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بخش گاز نیروگاه سیکل ترکیبی غرب 
مازندران با تسهیالت بانک صنعت و معدن 
بخش گاز نی��روگاه غرب مازندران با ظرفیت 307 
 FIRST( مگاوات با اولین احتراق محفظه توربین گاز

FIRE( وارد مدار شبکه سراسری برق کشور می شود.
نیروگاه ياد ش��ده توسط شرکت ماهتاب کاسپین 
با تسهیالت 215 میلیون يورويی اين بانک با ظرفیت 
نهايی 460 م��گاوات بصورت س��یکل ترکیبی )گاز و 
بخار( در منطقه نوشهر در حال اجرا است که اشتغال 

67 نفر را به دنبال خواهد داشت.

پرداخت 1135 میلیارد ریال بهای گندم 
خریداری شده به گندمکاران استان قزوین 
بانک کشاورزی استان قزوين 1135 میلیارد ريال 
بهای گندم خريداری ش��ده را به حس��اب کشاورزان 

استان واريز کرد.
ت��ا تاريخ 28 تیرماه بالغ ب��ر 178 هزار تن گندم به 
ارزش 2368 میلیارد ريال از کشاورزان خريداری شده که 
از اين میزان مبلغ 1135 میلیارد توسط بانک کشاورزی 

استان قزوين به حساب گندمکاران واريز شده است.

 تمدید تغییر ساعت کار شعبه های
بانک پاسارگاد در سراسر کشور

ساعت کار شعبه های بانک پاسارگاد تا اطالع ثانوی 
مطابق با ساعت کار اعالم شده در تیرماه خواهد بود. 

در راستای کاهش مصرف انرژی و براساس مصوبه 
هیات وزيران و تصمیمات استانداری ها، ساعت کار کلیه 
ش��عبه های بانک پاسارگاد تا اطالع ثانوی مشابه ساعت 
کاری تیرماه اس��ت. کلیه ش��عبه های بان��ک در تمامی 
استان ها به جز بوشهر و خوزستان از شنبه تا چهارشنبه، 
از ساعت 7:00 تا 13:30 و پنج شنبه ها از ساعت 7:00 تا 

12:30 آماده  خدمت به مشتريان ارجمند هستند.

 تامین حداکثری اقالم مورد نیاز
بانک ملی ایران از بازار داخلی

معاون پشتیبانی بانک ملی گفت: اين بانک با تامین 
حداکثری اقالم مورد نیاز خود از بازار داخلی، حمايت از 

کاالی ايرانی را به معنای واقعی محقق کرده است.
عباس شفیعی با بیان اينکه در سال های اخیر سطح 
پوشش تولیدات داخلی تا حوزه بسیاری از تجیهزات صنعت 
بانکداری پیش رفته اس��ت، افزود: امروز ما دستگاه های 
خودپرداز، دوربین های مداربسته و کامپیوترهای يکپارچه 
بدون کی��س )AIO( را با تايید وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، از تولیدات داخل تهیه می کنیم. 

 تکذیب توقف فروش ارز مسافرتی
در بانک سامان

 بانک س��امان اعالم کرد: فروش ارز مسافرتی در 
اين بانک همچنان ادامه دارد.

پیرو اخبار غیررسمی و نادرست منتشره در برخی 
رس��انه ها مبنی بر عدم فروش ارز مس��افرتی در شعب 
بانک س��امان، به اطالع می رس��اند ارائ��ه اين خدمت 
مطابق روال گذش��ته و براس��اس ضوابط اعالمی بانک 
مرکزی همچنان ادامه دارد. مشتريان می توانند با ارائه 
م��دارک الزم همچون بلیت، ويزا و... نس��بت به واريز 
مبلغ ريالی در همه ش��عب بانک سامان و دريافت ارز 

خود در فرودگاه امام خمینی)ره( اقدام کنند.

 آغاز جشنواره بانک گردشگری
برای پایانه های فروش

جش��نواره پايانه های فروشگاهی بانک گردشگری 
ب��ا اهداف تروي��ج خدمات اين ح��وزه و رفع نیازهای 

صاحبان کسب وکار آغاز شد.
در راس��تای ترويج خدمات گسترده بانک در حوزه 
پايانه های فروش��گاهی و استفاده از ظرفیت های موجود 
برای کاهش استفاده از کاغذ در معامالت و ارائه خدمات 
به صاحبان کس��ب  و کارها، اين جش��نواره تحت عنوان 
»هشتواره پايانه های فروشگاهی)POS(« با ارائه فهرستی 
از جوايز تش��ويقی از اواخر تیر تا پايان ش��هريور برگزار 
می شود. در اين جش��نواره عالوه بر امکان بهره مندی از 
جوايز متنوع، فرصت دريافت تسهیالت با شرايط مناسب 

نیز برای صاحبان پايانه های فروش مهیا است.

اخبار

یکی از مش�کالت اقتصادی کشور که با هشدار 
نخب�گان و متخصص�ان هم�راه بود ب�ه موضوع 
بحران نقدینگی بازمی گردد و اکنون در دس�تور 
کار مسئوالن برای مدیریت و هدایت آن به سمت 
تولید مولد اس�ت، از نگاه ش�ما چه راهکارهای 

عملیاتی کوتاه مدت یا بلندمدت وجود دارد؟ 
مقابل��ه ب��ا حج��م افسارگس��یخته نقدينگی 
راهکاره��ای عملیاتی و فنی دارد، منتهی فردی با 
اراده می خواهد که آن را انجام دهد. مسیر و نقشه 
راه مش��خص اس��ت به فردی نقشه بدهید تا با آن 
میس��ر را پیدا کن��د، اما اين فرد يا نقش��ه خوانی 
بلد نیس��ت يا نمی خواهد براس��اس آن عمل کند؛ 

می خواهد کار خودش را بکند.
اکنون نقدينگی براساس آمار بانک مرکزی به 
بیش از 1600 هزار میلیارد تومان رس��یده است و 
روزب��ه روز در حال افزياش اس��ت 95 درصد اين 
نقدينگی در دس��ت 5 ت��ا 6 درصد افراد حقیقی و 

حقوقی ها است.
پولی که در قالب س��ود سپرده توزيع می شود 
س��الیانه 250 میلیارد تومان است و 95 درصد آن 
به همان گروه حداقلی می رس��د. اين سیس��تمی 
اس��ت که در جامعه خلق ثروت می کند و ش��کاف 
طبقات��ی ايجاد می کند. هر ماه ک��ه می گذرد اين 

شکاف طبقاتی بیشتر می شود.
ناشی از همین جریان نقدینگی؟

بله. ناش��ی از جريان نقدينگی و عملکرد بانک 
است

یعنی تنها یک عامل و فارغ از بقیه سیاست های 
اقتصادی دولت؟

بل��ه. اين فقط يک نمونه اس��ت. افزايش ارز و 
س��که را کنار آن بگذاريد. همان آدم هايی که سود 
سپرده می گیرند ،يک بخشی از پول را در بازار ارز 
و س��که می چرخانند، يک دفع��ه در طول يک ماه 
پول ش��ان دوبرابر می شود، برای مدت کوتاهی اين 

اتفاق افتاد و يک سال و دو سال هم نیست.
 در طول دو ماه اتفاق داد.

بنابراين شکاف طبقاتی را تشديد می کند اوالً 
چرا اج��ازه می دهید يک ف��رد در کوتاه مدت اين 
همه منافع به دس��ت آورد می توانی��د مانند همه  
ج��ای دنیا ب��ه صورت مالیات آن را بگیريد. ش��ما 
چرا نمی گیريد؟ چرا منافع باد آورده به بیت المال 

بازنمی گردد.
حتی در ش��رايط خاص می توانید جريمه هم 
بکنید. حت��ی خود دولت به آن رانت دامن می زند 
و به جای آنکه جلويش را بگیرد، سکه می فروشد. 

هر تعداد هم بخواهد می فروشد.
بعد ي��ک نفر با کارت های شناس��ايی ديگران 
30 ه��زار س��که می خرد ي��ا ف��ردی 240 هزار تا 
خريداری می کند. خب. چه کسی چنین اجازه ای 
داده و شرايط آن را فراهم آورده است؟ خود بانک 
مرک��زی اين ام��کان را فراهم کرد ب��ه جای آنکه 
مناف��ع ب��ادآورده را از بین ببرد و آن را به س��مت 
اقتص��اد مولد هداي��ت کند خودش زمینه س��ازی 
اينگونه منافع است. خب اين سیاست غلط است.

به جای آنکه جلوی افزايش ارز در بازار را بگیرد 
و مالیات رانتی که ايجاد ش��د را بگیرند، حتی بازار 
ثانويه ارز ايجاد می کند و نرخ غیررس��می را در بازار 
تثبیت می کند، سپس با شوک جديد قیمت ارز باالتر 

می رود منتهی دولت به آن رسمیت داده است.
ش��رايط با اين اعم��ال بی ثبات تر می ش��ود و 
نظ��ارت و حاکمیت خود را از بین می برد. به جای 
آنکه تخصیص ارز براساس اولويت واقعی و شرايط 
جنگ اقتصادی باشد، به همه ارز می دهد تازه آنها 

افراد خاصی هستند.
پس سیاس�ت های کنونی دو بخش دارد، مسائل 

ارزی و مدیریت نقدینگی و بانکی.

نقدينگی و مس��ائل ارزی از هم جدا نیستند. 
هداي��ت نقدينگی به س��مت تولی��د زمانی محقق 
می ش��ود که تولید س��ود جذابی داش��ته باش��د و 
فعالیت سفته بازی و داللی غیر ضرور برای اقتصاد 

بی رونق شود.
چگونه می توان دالل�ی را بی رونق کرد؟ راهکار 

اجرایی چیست؟
سیاست هايی ارزی و مالیاتی اصالح و درست 
شود. مالیات بر نفع سرمايه اخذ شود. ارز و سکه با 
رويکرد کنونی نفروشد که شرايط را برای افزايش 
نقدينگی تسهیل کند. مثاًل در بازار آتی سکه بیش 

از سه میلیون تومان قیمت می خورد. 
البته اکنون بازار آتی سکه متوقف شد چون جو 

روانی روی قیمت ها می گذاشت.
همی��ن عالمت قیمت��ی را در ب��ازار ارز، بازار 

ثانويه ايجاد شده می دهد.
یعنی شما مخالف بازار ارز ثانویه هستید.

قطعاً بله.
چرا چه دلیلی برای مخالفت دارید؟

ب��ه خاط��ر اينک��ه در ب��ازار ثانوي��ه ارز همه 
صادرکنندگان وارد نمی شوند. 

فقط واردکننده و صادرکننده به همراه صراف؟
بله. به غیر از ارز دولتی و بازار ثانويه برخی در 
بازار غیررسمی نیاز خود را مرتفع می کنند. قیمت 
ارز پس از يک دوره کوتاه مدت مجددا س��ه نرخی 
ش��د. تفاوت اين است که به بازار ارز غیررسمی با 
بازار ثانويه رسمیت داده ايد. لذا اگر آمريکا اثری در 
بازار بگ��ذارد، اثرش در بازار ثانويه می گذارد که از 
س��وی دولت مهر تأيید خورده است و مبنای نرخ 

ارز در بازار می شود.
معتق��دم چی��زی ب��ه نام ب��ازار ارز منس��جم 
نداريم. يعنی بازاری ک��ه صادرکننده ارز را وارد و 
تقاضاکننده آن را دريافت می کند. نرخ ارز بايد در 
بازای که شرايط خاص دارد تعیین شود. اين بازار 

ثانويه ايجاد شد جعلی است و واقعی نیست. 
معتقدید نرخ بازار غیررس�می در بازار ثانویه به 

رسمیت می رسد.
دقیقاً همین است. پايه نرخ 8 تا 9 هزار تومانی 
دالر برچه مبنای ايجاد شد؛ همان بازار غیررسمی 
اس��ت. يعنی س��فته باز و دالل برای اهداف خود 
خريد و فروش می کند و پايه قیمتی بازار ثانويه را 

تشکیل می دهد. 
راه�کار حل این بازار و مش�کالت ناش�ی از آن 

چیست؟
نرخ بازار غیررس��می ناشی از يک بازار واقعی 
نیست بنابراين دولت بايد نرخ را روی همان 4200 
تومانی تثبیت کند البته اشکاالتی داشت اما خوب 
بود. اين سیاست بايد به نحو احسن از سوی بانک 
مرکزی اجرا می ش��د. اکنون با ايج��اد بازار ثانويه 
اطالعیه ش��ماره يک دولت مبنی بر اختصاص ارز 

4200 تومانی از بین رفت.

ارز 4200 تومان�ی هم پیامدها و مش�کالت خود 
را داشت.

چه پیامدی؟
ران�ت ایجاد کرد. بازهم بازار غیررس�می وجود 
داشت. همه کاالها را نمی توانستیم با ارز دولتی 
تأمی�ن کنیم. ثبت س�فارش ها س�ه برابر مدت 

مشابه سال قبل شد.
ب��ا ثب��ت س��فارش م��وزه، آب میوه گیری و 
قهوه ساز خب معلوم است که 10 برابر می شود چه 
کسی گفته ثبت س��فارش را رها کنید. چه کسی 
گفت��ه ارز را در اختی��ار افرادی بدهی��د که معلوم 
نیس��ت آن را چه کار کردند. خوب شد که لیست 
چندين صفحه ای گیرندگان ارز منتش��ر شد. شما 

از اين لیست چه می فهمید.
دالر دولتی توزیع رانت ارزی بود؟

اين بی عرضگی دولت و بانک مرکزی اس��ت، 
مگر س��ال 74 ارز سهمیه بندی نش��د. در شرايط 
جنگی بايد سیاست متناسب با آن گرفته شود چه 
کسی گفته است که بازار را به امان خدا رها کنید. 
بعد هرچه در بازار غیررسمی تعیین می شود، آن را 
مبنا قرار دهید. می دانید چه تورمی ناش��ی از دالر 

8 هزار تومانی خواهید داشت.
ش�ما با ارز 420 موافق هس�تید، اما با ش�رط و 

مشروط؟
بله. ش��رطش اين اس��ت که عرضه و تقاضا را 

کنترل کند.
چگونه؟

صادرکنن��ده ملزم به ارائه ارز ش��ود. چه معنا 
دارد ک��ه نمی خواه��د ارز را وارد کش��ور کن��د. از 
امکان��ات و ان��رژی و يارانه داخلی اس��تفاده کرده 
اس��ت. دولت مقتدر و مدير مدبر راهکار درس��ت 
را اجرا می کند در گذش��ته پیمان س��پاری ارزی را 

اجرا کرديم.
وقتی صادرات می کنی��د ارز آن بايد به دولت 
تحويل داده شود و بدهکار است فرقی هم نمی کند. 
پتروشیمی باشد يا غیر از آن. وقتی دولت استثناء 
قائ��ل می ش��ود، همی��ن اتفاقات می افت��د. معلوم 
اس��ت ک��ه صادرکننده دوس��ت ن��دارد ارز بدهد، 
ام��ا اعمال حاکمیت چه می ش��ود. بايد برای همه 

صادرکنندگان يکسان عمل کند.
نکته اينجا اس��ت که می گويند پتروشیمی از 
يارانه و خوراک دولتی اس��تفاده می کند و بايد ارز 
خود را به دولت بدهد. اما مثاًل صادرکننده محصول 

کشاورزی مثل پسته چنین عقیده ای ندارد.
بخش کش��اورزی هم از ياران��ه آب، برق، کود 
و ب��ذر دولتی بهره می برد و اين حرف ها درس��ت 
نیس��ت. اف��راد صاحب منفع��ت اي��ن حرف  ها را 

می زنند.
یعنی در سیاست گذاری نفوذ می کنند.

بله. وگرنه اين کار شدنی است.
بنابراین معتقدید همه ارز صادرکنندگان باید به 
داخل بیاید و تقاضا را پوش�ش دهد. حاال به چه 

کاالهایی ارز بدهیم. 
ف��از دوم کنترل تقاضا اس��ت يعن��ی نیازهای 
اساس��ی اولويت بندی ش��ود نه اينک��ه بابت موز و 

قهوه ساز ارز بدهیم.
پ�س میوه  های وارداتی و امثال آن را ارز دولتی 

ندهیم؟
میوه هاي��ی امثال موز ضرورتی ن��دارد که ارز 

بگیرند. اوايل انقالب مردم موز نمی خوردند.
اکنون چنین رویکردی را می توان اجرا کرد. 

چرا نمی شود. اولويت اصلی را دولت ارز بدهد 
و اج��ازه افزاي��ش قیمت در ب��ازار را ندهد. کاالی 
اساس��ی م��ردم را تأمین بکند اگر م��ردم موز هم 
نخوردند اعتراض نمی کنند. اما وقتی قیمت س��بد 

معیشت مردم هر روز در حال افزايش است.

ارز 4200 را ب��ه کاالهای اساس��ی و ضروری 
داده ش��د اما باز قیمت های بازار افزايش يافت و با 
ارز غیررس��می قیمت گذاری شد. مثاًل برای گوش 
تلفن 4200 داده ش��د اما با قیم��ت آزاد فروخته 

می شود. نظارت و کنترل نشد.
هر کاال و بازاری، صن��ف و اتحاديه دارد. بايد 
اين کار توس��ط آنها انجام شود. در شرايط جنگی 
تا مادامی که صادرات و واردات ما وضعیت خاصی 
دارد، نمی ت��وان ن��رخ را آزاد بگذاري��د که اين کار 
اش��تباه محض اس��ت. بايد دولت نظ��ارت کند و 

چاره  ای ندارد.
بنابراین اتحادیه ه�ا و صنوف را درگیر کنترل و 

نظارت براعمال بخشی خصوصی بکنیم.
دقیقاً س��ازمان حماي��ت از مصرف کننده نیز 
کارش همی��ن اس��ت و دولت از طري��ق بازوهای 

اجرايی در صفوف اين کار را انجام دهد.
برن�ج خارج�ی ارز 4200 گرفت، ام�ا در بازار با 

قیمت آزاد فروخته می شود.
افرادی که متصل به دولت هستند و پسرخاله 

و پس��ر عمه فالن مس��ئول هس��تند، دالر دولتی 
می گیرن��د و در ب��ازار منفع��ت ببرن��د، بنابراي��ن 

خودشان هستند.
 پس ارز تک نرخی را قبول دارید؟

بل��ه. ب��ازار ثانويه انح��راف نقدينگ��ی ايجاد 
می کنن��د عدم اعم��ال مالیات بر نفع س��رمايه در 
بازار س��که و ارز انحراف نقدينگ��ی ايجاد می کند 
ع��دم نظارت بر بانک ها ب��ه خصوص در بانک های 
خصوصی ش��رايط را تش��ديد می کند. 80 درصد 
س��پرده ها در بانک های غیر دولتی اس��ت، نسبت 
تس��هیالت به سپرده نس��بت به بانک های دولتی 

پايین تر است.
یعن�ی س�پرده بیش�تری ج�ذب کردن�د، ام�ا 

تسهیالت کمتری دادند؟
بله، دقیقاً. براس��اس آخرين آمار بانک مرکزی 
وابستگی بانک های غیر دولتی و خصوص به تأمین 
مالی از بانک های مرکزی بیشتر شده است. بدهی 
بانک های غیر دولت��ی و خصوص به بانک مرکزی 
از بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی س��بقت 

گرفته است.
این مباحث نشانه چیست؟

اينها مسائل، نشانه اجرای سیاست های بانکی 
يله و رها اس��ت که باعث ش��د بان��ک خصوصی با 
کسری منابع مواجهه شود و از بانک مرکزی قرض 
کند. نگاه کنید بانک های خصوصی به چه کسانی 
تسهیالت دادند؟ چقدر منابع در تولید رفته يا وارد 
بازار ارز و س��که شده است. سفته بازها منابع را از 

کجا می آورند.
بانک ها نیز در بازار سکه و ارز دخیل بوده اند؟ 

ممکن اس��ت به صورت مس��تقیم ن��ه، اما به 
مشکل غیرمستقیم دخالت می کنند.

چگونه؟
ش��ک نکنید در اين مسئله از طريق شرکت ها 
زيرمجموعه بانک های خصوصی، تسهیالتی که به 
افراد داده می شود چون نظارت دقیق وجود ندارد 
منابع از بازارهای ديگر س��ردرمی آورد. بايد نظارت 
کرد البته نه با اين بانک مرکزی که رئیس��ش يک 
حس��ابدار اس��ت و مديرعامل بانک خصوصی بود، 

قطعاً نمی تواند نظارت کند.
به تس�هیالت دهی بانک های غیردولتی اش�اره 

کردید پس سپرده  ها چه می شود؟
ب��ه س��مت ش��رکت های  حتم��اً س��پرد ه ها 
زيرمجموع��ه خودش��ان م��ی رود. خري��د امالک، 
تجهیزات و ساير موارد هم وجود دارد بايد ترازنامه 

مالی بانک های خصوصی را بررسی کنید.
در بخ�ش مالی�ات خب�ری از توس�عه پایه های 
مالیات�ی ب�ه خصوص مالی�ات عایدی س�رمایه 

نیست.
قطع��اً مجل��س طرح بده��د يا دول��ت اليحه 
بیاورد. رس��انه ها فش��ار بیاورند. م��اده 169 مکرر 
قان��ون مالیات های مس��تقیم بايد اجرايی ش��ود. 
تا اينها درس��ت نش��ود هداي��ت نقدينگی صورت 
نخواه��د گرفت. ابراز اقتصادی ب��رای اين کار نیاز 
اس��ت شرايطی بايد فراهم شود که تولید را جذاب 
کند. اکنون اين گونه نیس��ت و س��ود بیشتری در 

داللی و واردات است.
ن��رخ مالیات تولی��د بايد کاهش ياب��د و از از 
داللی مالیات بیشتری اخذ شود. شفافیت مالیاتی 
ايجاد کنید اين موارد قانون هم دارد فقط آدم کار 

درست می خواهد که اجرا کند.
پیش�نهاد می کنید مالیات از سپرده های بانکی 

گرفته شود تا تولید جذاب شود؟
نه، اصاًل ب��ه هیچ وجه. وقتی مالیات بر س��ود 
سپرده می گذاريد مثاًل از 20 درصد سود 3 درصد 
مالیات می گیريد. سپرده ای که در بانک می رود بايد 
به تسهیالت تبديل ش��ود. بنابراين تولیدکننده ای 
که می خواهد اين تس��هیالت را دريافت کند بايد 
برايش جذاب و با سود پايین باشد مثاًل 24 درصد 
س��ود. در اين بین 4 درصد کامزد بانک و 3 درصد 
مالیات آن مالیات کسر می شود در اين حالت سود 
س��پرده ديگر جذاب نیست و سر از بازارهای ديگر 

در می اورد که به صالح نیست.
می خواهیم شفاف شود.

بله. ش��فافیت براس��اس ب��ازار واقعی ش��کل 
می گیرد در شرايط موجود صالح نیست که مالیات 
سود سپرده اخذ شود. اصالح وضعیت اقتصادی با 
راهکارهای کنونی 3 تا 4 ماه زمان نیاز دارد چون 

قوانین خوبی داريم.

اجرايى  پرونده  به مجهول المكان سعيد سلطانى در خصوص  كارشناسى  نظريه  ابالغ  آگهى   
نصرت  فرشاد  له  تهران  عمومى  دادگاه  از شعبه 146  اجرا, 970863 صادره  كالسه 97, 
خارزمى با وكالت عماد عمويى ماهينى و عليه سعيد سلطانى نظر كارشناسى از يك خط تلفن 
همراه به شماره 0912-2417277 متعلق به سعيد سلطانى بنا به تقاضاى وكيل محكوم له 
در قبال طلب وى از سوى اين اجرا توقيف و پس از ابالغ به كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح زير توقيف و ارزيابى شده است يك عدد سيم كارت شركت همراه اول به شماره 
0912-2417277 با مدنظر قرار دادن مشخصات سيم كار شامل كد و اعداد و چگونگى 
چيدمان ارقام و كاركرده يا صفر بودن و همچنين بررسى قيمت هاى جارى معامالت در بازار و 
دفاتر خدمات مشتركين همراه اول و در ارتباط با قيمت خريد و فروش شماره هاى نزديك و 
نسبتا مشابه شماره مذكور ارزش سيم كارت مذكور جهت پايه مزايده به مبلغ 29,000,000 
ريال معادل دو ميليون و نهصد هزار تومان تعيين و برآورد گرديده و بدين وسيله به موجب 
اين آگهى نظريه كارشناسى به شما ابالغ مى گردد تا ظرف سه روز از تاريخ انتشار آگهى با 
مراجعه به دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى نظريه كارشناسى را مالحظه 
و چنانچه به نظر كارشناس اعتراضى داريد به صورت كتبى به اين اجرا اعالم نماييد در غير 
اين صورت به اعتراض شما رسيدگى نخواهد شد و اين اجرا پس از انقضاى مهلت فوق الذكر 

اقدامات قانونى بعدى را اعمال خواهد كرد. 
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  مدنى  احكام  اجراى  دادورز   110,39493  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مظفر كاشى خواهان  ها نونا 
كاشى فرزند مظفر و شهاب كاظمى زاده فرزند محمدحسين دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى مظفر كاشى به خواسته اذن در ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980216900394 شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,19 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39491 منشى دادگاه حقوقى شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك تهران
پاساژ  جنوبى،  زار  الله  تهران،  نشانى:  قراء،  احمد  حقيقى:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه 
حضور:  محل  روز   10 ابالغ:  تاريخ  از  حضور  مهلت  تلويزيون   كنترل  مغازه   2 ط  اديسون، 
تهران، ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)، خيابان شهيد همايون ناطقى، مجتمع شماره 
لوايح  تبادل  حضور:  علت  نوع  روز   10 حضور:  مهلت  تهران  استان  اختالف  حل  شوراى   3
تجديدنظر خواهى با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف 

مهلت مقرر اقدام، در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
تهران اختالف شهر   110/40720                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 ابالغيه مشخصات ابالغ شونده حقيقى: عباس رئيسى  درخصوص تجديدنظر خواهى آقاى 
به پيوست  اين شعبه،  از  به دادنامه 97005 صادره  به طرفيت شما نسبت  نادعلى  داود 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ مى شود. 
 مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد 

يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

(غيرمكانيزه)  و ضمائم  / فرجام خواهى  تجديدنظر خواهى  دادخواست  پيوست  به   ضمنا“ 
ارسال مى گردد. 

تهران اختالف شهر   110/40718                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 اجراييه مشخصات محكوم له / محكوم لهم: 1- عادل درزى، نام پدر: مهدى 2- سارا نجفى، 
نام پدر: على با وكالت عادل درزى، نام پدر: مهدى وكيل سارا نجفى مشخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم: على اشرف محمدى محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم صادره مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970915401583 محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يك ميليون و 
صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 95/11/15 لغايت اجراى حكم وفق شاخص تورم بانك مركزى و حق الوكاله وكيل 

طبق تعرفه و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                        110/40717  
فرخى  – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605 شعبه 

رضائى  انسيه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
انسيه  خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رنجبر  مهدى  آقاى  خواهان  عباس  فرزند 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضايى 
9709980915400476 شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يك 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. 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/40715  
خرم نادره   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605

رسيدگى  مرجع   1408,96 دادنامه  شماره   721,96 كالسه  پرونده   96,9,19 تاريخ  به 
شعبه 256 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران خواهان, آقاى محسن الياسى 
فرزند برزو خوانده, خانم مونا شيردل نيا خواسته, تجويز ازدواج مجدد گردشكار- خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
به  دادگاه  مقرر,فوق العاده  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه 
تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى محسن 
الياسى فرزند برزو بطرفيت همسرش خانم مونا شيردل نيا فرزند على به خواسته ازدواج 
مجدد دادگاه با احراز وجود علقه ازدواج دائم فيمابين زوجين به داللت سند ازدواج شماره 
5388 و با عنايت به اظهارات خواهان مبنى بر اينكه عالوه بر محكوميت هاى متعدد خوانده 
از بابت جرايم مختلف مدت 9 سال است كه خوانده در تمكين وى نمى باشد و از منزل فرار 
كرده است و وجود اختالف خانوادگى بين زوجين منجر به طرح دعوى متعدد در دادگاه گرديده 
است توجها به ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده و با احراز مكنت مالى زوج و جهت رفع 
مخاطره و هر گونه مفاسد شرعى و بنا بر اصل اباحه شرعى تجديدفراش خواسته ى خواهان 
را وارد و موجه و به تجويز بندهاى سوم و هفتم از ماده 16 قانون حمايت خانواده به خواهان 
برابر  ازدواج  در صورت  و  نمايد  دايم  ازدواج  ديگر  نوبت  يك  براى  تا  ميشود  داده  اجازه 
قانون و شرع فيمابين زوجين به عدالت رفتار نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاى مهلت 

واخواهى قابل پژوهش در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران يك  خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   256 شعبه  رئيس      110/39501  

آقاى,خانم محسن حنيف زاده فرزند  به  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 
آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  عسگرى  محسن  آقاى,خانم  خواهان  محمدرضا 
محسن حنيف زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه   9709980226600113 كالسه 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,10 ساعت 12:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110,39499 منشى دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

مشخصات  برات  فرزند  محمودآباد  ادهم  عليرضا   -1 لهم  له,محكوم  محكوم  مشخصات 
محكوم عليه,محكوم عليهم 1- رامين امامى محكوم به, بموجب شماره دادنامه غيابى مربوطه 
9709970226600072 مورخ 1397,01,29 محكوم عليه محكوم  است به پرداخت مبلغ 
330,000,000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,840,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (1396,09,19) لغايت اجراى حكم برطبق 

نرخ تورم در حق محكوم له و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,39498 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

خواهان,شاكى, خجسته مشتعل اسكويى- كامران مشتعل اسكويى- كاوس مشتعل اسكويى 
خوانده,متهم, حسن تفضلى- حسين تفضلى خواسته,اتهام, الزام به انجام تعميرات اساسى 
عين مستاجره با توجه به مجهول المكان بودن حسن تفضلى- حسين تفضلى در پرونده كالسه 
960716 به نامبرده ابالغ مى گردد تا با حضور در شعبه نسبت دريافت نظريه كارشناسى 
اقدام و چنانچه اعتراضى داشته باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه 

نمايند. 
 110,39497 منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان عليرضا محمدى- زهرا 
محمدى- غالمرضا محمدى- حسين محمدى- غالمحسين محمدى- مرتضى محمدى- محمدرضا 
به   940220,18 بايگانى  شماره  و   9409980227800214 كالسه  پرونده  در  محمدى 
مجتمع  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   18 شعبه  در  حضور  با  تا  مى گردد  ابالغ  نامبردگان 
داشته  اعتراضى  چنانچه  و  اقدام  كارشناسى  نظريه  دريافت  نسبت  بهشتى  شهيد  قضايى 

باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه نمايند. 
 110,39496 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

فرزند  نيا  سعادت  سعيد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  نظرى  غفارى  اله  قدرت  آقاى,خانم  خواهان  عبدالرضا 
آقاى,خانم سعيد سعادت نيا فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه بابت- تامين خواسته- 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
بهشتى  مجتمع قضايى شهيد  حقوقى  عمومى  دادگاه  9709980227800040 شعبه 18 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,14 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39494 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

اجرايى  پرونده  به مجهول المكان سعيد سلطانى در خصوص  كارشناسى  نظريه  ابالغ  آگهى   
نصرت  فرشاد  له  تهران  عمومى  دادگاه  از شعبه 146  اجرا, 970863 صادره  كالسه 97, 
خارزمى با وكالت عماد عمويى ماهينى و عليه سعيد سلطانى نظر كارشناسى از يك خط تلفن 
همراه به شماره 0912-2417277 متعلق به سعيد سلطانى بنا به تقاضاى وكيل محكوم له 
در قبال طلب وى از سوى اين اجرا توقيف و پس از ابالغ به كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح زير توقيف و ارزيابى شده است يك عدد سيم كارت شركت همراه اول به شماره 
0912-2417277 با مدنظر قرار دادن مشخصات سيم كار شامل كد و اعداد و چگونگى 
چيدمان ارقام و كاركرده يا صفر بودن و همچنين بررسى قيمت هاى جارى معامالت در بازار و 
دفاتر خدمات مشتركين همراه اول و در ارتباط با قيمت خريد و فروش شماره هاى نزديك و 
نسبتا مشابه شماره مذكور ارزش سيم كارت مذكور جهت پايه مزايده به مبلغ 29,000,000 
ريال معادل دو ميليون و نهصد هزار تومان تعيين و برآورد گرديده و بدين وسيله به موجب 
اين آگهى نظريه كارشناسى به شما ابالغ مى گردد تا ظرف سه روز از تاريخ انتشار آگهى با 
مراجعه به دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى نظريه كارشناسى را مالحظه 
و چنانچه به نظر كارشناس اعتراضى داريد به صورت كتبى به اين اجرا اعالم نماييد در غير 
اين صورت به اعتراض شما رسيدگى نخواهد شد و اين اجرا پس از انقضاى مهلت فوق الذكر 

اقدامات قانونى بعدى را اعمال خواهد كرد. 
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  مدنى  احكام  اجراى  دادورز   110,39493  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مظفر كاشى خواهان  ها نونا 
كاشى فرزند مظفر و شهاب كاظمى زاده فرزند محمدحسين دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى مظفر كاشى به خواسته اذن در ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980216900394 شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,19 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39491 منشى دادگاه حقوقى شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك تهران
پاساژ  جنوبى،  زار  الله  تهران،  نشانى:  قراء،  احمد  حقيقى:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه 
حضور:  محل  روز   10 ابالغ:  تاريخ  از  حضور  مهلت  تلويزيون   كنترل  مغازه   2 ط  اديسون، 
تهران، ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)، خيابان شهيد همايون ناطقى، مجتمع شماره 
لوايح  تبادل  حضور:  علت  نوع  روز   10 حضور:  مهلت  تهران  استان  اختالف  حل  شوراى   3
تجديدنظر خواهى با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف 

مهلت مقرر اقدام، در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
تهران اختالف شهر   110/40720                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 ابالغيه مشخصات ابالغ شونده حقيقى: عباس رئيسى  درخصوص تجديدنظر خواهى آقاى 
به پيوست  اين شعبه،  از  به دادنامه 97005 صادره  به طرفيت شما نسبت  نادعلى  داود 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ مى شود. 
 مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد 

يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

(غيرمكانيزه)  و ضمائم  / فرجام خواهى  تجديدنظر خواهى  دادخواست  پيوست  به   ضمنا“ 
ارسال مى گردد. 

تهران اختالف شهر   110/40718                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 اجراييه مشخصات محكوم له / محكوم لهم: 1- عادل درزى، نام پدر: مهدى 2- سارا نجفى، 
نام پدر: على با وكالت عادل درزى، نام پدر: مهدى وكيل سارا نجفى مشخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم: على اشرف محمدى محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم صادره مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970915401583 محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يك ميليون و 
صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 95/11/15 لغايت اجراى حكم وفق شاخص تورم بانك مركزى و حق الوكاله وكيل 

طبق تعرفه و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                        110/40717  
فرخى  – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605 شعبه 

رضائى  انسيه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
انسيه  خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رنجبر  مهدى  آقاى  خواهان  عباس  فرزند 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضايى 
9709980915400476 شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يك 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. 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/40715  
خرم نادره   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605

رسيدگى  مرجع   1408,96 دادنامه  شماره   721,96 كالسه  پرونده   96,9,19 تاريخ  به 
شعبه 256 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران خواهان, آقاى محسن الياسى 
فرزند برزو خوانده, خانم مونا شيردل نيا خواسته, تجويز ازدواج مجدد گردشكار- خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
به  دادگاه  مقرر,فوق العاده  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه 
تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى محسن 
الياسى فرزند برزو بطرفيت همسرش خانم مونا شيردل نيا فرزند على به خواسته ازدواج 
مجدد دادگاه با احراز وجود علقه ازدواج دائم فيمابين زوجين به داللت سند ازدواج شماره 
5388 و با عنايت به اظهارات خواهان مبنى بر اينكه عالوه بر محكوميت هاى متعدد خوانده 
از بابت جرايم مختلف مدت 9 سال است كه خوانده در تمكين وى نمى باشد و از منزل فرار 
كرده است و وجود اختالف خانوادگى بين زوجين منجر به طرح دعوى متعدد در دادگاه گرديده 
است توجها به ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده و با احراز مكنت مالى زوج و جهت رفع 
مخاطره و هر گونه مفاسد شرعى و بنا بر اصل اباحه شرعى تجديدفراش خواسته ى خواهان 
را وارد و موجه و به تجويز بندهاى سوم و هفتم از ماده 16 قانون حمايت خانواده به خواهان 
برابر  ازدواج  در صورت  و  نمايد  دايم  ازدواج  ديگر  نوبت  يك  براى  تا  ميشود  داده  اجازه 
قانون و شرع فيمابين زوجين به عدالت رفتار نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاى مهلت 

واخواهى قابل پژوهش در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران يك  خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   256 شعبه  رئيس      110/39501  

آقاى,خانم محسن حنيف زاده فرزند  به  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 
آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  عسگرى  محسن  آقاى,خانم  خواهان  محمدرضا 
محسن حنيف زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه   9709980226600113 كالسه 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,10 ساعت 12:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110,39499 منشى دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

مشخصات  برات  فرزند  محمودآباد  ادهم  عليرضا   -1 لهم  له,محكوم  محكوم  مشخصات 
محكوم عليه,محكوم عليهم 1- رامين امامى محكوم به, بموجب شماره دادنامه غيابى مربوطه 
9709970226600072 مورخ 1397,01,29 محكوم عليه محكوم  است به پرداخت مبلغ 
330,000,000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,840,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (1396,09,19) لغايت اجراى حكم برطبق 

نرخ تورم در حق محكوم له و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,39498 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

خواهان,شاكى, خجسته مشتعل اسكويى- كامران مشتعل اسكويى- كاوس مشتعل اسكويى 
خوانده,متهم, حسن تفضلى- حسين تفضلى خواسته,اتهام, الزام به انجام تعميرات اساسى 
عين مستاجره با توجه به مجهول المكان بودن حسن تفضلى- حسين تفضلى در پرونده كالسه 
960716 به نامبرده ابالغ مى گردد تا با حضور در شعبه نسبت دريافت نظريه كارشناسى 
اقدام و چنانچه اعتراضى داشته باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه 

نمايند. 
 110,39497 منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان عليرضا محمدى- زهرا 
محمدى- غالمرضا محمدى- حسين محمدى- غالمحسين محمدى- مرتضى محمدى- محمدرضا 
به   940220,18 بايگانى  شماره  و   9409980227800214 كالسه  پرونده  در  محمدى 
مجتمع  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   18 شعبه  در  حضور  با  تا  مى گردد  ابالغ  نامبردگان 
داشته  اعتراضى  چنانچه  و  اقدام  كارشناسى  نظريه  دريافت  نسبت  بهشتى  شهيد  قضايى 

باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه نمايند. 
 110,39496 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

فرزند  نيا  سعادت  سعيد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  نظرى  غفارى  اله  قدرت  آقاى,خانم  خواهان  عبدالرضا 
آقاى,خانم سعيد سعادت نيا فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه بابت- تامين خواسته- 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
بهشتى  مجتمع قضايى شهيد  حقوقى  عمومى  دادگاه  9709980227800040 شعبه 18 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,14 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39494 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

اجرايى  پرونده  به مجهول المكان سعيد سلطانى در خصوص  كارشناسى  نظريه  ابالغ  آگهى   
نصرت  فرشاد  له  تهران  عمومى  دادگاه  از شعبه 146  اجرا, 970863 صادره  كالسه 97, 
خارزمى با وكالت عماد عمويى ماهينى و عليه سعيد سلطانى نظر كارشناسى از يك خط تلفن 
همراه به شماره 0912-2417277 متعلق به سعيد سلطانى بنا به تقاضاى وكيل محكوم له 
در قبال طلب وى از سوى اين اجرا توقيف و پس از ابالغ به كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح زير توقيف و ارزيابى شده است يك عدد سيم كارت شركت همراه اول به شماره 
0912-2417277 با مدنظر قرار دادن مشخصات سيم كار شامل كد و اعداد و چگونگى 
چيدمان ارقام و كاركرده يا صفر بودن و همچنين بررسى قيمت هاى جارى معامالت در بازار و 
دفاتر خدمات مشتركين همراه اول و در ارتباط با قيمت خريد و فروش شماره هاى نزديك و 
نسبتا مشابه شماره مذكور ارزش سيم كارت مذكور جهت پايه مزايده به مبلغ 29,000,000 
ريال معادل دو ميليون و نهصد هزار تومان تعيين و برآورد گرديده و بدين وسيله به موجب 
اين آگهى نظريه كارشناسى به شما ابالغ مى گردد تا ظرف سه روز از تاريخ انتشار آگهى با 
مراجعه به دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى نظريه كارشناسى را مالحظه 
و چنانچه به نظر كارشناس اعتراضى داريد به صورت كتبى به اين اجرا اعالم نماييد در غير 
اين صورت به اعتراض شما رسيدگى نخواهد شد و اين اجرا پس از انقضاى مهلت فوق الذكر 

اقدامات قانونى بعدى را اعمال خواهد كرد. 
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  مدنى  احكام  اجراى  دادورز   110,39493  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مظفر كاشى خواهان  ها نونا 
كاشى فرزند مظفر و شهاب كاظمى زاده فرزند محمدحسين دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى مظفر كاشى به خواسته اذن در ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980216900394 شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,19 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39491 منشى دادگاه حقوقى شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك تهران

پاساژ  جنوبى،  زار  الله  تهران،  نشانى:  قراء،  احمد  حقيقى:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه 
حضور:  محل  روز   10 ابالغ:  تاريخ  از  حضور  مهلت  تلويزيون   كنترل  مغازه   2 ط  اديسون، 
تهران، ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)، خيابان شهيد همايون ناطقى، مجتمع شماره 
لوايح  تبادل  حضور:  علت  نوع  روز   10 حضور:  مهلت  تهران  استان  اختالف  حل  شوراى   3
تجديدنظر خواهى با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف 

مهلت مقرر اقدام، در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
تهران اختالف شهر   110/40720                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 ابالغيه مشخصات ابالغ شونده حقيقى: عباس رئيسى  درخصوص تجديدنظر خواهى آقاى 
به پيوست  اين شعبه،  از  به دادنامه 97005 صادره  به طرفيت شما نسبت  نادعلى  داود 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ مى شود. 
 مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد 

يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

(غيرمكانيزه)  و ضمائم  / فرجام خواهى  تجديدنظر خواهى  دادخواست  پيوست  به   ضمنا“ 
ارسال مى گردد. 

تهران اختالف شهر   110/40718                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 اجراييه مشخصات محكوم له / محكوم لهم: 1- عادل درزى، نام پدر: مهدى 2- سارا نجفى، 
نام پدر: على با وكالت عادل درزى، نام پدر: مهدى وكيل سارا نجفى مشخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم: على اشرف محمدى محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم صادره مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970915401583 محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يك ميليون و 
صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 95/11/15 لغايت اجراى حكم وفق شاخص تورم بانك مركزى و حق الوكاله وكيل 

طبق تعرفه و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                        110/40717  
فرخى  – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605 شعبه 

رضائى  انسيه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
انسيه  خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رنجبر  مهدى  آقاى  خواهان  عباس  فرزند 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضايى 
9709980915400476 شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يك 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. 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/40715  
خرم نادره   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605

رسيدگى  مرجع   1408,96 دادنامه  شماره   721,96 كالسه  پرونده   96,9,19 تاريخ  به 
شعبه 256 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران خواهان, آقاى محسن الياسى 
فرزند برزو خوانده, خانم مونا شيردل نيا خواسته, تجويز ازدواج مجدد گردشكار- خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
به  دادگاه  مقرر,فوق العاده  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه 
تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى محسن 
الياسى فرزند برزو بطرفيت همسرش خانم مونا شيردل نيا فرزند على به خواسته ازدواج 
مجدد دادگاه با احراز وجود علقه ازدواج دائم فيمابين زوجين به داللت سند ازدواج شماره 
5388 و با عنايت به اظهارات خواهان مبنى بر اينكه عالوه بر محكوميت هاى متعدد خوانده 
از بابت جرايم مختلف مدت 9 سال است كه خوانده در تمكين وى نمى باشد و از منزل فرار 
كرده است و وجود اختالف خانوادگى بين زوجين منجر به طرح دعوى متعدد در دادگاه گرديده 
است توجها به ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده و با احراز مكنت مالى زوج و جهت رفع 
مخاطره و هر گونه مفاسد شرعى و بنا بر اصل اباحه شرعى تجديدفراش خواسته ى خواهان 
را وارد و موجه و به تجويز بندهاى سوم و هفتم از ماده 16 قانون حمايت خانواده به خواهان 
برابر  ازدواج  در صورت  و  نمايد  دايم  ازدواج  ديگر  نوبت  يك  براى  تا  ميشود  داده  اجازه 
قانون و شرع فيمابين زوجين به عدالت رفتار نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاى مهلت 

واخواهى قابل پژوهش در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران يك  خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   256 شعبه  رئيس      110/39501  

آقاى,خانم محسن حنيف زاده فرزند  به  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 
آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  عسگرى  محسن  آقاى,خانم  خواهان  محمدرضا 
محسن حنيف زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه   9709980226600113 كالسه 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,10 ساعت 12:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110,39499 منشى دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

مشخصات  برات  فرزند  محمودآباد  ادهم  عليرضا   -1 لهم  له,محكوم  محكوم  مشخصات 
محكوم عليه,محكوم عليهم 1- رامين امامى محكوم به, بموجب شماره دادنامه غيابى مربوطه 
9709970226600072 مورخ 1397,01,29 محكوم عليه محكوم  است به پرداخت مبلغ 
330,000,000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,840,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (1396,09,19) لغايت اجراى حكم برطبق 

نرخ تورم در حق محكوم له و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,39498 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

خواهان,شاكى, خجسته مشتعل اسكويى- كامران مشتعل اسكويى- كاوس مشتعل اسكويى 
خوانده,متهم, حسن تفضلى- حسين تفضلى خواسته,اتهام, الزام به انجام تعميرات اساسى 
عين مستاجره با توجه به مجهول المكان بودن حسن تفضلى- حسين تفضلى در پرونده كالسه 
960716 به نامبرده ابالغ مى گردد تا با حضور در شعبه نسبت دريافت نظريه كارشناسى 
اقدام و چنانچه اعتراضى داشته باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه 

نمايند. 
 110,39497 منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان عليرضا محمدى- زهرا 
محمدى- غالمرضا محمدى- حسين محمدى- غالمحسين محمدى- مرتضى محمدى- محمدرضا 
به   940220,18 بايگانى  شماره  و   9409980227800214 كالسه  پرونده  در  محمدى 
مجتمع  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   18 شعبه  در  حضور  با  تا  مى گردد  ابالغ  نامبردگان 
داشته  اعتراضى  چنانچه  و  اقدام  كارشناسى  نظريه  دريافت  نسبت  بهشتى  شهيد  قضايى 

باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه نمايند. 
 110,39496 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

فرزند  نيا  سعادت  سعيد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  نظرى  غفارى  اله  قدرت  آقاى,خانم  خواهان  عبدالرضا 
آقاى,خانم سعيد سعادت نيا فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه بابت- تامين خواسته- 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
بهشتى  مجتمع قضايى شهيد  حقوقى  عمومى  دادگاه  9709980227800040 شعبه 18 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,14 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39494 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

اجرايى  پرونده  به مجهول المكان سعيد سلطانى در خصوص  كارشناسى  نظريه  ابالغ  آگهى   
نصرت  فرشاد  له  تهران  عمومى  دادگاه  از شعبه 146  اجرا, 970863 صادره  كالسه 97, 
خارزمى با وكالت عماد عمويى ماهينى و عليه سعيد سلطانى نظر كارشناسى از يك خط تلفن 
همراه به شماره 0912-2417277 متعلق به سعيد سلطانى بنا به تقاضاى وكيل محكوم له 
در قبال طلب وى از سوى اين اجرا توقيف و پس از ابالغ به كارشناس رسمى دادگسترى 
به شرح زير توقيف و ارزيابى شده است يك عدد سيم كارت شركت همراه اول به شماره 
0912-2417277 با مدنظر قرار دادن مشخصات سيم كار شامل كد و اعداد و چگونگى 
چيدمان ارقام و كاركرده يا صفر بودن و همچنين بررسى قيمت هاى جارى معامالت در بازار و 
دفاتر خدمات مشتركين همراه اول و در ارتباط با قيمت خريد و فروش شماره هاى نزديك و 
نسبتا مشابه شماره مذكور ارزش سيم كارت مذكور جهت پايه مزايده به مبلغ 29,000,000 
ريال معادل دو ميليون و نهصد هزار تومان تعيين و برآورد گرديده و بدين وسيله به موجب 
اين آگهى نظريه كارشناسى به شما ابالغ مى گردد تا ظرف سه روز از تاريخ انتشار آگهى با 
مراجعه به دفتر اجراى احكام مدنى مجتمع قضايى شهيد محالتى نظريه كارشناسى را مالحظه 
و چنانچه به نظر كارشناس اعتراضى داريد به صورت كتبى به اين اجرا اعالم نماييد در غير 
اين صورت به اعتراض شما رسيدگى نخواهد شد و اين اجرا پس از انقضاى مهلت فوق الذكر 

اقدامات قانونى بعدى را اعمال خواهد كرد. 
تهران محالتى  شهيد  قضايى  مجتمع  مدنى  احكام  اجراى  دادورز   110,39493  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى و دادخواست و ضمائم به آقاى,خانم مظفر كاشى خواهان  ها نونا 
كاشى فرزند مظفر و شهاب كاظمى زاده فرزند محمدحسين دادخواستى به طرفيت خوانده 
آقاى مظفر كاشى به خواسته اذن در ازدواج مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
كالسه 9709980216900394 شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,19 ساعت 10:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39491 منشى دادگاه حقوقى شعبه 269 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده 2 ونك تهران
پاساژ  جنوبى،  زار  الله  تهران،  نشانى:  قراء،  احمد  حقيقى:  شونده  ابالغ  مشخصات  ابالغيه 
حضور:  محل  روز   10 ابالغ:  تاريخ  از  حضور  مهلت  تلويزيون   كنترل  مغازه   2 ط  اديسون، 
تهران، ميدان ابن سينا (دروازه شميران سابق)، خيابان شهيد همايون ناطقى، مجتمع شماره 
لوايح  تبادل  حضور:  علت  نوع  روز   10 حضور:  مهلت  تهران  استان  اختالف  حل  شوراى   3
تجديدنظر خواهى با توجه به علت حضور مندرج در اين ابالغيه به شما ابالغ مى گردد ظرف 

مهلت مقرر اقدام، در غير اين صورت مطابق مقررات اتخاذ تصميم خواهد شد. 
تهران اختالف شهر   110/40720                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 ابالغيه مشخصات ابالغ شونده حقيقى: عباس رئيسى  درخصوص تجديدنظر خواهى آقاى 
به پيوست  اين شعبه،  از  به دادنامه 97005 صادره  به طرفيت شما نسبت  نادعلى  داود 

نسخه ثانى دادخواست و ضمائم تجديدنظر خواهى به شما ابالغ مى شود. 
 مقتضى است حسب ماده 346 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى چنانچه پاسخى داريد ظرف ده روز پس از رويت اخطاريه، به اين دادگاه اعالم نماييد 

يا به دادگاه تحويل دهيد. 
 در غير اين صورت پرونده به همين كيفيت به تجديدنظر ارسال مى گردد. 

(غيرمكانيزه)  و ضمائم  / فرجام خواهى  تجديدنظر خواهى  دادخواست  پيوست  به   ضمنا“ 
ارسال مى گردد. 

تهران اختالف شهر   110/40718                    شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل 

 اجراييه مشخصات محكوم له / محكوم لهم: 1- عادل درزى، نام پدر: مهدى 2- سارا نجفى، 
نام پدر: على با وكالت عادل درزى، نام پدر: مهدى وكيل سارا نجفى مشخصات محكوم عليه / 
محكوم عليهم: على اشرف محمدى محكوم به: به موجب درخواست اجراى حكم صادره مربوطه 
به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9609970915401583 محكوم عليه محكوم است به 
پرداخت مبلغ هشتاد و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ يك ميليون و 
صد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ريال بابت هزينه دادرسى و خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد 95/11/15 لغايت اجراى حكم وفق شاخص تورم بانك مركزى و حق الوكاله وكيل 

طبق تعرفه و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول                        110/40717  
فرخى  – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605 شعبه 

رضائى  انسيه  خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
انسيه  خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  رنجبر  مهدى  آقاى  خواهان  عباس  فرزند 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  وجه  مطالبه  خواسته  به  رضايى 
9709980915400476 شعبه 605 مجتمع شماره سيزده شوراى حل اختالف شهر تهران 
ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397/6/17 ساعت 9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق 
موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يك 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. 
شعبه  اختالف  حل  شوراى  شعبه  دفتر  مسئول          110/40715  
خرم نادره   – تهران  شهر  اختالف  حل  شوراى  سيزده  شماره  مجتمع   605

رسيدگى  مرجع   1408,96 دادنامه  شماره   721,96 كالسه  پرونده   96,9,19 تاريخ  به 
شعبه 256 دادگاه خانواده مجتمع قضايى خانواده يك تهران خواهان, آقاى محسن الياسى 
فرزند برزو خوانده, خانم مونا شيردل نيا خواسته, تجويز ازدواج مجدد گردشكار- خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
به  دادگاه  مقرر,فوق العاده  وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  به  ثبت  و  شعبه 
تصدى امضاء كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد راى دادگاه در خصوص دادخواست آقاى محسن 
الياسى فرزند برزو بطرفيت همسرش خانم مونا شيردل نيا فرزند على به خواسته ازدواج 
مجدد دادگاه با احراز وجود علقه ازدواج دائم فيمابين زوجين به داللت سند ازدواج شماره 
5388 و با عنايت به اظهارات خواهان مبنى بر اينكه عالوه بر محكوميت هاى متعدد خوانده 
از بابت جرايم مختلف مدت 9 سال است كه خوانده در تمكين وى نمى باشد و از منزل فرار 
كرده است و وجود اختالف خانوادگى بين زوجين منجر به طرح دعوى متعدد در دادگاه گرديده 
است توجها به ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده و با احراز مكنت مالى زوج و جهت رفع 
مخاطره و هر گونه مفاسد شرعى و بنا بر اصل اباحه شرعى تجديدفراش خواسته ى خواهان 
را وارد و موجه و به تجويز بندهاى سوم و هفتم از ماده 16 قانون حمايت خانواده به خواهان 
برابر  ازدواج  در صورت  و  نمايد  دايم  ازدواج  ديگر  نوبت  يك  براى  تا  ميشود  داده  اجازه 
قانون و شرع فيمابين زوجين به عدالت رفتار نمايد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاى مهلت 

واخواهى قابل پژوهش در محاكم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران يك  خانواده  قضايى  مجتمع  خانواده  دادگاه   256 شعبه  رئيس      110/39501  

آقاى,خانم محسن حنيف زاده فرزند  به  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 
آقاى,خانم  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  عسگرى  محسن  آقاى,خانم  خواهان  محمدرضا 
محسن حنيف زاده به خواسته مطالبه وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   6 شعبه   9709980226600113 كالسه 
بهشتى تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,10 ساعت 12:00 تعيين كه حسب 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد 
تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى 
كامل خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

در دادگاه حاضر گردد. 
 110,39499 منشى دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

مشخصات  برات  فرزند  محمودآباد  ادهم  عليرضا   -1 لهم  له,محكوم  محكوم  مشخصات 
محكوم عليه,محكوم عليهم 1- رامين امامى محكوم به, بموجب شماره دادنامه غيابى مربوطه 
9709970226600072 مورخ 1397,01,29 محكوم عليه محكوم  است به پرداخت مبلغ 
330,000,000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 9,840,000 ريال به عنوان هزينه دادرسى 
و خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواست (1396,09,19) لغايت اجراى حكم برطبق 

نرخ تورم در حق محكوم له و نيم عشر اجرايى در حق دولت. 
 110,39498 مدير دفتر دادگاه حقوقى شعبه 6 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

خواهان,شاكى, خجسته مشتعل اسكويى- كامران مشتعل اسكويى- كاوس مشتعل اسكويى 
خوانده,متهم, حسن تفضلى- حسين تفضلى خواسته,اتهام, الزام به انجام تعميرات اساسى 
عين مستاجره با توجه به مجهول المكان بودن حسن تفضلى- حسين تفضلى در پرونده كالسه 
960716 به نامبرده ابالغ مى گردد تا با حضور در شعبه نسبت دريافت نظريه كارشناسى 
اقدام و چنانچه اعتراضى داشته باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه 

نمايند. 
 110,39497 منشى دادگاه حقوقى شعبه 7 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

آگهى ابالغ نظريه كارشناسى با توجه به مجهول المكان بودن خواندگان عليرضا محمدى- زهرا 
محمدى- غالمرضا محمدى- حسين محمدى- غالمحسين محمدى- مرتضى محمدى- محمدرضا 
به   940220,18 بايگانى  شماره  و   9409980227800214 كالسه  پرونده  در  محمدى 
مجتمع  تهران-  حقوقى  عمومى  دادگاه   18 شعبه  در  حضور  با  تا  مى گردد  ابالغ  نامبردگان 
داشته  اعتراضى  چنانچه  و  اقدام  كارشناسى  نظريه  دريافت  نسبت  بهشتى  شهيد  قضايى 

باشند كتبا ظرف مدت 7 روز پس از انتشار تحويل دادگاه نمايند. 
 110,39496 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

فرزند  نيا  سعادت  سعيد  آقاى,خانم  به  ضمائم  و  دادخواست  و  رسيدگى  وقت  ابالغ  آگهى 
خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  نظرى  غفارى  اله  قدرت  آقاى,خانم  خواهان  عبدالرضا 
آقاى,خانم سعيد سعادت نيا فرزند عبدالرضا به خواسته مطالبه وجه بابت- تامين خواسته- 
اعسار از پرداخت هزينه دادرسى مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
بهشتى  مجتمع قضايى شهيد  حقوقى  عمومى  دادگاه  9709980227800040 شعبه 18 
تهران ثبت و وقت رسيدگى مورخ 1397,06,14 ساعت 09:00 تعيين كه حسب دستور 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل 
خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در 

دادگاه حاضر گردد. 
 110,39494 منشى دادگاه حقوقى شعبه 18 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى شهيد بهشتى تهران

افزایش نرخ ارز 
گ���و در ماه های پایانی گفت و

در  آن  شدن  ادامه دار  و   96 سال 
سال جاری که با رشد فراینده همراه 
بود، کار را به جایی رساند تا دولت 
که  برسد  نتیجه  این  به  یکباره  به 
به  و  کند  اعالم  ارز  برای  واحد  نرخ 
متقاضیان این اطمینان را بدهد که 
تمام نیازهای ارزی را با نرخ 4200 
دیری  کرد.  خواهد  تامین  تومان 
دالیل  به  تصمیم  این  که  نپایید 
سیاست  و  خورد  شکست  متعدد 

ارزی وارد فاز جدیدی شد. 
و  تورمی  عواقب  از  فارغ 
به  اقتصاد،  در  قیمتی  ناپایداری 
دلیل رانت نجومی ایجاد شده برای 
عده ای خاص مسئوالن تغییر رویکرد 
و  کاالها  اولویت بندی  با  و  داده 
تامین  برای  را  ثانویه  بازار  نیازها، 
قیمت  با  کاالها  برخی  واردات  ارز 
به  نگاهی  با  انداختند.  راه  واقعی 
ساختار اقتصاد و وضعیت شاخص ها 
عده ای  اقتصادی،  کالن  متغیرهای  و 
از  یکی  را  نقدینگی  تحلیلگران  از 
عوامل موثر و تشدیدکننده نوسانات 

کنونی بازار سکه و ارز می دانند.
در این باره نیز سرپرست اسبق 
نقش  تبیین  به  اقتصاد  وزارت 
نقدینگی و سیاست های ارزی دولت 
اندازی  راه  است  معتقد  و  پرداخته 
بازار ثانویه کار درستی نیست و منجر 

به انحراف بیشتر نقدینگی می شود.
اقتصاد  استاد  حسین صمصامی 
سیاسی  علوم  و  اقتصاد  دانشکده 
دانشگاه شهید بهشتی، برخالف برخی 
مثبت  را  تک نرخی  ارز  اقتصادانان 
ارزیابی کرده که باید ادامه می یافت 
و مشکالت اجرایی آن اصالح می شد. 
این  با  جهان نیوز  گفت وگوی  مشروح 

اقتصاددان را در ادامه می خوانیم.

نمای نزدیک سرپرست اسبق وزارت اقتصاد:

همان کسانی که سود سپرده می گیرند 
بازار ارز و سکه را می چرخانند

ایجاد رانت ارزی از بی عرضگی دولت است

این بی عرضگی دولت و بانک 
مرکزی است، مگر سال 74 
ارز سهمیه بندی نشد. در 

شرایط جنگی باید سیاست 
متناسب با آن گرفته شود 

چه کسی گفته است که بازار 
را به امان خدا رها کنید. بعد 

هرچه در بازار غیررسمی 
تعیین می شود، آن را مبنا 
قرار دهید. می دانید چه 

تورمی ناشی از دالر 8 هزار 
تومانی خواهید داشت


