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 تبریک بانک پاسارگاد
به تیم وزنه برداری جوانان 

بانک پاس��ارگاد، قهرمانی تیم وزنه برداری جوانان 
ای��ران در رقابت ه��ای وزنه ب��رداری جوانان جهان در 
ازبکس��تان را به قهرمان��ان و افتخارآفرینان این تیم و 
همچنین ملت شریف ایران صمیمانه تبریک می گوید 
و از خداون��د منان، س��امتی و موفقیت های بیش از 

پیش را برای جامعه ورزشی کشور خواستار است.

بهره برداری از کشتارگاه 24 میلیون قطعه ای 
صنعتی طیور با حمایت بانک کشاورزی 

با اس��تفاده از تسهیات بانک کش��اورزي، واحد 
کش��تارگاه صنعتی طیور ب��ه ظرفیت 6000 قطعه در 
س��اعت )24 میلیون قطعه در س��ال( در شهرس��تان 

بهشهر استان مازندران به بهره برداری رسید.
کل سرمایه این طرح بالغ بر 1000 میلیارد ریال 
است که 120 میلیارد ریال آن توسط تسهیات بانک 
کش��اورزي و از مح��ل اعتبار صندوق توس��عه ملی و 

منابع داخلی بانک کشاورزی تامین شد.

 جایزه ملی مسئولیت اجتماعی
به بانک ملی ایران رسید

بانک ملی ایران توانس��ت جایزه ملی مس��ئولیت 
اجتماعی را از آن خود کند.

این جای��زه را محمدرضا حس��ین زاده مدیرعامل 
بانک به عن��وان مدیر حامی فرهن��گ و هنر به دلیل 
مش��ارکت فعال در آیین رونمایی از ثبت ملی مکتب 
نستعلیق میرعماد الحسنی دریافت کرده است. جایزه 
ملی مس��ئولیت اجتماعی با هدف دفاع از هویت ملی 
مفاخ��ر ایران و نیز دف��اع از میراث فرهنگی ناملموس 
کشور با تایید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 

گردشگری به بانک ملی ایران اعطا شده است.

 اولین مجمع فصلی بانک اقتصادنوین
در سال ۹۷ برگزار شد

همزم��ان با برگ��زاری اولین مجم��ع فصلی بانک 
اقتصادنوی��ن در س��ال جاری، از سرپرس��تی منطقه 4 
اس��تان های این بانک به دلیل عملکرد مطلوب و تحقق 

اهداف مصوب تقدیر شد.
در اولی��ن مجمع فصلی بان��ک اقتصادنوین که با 
حض��ور مدیرعام��ل، معاونی��ن و سرپرس��تان مناطق 
این بانک برگزار ش��د، عملکرد سرپرس��تی ها و نقاط 
ضعف و ق��وت آنها مورد ارزیابی ق��رار گرفت. گفتنی 
اس��ت در راس��تای تحقق اهداف و بهبود عملکردها، 
مجامع ارزیاب��ی عملکرد بانک اقتصادنوین هر س��ال 
به ص��ورت فصلی در چه��ار نوبت برگزار می ش��ود و 
عملکرد سرپرس��تی های مناط��ق مختلف بانک جهت 
شاخص های هدفگذاری شده مورد ارزیابی قرار گرفته 

و رتبه سرپرستی ها در تحقق اهداف اعام می گردد.

 سهم 40 درصدی زامیاد 
از خودروهای تجاری کشور

مدیر عامل شرکت زامیاد در جمع سهامداران این 
شرکت اعام کرد: زامیاد توانسته است با تحقق اهداف 
خود در زمینه تولید و فروش انواع خودروهای تجاری 
سبک و سنگین در س��ال گذشته، سهم 40 درصدی 

بازار خودروهای کار و تجاری کشور را کسب کند.
محمد زارع پور اشکذری در مجمع عمومی سالیانه 
این ش��رکت افزود: این شرکت در سال گذشته توانست 
با تولید بیش از 28 هزار دس��تگاه خودرو تجاری، ضمن 
افزایش تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل، سهم 40 
درصدی از تولید خودروهای تجاری کشور را بدست آورد. 
وی ادامه داد: این افزایش تولید در شرایطی بدست آمد 
که علی رغم برخی موانع و مشکات توانستیم برنامه های 
اس��تراتژیک خود را در تمام��ی حوزه ها از قبیل تولید و 

فروش پیاده سازی نماییم.

تمامی خودروهای پژو 2008 ثبت نامی 
تحویل مشتریان می شود

مدیرعام��ل ش��رکت ای��کاپ اعام ک��رد: تمامی 
خودروهای 2008 ثبت نام شده در برنامه پیش فروش 

به مشتریان تحویل داده می شود. 
محمدرضا معتمد ضمن عذرخواهی از مش��تریان 
2008 به دلیل دیرکرد در تحویل خودروهای ثبت نامی 
تاکید کرد: این شرکت متعهد به تحویل تمامی خودروهای 
2008 ثبت نام شده است و مشتریان نگرانی درباره تولید 
و تحویل محصول نداشته باش��ند. وی افزود: به منظور 
پاسخگویی مناسب تر، مشتریان می توانند ضمن استفاده 
از کانال های قبلی تماس درخصوص س��واالت حضوری 
به محل مدیریت ارتباط با مشتریان ایکاپ تقاطع یادگار 

امام و خیابان آزادی مراجعه نمایند.

اخبار

اجرای تعرفه پلکانی برق واحدهای فوالدی، 
وج از بحران مصرف انرژی راه حل خر

مهرشاد خمسه

کارشناس حوزه فوالد

مس��ئله بهره وری انرژی به دلیل وج��ود انرژی ارزان در 
کش��ور متاس��فانه کمترین اهمیت را برای فوالدسازان کشور 
داشته است. در راستای اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی 
ل��زوم اعمال قان��ون هدفمن��دی، خاص واحده��ای فوالدی 

پررنگ تر می شود.
صنع��ت فوالد یکی از صنای��ع مهم و در عین حال انرژی 
بر در دنیا محسوب می ش��ود. عمده مصرف انرژی در صنعت 
فوالد در بخش آهن اس��فنجی و کوره قوس اس��ت که مقدار 
قابل توجهی گاز و برق را شامل می شود. خوشبختانه به دلیل 
غنی بودن کشور در حوزه انرژی، مشکلی در زمینه تامین آن 
وج��ود ندارد، اما غنی بودن کش��وری در یک حوزه به معنی 

افراط گرایی در آن حوزه نیست!
در حال حاضر حدود 75 درصد از فوالد کش��ور توسط 4 

فوالدساز با ظرفیت بیش از 3 میلیون تن و الباقی توسط 52 
واحد با ظرفیت های زیر 500 هزار تن تولید می شود.

ای��ن واحدهای کوچک ب��ه خودی خود یک��ی از عوامل 
اصلی مصرف باالی انرژی در صنعت فوالد کش��ور هس��تند. 
کش��ور چین نیز تا س��ال گذش��ته تقریبا ب��ا چنین معضلی 
البته در مقیاس بس��یار بزرگتر مواجه بود، اما اخیرا با اعمال 
سیاس��ت های جدید و ادغ��ام واحدهای با ظرفی��ت پایین و 
همچنی��ن تعطیلی برخ��ی از واحدهای غیربهره ور س��اختار 

تولید را متحول کرده است.
قیمت انرژی در ایران بین تا قیمت انرژی در کش��ورهای 
اروپایی اس��ت به عنوان مثال اگر هزینه انرژی در تولید فوالد 
اروپا بین 10 تا 12 درصد قیمت تمام شده باشد، این عدد در 
ایران به مراتب کمتر اس��ت، اما همچنان شاهد ضعف در این 
بخش مهم هس��تیم. به هیچ عنوان منصفانه نیست که وزارت 
نیرو، برق��ی را که هزینه تولیدش از قیمت فروش��ش فزونی 

دارد را با این نحوه مصرف در اختیار فوالد ساز قرار دهد.
صنعت فوالد حدود 10 درصد از کل مصرف برق کش��ور 
را به خود اختصاص داده است. اگر با انجام بهینه سازی بتوان 
فقط 10 درصد در مصرف برق واحدهای فوالدی صرفه جویی 
کرد، می ت��وان حدود 1 درصد از کل برق مصرفی کش��ور را 

کاهش داد که رقم قابل توجهی است.
فوالدس��ازان به دلیل استفاده از انرژی ارزان، دلیلی برای 
س��رمایه گذاری در بخش بهینه س��ازی مص��ارف انرژی خود 
نمی بینن��د. از دیگ��ر راه های کاهش مصرف ان��رژی، افزایش 
مصرف قراضه در کوره است که می تواند کاهش مصرف برق 
از 5 تا 30 درصد را برای فوالدس��ازان به همراه داشته باشد. 
در حال حاضر میزان مصرف قراضه به طور متوسط حدود 10 
درصد کوره اس��ت. با افزایش ای��ن مقدار به 20 درصد حدود 
40 کیلووات س��اعت ب��رق به ازای 1 تن ف��والد خام کاهش 
خواه��د یافت که با تولید 18 میلیون تن به روش کوره قوس 
س��الیانه حدود 720 گیگاوات س��اعت در مصرف برق بدون 

کاهش راندمان تولید صرفه جویی خواهد شد.
همچنی��ن با اعمال بهینه س��ازی و افزایش درصد قراضه 
مصرفی به طور همزمان حدود 15 درصد )معادل 2/4 تراوات 
ساعت( در مصرف انرژی واحدهای فوالدی صرفه جویی خواهد 

شد که می تواند بار بزرگی از دوش وزارت نیرو بردارد.
دولت نیز باید در پاسخ به این اقدامات تشویقات مناسبی 
در نظر بگیرد، تا فوالدس��ازان به س��مت بهینه سازی مصرف 
انرژی س��وق داده ش��وند. البته مش��کاتی در رابطه با تامین 
قراضه مورد نیاز فوالدس��ازان وجود دارد که باید مورد توجه 

دولت قرار گیرد.
با بررسی سیاس��ت های مختلف جهت بهبود وضع فعلی و 
همگام سازی فوالدسازان در امر بهینه سازی، بهترین گزینه اعمال 
تعرفه پلکانی افزایشی )IBT( با در نظر گرفتن تمامی شرایط در 
هزینه مصرف انرژی کلیه فوالدسازان کشور است تا از این طریق 
بتوان اهمیت موضوع انرژی را برای فوالدس��ازان روشن ساخت. 
این ابزار که در اکثر کش��ورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار 
می گیرد به دلیل انعطاف پذیری باال موجب تنظیم مصرف و قیمت 
انرژی در درازمدت خواهد ش��د که این امر می تواند مش��کات 

مصارف انرژی صنعت فوالد کشور را به طور کامل برطرف کند.
بدیهی اس��ت با اعمال چنین سیاس��ت های برد برد: 1-  
مصرف ب��رق و هزینه ان��رژی واحدها کاه��ش خواهد یافت. 
2- بار س��نگینی از دوش وزارت نیرو خصوصا در ساعات اوج 
بار و همچنین هزینه های نیروگاهی برداشته خواهد شد. 3- 
ش��رکت های دانش بنیان داخلی که پیش از این به دلیل عدم 
استقبال فوالدسازان در حوزه های دیگری مشغول به فعالیت 
بودند، فعالیت خود را در حوزه تکنولوژی های روز بهینه سازی 
از س��ر خواهند گرفت.  4-  قیمت تمام شده فوالد کاهش و به 
تبع آن حاشیه سود برای تولید کننده و رقابت پذیری آن، چه 

در صنایع باالدستی و پایین دستی افزایش خواهد یافت.

یادداشت

طبق گزارش وزارت صمت به  ل ت������و رئیس جمهور گروه های اصلی ا
درگیر تخلفات ثبت س��فارش خودرو شامل برخی 
کارکنان وزارت صمت، تعدادی واردکننده خودرو 
و چند نفر از کارشناس��ان ش��رکت رایانه ای طرف 
قرارداد برای پش��تیبانی از س��امانه ثبت سفارش 

معرفی شده اند.
اواخر س��ال 1396 موضوع ثبت سفارش های 
فاقد اصالت از س��وی مرکز حراست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مطرح و رسانه ای شد و بر آن اساس 
دفتر جرائم سازمان یافته گمرک ایران در اباغیه ای 
به گمرکات اجرایی، واردات بیش از 6481 خودرو 
را ب��ه دلیل اس��تفاده از ثبت س��فارش های جعلی 

مشمول مقررات کاالی قاچاق اعام کرد. 
بنابراین، تمامی خودروهایی که ثبت س��فارش 
آنها در بازه زمانی 28 تیرماه تا 9 دی ماه 96 یعنی در 
زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو 
انجام شده بود، به دلیل استفاده از ثبت سفارش های 

شائبه دار مشمول مقررات قاچاق شده است. 
با گذش��ت چند ماه از اعام ثبت سفارش های 
غیرمجاز 6481 دس��تگاه خودرو که اتفاقا 1900 
دس��تگاه  آن ب��ه گفته مس��ئوالن وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به کش��ور وارد شده است، تاکنون 
هیچ توضیح مش��خصی از چگونگی این تخلف، از 

سوی وزارت صمت اعام نشده بود. 
از زمان علنی شدن ثبت سفارش های غیرمجاز 
خودرو ه��م وزارت صمت به جای روش��ن کردن 

اذه��ان عموم��ی دائما بر این قضیه تاکید داش��ت 
که تخلف توس��ط وزارت صمت شناس��ایی شده و 
موضوع را برای پیگیری به نهادها و س��ازمان های 
مربوطه از جمله تعزیرات اطاع داده ایم و آنها باید 

نتایج پیگیری  خود را اعام کند. 
ام��ا با اع��ام دس��تور ضرب  االج��ل 15 روزه 
روحانی رئیس جمهور کشورمان در دهم تیرماه به 
ش��ریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای 
تش��کیل هیات ویژه بازرس��ی برای رس��یدگی به 
تخلفات ثبت س��فارش خودرو وارداتی و همچنین 
نح��وه فروش خودروه��ای داخلی ش��ریعتمداری 

باالخره دست به کار شد.
ش��ریعتمداری به هیات ویژه بازرس��ی دستور 
داد، تا هر چه س��ریع تر تحقیق��ات خود را در این 
زمینه انجام و با شناسایی عوامل تخلف، آنها را به 

مراجع ذیربط و مردم معرفی کنند. 
از طرفی شب شنبه رئیس جمهور پس از دریافت 
گ��زارش وزارتخانه های صنعت، مع��دن و تجارت؛ 
اطاع��ات، امور اقتص��ادی و دارایی و نیز بازرس��ی 
ریاس��ت جمهوری درباره وقوع تخلف در واردات و 
فروش خودروهای خارجی، ضمن دستورهای جدید 
به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست جمهوری، 
از رئیس قوه قضائیه خواست ترتیب اتخاذ نمایند، تا 
با دست و سرعت و خارج از نوبت به پرونده تخلفات 
واردات خودرو رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان 
به مجازات قانونی برس��ند و اموال و سودهای کان 

نامشروع به بیت المال بازگردد. 

در متن گزارش رئیس جمه��ور به مردم آمده 
اس��ت: بنابراین گزارش وزارت اطاعات این تخلف 
از طریق ثب��ت س��فارش های غیرقانونی و اخال 
در بازار موجب تش��دید واردات خ��ودرو و خروج 
گس��ترده ارز از کش��ور، ایج��اد تقاض��ای کاذب و 
افزایش بی رویه قیمت، کس��ب سودهای نامشروع 
و بروز پدیده داللی در حوزه ثبت س��فارش ش��ده 
اس��ت و طبق گ��زارش وزارت صم��ت تخلفات از 
طریق دس��تکاری در تاریخ ثبت س��فارش، تغییر 
در عن��وان کاالی مورد س��فارش و تخلف در نحوه 
و زم��ان پرداخت وجه انجام ش��ده اس��ت. در این 
گ��زارش گروه های اصلی درگی��ر در تخلفات ثبت 

س��فارش خودرو ش��امل برخی کارکن��ان وزارت 
صمت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر 
از کارشناسان شرکت رایانه ای طرف قرارداد برای 
پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده اند. 

پیش از این مرکز روابط عمومی سازمان توسعه 
تجارت ایران در هفدهم تیرماه سال جاری در پاسخ 
به برخی شائبه ها اعام کرد، هیچ فردی از سازمان 
توسعه تجارت ایران که سازمان زیر مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اس��ت، در رابطه با تخلفات 

ثبت سفارش خودرو بازداشت نشده است.
ش��ریعتمداری در واکن��ش ب��ه »گ��زارش به 
م��ردم« رئیس جمهور در مورد واردات خودرو طی 

نامه ای به رئیس جمهور کشورمان نوشت، از توجه 
ویژه و س��ریع آن جناب ب��ه گزارش 20 صفحه ای 
اینجانب در شفا س��ازی این تخلف که در نیمه اول 
س��ال 1396 قبل از آغاز دولت دوازدهم آغاز شده 
و در این دولت با گزارش مردمی و رسیدگی دقیق 
حراست وزارت صمت و بررسی های دقیق سایبری 
کش��ف و به نهادهای قضایی و اطاعاتی منعکس 

شد، سپاسگزارم. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت با نصب العین 
قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفان را عاوه بر 
معرفی به دستگاه اطاعاتی به هیئت رسیدگی به 
تخلف��ات اداری و مراجع قضایی به حس��ب مورد 

معرفی می کند. 
ای��ن گ��زارش می افزای��د، در ش��رایطی ک��ه 
اقتصاد کش��ورمان در مرحله بسیار حساس یعنی 
جنگ اقتصادی قرار گرفته اس��ت، قرار گرفته و و 
مسئوالن اقتصادی کشور خود را باید برای شرایط 
جدید تحریم های پیش رو آم��اده کنند برخورد با 
متخلفان اقتصادی از قبی��ل واردکنندگان خودرو 
در زم��ان بس��ته بودن ثبت س��فارش خ��ودرو و 
گیرندگان ارزهای دولتی که به ازای دریافت ارز از 
دولت کاالیی به بازار وارد نکردند و اگر هم کاالیی 
به بازار عرضه کردن��د آن را با قیمت ارز بازار آزاد 
فروختن��د چ��ه خواهد بود؟ آیا  دول��ت با اقدمات 
خود از جمله تش��کیل ستاد های مختلف مبارزه با 
مفاس��د اقتصادی از جمله احتکار و اختفا در صدد 

خشکاندن ریشه این مفاسد است؟  فارس

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163900815 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره خواهان آقاى على اكبر جعفرنژاد 
فرزند محمود با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى فرزند عبدالحسين خواندگان : 1- 
على خسروانى 2- محمدحسن فياضى فرزند محمدباقر خواسته : اعتراض به عمليات 
محتويات  به  توجه  با  مدنى)  احكام  اجراى  قانون   147 و   146 مواد  (موضوع  اجرايى 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به انشاء راى مينمايد راى دادگاه در خصوص 
اعتراض و شكايت آقاى على اكبر جعفرنژاد با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى به 
عنوان معترض ثالث نسبت به مال منقول توقيف شده يك دستگاه خودرو ال 90 مدل 
91 به شماره انتظامى 491 ج 92 ايران71 به شماره شاسى 212648 و شماره موتور 
رفع  تقاضاى  شعبه  اجرايى   910226 كالسه  پرونده  در  اعالمى  اوصاف  با   204845
توقيف از خودروى موصوف به طرفيت آقايان 1-محمدحسن فياضى 2- على خسروانى 
و  ابرازى  مستندات  معترض  تقاضاى  و  اعتراض  لحاظ  با  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
نيز  اى  نگرديده اليحه  قانونى درجلسه دادرسى حاضر  ابالغ  اينكه خواندگان عليرغم 
ارائه نداده اند كه ضميمه پرونده باشد ماال دفاعى به عمل نياورده و دعوى خواهان 
از سوى وى مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به ماده 147 قانون اجراى 
راى صادره  اعالم مى گردد  و  توقيف خودرو موصوف صادر  به رفع  راى  احكام مدنى 
حضورى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 

تهران عمومى  دادگاه   214 شعبه  رئيس        110/37343  

حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه   9609982164500985 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709972164500289 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى محرمعلى كاظمى خانقاه فرزند ممى خوانده آقاى مجيد حسنى فرزند على  
خواسته الزام به فك پالك خودرو گردشكار دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم دادرسى 
نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى محرمعلى  را اعالم و ذيال مبادرت بصدور راى مى 
كاظمى خانقاه بطرفيت مجيد حسنى بخواسته بخواسته تقاضاى الزام خوانده به فك پالك 
خودرو پژو آردى بشماره انتظامى 887 ق 29 ايران 11 نظر باينكه طرفين بنا به قواعد 
لزوم و صحت مكلفند تعهداتى را كه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند ايفاء و 
اجراء نمايند و بموجب اظهار خواهان يكدستگاه خودرو فوق الذكر بخوانده منتقل نموده 
است و با توجه به استعالم واصله از اداره راهنمائى و رانندگى ناجا كه متضمن اعالم 
مالكيت خوانده بر اتومبيل موصوف است و ذكرى از منع نقل و انتقال ندارد و با توجه 
باينكه تنظيم سند رسمى انتقال و فك پالك انتظامب نيز از توابع عرفى معامله ميباشد و 
عدم تصريح در مورد تعهد فك پالك باتوجه به حكم مذكور در مواد 220 و 225 قانون 
مدنى نافى تعهد خوانده از اين جهت نميباشد و حسب دستور ماده 362 قانون مدنى به 
مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود و عقد بيع را به تسليم مبيع 
و مشترى را به تاديه ثمن ملزم مينمايد و حقوق و تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين در 
قرارداد مشخص است كه از آن جمله فك پالك است لذا در صورت استنكاف هر يك از 
طرفين طرف ديگر ميتواند از طريق مراجعه به مراجع قضائى احقاق حق و الزام طرف را 
به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور يك طرف در دفترخانه يا راهنمائى و رانندگى جهت 
فك پالك با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد ح ق جديدى كه فسخ يا برهم زدن 
معامله ميباشد براى طرف ديگر نخواهد شد فلذا مادام كه قرارداد فسخ يا اقاله يا ابطال 
نگرديده بنابه قواعد لزوم و صحت قراردادها و تعهدات بقوت خود باقى است و نظر به 
احراز مالكيت خواهان بر پالك خودرو و عدم فك آن تا زمانيكه خوانده قوال و عمال از ايفاء 
تعهد امتناع دارد و دليلى بر ايفاى تعهد ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 237 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به فك پالك انتظامى فوق االشعار 
صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه          110/37341  

اجرائيه محكوم له : داود نورخواه رازليقى فرزند اسالم محكوم عليهم : 1- احسان كبير 
فرزند غالمحسين 2- توران شريف فرزند نصراهللا محكوم به : بموجب درخواست اجراى 
حكم و شماره دادنامه مربوطه 9609972161600637 و 9709970269500081 
محكوم عليهما محكومند به پرداخت خسارات وارده به محكوم له به مبلغ 153/000/000 
ريال به طور مساوى با احتساب خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى به صندوق دولت. 
 110/37349         مدير دفتر شعبه 80 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى به تجديدنظر خواندگان 1-محسن 2- حمداله 
 960823/181 كالسه  پرونده  در  نوروند   همگى  شهرت  عبدالرئوف   -4 ايرج   -3
تجديدنظرخواه بانك صادرات ايران نسبت به دادنامه شماره 300147 مورخه 97/2/8 
اينكه  به  نظر  نموده  تسليم  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 181  سوى  از  صادره 
نوبت  يك  تجديدنظرخواهى  مراتب  لذا  ميباشند  المكان  مجهول  خواندگان  تجديدنظر 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا چنانچه پاسخى دارندكتبا ظرف مهلت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى به اين دادگاه ارائه نمايند واال پرونده با كيفيت حاضر به مرجع 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران عمومى  دادگاه   181 شعبه  دفتر  مدير        110/37352  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان  خواهان 
سه  هر  بهناز  و  مهناز   – بهروز  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  احسانى  فاطمه  خانم 
شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  ويردى  اله  آراسته  و  حسينى  دوست 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980210200772 شعبه 177 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/6 ساعت 10/30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 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 
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. 
 110/37351       منشى شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

خواهان بانك مهر اقتصاد (موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان) دادخواستى به طرفيت 
محمد كيا – محمدرضا رضوانى فائزى فر – غالمرضا آذرخش به خواسته مطالبه خسارت 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  وجه چك  مطالبه   – دادرسى  مطالبه خسارت   – تاديه  تاخير 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9709980203600033 كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى 
رسيدگى آن 1397/6/5 و ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37347       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

نمين  حقيقى  اميراصالن  نمايندگى  به  نمين  حقيقى  اميراصالن  تجارتخانه  خواهان 
مطالبه   – (مالى)  قرارداد  فسخ  تاييد  خواسته  به  جوكار  رضا  طرفيت  به  دادخواستى 
خسارت – استرداد مال (منقول) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در 
تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 
و ساعت  آن 1397/6/5  وقت رسيدگى  كه  گرديده  ثبت   9709980203600260
9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37345       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163900815 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره خواهان آقاى على اكبر جعفرنژاد 
فرزند محمود با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى فرزند عبدالحسين خواندگان : 1- 
على خسروانى 2- محمدحسن فياضى فرزند محمدباقر خواسته : اعتراض به عمليات 
محتويات  به  توجه  با  مدنى)  احكام  اجراى  قانون   147 و   146 مواد  (موضوع  اجرايى 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به انشاء راى مينمايد راى دادگاه در خصوص 
اعتراض و شكايت آقاى على اكبر جعفرنژاد با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى به 
عنوان معترض ثالث نسبت به مال منقول توقيف شده يك دستگاه خودرو ال 90 مدل 
91 به شماره انتظامى 491 ج 92 ايران71 به شماره شاسى 212648 و شماره موتور 
رفع  تقاضاى  شعبه  اجرايى   910226 كالسه  پرونده  در  اعالمى  اوصاف  با   204845
توقيف از خودروى موصوف به طرفيت آقايان 1-محمدحسن فياضى 2- على خسروانى 
و  ابرازى  مستندات  معترض  تقاضاى  و  اعتراض  لحاظ  با  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
نيز  اى  نگرديده اليحه  قانونى درجلسه دادرسى حاضر  ابالغ  اينكه خواندگان عليرغم 
ارائه نداده اند كه ضميمه پرونده باشد ماال دفاعى به عمل نياورده و دعوى خواهان 
از سوى وى مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به ماده 147 قانون اجراى 
راى صادره  اعالم مى گردد  و  توقيف خودرو موصوف صادر  به رفع  راى  احكام مدنى 
حضورى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 

تهران عمومى  دادگاه   214 شعبه  رئيس        110/37343  

حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه   9609982164500985 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709972164500289 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى محرمعلى كاظمى خانقاه فرزند ممى خوانده آقاى مجيد حسنى فرزند على  
خواسته الزام به فك پالك خودرو گردشكار دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم دادرسى 
نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى محرمعلى  را اعالم و ذيال مبادرت بصدور راى مى 
كاظمى خانقاه بطرفيت مجيد حسنى بخواسته بخواسته تقاضاى الزام خوانده به فك پالك 
خودرو پژو آردى بشماره انتظامى 887 ق 29 ايران 11 نظر باينكه طرفين بنا به قواعد 
لزوم و صحت مكلفند تعهداتى را كه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند ايفاء و 
اجراء نمايند و بموجب اظهار خواهان يكدستگاه خودرو فوق الذكر بخوانده منتقل نموده 
است و با توجه به استعالم واصله از اداره راهنمائى و رانندگى ناجا كه متضمن اعالم 
مالكيت خوانده بر اتومبيل موصوف است و ذكرى از منع نقل و انتقال ندارد و با توجه 
باينكه تنظيم سند رسمى انتقال و فك پالك انتظامب نيز از توابع عرفى معامله ميباشد و 
عدم تصريح در مورد تعهد فك پالك باتوجه به حكم مذكور در مواد 220 و 225 قانون 
مدنى نافى تعهد خوانده از اين جهت نميباشد و حسب دستور ماده 362 قانون مدنى به 
مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود و عقد بيع را به تسليم مبيع 
و مشترى را به تاديه ثمن ملزم مينمايد و حقوق و تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين در 
قرارداد مشخص است كه از آن جمله فك پالك است لذا در صورت استنكاف هر يك از 
طرفين طرف ديگر ميتواند از طريق مراجعه به مراجع قضائى احقاق حق و الزام طرف را 
به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور يك طرف در دفترخانه يا راهنمائى و رانندگى جهت 
فك پالك با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد ح ق جديدى كه فسخ يا برهم زدن 
معامله ميباشد براى طرف ديگر نخواهد شد فلذا مادام كه قرارداد فسخ يا اقاله يا ابطال 
نگرديده بنابه قواعد لزوم و صحت قراردادها و تعهدات بقوت خود باقى است و نظر به 
احراز مالكيت خواهان بر پالك خودرو و عدم فك آن تا زمانيكه خوانده قوال و عمال از ايفاء 
تعهد امتناع دارد و دليلى بر ايفاى تعهد ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 237 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به فك پالك انتظامى فوق االشعار 
صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه          110/37341  

اجرائيه محكوم له : داود نورخواه رازليقى فرزند اسالم محكوم عليهم : 1- احسان كبير 
فرزند غالمحسين 2- توران شريف فرزند نصراهللا محكوم به : بموجب درخواست اجراى 
حكم و شماره دادنامه مربوطه 9609972161600637 و 9709970269500081 
محكوم عليهما محكومند به پرداخت خسارات وارده به محكوم له به مبلغ 153/000/000 
ريال به طور مساوى با احتساب خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى به صندوق دولت. 
 110/37349         مدير دفتر شعبه 80 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى به تجديدنظر خواندگان 1-محسن 2- حمداله 
 960823/181 كالسه  پرونده  در  نوروند   همگى  شهرت  عبدالرئوف   -4 ايرج   -3
تجديدنظرخواه بانك صادرات ايران نسبت به دادنامه شماره 300147 مورخه 97/2/8 
اينكه  به  نظر  نموده  تسليم  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 181  سوى  از  صادره 
نوبت  يك  تجديدنظرخواهى  مراتب  لذا  ميباشند  المكان  مجهول  خواندگان  تجديدنظر 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا چنانچه پاسخى دارندكتبا ظرف مهلت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى به اين دادگاه ارائه نمايند واال پرونده با كيفيت حاضر به مرجع 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران عمومى  دادگاه   181 شعبه  دفتر  مدير        110/37352  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان  خواهان 
سه  هر  بهناز  و  مهناز   – بهروز  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  احسانى  فاطمه  خانم 
شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  ويردى  اله  آراسته  و  حسينى  دوست 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980210200772 شعبه 177 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/6 ساعت 10/30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 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 
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. 
 110/37351       منشى شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

خواهان بانك مهر اقتصاد (موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان) دادخواستى به طرفيت 
محمد كيا – محمدرضا رضوانى فائزى فر – غالمرضا آذرخش به خواسته مطالبه خسارت 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  وجه چك  مطالبه   – دادرسى  مطالبه خسارت   – تاديه  تاخير 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9709980203600033 كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى 
رسيدگى آن 1397/6/5 و ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37347       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

نمين  حقيقى  اميراصالن  نمايندگى  به  نمين  حقيقى  اميراصالن  تجارتخانه  خواهان 
مطالبه   – (مالى)  قرارداد  فسخ  تاييد  خواسته  به  جوكار  رضا  طرفيت  به  دادخواستى 
خسارت – استرداد مال (منقول) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در 
تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 
و ساعت  آن 1397/6/5  وقت رسيدگى  كه  گرديده  ثبت   9709980203600260
9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37345       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163900815 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره خواهان آقاى على اكبر جعفرنژاد 
فرزند محمود با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى فرزند عبدالحسين خواندگان : 1- 
على خسروانى 2- محمدحسن فياضى فرزند محمدباقر خواسته : اعتراض به عمليات 
محتويات  به  توجه  با  مدنى)  احكام  اجراى  قانون   147 و   146 مواد  (موضوع  اجرايى 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به انشاء راى مينمايد راى دادگاه در خصوص 
اعتراض و شكايت آقاى على اكبر جعفرنژاد با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى به 
عنوان معترض ثالث نسبت به مال منقول توقيف شده يك دستگاه خودرو ال 90 مدل 
91 به شماره انتظامى 491 ج 92 ايران71 به شماره شاسى 212648 و شماره موتور 
رفع  تقاضاى  شعبه  اجرايى   910226 كالسه  پرونده  در  اعالمى  اوصاف  با   204845
توقيف از خودروى موصوف به طرفيت آقايان 1-محمدحسن فياضى 2- على خسروانى 
و  ابرازى  مستندات  معترض  تقاضاى  و  اعتراض  لحاظ  با  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
نيز  اى  نگرديده اليحه  قانونى درجلسه دادرسى حاضر  ابالغ  اينكه خواندگان عليرغم 
ارائه نداده اند كه ضميمه پرونده باشد ماال دفاعى به عمل نياورده و دعوى خواهان 
از سوى وى مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به ماده 147 قانون اجراى 
راى صادره  اعالم مى گردد  و  توقيف خودرو موصوف صادر  به رفع  راى  احكام مدنى 
حضورى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 

تهران عمومى  دادگاه   214 شعبه  رئيس        110/37343  

حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه   9609982164500985 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709972164500289 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى محرمعلى كاظمى خانقاه فرزند ممى خوانده آقاى مجيد حسنى فرزند على  
خواسته الزام به فك پالك خودرو گردشكار دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم دادرسى 
نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى محرمعلى  را اعالم و ذيال مبادرت بصدور راى مى 
كاظمى خانقاه بطرفيت مجيد حسنى بخواسته بخواسته تقاضاى الزام خوانده به فك پالك 
خودرو پژو آردى بشماره انتظامى 887 ق 29 ايران 11 نظر باينكه طرفين بنا به قواعد 
لزوم و صحت مكلفند تعهداتى را كه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند ايفاء و 
اجراء نمايند و بموجب اظهار خواهان يكدستگاه خودرو فوق الذكر بخوانده منتقل نموده 
است و با توجه به استعالم واصله از اداره راهنمائى و رانندگى ناجا كه متضمن اعالم 
مالكيت خوانده بر اتومبيل موصوف است و ذكرى از منع نقل و انتقال ندارد و با توجه 
باينكه تنظيم سند رسمى انتقال و فك پالك انتظامب نيز از توابع عرفى معامله ميباشد و 
عدم تصريح در مورد تعهد فك پالك باتوجه به حكم مذكور در مواد 220 و 225 قانون 
مدنى نافى تعهد خوانده از اين جهت نميباشد و حسب دستور ماده 362 قانون مدنى به 
مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود و عقد بيع را به تسليم مبيع 
و مشترى را به تاديه ثمن ملزم مينمايد و حقوق و تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين در 
قرارداد مشخص است كه از آن جمله فك پالك است لذا در صورت استنكاف هر يك از 
طرفين طرف ديگر ميتواند از طريق مراجعه به مراجع قضائى احقاق حق و الزام طرف را 
به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور يك طرف در دفترخانه يا راهنمائى و رانندگى جهت 
فك پالك با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد ح ق جديدى كه فسخ يا برهم زدن 
معامله ميباشد براى طرف ديگر نخواهد شد فلذا مادام كه قرارداد فسخ يا اقاله يا ابطال 
نگرديده بنابه قواعد لزوم و صحت قراردادها و تعهدات بقوت خود باقى است و نظر به 
احراز مالكيت خواهان بر پالك خودرو و عدم فك آن تا زمانيكه خوانده قوال و عمال از ايفاء 
تعهد امتناع دارد و دليلى بر ايفاى تعهد ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 237 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به فك پالك انتظامى فوق االشعار 
صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه          110/37341  

اجرائيه محكوم له : داود نورخواه رازليقى فرزند اسالم محكوم عليهم : 1- احسان كبير 
فرزند غالمحسين 2- توران شريف فرزند نصراهللا محكوم به : بموجب درخواست اجراى 
حكم و شماره دادنامه مربوطه 9609972161600637 و 9709970269500081 
محكوم عليهما محكومند به پرداخت خسارات وارده به محكوم له به مبلغ 153/000/000 
ريال به طور مساوى با احتساب خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى به صندوق دولت. 
 110/37349         مدير دفتر شعبه 80 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى به تجديدنظر خواندگان 1-محسن 2- حمداله 
 960823/181 كالسه  پرونده  در  نوروند   همگى  شهرت  عبدالرئوف   -4 ايرج   -3
تجديدنظرخواه بانك صادرات ايران نسبت به دادنامه شماره 300147 مورخه 97/2/8 
اينكه  به  نظر  نموده  تسليم  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 181  سوى  از  صادره 
نوبت  يك  تجديدنظرخواهى  مراتب  لذا  ميباشند  المكان  مجهول  خواندگان  تجديدنظر 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا چنانچه پاسخى دارندكتبا ظرف مهلت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى به اين دادگاه ارائه نمايند واال پرونده با كيفيت حاضر به مرجع 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران عمومى  دادگاه   181 شعبه  دفتر  مدير        110/37352  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان  خواهان 
سه  هر  بهناز  و  مهناز   – بهروز  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  احسانى  فاطمه  خانم 
شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  ويردى  اله  آراسته  و  حسينى  دوست 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980210200772 شعبه 177 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/6 ساعت 10/30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 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 
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. 
 110/37351       منشى شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

خواهان بانك مهر اقتصاد (موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان) دادخواستى به طرفيت 
محمد كيا – محمدرضا رضوانى فائزى فر – غالمرضا آذرخش به خواسته مطالبه خسارت 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  وجه چك  مطالبه   – دادرسى  مطالبه خسارت   – تاديه  تاخير 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9709980203600033 كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى 
رسيدگى آن 1397/6/5 و ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37347       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

نمين  حقيقى  اميراصالن  نمايندگى  به  نمين  حقيقى  اميراصالن  تجارتخانه  خواهان 
مطالبه   – (مالى)  قرارداد  فسخ  تاييد  خواسته  به  جوكار  رضا  طرفيت  به  دادخواستى 
خسارت – استرداد مال (منقول) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در 
تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 
و ساعت  آن 1397/6/5  وقت رسيدگى  كه  گرديده  ثبت   9709980203600260
9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37345       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163900815 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره خواهان آقاى على اكبر جعفرنژاد 
فرزند محمود با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى فرزند عبدالحسين خواندگان : 1- 
على خسروانى 2- محمدحسن فياضى فرزند محمدباقر خواسته : اعتراض به عمليات 
محتويات  به  توجه  با  مدنى)  احكام  اجراى  قانون   147 و   146 مواد  (موضوع  اجرايى 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به انشاء راى مينمايد راى دادگاه در خصوص 
اعتراض و شكايت آقاى على اكبر جعفرنژاد با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى به 
عنوان معترض ثالث نسبت به مال منقول توقيف شده يك دستگاه خودرو ال 90 مدل 
91 به شماره انتظامى 491 ج 92 ايران71 به شماره شاسى 212648 و شماره موتور 
رفع  تقاضاى  شعبه  اجرايى   910226 كالسه  پرونده  در  اعالمى  اوصاف  با   204845
توقيف از خودروى موصوف به طرفيت آقايان 1-محمدحسن فياضى 2- على خسروانى 
و  ابرازى  مستندات  معترض  تقاضاى  و  اعتراض  لحاظ  با  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
نيز  اى  نگرديده اليحه  قانونى درجلسه دادرسى حاضر  ابالغ  اينكه خواندگان عليرغم 
ارائه نداده اند كه ضميمه پرونده باشد ماال دفاعى به عمل نياورده و دعوى خواهان 
از سوى وى مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به ماده 147 قانون اجراى 
راى صادره  اعالم مى گردد  و  توقيف خودرو موصوف صادر  به رفع  راى  احكام مدنى 
حضورى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 

تهران عمومى  دادگاه   214 شعبه  رئيس        110/37343  

حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه   9609982164500985 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709972164500289 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى محرمعلى كاظمى خانقاه فرزند ممى خوانده آقاى مجيد حسنى فرزند على  
خواسته الزام به فك پالك خودرو گردشكار دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم دادرسى 
نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى محرمعلى  را اعالم و ذيال مبادرت بصدور راى مى 
كاظمى خانقاه بطرفيت مجيد حسنى بخواسته بخواسته تقاضاى الزام خوانده به فك پالك 
خودرو پژو آردى بشماره انتظامى 887 ق 29 ايران 11 نظر باينكه طرفين بنا به قواعد 
لزوم و صحت مكلفند تعهداتى را كه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند ايفاء و 
اجراء نمايند و بموجب اظهار خواهان يكدستگاه خودرو فوق الذكر بخوانده منتقل نموده 
است و با توجه به استعالم واصله از اداره راهنمائى و رانندگى ناجا كه متضمن اعالم 
مالكيت خوانده بر اتومبيل موصوف است و ذكرى از منع نقل و انتقال ندارد و با توجه 
باينكه تنظيم سند رسمى انتقال و فك پالك انتظامب نيز از توابع عرفى معامله ميباشد و 
عدم تصريح در مورد تعهد فك پالك باتوجه به حكم مذكور در مواد 220 و 225 قانون 
مدنى نافى تعهد خوانده از اين جهت نميباشد و حسب دستور ماده 362 قانون مدنى به 
مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود و عقد بيع را به تسليم مبيع 
و مشترى را به تاديه ثمن ملزم مينمايد و حقوق و تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين در 
قرارداد مشخص است كه از آن جمله فك پالك است لذا در صورت استنكاف هر يك از 
طرفين طرف ديگر ميتواند از طريق مراجعه به مراجع قضائى احقاق حق و الزام طرف را 
به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور يك طرف در دفترخانه يا راهنمائى و رانندگى جهت 
فك پالك با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد ح ق جديدى كه فسخ يا برهم زدن 
معامله ميباشد براى طرف ديگر نخواهد شد فلذا مادام كه قرارداد فسخ يا اقاله يا ابطال 
نگرديده بنابه قواعد لزوم و صحت قراردادها و تعهدات بقوت خود باقى است و نظر به 
احراز مالكيت خواهان بر پالك خودرو و عدم فك آن تا زمانيكه خوانده قوال و عمال از ايفاء 
تعهد امتناع دارد و دليلى بر ايفاى تعهد ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 237 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به فك پالك انتظامى فوق االشعار 
صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه          110/37341  

اجرائيه محكوم له : داود نورخواه رازليقى فرزند اسالم محكوم عليهم : 1- احسان كبير 
فرزند غالمحسين 2- توران شريف فرزند نصراهللا محكوم به : بموجب درخواست اجراى 
حكم و شماره دادنامه مربوطه 9609972161600637 و 9709970269500081 
محكوم عليهما محكومند به پرداخت خسارات وارده به محكوم له به مبلغ 153/000/000 
ريال به طور مساوى با احتساب خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى به صندوق دولت. 
 110/37349         مدير دفتر شعبه 80 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى به تجديدنظر خواندگان 1-محسن 2- حمداله 
 960823/181 كالسه  پرونده  در  نوروند   همگى  شهرت  عبدالرئوف   -4 ايرج   -3
تجديدنظرخواه بانك صادرات ايران نسبت به دادنامه شماره 300147 مورخه 97/2/8 
اينكه  به  نظر  نموده  تسليم  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 181  سوى  از  صادره 
نوبت  يك  تجديدنظرخواهى  مراتب  لذا  ميباشند  المكان  مجهول  خواندگان  تجديدنظر 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا چنانچه پاسخى دارندكتبا ظرف مهلت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى به اين دادگاه ارائه نمايند واال پرونده با كيفيت حاضر به مرجع 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران عمومى  دادگاه   181 شعبه  دفتر  مدير        110/37352  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان  خواهان 
سه  هر  بهناز  و  مهناز   – بهروز  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  احسانى  فاطمه  خانم 
شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  ويردى  اله  آراسته  و  حسينى  دوست 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980210200772 شعبه 177 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/6 ساعت 10/30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 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 
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. 
 110/37351       منشى شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

خواهان بانك مهر اقتصاد (موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان) دادخواستى به طرفيت 
محمد كيا – محمدرضا رضوانى فائزى فر – غالمرضا آذرخش به خواسته مطالبه خسارت 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  وجه چك  مطالبه   – دادرسى  مطالبه خسارت   – تاديه  تاخير 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9709980203600033 كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى 
رسيدگى آن 1397/6/5 و ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37347       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

نمين  حقيقى  اميراصالن  نمايندگى  به  نمين  حقيقى  اميراصالن  تجارتخانه  خواهان 
مطالبه   – (مالى)  قرارداد  فسخ  تاييد  خواسته  به  جوكار  رضا  طرفيت  به  دادخواستى 
خسارت – استرداد مال (منقول) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در 
تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 
و ساعت  آن 1397/6/5  وقت رسيدگى  كه  گرديده  ثبت   9709980203600260
9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37345       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

 دادنامه پرونده كالسه 9609982163900815 شعبه 214 دادگاه عمومى حقوقى 
مجتمع قضايى شهيد مفتح تهران تصميم نهايى شماره خواهان آقاى على اكبر جعفرنژاد 
فرزند محمود با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى فرزند عبدالحسين خواندگان : 1- 
على خسروانى 2- محمدحسن فياضى فرزند محمدباقر خواسته : اعتراض به عمليات 
محتويات  به  توجه  با  مدنى)  احكام  اجراى  قانون   147 و   146 مواد  (موضوع  اجرايى 
پرونده ختم رسيدگى را اعالم و مبادرت به انشاء راى مينمايد راى دادگاه در خصوص 
اعتراض و شكايت آقاى على اكبر جعفرنژاد با وكالت خانم يگانه محسنى دهكالنى به 
عنوان معترض ثالث نسبت به مال منقول توقيف شده يك دستگاه خودرو ال 90 مدل 
91 به شماره انتظامى 491 ج 92 ايران71 به شماره شاسى 212648 و شماره موتور 
رفع  تقاضاى  شعبه  اجرايى   910226 كالسه  پرونده  در  اعالمى  اوصاف  با   204845
توقيف از خودروى موصوف به طرفيت آقايان 1-محمدحسن فياضى 2- على خسروانى 
و  ابرازى  مستندات  معترض  تقاضاى  و  اعتراض  لحاظ  با  پرونده  محتويات  به  توجه  با 
نيز  اى  نگرديده اليحه  قانونى درجلسه دادرسى حاضر  ابالغ  اينكه خواندگان عليرغم 
ارائه نداده اند كه ضميمه پرونده باشد ماال دفاعى به عمل نياورده و دعوى خواهان 
از سوى وى مصون از تعرض و خدشه مانده است با استناد به ماده 147 قانون اجراى 
راى صادره  اعالم مى گردد  و  توقيف خودرو موصوف صادر  به رفع  راى  احكام مدنى 
حضورى محسوب و ظرف مدت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 

تهران عمومى  دادگاه   214 شعبه  رئيس        110/37343  

حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه   9609982164500985 كالسه  پرونده  دادنامه 
 9709972164500289 شماره  نهايى  تصميم  تهران  مفتح  شهيد  قضايى  مجتمع 
خواهان آقاى محرمعلى كاظمى خانقاه فرزند ممى خوانده آقاى مجيد حسنى فرزند على  
خواسته الزام به فك پالك خودرو گردشكار دادگاه با بررسى اوراق پرونده ختم دادرسى 
نمايد راى دادگاه در خصوص دعوى محرمعلى  را اعالم و ذيال مبادرت بصدور راى مى 
كاظمى خانقاه بطرفيت مجيد حسنى بخواسته بخواسته تقاضاى الزام خوانده به فك پالك 
خودرو پژو آردى بشماره انتظامى 887 ق 29 ايران 11 نظر باينكه طرفين بنا به قواعد 
لزوم و صحت مكلفند تعهداتى را كه براساس اصل حاكميت اراده قبول نموده اند ايفاء و 
اجراء نمايند و بموجب اظهار خواهان يكدستگاه خودرو فوق الذكر بخوانده منتقل نموده 
است و با توجه به استعالم واصله از اداره راهنمائى و رانندگى ناجا كه متضمن اعالم 
مالكيت خوانده بر اتومبيل موصوف است و ذكرى از منع نقل و انتقال ندارد و با توجه 
باينكه تنظيم سند رسمى انتقال و فك پالك انتظامب نيز از توابع عرفى معامله ميباشد و 
عدم تصريح در مورد تعهد فك پالك باتوجه به حكم مذكور در مواد 220 و 225 قانون 
مدنى نافى تعهد خوانده از اين جهت نميباشد و حسب دستور ماده 362 قانون مدنى به 
مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن ميشود و عقد بيع را به تسليم مبيع 
و مشترى را به تاديه ثمن ملزم مينمايد و حقوق و تكاليف و تعهدات هر يك از طرفين در 
قرارداد مشخص است كه از آن جمله فك پالك است لذا در صورت استنكاف هر يك از 
طرفين طرف ديگر ميتواند از طريق مراجعه به مراجع قضائى احقاق حق و الزام طرف را 
به انجام تعهد بخواهد و عدم حضور يك طرف در دفترخانه يا راهنمائى و رانندگى جهت 
فك پالك با فرض فراهم شدن موجبات انتقال موجد ح ق جديدى كه فسخ يا برهم زدن 
معامله ميباشد براى طرف ديگر نخواهد شد فلذا مادام كه قرارداد فسخ يا اقاله يا ابطال 
نگرديده بنابه قواعد لزوم و صحت قراردادها و تعهدات بقوت خود باقى است و نظر به 
احراز مالكيت خواهان بر پالك خودرو و عدم فك آن تا زمانيكه خوانده قوال و عمال از ايفاء 
تعهد امتناع دارد و دليلى بر ايفاى تعهد ارائه ننموده است فلذا دادگاه مستندا به مواد 
10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 237 قانون مدنى و مواد 198 و 515 و 519 
قانون آئين دادرسى مدنى حكم بر محكوميت خوانده به فك پالك انتظامى فوق االشعار 
صادر مينمايد راى صادره غيابى و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همين 
شعبه و سپس ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم 

تجديدنظر استان تهران ميباشد. 
تهران حقوقى  عمومى  دادگاه   220 شعبه          110/37341  

اجرائيه محكوم له : داود نورخواه رازليقى فرزند اسالم محكوم عليهم : 1- احسان كبير 
فرزند غالمحسين 2- توران شريف فرزند نصراهللا محكوم به : بموجب درخواست اجراى 
حكم و شماره دادنامه مربوطه 9609972161600637 و 9709970269500081 
محكوم عليهما محكومند به پرداخت خسارات وارده به محكوم له به مبلغ 153/000/000 
ريال به طور مساوى با احتساب خسارات دادرسى در حق محكوم له و پرداخت نيم عشر 

دولتى به صندوق دولت. 
 110/37349         مدير دفتر شعبه 80 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد صدر تهران

آگهى ابالغ دادخواست تجديدنظرخواهى به تجديدنظر خواندگان 1-محسن 2- حمداله 
 960823/181 كالسه  پرونده  در  نوروند   همگى  شهرت  عبدالرئوف   -4 ايرج   -3
تجديدنظرخواه بانك صادرات ايران نسبت به دادنامه شماره 300147 مورخه 97/2/8 
اينكه  به  نظر  نموده  تسليم  تهران  حقوقى  عمومى  دادگاه  شعبه 181  سوى  از  صادره 
نوبت  يك  تجديدنظرخواهى  مراتب  لذا  ميباشند  المكان  مجهول  خواندگان  تجديدنظر 
در روزنامه كثيراالنتشار آگهى ميگردد تا چنانچه پاسخى دارندكتبا ظرف مهلت ده روز 
از تاريخ انتشار آگهى به اين دادگاه ارائه نمايند واال پرونده با كيفيت حاضر به مرجع 

تجديدنظر ارسال خواهد شد. 
تهران عمومى  دادگاه   181 شعبه  دفتر  مدير        110/37352  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به خواندگان مجهول المكان  خواهان 
سه  هر  بهناز  و  مهناز   – بهروز  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستى  احسانى  فاطمه  خانم 
شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  ويردى  اله  آراسته  و  حسينى  دوست 
ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609980210200772 شعبه 177 دادگاه عمومى 
حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 97/6/6 ساعت 10/30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى 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 
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. 
 110/37351       منشى شعبه 177 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى بعثت تهران

خواهان بانك مهر اقتصاد (موسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان) دادخواستى به طرفيت 
محمد كيا – محمدرضا رضوانى فائزى فر – غالمرضا آذرخش به خواسته مطالبه خسارت 
عمومى  هاى  دادگاه  تقديم  وجه چك  مطالبه   – دادرسى  مطالبه خسارت   – تاديه  تاخير 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع 
قضايى عدالت تهران واقع در تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع 
وقت  كه  گرديده  ثبت   9709980203600033 كالسه  به  و  ارجاع  عدالت  قضايى 
رسيدگى آن 1397/6/5 و ساعت 10 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى 
و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار 
آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37347       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

نمين  حقيقى  اميراصالن  نمايندگى  به  نمين  حقيقى  اميراصالن  تجارتخانه  خواهان 
مطالبه   – (مالى)  قرارداد  فسخ  تاييد  خواسته  به  جوكار  رضا  طرفيت  به  دادخواستى 
خسارت – استرداد مال (منقول) تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگى به شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران واقع در 
تهران ميدان تجريش خيابان فناخسرو پالك 73 مجتمع قضايى عدالت ارجاع و به كالسه 
و ساعت  آن 1397/6/5  وقت رسيدگى  كه  گرديده  ثبت   9709980203600260
9/30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از 
نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. 
 110/37345       منشى شعبه 102 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى عدالت تهران

بازار  از  میدان��ی  گزارش های  خونه به  اجاره مس��کن نشان می دهد خونه 
درپی افزایش لجام گس��یخته اجاره بها در س��طح 
شهر تهران، اقش��ار متوسط نیز به تدریج به جمع 

حاشیه نشینان پایتخت افزوده می شوند.
بررسی های میدانی نش��ان می دهد اگرچه بازار 
خرید و فروش مس��کن به دلی��ل افزایش قیمت ها و 
کاهش قدرت خرید خانوارها ت��ا حدود زیادی دچار 
رکود یا کاهش معامات ش��ده اس��ت، ب��ا این حال 
خانوارهایی که قصد ادامه سکونت در پایتخت را دارند، 
با افزایش لجام گس��یخته قیمت ها در بازار اجاره بها 

مواجه و از جهش ناگهانی قیمت ها شوکه شده اند.
ب��ه گفته برخی مش��اوران ام��اک، برخی از 
مس��تأجرانی که جزء دهک ه��ای 3 تا 5 درآمدی 
جامع��ه محس��وب می ش��وند، درپی ای��ن جهش 
ناگهانی اجاره بها ناچار به ترک تهران و سکونت در 

شهرها و شهرک های اقماری پایتخت هستند.
براس��اس گزارش ها، قیمت هر مترمربع واحد 
مس��کونی در بس��یاری از مناطق پُرطرفدار تهران 
ب��رای اجاره و ره��ن یا رهن کام��ل، از 1 میلیون 
و 800 ه��زار توم��ان تا کمی بی��ش از 2 میلیون 
تومان محاس��به می ش��ود؛ این در حالی است که 
تا اواخر اردیبهش��ت ماه متری یک و نیم میلیون و 
در زمستان سال گذشته متری یک میلیون تومان 
از س��وی موجران و مالکان )به استثنای محله های 

گران قیمت( قیمت گذاری می شد.

جهش ناگهان��ی اجاره بها در بازار مس��کن به 
گونه ای اس��ت که هر چه مس��تأجران بیش��تر به 
بررس��ی قیمت در محله های گوناگون می پردازند، 
برای یافتن واحد مسکونی با قیمت مناسب، بیشتر 
دچار سردرگمی می شوند. براساس آمار وزارت راه 
و شهرس��ازی، اجاره مس��کن به ط��ور میانگین تا 
یک سوم هزینه های س��بد خانوار متوسط پایتخت 
نش��ین را تش��کیل می داد که به نظر می رس��د با 
قیمت ه��ای فعلی بعضا تا 60 درصد هزینه س��بد 

خانوارهای متوسط را تشکیل بدهد.
به عنوان نمونه در ش��رق تهران، یک دستگاه 
آپارتم��ان 54 متری تک خوابه بدون آسانس��ور و 
پارکینگ در منطقه 4 تهران 8 س��ال س��اخت از 
س��وی مالک برای رهن و اجاره 40 میلیون ودیعه 
و ماهیانه 1 میلیون و 300 هزار تومان برای اجاره 
فایل ش��ده اس��ت. این در حالی است که در محله 
مشابه )میدان 95 نارمک(، آپارتمان 50 مترمربعی 
یک س��ال س��اخت تک خواب��ه بدون آسانس��ور و 
پارکین��گ واقع در طبقه چهارم )تک واحدی( 50 
میلیون تومان ودیع��ه و ماهیانه 900 هزار تومان 

فایل شده است.

همچنی��ن در حالی ک��ه در منطقه یک تهران 
واحدهای کمتر از 100 مترمربعی نوساز برای رهن 
و اجاره به سختی یافت می شود، در محله زعفرانیه 
واحد نوساز 85 متری با آسانسور، پارکینگ، سونا، 
جک��وزی و فضای س��بز در داخل حی��اط مجتمع 
مس��کونی ب��ه قیم��ت 300 میلیون توم��ان رهن 
کامل برای واگذاری فایل شده است. این در حالی 
اس��ت که س��ال گذش��ته هزینه رهن کامل واحد 
مسکونی مش��ابه در این منطقه )واحد 85 متری( 
150 میلی��ون تومان بود که به معنی افزایش 100 

درصدی اجاره بها در محات گران تهران است.
در غ��رب تهران نیز در محله ش��هران جنوبی 
واحد مسکونی 12 سال ساخت 75 متری 2 خوابه 
با آسانسور و پارکینگ 30 میلیون تومان ودیعه و 
اجاره ماهیانه 2 میلی��ون و 300 هزار تومان فایل 
شده است. واحد مشابه دیگری در شهران جنوبی 
تنها با 3 س��ال عمر بیش��تِر بنا، ب��ه قیمت 100 
میلی��ون ودیعه و اجاره ماهیان��ه 600 هزار تومان 

برای اجاره عرضه شده است.
در ش��هرک اکباتان نیز ک��ه عمر اکثر واحدها 
به بیش از 40 س��ال می رسد، واحد 3 خوابه 150 

مت��ری در طبقه هش��تم با آسانس��ور و پارکینگ 
بازس��ازی ش��ده، 50 میلیون تومان ودیعه و اجاره 
ماهیان��ه 4 میلیون و 100 هزار تومان برای رهن و 
اجاره فایل شده است. واحد 3 خوابه دیگری در فاز 
3 ش��هرک اکباتان نیز با متراژ 140 مترمربع 260 

میلیون تومان رهن کامل داده می شود.
از دیگر محله هایی که واحدهای آپارتمانی آن 
در دو ماه اخیر با قیمت بسیار باالیی از سوی مالکان 
برای رهن و اجاره فایل شده است، شهرک گلستان 
در منطقه 22 تهران است. واحدهای نوساز در این 
منطقه با قیمت متری 1 میلیون و 700 هزار تومان 
و واحدهای با سن بنای بیشتر، تا متری 1 میلیون 

و 300 هزار تومان برای رهن و اجاره فایل شده اند. 
به عنوان نمونه واحد 86 متری 12 سال ساخت 2 
خوابه با آسانسور و پارکینگ و ویوی رو به دریاچه 
ش��هدای خلیج فارس ب��ا 20 میلیون تومان ودیعه 
مس��کن و اج��اره ماهیانه 1 میلی��ون و 900 هزار 
تومان فایل ش��ده است. این در حالی است که یک 
واحد مس��کونی با شرایط مشابه در سال گذشته با 
فرض ودیعه مسکن 20 میلیون تومانی، با حداکثر 
ماهیان��ه کمتر از 1 میلیون توم��ان اجاره بها آماده 
واگذاری به مستأجران بود که نشان دهنده افزایش 
80 درصد اجاره بها در منطقه 22 تهران و محدوده 

دریاچه شهدای خلیج فارس است.
محله های جنوب ش��هر نیز از افزایش و جهش 
ناگهان��ی اجاره بها مس��تثنی نبوده اند. در حالی که 
در سال گذش��ته در مناطق اطراف میدان راه آهن 
امکان یافتن واحد مس��کونی نوس��از برای رهن و 
اجاره ت��ا کمتر از متری یک میلی��ون تومان برای 
واحدهای نوس��از و حتی کمتر از متری 800 هزار 
تومان برای واحدهای مسکونی با سِن بنای بیشتر 
وجود داش��ت، در حال حاضر چنین امکانی وجود 
ن��دارد و قیمت ها به باالی یک میلیون تومان برای 
هر مترمربع در بخش ره��ن و اجاره افزایش یافته 
اس��ت. به عنوان نمونه واحد 65 متری تک خوابه با 
18 س��ال ساخت در طبقه س��وم بدون آسانسور و 
همراه با پارکینگ از سوی مالک 50 میلیون تومان 

رهن کامل فایل شده است.  مهر

فاز جدید بررسی پرونده واردات خودرو

اعالم گروه های درگیر در تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو

تقالی مستأجران در باتالق اجاره

احتمال حاشیه نشینی دهک های پایین
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