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 بهره برداری شرکت تعاونی فوالد کویر
با تسهیالت بانک صنعت و معدن 

شرکت تعاونی فوالد کویر با تسهیالت ارزی 20 میلیون 
یورویی بانک صنعت و معدن به بهره برداری می رسد.

شرکت مذکور با ظرفیت تولید ساالنه 95 هزار تن 
آهن اسفنجی و با 76 درصد پیشرفت فیزیکی در استان 
اصفه��ان مراحل اجرایی خ��ود را طی می کند و پس از 
اتمام وارد چرخه تولید فوالد کش��ور می شود.براساس 
این گزارش، با بهره برداری از شرکت تعاونی فوالد کویر 

برای 136 نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

 رونمایی از سامانه ارائه خدمات بانکی
به نابینایان با حضور مدیرعامل بانک ملت

س��امانه ارائه خدمات بانکی به نابینایان با حضور 
محم��د بیگدل��ی مدیرعام��ل بانک مل��ت و علی اکبر 
جمال��ی مدیرعامل انجمن نابینای��ان ایران به صورت 

رسمی رونمایی شد.
در این مراس��م، ارائه خدمات بانک��ی به نابینایان 
به صورت آزمایش��ی در ش��عبه دروس ته��ران، کلید 
خورد. مدیرعامل بانک ملت در این مراس��م با اش��اره 
به دستورالعمل بانک مرکزی در زمینه ضرورت افتتاح 
حساب و ارائه خدمات بانکی به نابینایان، اظهار داشت: 
بانک ملت در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، 
ارائ��ه خدمات مطلوب و با کیفیت برای نابینایان را در 

دستور کار قرار داده است.

 تامین منابع تسهیالت
بدون سپرده ساخت مسکن

مدیر امور اعتباری بانک مسکن از مسولیت شعب 
بانک در سراس��ر کش��ور برای تامین منابع تسهیالت 

بدون سپرده ساخت مسکن خبر دارد.
محمدحس��ن علمداری ب��ا بیان اینکه اس��تقبال 
از تس��هیالت بدون س��پرده ساخت مس��کن در بین 
س��ازنده ها و فعاالن س��اختمانی در سطح گسترده رو 
به افزایش اس��ت، اعالم کرد: منابع مورد نیاز این نوع 
تس��هیالت از دو محل مالی تامین می  شود. وی افزود: 
تس��هیالت بدون س��پرده ساخت مس��کن از دو محل 
جذب س��پرده )منابع جدید( و بازپرداخت تسهیالت 
پرداختی )وصولی اقس��اط( تامین می شود بنابراین در 
هر یک از شعب بانکی، متناسب با میزان منابع بدست 
آمده از این دو محل، امکان پرداخت تس��هیالت بدون 

سپرده ساخت مسکن وجود دارد. 

 رشد شاخص هاي کیفیت
رضایت از خدمات پس از فروش گروه سایپا

گروه خودروس��ازي سایپا در س��ال 96 و ماه هاي 
ابتدای��ي س��ال 97 با اج��راي برنامه ه��ای متنوعي در 
راس��تاي ارتقاي کیفي خودروها، افزایش رضایتمندي 
مشتریان از خدمات پس از فروش و کاهش مدت زمان 
پاس��خگویي به درخواست های مشتریان توانسته است 
گام های مهمي در راستاي ارتقاي رضایتمندي مشتریان 

بردارد و به اهداف پیش بیني شده دست یابد.
گروه س��ایپا توانس��ت ب��ا اخذ یک س��تاره کیفي 
بیش��تر براي خودروهاي گروهX100، همه محصوالت 
این گروه به اس��تثناي خودروي سایپا 111 را به سطح 
دوستاره کیفي در تولید برساند و براساس برنامه ریزي 
انجام ش��ده تنها خودروي تک س��تاره این گروه نیز به 
زودي با پیگیري موارد کیفي حائز کس��ب دو س��تاره 
کیفي خواهد ش��د. گروه س��ایپا در سال 96 با افزایش 
1.5 درصدي میانگین رضایت مش��تریان در ش��اخص 
رضایت مش��تري نیز با رشد روبه رو بوده است و در رده 
خودروهاي با قیمت پایین تر از 25 میلیون تومان 2.4 
درص��د، در رده قیمتي خودروهاي با قیمت بین 25 تا 
50 میلیون تومان 1 درصد و در رده قیمتي خودروهاي 
با قیمت بین 50 تا 75 میلیون تومان 0.7 درصد رشد 

در شاخص رضایت مشتري را تجربه کرده است.

اخبار

 متن آگهى خانم فيروزه شيخى به شماره شناسنامه 1522 مطابق دادخواست تقديمى به 
كالسه پرونده 9700228/791 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان سهراب مسعودى به شماره شناسنامه 15623 در تاريخ 
97/1/25 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
 1335 تولد:  تاريخ   1522 شناسنامه:  شماره  قشالقى  شيخى  فيروزه   -1  : به  است 
صادره: ميانه نسبت با متوفى: همسر متوفى 2- اسماعيل مسعودى شماره شناسنامه: 
مرتضى   -3 متوفى  پسر  متوفى:  با  نسبت  ميانه  صادره:   1351 تولد:  تاريخ   26449
متوفى:  با  نسبت  ميانه  صادره:   1335 تولد:  تاريخ   91 شناسنامه:  شماره  مسعودى 
پسر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.   اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست 
مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف مدت 

يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/32729               رئيس شعبه 791 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

 متن آگهى آقاى رضا كلوش كردى به شماره شناسنامه .  .  .   مطابق دادخواست تقديمى 
به كالسه پرونده 561/791/97 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان فتح اله كلوشكردى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 
97/1/24 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به : 1- رضا كلوشكردى شماره شناسنامه: 66108 تاريخ تولد: 1347 صادره: 
تهران نسبت با متوفى: پسر متوفى 2- مرتضى كلوشكردى شماره شناسنامه: 11506 
تاريخ تولد: 1358 صادره: تهران  نسبت با متوفى: پسر متوفى 3- سهراب كلوشكردى 
پسر  متوفى:  با  نسبت  تهران  صادره:   1364 تولد:  تاريخ   13256 شناسنامه:  شماره 
صادره:   1349 تولد:  تاريخ   40440 شناسنامه:  شماره  كلوشكردى  مريم   -4 متوفى 
تهران نسبت با متوفى: دختر متوفى 5- ليال كلوشكردى شماره شناسنامه: 8114 تاريخ 
تولد: 1356 صادره: تهران نسبت با متوفى: دختر متوفى 6- فاطمه كلوشكردى شماره 
با متوفى: دختر متوفى 7-  شناسنامه: 821 تاريخ تولد: 1362 صادره: تهران نسبت 
فريبا كلوشكردى شماره شناسنامه: 62224 تاريخ تولد: 1367 صادره: تهران نسبت 
با متوفى: دختر متوفى و مرحوم ورثه ديگرى ندارد.   اينك با انجام تشريفات مقدماتى 
درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى مى نمايد 
تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى 

ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد واال گواهى مربوط صادر خواهد شد. 
 110/32728               رئيس شعبه 791 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

 آگهى مزايده به موجب يك فقره اجراييه صادره در پرونده كالسه 279/97/ج سعيد 
نمايند.    پرداخت  احمدى  مهدى  حق  در  ريال   28/219/000 مبلغ  به  جمعا"  طاهرى 
با  يك خط تلفن همراه به شماره 09123583712 توقيف و از طريق مزايده  متقابال" 
به قيمت كارشناسى 14/000/000 ريال به فروش مى رسد.   متقاضيان مى توانند 
در مورخ 1397/5/7 ساعت 17:00 در واحد اجراى احكام شوراى حل اختالف منطقه 4 
واقع در واحد اجراى احكام مجتمع 4 شوراى حل اختالف نشانى: خيابان دماوند، ايستگاه 
وحيديه، خيابان داودى، مجتمع 4 و 8 شوراى حل اختالف تهران حاضر و نسبت به خريد 
اقدام نمايند.   برنده مزايده مكلف است 10% قيمت را نقدا“ و باقى مانده را به هنگام 

انتقال پرداخت نمايد. 
 110/32727            مدير اجراى احكام مجتمع 4 شوراى حل اختالف تهران – محسن اله وردى

اجراييه مشخصات محكوم له / محكوم لهم: شركت سهامى بيمه دانا مشخصات محكوم 
عليه /  محكوم عليهم: وحيد سلطانى روزبهانى محكوم به: به موجب درخواست اجراى 
حكم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970331000196 محكوم عليه 
محكوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 تومان بابت خسارت بر اتومبيل و حق 
الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونى و هزينه دادسى به ميزان 148/000 تومان در حق 

محكوم له و همچنين پرداخت نيم عشر دولتى به عهده محكوم عليه مى باشد. 
 110/32734                     مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 2310 
نجيب محمدى  مريم   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  و  بيست  شماره  مجتمع 

عبادى  خانم ظريفه  به  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى  آگهى   متن 
خواهان آقاى ولى اله طومارى كور عباسلو با وكالت محسن سپيده دم  دادخواستى به 
طرفيت خواندگان 1- اقبال عبادى 2- على عبادى 3- سلمان عبادى 4- فاطمه عبادى 
اين شعبه  به  كه  مطرح  مطالبه وجه  به خواسته  عبادى  6- ظريفه  عبادى  فيروزه   -5
مجتمع   2310 شعبه   9709980331000007 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  و  بيست  شماره 
1397/5/20 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آيين دادسى 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. 

 110/32732                      مسئول دفتر شعبه شوراى حل اختالف شعبه 2310 
نجيب محمدى  مريم   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  چهار  و  بيست  شماره  مجتمع 

 متن آگهى آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى مهدى حيدرپور 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  درچلى  محمد  آقاى  خواهان  محمد  فرزند  دعويسرائى 
آقاى مهدى حيدرپور دعويسرائى به خواسته.  .  .  .   مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
پانزده  مجتمع شماره  كالسه 9709981075700166 شعبه 757  پرونده  به شماره 
شوراى حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/14 ساعت 15:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادسى مدنى به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى  مجهول 
كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر 
را  ضمائم  و  دادخواست  ثانى  نسخه  خود،  كامل  نشانى  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه حاضر گردد. 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                        110/32730 
ابراهيمى  – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  پانزده  شماره  مجتمع   757

پ��س از افزای��ش روزاف��زون  قیم��ت دالر که بس��یاری از درحـــاشيه
مرزه��ای غیرقابل ب��اور را شکس��ت، دولت مانند 
همیش��ه برای تعدیل ب��ازار و جلوگیری از تورم در 
کاالهای اساس��ی اقدام به توزی��ع ارز دولتی کرد. 
ارزی که به گفته اسحاق جهانگیری، 4200 تومان 
قیمت داش��ت و ارزهای دیگر ب��ا قیمت های باالتر 

قاچاق محسوب می شد و مستوجب مجازات.
در این حیطه ام��ا ارزی که جهانگیری قیمت 
آن را 4200 توم��ان اعالم کرده بود در بازار یافت 
نش��د و حتی این انتقاد از بانک مرکزی از س��وی 
رسانه های حامی جهانگیری صورت گرفت که چرا 
ای��ن ارز را به بازار تزریق نمی کن��د. اما این ارز به 
طور کامال جالبی از جی��ب برخی واردکنندگان و 
شرکت های تجاری سر درآورد که به جای کاالهای 

اساسی کاالهای غیر اساسی وارد کردند.
دول��ت ظ��رف یکی دو م��اه اخی��ر 11 تا 15 
میلیارد دالر ارز به ش��کل مدیریت نش��ده و توام 
با بی تدبیری به بازار ریخت )نوعی پول پاش��ی( که 

تف��اوت 4 تا 5 هزار تومانی هر دالر به جیب برخی 
رانت خواران و اخاللگران اقتصادی رفت و برخی از 
همین دریافت کنندگان یا اصال جنسی وارد نکردند 
و دالر را در بازار آزاد فروختند یا جنس وارد شده 
ب��ا دالر 4200 تومان را ب��ه قیمت دالر 7-۸ هزار 

تومان محاسبه کرده و گران  فروشی کردند.
ح��اال با توج��ه به لیس��تی که توس��ط بانک 
مرکزی منتشر شده است این اسامی افشا شده اند.

البته برخی از روزنامه های اقتصادی درباره افشای 
این لیست آنرا »کمدی اقتصادی« نامیدند و بیان 
کردند که دانه درش��ت ها از قلم افتاده اند و به طور 

نصفه و نیمه این لیست منتشر شده است.
لیس��تی ک��ه حاال س��خنگوی بان��ک مرکزی 
می گوید ادامه دار اس��ت و بایس��تی منتظر لیست 

دوم اسامی شرکت هایی که برای واردات کاالها ارز 
یا دالر 4200 تومانی دریافت کرده اند، باشیم.

به هر حال دولت این لیس��ت را منتش��ر کرد 
ام��ا گام بعدی این موارد چیس��ت و چه اتفاقی با 
انتش��ار این لیس��ت ها خواهد افتاد. شفاف س��ازی 
در این زمینه بس��یار امر مطلوبی اس��ت اما اگر با 
برخورد قاطع و ضمانت اجرایی همراه نشود بیشتر 
به س��رخوردگی افکار عموم��ی و نارضایتی مردم 
می افزای��د. مردم هم که همواره قربانی هس��تند و 
بایس��تی پولدار ش��دن برخی ها را با تورم و فشار 
اقتصادی و معیش��تی که بر روی دوش��ان هر روز 

بیشتر سنگینی می کند، بپردازند.
تکلی��ف دالرهایی ک��ه با این زمین��ه به طور 
داللی به جیب برخی ها سود کالن جاری کردند و 

بازار را اینگونه ملتهب چه می شود؟
دولت در ای��ن عرصه در واقع خود با توجه به 
اینکه نظارت کافی بر امور نداشته به داللی بازار ارز 
کمک کرده است. نظام رانتی که دولت سبب شده 
در آن داللی س��ود داشته باش��د و شرکت ها برای 
کسب درآمد به فکر داللی بیفتند. دولت در مواقع 
بحران همواره از کسانی صحبت می کنند که بازار 
را ملتهب کرده اند اما به نظر می رسد با این اوصاف 
بی تدبیری سررشته اصلی این التهابات و همچنین 
آنهایی که رانت گرفته ان��د ملتهب کنندگان اصلی 

بازار و اقتصاد هستند.
در ای��ن عرص��ه البت��ه دولت درگیر یکس��ری 
کشمکش های درونی مانند چالش دو وزیر ارتباطات 
و صنعت بوده است. برخی رسانه ها این کشمکش را 

بازی زرگری دولت برای فراموش شدن اصل ماجرا 
نامیدن��د. موضوعی که با دس��تور رئیس جمهور به 
محمد ش��ریعتمداری، وزیر صنعت روبه رو ش��د که 
بایستی ظرف مدت دو هفته اسامی تخلف در واردات 
خودروهای خارجی و داخلی را اعالم کند. برخی از 
روزنامه ه��ا هم با تیترهای اولتیماتوم رئیس به وزیر 
س��عی کردند این دستور روحانی را سخاوتمندانه و 
مقتدرانه جلوه دهند اما موضوع اصلی اینجاست که 
دولتی که خود مسبب این وضعیت اقتصادی است 
و با بی تدبیری سبب ش��ده که بازار ملتهب شود و 
سودجویان بیشتر س��ودجویی کنند، چه برنامه ای 

برای برخورد با این موارد دارد؟ 
در واقع این لیس��ت ها بیشتر سند بی کفایتی و 
بی تدبیری دولت است و از گناه دولت در این عرصه 
ک��م که نمی کند بلکه بر آن می افزاید. به هر جهت 
به نظر نمی رس��د که افشای خشک و خالی لیست 
رانت جویانی که سود کالن به جیب زده اند دردی از 
دردهای اقتصاد و مردمی که نس��بت به بازار و تورم 

جهاننيوز گالیه دارند، دوا کند. 

سلمناآقایرئيسجمهور!

این لیست ها سند ضعف مدیریتی شماست

مناب��ع آمریکای��ی در حال��ی از آمادگ��ی  سـياه س��عودی ها برای افزایش تولید 2 میلیون طـاي
بشکه ای نفت خبر داده اند که یک بررسی تاریخی نشان می دهد 

تحقق این وعده که به کاخ سفید داده شده، بسیار بعید است.
عربستان به عنوان یکی از سه تولید کننده بزرگ نفت جهان 
یکی از متحدان ایاالت متحده است که برخالف کشورهای دیگر 
عضو اوپک که گاهی متحد این کشور و گاهی مخالف سیاست های 
آن هستند، اغلب در راستای سیاست های این کشور حرکت کرده 
است. این رویه در دولت جدید آمریکا به شکل جدی تری به نمایش 
گذاشته شده است بطوری که ریاض برای تضعیف بازار نفت ایران 
حتی حاضر اس��ت برخالف منافع خود حرکت کن��د. ترامپ در 
رقابت های انتخاباتی گفته بود عربستان مانند گاو شیردهی است 
که باید تا آخرین قطره ش��یرش، آن را دوش��ید و پس از خشک 

شدن شیر، آن را ذبح و از گوشتش استفاده کرد.
ای��ن برنامه ترامپ، ب��ا پیروزی وی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا در دس��تور کار قرار گرفت و قراردادهایی که 
ب��ه ارزش 400 میلی��ارد دالر برای تامین منافع ش��رکت های 
آمریکایی با این کش��ور منعقد شد، گویای آن است؛ حاال هم 
ترام��پ وظیفه تامین نفت مورد نیاز ب��ازار، همزمان با تحریم 

ایران، را به سعودی ها محول کرده است.

پاسکاری توئیتری
سه روز پیش رئیس جمهوری آمریکا در توئیتی اعالم کرد 
به پادشاه عربستان گفته است باید کمبود نفت ناشی از تحریم 
نفت ایران را برطرف کند و ملک سلمان نیز گفته آماده است 

دو میلیون بشکه به ظرفیت تولید خود بیفزاید.
انتشار این توئیت باعث دستپاچگی سعودی ها شد؛ چراکه 
عدم استقالل این کش��ور در تصمیم گیری های مربوط به بازار 
نفت و سیاسی کاری سعودی ها در اوپک را به تصویر می کشید؛ 
به همین دلیل، در واکنش به توئیت ترامپ، خبرگزاری دولتی 
عربستان در بیانیه ای تالش کرد تا این توافق را به گونه ای رفع 
و رجوع کند؛ در این بیانیه اعالم شد که »ملک سلمان« پادشاه 
این کشور با ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرده، 
اما در این گفت و گو اش��اره ای به تولید اضافه 2میلیون بش��که 

نفت این کشور چنانچه ترامپ مدعی آن است، نشده است.
در همین حال کاظ��م پوراردبیلی نماینده ایران در اوپک 
طی مصاحبه ای این درخواست آمریکا از عربستان را به منزله 

درخواست برای خروج سعودی ها از اوپک معرفی کرد.
در همین حال الکس��اندر نواک وزیر انرژی روس��یه نیز برای 
تولید 200 هزار بشکه ای در صورت نیاز اعالم آمادگی کرده است.

حال باید دید عربس��تان قادر به عملی کردن ادعای خود 
درباره افزایش 2 میلیون بش��که ای تولید نفت در روز هست یا 
نه، آیا اساس��ا نفت ایران از بازار جهانی قابل حذف شدن است 
؟ در صورت کاهش تولید نفت ایران، چه کش��ورهایی آستین 

باال زده و تعادل را به بازار بر می گردانند؟ 
طبق تحلیل بلومبرگ، عربستان، روسیه، کویت و عربستان 
س��عودی جزء کشورهایی هستند که در صورت کاهش عرضه 

نفت ایران به بازار می توانند آن را جبران کنند.

گزارش های سیاسی آژانس بین المللی انرژی
کارشناسان درباره ادعای افزایش تولید 2 میلیون بشکه ای 
نفت توسط عربس��تان، تردید جدی دارند زیرا این کشور طی 
سال های گذشته همواره از ظرفیت باالی خود برای تولید نفت 
سخن گفته است ولی در عمل هیچ گاه موفق نبوده تولید خود 
را حتی به س��طح 11 میلیون بشکه در روز برساند. در همین 
حال برخی کارشناس��ان غربی اما معتقدند این کشور می تواند 
ای��ن کمبود را جبران کند و برای علم��ی کردن نظر خود، بر 

گزارش های آژانس بین المللی انرژی مانور می دهند.
آژانس بین المللی انرژی به عنوان یکی از اصلی ترین منابع 
حوزه نف��ت و انرژی جهان، طی دو دهه گذش��ته گزارش های 
بسیاری از توانمندی عربستان در تولید نفت منتشر کرده است 
ولی بیشتر این گزارش ها به شدت سیاسی و برای القای آماری 

است که سیاست نفتی کشورهای تولیدکننده را متاثر سازد.
به عنوان نمونه، این نهاد در یکی از گزارش های س��ه دهه 
پیش خود نوشته بود: عربستان در دهه 90 میالدی به ظرفیت 
تولید 20 میلیون بش��که در روز خواهد رسید و یا در گزارش 
دیگری اعالم کرده بود که این کش��ور در سال 2010 می تواند 

روزانه 13.2 میلیون بشکه تولید کند.

وقتی پای سیاست به آمار باز می شود
آژان��س بین المللی انرژی اما درباره تحریم های س��ال 90 
ای��ران گزارش داده بود: بازار نف��ت نباید نگران کاهش عرضه 
باش��د زیرا ریاض با افزایش تولید نف��ت به میزان 12 میلیون 

بشکه در روز، هر کاهش عرضه ای را پوشش خواهد بود.
عدم دسترسی عربستان به تولید باالی 10 میلیون و 600 
هزار بش��که اما ثابت کرد گزارش های این نهاد بسیار سیاسی 
است و بیشتر تالش دارد تا با آمارسازی، جنبه روانی بازار نفت 

را تحت تاثیر قرار دهد.
یک��ی از م��وارد نقضی که در گزارش ه��ای این نهاد دیده 
می ش��ود آن اس��ت که همین آژانس پیش بینی کرده اس��ت 
تولید عربس��تان در س��ال 2020 و در خوش بینانه ترین حالت 
معادل 10 میلیون و 900 هزار بشکه در روز خواهد بود که با 

گزارش های قبلی اش، فاصله معنادار و تناقضی جدی دارد.
با وجود اینکه عربس��تان سعودی می گوید می تواند روزانه 12 
میلیون بشکه نفت تولید کند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند با 
توجه به ناکامی این کشور در افزایش تولید نفت، در دوران تحریم های 
سال 90 به بعد ایران و همچنین کاهش شدید تولید نفت در لیبی، 

ونزوئال، کانادا و ... چنین هدفی دور از دسترس است.

چرا عربستان نمی تواند؟
طب��ق گفت��ه متخصصان ب��ازار نف��ت، س��عودی ها برای 
افزای��ش تولید نف��ت خود به میزان حتی یک میلیون بش��که 
دچار یک مش��کل اساسی هستند؛ نخس��ت اینکه در ماه های 

گرم سال مصرف نفت در عربس��تان به دلیل افزایش استفاده 
از دس��تگاه های خنک کننده، روند صع��ودی به خود گرفته و 
مص��رف نفت بی��ن 400 تا 500 هزار بش��که افزایش می یابد. 
این بدان معناس��ت که اگر به آخرین رقم رسمی تولید ریاض 
)10.2 میلی��ون بش��که - در ماه می( 500 هزار بش��که دیگر 

افزوده شود تنها می تواند نیازهای خود را پوشش دهد.
این در ش��رایطی است که مصرف انرژی در عربستان طی 
چند س��ال اخیر به طور میانگین 7.5 درصد در س��ال افزایش 
یافته است. براس��اس گزارش اندیشکده بروکینگز، این شرایط 
باعث ش��ده تا زنگ خطر برای عربس��تان به صدا درآید و این 
کشور به اصالح نظام قیمت گذاری انرژی در کشورش بپردازد.

محدودیت دیگری که عربس��تان ب��رای افزایش صادرات 
نفت خ��ام خود با آن روبه رو اس��ت، این اس��ت ک��ه حاکمان 
شبه جزیره طی سال های گذش��ته سرمایه گذاری بزرگی روی 
صنای��ع پاالیش��ی خود و ص��ادرات فرآورده ه��ای نفتی انجام 
داده اند که از سود بیشتری برخوردار است؛ و دور از ذهن است 
که عربس��تان با کاهش ظرفیت پاالیش��ی خود در کشورهای 
خارجی، بخواهد با ش��رکای خود وارد یک چالش بزرگ شود 
زیرا این کش��ور در اغلب پاالیش��گاه هایی ک��ه حضور دارد، به 

عنوان شریک به فعالیت مشغول است.

چشم انداز تولید عربستان در ۲۰۲۵
براساس آمار رسمی، عربس��تان قصد دارد تا سال 2025 
میالدی ظرفیت پاالیش��گاهی خود را به 2 برابر افزایش داده و 
به بیش از 10 میلیون بشکه در روز برساند که این رقم معادل 
تولید کنونی نفت این کش��ور است. در همین راستا پاالیشگاه 
400هزار بش��که ای جدیدی در منطقه جازان درمرحله نهایی 
قرار داش��ته و ب��ه زودی به بهره برداری می رس��د. این راهبرد 
ری��اض برخالف خواس��ته ترامپ برای افزای��ش صادرات نفت 
اس��ت زیرا این کش��ور نه ظرفیت مازادی فع��ال برای افزایش 
تولید دارد و نه می توان��د به صورت پایدار، کمبود نفت ایران، 

ونزوئال و لیبی را در بازار پوشش دهد.

حذف ایران از بازار محال است
تحلیلگران معتقدند با توجه به افزایش تقاضا طی ماه های 
آینده بعید است که عرضه بتواند کمبود نفت را در بازار جبران 
کن��د و به همین دلیل حذف ای��ران از بازار نفت حداقل تا دو 
سال آینده بسیار بعید است. در تحریم های پیشین که قرار بود 
صادرات نفت ایران هر 6 ماه یکبار کاهش یابد، روند صادراتی 
نفت ایران باید در س��ال 93 به صفر می رس��ید اما در آن سال 
حدود یک میلیون و 600 هزار بشکه نفت صادر شد که همین 
موضوع نش��ان می دهد نفت ایران با توج��ه به میزان عرضه و 
تقاضا و ناکامی کش��ورهایی همچون عربستان همچنان بخش 

عمده ای از بازار خودرا حفظ کرد.

آمریکا در بن بست بازار نفت
محمدعلی خطیبی نماینده اس��بق ایران در اوپک با اشاره 
به اینکه آمریکا با تش��ویق مشتریان ایران به کاهش خرید از ما 
موجب هدایت این تقاضا به عربستان می شود، گفت: در صورتی 
که مشتریان ایران خرید خود را از ما کاهش دهند، تقاضای آنها 

متوجه سایر تولیدکنندگان به ویژه عربستان می شود.
وی با اش��اره به اینکه عربس��تان مدعی است که ظرفیت 
افزایش تولید 1 تا 1.5 میلیون بشکه ای در روز دارد، ادامه داد: 
ظرفی��ت تولید کویت و امارات در حالت حداکثری که بتوانند 
در ص��ورت نبود نفت ایران به بازارعرضه داش��ته باش��ند بین 
200 تا 400 هزار بش��که آن هم با زحمت است. این در حالی 
است که دوره تولید این کشور بالغ بر 50 سال است، بنابراین 

مخازن با افت حداقل 5 درصدی رو به رو هستند.

عرضه از ذخایر نفتی؟
این کارش��ناس ارش��د بازار بین المللی نفت درباره اینکه 
گفته می ش��ود عربس��تان می تواند از ذخایر استراتژیک خود 
صادرات خ��ود را افزایش دهد، اظهار داش��ت: تولیدکنندگان 
ب��زرگ نفت��ی دارای 60 روز ذخی��ره نفتی صنعت��ی، 30 روز 
ذخیره نفتی اس��تراتژیک هستند که کاهش هر یک روز ازاین 
90 روز می تواند قیمت ها را تکان دهد. با توجه به حساس��یت 
عربس��تان به ذخایر مازاد خود در نقش سوپاپ اطمینان بازار 
نف��ت، می توان گفت اس��تفاده از ذخایر نفت��ی خود به منظور 

عرضه آن به بازار بعید به نظر می رسد.

چهار سناریو برای صادرات نفت ایران
ب��ه گفته خطیبی، ایران باید چهار س��ناریو برای صادرات 
نفت خود از بهترین حالت تا بدترین حالت در دوران تحریم ها 
در نظر بگیرد.نخس��تین سناریو برای صادرات 2 میلیون بشکه 
در روز، دومین سناریو برای صادرات 1 میلیون بشکه ای نفت، 
دیگ��ری برای صادرات 1.5 میلیون بش��که ای و در نهایت یک 
س��ناریو برای صادرات 500 هزار بش��که ای نفت است که باید 
تدوین شده و طبق آن برنامه ریزی شود. به این ترتیب، کشور 

برای هر شرایطی آمادگی الزم را ایجاد خواهد کرد. 
وی تصری��ح ک��رد: در صورت تحریم نفت ای��ران نیز باید 
توجه داشت که این تحریم زمان زیادی طول نمی کشد چراکه 
بازار نفت هر س��اله با توجه به عرضه موجود، تقاضای جدیدی 
برای 1.5 میلیون بش��که دیگر دارد. بنابرای��ن تامین این نیاز 

بدون حضور ایران امکان پذیر نیست.
نماینده اس��بق ایران در اوپ��ک با تاکید بر اینکه آمریکا با 
ماجراجویی هایی که انجام می دهد، موجب افزایش قیمت نفت 
می ش��ود، بیان داشت: اگر امریکا واقعا درپی قیمت های پایین 
برای نفت اس��ت باید درپی افزایش منابع عرضه نفت باشد نه 
محدود کردن این منابع. از سویی دیگر طبق خبر فاکس نیوز، 
عربس��تان اعالم کرده اس��ت که منظورش از عرضه 2 میلیون 
بش��که ای نفت، ذخایر شناوری بوده اس��ت که در صورت نیاز 
بازار می تواند این حجم را عرضه کند که این به نوعی نشان از 

مهر عقب نشینی سعودی ها دارد. 
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حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديدند متضامناً به مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چكها 239377 و 239376 و 239378 ، 96/4/5 – 96/3/25 – 96/4/15 
و پرداخت نيم عشر هزينه در حق صندوق دولت . مشخصات محكوم عليه: (1) رسول پسنديده  فرزند 
على (2) رضا غالملو فرزند شغل آزاد نشانى محل اقامت (1) مجهول المكان (2) مجهول المكان. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظــرف 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 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 دادرســى 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- محمد سعيد كريمى

آگهى 
شــاكى: اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان چهارمحال و بختيارى به نشانى شــهركرد- دروازه 
ســامان- كوى فرهنگيان. متهم: آقاى على سعيدى كليشادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان 
خيام فرعى 2 پ 1 (مجهول المكان). اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع. به تاريخ 97/2/22 در وقت 
فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است، پرونده كالسه 
960249 تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف 
و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام على ســعيدى فرزند صفرعلى (فاقد ساير مشخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد 
غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شــده هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و 
اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار؛ نظر به ادله و محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به 
عمل آمده و اسناد و مدارك ارائه شده توسط ضابطان عام و خاص دادگسترى و عدم حضور متهم جهت 
ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده، دادگاه ضمن احراز 
بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ده 
ميليــون ريــال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و ظرف بيســت 
روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 197/97 شوراى حل اختالف لردگان- شعبه هشتم
خواهان: ذبيح اهللا پورك فرزند حسن به آدرس: لردگان، شيرانى – خوانده: محبوبه زاهدپور فرزند 
روزعلى به آدرس مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو به شماره شهربانى 46 ع 332 
ايران 71. وقت رسيدگى: 97/5/14 ساعت 9/30 دقيقه. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در 
مورخه 97/2/3 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالسه 
197/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم- جليل

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 326/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: امين بوگرى فرزند محمد- لردگان، روستاى بوگر – خواندگان: 1- محمد آقاكيانپور فرزند 
محمد مجهول المكان 2- گل آفرين منوچهرى شــير محمدى فرزند قربانعلى- مجهول المكان– خواسته: 
مطالبه وجه. وقت رســيدگى: 97/5/15 ســاعت 10/00 . خواهان دادخواســتى به خواسته مذكور در 
مورخــه 97/4/9 بــه طرفيت خوانده تقديم شــعبه 6شــوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالســه 
326/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

دادنامه 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان – خواهان: محمد شمسى فرزند 
على بابا ساكن لردگان خيابان كار دانش روبه روى دبيرستان خوانده: 1- نورعلى زمانى ثالث فرزند سلطان 
محمد مجهول المكان 2- پيمانكارى زمانى نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ يكصد و هفتاد و 
يك ميليون ريال. به تاريخ در وقت فوق العاده قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 9709973852100051. راى 
شــورا: در خصوص دعوى مورخ 96/11/4 آقاى محمد شمســى به طرفيت آقاى 1- نورعلى زمانى ثالث 
2- پيمانكارى زمانى به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال 
به استناد يك فقره سند عادى و خسارات دادرسى و خسارات تاخير تاديه با دادگاه دعوى خواهان را با 
توجه به تصوير مصدق سند عادى مورخ 95/6/3 كه امضاء خوانده روى آن موجود است و به لحاظ عدم 
حضور خوانده از ايراد و تكذيب وى دور مانده و دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه نشده است، وارد 
دانســته و مســتنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امــور مدنــى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/137/500 ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق 
خواهــان صــادر و اعالم مى نمايد، اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان- ذبيح اله مولوى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970179-خواهان: الناز رحيمى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: 
غيــب اهللا عظيمى به خواســته   طــالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به 
كالســه  970179 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن   97/5/22 ســاعت: 8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970373-خواهان:زينــب امينــى دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان /
خوانده:محمد تيمورى  به خواســته   طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع 
به كالســه 970373 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن  97/5/24 ساعت:8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-429/1  وقت رسيدگى: 97/5/21 يكشنبه  ساعت: 10:30-خواهان: 
حســين اســمعيلى  خوانده:  رضا افشــار منش-خواســته: الزام به تنظيم ســند رســمى  خواهان 
دادخواســتى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع 
گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخريــن آگهى ظرف يك ماه به دفتر حــوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت 
رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-405/1  وقت رسيدگى: 97/5/20 شنبه ساعت: 9:30-خواهان:طيبه 
اراززاده بــه وكالت آقاى بهمن شــكارى خوانده:1-بابك عضدى2-محمد كســا      خواســته:الزام 
به تنظيم ســند رســمى خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- مهريه

بدينوســيله بــه آقاى حســين مهدى ركن آبــادى فرزند قربــان بــه ش ش 2776 و ش ملى 
0078631017 متولد 1364/4/5 ابالغ مى گردد كه بســتانكار (دوشــيزه فرزانه خيرخواهان) 
بــراى وصــول مبلــغ 5/079/500/000 ريــال اصل طلــب بابت ســند مهريه شــماره 6952-
1392/4/3مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700119 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان 
اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور پســتى مبنى بر عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق 
درخواست بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد ، لذا برابر تقاضاى 
متعهدله به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و 
پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده 

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/12
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

اجراييه
ش پ :11/96/160 محكوم له: حســن شــجاعى ف عباسعلى با وكالت نوراهللا خليلى محكوم 
عليه:علــى تقى باقــرى ف بابا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 283-96/5/28 شــعبه 11 
شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت دوميليون 
و پانصدهزارريــال بــه عنــوان اصل خواســته و 1,101,200 ريــال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 
نودهزارريال حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 72/12/5 تا 
زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص سالبانه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود 
در حق خواهان و پرداخت 125,000 هزارريال نيم عشر دولتى محكوم مى نمايد.  به استناد ماده 
29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبــى 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
قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: على حســنى فرزند رضاقلى شغل آزاد نشــانى محل اقامت: لردگان- بلوار 
رســالت كوچه 29- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973896800025 مورخ 96/12/19 
شــوراى حل اختالف لردگان شعبه هشــتم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت 
حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديدند متضامناً به مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چكها 239377 و 239376 و 239378 ، 96/4/5 – 96/3/25 – 96/4/15 
و پرداخت نيم عشر هزينه در حق صندوق دولت . مشخصات محكوم عليه: (1) رسول پسنديده  فرزند 
على (2) رضا غالملو فرزند شغل آزاد نشانى محل اقامت (1) مجهول المكان (2) مجهول المكان. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظــرف 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 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 دادرســى 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- محمد سعيد كريمى

آگهى 
شــاكى: اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان چهارمحال و بختيارى به نشانى شــهركرد- دروازه 
ســامان- كوى فرهنگيان. متهم: آقاى على سعيدى كليشادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان 
خيام فرعى 2 پ 1 (مجهول المكان). اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع. به تاريخ 97/2/22 در وقت 
فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است، پرونده كالسه 
960249 تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف 
و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام على ســعيدى فرزند صفرعلى (فاقد ساير مشخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد 
غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شــده هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و 
اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار؛ نظر به ادله و محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به 
عمل آمده و اسناد و مدارك ارائه شده توسط ضابطان عام و خاص دادگسترى و عدم حضور متهم جهت 
ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده، دادگاه ضمن احراز 
بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ده 
ميليــون ريــال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و ظرف بيســت 
روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 197/97 شوراى حل اختالف لردگان- شعبه هشتم
خواهان: ذبيح اهللا پورك فرزند حسن به آدرس: لردگان، شيرانى – خوانده: محبوبه زاهدپور فرزند 
روزعلى به آدرس مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو به شماره شهربانى 46 ع 332 
ايران 71. وقت رسيدگى: 97/5/14 ساعت 9/30 دقيقه. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در 
مورخه 97/2/3 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالسه 
197/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم- جليل

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 326/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: امين بوگرى فرزند محمد- لردگان، روستاى بوگر – خواندگان: 1- محمد آقاكيانپور فرزند 
محمد مجهول المكان 2- گل آفرين منوچهرى شــير محمدى فرزند قربانعلى- مجهول المكان– خواسته: 
مطالبه وجه. وقت رســيدگى: 97/5/15 ســاعت 10/00 . خواهان دادخواســتى به خواسته مذكور در 
مورخــه 97/4/9 بــه طرفيت خوانده تقديم شــعبه 6شــوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالســه 
326/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

دادنامه 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان – خواهان: محمد شمسى فرزند 
على بابا ساكن لردگان خيابان كار دانش روبه روى دبيرستان خوانده: 1- نورعلى زمانى ثالث فرزند سلطان 
محمد مجهول المكان 2- پيمانكارى زمانى نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ يكصد و هفتاد و 
يك ميليون ريال. به تاريخ در وقت فوق العاده قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 9709973852100051. راى 
شــورا: در خصوص دعوى مورخ 96/11/4 آقاى محمد شمســى به طرفيت آقاى 1- نورعلى زمانى ثالث 
2- پيمانكارى زمانى به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال 
به استناد يك فقره سند عادى و خسارات دادرسى و خسارات تاخير تاديه با دادگاه دعوى خواهان را با 
توجه به تصوير مصدق سند عادى مورخ 95/6/3 كه امضاء خوانده روى آن موجود است و به لحاظ عدم 
حضور خوانده از ايراد و تكذيب وى دور مانده و دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه نشده است، وارد 
دانســته و مســتنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امــور مدنــى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/137/500 ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق 
خواهــان صــادر و اعالم مى نمايد، اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان- ذبيح اله مولوى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970179-خواهان: الناز رحيمى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: 
غيــب اهللا عظيمى به خواســته   طــالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به 
كالســه  970179 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن   97/5/22 ســاعت: 8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970373-خواهان:زينــب امينــى دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان /

خوانده:محمد تيمورى  به خواســته   طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع 
به كالســه 970373 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن  97/5/24 ساعت:8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-429/1  وقت رسيدگى: 97/5/21 يكشنبه  ساعت: 10:30-خواهان: 
حســين اســمعيلى  خوانده:  رضا افشــار منش-خواســته: الزام به تنظيم ســند رســمى  خواهان 
دادخواســتى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع 
گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخريــن آگهى ظرف يك ماه به دفتر حــوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت 
رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-405/1  وقت رسيدگى: 97/5/20 شنبه ساعت: 9:30-خواهان:طيبه 
اراززاده بــه وكالت آقاى بهمن شــكارى خوانده:1-بابك عضدى2-محمد كســا      خواســته:الزام 
به تنظيم ســند رســمى خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- مهريه

بدينوســيله بــه آقاى حســين مهدى ركن آبــادى فرزند قربــان بــه ش ش 2776 و ش ملى 
0078631017 متولد 1364/4/5 ابالغ مى گردد كه بســتانكار (دوشــيزه فرزانه خيرخواهان) 
بــراى وصــول مبلــغ 5/079/500/000 ريــال اصل طلــب بابت ســند مهريه شــماره 6952-
1392/4/3مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700119 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان 
اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور پســتى مبنى بر عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق 
درخواست بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد ، لذا برابر تقاضاى 
متعهدله به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و 
پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده 

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/12
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

اجراييه
ش پ :11/96/160 محكوم له: حســن شــجاعى ف عباسعلى با وكالت نوراهللا خليلى محكوم 
عليه:علــى تقى باقــرى ف بابا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 283-96/5/28 شــعبه 11 
شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت دوميليون 
و پانصدهزارريــال بــه عنــوان اصل خواســته و 1,101,200 ريــال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 
نودهزارريال حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 72/12/5 تا 
زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص سالبانه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود 
در حق خواهان و پرداخت 125,000 هزارريال نيم عشر دولتى محكوم مى نمايد.  به استناد ماده 
29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبــى 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
قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى

برگ اجرائيه 
مشــخصات محكوم له: على حســنى فرزند رضاقلى شغل آزاد نشــانى محل اقامت: لردگان- بلوار 
رســالت كوچه 29- محكوم به: بموجب دادنامه شــماره 9709973896800025 مورخ 96/12/19 
شــوراى حل اختالف لردگان شعبه هشــتم كه وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه عمومى حقوقى قطعيت 
حاصل كرده است. محكوم عليه محكوم گرديدند متضامناً به مبلغ يكصد و هشتاد ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سه ميليون و ششصد و هشتاد هزار ريال بابت هزينه دادرسى و پرداخت خسارت تاخير 
تاديه از تاريخ سر رسيد چكها 239377 و 239376 و 239378 ، 96/4/5 – 96/3/25 – 96/4/15 
و پرداخت نيم عشر هزينه در حق صندوق دولت . مشخصات محكوم عليه: (1) رسول پسنديده  فرزند 
على (2) رضا غالملو فرزند شغل آزاد نشانى محل اقامت (1) مجهول المكان (2) مجهول المكان. محكوم 
عليــه مكلف اســت از تاريخ ابالغ اجرائيــه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظــرف 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 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 دادرســى 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- محمد سعيد كريمى

آگهى 
شــاكى: اداره كل حفاظت محيط زيســت اســتان چهارمحال و بختيارى به نشانى شــهركرد- دروازه 
ســامان- كوى فرهنگيان. متهم: آقاى على سعيدى كليشادى فرزند صفرعلى به نشانى فالورجان خيابان 
خيام فرعى 2 پ 1 (مجهول المكان). اتهام: شكار و صيد در مناطق ممنوع. به تاريخ 97/2/22 در وقت 
فوق العاده جلســه دادگاه عمومى بخش ناغان به تصدى امضاء كننده ذيل تشــكيل است، پرونده كالسه 
960249 تحت نظر است دادگاه ضمن اعالم ختم دادرسى با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف 
و وجدان و توجه به اوراق و محتويات پرونده به شرح زير مبادرت به صدور رأى مى نمايد. رأى دادگاه: 
در خصوص اتهام على ســعيدى فرزند صفرعلى (فاقد ساير مشخصات بلحاظ عدم حضور)؛ دائر بر صيد 
غير مجاز 10 قطعه ماهى كپور در منطقه حفاظت شــده هلن (رودخانه كارون ميانه)؛ موضوع شــكايت و 
اعالم جرم اداره محيط زيســت شهرســتان كيار؛ نظر به ادله و محتويات پرونده و از توجه به تحقيقات به 
عمل آمده و اسناد و مدارك ارائه شده توسط ضابطان عام و خاص دادگسترى و عدم حضور متهم جهت 
ارائه دفاع موثر و با لحاظ ساير قرائن و امارات و اوضاع و احوال مضبوط در پرونده، دادگاه ضمن احراز 
بزهكارى نامبرده، به استناد بند ب ماده 12 قانون صيد و شكار حكم بر محكوميت متهم به پرداخت ده 
ميليــون ريــال جزاى نقدى در حق صندوق دولت صادر و اعالم مى نمايد. اين رأى غيابى و ظرف بيســت 
روز قابل واخواهى در همين شعبه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در محاكم محترم 

تجديدنظر استان چهارمحال و بختيارى است. 
 رئيس شعبه اول دادگاه عمومى بخش ناغان- محمد محمدى

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 197/97 شوراى حل اختالف لردگان- شعبه هشتم
خواهان: ذبيح اهللا پورك فرزند حسن به آدرس: لردگان، شيرانى – خوانده: محبوبه زاهدپور فرزند 
روزعلى به آدرس مجهول المكان- خواسته: الزام به تنظيم سند خودرو به شماره شهربانى 46 ع 332 
ايران 71. وقت رسيدگى: 97/5/14 ساعت 9/30 دقيقه. خواهان دادخواستى به خواسته مذكور در 
مورخه 97/2/3 به طرفيت خوانده تقديم شعبه هشتم شوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالسه 
197/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه هشتم- جليل

آگهى ابالغ وقت دادرسى پرونده كالسه 326/97 شوراى حل اختالف 
خواهان: امين بوگرى فرزند محمد- لردگان، روستاى بوگر – خواندگان: 1- محمد آقاكيانپور فرزند 
محمد مجهول المكان 2- گل آفرين منوچهرى شــير محمدى فرزند قربانعلى- مجهول المكان– خواسته: 
مطالبه وجه. وقت رســيدگى: 97/5/15 ســاعت 10/00 . خواهان دادخواســتى به خواسته مذكور در 
مورخــه 97/4/9 بــه طرفيت خوانده تقديم شــعبه 6شــوراى حل اختالف لردگان نموده كه به كالســه 
326/97 ثبت گرديده و با عنايت به مجهول المكان بودن خوانده مراتب در اجراى ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر 

شعبه و اخذ نسخه ثانى دادخواست و ضمائم ان در تاريخ فوق در جلسه دادرسى حضور شود. 
 دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه ششم

دادنامه 
مرجع رسيدگى كننده: شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان – خواهان: محمد شمسى فرزند 
على بابا ساكن لردگان خيابان كار دانش روبه روى دبيرستان خوانده: 1- نورعلى زمانى ثالث فرزند سلطان 
محمد مجهول المكان 2- پيمانكارى زمانى نشانى مجهول المكان. خواسته: مطالبه مبلغ يكصد و هفتاد و 
يك ميليون ريال. به تاريخ در وقت فوق العاده قاضى شــورا پس از بررســى اوراق و محتويات پرونده 
ختم رسيدگى را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد. 9709973852100051. راى 
شــورا: در خصوص دعوى مورخ 96/11/4 آقاى محمد شمســى به طرفيت آقاى 1- نورعلى زمانى ثالث 
2- پيمانكارى زمانى به خواســته محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال 
به استناد يك فقره سند عادى و خسارات دادرسى و خسارات تاخير تاديه با دادگاه دعوى خواهان را با 
توجه به تصوير مصدق سند عادى مورخ 95/6/3 كه امضاء خوانده روى آن موجود است و به لحاظ عدم 
حضور خوانده از ايراد و تكذيب وى دور مانده و دليلى مبنى بر پرداخت وجه آن ارائه نشده است، وارد 
دانســته و مســتنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امــور مدنــى حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد و يك ميليون ريال به عنوان 
اصل خواسته و مبلغ 2/137/500 ريال به عنوان هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم 
دادخواست لغايت پرداخت كامل محكوم به بر مبناى تناسب تغيير شاخص ساالنه اعالم شده از سوى بانك 
مركزى جمهورى اسالمى ايران كه محاسبه آن بر عهده واحد اجراى احكام مدنى دادگاه مى باشد در حق 
خواهــان صــادر و اعالم مى نمايد، اين حكم غيابى و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در همين 

شعبه و سپس ظرف 20 روز، قابل تجديد نظرخواهى در دادگاه محترم عمومى حقوقى لردگان است. 
 قاضى شعبه اول شوراى حل اختالف مركزى لردگان- ذبيح اله مولوى

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970179-خواهان: الناز رحيمى دادخواستى به طرفيت خواندگان /خوانده: 
غيــب اهللا عظيمى به خواســته   طــالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده كه 
جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع به 
كالســه  970179 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن   97/5/22 ســاعت: 8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم 
 شــماره بايگانى:970373-خواهان:زينــب امينــى دادخواســتى بــه طرفيــت خواندگان /

خوانده:محمد تيمورى  به خواســته   طالق تقديم دادگاه هاى عمومى شهرســتان پاكدشــت نموده 
كه جهت رســيدگى به شــعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى) دادگسترى شهرستان پاكدشت ارجاع 
به كالســه 970373 ثبت گرديده اســت كه وقت رســيدگى آن  97/5/24 ساعت:8:30 تعيين 
شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجويز ماده 73 ق ايين 
دادرســى دادگاههاى عمومى وانقالب در امور مدنى ودســتور دادگاه مراتــب يك نوبت در يكى از 
جرايد كثيراالنتشــار اگهى ميشود تا خوانده پس از نشر اگهى واطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 
منشى دادگاه حقوقى شعبه چهارم دادگاه عمومى(حقوقى)دادگسترى شهرستان پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-429/1  وقت رسيدگى: 97/5/21 يكشنبه  ساعت: 10:30-خواهان: 
حســين اســمعيلى  خوانده:  رضا افشــار منش-خواســته: الزام به تنظيم ســند رســمى  خواهان 
دادخواســتى تسليم مجتمع شوراهاى حل اختالف نموده كه جهت رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع 
گرديده و وقت رســيدگى تعيين شــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان 
ودســتور رئيس حوزه واســتناد به ماده 73 قانون دادرســى مدنى در يكى از جرايد كثير االنتشار 
آگهى مى شــود.تا خوانده از تاريخ نشــر آخريــن آگهى ظرف يك ماه به دفتر حــوزه مراجعه وضمن 
اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر وقت مقرر باال جهت 
رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك نوبت منتشر ومدت 

آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ وقت رسيدگى ودادخواست وضمائم
كالسه پرونده: 97-405/1  وقت رسيدگى: 97/5/20 شنبه ساعت: 9:30-خواهان:طيبه 
اراززاده بــه وكالت آقاى بهمن شــكارى خوانده:1-بابك عضدى2-محمد كســا      خواســته:الزام 
به تنظيم ســند رســمى خواهان دادخواستى تسليم مجتمع شــوراهاى حل اختالف نموده كه جهت 
رسيدگى به اين حوزه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن 
خوانده به درخواســت خواهان ودستور رئيس حوزه واستناد به ماده 73 قانون دادرسى مدنى در 
يكى از جرايد كثير االنتشار آگهى مى شود.تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر 
حوزه مراجعه وضمن اعالم نشــانى كامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت نمايد ودر 
وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.چنانچه بعدا ابالغى بوسيله آگهى الزم شود فقط يك 

نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهد بود. 
مدير دفتر حوزه اول مجتمع شوراهاى حل اختالف پاكدشت

آگهى ابالغ اجرائيه موضوع ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب تيرماه 
1355- مهريه

بدينوســيله بــه آقاى حســين مهدى ركن آبــادى فرزند قربــان بــه ش ش 2776 و ش ملى 
0078631017 متولد 1364/4/5 ابالغ مى گردد كه بســتانكار (دوشــيزه فرزانه خيرخواهان) 
بــراى وصــول مبلــغ 5/079/500/000 ريــال اصل طلــب بابت ســند مهريه شــماره 6952-
1392/4/3مســتند پرونده اجرائى كالســه 9700119 از طريق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان 
اجرائيه صادر گرديده و برابر گزارش مامور پســتى مبنى بر عدم شناســايى آدرس مذكور و طبق 
درخواست بستانكار نتوانسته آدرس دقيق شما را جهت ابالغ واقعى اعالم نمايد ، لذا برابر تقاضاى 
متعهدله به استناد ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در جرايد كثيراالنتشار آگهى و 
پس از 10 روز از تاريخ انتشار عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و جز اين آگهى و آگهى مزايده 

آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. تاريخ انتشار:1397/4/12
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان – داود دهباشى

اجراييه
ش پ :11/96/160 محكوم له: حســن شــجاعى ف عباسعلى با وكالت نوراهللا خليلى محكوم 
عليه:علــى تقى باقــرى ف بابا-مجهول المكان به موجب رأى شــماره 283-96/5/28 شــعبه 11 
شــوراى حل اختالف ســارى كه قطعيــت يافته محكوم عليه محكوم اســت به پرداخــت دوميليون 
و پانصدهزارريــال بــه عنــوان اصل خواســته و 1,101,200 ريــال بابت هزينه دادرســى و مبلغ 
نودهزارريال حق الوكاله مرحله بدوى هم چنين پرداخت خسارت تاخير تاديه از تاريخ 72/12/5 تا 
زمان اجراى كامل حكم براساس تناسب تغيير شاخص سالبانه كه توسط بانك مركزى تعيين مى شود 
در حق خواهان و پرداخت 125,000 هزارريال نيم عشر دولتى محكوم مى نمايد.  به استناد ماده 
29 قانون شوراى حل اختالف مصوب 1394 محكوم عليه مكلف است:پس از ابالغ اين برگ اجراييه 
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبــى 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
قاضى شعبه 11 شوراى حل اختالف سارى-محمد رحيمى
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