ارتباطات
New Tab

مدار

آمارهایی از سامانه فارس  -ماریت قازاریان ،رییس گروه پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی درباره فعالیت سامانه ملی مشاوره اعتیاد ،گفت :به طور میانگین ماهانه بین  34تا  35هزار تماس
ملی مشاوره اعتیاد موفق دریافت میکنیم؛ ضمن اینکه میانگین پاسخگویی به تماسها باالی  80درصد است .همچنین به طور میانگین زنان  ۸۰درصد از تماس گیرندگان این خط هستند.
معموال از هر رنج سنی با مرکز تماس میگیرند و روزانه مشاوره تلفنی داریم اما میتوان گفت اکثر تماسگیرندگان در گروه سنی جوان و میانسال هستند.

مدیرکل دفتر نوآوری وزارت فاوا:

مجمع مخابرات
امروز برگزار میشود

مجمع عموم���ی عادی س���الیانه و فوقالعاده
صاحبان س���هام ش���رکت مخابرات ایران ،روز
چهارش���نبه  23خردادماه  1397در س���الن
خلیجفارس پژوهشگاه نیرو برگزار میشود.
فناوران  -پیشتر قرار بود مجمع مخابرات سوم
خرداد ماه برگزار شود که لغو شد.
بر اس���اس اطالعی���ه رس���می هیاتمدیره
این ش���رکت ،مجمع عمومی عادی سالیانه و
فوقالعاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران
(سهامی عام) ،س���اعت  9صبح روز چهارشنبه
مورخ  23خردادماه س���ال  ،1397در س���الن
خلیجفارس همایش پژوهش���گاه نیرو واقع در
تهران– شهرک غرب– انتهای بلوار شهید دادمان
(پونک باختری)– تشکیل میشود.
دستور جلس���ه این مجمع عبارت است از:
اس���تماع گزارش هیا تمدیره درباره عملکرد
س���ال مالی  ،96اس���تماع گزارش حسابرسی
مستقل و بازرسی قانونی ش���رکت ،بررسی و
تصویب صور تهای مالی ،اتخاذ تصمیم درباره
سود تقس���یمی ،تعیین حق حضور در جلسه
مدیره در س���ال  97و
اعضای غیرموظف هیات
مدیره ،انتخاب حس���ابرس
تعیین پاداش هیات
مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای
سال  97و تعیین حقالزحمه ،انتخاب روزنامه
های شرکت و سایر
کثیراالنتشار برای درج آگهی
موارد قانونی.

دو روز اینترنت رایگان
برای مشترکان شاتل موبایل

چهارشنبه 23خرداد97
 13ژوئن2018
 28رمضان1439
شماره3032

ش���اتل موبایل در ط���رح ویژه عی���د فطر،
 14گیگابایت اینترنت هم���راه  3Gو  4Gطی
تعطیالت دو روزه این عید سعید به مشترکان خود
هدیه میدهد.
شاتل موبایل -در این طرح مشترکان قبلی
و جدید شاتل موبایل که تا پیش از فرارسیدن
کارت خود را فعال و نخستین
عید فطر ،س���یم
تماس را برقرار کرده باش���ند ،در طول  ۲روز
تعطیالت مربوط به عید س���عید فطر ،روزانه ۷
گیرند و به
گیگابایت اینترنت همراه ،هدیه می
این ترتیب استفاده از خدمات اینترنت پرسرعت
 3Gو  4Gروی س���یمکارتهای این اپراتور
سراس���ری تلفن همراه کشور طی تعطیالت دو
روزه عید فطر تا سقف  14گیگابایت برای تمامی
مشترکان شاتل موبایل رایگان خواهد بود.

دولت دخالتی در بازار استارتآپها نمیکند
احمدیان :استارتآپهای ایرانی مقلد خارجیها شدهاند و خالقیتی نشان نمیدهند

گذاری وزارت ارتباطات
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه
ضمن پذيرش فشردگي حضور استارتآپهاي داخلي در برخي
بخشهاي خاص مثل تاكسياينترنتي و خالي ماندن ساير بخشها
گفت :براي جلوگيري از تجمع ورود استارتآپها در يك حوزه
توان از طريق ساختارهاي دولتي كاري صورت داد.
خاص نمي
فدراسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران -حميدرضا احمديان
كه در حاشيه جلسه كميسيون  ICTاتاق بازرگاني ايران صحبت
ميكرد گفت :وقتي در زمينه تاكسييابهاي اينترنتي يك شركت
موفق ميشود ،شركتهاي بسيار ديگري نيز با همان موضوع شروع
به فعاليت ميكنند .البته به نظر من تا زماني كه اندازه بازار جواب
دهد اين موضوع هيچ مشكلي ايجاد نميكند .اما وقتي آنقدر تعداد
اس����تارتآپهايي كه به يك موضوع خاص ورود ميكنند ،زياد
ميشود كه آنهايي كه ميآيند به رش����د مورد انتظار نميرسند،
مشكل ایجاد میش����ود؛ اما این موضوعی نيست كه بخواهيم در
ساختارهاي دولتي جلويش را بگيريم و چنين برخوردي اشتباه
است.
احمديان ادامه داد :يكي از مولفههاي شروع كسب و كار تدوين
سند بازگشت سرمايه است؛ يعني هنگامي كه يك كسب و كار
ميخواهد به يك حوزه ورود كند بايد به نوع آن كسب و كار آشنا
باشد و نميتوان گفت چون يك شركت در حوزهاي خاص موفق
بوده فرد ديگر هم با ورود به آن حوزه ميتواند موفق باشد .در اين
خصوص بايد توجه داشت كه قبل از آنكه كسب و كار دوم وارد
شود ،كس����ب و كار اول كه قبلتر ورود كرده بخشي از بازار را از
آن خود كرده است .طبيعتا ورود به شاخههايي مثل تاكسيهاي
دیدگاه

ما در زمينه كارآفريني
جوانان در كشور
چه در مدارس و چه
در دانشگاهها كاري
انجام ندادهايم .لذا
فار غالتحصيالنمان حتي
اگر ذهن خالقي داشته
باشند آموزشهاي الزم
را براي بروز خالقيتشان
نديدهاند و آماده نشان
دادن خالقيتهاي خود
نيستند .يكي از علل
شكست و كوچك ماندن
استارتآپهاي ما نيز به
همين موضوع ارتباط دارد

دادنامه

رئیس شعبه  111دادگاه کیفری دو کرمانشاه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بهبهان
برابر رای شــماره  139760317007000855هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه اتوشه فرزند موسی بشماره شناسنامه
 1527صادره از بهبهان بشــماره  1861346298در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  1306/35متر مربع مفروز و مجزی
شده از پالک  5569/2اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی عبدالهادی قدسی محرز گردیده است لذا مراتب به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف تاریخ انتشــار نوبت اول :
 97/3/23تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/7
 رئیس ثبت اسناد و امالک بهبهانآگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بهبهان
برابر رای شــماره  139760317007000854هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه اتوشه فرزند موسی بشماره شناسنامه
 1527صادره از بهبهان بشــماره  1861346298در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت  2560/25متر مربع مفروز و مجزی
شده از پالک  5569/2اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی عبدالهادی قدسی محرز گردیده است لذا مراتب به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف تاریخ انتشــار نوبت اول :
 97/3/23تاریخ انتشار نوبت دوم 97/4/7
 -رئیس ثبت اسناد و امالک بهبهان

آگهی ابالغ دادنامه هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراوان
خواهــان خانــم فرحناز قادری فرزنــد خدابخش با کد ملی  3701510512و شــماره
بیمــه  82059321خوانده دفتــر خدمات الکترونیک انتظامی پلیــس  10 +به کارفرمائی
اقای امیر تقی مصلح فرزند محمد علی کد بیمه کارگاه  7177320005خواســته بازگشت
بــکار تفاوت دســتمزد  -بن کارگری  -مرخصی اســتحقاقی  -عیدی و پــاداش  -حق بیمه
بنا به درخواســت خواهان مبنی بر ابالغ قانونی ( از طریق آگهی ) دادنامه صادره از ســوی
هیات تشــخیص اداره تعاون کار و امور اجتماعی شهرســتان ســراوان بشــماره  84مورخ
 95/12/15کالســه پرونده  95-71بعلت مجهول المکان بــودن دفتر و کارفرمای کارگاه
صدر الذکر لذا مراتب ابالغ قانونی دادنامه مذکور یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میشــود تا خوانده از نشــر دوم آگهی ظرف مدت یکماه به دفتر هیات تشخیص اداره
تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراوان مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در صورت عدم مراجعه برابر مقررات قانون
کار اقدام خواهد شد256.
سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان سراوان
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبدالحکیم دهواری دارای شناســنامه شــماره  3700171021به شرح
دادخواست به کالسه  970101از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان سمیرا دهواری بشناسنامه  3701794065در تاریخ 96/9/6
دراقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1عبدالحکیــم دهــواری فرزند نظر محمد به ش ملــی  3700171021متولد  1345پدر
متوفیــه  -2رحم بی بی ســیاهانی فرزنــد عبدالکریم به ش ملــی  3701494126متولد
 1350مــادر متوفیه  -بجــز نامبردگان فوق وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهدشد266.
شعبه یکم شورای حل اختالف سراوان

اينترنتي كه فعاالن اقتصادي زيادي درگير آن هستند ،مسير ورود را
براي استارتآپهاي جديد سختتر ميكند و آنها را ناچار ميكند
كه هزينههاي سنگيني براي تبليغات صرف كنند و هزينههاي
تشويقي زيادي در نظر بگيرند.
احمديان ادامه داد :توجه داشته باشيد تجارتي كه با مردم در
ارتباط باش����د ،همواره حجم بازار بزرگي دارد و زماني به اشباع
ميرسد كه فضاي كار را براي بسياري از افراد فراهم كرده است.
در زمينه ارسال غذاهاي آماده به درب خانهها نيز چنين وضعيتي
وجود دارد چراكه به نياز جاري مردم كار دارد و بازار بزرگ است.
ماركت چنين بازاري پيچيدگيهاي خاص خود را دارد و موفقيت
در آن به چيزي بيش از صرف نوشتن برنامه نياز دارد.
احمديان گفت :البته به نظر من هيچ ساختار دولتي نبايد به اين
موضوع وارد كند بلكه خود كساني كه به يك تجارت ورود ميكنند،
بايد نگرش خوبي نسبت به موضوع داشته باشند.
احمديان درباره علت تقليد استارتآپهاي ايراني از نمونههاي
خارجي و نبود خالقيت و ن����وآوري در ارايه طرحهاي جديد نيز
گفت :اين موضوع يكي از انتقادات جدي خود ما است؛ ما در زمينه
ها كاري
كارآفريني جوانان در كشور چه در مدارس و چه در دانشگاه
انجام ندادهايم .لذا فارغالتحصيالنمان حتي اگر ذهن خالقي داشته
باشند آموزشهاي الزم را براي بروز خالقيتشان نديدهاند و آماده
نشان دادن خالقيتهاي خود نيستند .يكي از علل شكست و كوچك
ماندن استارتآپهاي ما نيز به همين موضوع ارتباط دارد .در دنيا
مفاهيم كارآفريني و نوجويي را در مدارس آموزش ميدهند در
كشور ما نيز برخي از مدارس غيرانتفاعي اخيرا متوجه اين موضوع

شده و اين كار را ميكنند اما اين مساله بايد وارد سيستم آموزش و
پرورش ما شود .با اين روش وقتي جوان به سطح دانشگاه رسيد با
هايي كه ديده ادبيات خالقيت و نوآوري را خواهد شناخت و
آموزش
در دانشگاه فقط به دنبال تكميل بقيه حلقهها بوده و گروهسازي را
انجام ميدهد .بنابراین اگر اين اتفاق بيفتد ،جوان در دانشگاه كسب
و كار خود را راه مياندازد و الزم نيست معطل كار بماند.
گذاری وزارت ارتباطات
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه
ادامه داد :اما ما برخالف اين توقع داريم جواني كه فارغالتحصيل
شده و با مفاهيم پايهاي خالقيت آشنايي ندارد ،كار نوآورانه انجام
دهد كه مطمئنا اين كار سخت بوده و زمان بيشتري ميبرد .ما
در مجموعه تعامالتي كه با وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم
داريم تالش كرده و برنامههايي داريم كه سيالبسهاي درسي عوض
شوند و كمك شود كه دانشآموز از همان دوران ابتدايي مدرسه با
ادبيات نوآوري باال بيايد .البته اتفاقات خوبي نيز در كشور در حال
وقوع است و آمدن اسباببازيهاي خالقيت محور به فروشگاهها
نشانههاي خوبي است كه ميبايست با تهيه برنامههاي جامع به
ادامه اين روند كمك كرد.
وی افزود :ما بايد كمك كنيم تا در يك برنامه نهايتا سه ساله
اس����باببازيهاي خالقيت محور فعلي را كه بيشتر نمونههاي
خارجي هستند ،با ابزار داخلي جايگزين كنيم و موضوع مرتبط با
مسايل كارآفريني و نوآوري را به سطح مدارس بكشانيم تا وقتي
يك دانشآموز به سطح دانشگاه برسد دنبال تيمسازي و به نتيجه
رساندن ايدههاي خود باشد يعني دانشگاه هم بايد پوست انداخته و
به جاي مدركگرايي دانشمحور شود.

وزیر ارتباطات:

برنامه توسعه فضایی مهم است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه برنامه توس���عه فضایی کشور
امروز باید در خدمت رفع مشکالت قرار گیرد ،گفت :در دنیا فناوری فضایی بسیار
کاربردی بوده و در حل بسیاری از مشکالت کشورهای مختلف مورد استفاده
قرار می گیرد.
وزارت ارتباطات  -محمدجواد آذری جهرمی در هجدهمین جلسه کمیسیون
راهبردی ش���ورای عالی فضایی با بیان ضرورت مشخص شدن اهداف و چشم
انداز بخش فضایی کشور تا افق  1404گفت :تحقق اهداف فضایی کشور نیازمند
تعیین برنامه اقدام مشخص به همراه شفاف سازی نقش بازیگران این عرصه در
جهت تحقق اهداف آن است .وی با بیان اینکه امروز در دنیا فناوری فضایی بسیار

پرونده کالسه  9609988316200579شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 111جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره ...شاکی  -1نماینده دادســتان  -2میثم الماسی
فرزند والی به نشــانی کرمانشــاه باغ ابرایشــم ابریشــم  4ک شــهید باهنر پ  5متهم علی
همتــی فرزنــد براتعلی به نشــانی متواری اتهام هــا  -1نصب پالک خــودرو دیگری بر روی
خودرو ســروقه  -2ســرقت خودرو مکشــوفه رای دادگاه بموجب کیفرخواســت صادره از
دادســرای عمومی و انقالب کرماناه بهش مــاره  9710438315100513اقای علی همتی
فرزند براتعلی متهم اســت به ســرقت تعزیری ســاده خودرو و نصب پالک خودرو دیگر بر
روی خودرو مســروقه موضوع شکایت اقای میثم الماسی فرزند والی حسب اظهارات شاکی
بدین شــرح برج ششــم سال  96بهشت زهرا ســاعت  13ظهر رفتم موقع برگشتن از مزار
دیــدم خــودرو پراید من به شــماره پلباک  256ص  38ایران  19به ســرقت رفته اســت
بعد از پنج ماه پلیس آگاهی زنگ زد گفت خودرو شــما پیدا شــده اســت از ســارق شکایت
دارم پالک خودرو دیگر روی خودرو من گذاشــته اســت خودرو تحویل گرفتم متهم با توجه
به مجهول المکان بودن از طریق نشــر آگهی احضار در جلســه رســیدگی حاضر نشــده الیح
دفاعیــه ارائــه ننموده انــد دادگاه با توجه به اوراق پرونده کیفرخواســت صادره شــکایت
شــاکی قرائــن و امارات موجود گزارش مرجع انتظانمی کشــف خــودرو در تصرف اقای علی
اکبر جمالی اظهارات نامبرده در خصوص امانت گذاشــتن خودرو توسط متهم مذکور مسترد
نمودن خودرو به شــاکی و اظهارات نامبرده در این خصــوص عدم حضور متهم و عدم ارائه
الیحه دفاعیه بزهکاری نامبرده به شرح فوق محرز است مستند به مواد  134-19-2قانون
مجازات اســالمی مصوب  1392و مواد  661و  720قانون مجازات اســالمی تعزیرات مواد
 406و  427قانون ایین دادرســی کیفری با توجه به تعدد جرائم ارتکابی در خصوص بزه
ســرقت حکم به محکومیت متهم به تحمل دوس ال حبس و  74ضربه شــالق و در خصوص
الصاق پالک دیگر به خودرو حکم به محکومیت نتمبره به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر
میگــردد در خصوص رد مال ســرقتی با توجه به اظهارات شــاکی مبنی بر اســترداد خودرو
دادگاه با تکلیفی مواجه نیســت در مقام اجرا مجازات اشــد قابل اجرای است اعالم میدارد
رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه دادگاه
پــس از اتمــام مهلت واخواهی ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظــر خواهی در محکام
تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 438
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کاربردی بوده و در حل بسیاری از مشکالت کشورهای مختلف مورد استفاده
قرار میگیرد ،گفت :امروز کشور با مشکالتی در زمینه آب ،تغییر کاربری اراضی و
 ...روبهروست که برنامه توسعه فضایی کشور باید در خدمت رفع این مشکالت
قرار گیرد .وزیر ارتباطات با بیان اینکه نقشه راه فضایی کشور در افق  1404باید
دارای برنامه اجرایی ،عملیاتی و دقیق باشد ،گفت :تعیین شفاف برنامه اجرایی کار،
امکان نظارت بر آن و گزارش وضعیت پیشرفت پروژهها ازسوی دبیرخانه شورای
عالی فضایی را میسر میکند .آذری جهرمی گفت :سند تهیه شده باید متناسب با
واقعیات و شرایط حاکم بر کشور و بخش فضایی تنظیم شده و اقدامات گستردهای
برای کاربردیسازی این فناوری در نظر گرفته شود .بنابه این گزارش ،در جلسه

اجرائیه

مشــخصات محکــوم لــه مهــدی جانی ناصــری نام پدر علی محمد نشــانی اســتان خراســان جنوبی شهرســتان فردوس شــهر فــردوس خیابــان مطهری
مطهری  12منزل اســتیجاری مشــخصات محکوم علیهم  -1فاطمه عباســی مجهول المکان  -2فداحســین خســروی مجهول المکان  -3شــیرین علی پور اردمه
ئی نام پدر محمد نشــانی اســتان خراســان رضوی شهرســتان بینالود شــهر طرقبه بعثت  6پ  68محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 9710095659300017و شماره دادنامه مربوطه  9709975659300017محکوم علیهم محکوم اند به صورت تضامنی به  -1انتقال و تنظیم سند خودرو
( یک دســتگاه خودرو ســواری استیشن به شــماره انتظامی  761-12ف  54در حق محکوم له  -1مبلغ  1225000ریال حق االجرای دولتی در صورت پرداخت
محکوم به ظرف ده روز از تاریخ ابالغ از پرداخت هزنیه اجرائیه معاف خواهید شد115 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

اجرائیه

مشــخصات محکوم له جواد ناظری نشــانی استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس شهر فردوس خیابان  17شهریور مشخصات محکوم علیهم  -1مریم
صفــر زاده نــام پدر صفر مجهــول المکان  -2فرزانه حدام پور نام پدر ســید علی مجهول المکان محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
 9710095659200057و شــماره دادنامه مربوطه  9709975659200032محکوم علیه ردیف اول مریم صفر زاده محکوم اســت به  -1تنظیم و تعویض
پالک خودرو سواری پراید به شماره انتظامی  554-36س  17در حق محکوم له و  -2الزام خوانده ردیف دوم فرزانه حدام پور به تنظیم و انتقال سند خودروی
فوق در حق محکوم له  -3مبلغ  400000ریال حق االجرای دولتی توسط خوانده ردیف دوم فرزانه حدام پور در صورت اجرای حکم ظرف ده روز از تاریخ ابالغ
اجرائیه محکوم علیه از پرداخت حق االجرای دولتی معاف خواهد بود 116

قاضی حوزه دو شورای حل اختالف فردوس
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی

شــماره پرونده  9709982512300106شــماره بایگانی شــعبه  970142نظر به اینکه خواهان آقای  /خانم بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی فعلی
دادخواســتی دائر بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای  /خانم علی شــرعیات فرزند مهدی تقدیم این دادگاه داشــته و حســب اعالم نامبرده ،خوانده  /خواندگان
مجهول المکان میباشــند و امکان ابالغ نســخه ثانی دادخواســت به وی  /آنها ممکن نمی باشــد با توجه به اینکه وقت رســیدگی برای تاریخ  1397/8/7ساعت
 8:30میباشــد بدینوســیله و به تجویز ماده  346و  73قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مقرر اســت برای یک نوبت در یکی از
روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی گردد و یک نســخه از آن جهت ضم سابقه به این شعبه ارائه گردد .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه
های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی)

دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قم  -سعادتی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی فعلی خواندگان ابوالفضل حســن زاده  ،حســین حســن زاده و ابوالفضل یزدیان خواسته مطالبه وجه در تاریخ
 97/3/12خواهان فوق دادخواســتی جهت نشــر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواسته فوق به شــعبه  38تقدیم که به شماره  217/38/97ثبت
و برای روز  97/4/25ســاعت  8/30صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت .و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت
دادگاه مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشــر
آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند
بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم  -یوسفی .
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی فعلی خواندگان جواد فدائی حسین  -قادر اکبری آق زیارت خواسته مطالبه وجه در تاریخ  97/3/12خواهان
فوق دادخواستی جهت نشر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شرح خواسته فوق به شعبه  38تقدیم که به شماره  219/38/97ثبت و برای روز 97/4/25
ســاعت  8/45صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت .و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده
 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم  -یوسفی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان بانک مهر اقتصاد با وکالت مهدی فعلی خواندگان زهره حســن پور نورآبادی  -مجتبی شــریف نژاد خواســته مطالبــه وجه در تاریخ 97/3/12
خواهان فوق دادخواســتی جهت نشــر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواسته فوق به شعبه  38تقدیم که به شــماره  223/38/97ثبت و برای روز
 97/4/25ساعت  9/15صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است .و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا
به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم
آدرس و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است
در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم  -یوسفی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان بانــک مهر اقتصــاد با وکالت مهدی فعلــی خواندگان لیال حیــدری  -معصومه احمدی خواســته مطالبه وجه در تاریــخ  97/3/12خواهان فوق
دادخواســتی جهت نشــر آگهی به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواسته فوق به شــعبه  38تقدیم که به شــماره  224/38/97ثبت و برای روز 97/4/25
ســاعت  9/30صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت .و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده
 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و
دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت
عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود

اجرائیه

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم  -یوسفی .

شماره اجرائیه  9710422520200048شماره پرونده  9609982520200290شماره بایگانی شعبه  960290مشخصات محکوم له بشیر محمدی
فرزند علی آقا نشــانی اســتان قم  -شهرســتان قم  -شهر قم  -نیروگاه  -خ شاهد غربی  -نبش ک  22مشــخصات محکوم علیه اکبر راحمی فرزند جبار نشانی
مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له  /محکوم علیه احسان فرقانیها فرزند محمد نشانی قم باجک بین ک  46و  48ساختمان موسسه
کوثر طبقه دوم نوع رابطه وکیل محکوم له بشــیر محمدی .محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9710092520200060و شــماره
دادنامه مربوطه  9609972520200653محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  63000000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی 2730000
ریال و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شاخص بانک مرکزی ایران در حق محکوم
له و نیم عشر دولتی هزینه اجرای احکام .قاضی شورا  -قاسمی سوته نشانی قم  -خیابان جواد االئمه  -انتهای کوچه  - 24مجتمع شورای حل اختالف

مسئول دفتر شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم  -ابوالفضل امیری فردوئی
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای ابوالفضل یازرلو به شناســنامه شــماره  632به شــرح دادخواست به کالسه  97-588اول از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان حســینعلی یازرلو به شناســنامه شــماره  18در تاریخ  95/6/23دراقامتگاه دائمی خود شهرستان آزاد شهر بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1ابوالفضل یازرلو فرزند حســینعلی به کد ملی  4879664502تاریخ تولد  1363/6/20نســبت پســر
متوفی  -2ســیما قوانلو فرزند اســماعیل کد ملی  4879608831تاریخ تولد  1341/1/1نســبت همسر متوفی  -3حجت اهلل یازرلو فرزند حسینعلی کد ملی
 4879895709تاریخ تولد  1367/1/20نســبت پســر متوفی  -4مهدی یازرلو فرزند حســینعلی کد ملی  6240060267تاریخ تولد  1373/3/20نسبت
پســر متوفی  -5فاطمه یازرلو فرزند حســینعلی کد ملی  2269487923تاریخ تولد  1361/6/21نســبت پســر متوفی  -6نرجس جعفریان فرزند مال حجت
کــد ملی  4879214949تاریخ تولد  1310/1/1نســبت مادر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یــک نوبت آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد436.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شعبه اول شورای حل اختالف آزاد شهر

به تجویز مواد  174قانون ایین دادرســی کیفری جدید مصوب ســال  1392به متهم حســین سنچولی فرزند که به اتهام مشارکت در سرقت یک راس
اسب شکایت اقایان حسن قزلسفلی فرزندش شیر اله و یعقوب قزل سفلی فرزند حیدر قلی در پرونده کالسه  961418در این شعبه تحت تعقیب می باشد
بعلت معلوم نبودن محل اقامت مشارالیه و اینکه اقدامات انجام شده برای دستیابی به متهم به نتیجه رسیده و ابالغ نیز به طریق دیگری میسر نگردیده است
لذا به نامبرده ابالغ میگردد تا در مورخه  97/5/6ســاعت  12:45جهت رســیدگی به اتهام و دفاع از خود و همچنین اخذ کپی کیفرخواســت صادره در شــعبه
 101جزایی دادگســتری مینودشــت حاضر شــوند در صورت عدم حضور در مهلت مقرر یا عدم ارســال الیحه دفاعیه از سوی نامبردگان دادگاه غیابا مبادرت به
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی خواهد نمود425 .

دادرس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان مینودشت
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان آقــای علــی اکبر کرد کتولی دادخواســتی بــه طرفیت خواندگان عبــاس و محمد قلی و صاحب جــان و هاجر و ابراهیم و حســینقلی و علیقلی و
صغــری و رضــا قلی همگی معــززی فرزند ذوالفقار بخواســته اثبات مالکیــت و خلع ید به درخواســت خواهان تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان علی اباد
نمــوده کــه جهت رســیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقی (خانواده) شهرســتان علی اباد کتــول واقع در شهرســتان علی اباد کتول ارجاع و به کالســه
 9609981765001034ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1397/5/18و ساعت  09:00صبح تعیین شده است و ضمنا موضوع جلسه رسیدگی میباشد
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد428 .

شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان علی آباد کتول
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان آقای ایزد شــعرانی دادخواســتی به طرفیت خوانده رضا عابدی و شــرکت خوراک دام و طیور و ســروش خدری به خواسته اثبات وقوع عقد بیع به
درخواســت خواهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان علی آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان علی آباد کتول
واقع در شهرســتان علی آباد کتول ارجاع و به کالســه  9609981765000349ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1397/5/13و ساعت  09:45صبح تعیین
شــده اســت و ضمنا موضوع جلسه رسیدگی میباشد به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد429 .

شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان علی آباد کتول

دوشنبه مرتضی براری رییس سازمان فضایی ایران گزارشی از روند اقدامات انجام
شده درباره تدوین نقشه راه فضایی کش���ور ارایه و برخی از اعضای کمیسیون
راهبردی شورای عالی فضایی نیز به بیان نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.

دادنامه

پرونده کالسه  9609980227800763شعبه  18دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی
شماره  9709970227800214خواهان آقای امیر حسین مرادیان فرزند ولی اله با وکالت آقای احمد فتح الهی فرزند صید
محمد به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – خ قائم مقام فراهانی باالتر از میدان هفت تیر کوچه بهادری
پ 8ط 2واحد  3و آقای سید علی سید دارابی فرزند اکبر به نشانی استان تهران – شهرستان تهران – شهر تهران – بلوار
شهران پایین تر از میدان اول مجتمع قائم پ 91واحد  27خوانده آقای حمید بخشی فرزند علی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها :مطالبه وجه چک – مطالبه خسارت دادرسی – مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار  :خواهان /دادخواستی به
خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت بکالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت
فوق العاده /مقرر دادگاه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم و به
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید « رای دادگاه در خصوص دعوای آقای امیر حسین مرادیان فرزند ولی اهلل با وکالت
آقایان سید علی سید دارابی و احمد فتح الهی به طرفیت آقای حمید بخشی به خواسته مطالبه مبلغ دو میلیارد ریال بابت
وجه یک فقره چک به شماره  636299عهده بانک صادرات ،خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل
خواهان ادعا نموده موکل به موجب یک فقره چک مبلغ خواسته شده را از خوانده طلب داشته که از پرداخت آن خودداری
شده است با عنایت به محتویات پرونده رو گرفت مصدق چک مستند دعوی و گواهینامه عدم پرداخت ان که بقای اصل ان
نزد خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان مبلغ چک دارد و از طرفی نامبرده با وصف ابالغ قانونی وقت رسیدگی
در جلسه حضور نیافته و دلیلی بر نفی استحقاق خواهان یا برائت ذمه خود ارائه ننموده اند و مستندات خواهان مصون از
ایراد باقیماندهت است بنابراین خواسته خواهان قابل پذیرش بوده و دادگاه به استناد مواد 310و 313قانون تجارت تبصره
الحاقی ماده  2قانون چک و مواد 198و502و503و 522قانون آیین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال
بابت اصل خواسته و مبلغ شصت و هشت میلیون و یکصد و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل براساس
تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل
تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 22257رییس شعبه هیجده دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
دادنامه

پروندهکالسه 9609980227100169شعبه 11دادگاهعمومیحقوقیمجتمعقضاییشهیدبهشتیتهرانتصمیمنهاییشماره
 9709970227100216خواهان آقای مجید موذنی فرزند محمد حس�ن به نشانی استان تهران – شهرستان پردیس -شهر
پردیس -خیابان نخلستان ششم – ساختمان قدس نیرو – تراسه اول – پالک 6خوانده آقای عبدالرضا موذنی فرزند غالمرضا
بهنشانیمجهولالمکانخواستهها:مطالبهخسارتدادرسی–-2مطالبهخسارتتاخیرتادیه-3مطالبهوجهچکگردشکار
 :خواهان /دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه ثبت بکالسه فوق و جری
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده /مقرر دادگاه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است و باتوجه به محتویات پرونده ختم
رس�یدگی رااعالم و به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید « رای دادگاه در خصوص دعوی مجید موذنی به طرفیت
عبدالرضا موذنی به خواس�ته مطالبه وجه خواهان جهت اثبات ادعای خود تصویر برابر با اصل چک شماره 80627000824
صادره از بانک ملت و گواهینامه های صادره از بانک محال علیه را به دادگاه ارائه نموده است نظر به اینکه حسب اسناد اقامه
شده مدیونیت خوانده  /به اعتبار صدور سند مسجل است و نظر به اینکه اصالت سند مورد تعرض واقع نشده است و خوانده
دلیلی بر ایفای دین و یا سقوط آن به دادگاه ارائه نکرده است با توجه به بقای اصول اسناد در ید دارنده که داللت بر بقای اشتغال
ذمه خوانده دارد بنابراین دادگاه دعوی را واجد وجاهت قانونی و محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 314-313-149
قانون تجارت و مواد198و 516قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2قانون اصالحی بعضی از موارد قانونی صدور
چک مصوب سال 1376و قانون استفساریه تبصره فوق الذکر مصوب سال 1377هر دو مصوب مجمع تخشیص مصلحت نظام
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  8/000/000/000ریال بابت اصل خواسته و طبق تعرفه بابت خسارت دادرسی بابت
خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید صدور چکهای موضوع دعوی تا روز تادیه ( اجرای حکم)
براساس شاخص بانک مرکزی که حین االجرا احتساب خواهد شد خواهد شد .در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای
صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

 22260رئیس شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

خواهان مرجان حس�نی راد به طرفیت خوانده  /خواندگان س�ید محمود رسولی و حامد متولی زاده آنچه به شماره
کالس�ه  9709980927600067تقدیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس�یدگی به شعبه  117ارجاع گردیده و
وقت رس�یدگی  1397/5/14ساعت  16تعیین شده به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان ودستور
ش�ورا و ب�ه تجویز م�اده  73قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوب�ت در یکی از جراید کثیراالنتش�ار آگهی
میش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آگهی ظرف یکماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .چنانچه بعدا ابالغي
بوسیله آگهي الزم شود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.

 22264مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  117مجتمع شماره سه شورای حل اختالف شهر تهران

آگهي حصر وراثت

آقاي نصرت دشتی شکوهی به شماره شناسنامه  649به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه پرونده  970141از این شعبه
درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان فاطمه اسکندری به شماره شناسنامه  263در
تاریخ 1396/1/19اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :شاپور دشتی
ش�کوهی ش ش  648ت ت  1331/2/10ص آبادان نس�بت پس�رمتوفي  -2جمشید دشتی ش�کوهی ش ش  2103ت ت
 1333/3/1ص آبادان نسبت پسر متوفي  -3فریبرز دشتی شکوهی ش ش  274ت ت  1335/10/22ص آبادان نسبت پسر
متوفي  -4کامبیز دشتی شکوهی ش ش  133ت ت  1342/1/25ص آبادان نسبت پسر متوفي  -5مهرداد دشتی شکوهی
ش ش 1755ت ت  1344/10/1ص تهران نسبت پسر متوفي  -6سیما دشتی شکوهی ش ش  1688ت ت  1331/7/19ص
آبادان نسبت دختر متوفي  -7نصرت دشتی شکوهی ش ش 649ت ت  1332/10/5ص آبادان نسبت دختر متوفي اینک با
انجام تشریفات مقدماتي ،درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.

22266رئیس شعبه  117شوراي حل اختالف مجتمع شماره  3تهران
آگهي حصر وراثت

آقاي  /خانم گیتی دخت شالچی به شماره شناسنامه  677به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه پرونده 970143
از این ش�عبه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان شکوفه کاشانچی به شماره
شناس�نامه  1198در تاریخ  96/12/6اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر
است به -1 :گیتی دخت شالچی ش ش 677ت ت 1313/6/18ص تهران نسبت مادر متوفي اینک با انجام تشریفات
مقدماتي ،درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.

22269رئیس شعبه  117شوراي حل اختالف مجتمع شماره  3تهران
آگهي حصر وراثت

آقاي نوش�ین صحرائی به ش�ماره شناس�نامه  3268به ش�رح دادخواس�ت تقدیمي به کالس�ه پرونده  970214از
این ش�عبه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نادر فروزنده اصل به ش�ماره
شناس�نامه  1240در تاریخ  97/2/11اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر
اس�ت به -1 :نوش�ین صحرائی ش ش  3268ت ت  1340/12/9ص تهران نس�بت همس�ر متوفي  -2نگین فروزنده
اص�ل ش ش  0018900216ت ت  1374/12/13ص تهران نس�بت دختر متوفي اینک با انجام تش�ریفات مقدماتي،
درخواس�ت مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باش�د از
تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.

2270رئیس شعبه  117شوراي حل اختالف مجتمع شماره  3تهران

New Tab

موج

همراه اول باز هم
شفافترین شرکت بورسی شد

همراه اول برای دومین دوره متوالی رتبه اول
های
شفافیت مالی در بازار س���رمایه و شرکت
بورسی را از آن خود کرد.
فناوران  -اداره نظارت بر ناش���ران بورسی
سازمان بورس و اوراق بهادار ،رتبه بندی ۳۰۳
ت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شرک 
را از نظر کیفیت افش���ا و اطالع رسانی مناسب
برای دوره دوازده ماهه منتهی به پایان اسفندماه
 ۹۶منتشر کرد.
براین اس���اس ،از میان  ۳۰۳ش���رکت مورد
بررسی ،رتبه نخس���ت از لحاظ به موقع بودن،
قابلی���ت اتکای اطالع���ات ارس���الی و امتیاز
اطالعرسانی به نماد معامالتی شرکت ارتباطات
س���یار ایران تعلق گرفت .این ش���رکت با نماد
«همراه» با کس���ب امتیاز حداکثری  ۱۰۰در
معیار نهایی به موقع ب���ودن ،امتیاز  ۹۹ /۶۹در
امتیاز قابلیت اتکای اطالعات ارسالی و امتیاز /۹۰
 ترین
 عنوان شفاف
 ۹۹در معیاراطالعرسانی به
شرکت در این دوره شناخته شد .همراه اول در
دوره قبلی ( ۱۲ماهه منتهی به آذر ماه س���ال
گذشته) نیز رتبه نخست را کسب کرده بود .به
این ترتیب با عملکرد موفق خود در زمینه افشای
به موقع اطالعات قابل اکتفا ،توانست رتبه مزبور
را حفظ کند.
بازار س���هام ب���ا برخ���ورداری از مقررات و
ترین
های الزم یکی از ش���فاف
دس���تورالعمل
بازارهای مالی کشور به شمار میرود .بهطوری

که نه تنها ش���رکتهای پذیرش شده در این
بازار موظف به ارایه اطالعات از عملکرد خود در
دورههای مالی مشخص هستند ،بلکه این روند
هر  ۳ماه یکبار مجددا ارزیابی و برترین شرکتها
از لحاظ اطالعرسانی رتبهبندی میشوند.
در این راس���تا اداره نظارت بر ناشران بورسی
سازمان بورس و اوراق بهادار با درج اطالعیهای
در سامانه کدال ،آخرین رتبهبندی شرکتهای
فعال در ب���ورس را بر اس���اس وضعیت اطالع

رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و بهموقع بودن
ارسال اطالعات منتشر کرده است .این اطالعات
بر اس���اس عملیات  ۱۲ماهه شرکتها تا پایان
اسفندماه سال  ۹۶تهیه شده است.
خبر دیگر از همراه اول اینکه این اپراتور مبلغ
 ۱۱۰میلیون تومان به س���تاد دیه کشور برای
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد کمک کرد .هدف
از این کار کمک به آزادس���ازی زندانیانی است
که به دلیل عدم توانایی برای پرداخت دین (حق
الناس) در جرائم غیرعمد در زندان هستند.
آگهي حصر وراثت

آقاي س�میرا توکلی به شماره شناس�نامه  0078752051به شرح دادخواس�ت تقدیمي به کالسه پرونده 970186
از این ش�عبه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ابوالفضل توکلی به شماره
شناس�نامه  589در تاریخ  97/2/6اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر
است به -1 :ربابه ترابی ش ش  604ت ت 1342/9/1ص خمین نسبت همسر متوفي  -2روح اهلل توکلی ش ش 8251
ت ت  1362/5/22ص تهران نسبت پسر متوفي  -3محمد حسین توکلی ش ش  004898908ت ت 1376/12/30
ص تهران نس�بت پس�ر متوفي  -4س�میرا توکلی ش ش  0078752051ت ت  1366/2/25ص تهران نسبت دختر
متوفي  -5س�میه توکلی ش ش  50309ت ت 1360/11/19ص تهران نس�بت دختر متوفي اینک با انجام تشریفات
مقدماتي ،درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.

22272رئیس شعبه  117شوراي حل اختالف مجتمع شماره  3تهران
آگهي حصر وراثت

آقاي /خانم اشرف حسینی به شماره شناسنامه  536به شرح دادخواست تقدیمي به کالسه پرونده  970190از این
ش�عبه درخواس�ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان میالد رنجبرزاده کندرود به شماره
شناس�نامه  8067در تاریخ  96/9/8اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر
اس�ت به -1 :اش�رف حس�ینی ش ش  536ت ت  1328/7/2ص قم نس�بت مادر متوفي اینک با انجام تش�ریفات
مقدماتي ،درخواست مزبور را در یک نوبت آگهي مينماید تا هرکس اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد.

 22273رئیس شعبه  117شوراي حل اختالف مجتمع شماره  3تهران
دادنامه

پرونده کالس�ه  9609980917800353شعبه  629مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم
نهایی شماره  9609970917801196خواهان :آقای یحیی احمدی با وکالت مهدیه مشایخی آقای میالد حنفی به
نشانی مفتح جنوبی بن بست رضوی پ 1ط 4واحد  12خوانده  :غالمرضا علیزاده گراوندی به نشانی مجهول
المکان خواسته :مطالبه طلب گردشکار :خو اهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر شعبه به تصدی امضا
کنن�ده زی�ر تحت نظر قرار گرفت با توجه به محتویات پرونده پس از اخذ نظریه مش�ورتی اعضای محترم ش�عبه
 629ختم رس�یدگی را اعالم و به ش�رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا در خصوص دعوی یحیی
احمدی با وکالت مهدیه مش�ایخی و می�الد حنفی به طرفیت غالمرضا علیزاده گراوندی به خواس�ته مطالبه مبلغ
 170/810/000ریال وجه  5فقره چک به ش�ماره های  135264مورخ  95/05/30و  135263مورخ  95/06/30و
 135265م�ورخ  95/07/30و  135259م�ورخ  95/08/30و  135258م�ورخ  95/04/30و فاکتور  395به عهده
بانک انصار با احتس�اب کلیه خس�ارات ناشی از دادرسی شامل هزینه دادرسی و خس�ارت تاخیر تادیه با التفات
به اینکه ارائه س�ند تجاری از ناحیه خواهان حکایت از اس�تقرار دین به میزان خواس�ته در عهده خوانده داش�ته
و بقای اصول مس�تندات مذکور بخصوص گواهی عدم پرداخت س�ند تجاری در ی�د مدعی داللت بر بقای دین و
اش�تغال ذم�ه خوانده و اس�تحقاق خواهان در مطالبه و جه آن را دارد و اینکه خوان�ده علی رغم ابالغ قانونی
وقت دادرسی در جلسه شورا حضور نیافته و ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته الیحه دفاعیه
ای هم ارس�ال ننموده و مس�تندات خواهان مصون از ایراد و خدشه باقی مانده و همچنین خوانده دلیلی مبنی بر
برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده است .لذا با استصحاب دین خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی
و مستندا به مواد  310و  313قانون تجارت و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ما ده  2قانون صدور چک مصوب
 1376/3/10مجمع تش�خیص مصلح�ت نظام و مواد  515 ،198و  519قانون آئین دادرس�ی دادگاه های عمومی و
انق�الب در ام�ور مدنی مصوب  1379حکم به محکومیت خوانده به پرداخ�ت مبلغ  170/810/000ریال بابت اصل
خواس�ته به انضمام هزینه دادرس�ی به مبلغ  3/130/120ریال و خس�ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید و نسبت
به فاکتور از تاریخ تقدیم دادخواس�ت  96/04/14چک لغایت زمان اجرای کامل حکم طبق ش�اخص تورم اعالمی
بان�ک مرکزی جمهوری اس�المی ایران در حق خواه�ان صادر و ا عالم می نماید .رای ص�ادره غیابی بوده و ظرف
مهل�ت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش�عبه و ظرف مهلت  20روز پ�س از ابالغ قابل تجدید نظر در
دادگاه عمومی محل می باشد.

 24330شعبه  629مجتمع شماره سیزده شورای حل اختالف شهر تهران
آگهی حصر وراثت

خانم رویا ایلخانی به ش�ماره شناس�نامه  713مطابق دادخواس�ت تقدیمی به کالسه پرونده  217/264/97از این
ش�عبه درخواس�ت گواه�ی حصر وراثت نم�وده و چنین توضیح داده که ش�ادروان بی بی امین دخت س�پهری
به ش�ماره شناس�نامه  29151در تاریخ  97/2/2اقامت�گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت�ه و ورثه حین الفوت آن
مرح�وم منحصر اس�ت به :رویا ایلخانی ش�ماره شناس�نامه  713تاریخ تولد  1341ص�ادره از تهران دختر متوفی
 .2علی اصغر ایلخانی ش�ماره شناس�نامه  97تاریخ تولد  1302صادره از تهران همس�ر متوفی  .3نریمان ایلخانی
ش�ماره شناسنامه  1453تاریخ تولد  1330صادره از تهران پسر متوفی  .4مهران ایلخانی شماره شناسنامه 1418
تاری�خ تولد  1335صادره از تهران پس�ر متوفی و مرح�وم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی
درخواس�ت مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حس�بی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد
و ی�ا وصیتنام�ه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف مدت یک ماه به این ش�عبه تقدیم دارد واال
گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 24331رئیس شعبه  264شورای حل اختالف مجتمع شماره  6تهران
آگهی حصر وراثت

خانم گیلدا بابازاده به ش�ماره شناس�نامه  557مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  970049/264از این
ش�عبه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان نصرت اله بابازاده به ش�ماره
شناس�نامه  54در تاری�خ  1395/07/03اقامتگاه دائم�ی خود بدرود زندگی گفته و ورث�ه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به .1 :پروین باباالوی شماره شناسنامه  144تاریخ تولد  1314/02/09صادره از همدان همسر دائمی
متوفی  .2کیوان بابازاده ش�ماره شناس�نامه  2478تاریخ تولد  1345/11/18صادره از تهران فرزند پسر متوفی .3
گیلدا بابازاده ش�ماره شناس�نامه  557تاریخ تولد  1347/06/1صادره از تهران فرزند دختر متوفی و مرحوم ورثه
دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باش�د از تاریخ نش�ر آگهی ظرف
مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 24334رئیس شعبه  264شورای حل اختالف مجتمع شماره  6تهران
آگهی حصر وراثت

خان�م  /آق�ای منصور به�رام آبادیان به ش�ماره شناس�نامه  2050مطابق دادخواس�ت تقدیمی به کالس�ه پرونده
 970209/264از این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجیبه کاظمی
به ش�ماره شناسنامه  57467در تاریخ  1392/12/24اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اس�ت به .1 :علیرضا بهرام آبادیان ش�ماره شناس�نامه  1706تاریخ تولد  1339صادره از تهران پس�ر
متوفی  .2منصور بهرام آبادیان ش�ماره شناس�نامه  2050تاریخ تولد  1333صادره از تهران پس�ر متوفی  .3ناهید
بهرام آبادیان شماره شناسنامه  9787تاریخ تولد  1353صادره از تهران دختر متوفی  .4زهرا بهرام آبادیان شماره
شناسنامه  1154تاریخ تولد  1154صادره از تهران دختر متوفی  .5محسن بهرام آبادیان شماره شناسنامه  575تاریخ
تولد  1346صادره از تهران پسر متوفی  .6ناصر بهرام آبادیان شماره شناسنامه  21707تاریخ تولد  1336صادره از
تهران پس�ر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده
 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 24347رئیس شعبه  264شورای حل اختالف مجتمع شماره  6تهران

