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پنجره

ایجاد دروازه مشترک الکترونیکی
بین گمرک ایران و شرکای تجاری

سرپرست معاونت برنامهریزی و امور بینالملل گمرک
ایران اعالم کرد :دروازه مشترک الکترونیکی با روسیه
راهاندازی شد که سبب میشود اطالعات کاالهای وارداتی
به ایران ،از مبدا روسیه رهگیری و راستیآزمایی شود.
فناوران -علی بعیدی مفردنیا افزود :در این شیوه
اطالعاتی که مبنای اظهارنامه گمرکی اس���ت ،به جای
دریافت از اظهارکننده یا هم���ان واردکننده کاال ،بهطور
مستقیم از سازمان حاکمیتی صادرکننده آن کاال دریافت
میش���ود.معاون برنامهریزی و امور بینالملل گمرک
در خصوص فاز دوم توس���عه سیستمهای اطالعاتی در
قالب پنجره واحد تجارت فرامرزی گفت :ارتباط با سایر
سازمانهای همجوار ،همکاری به صورت الکترونیکی انجام
شده و در گذشته مجوزها بهصورت دستی و کاغذی ارایه
میشد که اطالع کاملی از صحت آنها وجود نداشت .اکنون
تمامی این ارتباطها بهصورت الکترونیکی بوده و مجوزها
را پوش���ش میدهد و تا زمانی که تاییدیه سازمانهای
همجوار وجود نداشته باشد ،امکان ترخیص کاال نیست.
وی درباره دروازه مشترک ایران با کشورهای طرف معامله
بهعنوان سومین فاز سیستمهای اطالعاتی گمرک گفت:
باید شرایط به گونهای باشد که اطالعات مبنای گمرکی
بهصورت مستقیم و الکترونیکی از کشور صادرکننده کاال و
توسط سازمان رسمی دریافت شود .در این شرایط میتوان
گفت به اطالعات قابل اعتماد دست یافتهایم و این موضوع
برای کاالهای صادراتی ما نیز مصداق خواهد داشت.
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تنها راه خروج از رکود رونق
تولید داخلی است

دریچه

امضای تفاهمنامه برای توسعه
صنایع کوچک و متوسط

کاالیی که از دو سامانه شناسه کاال و انبارها نگذرد ،قاچاق است

چند روزی از اعالم اطالعیه مشترک ستاد مبارزه با قاچاق
الوقوع قانون
کاال و ارز و وزارت صنعت درب���اره اجرای قریب
ساماندهی نظام توزیع بار در کش���ور میگذرد .براساس این
برداران انبارها و مراکز نگهداری کاال
اطالعیه ،صاحبان و بهره
موظفاند هرگونه اطالعات مربوط به انبار یا مرکز نگهداری
کاالی خود را در س���امانه جامع انبارها ثبت کنند چراکه با
اجرای قانون ساماندهی نظام توزیع بار در کشور ،از حمل بار در
اندازه تجاری از مبدا یا به مقصدی که در سامانه جامع انبارها
ثبت نشده باشد ،جلوگیری خواهد شد.
گونه که مدیرکل دفتر امور خدم���ات بازرگانی وزارت
آن
صنعت میگوید :هر کاالیی که پس از عملیاتیشدن دو سامانه
شناسه کاال و سامانه جامع انبارها وارد چرخه توزیع شود و
از این دوس���امانه عبور نکند ،قاچاق محسوب شده و افرادی
که برای حملونقل و نگهداری این کاالها مشارکت کنند نیز
وگوی عباس تابش،
اند .در ادامه ،گفت
معاونت در قاچاق داشته
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت ،معدن و
تجارت را با اتاق ایران بخوانید.

از چه زمانی قرار است قانون ساماندهی نظام توزیع بار
در کشور اجرا شود؟

ساماندهی نظام توزیع بار متشکل از  10سامانه مجزاست
که همگی باید ایجاد و با هم مرتبط شوند تا این قانون بهطور
کامل اجرا شود ،اما در گام نخست قرار است در هفته جاری

ویکی شرکت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شعبه  102کیفری  2دادگاه عمومی شهرستان زابل

دادنامه

به تاریخ  1396/1/31در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زابل به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  930382تحت نظر و بررسی است دادگاه پس
از بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
بشــرح زیر مبادرت به صــدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص اتهام اقای محمد اســماعیل
زهی معروف به پرویز براهویی دایر بر اجیر کردن غالمحسین ناروئی فرزند عباس جهت حمل 25
کیلــو و  500گرم ماده مخدر از نوع تریاک در دو مرحله با توجه به گزارش ضابطین قضایی مبنی
بر کشــف تریاک از غالمحســین ناروئی در دو مرحله اظهارات صریح و مقرون به واقع غالمحسین
ناروئــی مبنــی بر اینکــه تریاک متعلق به محمد اســماعیل زهی بوده و او صــرف از طرف نامبرده
جهت حمل تریاک اجیر شــده است عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل رسیدگی و عدم ارائه
دفاع موجه و کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب زابــل دادگاه بزهکاری متهم را
محرز و مســلم داسنته و مســتندا به بند  3ماده  5قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم
به محکومیت متهم به تحمل  24ماه حبس تعزیری و  50ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ 30
میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعالم مینماید در اجرای مقررات ماده  215قانون
مجازات اســالمی ماده مخدر کشــف شــده از متهم جهت مصارف دارویی به نفع دولت ضبط و در
صورت عدم قابلیت مصرف دارویی معدوم و امحا خواهد شــد رای صادره غیابی و ظرف بیســت
روز از تاریــخ ابــالغ قابــل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان است9 .

رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل

دادنامه

به تاریخ  1396/2/2در وقت فوق العاده جلســه شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زابل به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  930382تحت نظر و بررسی است دادگاه پس
از بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال
بشــرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص اتهام اقایان  -1عبدالرحمان
صفر زهی فرزند رحیم متاهل فاقد ســابقه محکومیت کیفری موثر و اهل افغانســتان  -2برهان
صفر زهی معروف به ابراهیم صفر زهی دایر بر مشارکت در حمل و نگهداری  37کیلو گرم مواد
مخدر از نوع تریاک با خودروی ســواری پژو  405به شــماره هــای انتظامی  28ج  192ایران 85
و  11ل  251ایــران  95بــا توجــه به گزارش ضابطین قضایی مبنی بر کشــف مــواد مخدر داخل
خودروها و منزلی که متعلق به هر دو متهم اســت و متهم ردیف اول نیز در زمان ورود مامورین
به منزل مذکور در آنجا حضور داشــته و دســتگیر شــده اســت صورتجلســهخ توزین ماده مخدر
کشــف شــده اظهارات متناقض متهم ردیف اول در طور رســیدگی به پرونــده و دفاعیات بالوجه
وی تحقیقات محلی انجام شــده در خصوص ســوابق رفتاری و اجتماعی متهمان اظهارات متامورین
کاشــف مواد مخدر و کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب زابــل دادگاه بزهکاری
متهمان را محرز و مســلم داســنته و مســتندا به بند  5ماده  5قانون اصالح قانون مبارزه با مواد
مخدر و مواد  27و  125قانون مجزات اسالمی حکم به محکومیت هر یک از متهمان به تحمل 10
سال حبس تعزیری و  74ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی و چهار میلیون ریال
جزای نقدی در حق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعالم مینماید در اجرای مقررات
ماده  215قانون مجازات اســالمی و ماده  30قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر ماده مخدر
کشــف شــده جهت مصارف دارویی به نفع دولت ضبط و در صورت عــدم قابلیت مصرف دارویی
معدوم و امحا خواهد شــدو دو خودروی ســواری پژو  405مذکور به نفع دولت ضبط میشود رای
صــادره در خصــوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر
خواهی در محکام تجدید نظر اســتان سیســتان و بلوچستان و در خصوص متهم ردیف دوم غیابی
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان است14 .
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل

دادنامه

به تاریخ  1396/2/4در وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول دادگاه انقالب اســالمی زابل
به تصدی امضاء کننده ذیل تشــکیل و پرونده کالســه  950474تحت نظر و بررسی است دادگاه
پس از بررســی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند
متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص اتهام اقای عارف یوسف
ابادی فرزند محمد  26ســاله متاهل دارای ســابقه محکومیت کیفری اهل و ســاکن زابل دایر بر
نگهداری مواد مخدر از اتواع تریاک و سوخته تریاک جمعا به میزان یازده کیلو و  27گرم با توجه
به گزارش ضابطین قضایی مبنی بر کشــف مواد مخدر مذکور از منزل متهم صورتجلســه توزین
مواد مدر کشــف شــده اقرار صریح وی در مراحل رسیدگی در دادسرای زابل و انکار بالوجه وی
در هنگان اخذ آخرین دفاع در مرجع مذکور و کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب
زابل دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مســلم داســنته و مســتندا به بند  4ماده  5قانون اصالح
قانــون مبــارزه با مواد مخدر و ماده  27قانون مجازات اســالمی حکم به محکومیت متهم به تحمل
50ماه حبس تعزیری و  60ضربه شــالق تعزیری و پرداخت مبلغ  40میلیون ریال جزای نقدی در
حق صندوق دولت ( با احتســاب ایام بازداشــت قبلی ) صادر و اعالم مینماید در اجرای مقررات
ماده  215قانون مجازات اســالمی ماده مخدر کشــف شــده از متهم جهت مصارف دارویی به نفع
دولت ضبط و در صورت عدم قابلیت مصرف دارویی معدوم و امحا خواهد شد رای صادره غیابی
و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیست روز قابل
تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان است11 .

رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل

به حکایت پرونده گالســه  950246مطروحه در این دادگاه و حسب کیفرخواست صادره از
دادســرای عمومی و انقالب اسالمی زابل آقایان علیرضا شــهرکی فرزند احمد علی و هادی ژیانی
پنجکه فرزند حمید رضا که از ادرس اعالمی شناســایی نشــده متهم اند مشــارکت در نگهداری
مقدار سی و یک کیلو گرم تریاک و پور حشیش و نظر به این که برای ساعت  9/30صبح روز یک
شــنبه  1396/5/1تعیین وقت رسیدگی گردیده اســت بنابر این در اجرای مقررات ماده 344
قانون ایین دادرســی کیفری با درج موضوع در جراید کثیراالنتشــار به نامبردگان ابالغ میشــود
که در موعد مقرر و در جهت رســیدگی به اتهام انتســابی در این دادگاه حاضر شــوند واال دادگاه
تصمیم مقتضی راسا اتخاذ خواهد کرد 12 .رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل

هر کاالیی که پس
از عملیاتی شدن دو
سامانه شناسه کاال و
سامانه جامع انبارها
وارد چرخه توزیع شود
و از این دوسامانه عبور
نکند ،قاچاق محسوب
شده و افرادی که برای
حملونقل و نگهداری
این کاالها مشارکت
کنند نیز معاونت در
قاچاق داشتهاند

یا نهایتا هفته آینده ،دو سامانه از این تعداد با عناوین«سامانه
شناسه کاال» و «سامانه جامع انبارها» به بهرهبرداری برسد.
اندازی سامانه شناس���ه کاال ،هر کاالیی که پس از آغاز
با راه
فعالیت سامانه در کشور تولید یا از مجاری قانونی وارد کشور
شود ،پس از ثبت کلیه مشخصات ،یک شناسه دریافت میکند.
از سوی دیگر ،سامانه جامع انبارها هم راهاندازی میشود و
براین اساس از انبارداران خواسته شده است که در این سامانه
نام کنند .وقتی کاالی تولیدی یا وارداتی دارای شناسه وارد
ثبت
چرخه حملونقل شود ،شناسه آن کاال و شناسه انباری که کاال
به آنجا فرستاده میشود ،ثبت و بارنامه صادر خواهد شد .در
حقیقت هر کاالیی که پس از عملیاتی شدن دو سامانه شناسه
کاال و سامانه جامع انبارها وارد چرخه توزیع شود و از این دو
سامانه عبور نکند ،قاچاق محس���وب شده و افرادی که برای
حملونقل و نگهداری این کاالها مشارکت کنند نیز معاونت
اند.
در قاچاق داشته

آیا اگر کاالیی از راه قانونی یا غیرقانونی وارد کشور شود
و از سامانه شما نگذرد ،شما قادر به شناسایی آن هستید؟

شوند و کد
آن دسته از کاالهایی را که در سامانه ثبت می
گوییم کاالهای غیر از این
شناسیم و می
اند ،می
شناسه گرفته
قاچاق است.
برخورد با کاالهایی که شناس��ه ندارند و به گفته شما
قاچاق تلقی خواهند شد ،با شماس��ت یا دستگاههای

دیگری اقدام میکنند؟

برخورد ،وظیفه ما نیس���ت؛ قانون و آییننامه میگوید هر
س���ازی باشد کاالی قانونی
کاالیی که در این زنجیره شفاف
اس���ت و روال طبیعی تجارت را طی کرده و اگر غیر از این
باشد ،آن کاال قاچاق است .از این به بعد برخورد با قاچاق ،کار
ما نیست و دس���تگاههای متولی خودش را دارد که براساس
قوانین موجود کشور ،کاالی قاچاق را تعقیب و بررسی و با آن
برخورد میکنند.
این سامانهها از چه زمانی عملیاتی خواهد شد؟

فعال هر دو سامانه جامع انبارها و شناسه کاال آماده هستند.
ما به مسووالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز کتبا اعالم
کردهایم که آماده ش���دهایم و منتظر جلسه نهایی و ارتباط
سرویس میان سازمان راهداری و گمرک هستیم.
وب
نام در سامانه جامع انبارها تا چه زمانی است؟
مهلت ثبت

ایم و
نام را تا  15اردیبهش���ت تعیین کرده
مهلت ثبت
توصیه میکنیم که حتما نس���بت به ثبتنام اقدام کنند؛
چراکه در طول ای���ن هفته یا هفته بع���د ،ایجاد ارتباط
وبسرویس میان گمرک و س���ازمان راهداری ،استارت
کار زده میشود و کار فرا بخشی آغاز خواهد شد .در این
شرایط عمال کار برای کسانی که ثبتنام نکردهاند سختتر
خواهد شد و ممکن است در پروسه حمل کاال یا انبارداری
با مشکالتی مواجه شوند.
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در میان  60کشور

ایران در رتبه  23کارآفرینی نوپا ایستاد

فعالیتهای کارآفرینانه نوظهور و جدید در بین جمعیت 18
تا  64سال است که ایران در بین  60کشور دنیا حایز رتبه 23
در فعالیتهای کارآفرینی نوپا و نوظهور است ،این در حالی
است که بهترین رتبه مربوط به کشور سنگال با  38.5درصد و
بدترین رتبه متعلق به مالزی با  3درصد است.
ایرنا  -براساس گزارش دیدهبان جهانی کارآفرینی ،ایران
رتبه  47را در بین  60کشور دنیا از جهت شاخص کارآفرینی
بهعنوان گزینه شغلی مناسب به خود اختصاص داده است.
دیدهبان جهانی کارآفرینی یک کنسرسیوم دانشگاهی مرکب
از گروههای علمی – پژوهشی با هدف ارزیابی و ارایه دادههای
پژوهشی معتبر در سطح بینالمللی درخصوص فعالیتهای
کارآفرینانه است.
عالوهبر نگرش جامعه به مقوله کارآفرینی ،ادراکات فردی
تحت عنوان ش���اخص درک فرصت کارآفرینی نیز بر ایجاد

کالسه پرونده  950818شکات  -1شیر علی جام شیر فرزند رضا  -2قاسم جام شیر فرزند
شــیر علی  -متهمین  -1مجید صالح کیا  -2بهزاد مرادقلی اتهام اولی ایراد ضرب و جرح عمدی
منجر به شکســتگی پای اقای قاســم جامشیر و ایراد صدمه دومی ایراد صدمه و جرح عمدی آقای
شیر علی جامشیری وقت حضور  1396/4/24ساعت  11بدینوسیله در اجرای ماده  344قانون
ائین دادرسی کیفری مصوب  1392به متهمان فوق الذکر ابالغ تا در مورخه فوق جهت رسیدگی
به اتهامشان در این دادگاه حاضر شوند واال دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید 8 .

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

اتاق اصناف  -عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت :تنها راه خروج از رکود شکوفایی تولید داخلی است و باید باور داشت که با خرید هر کاالی ایرانی
یک فرصت شغلی برای جوان ایرانی فراهم می شود .مجتبی صفایی افزود :تولیدی که اشتغال را به دنبال داشته باشد ضمن اینکه باید رویکرد ما باید به سمتی
برود که باور مسووالن و مردم این باشد که با حمایت از تولید داخلی میتوان اشتغال ایجاد کرد نه با تجارت و معرفی برخی کاالهای خارجی.

New Tab

راهاندازی سامانه شناسه کاال و سامانه جامع انبارها تا هفته آینده

آمار

شرکت آونگ س���ال 85
تاس���يس ش���د .ابتدا زمينه
اصلی فعاليت ش���رکت عرضه
و پش���تيبانی محص���والت
فلش درايو ،هاردديس���ک و
مموریکارت بود که پ���س از مدتی محصوالت  SSDو
ماژولهای رم نیز به سبد کاالی این شرکت افزوده شد.
اکنون شرکت آونگ نماینده انحصاری محصوالت ADATA
تایوان اس���ت که بهعنوان دومین تولیدکننده رم جهان
شناخته میشود .همچنین آونگ نماینده انحصاری برند
 Huntkeyاست که در زمینه تولید پاور (منبع تغذیه) و
محصوالت الکترونیکی کامپیوتری فعال است .برند جدید
 Andromediaتایوان نیز در سال  93به سبد کاالی
آونگ افزوده شد .این برند تولیدکننده لوازم جانبی موبایل
و کامپیوتر است و در نمایشگاه کامپیوتکس سال 2014
های بسیاری همچون PureOC
موفق به جلب توجه رسانه
و  TomsHardwareشد .جدیدترین دستاورد شرکت
آونگ گرفتن نماینده انحصاری محصوالت  Tendaاست.
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بوکار جدید در جامعه موثر است.
کس 
شاخص دیگر در کارآفرینی درک قابلیت کارآفرینی است
که در این شاخص مهارت فردی و اعتمادبهنفس در راهاندازی
کسبوکار جدید موثر هستند .براساس آمار دیدهبان جهانی
کارآفرینی ،این شاخص در کشورهای آسیایی از سال  2013تا
 2015در کشورها پایدار بوده است اما در اروپا ،آمریکای التین
سال را نشان می دهد.
به
و ایران افزایش سال
آمار و ارقام نشان میدهد کشورهایی که توسعه اقتصادی
آنها در مرحله منبعمحوری (فروش نفت و منابع) قرار دارد،
بوکار را دارند و درنتیجه
قابلیتهای الزم برای راهاندازی کس 
میزان تمایل به کارآفرینی نیز در این کشورها باالست.
مسایلی همچون سیس���تم قوانین پیچیده دیوانساالری
کار جدید و خروج از آن ایجاد
بو
اندازی کس 
مشکالتی برای راه
کرده و تمایل افراد را برای کارآفرینی کم میکند .اگرچه شرایط

آگهی ابالغ وقت دادرسی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود کفرخواست)
دادگاه عمومــی د رپرونــده کالســه  9509985479200246در خصــوص متهمیــن -1
عبدالرســول ســلیمی فرزند غالمحســین  -2فرهاد ریگی فرزند عبدالحمید به اتهام مشــارکت در
ســرقت خــودرو و تغییر در ارکان خودرو و کالهبرداری تقاضای کیفر خواســت نموده که رســیدگی
به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه  1396/4/24ساعت  10:00تعیین
گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد
 174قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم
حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد .م الف 6
شعبه  1دادگاه کیفری دو (  101جزایی سابق) شهر زابل
دادنامه
به تاریخ  1396/1/29در وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول دادگاه انقالب اسالمی زابل به
تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کالسه  950496تحت نظر و بررسی است دادگاه پس از
بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح
زیر مبادرت به صدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص اتهام آقای انور عیسی زهی فرزند کریم
دایــر بر نگهداری ســه کیلو و ســیصد گرم مواد مخدر از نوع حشــیش با توجه بــه گزارش ضابطین
قضایی مبنی بر کشــف ماده مخدر مذکر از منزل متهم صورتجلســه توزین ماده مخدر کشــف شــده
جواب آزمایشــگاه راجع به نوع ماده مخدر کشــف شده که حشیش بودن آن تائید شده است و عدم
حضور متهم در هیچ یک از مراحل رســیدگی و عدم ارائه دفاع موجه از ناحیه خود و کیفرخواســت
صادره از دادسرای عمومی و انقالب زابل دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مسلم داسنته و مستندا
به بند  5ماده  5وماده  18قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر حکم به محکومیت متهم به تحمل
ده ســال حبس تعزیری و هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و یازده میلیون
ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم
تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان است9 .
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
به حکایت پرونده گالســه  950475مطروحه در این دادگاه و حســب کیفرخواســت صادره از
دادســرای عمومی و انقالب اســالمی زابل آقای مصطفی محمد دادی فرزند صفــر مجهول المکان که
از ادرس اعالمی شناســایی نشــده متهم است به نگهداری صدو شــصت و پنج گرم تریاک و پنجاه و
شــش گرم شــیره تریاک و نظر به این که برای ســاعت  9/00صبح روز  1396/4/31تعیین وقت
رســیدگی گردیده اســت بنابر این در اجرای مقررات ماده  344قانون ایین دادرسی کیفری با درج
موضوع در جراید کثیراالنتشــار به نامبردگان ابالغ میشود که در موعد مقرر و در جهت رسیدگی به
اتهام انتسابی در این دادگاه حاضر شوند واال دادگاه تصمیم مقتضی راسا اتخاذ خواهد کرد13 .
رئیس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان زابل
دادنامه
پرونــده کالســه  9509975477200173شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی دادگســتری
شهرســتان زابل تصمیم نهایی شماره  9609975477200122خواهان خانم سهیال صیادی فرزند
حســن به نشــانی سیستان و بلوچســتان زابل خ جام جم جام جم  9منزل پرویز صیادی خوانده اقای
موســی اربابی فرزند حسن به نشانی سیســتان و بلوچستان زابل خ شهید باقری جنوبی محله حسن
اباد کوچه سیســتان گاز خواتســه مطالبه مهریه  .رای دادگاه در خصوص دعوی سهیال صیادی فرزند
حسن به طرفیت موسی اربابی فرزند حسن به خواتسه مطالبه مهریه به تعداد  114عدد سکه تمام
بهار آزادی طالق به شــرح متن دادخواست نظر به مالحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوست و نظر
بــه اینکه خوانــده علیرغم ابالغ قانونی حاضر نگردیده و دفاعی در قبــال ادعای مطروحه خواهان به
عمل نیاورده و با توجه به اصل اســتصحاب دعوی خواهان را وارد و ثابت تشــخیص مستندا به ماده
 1082قانــون مدنی و مواد  519و  522قانون ائین دادرســی مدنی خوانــده را به پرداخت تعداد
 114عدد ســکه تمام بهــار ازادی طال محکوم مینماید رای غیابی و ظرف بیســت روز قابل واخواهی
و ظرف بیســت روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر اســتان سیتســان و
بلوچستان میباشد15 .
دادرس شعبه دوم دادگاه حقوقی عمومی زابل
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/4-139560322002010281هئیــت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبــت ملک زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم عصمت میرشــکاری فرزند شــیر
علی به شــماره شناســنامه  16صادره از در ششــدانگ یک باب خانه به مساحت  337متر مربع در
پالک  219فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان میدان رستم خریداری از مالک رسمی آقای
محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید
ظــرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایــی تقدیم نمایند
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شــد .م الف  240تاریخ انتشــار نوبت اول  :دو شــنبه  96/2/11تاریخ انتشار نوبت دوم
سه شنبه 96/2/26
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/6-139560322002010386هئیــت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم سکینه لکزی نژاد فرزند احمد به
شماره شناسنامه  101صادره از گبند کاووس در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  312متر مربع
در پالک  19فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان کوچه منشعبه از خیابان رسالت خریداری
از مالــک رســمی آقــای رجبعلی ناصری محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  239تاریخ انتشار نوبت اول  :دو شنبه 96/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه 96/2/26
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

بوکارها میشود ،همواره عواملی
بسیاری باعث موفقیت کس 
برای شکس���ت نیز وجود دارد که کارآفرین باید این ریسک
را بپذیرد .کارآفرینان به دالیل مختلف همچون خروج از قبل
بوکار ،عدم پشتیبانی مالی ،رویدادهای
برنامهریزیشده از کس 
بوکاری بهتر،
غیرمنتظره ،بازنشستگی ،تشخیص فرصت کس 
بوکار و دالیل شخصی به
فرصت فروش ،عدم سوددهی کس 
بوکار خود پایان میدهند.
فعالیت کس 
در ایران نیز عدم س���وددهی و دالیل شخصی نخستین و
بوکار است .مشکل مالی و
دومین دلیل نیز خروج از کس��� 
وجود فرصتی مناسب ،حادثه ،ورشکستگی و فرصت فروش در
کار قرار دارند.
بو
بندی بعدی از دالیل خروج از کس 
رده
از میان کارآفرینان نوپای ایرانی که در  3سال گذشته وارد
دنیای کارآفرینی ش���دند 7 ،درصد به مرحله ثبات رسیدند؛
کار خود خارج شدند.
بو
همچنین  4درصد در این سال از کس 

طرح پژوهشی
صن��دوق حمای��ت از
پژوهشگران و فناوران معاونت
علمی در آخرین جلسه کمیته
تخصصی ،حمایت از  49طرح
پژوهشی را تصویب کرد.
های
فناوران  -حمایت از طرح
پژوهشی بنیادی و کاربردی
پژوهشگران یکی از فعالیتهای
صندوق حمایت از پژوهشگران
و فناوران معاونت علمی است
که هر س��اله با هدف کمک
به پیش��برد مرزهای دانش و
حل مس��ایل اساسی کشور
براس��اس اولویتهای علمی
کشور در شاخههای مختلف
علوم در چارچوب عرصههای
یشود.
تداری اعالم م 
اولوی 

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای تبصره یک ماده  392قانون آیین دادرسی کیفری به بهروز حسن زاده علی بالغی
فرزند حســین که در پرونده کالســه  9409988328601440به اتهام مزاحمت تلفنی تحت
تعقیب میباشد ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی به مورخ  1396/4/10راس ساعت 10:30
صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در
صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید126.
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای تبصــره یک مــاده  392قانون آیین دادرســی کیفری به یونــس حیدری و بیژن
ســلیمانی کــه در پرونده کالســه  9509988315600641به اتهام ســرقت مســلحانه تحت
تعقیب میباشد ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی به مورخ  1396/4/11راس ساعت  8صبح
با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر بــه دادگاه معرفی نماید در
صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید127.
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای تبصــره یک مــاده  392قانون آیین دادرســی کیفری به اشــکان یزدانی فرزند
نصــرت اله که در پرونده کالســه  9509988328800863به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب
میباشد ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی به مورخ  1396/4/10راس ساعت  10:00صبح با
در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت
عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید136.
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی احضار متهم
بدینوسیله به اقای امید شکری مجهول المکان ابالغ میگردد با توجه به کیفرخواست صادره
از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه کالسه بایگانی شــماره  960100به اتهام توهین جهت
دفاع از خود و شــرکت در جلســه رسیدگی تاریخ  1396/3/27ســاعت  9صبح در شعبه 106
دادگاه کیفری دو کرمانشــاه حاضر شــوید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رســیدگی و حکم
مقتضی صادر خواهد نمود345 .
رئیس شعبه  106دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
آگهی احضار متهم
بدینوســیله به  -1رضا  -2فرمان شــهرتین صفری مجهول المکان ابالغ میگردد با توجه به
کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه کالسه بایگانی شماره  960090به
اتهام سرقت تعزیری جهت دفاع از خود و شرکت در جلسه رسیدگی تاریخ  1396/3/27ساعت
 8صبح در شــعبه  106دادگاه کیفری دو کرمانشــاه حاضر شــوید در صورت عدم حضور دادگاه
غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود346 .
رئیس شعبه  106دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
آگهی احضار متهم
بدینوسیله به اقای محمد رضا پور حشمتی فرزند کریم مجهول المکان ابالغ میگردد با توجه
به کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه کالسه بایگانی شماره 950744
به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین و فحاشی جهت دفاع از خود و شرکت در جلسه رسیدگی تاریخ
 1396/3/24ساعت  9صبح در شعبه  106دادگاه کیفری دو کرمانشاه حاضر شوید در صورت
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود347 .
رئیس شعبه  106دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
آگهی احضار متهم
بدینوســیله به اقای محمد جواد قربانی فرزند حســن مجهول المکان ابالغ میگردد با توجه
به کیفرخواســت صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه کالسه بایگانی شماره 950675
به اتهام توهین و تهدید جهت دفاع از خود و شــرکت در جلســه رسیدگی تاریخ 1396/3/24
ســاعت  8صبح در شــعبه  106دادگاه کیفری دو کرمانشــاه حاضر شوید در صورت عدم حضور
دادگاه غیابا رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد نمود348 .
رئیس شعبه  106دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
دادنامه
پرونده کالسه  9309988304300086شــعبه اول دادگاه کیفری دو شهر روانسر
تصمیم نهایی شــماره  9609978401400039شــاکی اقای احمــد احمدی فرزند محمد
علی به نشانی روانسر روستای بزگوزه متهم اقای یوسف آتش پوش فرزند عزیز به نشانی
کرمانشــاه رشــیدی خ مصطفی امامی کوی رجبی پالک  19کد پستی  6714954531اتهام
ها  -1توهین  -2تهدید نســبت به شــاکی از طریق ارســال پیامک به شــماره شــاکی -2
مزاحمــت تلفنی  -بــه تاریخ  1396/1/28در وقت فوق العاده پرونده کالســه فوق تحت
نظــر اســت با عنایت به جمیــع اوراق و محتویات پرونده و با اســتعانت از خداوند متعال و
تکیه بر شــرف و وجدان دادگاه ختم رســیدگی را اعالم و بشــرح ذیل مبــادرت به صدور
رای میگــردد  .رای دادگاه بــه موجب کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب
شهرســتان روانسر به شــماره  9510438400300376مورخه  95/11/16به صورت
غیابی آقای یوســف آتش پوش فرزند عزیز متهم است به توهین و تهدید از طریق ارسال
پیام کوتاه از طریق شماره  09356072759و ایجاد مزاحمت تلفنی با صالحیت رسیدگی
مستقیم دادگاه موضوع شکایت اقای احمد احمدی فرزند محمد علی حسب اظهارات شاکی
بدین شــرح شــخص با شــماره هماره  09356072759به شــماره همراه من به شــماره
 09188564315بــا تمــاس و پیام کوتاه به من توهین و تهدیــد و ایجاد مراحمت نموده
بــا متصرف خط تماس گرفتم و مطمئن هســتم کرد اورامانات اســت و مالک یوســف آتش
پوش نبوده رضایت خود را اعالم میدارم دادگاه با توجه به اوراق پرونده اظهارات شــاکی
صرفنظــر از اعالم رضایت شــاکی با عنایت بــه اینکه در بزه ایجاد مزاحمت تلفنی و ســایر
جرائم مرتبط از طریق تلفن همراه معموال شخص مزاحم و متصرف غیر از مالک اسمی تلفن
همراه میباشــد به نحوی تلفن همراه به مالیکت اسمی دیگری در تصرف ایشان میباشد با
توجه به فقدان ادله کافی انتســاب بزه به مالک اســمی تلفن همراه مذکور مستند به ماده
 427 -340 - 4قانون ائین دادرســی کیفری خصوص بزه توهین و تهدید رای بر برائت
متهم و خصوص مزاحمت تلفنی قرار منع تعقیب صادر و اعالم میگردد رای صادره حضوری
ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر اســتان
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان روانسر
کرمانشاه میباشد.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
نامه
به منظور توسعه صنایع کوچک و متوسط ،تفاهم
همکاری امضا کردند.
اتاق ایران -غالمحس���ین شافعی ،رییس اتاق
ایران در این مراسم گفت :این تفاهمنامه از جمله
مواردی است که با پیشنهاد سازمان صنایع کوچک
که معموال در موارد مشابه
حالی
آماده شده است؛ در
این اتاق است که باید برای همکاری با دستگاههای
قدم شود و درخواست همکاری بدهد.
دولتی پیش
علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
های صنعتی ایران که برای امضای این
و شهرک
تفاهمنامه به اتاق ایران آمده بود ،با ش���رکت در
نشست شورای روس���ای اتاق بازرگانی بر ضرورت
همکاری سازمان صنایع کوچک با اتاق بازرگانی در
های کوچک و
جهت استفاده بهینه از ظرفیت بنگاه
متوسط تاکید کرد.
یزدانی گفت 9 :منطقه وی���ژه اقتصادی960 ،
شهرک و ناحیه مصوب در کشور وجود دارند که
 760مورد از این زمینها امسال در قابل حق انتفاع
واگذار میشوند.
های کوچک و
یزدانی با بیان تعامل ب���ا بنگاه
متوسط و سازمان شرکت شهرکهای صنعتی ایران
گفت :آنچه موجب شد در اتاق ایران حضور یابم،
تاکید بر استمرار همکاریهای دو طرف و تالش
بیشتر در جهت تحقق شعار امسال یعنی اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال است.
یزدانی همچنین از ابالغ چهار بس���ته حمایتی
دولت در قالب  40برنامه خب���ر داد و گفت :این
برنامهها در حوزههای صادراتی ،مالی و دانشبنیان
های دولتی ابالغ شده است که 19
به همه دستگاه
برنامه بهطور مستقیم مربوط به وزارت صنعت است.

تدوین  13هزار استاندارد
کاال و خدمات

رییس سازمان ملی اس���تاندارد ایران گفت30 :
هزار استاندارد کاال و خدمات از سال  1330تاکنون
در کشور تدوین شده که  13هزار مورد آن در دولت
تدبیر و امید بوده است.
ایرنا  -نیره پیروزبخت اظهار داشت :بازنگری
استانداردها یکی دیگر از اقداماتی بود که در دولت
تدبیر و امید انجام ش���د.وی اضافه کرد :اقداماتی
ن استاندارد را ارتقا
که انجام شده ،جایگاه س���ازما
بهروز میزان
داد ،هرچند ما قانع نیستیم و باید روز
های این مجموعه گسترش یابد.
فعالیت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده صغرا آذریان

خانم زهرا حسین پور دادخواستی بخواسته الزام خوانده به انتقال و تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل وانت دو کابین کاپرا به شماره انتظامی
 991-42د  32مقوم به  120000000ریال بانضمام هزنیه دادرسی بطرفیت صغر اذریان فرزند حسن فعال مجهول المکان به این شورا تسلیم نموده که
بکالســه  9609985659100122اندیکاتور شــورا ثبت و وقت رسیدگی برای ساعت  8/30صبح روز پنج شنبه مورخ  96/3/18تعیین گردیده مراتب
حسب درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک نوبت به منظور اطالع خوانده مجهول
المکان در روزنامه کثیراالنتشــار درج میشــود تا نامبرده قبل از وقت رسیدگی به شورا مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن آدرس
دقیق خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شود در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود47 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

آگهی ابالغ اجرائیه به خوانده مجهول المکان خانم فاطمه روزی خواه فرزند حجی علی اکبر

محکــوم لــه  -1 :اقای خدابخش نودری تاجکوه فرزنــد محمد  -2اقای ولی اله نوذری فرزند محمد  -3آقای قــدرت اله نوذری تاجکوه فرزند محمد
 -4آقــای امــام بخــش نوذری تاجکوه فرزند محمد  -5خانم کلثوم نــوزدی تاجکوه فرزند محمد  -6خانم منور نوذری تاجکــوه فرزند محمد  -7طلعت نوذری
تاجکوه فرزند محمد همگی به نشــانی خراســان جنوبی سرایان ســه قلعه منزل نوذری تاجکوه محکوم علیه خانم فاطمه روزی خواه فرزند حجی علی اکبر فعال
مجهول المکان بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9610096636100146و شــماره دادنامه مربوطه  9509975636100758محکوم
علیه محکوم اســت به  -1تحویل نصف یک باب منزل در حســین اباد از ســمت شمال وصل به منزل غالمحسین رحمانی و از سمت جنوب وصل به میالن و از
ســمت شــرق وصل به منزل غالمرضا سواری و از سمت غرب وصل به میالن و پرداخت مبلغ  403716ریال بابت هزنیه دادرسی در حق محکوم لهم بدیهی
اســت محکومیت محکوم علیه به میزان ســهم االرث وی از ترکه حجی علی اکبر روزی خواه میباشــد  -2پرداخت مبلغ  1020185ریال بعنوان حق االجرا
دولتی در حق دولت ضمنا در صورت تودیع محکوم به ظرف ده روز از تاریخ ابالغ از پرداخت حق االجرا دولتی معاف خواهید شد محکوم علیه مکلف است از
تاریخ درج روزنامه و ابالغ اجرائیه الف) پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفادآنرا بموقع اجرا میگذارد ب) ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ج) مالی
معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از ان میسر باشد48 .

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردوس

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  -13956030601400هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نور علی رضوانی ارزنه فرزند موســی به شــماره شناسنامه  11صادره از خواف
در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  150/95متر مربع قسمتی از پالک  819متصل به  719فرعی از  157اصلی واقع در بخش شش تربت حیدریه
خریداری از محل مالکیت حبیب اله طالعی احدی از ورثه شــمس الدین طالعی رودی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1012.تاریخ انتشار
نوبت اول  1396/2/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/2/27

رئیس ثبت اسناد و امالک خواف

آگهی ابالغ تبادل لوایح

بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به برات علی ابراهیمی فرزند عزیز اله فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست بانک سینا به طرفیت
شــما به خواســته تجدید نظر از رای شماره  9509977579901494در کالســه  950508صادره از شعبه  49دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقتضی است
هر گونه پاســخی دارید در مهلت قانونی تا ده روز پس از انتشــار آگهی به صورت کتبی و در یک نسخه به دفتر دادگاه تقدیم نمائید ضمنا در صورت تمایل
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر خواهی در دفتر موجود و میتوانید تحویل بگیرید.م الف 6088

مدیر دفتر شعبه  49دادگاه عمومی حقوقی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه

بدینوســیله پیرو آگهی قبلی به خانم بی بی شــهربانو رئیس الســاداتی فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت علی رضا محمد علی
اکبری علیه شما بخواسته تجدید نظر خواهی ار رای شورا به موجب حکم شماره  960-56در پرونده کالسه  12/960056به رد تجدید نظر خواهی صادر
شد مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است 6089 .

مدیر شعبه  12دادگاه عمومی حقوقی مشهد

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالســه پرونده  24/960041وقت رســیدگی مورخه  96/ 3/21ساعت  11/45خواهان سید رجب موسوی اندرزی فرزند سید محمد خواندگان
 -1ســید محمد حســن زاده لوشاب فرزند سید محمد  -2حسین جعفری خواســته مطالبه وجه چک خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  24ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول االمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به
تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهمرساند
ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف 6090

مدیر دفتر شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالســه پرونده  24/951049وقت رســیدگی مورخه  96/ 3/24ســاعت  9/15خواهان مجتبی عســلی ســالک معلمی فرزند یحیی خوانده جمال
فیرومند فرزند محمد علی خواســته مطالبه وجه چک خواهان دادخواســتی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه  24ارجاع گردیده و
وقت رســیدگی تعیین شــده و بعلت مجهول االمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف 6091

مدیر دفتر شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه مجهول المکان

در پرونده کالسه  940512به موجب دادنامه شماره  500030صادره از شعبه پنجم محاکم عمومی حقوقی مالیر له بانک مهر اقتصاد محکوم علیهم
آقای شــاهپور ابراهیمی فرزند علی قربان اجرائیه به شــرح ذیل صادر گردیده اســت .رای به محکومیت محکوم علیهم بصورت تضامنی به پرداخت مبلغ
 200/000/000ریال اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء وام  93/10/30تا یوم الوصول و مبلغ  12/070/000ریال هزنیه
دادرســی و مبلــغ  12/720/000ریال حــق الوکاله مرحله بدوی در حق محکوم له لذا با توجه به مجهول المکان بــودن محکوم علیهم مفاد این اجرائیه یک
نوبت در روزنامه محلی استان انتشار و ده روز پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و جهت محکوم علیه اخطار و یا ابالغ دیگری صادر نمیگردد مگر
آنکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام شعبه پنجم حقوقی مالیر اعالم نماید

مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی مالیر

دادنامه

پرونده کالسه  9509988516600130حوزه شماره  116شورای حل اختالف مالیر تصمیم نهایی شماره  9509978516600292خواهان بانک
مهر اقتصاد با وکالت اقای ساسان یار محمد توسکی فرزند بهرام به نشانی مالیر خ خیام روبروی درمانگاهخ فرهنگیان خواندگان  -1اقای مهدی اکبر طجری
فرزند علی اکبر  -2خانم معصومه محمدی کرکانکی فرزند صفدر مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک گردشــکار خواهان دادخواســتی بخواســته فوق
بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده
زیر تشکیل شده و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  .رای شورا در خصوص دعوی خواهان
بانــک مهر اقتصاد با وکالت آقای ساســان یار محمد توســکی بطرفیت خواندگان آقــای مهدی اکبر طجری  -2خانم معصومه محمد کرکانکی بخواســته مطالبه
وجه به مبلغ ســه میلیون به انضمام خســارت دادرسی و خســارت تاخیر تادیه موضوع یک فقره چک به شماره  442187عهده بانک صادرات وکیل خواهان
با حضوردر جلســه ضمن کاهش خواســته از مبلغ ســه ممیلیون تومان به مبلغ دو میلیون و ششصدو هفتاد هزار تومان اشعار نموده اند که خواندگان مبلغ
فوق را بدهکار بوده و بابت آن چک مورد نظر را از ایشان اخذ که در سررسید به بانک مربوطه مراجعه که به لحاظ کسر موجودی گواهی عدم پرداخت صادر
گردیده اســت لذا تقاضای محکومیت ایشــان را به پرداخت مبلغ دو میلیون و ششــصدو هشــتاد هزار تومان را دارم خواندگان علیرغم دعوت از ایشان در
روزنامه فناوران مورخ  17مرداد  95در جلسه حضور ننموده و الیحه ای نیز ارسال نداشته اند شورا از توجه به جامه محتویات پرونده و مستندات ابرازی
خواهان از هرگونه تعرضی مصون باقی مانده اســت و وجود ســند تجاری در ید دارنده داللت بر اشــتغال ذمه صادر کننده آن دارد دعوی مطروحه را وارد
دانسته و مستندا به مواد  313و  314قانون تجارت و مواد  198و  197و  198قانون ائین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان بصورت تضامنی
به پرداخت مبلغ دو میلیون و ششــصدو هفتاد هزارتومان بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تارخ  95/2/6لغایت اجرای حکم بر اساس
شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد گردید و پرداخت مبلغ پنجاه و نه هزار
و پانصد تومان بابت هزنیه دادرســی مبلغ نود و شــش هزار و صد و بیســت تومان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی
است ظرف  20روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت  20روز قابل اعتراض در محکمه صالحه میباشد.

قاضی حوزه  116شورای حل اختالف مالیر

رونوشت گواهی انحصار وراثت

آقای علی حیدری پور فرزند قربانعلی به ش ش  5249765254دادخواســت انحصار وراثت به این شــورا تقدیم نموه و مدعی اســت شــادروان
قربانعلــی حیــدری پور فرزند محمد علی به ش ش  402متولــد  1331/6/16که مطابق گواهی فوت شــماره  5427در مورخه  1393/3/19در اقامتگاه
دائمــی خویش شهرســتان مانه و ســملقان فوت نموده ووراث حین الفــوت وی عبارتند از  -1علی حیدری پور فرزنــد قربانعلی به ش ش  32متولد 1361
فرزنــد متوفــی  -2 -2عبــاس حیدری پــور فرزند قربانعلی به ش ش  197متولد  1366فرزند متوفی  -3رقیه راســت فرزنــد قربانعلی به ش ش 869
متولــد  1355فرزند متوفی  -4شــهربانو حیدری پور فرزند قربانعلی به ش ش  1135متولد  1360فرزنــد متوفی  -5اکرم حیدری پور فرزند قربانعلی
به ش ش  34متولد  1362فرزند متوفی  -6اعظم حیدری پور فرزند قربانعلی به ش ش  102متولد  1364فرزند متوفی  -7فاطمه اسفندیاری فرزند
حســینعلی به ش ش  4متولد  1336همســر متوفی  ،متوفی بغیر از نامبرده باال وارث دیگری ندارد با وصول دادخواســت و ثبت به کالســه  950517ح 4
چون حســب درخواســت خواهان مورخه  1395/12/24دارایی مرحوم بیش از ســی میلیون ریال اعالم گردیده لذا شــورا مراتب را یک نوبت در روزنامه
کثیراالنتشــار آگهی مینماید تا هر کســی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تسلیم نماید واال گواهی
صادر خواهد شد65 .

قاضی حوزه چهارم شهری شورای حل اختالف مانه و سملقان
اصالحیه
پیرو آگهی مزایده به شــماره کالســه  9000007بانک ملت علیه اقای حسن محمد بیگی چاپ در روزنامه فن آوران مورخه
 1396/2/2صفحــه  70دفتــر امــالک جلد  27و در ســه قســمت اول به طول  3/45متر دیوار صحیح میباشــد که بدینوســیله
اصالح میگردد.
ثبت اسناد و امالک گیالنغرب

