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رشد بی سابقه شاخص بورس
ش��اخص ب��ورس و اوراق به��ادار ته��ران در پایان 
معامالت دیروز با ۲۳۶۸ رش��د به پله ۱۰۸ هزار و ۸۷۲ 

واحدی صعود کرد.
در معامالت دیروز تعداد ۱۳۳ هزار و ۵۰۹ س��هم 
اوراق به��ادار به ارزش ۷ میلیون و ۲ هزار و ۹۸۵ ریال 
در بی��ش از ۲ هزار و ۵۵۷ نوبت معامالتی داد و س��تد 
شد. بر این اساس شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( ۷۲۷ 
واحد، ش��اخص ب��ازار اول ۱۸۳۵ واحد، ش��اخص آزاد 
ش��ناور ۲۱۵۴ واحد و ش��اخص بازار دوم ۴۲۳۵ واحد 
رش��د و ش��اخص قیمت )هم وزن( ۱۲۶ واحد، شاخص 

کل )هم وزن( ۱۷۴ واحد کاهش را تجربه کردند.
نماد های پربیننده معامالت دیروز پرداخت الکترونیک 
س��امان کیش، فوالد مبارکه اصفهان، سایپا، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین با رشد و بانک ملت و کالسیمین با افت 

و ماشین سازی اراک بدون تغییر به کار خود پایان داد.
همچنین در بازار فرا بورس تع��داد یک هزار و ۲۴۱ 
سهم اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۲۵۳ 
ریال در بیش از ۵۱ هزار نوبت معامالتی داد و ستد شد. در 
معامالت فرابورس نماد های ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی 
زاگرس، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، گروه صنایع 
کاغذ پارس، پاالیش نفت الوان، تولید و صادرات ریشمک 
با روند مثبت و نماد های سرمایه گذاری مسکن تهران، با 

روند نزولی به کار خود پایان دادند.  میزان

خیابان حافظ

خرید تضمینی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم
مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن 
گندم به صورت تضمینی خریداری شده و ۵۰ درصد هزینه بخش اول آن به گندم کارانی 

که تا ۲۰ خرداد گندم خود را تحویل داده اند، به صورت نقدی پرداخت شده است.
ی��زدان سیف به پرداخت نقدی بخش اول بدهی گندم کاران اش��اره کرد و 

گفت: تا کنون ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن گندم به صورت تضمینی خریداری شده 
و ۵۰ درص��د هزینه بخ��ش اول آن به گندم کارانی که تا ۲۰ خ��رداد گندم خود را 

تحویل داده اند، به صورت نقدی پرداخت شده است.
وی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد مابقی بدهی افرادی که گندم ارائه کرده اند، پس از ثبت 
اطالعاتشان در سامانه پرداخت خواهد شد، گفت: در برخی موارد تنگناهایی برای تامین مالی 
پرداخت خرید ها وجود دارد که دولت و س��ایر بخش های مسئول در حد توان حمایت های 

مناسبی از این بخش داشته اند تا پول کشاورزان به موقع پرداخت شود.  فارس

راه سبز
قیمت زعفران به 6/5 میلیون تومان رسید

نایب رئیس ش��ورای ملی زعفران با اعالم ن��رخ جدید این محصول در بازار، 
گفت: موانع صادراتی طالی سرخ هنوز رفع نشده و در دست پیگیری است.

غالمرضا میری با اش��اره به نوسانات قیمت زعفران در بازار، اظهار داش��ت: 
نوسانات قیمت زعفران کماکان در بازار ادامه دارد و قیمت این محصول چند روز 

افزایش می یابد و مجددا طی چند روز بعد با کاهش مواجه می شود.
وی با بیان اینکه با وجود این می توان گفت میانگین قیمت زعفران طی یک ماه 

اخی��ر در همین حدود فعلی مانده است، گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم طالی سرخ 
حداقل سه میلیون و ۸۰۰ هزارتومان و حداکثر شش میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است.

میری درباره آخرین وضعیت صادرات این محصول نیز ادامه داد: متاسفانه صادرات شرایط 
مطلوبی ندارد، شاید میزان آن کم نشده باشد اما هم اکنون یا به صورت قاچاق این کار انجام 

می شود یا اینکه صادرکنندگان با کارت های متفرقه اقدام به صادرات می کنند.  مهر

خط کش
استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت 
دوازدهم مشهود بوده است، گفت: استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است.

علی اکبرکریمی ب��ا بیان اینکه خروجی تیم اقتصادی دولت دوازدهم در طی 
یک سال گذش��ته نسبت به عملکرد تیم اقتصادی قبل ضعیف تر ارزیابی می شود، 

گفت: با توجه به مشکالت حادی که در حوزه اقتصادی پیش آمده است، استیضاح 
تیم اقتصادی دولت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. وی افزود، عدم 

وجود برنامه و مسیر معین برای پیگیری مشکالت مردم و ارائه نشدن یک راه حل مشخص 
برای حل آنها باعث شد رویکرد نمایندگان نسبت به تیم اقتصادی دولت عوض شود.

کریمی ادامه داد، این انتقادها فارغ از گرایش های سیاسی مطرح شده است چراکه 
در هر س��ه فراکس��یون مجلس این موضوع جریان دارد، بر همین اس��اس طی روزهای 

آینده بحث استیضاح با جدیت دنبال خواهد شود.  تسنیم

پارلمان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا لطف اهللا عسگرى ارمندى داراى شناسنامه شماره به شرح دادخواست به كالسه 278/97 از اين شورا 
درخواســت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شــادروان حيدر عسگرى ارمندى شناسنامه 471 
در تاريــخ 1350/11/2 اقامتــگاه دائمى خــود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 
1- اسداهللا عسگرى ارمندى به ش ش 944 ت ت 1340 فرزند متوفى 2- فريدون عسگرى ارمندى به ش ش 
94 ت ت 1324 فرزند متوفى 3- نصراهللا عسگرى ارمندى به ش ش 736 ت ت 1330 فرزند متوفى 4- منوچهر 
عســگرى ارمندى به ش ش 11 ت ت 1333 فرزند متوفى 5- شــيرين عســگرى ارمندى به ش ش 703 ت ت 
1323 فرزند متوفى 6- حورى جمالى ارمندى به ش ش 382 ت ت 1289 همسر متوفى. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او 

باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد. 
 رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم لردگان

رونوشت آگهى حصر وراثت
آقا بمانعلى رئيسى شيخ ويسى داراى شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست به كالسه 288/97 از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين على ويسى نيك بشناسنامه 
4660411788  در تاريخ 97/3/21  اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- هادى ويسى نيك فرزند كلبعلى - ش ش 4660397939 پدر متوفى 2-ترنج نوروزى مصير فرزند 
محمد - ش ش 512 ت ت 1343 مادر متوفى 3- نســرين مصيرى فرزند عليرضا - ش ش 4660422720 ت 
ت 1376همسر متوفى  اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را يكمرتبه آگهى مى نمايد تا هر كسى 
اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهى ظرف يك ماه به شــورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
رئيس شوراى حل اختالف شماره ششم 

فاضل خالدى حوزه قضايى لردگان

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
شــماره آگهــى: 139703929116000010- شــماره پرونــده: 139604029105000820- بموجب 
پرونده اجرايى كالســه 9600309له محمد ديانى (دارنده چك) فرزند نجف به شــماره كدملى 4569809944 
به نشــانى ســمنان خيرآباد خيابان تــالش پ 803 عليه نظام الدين كاظمى حقيقى (صــادر كننده چك) فرزند على 
به شــماره ش ش 841 و كدملى 4569415121 به نشــانى سمنان ، خيابان طالقانى كوى ميدان پ 13 كدپستى 
3511412851 يــا بــه نشــانى ســمنان ، خيابان طالقانى يــك پ 13 به موجــب چك به شــماره 269357 مورخ 
1395/3/5 بــه مبلــغ 7/250/000/000 (هفت ميليارد و دويســت و پنجاه ميليون) ريــال بابت اصل طلب و 
به انضمام كليه خســارت و هزينه هاى اجرائى درخواســت صدور اجرائيه نموده است كه اجرائيه هاى صادره در 
مورخه 1396/12/13 به بدهكار ابالغ و صحت آن توسط مسئول مربوطه گواهى گرديده كه پس از طى تشريفات 
قانونى و عدم ايفاى تعهدات توسط بدهكار و با درخواست بستانكار جهت وصول مطالبات خود درخواست بازداشت 
و ارزيابى ششدانگ پالك 2773 در بخش چهار شهميرزاد به مالكيت نظام الدين كاظمى حقيقى به موضع شهميرزاد 
خيابان مطهرى بسمت شيخ چشمه سر روبروى بن بست پايين شيخ نبش كوچه شيخ على اكبر كبيرى پ 33 را نموده 
اســت كه پس از اســتعالم از شعبه امالك نسبت به بازداشت اصل پالك 3773 بخش چهار به ميزان هفتاد و پنج 
صدم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعيان اقدام نموده است كه سند مالكيت اصلى با شماره چاپى 912609 
سرى ج سال 93 به مساحت 583/59 مترمربع با حدود و مشخصات مندرج در سند مالكيت بنام نظام الدين كاظمى 
حقيقى صادر و تســليم گرديده اســت كه به دليل عدم پرداخت ديون منجر به صــدور اجرائيه گرديده كه برابر 
نظريه كارشــناس رسمى دادگســترى به شــماره وارده 6000133 مورخ 1397/2/3 كه محل بصورت مسكونى 
وياليى داراى چهار بر در يك طبقه شامل همكف مى باشد سازه آجرى و فلزى و سقف طاق ضربى نما ساختمان آجر 
سفال سوراخدار زرد و نماى بيرونى سيمانكارى سياه و گل و سنگ مى باشد داراى سه اتاق كليه كفها از موزاييك 
بدنه آشپزخانه كه داراى كابينت فلزى ديوارى و زمينى مى باشد و حمام و سرويس در حياط با سازه آجرى و سقف 
سبك شيروانى از جنس گالوانيزه و نماى سيمانكارى نرمه سفيد و جنس پوشش بدنه و كف از كاشى و گرمايش 
بخارى گازى و دربها داخلى چوبى و پنجره ها از جنس آهنى با شيشه تك جداره مى باشد مساحت اعيانى حدود 90 
مترمربع و مســاحت عرصه طبق ســند مالكيت 583/59 مترمربع مى باشد داراى انشــعابات آب ، برق ، گاز و يك 
جوب آب در داخل حياط عبور نموده اســت كه با تمام جميع جهات و قدم ششــدانگ به مبلغ 5/500/000/000 
(پنج ميليارد و پانصد ميليون) ريال ارزيابى گرديده است و ميزان هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ به 
مبلغ 687/500/000 (شش صدو هشتاد و هفت ميليون و پانصد هزار) ريال و مزايده از مبلغ مذكور شروع و 
به باالترين قيمت پيشنهادى واگذار خواهد شد. ضمناً در روز مزايده نيم عشر اجرائى و حق مزايده و ساير هزينه 
هاى مربوطه طبق ماده 40 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا نقدا وصول و همچنين بدهى هاى مالياتى و 
حق انشعاب آب و برق و كليه بدهى هاى ملك فوق به دولت كه مشخص نبوده بر عهده برنده مزايده است مزايده 
در روز يكشنبه مورخ 1397/4/17از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل اجراى ثبت مهديشهر به نشانى خيابان ملت 
، اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان – شعبه اجرا برگزار مى گردد فروش نقدى بوده و خريداران مى توانند در 
وقت مقرر در محل حضور يافته و در جلسه شركت نمايند در صورتى كه ملك باالتر از مبلغ مندرج در آگهى فروخته 
شود از خريدار بر اساس مبلغ پيشنهادى نسبت به وصول حق مزايده (مازاد مبلغ پايه ارزيابى) و ساير هزينه هاى 
مربوطه قانونى و حقوق دولتى نقداً اقدام مى گردد و در صورت عدم شــركت خريداران ملك به بستانكار واگذار 
و هزينه هاى قانونى اخذ و وصول خواهد شــد ضمناً شــركت در جلسه براى عموم آزاد است و چنانچه روز تعيين 
شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 1397/3/31
 رئيس ثبت اسناد و امالك مهديشهر

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالســه 970201 موضوع محكوميت شــركت نگين آبشار حســب دادنامه شماره 271 
صادره از ســوى شــعبه اداره كار بــه پرداخت 60800833 ريال بابت اصل خواســته و مبلــغ 1674000 ريال 
بابت بيمه در حق محكوم له يونس سوزنى و همچنين مبلغ 200000 ريال بابت نيم عشر دولتى در حق صندوق 
نظر به اينكه يك دســتگاه تراكتور فرگوســن توســط محكوم له معرفى و توقيف گرديده است و توسط كارشناس 
منتخب محترم آقاى سرهنگ سوم محمدرضا محمودى به شرح ذيل مورد كارشناسى و ارزيابى قرار گرفته است با 
احترام در اجراى دستور آن مقام محترم قضايى در خصوص ارزيابى پرونده شماره 970201 مورخه 97/2/27 
از تراكتور با مشــخصات مذكور بازديد و نتيجه به شــرح  ذيل به به اســتحضار مى رســد: الف) مشخصات خودرو 
 m1 شــماره انتظامى فاقد پالك، نوع تراكتور ، سيســتم و تيپ فرگوسن ، مدل 1360 ، رنگ قرمز ، شماره شاسى
1660981 ، شماره موتور 371150107 ، تعداد چرخ 4 ، تعداد محور 2 ، تعداد سيلندر 4 ، نوع سوخت گازوئيل 
، ظرفيت 1 نفر ب) وضعيت ظاهرى و فنى خودرو: اطالق سالم ، فقط گلگيرها نياز به صافكارى و نقاشى دارد پنجره 
ندارد باطرى ندارد درب رادياتور ندارد داشبورد سالم صندلى و تودوزى نياز به تعمير دارد تجهيزات داراى ضبط 
صوت نمى باشد چراغهاى جلو و عقب و راهنما ندارد بازوهاى حمل يدك ندارد يدك كش ندارد يك بيل مكانيكى 
به تراكتور وصل است كه جكهاى بيل دوتاى عقب سالم و دوتاى جلو روغن ريزى دارد بيمه نامه رويت نشد ، موتور 
به ظاهر سالم است ، گيربكس نياز به تعمير دارد ، ديفرانسيل نياز به تعمير دارد ، وضعيت الستيك: الستيكهاى 
جلو در حد 50 درصدهست و الستيك عقب سمت چپ در حد 70 درصد و الستيك عقب سمت راست بر عكس 
جا افتاده و حدود 40 درصد آج دارد درصد استهالك 40 درصد قابليت شماره گذارى ندارد خودرو مذكور قابليت 
بازسازى دارد توضيحات: شاسى سمت چپ تعويض شده و اين شماره جايگزين آن مى باشد m1 1660930  جلو 
پنجره ندارد ، فاقد سيستم كامل روشنايى است ، وضعيت سند به علت نبودن در سيستم نامشخص است ارزش 
پايه خودرو 130000000 ريال معادل ســيزده ميليون تومان مى باشــد به عنوان قيمت پايه مزايده اعالم نموده 
اســت نظريه كارشناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه كارشناسى آغاز 
خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به  او فروخته خواهد شد برنده مزايده مى بايست مبلغ 
10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند واريز نمايد و قبضهاى 
مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حســاب ســپرده فوق واريز 
نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت وعدم واريز مابقى 
مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزايده 1397/4/26 ساعت 10 صبح تعيين 
گرديد طالبين جهت كســب اطالعات بيشــتر 5 روز قبل از شــروع مزايده مى توانند به دفتر اجراى احكام مدنى 

دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/391
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

آگهى مزايده نوبت اول
در خصوص پرونده كالســه 960873 موضوع محكوميت شــركت مواد غذايى به سبز حسب دادنامه شماره 
123/96 صادره از سوى اداره كار شهرستان دماوند به پرداخت 124692211 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
24756600 ريال بابت حق بيمه 93/7/1 الى 95/9/30 در حق محكوم له ابراهيم عرب ســرهنگى و همچنين 
مبلغ 200000 ريال بابت نيم عشر  دولتى در حق صندوق نظر به اينكه يك دستگاه ژنراتور ديزل با مارك 70470 
محكوم له معرفى و توقيف گرديده اســت و توســط كارشناس منتخب محترم آقاى مهندس پرويز مقبولى به شرح 
ذيل مورد كارشناســى و ارزيابى قرار گرفته است موضوع ارائه نظريه كارشناسى پرونده به كالسه 960873 ج: 
با احترام عطف به پرونده كالسه 960873 ج موضوع دعوى آقاى ابراهيم عرب سرهنگى به طرفيت شركت مواد 
غذايى به سبز كه منجر به توقيف اموال محكوم عليه گرديده در اجراى قرار صادره ضمن حضور در شعبه و مطالعه 
پرونده و پس از بررســى هاى و تطبيق با صورتمجلس توقيفى نتيجه را بدوا به شــرح آتى به اســتحضار آن مقام 
محترم قضايى مى رساند: الف) گردشكار: طى اجرائيه صادره از اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان دماوند 
خوانــده را محكوم به پرداخت مبلغ 124692211 ريــال و توضيحات مندرج در اجرائيه در حق محكوم له نموده 
است و اموال مشروحه ذيل در وضعيت موجود به عنوان مال جهت اجراى حكم و استيفاء محكوم به معرفى و مستقر 
در شهرك صنعتى دماوند ، آئينه ورزان ، كوچه دوم غربى ، پالك 51 نگهدارى مى شود ب) نظريه كارشناسى: 1) يك 
دستگاه ديزل ژنراتور با مارك ولوو مدل tda720ge با قدرت 140 كيلو وات كار كرده و با قابليت بهره بردارى در 
وضعيت موجود به ارزش پايه 200000000 ريال 2- يك دستگاه پوستگير باقال با مارك شركت بان ياب خراسان 
مــدل b83 با متعلقات كاركــرده و با قابليت بهره بردارى در وضعيت موجود بــه ارزش پايه 50000000 ريال با 
عنايت به وضعيت و موقعيت كنونى اموال و با توجه به مشخصات فنى و ميزان استهالك كارى و با در نظر گرفتن 
قيمت بازار آزاد و در نظر گرفتن هزينه حمل و نقل و جميع عوامل ممكن التاثير در ارزيابى ارزش پايه اموال مورد 
كارشناســى در ايــن زمان مجموعا به مبلغ 250000000 ريال بــرآورد و اعالم نظر مى گردد به عنوان قيمت پايه 
مزايده اعالم نموده است نظريه كارشناس به طرفين ابالغ گرديده كه مصون از اعتراض مانده مزايده از قيمت پايه 
كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده مزايده از 
قيمت پايه كارشناسى آغاز خواهد شد و به كسيكه باالترين قيمت را پيشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد برنده 
مزايده مى بايست مبلغ 10 درصد قيمت پيشنهادى را به حساب 2171299027006 سپرده دادگسترى دماوند 
واريز نمايد و فيش مربوطه را به دفتر اجراى احكام مدنى تحويل نمايند. الباقى را حداكثر ظرف يك ماه به حساب 
سپرده فوق واريز نمايد و قبضهاى مربوطه را به دفتر  اجراى احكام مدنى دماوند تحويل نمايند و در غير اينصورت 
وعــدم واريــز مابقى مبلغ مذكور ده درصد واريزى را به نفع دولت ضبط خواهد شــد وقت مزايده 1397/4/23 
ســاعت 9 صبح تعيين گرديد طالبين جهت كسب اطالعات بيشــتر 5 روز قبل از شروع مزايده مى توانند به دفتر 

اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند مراجعه نمايند. م الف/370
مدير دفتر اجراى احكام مدنى دادگسترى دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم رضا نوريان فرزند
خواهان آقاى / خانم مهدى رضائى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم رضا نوريان به خواسته الزام به 
تنظيم سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709982210300157 شعبه سوم 
دادگاه عمومى (حقوقى) دادگســترى شهرســتان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/26 ساعت 8/15 
تعيين كه حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرســى 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/385
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم بهمن اكبرى ، مجيد على پور مغانكى
خواهــان آقــاى / خانم بانك مهر اقتصاد دادخواســتى بــه طرفيت خوانده آقاى / خانــم بهمن اكبرى ، مجيد 
عى پور مغانكى مجهول المكان به خواســته مطالبه وجه مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 
9709982210300018 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى 
مورخ 1397/5/1 ساعت 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/381
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم على اكبر توكلى فرزند رضا
خواهان آقاى / خانم على اكبر كديور و غيره دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم على اكبر توكلى به 
خواسته تاييد حقابه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970144 شعبه سوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/27 ساعت 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/380
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهــى ابــالغ وقت رســيدگى و دادخواســت و ضمائــم به آقــاى / خانم كوروش بهزادى ، ســاره خانــى ، اكرم 
نورمحمدى ، داود نورمحمدى ، گل محمد خرمى

خواهان آقاى / خانم مسعود صهبا فرزند احمد دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى / خانم كوروش بهزادى ، 
ساره خانى ، اكرم نورمحمدى ، داود نورمحمدى ، گل محمد خرمى همگى مجهول المكان به خواسته الزام به تنظيم 
سند رسمى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 970138 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) 
دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/4/25 ساعت 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/383
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى قاسم عيدى فرزند اسمعيل
خواهان خانم طيبه جواهرى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى قاسم عيدى به خواسته الزام به فك پالك 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982210100268 شــعبه اول دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/13 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 فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/394
منشى دادگاه حقوقى شعبه اول دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المكان آقاى محمد طارسى 
فرزند شمسعلى

خواهان آقاى فريبرز فهيمى دادخواستى به طرفيت خوانده آقاى محمد طارسى به خواسته فك پالك خودرو 
مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده كالســه 9709982210200133 شــعبه دوم دادگاه عمومى 
(حقوقى) دادگســترى شهرستان دماوند ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/3 ساعت 8/30 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست 
خواهــان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشــار آگهى مى گردد تــا خواندگان 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/392
مدير دفتر شعبه دوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 

آگهى مفقودى
اصل ســند مالكيت خودرو (برگ ســبز) خودرو سوارى ريو به شــماره انتظامى 15-733ص98 و به شماره 
شاسى NAS610022B1196005 و شماره موتور 1094504 به نام اصغر قاسمى سراى مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. پارس آباد مغان

اينجانب جواد بقائى مالك خودرو به شماره شاسى 81613054 و به شماره موتور 4677712 بعلت فقدان 
اســناد فروش تقاضاى رونوشــت المثنى اســناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه هركس ادعايى در مورد خودروى 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقى شــركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص كرج شــهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نمايد بديهى است پس از انقضاى مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد. پارس آباد مغان

برگ ســبز وانــت زامياد مــدل 96 رنگ آبى روغنى بشــماره پالك ايــران36- 467 م 68 بشــماره موتور 
Z24741529Z  وشماره شاسى NAZPL140BH0473053 بنام زهرا قاسمى مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مى باشد. (سبزوار) 

بــرگ ســبز وانت زامياد مــدل 96 رنگ آبى روغنى بشــماره پالك ايــران 32- 287 ج 85 بشــماره موتور 
Z24741039Z  وشــماره شاســى NAZPL140BH0476600 بنام عليرضا كريمى مفقــود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار)

مجوز حمل ســالح گلوله زنى 5 تير گلنگدنى كاليبر 92/7 به شــماره ســالح ك 385 04749   ساخت ايران 
به نام صفدر شــناور فرزند احمد به شماره شناســنامه 376 و كد ملى 4269407409 مفقود گرديده واز درجه 

اعتبار ساقط مى باشد. ياسوج

مدرك فارغ التحصيلى اينجانب ابوالفضل بلورى فرزند  اصغر به شماره شناسنامه 10279 صادره از كاشان 
در مقطع كارشناسى رشته صنايع شيميايى صادره از واحد دانشگاهى اراك با شماره 121024667 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مى باشد از يابنده تقاضا مى شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمى واحد اراك ، م امام 
خمينى ، به نشانى ب امام خمينى شهرك اميركبير ارسال نمايد. شماره دبيرخانه 6192 ، تاريخ دبيرخانه 89/2/5 

، شماره ملى 1263415288 مى باشد. 

برگ ســبز ســوارى پرايد مدل 1395 رنگ ســفيدروغنى بشــماره پالك ايران 36- 298 ه 69 بشماره 
موتــور M13/5576826  وشــماره شاســى NAS421100G1193752 بنــام احمد نگهبان تــوده فرزند 

اسمعيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. (سبزوار) 

ســند كمپانــى و شناســنامه(برگ ســبز) خودرو ســوارى سيســتم پــژو تيــپGLX-XU7 405برنگ 
شاســى  شــماره  موتــور 124K1190229و  بشــماره  مــدل 1397  ســوز-  دوگانــه  متاليــك  خاكســترى 
NAAM11VE1JK027747و شماره پالك ايران 84- 554 ط 12به نام ساناز هاشمى پور مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مى باشد . بندرعباس

كارت دانشجويى اينجانب فاطمه هراتى غالمى فرزند حسين به شماره دانشجويى 922093201 در رشته 
باستان شناسى مقطع كارشناسى صادره از دانشگاه پرديس زابل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.

مــدرك گواهينامه فــارغ التحصيلي اينجانب ليال رنجبرراد،  فرزند  محمود، به شــماره شناســنامه 229 
،صادره از ساري،   در مقطع كارشناسي رشته پرستاري صادره از واحد دانشگاهي ساري  مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري به نشاني 
ساري_ كيلومتر 7 جاده دريا_ مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري_ فارغ التحصيالن ارسال نمايد.سارى

برگ ســبز خودرو پرايد وانت مــدل 1395 پالك 72-755و19 ش موتور M13/5584183 شاســى 
NAS451100G4915209مفقود گرديده و فاقد اعتبار مى باشــد.مالك متعهد مى گردد مسئوليت ناشى از 

ضمانت كشف هرگونه فساد احتمالى را به عهده گيرد.سارى

آگهى احضار متهم جعفر كتى 
بدينوســيله به جناب عالى ابالغ مى گردد آقاى مســعود خليقى فرزند محمد على شكايتى عليه شما مبنى بر 
تصرف عدوانى و فروش مال غير مطرح نموده كه پس از ارجاع در شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
دماوند به كالســه 921026 و 921034 ثبت و تحت رســيدگى اســت بنا به اعالن و درخواســت شــاكى به لحاظ 
مجهول المكان بودن شما با استناد ماده 115 قانون آيين دادرسى در امور كيفرى مراتب يك نوبت در يكى از جرايد 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا جهت رسيدگى به اتهام وارده و دفاع از آن ظرف مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگهى 
در اين شعبه حاضر شويد . ضمن اعالن آدرس جديد خود از موضوع شكايت به طور كامل مطلع شويد . در صورت 

عدم حضور به موقع اقدام قانونى به عمل خواهد آمد . م الف /295 
 بازپرس شعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب دماوند

دادنامه
پرونده كالسه 9709982210300156 شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى) دادگسترى شهرستان دماوند 
تصميم نهايى شماره 9709972210300222- خواهان: آقاى مهدى شريفى فرزند على به نشانى استان تهران ، 
شهرستان دماوند ، شهر دماوند ، شهيد بهشتى كوچه زنبق 5 پالك 20- خواندگان: 1- آقاى اروج طاهرى 2- آقاى 
مجتبى گلزار 3- آقاى محمود طاهرى فرزند اروج همگى به نشــانى ، خواســته: تامين خواســته (قرار دادگاه) در 
خصوص درخواســت آقاى مهدى شــريفى فرزند على به طرفيت على به آقايان اروج طاهرى ، مجتبى گلزار ، محمود 
طاهرى فرزند اروج داير بر صدور قرار تامين خواسته به مبلغ 250000000 ريال با عنايت به مالحظه محتويات 
پرونده كالســه 970157 اين مرجع و منضمات دادخواســت و ساير محتويات اوراق پرونده نظر به اينكه شرايط و 
اركان قانونى الزم جهت اجابت درخواست مطروحه فراهم بوده و خواهان نيز خسارت احتمالى مورد نظر دادگاه را به 
موجب قبض سپرده شماره 213381 در صندوق دادگسترى توديع نموده است لذا دادگاه ضمن پذيرش تقاضاى 
معنونه و به استناد مقررات بند د ماده 108 و ماده 117 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى قرار تامين خواسته به مبلغ فوق الذكر از اموال بالمعارض خوانده را صادر و اعالم مى دارد قرار صادره قبل 

از ابالغ قابل اجراء بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در اين دادگاه مى باشد. م الف/378
رئيس شعبه سوم دادگاه عمومى حقوقى شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609982210700092 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى 
ســابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700365- شاكى: جهاد كشــاورزى به نشانى گيالوند ، متهم: آقاى 
آقاى عمدى به نشانى سيد آباد خ گاز بهار 3 – اتهام: تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغها، گردشكار: به تاريخ 
1395/11/27 اداره جهاد كشاورزى شكايت بر تغيير كاربرى اراضى زراعى و باغ به طرفيت آقاى عمدى مطرح مى 
نمايد كه در ادامه اداره شــاكى بيان مى دارد كه نمى دانيم نام كوچك و ســاير مشخصات متهم چه مى باشد دليل 
توجه اتهام به متهم را صرفاً گزارش اكيپ گشت بيان داشته دليل ديگرى ارائه ننمودند در نهايت دادگاه در وقت 
فوق العاده ختم دادرسى را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات 
پرونده و ادله موجود به شــرح آتى مبادرت به انشــاء راى مى نمايد. (راى دادگاه) در خصوص شــكايت و گزارش 
رئيس اداره جهاد كشاورزى عليه آقاى عمدى دائر بر تغيير غيرمجاز كاربرى اراضى زراعى و باغ صرف نظر از عدم 
ذكر مشخصات دقيق متهم و بالتبع عدم امكان تشخيص وى از افراد ديگر با همين نام خانوادگى دليلى نيز بر توجه 
اتهام به همين شخص با مشخصات ناقص وجود ندارد صرفا گزارش اكيپ گشت بدون ذكر منبع اطالعات ايشان 
مفيد علم نمى باشد لذا به لحاظ عدم كفايت ادله جهت توجه اتهام به متهم اعالمى مستند به ماده چهار از قانون آيين 
دادرسى كيفرى و اصل سى و هفتم از قانون اساسى قرار منع تعقيب صادر و اعالم مى شود قرار صادره ظرف مدت 

بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان تهران ميباشد. م الف/386 
دادرس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرستان دماوند

دادنامه
پرونده كالســه 9609982211801248 شــعبه 102 دادگاه كيفرى دو شهرســتان دماوند (102 جزايى 
سابق) تصميم نهايى شماره 9709972210700027- شاكى: آقاى على مرشدى فرزند حسين به نشانى آبسرد 
خ بســيج پ 15- متهمين: 1- آقاى خداداد حســينى به نشانى آبسرد بلوار آيت اله خامنه اى روبروى بانك ملت ، 
كوچه انديشه روبروى لوازم خانگى غالمى 2- آقاى امين مهرعلى فرزند على به نشانى آبسرد خ مطهرى ك ياس پ 
9- اتهام: ضرب و جرح عمدى (راى دادگاه) در خصوص شكايت آقاى على مرشدى فرزند حسين عليه متهم آقاى 
خداداد حسينى معروف به مهرداد افغانى دائر بر ايراد ضرب و جرح عمدى با قمه نسبت به شاكى نظر به شكايت 
شاكى خصوصى و كيفرخواست دادخواست محترم و تحقيقات به عمل آمده و نظريه پزشكى قانونى و اظهارات شهود 
و عدم حضور متهم در دادسرا و دادگاه و ساير قرائن و امارات موجود بزهكارى متهم مذكور محرز و مسلم است 
لذا مستندا به مواد 559 و 714 و تبصره ماده 614 از قانون مجازات اسالمى متهم موصوف را در خصوص جنبه 
خصوصى جرم ايراد ضرب و جرح عمدى به پرداخت نيم درصد از ديه كامله بابت حارصه سمت خارجى ران راست و 
نيم درصد از ديه كامله بابت حارصه بازوى راست و نيم درصد از ديه كامله بابت ارش حارصه باالى خلف تنه و جمعا 
ســه درصد از ديه كامله بابت ســه مورد داميه بر روى كف دست راست كف دست چپ و آرنج راست در حق آقاى 
على مرشدى محكوم مى نمايد در خصوص جنبه عمومى جرم نيز متهم موصوف را به تحمل يك سال حبس تعزيرى 
محكوم مى نمايد راى صادره غيابى محسوب و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين مرجع و سپس در 
خصوص ديه با توجه به ميزان ديه قطعى مى باشد راى صادره در خصوص جنبه عمومى جرم ظرف بيست روز پس از 
اتمام مهلت واخواهى قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد راى صادره حضورى محسوب 

و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. م الف/388
رئيس شعبه 102 دادگاه كيفرى دو دماوند

دادنامه
تاريخ رســيدگى 97/3/6- شماره پرونده: 960734- شماره دادنامه: 1176-97/3/9 مرجع رسيدگى: 
حوزه يك شوراى حل اختالف دماوند ، خواهان: دانشگاه آزاد اسالمى واحد دماوند آدرس دماوند بلوار شهيد بهشتى 
ميدان معلم دانشگاه آزاد اسالمى (با وكالت آقاى عبدالهى) خوانده: سعيد حصاركى مجهول المكان ، خواسته: مطالبه 
وجه ، در وقت فوق العاده جلســه شــعبه اول شوراى حل اختالف دماوند به تصدى امضا كننده ذيل تشكيل است 
پرونده كالسه امر تحت نظر است اين شورا با بررسى اوراق و محتويات پرونده و با عنايت به نظريه مشورتى اعضاء 
محترم شورا كه با اعالم خاتمه رسيدگى به شرح ذيل مبادرت به صدور راى مى شود. (راى قاضى شورا) در خصوص 
دعوى دانشگاه آزاد اسالمى واحد دماوند بطرفيت سعيد حصاركى به خواسته مطالبه مبلغ 10000000 ريال وجه 
يك فقره چك به شــماره و تاريخ 712/037038-94/11/30 با احتساب كليه خسارت ناشى از دادرسى شامل 
هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه ، با التفات به اينكه ارائه سند  تجارى از ناحيه خواهان حكايت از استقرار 
دين به ميزان خواسته در عهده خوانده داشته و بقاى اصول مستندات مذكور بخصوص گواهى عدم پرداخت سند 
تجارى در يد مدعى داللت بر بقاى دين اشتغال ذمه خوانده داشته و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد و 
اينكه خوانده دفاع موجهى در قبال دعوى مطروحه معمول نداشته مستندات خواهان مصون از ايراد و خدشه باقى 
مانده و همچنين خوانده دليلى مبنى بر برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده اســت لذا با اســتصحاب دين خوانده 
دعوى خواهان را محمول بر صحت تلقى و مســتندا به مواد 310و313 قانون تجارت و قانون استفســاريه تبصره 
الحاقى به ماده 2 قانون صدور چك مصوب 1376/3/10 مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد 198و515و519 
قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم به محكوميت خوانده به پرداخت 
مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسى به مبلغ 385000 ريال خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چك لغايت 
زمان اجراى كامل حكم طبق شاخص تورم اعالمى بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران در حق خواهان صادر و اعالم 
مى نمايد راى صادره غيابى و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه و سپس ظرف مهلت 

بيست از تاريخ آن قابل تجديدنظر در محاكم محترم شهرستان دماوند مى باشد.م الف/393
قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف دماوند

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى شيرقلى ميرزايى فرزند- مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواست صادره 
از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالســه بايگانى شــماره 970193 به اتهام ايراد صدمه بدنى 
عمدى جهت دفاع از خود و شــركت در جلســه رســيدگى تاريخ 97/5/6 ســاعت 8 صبح در شــعبه 106 دادگاه 
كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. 

م الف/469
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى احضار متهم
بدينوســيله به آقاى حميدرضا داموغ فرزند - مجهول المكان ابالغ ميگردد با توجه به كيفرخواســت صادره 
از دادســراى عمومى و انقالب كرمانشــاه در پرونده كالســه بايگانى شــماره 970211 به اتهام ايراد صدمه بدنى 
عمدى جهت دفاع از خود و شــركت در جلســه رســيدگى تاريخ 97/5/7 ســاعت 9 صبح در شــعبه 106 دادگاه 
كيفرى دو كرمانشــاه حاضر شــويد در صورت عدم حضور دادگاه غياباً رسيدگى و حكم مقتضى صادر خواهد نمود. 

م الف/473
 رئيس شعبه 106 دادگاه كيفرى 2 شهرستان كرمانشاه

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى / خانم اميد اميرى فرزند
شــاكى خانم نوربانو قبادى شــكايتى عليه متهم آقاى اميد اميرى به اتهام قذف مطرح كه به اين شعبه ارجاع 
و به شــماره پرونده كالســه 9309988322900286 شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى 
سابق) ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/5/6 ساعت 09/00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن متهم مراتب يك نوبت در يكى از 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 در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. م الف/474
(مدير دفتر شعبه 111 دادگاه كيفرى دو شهر كرمانشاه (111 جزايى سابق

متن آگهى
شماره بايگانى شعبه :960871 -به موجب كيفرخواست صادره از دادسراى عمومى و انقالب كرمانشاه آقاى 
1- فرامرز رضايى 2- على پناه عبدى متهم است به سرقت تعزيرى موضوع شكايت آقايان چراغلى كريمى وغيره 
كه پرونده جهت رسيدگى به شعبه 101 دادگاه كيفرى دو كرمانشاه ارجاع و به كالسه فوق ثبت و وقت رسيدگى 
مورخه 1397/5/13 ســاعت 10/30 تعيين گرديده اســت با عنايت به مجهول المكان بودن متهم به تجويز ماده 
344 قانون آيين دادرســى كيفرى و بنا به دســتور دادگاه مراتب يك نوبت در جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود 
تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلســه دادگاه حضور يافته يا اليحه تقديم و يا وكيل معرفى نمايد. م 

الف/476
 مدير دفتر شعبه 101 كيفرى دو كرمانشاه

آگهى ابالغ  اجرائيه كالسه 9204001012000755/3
بدينوسيله به آقاى احسان زمانى نام پدر خدارحم (ضامن) شماره شناسنامه 5 صادره مالير متولد 64/4/8 
احد از بدهكاران پرونده كالســه 9600343 ثبت مالير كه برابر گزارش اداره پســت مالير شناخته نگرديده ايد 
ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى شماره 1155841-1389/1/24 بين شما و بانك كارآفرين شعبه آپادانا 
خرمشهر ، مبلغ 50/000/000 ريال ريال بابت اصل طلب و مبلغ 52/535/324 ريال بابت خسارت تاخير تاديه 
و مبلغ 3/312/329 ريال بابت سود جمعا به مبلغ 105/847/653 ريال بانضمام خسارت روزانه تا يوم الوصول 
بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى 
اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى 
بشــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب اســت فقط يك نوبت در روزنامه 
كثيراالنتشــار درج و منتشــر مى گردد ظرف مدت بيست روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين 

صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/247
مدير اجراى واحد اجراى اسناد رسمى مالير

فاطمه بیات

ظاهرا مس��ئوالن خ��ود را به  توسعه خواب زده ان��د. خطر تعطیلی مسیر 
و نی��از ب��ه واردات مرغ در چند م��اه آینده جدی 
اس��ت، اما تا این لحظه هیچ راهکار عملی از سوی 

دولتمردان ارائه نشده است.
ی��ک روز خبر از هجوم م��رغ داران و دامداران 
برای خرید گندم داخلی به جای کنجاله س��ویا و 
ذرت می رسد. روز دیگر خبر از تجمع مرغ داران به 
دلیل ع��دم حمایت از تولید داخل و حاال نیز خبر 
تلخ معدوم س��ازی جوجه های یک روزه با آب و گاز 
فرمالین به گوش می رس��د؛ چراکه تولیدکنندگان 
ای��ن پرنده حتی توان پرداخ��ت هزینه حمل ونقل 
برای فروش رایگان را هم ندارند و مش��تری برای 

جوجه ریزی و تولید مرغ بسیار کم شده است.
ماجرا از آنجا آغاز ش��د که از ابتدای امسال با 
افزایش قیمت ارز، دولت و وزیر جهاد کشاورزی به 
تولیدکنندگان دام و طیور اطمینان خاطر دادند که 
اجازه تأثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده این 
محصول را نخواهد داد و با ارز یارانه ای و اختصاص 

۴۰۰ تومان مابه التفاوت ارز مبادله ای نهاده با قیمت 
ثابت در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد.

اتفاق��ی که در عمل به ش��کل دیگری ش��د و 
این روزها آه از نهاد تولیدکننده دام و طیور بلند شده 
است و در نهایت به دلیل افزایش قیمت کنجاله سویا 

و ذرت میزان تولید خود را کاهش داده اند.
محمد یوسفی در م��ورد هجوم مرغ داران برای 
خرید گندم تولید داخ��ل به قیمت کیلویی ۱۲۰۰ 
تومان اینگونه توضیح می ده��د که قاعدتا هر سال 
گندم��ی که در سیلو افت زیادی کرده، به مرغ داران 
فروخته می شود و نباید گندم خوراک انسانی سالم 
را خریداری کرد، اما به دلیل افزایش قیمت کنجاله 
سویا و ذرت طبق یکسری محاسبات ظاهرا مرغ داران 

مجبور شده اند که به خرید گندم روی بیاورند. 
وی اضاف��ه می کن��د: اکن��ون ه��ر کیلو ذرت 
ب��ا پروتئین بی��ن ۸.۵ تا ۹، ح��دود ۱۸۰۰ تومان 

است، در صورتی که هر کیلوگرم گندم با پروتئین 
۱۱، حدود ۱۲۰۰ تومان ک��ه این میزان پروتئین 
بیش��تر با کاهش مصرف کنجاله سویا صرفه جویی 

اقتصادی برای تولیدکننده دارد. 
رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوش��تی 
به این نکته هم اشاره می کند که البته گندم برای 
واحده��ای تولید مرغ گوش��تی و جوجه یک روزه 
مناسب نیست و بیش��تر واحدهای مرغ تخم گذار 
آن را مصرف می کنند که مجبورند برای زرده تخم 

مرغ از رنگدانه استفاده کنند. 
غالمعلی فاروقی رئی��س هیأت مدیره انجمن 
ملی طیور و دبیر انجمن جوجه یک روزه در مورد 
وضعیت تولید می گوید: قیمت جوجه یک روزه به 
دلیل افزایش قیمت نهاده ها و کاهش قدرت خرید 
مرغ داران بسیار پایین آمده است و مرغ داران توان 
کمت��ری برای جوجه ریزی دارند که این در نهایت 

مش��کالت زیادی را طی چند م��اه آینده در حوزه 
تولید مرغ ایجاد می کند.

وی تصریح می کند: در نهایت واحدهای تولید 
مرغ مادر که نمی توانند جوجه خود را بفروش��ند، 
مجبورن��د آن را مع��دوم کنن��د، البته م��رغ داران 
گوش��تی هم این مش��کل را دارن��د و در نهایت از 
ابتدای امس��ال تاکنون بیش از ی��ک هزار میلیارد 
تومان مرغ داران در بخش مرغ گوشتی و مرغ مادر 

ضرر متحمل شده اند.
بنابر این گزارش، همه اینها در حالی است که طی 
دو س��ال گذشته در فصل پاییز و زمستان، مرغ داران 
به راحتی نتوانسته اند تولید را ادامه دهند و هنوز کمر 
آنها از فشار معدوم سازی مرغداری های خود به دلیل 

شیوع آنفلوآنزا پرندگان راست نشده است.
فاروقی به این نکته اش��اره می کند که با ضرر و 
زیانی که مرغداری ها متحمل می شوند، نتیجه چیزی 

جز کوچک شدن بدنه این صنعت و از بین رفتن تولید 
ملی آن هم در سال حمایت از تولید داخلی نیست.

وی اضاف��ه می کن��د: افزایش قیم��ت نهاده ها 
و اصالح نش��دن آن، پایین نگه داش��تن دستوری 
قیمت مرغ و بی اثر بودن ارز یارانه ای س��بب شده 
تا مرغ داران گوش��تی بین ۲۰ ت��ا ۲۵ درصد ضرر 
کنن��د و چرا باید هزینه ارزان خ��وردن مرغ برای 
مصرف کنن��ده را م��رغ داران بدهند و تم��ام اینها 

نتیجه بی نظمی در برنامه ریزی است.
رئیس کمیس��یون کش��اورزی ات��اق بازرگانی 
ایران ب��ه اختصاص ارز یارانه ای ب��ه واردات را جز 
هدر دادن ارز ندانس��ت و می گوید: طی ۴۰ س��ال 
هیچ وقت پرداخت یارانه به واردکننده برای تولید و 
مصرف نتیجه ای نداشته و فقط عده ای خاص از آن 
سوءاستفاده کرده اند و اگر دولت واقعاً مصمم است 
که این مابه التفاوت ارز بر سر سفره مردم بنشیند، 
۳ هزار میلیارد توم��ان رایانه ارز را به صندوق های 
ملی تخصصی طیور، دام و عشایر پرداخت کنند که 
تبدیل به س��رمایه و نقدینگی برای تولیدکنندگان 
به عنوان یک پول پایدار در صندوق بماند و با رانت 
از بین نرود، مضاف ب��ر آنکه دولت هم می تواند بر 

این صندوق ها نظارت کند.  فارس

ارز یارانه ای؛ نسخه بی اثر دولت برای تولید

واردات مرغ جایگزین تولید داخل خواهد شد

ین   افزایش ۱۸ میلیون لیتری تولید بنز
در ۳ ماه نخست امسال

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش  ل و فرآورده ه��ای نفتی گفت: در س��ه ماه پت�����ر
نخس��ت امسال نسبت به مدت مش��ابه پارسال، ۱۸ میلیون 

لیتر به تولید روزانه بنزین کشور افزوده شده است.
علیرضا صادق آبادی با بیان اینکه در مدت یادشده، برخی 
پاالیشگاه ها در تعمیرات اساسی بودند، تصریح کرد: تعمیرات 

اساسی پاالیشگاه ها به لحاظ کاهش هزینه و زمان انجام آن و 
اینکه بدون حادثه انجام شد، در نوع خود بی نظیر بود.

وی با اشاره به مواجهه با برخی اتفاقات غیرقابل پیش بینی 
مانند قطع گاز یا برق و آب در بعضی پاالیشگاه ها، خاطرنشان 
کرد: با وجود این، به تعهد خود که رسیدن به میانگین تولید 

۷۸ میلیون لیتر بنزین در روز بود عمل کردیم.
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآورده های 
نفت��ی اظهار امیدواری کرد که در س��ه ماه آینده و با خارج 
شدن پاالیش��گاه ها از مرحله تعمیرات اساسی، تولید بنزین 

کشور افزایش یابد.  وزارت نفت

یلی سه بندر مهم کشور  یرساخت های ر ز
توسعه می یابد

مدیرعامل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی  پ������ه گف��ت: دو بن��در ش��هید رجای��ی و امام كو
خمینی)ره( در جنوب کشور و بندر امیرآباد در شمال در اولویت 

انتقال سهم جابجایی بار از طریق شبکه ریلی قرار دارند.
محمد راس��تاد با اش��اره به اهمیت اس��تفاده از شقوق 
مختلف حمل ونقل برای انتقال بار از بنادر به مناطق مختلف 

کشور، اظهار داشت: یکی از مهم ترین گونه های حمل و نقلی، 
بخش ریلی اس��ت که س��ازمان بنادر به دنبال افزایش سهم 

حمل ونقل ریلی از جابجایی بار است.
وی با بیان اینکه حمل ونقل ریلی مزیت های رقابتی  جدید 
در بنادر ایجاد می کند، افزود: به همین دلیل توسعه حمل ونقل 
چندوجه��ی با تمرکز بر ریل را در دس��تور کار قرار داده ایم و 
اولویت اول مان، توسعه حمل ونقل ریلی در بندر شهید رجایی 
است. اولویت دوم نیز توسعه زیرساخت های ریلی در بندر امام 
خمینی)ره( اس��ت؛ بخصوص اینکه عمده کاالهای فله از این 

بندر وارد شده و در نقاط مختلف توزیع می شود.  مهر


