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پرداخت تسهیالت
 از خط اعتباری قرارداد ایران و ایتالیا

مع��اون اداره تامین اعتب��ارات ارزی بانک مرکزی، درباره 
قرارداد تامی��ن مالی ۵ میلیارد یورویی ای��ران و ایتالیا گفت: 
شرایط دریافت تسهیالت از این خط اعتباری، بهتر از صندوق 

توسعه ملی است.

به گزارش صدا و س��یما، حمید قنبری با اشاره به امضای 
قرارداد اعطای خط اعتباری ۵ میلیارد یورویی از سوی ایتالیا 
ب��ه ایران، افزود: بخش دولت��ی، خصوصی و عمومی می توانند 
از ای��ن خط اعتباری اس��تفاده کنند و ب��ه صنعت خاصی نیز 

تعلق ندارد.
وی گفت: متقاضیان می توانند به بانک های عامل صنعت 
و معدن وخاورمیانه برای اس��تفاده از این تس��هیالت مراجعه 

کنند.

اخبار

یز می شود یارانه نقدی خانوارها، سه شنبه  وار
هش��تاد و س��ومین مرحله یارانه نقدی، ساعت ۲۴ 
سه شنبه ۲۶ دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز 

می شود.
به گزارش مهر، مبلغ یارانه نقدی کماکان ۴۵۵۰۰ 
تومان است که در ساعت ۲۴ روز سه شنبه هفته آینده، 

واریز خواهد شد.

تولید چند سواری متوقف شد
آذر م��اه امس��ال تولی��د چند م��دل س��واری در 

خودروسازان داخلی به صفر رسید.
 C۳۰ به گزارش ایسنا، در این مدت تولید ولیکس
دنده ای شرکت خودروسازان راین متوقف شده و از یک 

دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولید VELA V۵ دیگر محصول این ش��رکت نیز 
با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۲۸۷ دس��تگاه 

در آذر ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش یافت.
آذر م��اه امس��ال تولی��د ام وی ام ۵۵۰ محص��ول 
خودروسازی مدیران نیز متوقف شده و از ۵۷۲ دستگاه 

در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید.
تولی��د جک J۵ محص��ول کرمان موت��ور نیز ۱۰۰ 
درصد کاهش یافته و از ۵۰۷ دستگاه در آذر ماه ۱۳۹۵ 

به صفر کاهش یافت.
در ای��ن مدت تولی��د لیف��ان X۵۰ دیگر محصول 
کرمان موتور نیز متوقف ش��ده و از ۱۲۹۸ دس��تگاه در 

آذر ماه سال گذشته به صفر رسید

 امضای توافقنامه دو میلیارد دالری بین 
ایران و هند 
وزیر راه و ش��هر س��ازی کش��ورمان در دهلی نو از 
موافقت ایران و هند برای امضای قراردادهایی به ارزش 

دو میلیارد دالر خبر داد.
به گزارش ایرنا ، عب��اس آخوندی درباره مذاکراتی 
که در دیدار س��ه روزه خود از پایتخت هند انجام داده 
اس��ت، گفت: در جلسه با مقامات هند سه موضوع مهم 
بررس��ی ش��د که اولین موضوع ش��امل توسعه راه آهن 

چابهار به زاهدان به ارزش یک میلیارد دالر است.
وزیر راه و ش��هر س��ازی اف��زود: نکت��ه دوم که در 
دیدار با مقامات هندی بررس��ی شد ، شامل تولید ۲۰۰ 
لکوموتیو برای قطار های باری اس��ت که قرارداد بس��یار 

مهمی میان هند و ایران است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هند ب��رای تامی��ن مالی این 
پ��روژه اعالم آمادگ��ی کرده اس��ت، افزود: بخش��ی از 
ای��ن لکوموتیو ها در ایران تولید خواهد ش��د. آخوندی 
خاطرنش��ان کرد: هند در زمینه راه آهن تمرکز بس��یار 
زیادی داشته، بنابراین همکاری با این کشور برای ایران 
به معنی بدست آوردن آخرین تکنولوژی های موجود در 

جهان در زمینه صنعت ریل است.

اقايى  سيد  شاهين  سيد  آقاى  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهي   
فرزند سيد جواد  خواهان بانك مهر اقتصاد به مديريت عامل آقاى سيد ضياء ايمانى 
محمد  سيد   – آقايى  آقاى سيد شاهين سيد  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  دولتى)   )
پرونده  به كالسه  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  آقايى  سيد 
9609982160700830 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
حسب  كه  9تعيين  وساعت   1396/12/6 آن  رسيدگي  وقت  كه  گرديده  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در 
امور مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 42 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/134900  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

حقوقى  عمومى  دادگاه   178 شعبه   9609980213100328 كالسه  پرونده  دادنامه  
 9609970213100901 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
حسين  فرزند  مطلق  وفائى  پرهام  آقاى  ناصر  فرزند  مقرلو  صفدرى  الناز  خانم  خواهان 
خوانده آقاى ابراهيم صفرى النجارقى فرزند زين العابدين خواسته : 1- دستور موقت 
2- اعسار از پرداخت هزينه دادرسى دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرسى را 
اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص 
دعوى الناز صفدرى مقرلو با وكالت پرهام وفايى مطلق به طرفيت ابراهيم صفرى النجارقى 
مبنى بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده كالسه 960332 با عنايت به مجموع 
محتويات پرونده استماع اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده و با التفات به عدم دفاع 
موثر خوانده و لحاظ ساير قرائن وامارات ادعاى خواهان مقرون به صحت تلقى و به استناد 
مواد 504-506-513 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى 
مصوب سال 79 حكم به اعسار و معافيت موقت خواهان از پرداخت هزينه دادرسى صادر 
و در خصوص صدور دستور موقت مبنى بر جلوگيرى از نقل وانتقال پالك ثبتى 46 فرعى 
از 1610 اصلى بخش 10 تهران به لحاظ عدم توديع خسارت احتمالى از سوى متقاضى به 
استناد 319 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد دادخواست صادر و اعالم مى گردد راى 
صادره ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى تجديدنظر 

استان تهران مى باشد.   دفتر با قطعيت دادنامه اعسار وفق مقررات اقدام شود. 
خدمت  به  مامور  تجديدنظر  دادگاه  مستشار      110/134898  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  دادگاه   178 شعبه  در 
دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9409980213100973 شعبه 178  دادنامه  
 9509970213100206 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى نصر اله سرتيپى فرزند سعد اله خوانده آقاى على صفدرى فرزند جانعلى 
به نشانى مجهول المكان خواسته ها: 1- الزام به فك پالك خودرو 2- مطالبه خسارت 
دادرسى راى دادگاه در خصوص دعوى نصر اله سرتيپى به طرفيت على صفدرى مبنى بر 
الزام به فك پالك 33-893 ق85 ازخودرو پژو 405 ومطالبه خسارت دادرسى با عنايت 
به مجموع محتويات پرونده و مستندات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه د ادرسى 
انتظامى خودروها در معاونت  با توجه به اين كه شماره  و عدم ارسال اليحه دفاعيه و 
انتقال  با فرض  و  گردد  مى  ثبت  اشخاص  نام  به  انتظامى  نيروى  رانندگى  و  راهنمايى 
خودرو مربوطه به غير شماره تخصيصى همچنان به نام فروشنده باقى مى ماند لذا دعوى 
خواهان مقرون به صحت تلقى و به استناد مواد 198-515-519 قانون آيين دادرسى 
مدنى حكم به فك پالك و شماره انتظامى فوق الذكر از خودرو ياد شده و همچنين خوانده 
را به پرداخت مبلغ 1/080/000 ريال بابت هزينه دادرسى از باب قاعده تسبيب در 
حق خواهان محكوم مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
واقعى قابل واخواهى در اين د ادگاه سپس ظرف مدت مزبور قابل تجديدنظر در دادگاه 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
 110/134897    رئيس شعبه 1178 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد مطهرى تهران  

دادگاه عمومى حقوقى  پرونده كالسه 9609980213100329 شعبه 178  دادنامه  
 9609970213100898 شماهر  نهايى  تصميم  تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع 
فرزند  هاشمى  هادى  سيد  آقاى  وكالت  با  شعبان  فرزند  باغچى  حميده  خانم  خواهان 
 -1  : خواسته  العابدين  زين  فرزند  النجارقى  صفرى  ابراهيم  آقاى  خوانده  ميرعباس 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى 2- دستور موقت دادگاه با توجه به محتويات پرونده 
ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور راى مى نمايد راى 
دادگاه در خصوص دعوى حميده باغچى با وكالت سيد هادى هاشمى به طرفيت ابراهيم 
صفرى النجارقى مبنى بر اعسار از پرداخت هزينه دادرسى در پرونده كالسه 960333 
با عنايت به مجموع محتويات پرونده استماع اظهارات خواهان و گواهان تعرفه شده و 
با التفات به عدم دفاع موثر خوانده و لحاظ ساير قرائن و امارات ادعاى خواهان مقرون 
به صحت تلقى و به استناد مواد 504 -506-513 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى 
عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب سال 79 حكم به اعسار و معافيت موقت خواهان 
از پرداخت هزينه دادرسى صادر و در خصوص صدور دستور موقت مبنى بر جلوگيرى از 
نقل و انتقال پالك ثبتى 46 فرعى از 1610 اصلى بخش 10 تهران به لحاظ عدم توديع 
خسارت احتمالى از سوى متقاضى به استناد 319 قانون آيين دادرسى مدنى قرار رد 
دادخواست صادر واعالم مى گردد راى صادره غيابى ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ 
قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاى تجديدنظر استان تهران مى باشد   دفتر با قطعيت 

دادنامه اعسار وفق مقررات ا قدام شود. 
خدمت  به  مامور  تجديدنظر  دادگاه  مستشار      110/134896  
تهران  مطهرى  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  دادگاه   178 شعبه  در 

آگهى تغييرات شركت برج طالئى ونك سهامى خاص به شماره ثبت 483752 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق  و شناسه ملى 14005460780 
العاده مورخ 1395,09,22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت به آدرس 
اول  خيابان 21 كوچه شهيد رحيمى پالك 9، طبقه  المپيك  تهران دهكده   :
فوق  به شرح  اساسنامه   4 ماده  و  يافت  تغيير  كدپستى 1485966491   ،

اصالح گرديد. 1
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (129187)

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى عليرضا طالبى كندلجى فرزند 
طالبى  عليرضا  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  فر  مسعود  سهيال  خانم  خواهان  يعقوب  
كندلجى به خواسته ابطال اجاره نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 
9609982160700792 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
حسب  كه  9تعيين  وساعت   1396/12/5 آن  رسيدگي  وقت  كه  گرديده  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در 
امور مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 42 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/134956  
تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آ قاى عليرضا سعيدى مقدم فرزند  
– زاده  مير قمى  محمد   – زاده  مير قمى  فرهاد   – زاده  مير قمى  آقاى عبداله  خواهان 
اميرحسين مير قمى زاده – فرح ناز مير قمى زاده – محمدرضا ميرقمى زاده دادخواستي 
به  حميدرضا عابدينى   – حسن عنبرى عطار   – به طرفيت خوانده عليرضا سعيدى مقدم 
خواسته تخليه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609982160700565 
شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگي آن 1396/12/6 وساعت 8:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المكان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 42 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/134953  
تهران  صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى محمد حضرتى فرزند نجفقلى  
خواهان آقاى حبيب لطفى دادخواستي به طرفيت خوانده محمد حضرتى به خواسته فك 
پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 9609982160700844 
شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگي آن 1396/12/5 وساعت 10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني و مجهول المكان 
بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي 
مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسيدگي حاضر گردد 
 42 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/134950  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 
آگهي ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مرتضى كاوه دوستى فرزند 
كاوه  آقاى  خوانده  به طرفيت  دادخواستي  كجورى  حميدى  سيامك  آقاى  خواهان  على  
دوستى به خواسته فك پالك خودرو مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به كالسه پرونده 
9609982160700823 شعبه 42 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر 
تهران ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1396/12/5 وساعت 10 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در 
امور مدني و مجهول المكان بودن خوانده درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده ظرف يك ماه پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
 42 شعبه  حقوقى  دادگاه  منشى      110/134947  
تهران صدر  شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه 

www setadiran ir

–

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
نظر به اينكه خواهان عليرضا شيشــه گر دادخواستى به خواسته محكوميت تضامنى خواندگان به پرداخت 
مبلــغ يــك ميليارد و چهارصــد و پنجاه ميليون ريــال بابت يك فقره چك به طرفيت عليرضا باغبانى ســن ســنى 
و محمد مهدى ملكوتى شــاد به دادگســترى كاشــان تقديم كه پس از ارجاع به شــعبه هفتم دادگاه حقوقى به 
كالســه 96/805 ثبت و براى روز 96/11/25 ســاعت 10/15 صبح  وقت رسيدگى تعيين گرديده از آنجا كه 
خوانــده فوق الذكر مجهول المكان بوده لذا به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى مراتب به نامبرده ابالغ ميگردد كه در وقت مقرر در جلســه دادگاه حاضر شــوند ضمنا نامبردگان 
مى توانند تا قبل از جلســه رســيدگى جهت دريافت نسخه ثانى دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مراجعه 
نمايند. انتشــار اين آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده و در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضى اتخاد 

خواهد كرد. 
مدير دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومى حقوقى كاشان

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم اشــرف جمال به شناســنامه شــماره 1454 به شرح دادخواست به كالســه 1266/96 از اين شورا 
درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان عليرضا جمال بشماره شناسنامه 719 
در تاريــخ 96/10/7 در اقامتــگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 
1- معصومه جمال فرزند عليرضا به ش ش 42849- 2- نگار جمال فرزند عليرضا به ش ش 1503- 3-محمد 
علــى جمــال فرزند عليرضا بــه ش ش 852 -4- مهدى جمال فرزند عليرضا ش ش 8286 -5- اشــرف جمال 
فرزنــد عليرضا به ش ش 1454 -6- فاطمــه جمال فرزند عليرضا به ش ش 42848 فرزندان . اينك با انجام 
تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبور را در يك نوبت و يك مرتبه آگهي مي نمايد تا هركســي اعتراضي دارد و 
يا وصيتنامه از متوفى /متوفيه نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد. 
قاضى شعبه ششم شوراى حل اختالف كاشان

آگهى اجرائيه
مشــخصات محكــوم له/ محكوم لهــم: حميد مالعباســى فرزند محمد به نشــانى دماوند شــهرك اماميه ك 
اول ، مشــخصات محكــوم عليــه / محكــوم عليهم: عليرضا حــاج على بابايى به نشــانى تهران خ شــريعتى خ ملك 
جنــب بيمــه تامين اجتماعى پ 50 ط 3 شــركت گل هاى البرز دماوند  ، مشــخصات نماينده يــا قائم مقام قانونى 
محكــوم لــه / محكــوم عليــه: محمدرضا آقايــى فرزند كاظــم به نشــانى دماوند جنب دادگســترى ســابق دفتر 
وكالــت وكيل حميد مالعباســى ، محكوم به: بموجب درخواســت اجراى حكم مربوطه به شــماره دادنامه مربوطه 
9009972210200121 محكوم عليه محكوم اســت به پرداخت مبلغ دويســت و دوازده ميليون ريال و مبلغ 
چهار ميليون و دويســت و چهل هزار ريال هزينه دادرســى و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت 
مورخ 1389/10/4 لغايت يوم االداء وفق شــاخص اعالمى بانك مركزى و شــصت درصد حق الوكاله وكيل بابت 
وكالت در مرحله بدوى (نيم عشــر دولتى به عهده دادباخته مى باشــد) رعايت تبصره 2 ماده 306 قانون ا د م 
الزامــى اســت. محكوم عليه ملكف اســت از تاريخ ابالغ  اجرائيه: 1- ظرف ده روز مفــاد  آنرا بموقع اجرا گذارد 

(ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى). م الف/1243
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
شماره پرونده :376/96- شماره دادنامه:877/96-تاريخ رسيدگى:- بتاريخ 96/10/10 در وقت فوق 
العاده جلســه شعبه 5 شوراى حل اختالف كاشــان به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كالسه فوق 
تحت نظر قرار دارد قاضى شــورا از توجه اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و بشرح ذيل مبادرت 
به اتخاذ تصميم مى نمايد. (راى قاضى شــورا) در خصوص دعوى خواهان محســن ســليمانى با وكالت حامد حاج 
مبينى به طرفيت خواندگان شــركت صنايع غذائى فدك پايتخت و معين احمد وند و مهدى نوروزى به خواســته 
مطالبــه وجــه به مبلغ 35/000/000 ريال به اســتناد يك فقره چك به شــماره 891474 مورخ 86/1/21 به 
انضمام خســارات دادرســى و خسارت تاخير تاديه با بررســى اوراق پرونده و اصل تجريدى بودن  اسناد تجارى 
و اينكه خوانده دعوى عليرغم وصف ابالغ قانونى در جلســه رســيدگى حضور بهم نرسانده اند و داليل و مدارك 
كه حكايت از ابراء نامبرده را نمايد ارائه ننموده اند فلذا با عنايت به مراتب فوق العشــار و با  عنايت به گواهى 
عدم پرداخت صادره و احراز ذينفع بودن خواهان در دعوى مطروح و صدور آن ازناحيه خوانده و توجها به نظريه 
مشــورتى اعضاء محترم شوراى حل اختالف دعوى خواهان را وارد دانسته لذا به استناد مواد 1257-1301 از 
قانــون مدنى و مواد 310-311-312-314 از قانون تجارت و مواد 194-197-198-502-515-519 از 
قانون آيين دادرســى مدنى و ماده واحده قانون استفساريه تبصره الحاقى ماده 2 قانون اصالح موادى از قانون 
صدور چك مصوب مجمع تشــخيص مصلحت نظام پيرامون خســارت قابل مطالبه خوانده رديف اول و دوم به نحو 
تضامنى به پرداخت مبلغ 35/000/000 ريال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارات دادرسى اعم از هزينه 
ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك تا زمان وصول 
بر مبناى نرخ تورم اعالمى از ســوى بانك مركزى كه حين االجرا محاســبه و تعيين مى شود در حق خواهان محكوم 
مى نمايد در خصوص دعوى خواهان نســبت به خوانده رديف ســوم نظر به اســترداد دعوى به استناد بند ب از 
مــاده 107 قانون آيين دادرســى مدنى قــرار رد دعوى صادر مى گردد راى صادره غيابــى بدوا ظرف 20 روز از 
تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شــعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف 20 روز قابل تجديدنظر خواهى 

در محاكم عمومى دادگسترى كاشان مى باشد.
 قاضى شعبه 5 حقوقى شوراى حل اختالف كاشان

آگهى دعوت افراز
چــون آقاى غالمرضــا اميرى فرزند محمد احدى از مالكين مشــاعى پالك 1720 اصلــى واقع در بخش يك 
سيســتان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 13478-ز مورخ 96/10/13 تقاضاى افراز سهمى خود را از 
پالك مرقوم با استناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده و در ذيل 
تقاضاى افراز خويش اعالم داشــته كه به ديگر مالكين مشــاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نميباشد 
لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى ميگردد و از سايرين مالكين مشاع 
و كســانيكه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى ايد تا در ســاعت 8 صبح 
روز - مورخه 1396/11/18 در اين اداره يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت 
آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد يادآور ميگردد عدم حضور مانع از انجام عمل افراز نخواهد شــد. 

تاريخ انتشار: 1396/10/23- م الف/2374
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ســند مالكيت ششدانگ پالك شــماره 1/24221- بخش دو ثبتى شاهرود در صفحه 11 دفتر 268 ذيل 
شــماره 38702 به نام بهزاد مقيمى صادر و تســليم گرديده اســت ســپس مالك با ارائه دو برگ استشــهاديه 
محلى اعالم نموده اســت كه ســند مالكيت ششدانگ به علت اسباب كشى مفقود گرديده است و تقاضاى صدور 
ســند مالكيت المثنى نموده اســت لذا برابر تبصره يك ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك بار در يكى 
از روزنامه هاى كثيراالنتشــار آگهى تا هر كس نســبت به صدور ســند مالكيت اعتراض دارد و يا ســند مالكيت 
در دســت وى مى باشــد و يا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداكثر 10 روز پس از انتشــار 
آگهى كتبا به اداره ثبت اســناد و امالك شــاهرود اعالم در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض 
ســند مالكيت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شــد. شماره چاپى ســند برگى 023329ه91 مى باشد و برابر 
سند رهنى شماره 1704 مورخ 93/6/1 دفتر چهل و يك شاهرود در رهن بانك مسكن مى باشد. تاريخ انتشار 

1396/10/23
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود

آگهــى موضــوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئين نامه قانون تعييــن تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى 

برابــر رأى شــماره 139660322002004802-96/6/15 هيــات اول موضوع قانــون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد ســند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم نرجس مالشاهى فرزند نظر بشماره شناسنامه 2189 صادره از زابل در 
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 220 مترمربع پالك 694 فرعى از 1 اصلى واقع در بخش دو سيستان خيابان 
شــهيد جهانتيغ 3 خريدارى از مالك رســمى خانم كنيز رضا پودينه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه محلى آگهى مى شــود در صورتى كه اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالكيت متقاضى اعتراضى داشــته باشند مى توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود 
را بــه مراجــع قضايى تقديم نمايند. بديهى اســت در صورت انقضاى مدت مذكور و عــدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شــد. م الف/2344– تاريخ انتشــار نوبت اول: شنبه 96/10/23 - تاريخ 

انتشار نوبت دوم: دوشنبه 96/11/9
رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى احضار متهم
(مربــوط بــه دادگاه بــا فرض وجــود كيفرخواســت) دادگاه عمومى وانقالب شهرســتان دماونــد به موجب 
كيفرخواست شماره 961222 در پرونده كالسه فوق براى سيد محمدرضا حسينى به اتهام كالهبردارى تقاضاى 
كيفر نموده كه رســيدگى به موضوع به اين شــعبه ارجاع و وقت رســيدگى براى مورخه 1396/11/29 ساعت 
10/00 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترســى به متهم و در اجراى مقررات 
مواد 174 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور كيفرى مراتب يك نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتسابى در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بديهى است در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات 

رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد.م الف/1239
(مدير دفتر شعبه 101 دادگاه كيفرى 2 دادگسترى شهرستان دماوند (شعبه 101 دادگاه جزايى سابق

متن آگهى اخطاريه
چون خانم زهره هاشــمى مجهول المكان محكوم به انتقال و تنظيم ســند رسمى يك دستگاه اتومبيل وانت 
نيســان به شــماره انتظامى 781ب82- ايــران 23 مدل 1381 رنگ آبى روغنى كاربنــى تيپ 2400 برابر نامه 
شــماره 2052/96 مورخه 96/10/18 اجراى احكام شــوراى حل اختالف كاشــان در حق محكوم له خانم زهره 
اســالمى باال عباس ابادى گرديده ايد لذا ظرف مدت ده روز جهت انتقال ســند مذكور در دفترخانه 317 كاشان 
ميدان شــورا بلوار ســتوده گلبرگ 3 به شــماره تلفن 55540555 و تلفكس 55540545 حاضر در غير اين 

صورت وفق مقررات عمل خواهد شد.
 سردفتر 317 كاشان

اخیراً یک کارمند س��اده در 
ش��رکت ط�اي س�ياه اکتش��اف  مدیریت 

ملی نفت با سوءاس��تفاده از 
امکانات ش��غلی ۱۰۰ میلیارد تومان را طی ۹ سال 
به جیب زد و از کش��ور فرار ک��رد، چنین اقدامی 
نش��ان داد علیرغم اینکه دولت از تالش خود برای 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی سخن می گوید اما راه 

برای سوء استفاده کنندگان همچنان باز است .
هفته گذش��ته یکی از سایت های نفتی خبری 
را با عنوان کشف فساد مالی در وزارت نفت دولت 
روحانی منتش��ر کرد و نوشت فرد اختالس کننده 
گرین کارت کانادا داش��ت و از طریق ترکیه راهی 

این کشور شد.
پس از انتش��ار این خبر کس��ری نوری رئیس 
رواب��ط عمومی وزارت نفت اظهار کرد: مس��ئوالن 
امور مالی مدیریت اکتش��اف به تازگی در بررسی 
اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از 
کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که 
بالفاصله موضوع را ب��ه مراجع اطالعاتی و قضایی 

گزارش دادند.
 به گفته نوری، وزیر نفت دس��تور داده اس��ت 
تا س��ازمان حسابرس��ی به عنوان ب��ازرس قانونی 
ش��رکت نفت و همینطور حسابرس��ی داخلی این 

ش��رکت ضمن انجام تحقیقات دقیق برای روشن 
ش��دن ابعاد موضوع و تعیین میزان س��وء استفاده 
اقدام کنند. همچنین وزیر نفت دستور برکناری و 
آماده به خدمت ش��دن تعدادی از مسئوالن ذیربط 
را که در انجام مسئولیت هایشان بی دقتی و اهمال 

کرده اند هم صادر کرده است.
ای��ن فرد که ۳۰ س��ال در مدیریت اکتش��اف 
ش��رکت ملی نفت مش��غول به کار بوده اس��ت با 
ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه 
ش��رکت ملی نفت ایران، توانست سواستفاده های 
مال��ی خود را از س��ال ۸۷ آغاز و ت��ا همین اواخر 
رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را به جیب بزند.

همچنی��ن فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز 
ادامه داش��ته اما به محض مطلع ش��دن از بررسی 
سوء استفاده مالی توسط یک نهاد نظارتی از کشور 

فرار کرده و به ترکیه گریخته است.
وی که مدارک اقامت در کشور کانادا را داشته 

اس��ت قصد داشت در آخر هفته ترکیه را به مقصد 
کانادا ترک کند که تا لحظه انتش��ار خبر مشخص 
نیست که این کار را انجام داده و یا اینکه نهادهای 
امنیتی کشور موفق شده اند وی را دستگیر کرده و 

به کشور بازگردانند.
با این وجود جای بررس��ی این نکته هم وجود 
دارد ک��ه چه نقاط ضعف مهمی در سیس��تم مالی 
و نظارتی این ش��رکت وجود داش��ته است که یک 
کارمند ساده در طول این مدت طوالنی و در دوره 
مدیریت چند مدیر بدون جلب نظر توانسته است 

چنین رقم قابل توجهی را اختالس کند.
کارشناس��ان می گوین��د: مقابله با فس��ادهای 
مختلف که عموما ناش��ی از بزرگ ش��دن بیش از 
حد مجموعه وزارت نفت و شرکت های تابعه، ورود 
گس��ترده و بی ضابطه افراد از خارج مجموعه نفت 
و از بی��ن رفتن انضباط و کنت��رل موجود در این 
وزارتخانه اس��ت، ش��رایطی را به وج��ود آورده که 

انتظار تخلفات باندی و گروهی از س��وی جریاناتی 
ک��ه ظاهرا هی��چ قرابتی ه��م با یکدیگ��ر ندارند، 

افزایش یافته است .
این درحالی اس��ت بیژن زنگنه، وقتی در سال 
۹۲ برای س��ومین بار بر کرس��ی وزارت نفت تکیه 
زد گفت که این جا جای گروهبان ها نیس��ت باید 
ژنرال ها را بر مس��ند امور گذاش��ت تا امور نفت به 

درستی مدیریت شود.

چرائی اختالس 
اقتصاد دولتی و درآمده��ای هنگفت نفتی از 
یک و نبود سازوکارهای مناسب برای کنترل دخل 
وخ��رج دولت ه��ا، از جمله موارد تس��هیل کننده 
فس��ادهای مالی است که باگذشت سالها همچنان 
راه را ب��رای سوءاس��تفاده کنن��دگان بازگذاش��ته 

است.
 ب��ا نگاهی ب��ه تاریخچه فس��ادهای اقتصادی 

در کش��ور در می یابیم که ریشه فساد در کشور از 
گذش��ته های دور وجود داشته است. اما هیچ یک 
توان رقابت با فس��ادهای اقتصادی معاصر کشور را 
ندارند؛ فس��ادهایی که دیگر آنقدر گس��ترده شده 
اس��ت که حتی در ادبیات کالم��ی روزمره نیز به 

صورت جوک ردوبدل می شود.
این اختالس ها نش��ان می دهد که بس��ترهای 
سوءاس��تفاده از حفره ه��ای ممت��د در بخش های 
قانونی و اداری و... چنان گس��ترده اس��ت که اگر 
س��ریع تر به این مسائل رس��یدگی نشود باید هر 
روز منتظر افشای پرونده هایی به مراتب بزرگتر از 

فسادهای گذشته باشیم.
این درحالی اس��ت که در شرایط حاضرکشور 
که مبارزه با فس��اد از خواس��ته های اصلی مردم از 

مسئوالن قوای سه گانه است.
هر چ��ه فس��اد مالی بیش��تر باش��د و دولت 
مماش��ات کند، رابطه مردم با دولت کمتر می شود 
و بالعکس. مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتقاد راسخ، 
ش��فاف س��ازی، نظارت و در پای��ان برخورد قاطع 
با مفس��دان را نیاز دارد و اقتص��اد مقاومتی با بار 
کج ممکن نیس��ت به س��رمنزل مقصود برسد. اگر 
اقتصاد س��الم نباش��د صحبت از اقتصاد مقاومتی 

معنایی ندارد.

اختاس 100 ميلياردی در حوزه نفتی 

راه سوء استفاده کنندگان همچنان باز است

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی اعام کرد

پرونده تجميع کارت های بانکی 
روی ميز بانک مرکزی

مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخ��ت بان��ک 
مرکزی ب��ا بی��ان اینکه، پرون��ده تجمیع پش�ت باج�ه

کارت های بانکی روی می��ز بانک مرکزی 
است، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور کارت های 

هوشمند هستند.
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانک��ی، داود محمدبیگی با 
اش��اره به برگزاری جلس��ات مش��ترک بانک مرکزی با بانک ها، 
افزود: یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررسی و اجرایی 
ش��دن آن هستیم، بحث آماده س��ازی بانک ها برای پیاده سازی 

استانداردهای امنیتی و صدور کارت های هوشمند است.
مدی��ر اداره نظام ه��ای پرداخت بانک مرکزی اظهارداش��ت: در 
کش��ور دو سه بار تا کنون به س��مت کارت های هوشمند رفته ایم؛ 
 ول��ی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای اس��تفاده از این 

کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
محمد بیگی، یک��ی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات 
بین المللی را بهره گیری از کارت های هوش��مند در نظام بانکی 
داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو اقدام انجام 
ش��ود نخس��ت اینکه زیرس��اخت های بانک ها آماده شود و دوم 
اینکه قوانین و مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر 
بانکی کارت هوشمند صادر می کند بتواند در خارج از کشور نیز 

مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی ش��دن 
روش مذکور را نیازمند برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و 
افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه گذشته آغاز کرده ایم 
و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور 

ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.
وی درباره اینکه آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری 
در کارت های بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در 
حوزه کارت یکی از بحث های چالش��ی و جدی است و به همین 
دلیل در کش��ورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما 

هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مس��ئول در بانک مرکزی ب��ا تأکید براینکه یکی 
از موضوع��ات اصلی در این حوزه، هزینه هایی اس��ت که اینکار 
می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک مرکزی در 
این حوزه تعریف محصوالت جدید اس��ت که مشتری هم بتواند 
از خدمات کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم 

از پرداخت های خارج از کشور استفاده کند.
وی در تعری��ف پرداخت های برون خط ای��ن نکته را مورد 
تأکید قرار داد که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط 
مرکز )بانک صادرکننده کارت( برقرار باشد، بر همین اساس این 
امر به دو ش��کل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفالین 
انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما 

باز کار مشتری انجام می شود.
محم��د بیگی درباره اینکه آیا این سیاس��ت در خودپردازها 
نیز عملیاتی می ش��ود؟ گف��ت: خیر، این طرح ب��ه دلیل اینکه 
خدمات خودپردازها محدود اس��ت بیشتر روی حوزه پایانه های 
فروش معنی پی��دا می کند ضمن اینکه تقریبا پایانه های فروش 

۶۰ درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.
محمد بیگی، پرداخت های خارج از کش��ور را یکی دیگر از 
ابزارهای هوشمندس��ازی کارت های بانکی برشمرد و افزود: این 
کارت ها ریالی هس��تند و مش��تری از همی��ن کارت در خارج از 
کشور استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با 
بانک توافق شده، بانک مبلغ ارز را پرداخت کرده ولی از حساب 

مشتری ریال برداشت می کند.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به 
روابط بانکی ایران و روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین 
مدل را داریم منتهی این مس��اله در حوزه کارت های هوش��مند 

نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.
وی ب��ا تأکید براینکه حرکت به س��مت EMV حدود ۶۰۰-
۷۰۰ میلیون دالر هزینه صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح 
کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت شود بلکه باید به تدریج و 
هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می ش��ود، بانک ها آماده باشند که 

کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
محمد بیگی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به 
قابلیت هایی که دارند احتماال ۲ تا ۲.۵ برابر کارت های مگنت و 

در محدوده ۱۰ هزار تومان خواهد بود.
این مقام مس��ئول در بانک مرک��زی تأکید کرد که معموال 
این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا نمی ش��وند و س��ه تا پنج سال 
زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو دلیل است، 
یک اینکه زمان صدور کارت ها معموال سه ساله است و دوم هم 
اینکه مش��تری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه 
مشتری هایی که کارت های خیلی س��اده هم دارند باید بتوانند 

در این شبکه از خدمات استفاده کنند.

وی گف��ت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هس��تیم تا بتوانیم 
کارهایی که بانک ها باید انجام دهند به صورت مش��خص و مدون 
ابالغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری حرکت خواهند کرد.

طرح جدید برای پایش مستمر بانک ها
از سوی دیگر مدیر گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی 
از طرح جدیدی برای پایش مس��تمر عملک��رد بانکها در حوزه 

فناوری اطالعات خبر داد.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مهرداد سپه وند از طرح 
جدی��د پژوهش��کده پولی و بانکی برای پایش مس��تمر عملکرد 
بانک ها در حوزه فناوری اطالعات خبر داد و اظهارداشت: در این 
طرح اطالعات عملکرد تمام بانک ها در حوزه هزینه کرد فناوری 
اطالع��ات، راهب��ری و حکمرانی فناوری اطالع��ات و همچنین 

خدمات ارایه شده در این حوزه جمع آوری و ارایه می شود.
وی در توضیح طرح پایش عملکرد بانک ها در حوزه فناوری 
اطالعات، گفت: براس��اس اطالعات دریافتی از بانک ها مشخص 
می شود که بانک ها چه بخشی از درآمد خود را در حوزه آی تی 

هزینه و سرمایه گذاری کرده اند.
س��په وند ادامه داد: همچنین مشخص می شود که مدیریت 
و راهب��ری بانک ها در حوزه فناوری به چه نحو اس��ت و در چه 

سطحی از بلوغ قرار دارند.
مدیرگروه پژوهش��ی بانک��داری پژوهش��کده پولی و بانکی 
گفت: در این طرح بنا داریم اطالعات جمع آوری ش��ده را برای 
مبنا گذاری و تحلیل و بررسی مقایسه ای در اختیار بانک هایی 
که در طرح مشارکت دارند قرار دهیم تا بتوانند وضعیت خود را 

با گروه همتایان مقایسه کنند.


