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آگهى مفقودى
برگ سبز(شناسنامه )خودرو سوارى پيكان i  1600 مدل 83 به شماره انتظامى 888 ص 19 ايران 73 به 
شماره موتور11283168636و به شماره شاسى 83572695 به نام كريم ارجى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار 

ساقط مى باشد .ياسوج

برگ ســبز (شناسنامه) خودرو سوارى پژو405SLX TU5 به رنگ سفيد روغنى مدل 95به شماره انتظامى 
324ص78ايران 93به شماره موتور 164B0089140و به شماره شاسى NAAM31FE8GK261031به نام 

جمشيد شعرى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

برگ سبز(شناســنامه) خودرو ســوارى پرايد ســايپا 131SEمدل 1395 به رنگ ســفيد به شماره انتظامى 
778ب68 ايران 83و به شماره موتور M13/5635581 و به شماره شاسى NAS411100G3486969به نام 

زينب فرهى مفقود گرديده وازدرجه اعتبار ساقط مى باشد.ياسوج

برگ ســبز( برگ اعالم وضعيت) خودروى ســوارى سيستم دوو سى يلو مدل 1381به شماره انتظامى 678 
ج 16 ايران 15 به شــماره شاســى IR 81165039817 و به شــماره موتور VH00222 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است.تبريز
 

اينجانب صديقه بامداد مقدم مالك خودروى سوارى پژو مدل 1392به شماره انتظامى 15-878ن 58 و به 
شــماره شاسىNAAN01CA4DH671936 و به شماره موتور124K0152583 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضى رونوشت المثنى اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايى در مورد خودرو مذكور دارد ظرف 
10 روز به دفتر حقوقى شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران- كرج  شهرك پيكانشهر 
ســاختمان ســمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى اســت پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. 

تبريز

برگ ســبز ســوارى پژو206 مدل 1390 رنگ ســفيد بشــماره پالك ايران 84- 691 د 62 بشماره موتور 
14190045137 و شماره شاسى NAAP03EDXBJ533945 بنام نادر غالمى فرزند يحيى مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

سند كمپانى و برگ سبز(شناسنامه) خودرو سوارى سيستم پژو تيپ پارس برنگ سفيد-روغنى مدل 1390 
بشماره شاسى NAAN01CA6BE274338 وشماره موتور12490139429شماره پالك ايران84-166د56 

به نام كامپاور باخترى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

برگ سبز(شناسنامه) خودرو سوارى هاچ بك سيستم پژو تيپ 206TU3 برنگ سفيد-روغنى مدل 1395 
بشــماره شاســى NAAP03EE4GJ804254  و شــماره موتور165A00384489 و شــماره پالك ايران 84-

943س29 به نام حميده زارعيمفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

سند كمپانى پژو 405 بنام پرديس دهقانى با كدملى 2380459169 فرزند ضرغام مدل 1393 به شماره 
پالك 83ب153-57 به شــماره موتور 124K0420042 به شماره شاســى NAA01CA2EK640622 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. هنديجان

شناســنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو ولو Fh48 با شماره پالك 11645 منطقه آزاد چابهار و شماره شاسى 
u1n/441104 و شماره موتور 28577 متعلق به آقاى عبدالحميد جمشيدزهى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى گردد. سراوان 

 s1422287025198 برگ سبز اتومبيل پرايد 132 مدل 1387 به شماره موتور 2556569 و شماره شاسى
و شماره انتظامى 87-239ج48 بنام اينجانب فريبا خدائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. زنجان

برگ سبز ، سندكمپانى و تسويه حساب ايران خودرو اتومبيل 206 هاچ بك تيپ tu3 مدل 1395 به شماره 
موتور 165A0068178 و شــماره شاســى NAAP03EE2GJ833168 و شــماره انتظامى 87-835ج55 بنام 

اينجانب محمدرضا يزدان بخش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. زنجان

اصل سند كمپانى (مادر) برگ فروش و اصل سند مالكيت (برگ سبز) و اصل كارت ماشين پژو 405 به شماره 
انتظامى 91-267س66 و به شماره شاسى NAAM11VE1FK738372 و شماره موتور 124K0776847 به 

نام اسمعيل بهروز گبلو مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: قــدرت اهللا على بازى فرزند حاجت مراد نشــانى محل اقامت: لــردگان- خانميرزا – 
روستاى كالموئى- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973852900008 مورخ 96/11/18 شوراى حل 
اختالف لردگان شعبه 6 كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم 
اســت به تعهد عرفى خويش مبنى برتنظيم ســند رســمى انتقال خودروى  مذكور ( 73 ايران 421 ل 84 ) به نام 
خواهان و پرداخت نيم عشر دولتى حساب صندوق دولت بر اساس مقوم دادخواست تقديمى مبلغ 3/100/000 
ريال مى باشد.مشخصات محكوم عليه: زبيره نادرى منصور آبادى فرزند جعفرقلى به نشانى مجهول المكان. محكوم 
عليه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- 
ترتيبى براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتيكه خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت 
اجرا تسليم كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود 
كه قادر به اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا 
صورت خالف واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قسمتى از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شــد. 4- عالوه بر موارد باال كه قســمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام 
مدنى مى باشد، به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد 
قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اســت توجه نموده 

و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا-حسين شهرولى

برگ اجرائيه 
مشخصات محكوم له: ابراهيم محبى زرين دره فرزند محمد نصير نشانى محل اقامت: لردگان- طرح سپاه–فاز 
1- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973852200107 مورخ 97/2/11 شــوراى حل اختالف لردگان 
شــعبه كه وفق دادنامه شماره شــعبه دوم دادگاه عمومى حقوقى قطعيت حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم 
گرديد به فك و اســترداد پالك خودروى نيســان به شماره انتظامى 81 ايران 28 س 264 مقوم به سه ميليون و 
يكصد هزار ريال.مشخصات محكوم عليه: ابوالفضل عارفيان فرزند حسن به نشانى مجهول المكان. محكوم عليه 
مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. 2- ترتيبى 
براى پرداخت محكوم بدهد. 3- مالى معرفى كند كه اجرا حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتيكه 
خود را قادر به اجراى مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مدت ده روز صورت جامع دارائى خود را به قسمت اجرا تسليم 
كند. اگر مالى ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور، معلوم شود كه قادر به 
اجراى حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد، ليكن براى فرار در پرداخت اموال خود را معرفى نكنيد يا صورت خالف 
واقع از دارايى خود بدهيد بنحويكه اجراى تمام يا قســمتى از مفاد اجرائيه متعســر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتى از ماده 34 قانون اجراى احكام مدنى مى باشد، 
به مواردى از قانون اجراى احكام و قانون آئين دادرسى مدنى مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراى 
محكوميتهاى مالى مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. 
محل امضاء دبير شورا                                                محل امضاء قاضى شورا- عنايت اهللا احمدى

آگهى فقدان سند مالكيت 
چون آقاى بهمن على دوســتى شــهركى فرزند نوروزعلى با ارائه دو برگ استشهاد محلى گواهى شده اعالم 
نموده كه سند مالكيت وى به ميزان شش دانگ به شماره پالك ثبتى 7 فرعى از 1571 اصلى واقع در شهركرد در 
دفتر 123 صفحه 34 به شماره ثبت 10750 و سند شماره مسلسل 703241 ب 90 صادر گرديده و سپس برابر 
اسناد رهنى شــماره24235 مورخ 1394/03/27 و شــماره 23493 مورخ 1393/09/13 دفتر اسناد رسمى 
شــماره 107 شــهركرد در رهن بانك مهر اقتصاد قرار گرفته است به علت سهل انگارى مفقود گرديده و تقاضاى 
صدور سند مالكيت المثنى نموده است و مطابق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود كه هر كس 
مدعى انجام معامله (غير از آنچه در اين آگهى ذكر شده) نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشــار اين آگهى تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل ســند مالكيت و 
ســند معامله تســليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه كننده مسترد گردد، اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مالكيت مرقوم صادرو به متقاضى تسليم 

خواهد شد. 
 رضا بشارتى- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان شهركرد

((آگهى مزايده نوبت اول ))
اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرســتان سقز در نظر دارد در رابطه با پرونده اجرائى بكالسه 950679، 
ششدانگعرصه و اعيان منزل مسكونى بشماره پالك 359 فرعى از 28 اصلى واقع در روستاى سرتكلتو با مالكيت 

آقاى عطااله صدرى  را با مشخصات ذيل را از طريق مزايده حضورى به فروش برساند.
مشخصات ملك مورد مزايده:

1- عرصه بمساحت 402 متر مربع هر متر مربع 250/000 ريال جمعا به ارزش 100/500/000 ريال 
2- اعيانى 100 متر مربع هر متر مربع 1/200/000 ريال جمعا به ارزش 120/000/000 ريال 

3- گاراژ 30 متر مربع هر متر مربع 500/000 ريال جمعا به ارزش 15/000/000 ريال 
5- امتيازات آب، برق، گاز 8/000/000 ريال 

كه جمعا به ارزش 243/500/000 ريال برآورد گرديده اســت. مزايده حضورى و در مورخه 1397/5/7 
ســاعت 10 در محل دفتر اجراى احكام مدنى دادگســترى شهرستان ســقز برگزار و مزايده از قيمت كارشناسى 
شــده بعنوان قيمت پايه شــروع مى شــود و برنده مزايده كســى اســت كه باالترين قيمت پيشــنهادى را ارائه 
نمايد.برنده بايســتى فى المجلس ده درصد قيمت كارشناســى شــده موضوع مزايده رابحســاب ســپرده شماره 
2171294253007 دادگســترى ســقز واريز و ظــرف يك ماه بعد از تاريخ مزايده ترتيــب پرداخت مابقى بهاى 
مزايده را بدهد در غير اينصورت ده درصد تحويلى به نفع دولت ضبط خواهد شــد. كســانى كه قصد بازديد از 
مورد مزايده را داشــته باشــند ، پنج روز مانده به روز مزايده با مراجعه به اين دادگاه و با اخذ مجوز وفق مقررات 

مى توانند از آن بازديد بعمل آورند. 
م/الف:764

آزاد اسعدى – مدير اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان سقز

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا همدانى
خواهان خانم گلين حســنى دادخواســتى بطرفيت خواندگان :1-على همدانى2-زهــرا همدانى3-منوچهر 
ســلطانى4-توكل حســنى به خواســت اثبات مالكيت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982988600235 شــعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرســتان بهارســتان ثبت و وقت رســيدگى مورخ 
1397/07/15 ساعت 11:00 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 جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/833
آسيه يوسفى قزلجه- متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى على همدانى فرزند عبداله
خواهان خانم گلين حســنى دادخواستى بطرفيت خواندگان على همدانى-قوچعلى فوالدى-توكل حسنى به 
خواســت اثبات مالكيت مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982988600234 شعبه 
6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/07/15 ساعت 11:30  تعيين 
كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن  خوانده 
و درخواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس 
از تاريخ انتشــار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/834
آسيه يوسفى قزلجه- متصدى امور دفترى دادگاه شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بهارستان

آگهى ابالغ قرار تأمين خواسته به خوانده مجهول المكان
بدينوســيله به آقاى حمزه فيوج فرزند برات على فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد كه آقاى هادى جزندرى 
فرزند محمدرضا دادخواســتى به خواســته مطالبه مبلغ دو ميليون و سيصد هزار تومان به انضمام تاخير تاديه و 
ديگر هزينه ها و خســارات دادرســى به طرفيت شــما به شعبه 12 شوراى حل اختالف ســبزوار ارائه و به كالسه 
12/97/187 ثبت و به موجب راى شــماره 165-21-97/4/6 بخواســته فوق محكوم گرديده ايد. مراتب يك 
نوبت در روزنامه كثيراالنتشار آگهى مى شود. راى صادره غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ انتشار قابل واخواهى در 

همين شعبه و سپس قابل تجديدنظر در محاكم عمومى سبزوار مى باشد. 
دبير شعبه 12 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

دادنامه
پرونده كالســه 9609985501500285 شــوراى حل اختالف شماره 15 شــوراى حل اختالف شهرستان 
زاهدان تصميم نهايى شــماره ، خواهان: آقاى ادريس ديدن ناروئى فرزند عبدالرحيم به نشــانى استان سيستان 
و بلوچستان شهرستان زاهدان شهر زاهدان مجديه 15 سمت چپ درب 1- خوانده: آقاى روح اله يوسفى كالته 
ميراسمعيل فرزند غالمرسول به نشانى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه وجه بابت (راى شورا) در خصوص دعوى 
آقاى ادريس ديدن ناروئى فرزند عبدالرحيم به طرفيت آقاى روح اهللا يوسفى كالته ميراسمعيل فرزند  غالمرسول 
به خواســته مطالبه وجه به ميزان 8/000/000 ريال بابت خســارت وارده به خودرو و مبلغ 3/000/000 ريال 
بابت افت قيمت خودرو طبق نظر كارشــناس و مبلغ 2/000/000 ريال بابت دســتمزد كارشــناس جمعا به مبلغ 
130/000/000 ريال به انضمام كليه خســارات قانونى و هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه با توجه به مفاد 
دادخواســت تقديمى و مالحظه مدارك اســتنادى در پرونده و اينكه خوانده با وجود ابالغ و اســتحضار در جلســه 
دادرســى حاضر نشــده و عذر موجهى هم اعالم نكرده و دعوى خواهان را مصون از هرگونه تعرضى باقى گذاشته 
لذا شورا دعوى خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 198و519و515و522 قانون آيين دادرسى دادگاههاى 
عمومى وانقالب در امور مدنى خوانده را به پرداخت 130/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 354/500 
ريال بابت هزينه دادرســى و پرداخت خســارت تاخير تاديه تا يوم الوصول در حق خواهان محكوم مى نمايد راى 
صادره غيابى اســت و پس از ابالغ ظرف مدت بيســت روز قابل واخواهى در همين شورا و متعاقب آن ظرف مدت 

بيست روز قابل تجديدنظر خواهى در محاكم عمومى حقوقى زاهدان مى باشد. م الف/937
 قاضى شوراى حل اختالف شماره 15 زاهدان

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم
شــماره پرونده: 970424 -خواهان: آغابزرگ پاپى فرزند سليمان- خوانده: دادستان محترم انديمشك- 
خواسته: تقاضاى فوت فرضى- وقت رسيدگى: 16/ 5 / 97 ساعت 9- خواهان دادخواستى تسليم دادگاه عمومى 
انديمشــك نموده كه جهت رسيدگى به شعبه سوم حقوقى دادگاه انديمشك ارجاع و به كالسه فوق ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگى براى آن تعيين شده على ايحال به علت مجهول المكان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و 
دستور دادگاه به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
ظرف 30 روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمايم را دريافت و 

در وقت رسيدگى تعيين شده در جلسه دادگاه حضور يابد واال دادگاه تصميم مقتضى اتخاذ خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه سوم حقوقى دادگاه انديمشك- محمدى كيا
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توليت آستان قدس رضوى: نيازمند 
همدلى و وحدت براى پيشرفت كشور 

هستيم
ــتان قدس رضوى گفت: براى افزايش  توليت آس
ــور نيازمند همدلى،  ــرفت كش ــدرت مقاومت و پيش ق

همكارى، انسجام و وحدت هستيم. 
ــيد ابراهيم رئيسى در ديدار با  ــالم س حجت االس
ــوراى اسالمى  ــيون فرهنگى مجلس ش اعضاى كميس
ــتان قدس در  ــن ماموريت آس ــرد: مهمتري ــار ك اظه
ــاء فرهنگ و بينش  ــم آل محمد(ص) ارتق  محضر عال

جامعه است. 
ــا بيان اينكه فرهنگ زيارت در ابعاد مختلف  وى ب
ــراى جامعه دارد و به همين  ــركات مادى و معنوى ب ب
ــمنان قرار گرفته است، گفت: ما  علت مورد هجوم دش
ــهيل امر زيارت تاكيد  ــتان بر زائرمحورى و تس در آس

ويژه داريم. 
ــان كرد:يكى از  ــو مجلس خبرگان رهبرى بي عض
ــوى خدمت  ــتان قدس رض ــاى جديد آس مأموريت ه
ــاير  ــت كه در كنار س ــتضعفان اس به محرومان و مس
ــارى در اين زمينه ــم ما هم ب ــعى كرده اي  نهادها، س

 به دوش بكشيم. 
ــن وظيفه معاونت  ــى تصريح كرد: مهمتري رئيس
ــازى  ــتان قدس، توانمندس ــتضعفان در آس امداد مس
محرومان است كه با همكارى كميته امداد، بهزيستى 
ــى در اين زمينه  ــاى ديگر فعاليت هاى خوب و بخش ه

صورت گرفته است. 
ــت و  ــدرت مقاوم ــش ق ــراى افزاي ــت: ب وى گف
ــور نيازمند همدلى، همكارى، انسجام و  پيشرفت كش

 وحدت هستيم. 
ــد بر اينكه  ــدس رضوى با تاكي ــتان ق توليت آس
ــد،  ــته باش ــى بايد وجود داش ــاليق مختلف سياس س
خاطرنشان كرد: اما جامعه در برابر دشمن بايد آهنگ 
ــته باشد و چند قطبى نشود. جامعه چند  واحدى داش

قطبى به نفع هيچ كس نيست.

برگزارى دوره آموزشى ناظرين نظام فنى 
روستايى درسطح استان كردستان ازتاريخ 

97/4/5لغايت 97/4/6
ــكن كردستان  به گزارش روابط عمومى بنيادمس
ــاختمانهاى  ــش كيفيت اجراى س ــتاى افزاي ، درراس
روستايى باتوجه به حادثه خيزبودن استان بنيادمسكن 
كردستان مطابق با دستورالعمل هاى آموزشى نسبت 
به برگزار ى دوره آموزشى براى 120نفرازناظرين نظام 
فنى روستايى درسطح استان اقدام نمود ، مباحثى كه 
ــامل:  روشهاى  دراين دوره دوروزه تدريس گرديد ش
اجراى آرماتوربندى ، بتن ريزى وحقوق مهندسى مى 

باشد.

مركز ارزيابى و توسعه  مهارت اخبار ــا اصـفـهـان ــركت، ب ــن ش ــان اي كاركن
حضورمعاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى گاز 
ــد  ــانى و تعدادى از مديران ارش ايران ، مدير گازرس
ــن مدير عامل و  ــران  و همچني ــركت ملى گاز اي ش
ــتان اصفهان در اين شركت  ــركت گاز اس  مديران ش

راه اندازى شد.
ــور گاز ، در اين خصوص  معاون وزير نفت در ام
بيان داشت: ، مركز ارزيابى و توسعه  مهارت كاركنان 
ــتگى و  ــعه شايس به عنوان يكى از راهبردهاى توس
شكوفايى استعدادهاى بالقوه انسانى در حوزه مديريت 
ــده و از همين  ــانى راه اندازى ش و رهبرى منابع انس
طريق تالش مى شود تا فضاى مديريت و سرپرستى 
در شركت با اتكا به پرورش مديران، اعتماد سازمانى از 

طريق توسعه و...، توسعه و تقويت شود.
ــن مركز، با رويكرد  ــد رضا عراقى، افزود: اي حمي
پرورش مديران و كاركنان اين صنعت  كمك مى كند 

تا  دانسته ها به عمل تبديل شود، از اين طريق كه با 
استفاده از ابزارهاى ارزيابى علمى و روزآمد؛  توانمندى، 
دانش و مهارت افراد را شناسايى نموده، تا بتوان براى 

آنها مسير شغلى مناسبى تعريف كرد.
ــانى ــرى كس ــاس عقول بش ــت: بر اس  وى گف

ــند كه داناتر و  ــد موثر تر و كارآمد تر باش ــى توانن  م
ــز ارزيابى نيز  ــند و هدف اصلى مرك ــد تر باش توانمن
ــتعد براى توسعه  ــايى مديران و كاركنان مس شناس

فرهنگ شايسته ساالرى است.

مديرعامل شركت ملى گاز ايران، كانون ارزيابى 
را بسترى مناسب براى برنامه ريزى جانشين پرورى، 
ــرايط جذب و ادامه خدمت مديران مستعد،  ايجاد ش
ــد و يادگيرى ، تحرك و رقابت سالم  ايجاد فضاى رش
ــركت ملى گاز  ــرد و گفت: ش ــازمان عنوان ك در س
ايران همواره سعى در ترويج فرهنگ رقابت مثبت و 
سازنده و توسعه فردى و ارتقاى قابليت هاى شخصى  

كاركنان  داشته است.
ــى علوى،  ــيد مصطف ــم، س ــه اين مراس در ادام

ــركت گاز استان اصفهان نيز، اطمينان  مديرعامل ش
ــت هاى كليدى  ــه در پس ــرادى ك ــتگى اف از شايس
ــازمان جذب يا حفظ شده اند، كشف استعدادهاى  س
ــد و توسعه در ميان كاركنان و قرار دادن آنان در  رش
برنامه هاى جانشينى و ايجاد و تعميق فضاى رشد و 
يادگيرى براى توسعه شايستگى ها در اعضاى سازمان 
ــركت گاز  را از مهمترين اهداف كانون ارزيابى در ش

استان اصفهان برشمرد .
ــازمانها،  ــال حاضر در اكثر س ــت: در ح وى گف

ــوابق تحصيلى و شغلى فرد،  ــاس س ارزيابى ها براس
شناخت موردى و شخصى از داوطلب و ساير اطالعات 
احتمالى صورت مى پذيرد. اين روش دقت كافى ندارد 
و متكى به اطالعات پراكنده اى است كه رابطه آنها با 
شايستگى هاى مورد نياز و معيارهاى سازمان روشن 
ــراى ارزيابى  ــن رو ابزارهاى متعددى ب ــت  از اي نيس
ــده ، كانون هاى ارزيابى از  افراد ابداع و بكارگيرى  ش
تكنيك ها، روش ها و ابزارهاى متعددى براى ارزيابى 
استفاده مى كنند تا بتوان فرد را از زوايا و ابعاد مختلف 

مورد سنجش قرار داد.
ــركت گاز  ــت: در ش ــدس علوى، بيان داش مهن
استان اصفهان 175 عنوان شغلى در دو بخش وظيفه 
ــرح وظايف كاركنان ) و فرد محور  محور ( تحليل ش
ــبك فعاليت و...  (تحليل دانش ، توانايى، مهارت ، س
فرد) مورد بررسى  قرار گرفت و بر اساس نتايج حاصل 
ــده  مدل شايستگى كاركنان  از تحليل موارد ذكر ش

 طراحى گرديد.

افتتاح مركز ارزيابى و توسعه  مهارت كاركنان
 در شركت گاز استان اصفهان

نشست پیشکسوتان و ھم اندیشی 
یت جھادی در گیالن فرھنگ و مدیر

ــازمان  به گزارش روابط عمومى س ــاورزى گيالن ، نشست گـيــالن جهاد كش
ــى فرهنگ و مديريت جهادى  پيشكسوتان و هم انديش
بمناسبت هفته جهاد كشاورزى در محل سالن اجتماعات 

جهاد كشاورزى گيالن برگزار شد. 
حجت االسالم وحيدى نژاد نماينده محترم ولى فقيه 
ــخنرانى خود از  ــاورزى گيالن در طليعه س در جهاد كش
فضايل بنيانگذار انقالب سخنانى ايراد فرمودند. در ادامه 
سخنان ايشان اظهار داشتند: جهاد از ارزشى باال برخوردار 
ــود جهاد در  ــت كه فرم ــت و كالم امير المومنين اس اس
ــالم وحيدى نژاد افزود: ما مى  بهشت است. حجت االس
خواهيم فرهنگ و مديريت قرآنى را نهادينه كنيم. فارغ 
از اين تفكر، امكان خودكفايى در بخش كشاورزى وجود 
نداشت. همه پيشرفت هاى ما به ريشه و بنياد جهادى بر 
ــردد. مباحث فكرى جناح هاى مختلف تاثيرى بر  مى گ
اين پايه و اساس راستين ندارد. مجاهدت هاى جهادگران 
ــت. جهاديان عمر و جان و هستى خود  غيرقابل انكار اس
را براى آبادانى گذاشتند. جهاديان پابرهنگان آماده به كار 
ــالهاى آغازين   ــخت نبرد حق عليه باطل و س روزهاى س
انقالب بودند. نماينده ولى فقيه با اشاره به آيه 46 سوره 
سبا آيه شريفه «قل انما اعظكم بواحدة أن تقوموا هللا» كه 
سرلوحه جهاد كشاورزى است، الزمه پرواز از عالم امكان 
ــان افزودند:  ــمردند. ايش به عالم ملكوت را  اخالص برش
ــاك از درس هاى آيات مقدس  ــارت نفس، زندگى پ طه
قرآن كريم است كه فرهنگ جهادى با اين صفات آميخته 
ــت. وى عنوان داشت جهاديان خلوص نيت داشته و  اس
براى رضاى خدا گام بر مى داشتند و شاكله اصلى فرهنگ 

جهادى همين آيه مورد اشاره مى باشد.

وستای شھرستان  مشکل کم آبی پنج ر
وین برطرف شد بویین زھرا در قز

با انجام عمليات عمرانى اصالح چاه  توليد آب مجتمع آبرسانى جوهرين قـزويــن
ــتان بويين زهرا، اهالى پنج روستاى حسن آباد،  شهرس
ــين آباد بيگلربيگى و احمد آباد از  جوين، جوهرين، حس
ــن  مطمئ و  ــالم  س ــاميدنى  آش آب  ــن  تامي ــع   منب

برخوردار شدند.
به گزارش روابط عمومى، معاون فنى و توسعه شركت 
ــتايى استان قزوين با اعالم اين مطلب  آب و فاضالب روس
ــاره با كم شدن آب چاه مجتمع  افزود: در منطقه مورد اش
ــال  ــه بوديم كه چاه جديدى در فاصله زمانى دو س مواج
ــته براى مجتمع جوهرين حفر و مورد بهره بردارى  گذش
ــد. مهندس رمضانى افزود: به دليل برداشت هاى  واقع ش
ــت زمين چاه جديد نيز  ــاورزى و فرونشس غيرمجاز كش
دچار تخريب شد كه متعاقب آن اهالى روستاهاى مجتمع 
ــكل صرف با  ــدند و اين مش ــور با كم آبى مواجه ش  مذك
ــد. وى  ــر 500 ميليون ريال برطرف ش ــه اى بالغ ب هزين
تصريح كرد: براى مجتمع جوهرين تاكنون 9 كيلومتر خط 
انتقال، 10 كيلومتر شبكه توزيع، 300 مترمكعب مخزن 
 هوايى و دو حلقه چاه احداث شده و اين ميزان تاسيسات 
هزينه اى بيش از ده ميليارد ريال براى دولت در بر داشته 
است. معاون فنى و توسعه شركت آب و فاضالب روستايى 
استان قزوين اشاره كرد: اين تاسيسات آب آشاميدنى 612 
ــمول مجتمع جوهرين را با  ــتاى مش خانوار در پنج روس
ــزار و 374 نفر تامين مى كند. وى  جمعيتى معادل دو ه
در پايان از مردم خواست با توجه به هزينه ى بسيار باالى 
تامين آب نسبت به نگهدارى از تاسيسات آبرسانى اهتمام 
داشته و در عين حال با صرفه جويى در مصرف آب منابع 

محدود موجود را براى آيندگان نيز حفظ كنند.

یافت پسماند  احداث کارخانه باز
  در گلستان

ــلم رستمى اظهار داشت: يكى  مس از بزرگترين چالش هاى شهردارى  گـلسـتـان
ــت و  ــاختمانى اس ــتان جمع آورى نخاله هاى س گلس
ــاالنه فقط 700 ميليون  متاسفانه شهردارى گلستان س
ــين آالت  ــان از هزينه هاى خود را صرف اجاره ماش توم
ــط برخى از  ــى براى جابجايى نخاله هايى كه توس عمران

شهروندان در حاشيه شهر تخليه مى شود، مى كند.
ــار فراخوان تمامى  ــدم اول  با انتش ــت: در ق وى گف
ــت مى كنند  ــماند فعالي ــى كه در حوزه پس خودروهاي
ــا از اين طريق بتوانيم نظارت  ــنامه دار كرديم ت را شناس
بيشترى بر عملكرد آنها داشته باشيم و همچنين كالس 
ــنامه دار كه  هاى توجيهى براى تمامى رانندگان شناس
ــتند برگزار كرديم تا ضمن  داراى مجوز فعاليت هم هس
آموزش هاى الزم براى تخليه نخاله در مكان هايى كه از 

قبل تعيين شده است، آنها را قانونمند كنيم.
ــتان با اشاره  ــت حوزه خدمات شهرى گلس سرپرس
ــودروى حمل نخاله  ــون  بيش از 150 خ به اينكه تاكن
ــهرى گلستان قرار گرفته اند،  زير چتر حوزه خدمات ش
افزود: البته اين تمام ماجرا نيست چون معاونت خدمات 
شهرى در قدم بعدى خود براى جلوگيرى از تخليه نخاله 
ــهر اقدام  به راه اندازى دو  ــاختمانى در اطراف ش هاى س
دفترخدمات پسماندهاى عمرانى كرده است .به گفته وى، 
از اين پس بر اساس شيوه نامه جديد استاندارى متقاضيانى 
كه براى پروانه ساختمانى به  شهردارى مراجعه مى كنند، 
عقد  قرارداد با دفاتر خدمات پسماندهاى عمرانى يكى از 
واجبات صدور مجوز است، چون از اين طريق به صورت 
ــهر  ــاختمانى به بيرون از ش ــده نخاله هاى س كنترل ش

هدايت مى شوند.

تعمیر شکستگی خط انتقال ۶۰۰ میلی 
یم  متری در شھرستان رباط کر

ــركت آب و فاضالب  مدير عامل  ش ــتان تهران با اعالم آبفاى تهران جنوب غربى اس
خبر مذكور اظهار داشت : با عنايت به انتقال و تامين آب 
ــهروندان و مشتركين محترم در شهركهاى   آشاميدنى ش
شهيد آبشناسان ، خانه و شهرك لشكر در شهرستان رباط 
كريم از طريق خط انتقال 600 ميلى مترى چدن داكتيل 
ــرى الغدير پرند ،  ــعب از خط انتقال 800 ميلى مت منش
ــنبه پنجم خرداد ماه خط مذكور  ــه ش عليهذا طى روز س
ــده و موجب اختالل در امر  ــتگى و حادثه ش دچار شكس
آبرسانى در شهركهاى ياد شده گرديد . كه در اين راستا و 
ــازى خط  ــه پس از اطالع ، موضوع تعمير و بازس بالفاصل

مذكور در دستور كار قرار گرفته و عملياتى شد . 
ــريح اين عمليات خاطر  ابوالفضل صدرائيه ضمن تش
نشان كرد : اين حادثه كه از ناحيه سه راهى شير تخليه هوا 
بر روى خط 600 ميلى مترى چدن داكتيل صورت گرفته 
و موجب شكستگى خط و قطعى آب آشاميدنى سه شهرك 

ياد شده گرديده بود . 
متاسفانه بلحاظ تغييرات ايجاد شده در سطوح جاده 
فرعى در حاشيه اتوبان تهران ساوه و افزايش سطح ايجاد 
ــده بر روى خط انتقال و وجود معارضاتى از جمله فيبر  ش
ــى  ــكالت اساس ــورى و خط انتقال گاز موجب بروز مش ن
ــور به موقع  ــات گرديد بطوريكه با حض ــراى عملي در اج
ــركت و تالش مجموعه  ــى مجموعه عوامل ش و هماهنگ
اكيپهاى امداد وحوادث ، نقليه سنگين و هماهنگيهاى الزم 
ــازى ، پليس راه و راهور شهرستان  ــهر س با ادارات راه و ش
ــبانه روز كامل و ظرف 24 ساعت  رباط كريم طى يك ش
براى رسيدن به محل شكستگى عمليات حفارى به عمق 

10 متر در شعاع 50 متر انجام شد. 

ابالغ  ميباشد،  المكان  مجهول  فعال  كه  نائبى  بدينوسيله الدن  احضار   آگهى 
مى گردد كه جهت دفاع از خود به اتهام فروش مال غير بنا به شكايت محمد 
جمشيدى  در پرونده 970212 ظرف يك ماه پس از انتشار اين آگهى درشعبه 
سوم بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 7 تهران سيدخندان حاضر 
شود  اين آگهى به استناد ماده 174 قانون آيين دادرسى كيفرى فقط يك نوبت 
منتشر مى گردد  چنانچه متهم در مهلت مقرر قانونى در اين شعبه حاضر 

نشود تصميم قانونى اتخاذ خواهد شد  .
دادسراى   3 شعبه  بازپرس  الف       م   /  40881  
پيوندى  حميدرضا  (سيدخندان)-  تهران   7 ناحيه 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى به آقاى عقيل ساجد  شاكى آقاى پيرزاده پاشكند 
مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9509982118300341 
شعبه 1014 دادگاه كيفرى دو مجتمع قضايى وليعصر تهران (1014 جزايى 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/5/28 ساعت 10:00 تعيين كه حسب 
علت  به  مدنى  دادرسى  آيين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور 
المكان بودن متهم و درخواست شاكى مراتب يك نوبت در يكى از  مجهول 
جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا متهم ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار 
آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود  نسخه ثانى 
در  رسيدگى  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دريافت  را  ضمائم  و  دادخواست 

دادگاه حاضر گردد.
مجتمع   2 كيفرى  دادگاه   1014 شعبه  مديردفتر  الف     م   /40882   
قضايى وليعصر تهران (شعبه 1014 جزايى سابق) – آزيتا بروجردى 
 آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى سعيد فصيح مطلب  
خواهان آقاى مهدى عبدالهى  دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى مهدى فصيح 
اين شعبه ارجاع و به  ايراد صدمه غيرعمد مطرح كه به  اتهام  مطلب به  به 
شماره پرونده كالسه 9609982136100128 شعبه 1008 دادگاه كيفرى دو 
وقت رسيدگى  و  ثبت  جزايى سابق)   1008) تهران  وليعصر  قضايى  مجتمع 
موضوع  طبق  دادگاه  دستور  كه حسب  تعيين   9:00 97/5/29 ساعت  مورخ 
المكان بودن خوانده و  به علت مجهول  ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست 
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  .
 40883/ م الف     منشى دادگاه كيفرى شعبه 1008 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى وليعصر تهران ( 1008 جزايى سابق)   -   رحمان شادمان 

محمد سليمانى  آقاى  به  و ضمائم  دادخواست  و  وقت رسيدگى  ابالغ  آگهى 
فرد خواهان خانم اعظم حسنلو  دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد 
سليمانى فرد  به اتهام توهين و مزاحمت تلفنى مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده كالسه 9609982136700557 شعبه 1024 دادگاه كيفرى 
دو مجتمع قضايى وليعصر تهران (1024 جزايى سابق) ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 97/5/22 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
المكان بودن خوانده و  به علت مجهول  ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى 
آگهى  كثيراالنتشار  جرايد  از  يكى  در  نوبت  يك  مراتب  خواهان  درخواست 
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  .
 40884/ م الف     منشى دادگاه كيفرى شعبه 1024 دادگاه كيفرى دو 
مجتمع قضايى وليعصر تهران ( 1024 جزايى سابق)   -   مرضيه فرحزادى 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست ضمائم به آقاى حسن رحيمى فرزند عبدالحسين    
خواهان دادخواستى به طرفيت خوانده به خواسته مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
شماره پرونده كالسه 9709981025100236 شعبه 151 مجتمع شماره چهار شوراى 
حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/24 ساعت 15:30 تعيين 
علت  به  مدنى  دادرسى  آئين  قانون   73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى ميگردد 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 .
 110/33625        مسئول دفتر شعبه 151 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران 

محسن  و  بختيارى  مهدى  آقاى  به  ضمائم  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى   
بختيارى فرزند شريف   خواهان آقاى پويان پارسه دادخواستى به طرفيت خوانده به 
خواسته تامين خواسته و مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
اختالف  حل  چهار شوراى  مجتمع شماره  كالسه 9709981025100158 شعبه 151 
شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/24 ساعت 16:00 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 
ميگردد 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 .

 110/33623        مسئول دفتر شعبه 151 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران 

 آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست ضمائم به   كالسه پرونده:97/25200245 
خانم  وكالت  با  عباسى  خواهان:غالمعباس   15:15 ساعت  رسيدگى:1397/6/3  وقت 
زهره كرمى      خوانده:عليرضا باقرى ونى  خواسته:مطالبه وجه به مبلغ پانزده ميليون 
ريال بابت خسارت و هزينه كارشناسى  خواهان دادخواستى بخواسته فوق به مجتمع 
شماره 4 شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان تهران تقديم كه به اين شعبه ارجاع و 
بكالسه 97/25200245  ثبت بنا به درخواست خواهان و مجهول المكان بودن خوانده 
و فق ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى مراتب يك 
نوبت در يكى از روزنامه هاى كثير االنتشار محلى درج مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه از 
تاريخ انتشار آگهى به اين شعبه مراجعه و نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و 
آدرس خود را اعالم نموده واال نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقى و شورا 

غيابا اتخاذ تصميم قانونى خواهد نمود .
تهران  اختالف  حل  شوراى   152 شعبه  رئيس            110/33622  

حقوقى  عمومى  دادگاه   25 شعبه   9609980228500669 كالسه  پرونده  دادنامه   
تهران تصميم نهايى شماره 9709970228500257 خواهان:سازمان تامين اجتماعى 
با مديريت خداقلى ميرزائى  خوانده:خانم مسرور سعيدى  خواسته ها:1 مطالبه وجه بابت   
2 مطالبه خسارت تاخيرتاديه 3 مطالبه خسارت دادرسى گردشكار:خواهان دادخواستى 
به خواسته فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت 
به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده دادگاه به تصدى امضا كننده 
زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير 
تامين  به صدور راى مينمايد  راى دادگاه در خصوص دعوى خواهان سازمان  مبادرت 
الزام خوانده دعوى به استرداد  اجتماعى به طرفيت خانم مسرور سعيدى به خواسته 
مبلغ 393/771/666 ريال به عنوان مستمرى من غيرحق و همچنين مطالبه خسارت 
دادرسى و خسارت تاخيرتاديه و اظهارات خواهان كه بيان داشته مرحوم محمد شفيع 
فرهمند احدى از مستمرى بگيران سازمان تامين اجتماعى بوده كه از تاريخ 1390/9/3 
فوت مى نمايد و بعد از فوت مشاراليه خانم مسرور سعيدى (همسر متوفى) تا تاريخ 
بطور  نمايد در حالى كه خانم مسرور سعيدى  را دريافت مى  95/5 مستمرى موصوف 
همزمان در دريافت مستمرى آقاى محمد شفيع فرهمند مستمرى بازنشستگى همسر 
اول خود را از صندوق بازنشستگى نيروهاى مسلح دريافت مى نمايد عليهذا با عنايت به 
قانون جمع مشاغل و اعمال ماده 91 قانون ديوان عدالت ادارى دريافت از دو صندوق 
ممنوعيت دارد و بشرح فوق درخواست رسيدگى و صدور حكم را نموده است خوانده 
عليرغم دعوت از طريق نشر آگهى در دادگاه حاضر نشده و دفاعى به عمل نياورده است 
اينكه بموجب راى شماره 105 هيات عمومى ديوان عدالت  بنا به مراتب فوق نظر به 
ادارى كه دريافت مستمرى از دو صندوق ممنوعيت داشته دادگاه با احراز صحت دعوى 
خواهان مستندا به مواد 194 و197 و199 و502 و514 و 515 و522 قانون آئين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و ماده 301 قانون مدنى حكم به 
محكوميت خوانده به استرداد مبلغ 393/771/666 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
تاريخ  از  تاخيرتاديه  خسارت  پرداخت  و  دادرسى  هزينه  بابت   ريال   12/454/008
1396/8/14 تا زمان وصول بر مبناى شاخص تورم اعالمى از سوى بانك مركزى تا زمان 
وصول محكوم به در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غيابى است وظرف 
بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف بيست روز پس از آن قابل 

تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان تهران مى باشد .
تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه   25 شعبه  رئيس          110/33620  


