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 جزئیات مصوبه هیئت دولت
درباره ساماندهی بازار ارز 
براساس مصوبه هیئت دولت درخصوص ساماندهی 
ب��ازار ارز، واردات ب��دون ثبت س��فارش از مناطق آزاد 
و س��ایر مبادی غیررسمی ممنوع ش��ده، ارز مورد نیاز 
واردات تنها از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز 

تامین خواهد شد.
هیئت وزیران در جلسه 22 فروردین ماه به استناد 
تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز واردات 
کلی��ه کاالها به صورت تجاری به کش��ور اعم از مناطق 
آزاد تجاری و سایر مبادی بدون ثبت سفارش را ممنوع 
اعالم کرد. ارز مورد نیاز کلیه کاالهای س��فارش ش��ده 
از طریق سیس��تم بانک��ی و صرافی های مج��از تامین 
خواهد ش��د. همچنین واردات بدون انتقال ارز صرفا در 
چارچ��وب قانون مقررات ص��ادرات و واردات و ماده 38 
آیین نامه اجرایی ان مجاز خواهد بود. براساس بند 9 این 
مصوبه نظام بانکی مکلف ش��د ضوابط و مقررات مبارزه 
با پولش��ویی و مقابله با تامین مالی تروریزم را در اسرع 

وقت اجرایی کند.  تسنیم 

بازار تخم مرغ تحت تاثیر نوسانات ارز
رئیس هی��ات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با 
بیان اینکه قیمت تخم مرغ تحت تاثیر نوسانات ارزبا افزایش 
جزئی همراه بوده،گفت: در یک ماه و نیم گذشته کنجاله 

سویا 3۰۰تومان و ذرت2۰۰تومان گران شده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ب��ه دلی��ل ش��یوع بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور تولید نسبت به 
سال گذشته کمتر اس��ت، درباره پیش بینی وضعیت 
بازار تخم مرغ طی روزهای آینده گفت: نباید تغییرات 
آنچنانی ایجاد ش��ود و پیش بینی می شود قیمت بین 

۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان بماند.   مهر

اخبار

لزوم کاهش 300 مگاواتی مصرف برق تهرانی ها 
مدیرعامل ش��رکت توزیع برق تهران با بیان اینکه برنامه های مدیریت تقاضا 
و مصرف برق ابالغ شده و باید امسال در تهران 3۰۰ مگاوات مدیریت و کاهش 
مصرف صورت گیرد، گفت: امس��ال نیز کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق ادارات 

دولتی از سوی دولت ابالغ می شود.
حس��ین صبوری درخص��وص برنامه ه��ای کاهش مدیریت مص��رف برق در 

تابس��تان امسال در شهر تهران گفت: برنامه های کاهش و مدیریت مصرف برق برای 
ش��هر تهران در زمان پیک از سوی توانیر ابالغ ش��ده و قرار است طی برنامه ابالغی که 

سهمیه تهران است 3۰۰ مگاوات کاهش مصرف داشته باشیم.
وی افزود: برای تهران در سال جاری نیز دو برنامه پیش بینی شده است که یکی از این 
برنامه ها به مباحث مربوط به شبکه برق خواهد و برنامه دوم نیز همان اقدامات و تالش های 

مدیریت مصرف برق و هماهنگی با صنایع برای کاهش مصرف برق است.  فارس

دکل
۶0 هزار میلیارد تومان ارزش استارتاپ های تازه وارد به بورس

 معاون فناوری رئیس جمهور از عرضه سهام برخی استارتاپ ها در بورس طی 
سال جاری خبر داد و گفت: ارزش این شرکت ها ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

سورنا س��تاری در مراسم آغاز به کار یازدهمین نمایشگاه بانک، بورس و بیمه 
گفت: نسل جدیدی از کارآفرینی در کشور شکل گرفته است به این معنا که برخی 

از اس��تارتاپ ها امسال در بورس عرضه می ش��وند که ارزش آنها شصت هزار میلیارد 
تومان است.

وی گفت: نظام جدیدی که ایجاد می شود اگر مورد حمایت بورس و بیمه قرار نگیرند، حتما 
کشور ضرر می کند و هر چقدر از داخلی ها حمایت نشود خارجی ها ما را و کشور ما را خواهند 
برد. همچنین سرمایه های خطرپذیر باید 2۰ تا 3۰ درصد از منابع بورس را جمع کند. ضمن 
اینکه نمی توان با استارتاپ ها جنگید و جوانان باانگیزه بسیاری هستند که باید حمایت شوند، 

ایده های جدید را باید پذیرفت همانطور که دنیا آن را پذیرفته است.  مهر

مسیر توسعه
اتصال 3 استان دیگر کشور به شبکه ریلی

معاون وزیر راه و شهرس��ازی از اتصال مرکز سه استان کشور به شبکه ریلی 
در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: ریل گذاری راه آهن میانه - تبریز تا نیمه 

اردیبهشت امسال به اتمام می رسد.
خیراهلل خادمی اظهار کرد: س��ال 9۶ بخش عمرانی کش��ور س��ال خاصی را 

س��پری کرد و لحاظ مالی تحت فشار بود. وی با بیان اینکه تعدادی از پروژه های 
بزرگ را در س��ال 9۶ به اتمام می رسانند، افزود:  این تعهدات براساس منابع مالی که 

در قانون پیش بینی شده بود، داده شد. 
خادمی در بخش دیگری از سخنانش به ریل گذاری راه آهن ۱۱۵ کیلومتری کرمانشاه 
در سال 9۶ اشاره کرد و با بیان اینکه خط اهن میانه - تبریز تا نیمه اول اردیبهشت )حدود 3 
هفته دیگر( به اتمام می رسد، اظهار کرد: براساس برنامه ریزی صورت گرفته در نیمه نخست 

امسال سه استان دیگر کشور به شبکه سراسری راه آهن متصل می شوند.  تسنیم 

کوپه 

برمبنای لیست 
خودروهای قاچاق تاکنون 

بیش از۶481 خودروی 
سواری که با ثبت سفار 
شهای جعلی ترخیص یا 

دپو شده مشمول مقررات 
قاچاق شده اند.

اجراييه
ش پ:11/96/451 محكــوم له : مجتبى باقريان ف نقى محكوم عليه: مهدى رحمان زاده-مجهول المكان به 
موجب رأى شماره 582-96/9/25 شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى كه قطعيت يافته محكوم عليه محكوم است 
به پرداخت بيست و هفت ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1,482,500 ريال هزينه دادرسى هم چنين 
پرداخت خســارت تاخير تاديه از 94/8/5 لغايت زمان اجراى كامل حكم براســاس تناسب تغيير شاخص ساالنه كه 
توسط بانك مركزى تعيين مى شود در حق خواهان صادر و  پرداخت 1,350,000 ريال در حق دولت.به استناد ماده 
29 قانون شــوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف اســت:پس از ابالغ اين برگ اجراييه ظرف ده روز 
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبى براى پرداخت محكوم به يا انجام تعهد و مفاد رأى بدهد در غير اين صورت 

پرونده جهت اقدام قانونى براى اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف محل تحويل خواهد شد.م/الف
     مسئول دفتر شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى

آگهى ابالغ وقت دادرسى به خوانده مجهول المكان
بدينوسيله به خانم الهه نورى فرزند حاتم كه به حكايت دادخواست تقديمى خواهان به نام آقاى رامين قاسمى 
فرزند امير بگ فعالً مجهول المكان معرفى شــده ابالغ مى شــود كه خواهان فوق دادخواســتى به خواسته اعسار و 
تقســيط مهريه به طرفيت شــما تقديم كه پس از ارجاع به اين شعبه به كالســه 9609988311200574 شماره 
بايگانى 960615 ثبت و لزوماً وقت رسيدگى آن براى روز 1397/3/20 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است و بنا 
به درخواست خواهان و دستور رياست محترم دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب براى يك 
نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا جنابعالى قبل از وقت رسيدگى با در دست داشتن مشخصات مندرج 
در همين روزنامه به دفتر دادگاه مراجعه و با اعطاى نشانى و مشخصات كامل آدرس خود نسخه ثانى دادخواست و 
ضمائم موجود در پرونده را دريافت نموده و چنانچه دادخواست يا اليحه اى داريد تقديم و در صورت انتخاب وكيل 
معرفى و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى و استماع اظهارات گواهى خواهان در دادگاه حاضر شويد زيرا در صورت 

عدم مراجعه و حضور در جلسه دادرسى دادگاه غياباً به موضوع رسيدگى و راى مقتضى را صادر خواهد نمود. 
مدير دفتر شعبه دوازده دادگاه حقوقى كرمانشاه

آگهى مفاد اجرائيه به شايان خرميان 
در پرونده كالســه 961744 موضوع اجرائيه له موسسه مالى اعتبارى عسگريه به مديريت آقاى سيد امين 
جــوادى عليه شــايان خرميان مجهــول المكان محكوم عليه طبق دادنامــه شــماره 9509972746400384 مورخ 
1395/11/12 صادره از شعبه 2014 شوراى حل اختالف سمنان محكوم است به پرداخت مبلغ 85341305 بابت 
اصل خواســته و مبلغ 30027574 ريال بابت خســارت ناشى از عدم ايفاى تعهد تا  تاريخ 1395/7/3 و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه روزانه 120110 ريال از تاريخ 1395/7/4 تا اجراى حكم و مبلغ 3237500 ريال بابت هزينه 
دادرسى و مبلغ 3968853 ريال بابت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى در حق خواهان و در ضمن هزينه اجراى 
راى به عهده محكوم عليه مى باشد با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه در اجراى ماده 9 قانون اجراى احكام 
مدنى مفاد اجرائيه براى يك نوبت وفق مادتين 118 و 119 قانون فوق الذكر آگهى مى گردد و ده روز پس از آن به 
موقع اجرا گذاشته مى شود و در طى اين مدت ارسال هيچگونه ابالغ يا اخطار ديگرى به محكوم عليه الزم نيست مگر 

اينكه محكوم عليه كتبا محل اقامت خود را به دايره اجراى احكام مدنى شوراى حل اختالف سمنان اعالم نمايد.
مدير  دفتر اجراى احكام شوراى حل اختالف سمنان - رحيميان

آگهى اجرائيه
مشخصات محكوم له: مهدى نقدى به نشانى انديشه فاز يك بلوار طالقانى نبش خ مطهرى پ 939 ، مشخصات 
محكوم عليه: ســعيد سليمانى مجهول المكان ، محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 1248 مورخ 96/12/2 شوراى 
حل اختالف شهريار حوزه 4 كه وفق دادنامه شماره همان مرجع شعبه – دادگاه – قطعيت حاصل كرده است محكوم 
عليه به پرداخت مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ دويست و نود هزار ريال بابت هزينه 
دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان و پرداخت مبلغ نيم عشر دولتى 
در حق صندوق دولت جمهورى اســالمى ايران محكوم ميگردد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- 

پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد. م الف/40190
قاضى حوزه 4 شوراى حل اختالف شهريار

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى محمدى فرزند عبدالمجيد
خواهــان آقــاى / خانــم فــاروق ايــزدى فرزند بهرام دادخواســتى بــه طرفيت خوانــده آقــاى / خانم مهدى 
محمدى فرزند عبدالمجيد به خواســته فســخ مبايعه نامه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 
9609988400400575 شــعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرســتان روانســر ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/3/6 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به 
علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) شهرستان روانسر

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى داود محمدزاده فرزند اميرحسين
خواهان خانم ليال خدادادى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى داود محمد زاده به خواسته تنفيذ طالق مطرح 
كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982210100043 شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/5 ســاعت 10/00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/150
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9609982313900415 شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان سمنان تصميم نهايى شماره 
9709972311400034 ، شاكى: خانم غزاله بهروزى فرزند پرويز به نشانى سمنان ميدان مشاهير كوچه  عنصرى 
پالك 12 واحد 2 طبقه اول ، متهم: خانم نگين تهيه فرزند عباس به نشانى قزوين ملك آباد كوچه جبارى پ 6- اتهام 
: كالهبردارى ، گردشكار: به تاريخ 1397/1/23 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 104 دادگاه كيفرى دو شهرستان 
ســمنان بتصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است پرونده كالســه فوق تحت نظر قرار دارد مالحظه مى گردد در اين 
پرونده بموجب كيفرخواست شــماره 9610432312703929 مورخ 1396/11/25 صادره از دادسراى عمومى 
وانقالب شهرســتان ســمنان براى خانم نگين تهيه به اتهام كالهبردارى تقاضاى كيفر شــده و پرونده به اين دادگاه 
ارجاع شده است جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور شاكى و بدون حضور متهم و نماينده دادستان تشكيل شده 
است النهايه دادگاه با بررسى جامع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و 
با تكيه بر شرف و وجدان بشرح ذيل مبادرت بصدور راى مى نمايد (راى دادگاه) در خصوص اتهام خانم نگين تهيه 
فرزند عباس تبعه ايران به شماره ملى 4311497172 فاقد مشخصات بيشتر و آزاد بدون تامين بعلت عدم حضور 
در مراحل تحقيق و دادرسى داير بر كالهبردارى مبلغ 4320000 ريال از خانم غزاله بهروزى به اين نحو كه متهم با 
درج آگهى فروش لباس در شبكه اجتماعى اينستاگرام شاكى را فريب داده و مبالغ مارالذكر را از وى اخذ كرده است 
دادگاه با عنايت به شكايت شاكى ، گزارشات مرجع انتظامى ، رسيد واريز وجه توسط شاكى به حساب متهم محتواى 
پيام هاى رد و بدل شده بين شاكى و متهم و گزارش دايره بررسى فنى ادله ديجيتال پليس فتا سمنان ، وقوع بزه 
معنونه و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و 
اختالس و كالهبردارى حكم به محكوميت متهم به تحمل چهار سال حبس تعزيرى و پرداخت 4320000 ريال جزاى 
نقدى در حق صندوق دولت و همچنين رد 4320000 ريال در حق شاكى صادر و اعالم مى نمايد راى صادره نسبت 
به متهم غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در همين شعبه و پس از انقضاى مهلت واخواهى 
قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد و در خصوص شاكى حضورى و حداكثر 

ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان سمنان مى باشد. 
 رئيس شعبه 104 كيفرى دو سمنان – بلوچى

گهى ابالغ اجرائيه كالسه 139604026781000291/1
بدينوســيله بــه آقايان محمــد پيرائى فرزنــد حســينعلى ش ش 28404 (متعهــد) و رضــا پيريائى فرزند 
شعبانعلى شماره ملى 3930283557 (ضامن) بدهكاران پرونده اجرايى 139604026781000291/1 كالسه 
9600338 كه برابر گزارش مامور اداره پست شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 
269516781-95/2/29 بين شــما و بانك ســپه شــعبه شــهداء مالير مبلغ 27/179/479 ريال اصل طلب و 
5/512/521 ريال ســود و 1/839/392 ريال خســارت تاخير تاديه و مبلغ 24/218 ريال خسارت تاخير روزانه 
از تاريخ 1396/11/4 تا يوم الوصول بدهكار مى باشــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواست صدور 
اجرائيه نموده پس از تشــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالســه فوق در اين اجراء مطرح مى باشــد لذا طبق ماده 
18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اســناد رســمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه 
محســوب اســت فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود 
اقدام و در غير اين صورت بدون انتشــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شــما تعقيب خواهد شد. 

م الف/46
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى مالير

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم زهرا حســينى مرادى داراي شــماره شناســنامه 8 به شــرح دادخواست به كالســه 97/36 اين دادگاه 
درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان سعيد پارسا به شماره شناسنامه 4 در تاريخ 
1396/12/19 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا 
حسينى مرادى به ش ش 8 همسر 2- امير محمد پارسا ش ش 4121098897 فرزند 3- شايان پارسا به ش ش 
4120832686 فرزند ضمن انجام تشريفات قانوني درخواست مزبور در يك نوبت آگهي مينمايد هركس اعتراض 
دارد و يا وصيتنامه از شــادروان در اختيارش باشــد در تاريخ نشــر آگهي ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي صادر خواهد شد.
رئيس شعبه هشتم حقوقى شوراى حل اختالف شهرستان بروجرد

متن آگهى 
در پرونده كالسه 9509987412400116 متهم صالح الدين مجيدى فرزند كمال به كدملى 2870274335 
به اتهام حمل مواد مخدر از نوع ســوخته ترياك به ميزان هشــت كيلوگرم تحت تعقيب مى باشند به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز ماده 174 قانون آيين دادرســى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى 
مراتب در روزنامه آگهى تا ظرف مدت 30 (ســى روز) از تاريخ نشــر آگهى در شــعبه اول داديارى دادسراى عمومى 
وانقالب شهرســتان بويراحمد (ياســوج) بلوار آيت اهللا كاشــانى جنب پل بزرگ شــهيد عوض زاده حاضر و از اتهام 

انتسابى دفاع نمايد در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگى و اظهار عقيده مى نمايد.
داديار شعبه اول دادسراى عمومى ياسوج

آگهى تبصره سه ماده 120 آئين نامه اصالحى قانونى ثبت
نظر به اينكه وراث مرحوم اسماعيل ذاكرى طبق درخواست شماره 15820-1396/12/19 با ارائه مداركى 
نســبت به پالك هاى 1658 و 1540 و 1541 و 121 فرعيات از ســنگ 56 اصلى درخواست صدور اسناد مشاعى 
مورثى نسبت به سهم االرث از پالك هاى مذكور نموده اعالم كرده اصل اسناد اوليه پالك هاى مذكور نزد آقاى محمود 
ذاكرى است و مراتب طى اخطار به شماره 16084-1396/12/24 به وى ابالغ و تاكنون تاكنون اصل سند به اين 
اداره تسليم نشده است. لذا مراتب به استناد تبصره سه ماده 20 آئين نامه اصالحى يك نوبت در يكى از روزنامه 
هاى كثيراالنتشار آگهى مى شود چنانچه دارنده سند بدون مجوز قانون ظرف مهلت معين شده در آگهى سند مورد 

مطالبه را تسليم ننمايد سند مالكيت وفق مقررات با رعايت كليه مقررات صادر و خواهد شد. م الف/5076
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى ابالغ وقت جهت معرفى داور به آقاى مازيار بساك فرزند عبدالمحمد 
خواهان خانم شهرزاد بساك فرزند عبداله دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مازيار بساك فرزند عبدالمحمد 
به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609986310800029 
شعبه 8 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان آبادان ثبت و 7 روز مهلت تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به  علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى 
از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد مستند به ماده 28 قانون حمايت از خانواده ظرف يك هفته از تاريخ ابالغ يك 
نفر از اقارب متاهل خود را كه حداقل سى سال سن داشته و آشنا به مسائل شرعى و خانوادگى و اجتماعى مى باشد 

به عنوان داور معرفى نماييد در پرونده در دادگاه حاضر گردد. م الف/1/44
مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 8 دادگاه حقوقى شهرستان آبادان

دادنامه
مرجع رسيدگى حوزه چهار شوراى حل اختالف شهرستان شهريار -خواهان / خواهان ها: خسرو هراتى فرزند 
محمدعلى به نشانى باغستان خ گلزار شهدا – خوانده/ خواندگان:  فرهاد بوترابى فرزند ابوالقاسم بنشانى مجهول 
المكان - خواســته مطالبه وجه چك به ميزان ســى ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسى و خسارت تاخير و تاديه 
- گردشــكار: پس از وصول پرونده و با توجه به محتويات پرونده و جرى تشــريفات قانونى قاضى شــورا بررسى را 
كافى دانســته و ضمن اعالم ختم رســيدگى به شــرح ذيل مبادرت به صدور راى مى نمايد (راى قاضى شــورا) در 
خصوص دعوى خسرو هراتى بطرفيت فرهاد بوترابى به خواسته مطالبه مبلغ سى ميليون ريال بابت يك فقره چك 
به شماره 446637 مورخ 86/9/30 در عهده بانك كشاورزى شعبه 350 شهريار بانضمام خسارات وارده با توجه 
به عرضحال تسليمى و مستندات پرونده و مالحظه نظريه مشورتى اعضاى شوراى حل اختالف و اقدامات بعمل آمده 
از ســوى ان شــورا ، نظر به اينكه وجود اصل چك در يد خواهان و صدور گواهى عدم پرداخت از بانك محال عليه 
حكايت از استقرار دين به ميزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و بتجويز از ماده 73قانون آيين دادرســى مدنى مفاد 
دادخواســت و وقت رسيدگى از طريق نشرآگهى در روزنامه كثيراالنتشار ابالغ گرديده دليلى مدلول بر ابرا ذمه يا 
ادا دين ارائه ننموده لهذا قاضى شورا با استصحاب بقاى دين و مصون ماندن دعوى و مستندات خواهان از هرگونه 
ايــراد و خدشــه دعوى مطروحه را محمول بــه صحت تلقى و با اختيار حاصله از ماده 9قانون شــوراهاى حل اختالف 
مصوب 94/8/10 مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و مواد 198و 519 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومــى و انقالب در امــور مدنى و تبصره الحاقى به ماده 2قانون صدور چك حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ سى ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهارصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير 
تاديه  از تاريخ صدور چك لغايت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى و طرف 20روز 
قابل واخواهى در همين حوزه و سپس ظرف 20روز قابل تجديد نظر خواهى در محاكم محترم دادگسترى شهرستان 

شهريار ميباشد م الف/40098
قاضى شوراى حل اختالف شهرستان شهريار

دادنامه
پرونده كالســه 9609982640901134 شــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان شهريار تصميم نهايى 
شماره 9609972640901743 ، خواهان: آقاى اردشير كاسبى فرزند على شير به نشانى استان تهران شهرستان 
شهريار شهر فردوسيه خ امام خاوه ك دارالفنون پ 16، خوانده: آقاى حسن مسلمى به نشانى ، خواسته: الزام به فك 
پالك خودرو (راى دادگاه) در خصوص دعوى اردشير كاسبى به طرفيت حسن مسلمى به خواسته فك و استرداد پالك 
اتومبيل پيكان به شــماره 78-652ه63 بدين توضيح كه خواهان با تقديم دادخواســت منعكس در پرونده مدعى 
شده است كه خوانده اتومبيل فوق الذكر را مطابق مبايعه نامه مدركيه از من خريده است ولى اقدام به فك پالك 
نكرده و با پالكى كه متعلق به خودم است تردد مى نمايد و لذا تقاضاى صدور حكم بشرح خواسته را دارم و خوانده 
با وصف ابالغ در جلســه دادگاه حضور نيافته و دفاعى از خود بعمل نياورده اســت لذا دادگاه با بررسى جميع اوراق 
پرونده نظر به احراز مالكيت پالك بنام خواهان و توجهاً به عدم همكارى خوانده جهت فك پالك بنام خواهان پس از 
خريد اتومبيل كه بيم تخلفاتى از سوى متصرف فعلى خودرو و بيم ايراد ضرر و ابطال گواهى نامه مالك پالك مى رود 
لذا دادگاه با اين وصف دعوى خواهان را وارد و ثابت تشخيص و مستندا به مواد 198-515-519 ق آ د م حكم به 
الزام خوانده به فك و استرداد پالك موصوف از خودرو مورد معامله را صادر و اعالم مى نمايد راى صادره غيابى است 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و پس از انقضاى مهلت واخواهى ظرف بيست روز پس 

از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر خواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/40097
رئيس شعبه نهم دادگاه حقوقى شهريار

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقــاى كمــال زاهد طهرانى فرزند عبداالمير داراى شناســنامه شــماره 24373 به شــرح 
دادخواســت به كالسه 970163 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحدود 
را نموده و چنين توضيح داده اســت كه متوفى عبداالمير زاهد طهرانى به شناســنامه شــماره 
12396 در تاريخ 1396/8/26 در اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصراســت به:1- كمال زاهد طهرانى فرزند عبداالمير ش ش 24373 نسبت با 
متوفى فرزند 2- اميره زاهد طهرانى فرزند عبداالمير ش ش 24372 نسبت با متوفى فرزند 
3- رضــا زاهــد طهرانى فرزند عبداالمير ش ش 24374 نســبت با متوفــى فرزند 4- مهدى 
زاهــد طهرانــى فرزند عبداالمير ش ش 24375 نســبت با متوفى فرزنــد 5- زهرا پور طيبى 
مشــهدى فرزند محمد حسن ش ش 961 نسبت با متوفى زوجه 6- ميثم زاهد طهرانى فرزند 
عبداالمير ش ش 4188 نســبت با متوفى فرزند 7- حيدر زاهد طهرانى فرزند عبداالمير ش 
ش 535 نســبت بــا متوفى فرزند 8- محمــود زاهد طهرانى فرزنــد عبداالمير ش ش 1303 
نســبت با متوفى فرزند 9- محمد زاهد طهرانى فرزند عبداالمير ش ش 35 نســبت با متوفى 
فرزنــد 10- كوكــب زاهد طهرانى فرزند عبداالمير ش ش 22957 نســبت بــا متوفى فرزند 
11- حســين زاهد طهرانى فرزند عبداالمير ش ش 5268 نســبت با متوفــى فرزند. اينك با 
انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در 
يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او 
باشــد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى 

صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

آگهى حصر وراثت
خانم صديقه بيگم طاهرى ش ش 563 به شــرح دادخواســت به كالسه 15/74/97 از اين 
شورا  درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان اشرف رضانژاد حمزه 
كالئــى ش ش 927 در تاريخ 90/12/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ، ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:صديقه بيگم طاهرى ف سيد جالل ش ش 563 –مادر متوفى 
اينك شــورا با انجام تشــريفات مقدماتى درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس 
اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 15 شوراى حل اختالف بابل-قنبر خيرى زاده

متن آگهى
آگهى ابالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائم به آقاى/خانــم مصطفى وطن خواه فيروز 
ســاالرى فرزند غالمرضا خواهان: آقاى مختار امينى دادخواســتى به طرفيت خوانده آقاى مصطفى 
وطن خواه فيروز ســاالرى به خواســته مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره 
پرونده كالسه 9709988797400038 شعبه 4 شوراى حل اختالف  شهرستان سقز ثبت و وقت 
رســيدگى مورخ 1397/2/30 ســاعت:10:30 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع  ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان  مراتب 
يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى  كامل خود، نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م/الف: 139
ناصر فاتحى – مسئول دفتر شعبه 4(زندان) شوراى حل اختالف شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد حسين جواديان خواندگان: مهدى خانى – افسر 
آخوندى خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 97/1/18 خواهان فوق دادخواســتى نشــر آگهى به 
طرفيت خواندگان فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 1930 ثبت و 
براى روز 1397/3/1 ســاعت 9:30 صبح وقت وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه 
به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 
73 قانــون آئين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبت در يكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد خواندگان مذكور مى توانند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شــوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين 
شــعبه حضور بهم رســانند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
دفتر شوراى حل اختالف شعبه 39 استان قم – قاسمى سوته

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد حسين جواديان خواندگان: سيد حسن سيدپور 
آذر، حبيب ســيد پور آذر خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 97/1/18 خواهان فوق دادخواستى 
نشــر آگهى به طرفيت خواندگان فوق به شرح خواســته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 
1903 ثبت و براى روز 1397/3/1 ســاعت 9 صبح وقت وقت رسيدگى تعيين گرديده است 
با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا 
به ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى 
مى گردد خواندگان مذكور مى توانند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه 
ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شــوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در 
اين شعبه حضور بهم رسانند بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
دفتر شوراى حل اختالف شعبه 39 استان قم – قاسمى سوته

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد حسين جواديان خواندگان: كميل شيرى، قياس 
على بيگدلو خواســته: مطالبه وجه در تاريخ 97/1/18 خواهان فوق دادخواستى نشر آگهى به 
طرفيت خواندگان فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شماره 1924 ثبت و 
براى روز 1397/3/1 ســاعت 8:45 صبح وقت وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه 
به مجهول المكان بودن خواندگان حســب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 
73 قانــون آئين دادرســى مدنــى مراتب يك نوبت در يكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى 
گردد خواندگان مذكور مى توانند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثانى 
دادخواســت و ضمائم به دفتر شــوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين 
شــعبه حضور بهم رســانند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ 

تصميم خواهد نمود.
دفتر شوراى حل اختالف شعبه 39 استان قم – قاسمى سوته

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: بانك ثامن با وكالت محمد حسين جواديان خواندگان: على اكبر عارف راد خواسته: 
مطالبه وجه در تاريخ 97/1/18 خواهان فوق دادخواستى نشر آگهى به طرفيت خواندگان فوق 
به شــرح خواســته فوق به شعبه 39 تقديم كه به شــماره 648 ثبت و براى روز 1397/3/1 
ســاعت 8:15 صبح وقت وقت رسيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن 
خواندگان حسب درخواست خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى 
مدنــى مراتــب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گــردد خواندگان مذكور مى 
توانند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به 
دفتر شــوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رسانند 

بديهى است در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شوراى حل اختالف شعبه 39 استان قم – قاسمى سوته

آگهى ابالغ وقت رسيدگى
خواهان: بانك مهر اقتصاد با وكالت محمد حسين جواديان خواندگان: على چراغى، رسول خوانسارى 
خواسته: مطالبه وجه در تاريخ 97/1/18 خواهان فوق دادخواستى نشر آگهى به طرفيت خواندگان فوق 
به شــرح خواســته فوق به شــعبه 39 تقديم كه به شــماره 1916 ثبت و براى روز 1397/3/1 ســاعت 
8:30 صبح وقت وقت رســيدگى تعيين گرديده اســت با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حســب 
درخواســت خواهان وموافقت شوراء مستندا به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در 
يكــى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد خواندگان مذكور مى توانند از تاريخ نشــر آگهى جهت اعالم 
آدرس و دريافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم به دفتر شوراء مراجعه و يا در وقت مقرر فوق جهت 
رســيدگى در اين شــعبه حضور بهم رسانند بديهى اســت در صورت عدم حضور دادگاه غيابا  رسيدگى و 

اتخاذ تصميم خواهد نمود.
دفتر شوراى حل اختالف شعبه 39 استان قم – قاسمى سوته

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم مريم جهان شــاهى فرزند هوشنگ داراى شناسنامه شماره 121279 به شرح دادخواست به 
كالســه 970031 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحــدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كه متوفى هوشــنگ جهان شــاهى به شناســنامه شــماره 257 در تاريخ 1380/12/24 در 
اقامتــگاه دائمــى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت بــه:1- مريم جهان 
شــاهى فرزند هوشنگ ش ش 121279 نســبت با متوفى فرزند 2- سعيد جهان شاهى فرزند هوشنگ 
ش ش 0370073185 نسبت با متوفى فرزند 3- فاطمه كاشى فرزند على اصغر ش ش 6615 نسبت 
با متوفى زوجه 4- فاطمه طباطبايى شــيرازانى فرزند ســيد حســن ش ش 7 نسبت با متوفى مادر. اينك 
با انجام تشــريفات مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت 
آگهــى مــى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضــى دارد ويا وصيت نامــه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ 

نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
خانم صغرى نذيرى فرزند محرم داراى شناســنامه شــماره 639 به شــرح دادخواســت به كالســه 
970162 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
اســت كه متوفى احمد جعفرى به شناسنامه شــماره 1105 در تاريخ 1396/10/20 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده است وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- ذبيح اله جعفرى فرزند على حيدر 
ش ش 933 نسبت با متوفى پدر 2- سارا جعفرى فرزند احمد ش ش 0374250596 نسبت با متوفى 
فرزنــد 3- صغرى نذيرى فرزند محرم ش ش 639 نســبت با متوفــى زوجه 4- ثريا جعفرى فرزند حمزه 
على ش ش 850 نسبت با متوفى مادر. اينك با انجام تشريفات مقدماتى باستناد مواد 361 و 362 قانون 
امور حســبى درخواســت مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شــخصى اعتراضى دارد ويا وصيت 
نامه اى از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشرنخســتين آگهى ظرف يك ماه به شــوراى حل اختالف تســليم 

دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى كريم اســدى مباركه فرزند شــعبانعلى داراى شناســنامه شماره 59 به شــرح دادخواست به 
كالســه 970159 ازاين دادگاه درخواســت صدورگواهى حصروراثت نامحــدود را نموده و چنين توضيح 
داده اســت كه متوفى شعبانعلى اســدى مباركه به شناسنامه شماره 2699 در تاريخ 1396/12/23 در 
اقامتگاه دائمى خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- وجيهه اســدى 
مباركه فرزند شعبانعلى ش ش 355 نسبت با متوفى فرزند 2- حليمه اسدى مباركه فرزند شعبانعلى ش 
ش 7 نسبت با متوفى فرزند 3- كريم اسدى مباركه فرزند شعبانعلى ش ش 59 نسبت با متوفى فرزند 
4- مليحه اســدى مباركه فرزند شــعبانعلى ش ش 252 نسبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى باســتناد مواد 361 و 362 قانون امور حســبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا 
چنانچه شخصى اعتراضى دارد ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف 

يك ماه به شوراى حل اختالف تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

رونوشت آگهى حصروراثت 
آقاى محمود محمدى كيا فرزند قدمعلى داراى شناسنامه شماره 202 به شرح دادخواست به كالسه 
970156 ازايــن دادگاه درخواســت صدورگواهــى حصروراثت نامحدود را نمــوده و چنين توضيح داده 
است كه متوفى قدمعلى ارقون به شناسنامه شماره 1678 در تاريخ 1365/10/17 در اقامتگاه دائمى 
خود فوت نموده اســت وورثه حين الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- زهرا ارقون فرزند قدمعلى ش 
ش 54 نسبت با متوفى فرزند 2- محمود محمدى كيا فرزند قدمعلى ش ش 202 نسبت با متوفى فرزند 
3- حليمه محمدى كيا فرزند قدمعلى ش ش 80 نسبت با متوفى فرزند 4- خاتون ارقون فرزند قدمعلى 
ش ش 56 نســبت با متوفى فرزند 5- نرجس ارقون فرزند قدمعلى ش ش 57 نســبت با متوفى فرزند 
6- حســين ارقون فرزند قدمعلى ش ش 4723531963 نســبت با متوفى فرزند 7- رباب محمدى كيا 
فرزند قدمعلى ش ش 85 نســبت با متوفى فرزند. اينك با انجام تشــريفات مقدماتى باستناد مواد 361 
و 362 قانون امور حسبى درخواست مزبور در يك نوبت آگهى مى گردد تا چنانچه شخصى اعتراضى دارد 
ويا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به شوراى حل اختالف 

تسليم دارد واال گواهى صادرخواهد شد.
رئيس شعبه 40 شوراى حل اختالف استان قم – حيدرى مهر

آگهى حصر وراثت
آقاى على على نيا اسبوئى به شرح دادخواست به كالسه 12/1597/96 از اين شورا  درخواست گواهى 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان قنبرعلى نشلى بورا در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفتــه ، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:1-غالمحســين ش ش 2893 ش م 5689641987   
2-حسين ش م 5689654140  3-حسن ش ش 1199  ش م 5689971286   4-صنمبر ش ش 2887   
ش م 5689641911   5-ايران ش ش 5689643548   6-فاطمه ش م 5689652393   7-فضه  ش 
ش 36133   ش م 2060343895   8-زينب ش ش 351 ش م 5689950750   9-عاطفه  ش 1200 
ش م 5689971294   10-زرى   ش ش 5689646059 همگــى نشــلى بــورا - فرزنــدان متوفــى11-

سكينه حسنى بورا ش ش 490 ش م 5689549851 همسر متوفى. اينك شورا با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را يك نوبت آگهى مى نمايد تاهركس اعتراضى دارد يا وصيت نامه اى از متوفى نزداو مى 

باشد ازتاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم نمايدواالّ گواهى صادر خواهد شد.م/الف
قاضى شعبه 12 شوراى حل اختالف بابل-خيرى زاده

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم مهدى رحمى فرزند غالمحسين
خواهان آقاى عباس ميرى دادخواستى به طرفيت خواندگان عليرضا ، حميده ، صديقه مرضيه و مهدى 
همگى با نام خانوادگى رحمتى فرزندان غالمحســين به خواســته تنظيم و انتقال سند مطرح كه به اين شعبه 
ارجاع و به شــماره پرونده كالسه 9709985452200008 شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى 
شهرســتان چابهار ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/3/12 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و در خواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/11
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان چابهار

براس��اس ابالغی��ه اخیر دفتر  ل ت������و سازمان یافته ا جرائم  با  مبارزه 
به گمرکات کش��ور بیش از ۶۴۰۰ خودرو به دلیل 
استفاده از ثبت س��فارش های غیرقانونی مشمول 

مقررات قاچاق کاال شدند.
اواخر سال گذش��ته موضوع ثبت سفارش های 
ش��ائبه دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی 
مرکز حراست وزارت صنعت رسانه ای شد. تا ابتدای 
سال جاری جزییاتی از ثبت سفارش های جعلی برای 
واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده 
اس��ت، اما دفتر جرائم س��ازمان یافته گمرک ایران 

در ابالغی��ه به گمرکات اجرایی 
بیش از ۶۴8۱ خودرو را به دلیل 
اس��تفاده از ثبت س��فارش های 
جعلی مش��مول مقررات کاالی 

قاچاق اعالم کرده است.
ب��ر ای��ن اس��اس تمام��ی 
خودروهایی که ثبت س��فارش 
آنه��ا از 28 تیرم��اه 9۶ ت��ا 9 
دی ماه س��ال قبل انجام ش��ده 
از  اس��تفاده  به دلی��ل  باش��د، 
ش��ائبه دار  س��فارش های  ثبت 
قاچاق شده  مش��مول مقررات 
اس��ت. بر این مبن��ا، به موجب 

بررس��ی های به عمل آمده مس��تند بند ۶ بخشنامه 
۱2 دی س��ال 9۵ مع��اون اول رئیس جمه��ور که 
مقرر می دارد ش��رط ثبت س��فارش خودرو و سایر 

کاالهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت منوط به 
داش��تن نمایندگی مجاز و خدم��ات پس از فروش 
خواهد بود، واردات خودرو و کاالهای مشمول بدون 

پیش شرط مذکور ممنوع شد.
ب��ر این اس��اس در تاری��خ ۱3 دی ماه همان 
س��ال ای��ن موضوع ابالغ ش��د و از ثبت س��فارش 
خودروهای وارداتی توسط غیرنمایندگی های مجاز 
خ��ودرو جلوگیری به عمل می آی��د. اما محدودیت 
دوم اعمال ش��ده توس��ط سازمان توس��عه تجارت 
وزارت صنع��ت، جهت عدم صدور ثبت س��فارش 
خ��ودرو ب��ا توجه به اع��الم ش��ماره 2۴77 مورخ 
۱8 دی 9۶ اداره کل مق��ررات 
برای کلیه واردکنندگان خودرو 
اعم از ش��رکت های نمایندگی و 
غیرنمایندگی  واردکننده خودرو 
بوده اس��ت و عم��اًل نباید برای 
هیچ ش��خصی اع��م از حقوقی 
نمایندگ��ی  دارای  حقیق��ی  و 
و غیرنمایندگ��ِی خ��ودرو ثبت 
سفارش خودرو صادر می گردید، 
به این ترتیب از تاریخ 28 تیرماه 
س��ایت ثبت سفارش برای همه 

واردکنندگان مسدود شد.
اما تحقیقات تیم های بازرسی 
و نظارتی نش��ان می دهد برخی از ثبت سفارش های 
بارگذاری ش��ده قبلی که خودروی آنها نیز ترخیص 
شده، قابل رؤیت نبوده است، این در حالی است که 

در پاسخ به استعالم به عمل  آمده از اداره کل مقررات 
وزارت صنعت اعالم گردیده که ثبت س��فارش های 

موصوف مورد تأیید اداره کل مقررات نمی باشد.
به ای��ن ترتیب گمرکات اجرایی مکلف ش��دند 
به قی��د فوری��ت ضمن بررس��ی م��دارک ارس��الی 

درخصوص خودروهای ترخیص ش��ده و خودروهایی 
که هنوز متوقف بوده اما اظهار شده اند گزارش وقوع 
جرم علیه کلیه عوامل ذی مدخل را در اجرای )ماده 
2 دس��تورالعمل تش��کیل و نحوه برگزاری جلسات 
کارگ��روه پرونده های س��ازمان یافته مل��ی موضوع 

بخشنامه 9۶/۶/2۰ مرکز جرائم( و همچنین به استناد 
)بند س ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ماده 
73۴ به بعد قانون مجازات اسالمی( و حسب )بند ب 
ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز( و نیز )قانون 

جرایم رایانه ای( به مرجع قضایی منعکس کنند.
 براس��اس ابالغیه فروردی��ن 97 دفتر مبارزه 
با جرائم س��ازمان یافته به گمرکات بوش��هر، غرب 
تهران، بندر لنگ��ه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر 
انزلی، خرمش��هر، البرز، قشم و شیراز خودروهایی 
که ثبت سفارش آنها در بازه مورد اشاره )اواخر تیر 
تا دی ماه 9۶( می باش��د مش��مول مقررات بند ب 

ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کاال شده اند.
بر مبنای لیست خودروهای قاچاق تاکنون بیش از 
۶۴8۱ خودروی سواری که طبق اعالم سازمان توسعه 
تجارت با ثبت س��فارش های جعل��ی ترخیص یا در 

گمرکات دپو شده  مشمول مقررات قاچاق شده اند.
گم��رکات با توج��ه به بارگ��ذاری مجوز ثبت 
سفارش از سوی وزارت صنعت و در دسترس بودن 
اطالعات ثبت سفارش در سامانه جامع گمرکی، با 
مطابقت مش��خصات کاال و ثبت سفارش و پس از 
اح��راز دارا بودن نمایندگی رس��می و ضوابط فنی 
خودرو با اخذ حقوق ورودی و رعایت سایر مقررات 
نسبت به ترخیص خودروها اقدام نموده اند. ظاهراً 
در دو مرحله با انجام فرایندهای کنترلی نسبت به 
اخذ تأییدیه اطالعات ثبت سفارش ها نیز از طریق 
همان وب س��رویس از سازمان توس��عه تجارت در 

زمان اظهار اقدام شده است.
گفتنی اس��ت، گمرکات اجرایِی مورد اش��اره از 
هرگونه انجام تش��ریفات ب��رای ترخیص خودروهای 
مذکور و یا ابطال اظهارنامه آنها به شدت منع شده اند، 
همچنین مدی��ران گمرکات اجرایی موظف ش��دند 
چنانچه از محل ثبت سفارش های غیرقانونی خودرویی 
ترخیص شده باشد با توجه به عدم تأیید اصالت ثبت 
س��فارش قبل از هرگونه اقدام اس��تعالم الزم از دفتر 

مبارزه با جرائم سازمان یافته اخذ کنند.  تسنیم

در سال حمایت از تولید کاالی ایرانی؛

چرخقاچاقهمچنانمیچرخد
 ۶۴۸۱ خودرو با ثبت سفارش های غیرقانونی قاچاق شد

و پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودر
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان با بیان اینکه به صورت میانگین قطعه سازان با 
افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده های تولید روبه رو هستند، گفت: اگر ظرف چند ماه آینده 

فکری به حال صنعت قطعه سازی نشود موج تعطیلی در این بخش شروع می شود.
طی چند سال اخیر واحدهای تولیدی هر روز با مشکالت متعددی در کسب و کار خود 
روبه رو هستند که همین موضوعات عاملی شده تا امکان توسعه فعالیت ها از آنها گرفته 
شود و حضور پررنگی در بازار نداشته باشند. از آن طرف سهم فروش کاالهای وارداتی که 
از مبادی رسمی و قاچاق وارد کشور شده اند افزایش یافته سودآوری آنها از بازار کشور 
بیشتر می شود. در این میان برخی از صنایع از جمله قطعه سازان از آینده فعالیت خود در 
بازار نگران هستند و هر روز مطالبات خود را به طرق مختلف از دولت مطرح می کنند اما 

متأسفانه هنوز گره کار آنها باز نشده است.
براساس آمار تا پایان سال 96 بیش از 1.8 میلیارد دالر قطعه برای مونتاژ خودرو با 
درصد ساخت داخل زیر ۳۰ درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
رشد 1۳۰درصدی داشته است. این آمار نشان از آن می دهد که واردات قطعات خودرو 

در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته است.

نمای نزدیک


