
3 پنج شنبه  4 مرداد 1397  شماره 4800  رویـکرد

توانمندیهایسپاهبهگوشترامپبرسد،غلطاضافهنمیکند
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اگر توانمندی های امروز سپاه 
به گوش رئیس جمهور ماجراجوی آمریکا برسد، هرگز از این غلط ها نخواهد کرد و 

می فهمد تهدید نفتی نیز به راحتی قابل پاسخگویی است.
سردار محمدعلی جعفری گفت: انگیزه جامع، گسترده و همت باالی نیروی 

هوایی س��پاه در انج��ام کارهای تحقیقاتی و فناوری، غیر از عرصه های موش��کی، 
پهپادی و پدافندی موجب ش��د این توان در عرصه عملیات پروازی و جنگنده ها هم 

به کار گرفته شود.
فرمانده کل س��پاه گفت: اگر توانمندی های امروز س��پاه که برگرفته از همت و اراده 
متخصصان جوان انقالبی اس��ت و بخشی از آن امروز در نیروی هوافضای سپاه مشاهده 
ش��د و در ش��عاع 2000 کیلومتری قابلی��ت بروز و ظهور دارد، به گ��وش رئیس جمهور 

ماجراجوی آمریکا برسد، هرگز از این غلط ها نخواهد کرد.  فارس

پاسداران
ماهانه۲پروندهفساداقتصادیراتحویلدادگاهمیدهیم

جانش��ین رئیس سازمان اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت:  یکی 
از کارهای مهمی که این سازمان روی آن حساس است موضوع مبارزه با مفاسد 

اقتصادی است و در این راستا به نتایج ارزشمندی رسیدیم.
س��ردار حسین نجات با بیان این مطلب که سازمان اطالعات سپاه به موضوع 

مفاس��د اقتصادی ورود کرده و به نتایج ارزش��مندی در این زمینه نیز دست یافته 
است، گفت: یکی از کارهای مهمی که روی آن حساس هستیم موضوع مبارزه با مفاسد 

اقتصادی است و بر همین اساس در ماه دو پرونده مرتبط با این مسئله را به نتیجه رسانده 
و تحویل دادگاه می دهیم.

وی درخص��وص اظهارات برخ��ی چهره ها مبنی بر اینکه باید بی��ن وزارت اطالعات و 
س��ازمان اطالعات سپاه تفکیک وظایف انجام ش��ود، اظهار داشت: ما با وزارت اطالعات در 
تعامل و هماهنگی هستیم و در موضوعات مختلف نگرانی از این حیث نداریم.  تسنیم

درحاشیه
تکمیلدستاوردهایکوانتومیتاپایانسال

رئیس سازمان انرژی اتمی، مزایای فناوری کوانتومی در مقوله هایی همچون 
ارتباطات، محاسبه گری، بیولوژی و حس گر ها را تشریح کرد.

علی اکبر صالحی در جریان مراسم رونمایی از فناوری کوانتومی طی مصاحبه ای 
اظهار کرد: از 2 س��ال پیش س��ازمان انرژی اتمی در عرصه فناوری کوانتومی ورود 

پیدا کرد. وی با تشریح چیستی فناوری کوانتومی بیان داشت: فناوری کوانتومی در 
ارتباط با پدیده هایی است که در سطح اتمی و زیر اتمی اتفاق می افتد و این پدیده ها به 

گونه ای است که با برداشت های روزمره ما از مسایل طبیعی ناسازگار است.
صالح��ی بیان داش��ت: ما برای ورود به عرصه فن��اوری کوانتومی باید بتوانیم فوتون ها و 
الکترون های درهم تنیده را جدا کنیم؛ پس از جدایی، بهره برداری الزم به عمل می آید؛ بنابراین 
کلید ورود به این فناوری، جداسازی ذرات مورد اشاره است. وی به مزایای فناوری کوانتومی در 

مقوله هایی همچون محاسبه گری، بیولوژی و حس گر ها نیز اشاره کرد.  میزان

دستاورد

تکیهبهمجّربی،بهمعنایتنگکردن
میدانجواناننباشد

امام ب��ه جوانان اعتماد و اعتقاد داش��تند. لذا مثاًل 
فرماندهان اّولیه س��پاه پاسداران - که هسته اّولیه سپاه 
را اینها گذاشتند - این مجموعه عظیم را تشکیل دادند 
و س��پاه در جنگ آن همه نقش آفری��د. وقتی اینها به 
امام معرفی شدند و امام اینها را شناختند، به هیچ وجه 
نگفتند که ش��ما جوانید، چطور میخواهی��د این کار را 
بکنید؛ نخیر، بلکه استقبال هم کردند. یا مثاًل در کابینه 
ش��هید رجایی، یک ع��ّده جوانان خیلی خ��وب بودند. 
اّولین کابینه ای که جوانان را به معنای واقعی کلمه وارد 
مس��ئولیت کرد، کابینه شهید رجایی بود. بعد هم آقای 
مهندس موسوی بودند که جوانان را وارد میدان کردند.

ام��روز هم جوانگرایی هس��ت. منتها ببینید؛ همان 
جوان دیروز که مسئولیتی به او داده شده و آن را پذیرفته 
و بیست سال هم مسئولیت اجرایی دارد، این نمیشود به 
جرم این که دیگر االن جوان نیست، آدم به او مسئولیت 
ندهد. تجربه چیزی نیس��ت که ناگهان به دس��ت بیاید. 
این تجربه ها و مجّربان را باید قدر شناخت. البته تکیه به 
مجّربی، بایستی به معنای تنگ کردن میدان برای جوانان 
نباش��د. من فکر نمیکنم امروز ه��م چنین روحیه ای در 
مسئوالن وجود داشته باشد و مثاًل بگوییم که به جوانان 
میدان داده نمیشود؛ نه. االن هم انسان میبیند که جواناِن 
کارآمدی بر سِر کارهای بزرگ هستند. امیدواریم که این 
روحیه، هم در بین جوانان تقویت شود که بخواهند وارد 
میدانهای اصلی و مهم ش��وند، و هم در بین مس��ئوالن 

تقویت شود که از این نیروها استفاده کنند.

بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با جوانان
13 بهمن 77

مخاطب شمایید

شهردارى كالله درنظر دارد طبقه همكف سالن سرپوشيده ورزشى جنب فرماندارى 
خود را  بصورت اجاره ماهيانه به مدت يكسال از طريق مزايده عمومى ( نوبت دوم ) با 

شرايط ذيل واگذار نمايد.
1) متقاضيان مى بايست مبلغ 7/200/000 ريال بابت سپرده شركت در مزايده به صورت 
ضمانتنامه بانكى و يا بحساب سپرده شهردارى به شماره 0106464486001 نزد بانك 
ملى واريز و فيش مربوطه و يا ضمانتنامه بانكى را به انضمام قيمت پيشنهادى خود 

تحويل دبيرخانه شهردارى نمايند.
 2) مهلت شركت در مزايده حداكثر تا پايان وقت ادارى روز پنج شنبه 97/05/11 
مى باشد كه دو روز پس از آن در محل دفتركار شهردار كالله پيشنهادات قرائت و 

رسيدگى مى شود.
3) ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده درج مى گردد كه متقاضيان جهت دريافت 

اسناد مزايده در مهلت تعيين شده در بند 2 به امور مالى شهردارى مراجعه نمايند
4) در صورت انصراف نفر اول، سپرده او ضبط و الويت به ترتيب با نفرات دوم و سوم 
برنده گان مى باشد كه در صورت انصراف ، سپرده آنان نيز به نفع شهردارى ضبط 

خواهد شد.
5) شهردارى در رد يا قبول كليه پيشنهادات مجاز و مختار مى باشد.

آگهى مزايده ( نوبت دوم) اجاره سالن
 ورزشى جنب فرماندارى          

عبدالحميد حق شناس – شهردار كالله 

چاپ دوم

 دوم
نوبت

آگـهـي عـمـومـي

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اردبيل –امور پيمان و قراردادها

اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان اردبيل در نظر دارد به استناد مجوز شماره 0016-97-75 كميسيون ماده 2 سازمان امور اقتصاد و دارايى استان اردبيل تعداد 
6 دستگاه از خودروهاى مازاد بر نياز خود را طبق مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومى طبق شرايط مزايده بفروش برساند.

 مهلت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 97/4/30 تا پايان وقت ادارى مورخه 97/5/6 
آخرين مهلت بارگذارى پيشنهادات در سامانه الكترونيكى دولت (ستاد) : ساعت 14 رز سه شنبه مورخه 97/5/16

تاريخ و محل بازگشايى پاكت ها: 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/5/17 در سالن جلسه اداره كل 
محل دريافت پيشنهادات: از طريق سامانه الكترونيك دولت (ستاد)

مبلغ سپرده شركت در مزايده: طبق جدول ، كه بصورت واريزى نقدى يا ضمانتنامه بانكى به حساب سيبا شماره 2174210819008 نزد بانك ملى بنام منابع طبيعى 
محل و تاريخ بازديد خودروها: اردبيل جنب صدا و سيما، اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى اردبيل از تاريخ 97/4/31 لغايت 97/5/14 ، در اوقات ادارى با هماهنگى 

مسئول امور نقليه 
هزينه هاى حمل و جابجايى و كارشناسى و و هزينه آگهى تعويض پالك و شماره گذارى و ساير خدمات بر عهده برنده مزايده مى باشد و هرگونه خالفى تا تاريخ مزايده 

بر عهده دستگاه مزايده گزار مى باشد. 
سپرده نفرات اول و دوم پس از تحويل خودرو مسترد مى گردد و اداره كل در رد و قبول هر يك و يا تمام پيشنهادات مختار است.

ميزان سپرده نوع سوختنوع مالكيتشماره موتورشماره شاسىرنگمدلنوع خودروشماره انتظامىرديف
شركت در مزايده

دستگاه استفاده 
نوع سندكننده

نسيان91-622الف111
 (دى ايكس)

سبز يشمى 1383
سير

D22309778Ka24898229Y12000000بنزيندولتى

اداره منابع 
طبيعى و 

آبخيزدارى استان 
اردبيل

قطعى

قطعى9500000بنزيندولتىNAG08NPED40053487165بژ روشن1384مزدا 91B2000-272الف212

بنزين دولتىNAMA1B19S6T000150G6AT4966741سفيد روغنى1386پاژن91-241الف313
- گاز

قطعى8500000

نسيان91-614الف411
 (دى ايكس)

آبى سير 1383
متاليك

D22309233KA24887078Yقطعى10000000بنزيندولتى

قطعى7500000بنزيندولتىNAMA0B19S5T000186G6AT4839751نوك مدادى1385پاژن91-188الف511

نسيان 91-978الف613
(دى ايكس)

قطعى8000000بنزيندولتىPCBGLUD22105739KA24891664Xسفيد روغنى1382

وزارت جهاد كشاورزى
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى

 استان اردبيل 

به خانم كاني گيل واتسون فرزند ماروين  آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم 
لي خواهان آقاي رامين عليزاده راد با وكالت آقاي محمدحسين اماني همداني دادخواستي به 
طرفيت خوانده خانم كاني گيل واتسون به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   272 شعبه   9609980217201413 كالسه  پرونده  شماره 
حسب  كه  تعيين  ساعت10   1397/7/2 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  2ونك  خانواده 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   272 شعبه  دفتر      110/43371  

اهرنجاني  زاده  عباس  حميدرضا  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
فرزند قربانعلي خواهان سارا دعاجوء با وكالت زهره زينالي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي 
حميدرضا عباس زاده اهر زنجاني به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609980217201130 شعبه 272 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 
تعيين كه حسب دستور  و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/24 ساعت10  ثبت  تهران  2ونك 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   272 شعبه  دفتر      110/43366  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980226500955 شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيدبهشتي تهران تصميم نهايي شماره 9709970226500391  خواهان: آقاي محمد شاه 
پسند فرزند علي اصغر با وكالت آقاي داور گل پروراجيرلو فرزند باال اوغالن به نشاني تهران 
فلكه دوم صادقيه ابتداي آيت اله كاشاني و پالك1 مجتمع طال ط4 واحد4 خواندگان: نيما شادمند 
فرزند يوسف و رضا صالحي فرزند عباس و صغري رمضانزاده مقدم فرزند هادي همگي به نشانى 
مجهول المكان   خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و مطالبه وجه 
سفته  پرونده كالسه 9609980226500955 شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره  خواهان: آقاي محمد شاه پسند فرزند علي اصغر با 
وكالت آقاي داور گل پروراجيرلو فرزند باال اوغالن به نشاني تهران فلكه دوم صادقيه ابتداي آيت 
اله كاشاني و پالك1 مجتمع طال ط4 واحد4 خواندگان: نيما شادمند فرزند يوسف و رضا صالحي 
فرزند عباس و صغري رمضانزاده مقدم فرزند هادي همگي به نشانى مجهول المكان   خواسته 
ها: مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و مطالبه وجه سفته گردشكار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و 
ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل 
و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از ذات باري تعالي بشرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص دعواى آقاي محمد شاه پسند فرزند علي 
اصغر با وكالت آقاي داور گل پرور اجيرلو وكيل محترم دادگستري به طرفيت آقاي رضا صالحي 
مستند  سفته  فقره   5 موضوع  ريال  مبلغ 555/000/000  مطالبه  خواسته  به  عباس  فرزند 
با  داري930769-997195-900429-900428-0743296  خزانه  هاي  شماره  به  دعوي 
احتساب خسارت دادرسي و تاخيرتاديه به شرح متن دادخواست تسليمي با التفات به اينكه وجود 
مستندات دعوي در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مرقوم دارد و با عنايت 
به اينكه دعوي مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقيمانده است با استصحاب بقاء 
دين بر ذمه خوانده دعوي خواهان را مقرون به واقع تشخيص و با استناد مواد 502-198-
515-519-522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 249-
286-309 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ555/000/000ريال بابت 
اصل خواسته خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخواست 1396/11/18 لغايت يوم الوصول 
براساس نرخ شاخص تورم بانك مركزي مبلغ18/879/000ريال بابت هزينه دادرسي و اوراق 
و دريافت  تاخيرتاديه محاسبه  احتساب خسارت  از  مابقي آن پس  تقديمي خدمات قضايي كه 
خواهد شد حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به لحاظ خسارت ناشي از طرح دعوي در حق خواهان 
صادر واعالم مي دارد.   ضمنا مدير محترم دفتر موظف است هزينه دادرسي خسارت تاخيرتاديه 
را محاسبه از خواهان وصول و ابطال تمبر نمايد دعواي خواهان به طرفيت آقاي نيما شادمند و 
خانم صغري رمضان زاده مقدم به عنوان ضامنين وجه سفته هاي مرقوم با توجه به اينكه جهت 
برخورداري از امتيازات اسناد تجاري واخواست سفته ها ضروري بوده كه اين مهم رعايت نشده 
و بالتبع اقامه دعوا عليه نامبردگان در قالب اسناد تجاري و مقررات قانون تجارت با وصف مذكور 
مسموع نمي باشد لذا با مستفاد از مقررات مواد 284 الي290 قانون تجارت و ماده 2 قانون 
آئين دادرسي مدني قرار رد دعو ا خواهان نسبت به نامبردگان صادر مي گردد.   راى صادره 
نسبت به خوانده غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه5  رئيس  دفتر                            110/43361  

به خانم كاني گيل واتسون فرزند ماروين  آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم 
لي خواهان آقاي رامين عليزاده راد با وكالت آقاي محمدحسين اماني همداني دادخواستي به 
طرفيت خوانده خانم كاني گيل واتسون به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به 
قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   272 شعبه   9609980217201413 كالسه  پرونده  شماره 
حسب  كه  تعيين  ساعت10   1397/7/2 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  2ونك  خانواده 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در 

دادگاه حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   272 شعبه  دفتر      110/43371  

اهرنجاني  زاده  عباس  حميدرضا  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي 
فرزند قربانعلي خواهان سارا دعاجوء با وكالت زهره زينالي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي 
حميدرضا عباس زاده اهر زنجاني به خواسته طالق مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده كالسه 9609980217201130 شعبه 272 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 
تعيين كه حسب دستور  و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/24 ساعت10  ثبت  تهران  2ونك 
دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده 
ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه  نسخه 

حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   272 شعبه  دفتر      110/43366  

 دادنامه پرونده كالسه 9609980226500955 شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيدبهشتي تهران تصميم نهايي شماره 9709970226500391  خواهان: آقاي محمد شاه 
پسند فرزند علي اصغر با وكالت آقاي داور گل پروراجيرلو فرزند باال اوغالن به نشاني تهران 
فلكه دوم صادقيه ابتداي آيت اله كاشاني و پالك1 مجتمع طال ط4 واحد4 خواندگان: نيما شادمند 
فرزند يوسف و رضا صالحي فرزند عباس و صغري رمضانزاده مقدم فرزند هادي همگي به نشانى 
مجهول المكان   خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و مطالبه وجه 
سفته  پرونده كالسه 9609980226500955 شعبه5 دادگاه عمومى حقوقى مجتمع قضايى 
شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره  خواهان: آقاي محمد شاه پسند فرزند علي اصغر با 
وكالت آقاي داور گل پروراجيرلو فرزند باال اوغالن به نشاني تهران فلكه دوم صادقيه ابتداي آيت 
اله كاشاني و پالك1 مجتمع طال ط4 واحد4 خواندگان: نيما شادمند فرزند يوسف و رضا صالحي 
فرزند عباس و صغري رمضانزاده مقدم فرزند هادي همگي به نشانى مجهول المكان   خواسته 
ها: مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه خسارت تاخيرتاديه و مطالبه وجه سفته گردشكار: خواهان 
دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و 
ثبت كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت مقرر حوزه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل 
و باتوجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از ذات باري تعالي بشرح زير 
مبادرت به صدور راى مى نمايد.   راى دادگاه  درخصوص دعواى آقاي محمد شاه پسند فرزند علي 
اصغر با وكالت آقاي داور گل پرور اجيرلو وكيل محترم دادگستري به طرفيت آقاي رضا صالحي 
مستند  سفته  فقره   5 موضوع  ريال  مبلغ 555/000/000  مطالبه  خواسته  به  عباس  فرزند 
با  داري930769-997195-900429-900428-0743296  خزانه  هاي  شماره  به  دعوي 
احتساب خسارت دادرسي و تاخيرتاديه به شرح متن دادخواست تسليمي با التفات به اينكه وجود 
مستندات دعوي در يد خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به ميزان وجه مرقوم دارد و با عنايت 
به اينكه دعوي مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقيمانده است با استصحاب بقاء 
دين بر ذمه خوانده دعوي خواهان را مقرون به واقع تشخيص و با استناد مواد 502-198-
515-519-522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و مواد 249-
286-309 قانون تجارت حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ555/000/000ريال بابت 
اصل خواسته خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخواست 1396/11/18 لغايت يوم الوصول 
براساس نرخ شاخص تورم بانك مركزي مبلغ18/879/000ريال بابت هزينه دادرسي و اوراق 
و دريافت  تاخيرتاديه محاسبه  احتساب خسارت  از  مابقي آن پس  تقديمي خدمات قضايي كه 
خواهد شد حق الوكاله وكيل طبق تعرفه به لحاظ خسارت ناشي از طرح دعوي در حق خواهان 
صادر واعالم مي دارد.   ضمنا مدير محترم دفتر موظف است هزينه دادرسي خسارت تاخيرتاديه 
را محاسبه از خواهان وصول و ابطال تمبر نمايد دعواي خواهان به طرفيت آقاي نيما شادمند و 
خانم صغري رمضان زاده مقدم به عنوان ضامنين وجه سفته هاي مرقوم با توجه به اينكه جهت 
برخورداري از امتيازات اسناد تجاري واخواست سفته ها ضروري بوده كه اين مهم رعايت نشده 
و بالتبع اقامه دعوا عليه نامبردگان در قالب اسناد تجاري و مقررات قانون تجارت با وصف مذكور 
مسموع نمي باشد لذا با مستفاد از مقررات مواد 284 الي290 قانون تجارت و ماده 2 قانون 
آئين دادرسي مدني قرار رد دعو ا خواهان نسبت به نامبردگان صادر مي گردد.   راى صادره 
نسبت به خوانده غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين دادگاه و سپس قابل 

تجديدنظرخواهى در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه5  رئيس  دفتر                            110/43361  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

به شرح دادخواست  به شماره شناسنامه 10420   متن آگهى خانم محبوبه سادات آل داود 
تقديمى به كالسه 970244/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مريم عزيز به شماره شناسنامه 9192 در تاريخ 97/1/23 اقامتگاه 
دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحومه منحصر است به: 1- محبوبه 
تولد 62/11/24 صادره  تاريخ  ملى 0074894404  كد  داود ش ش 10420  آل  سادات 
تهران نسبت با متوفيه دختر (متقاضى) 2- منصوره سادات آل داود ش ش 28532 كد ملى 
انجام  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 66/6/21 صادره  تاريخ   0081881851
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43688  

 دادنامه پرونده كالسه 9609981026400249 شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل 
اختالف شهر تهران تصميم نهايى شماره 9709971026400279 خواهان: خانم پوران ملكى  
طلب  مطالبه  خواسته:  يارمحمدى  عبدالرضا  آقاى   -2 محمدزاده  محمود  آقاى   -1 خواندگان: 
از  تقديم داشته كه پس  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان درخواستى 
ارجاع به اين حوزه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده مقرر حوزه 
به تصدى امضاكنندگان زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل 

نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
 (راى قاضى شورا) درخصوص دعوى پوران ملكى به طرفيت 1- عبدالرضا يارمحمدى 2- محمود 
محمدزاده به خواسته مطالبه 124/720/000ريال با توجه به محتويات پرونده خواهان يك 
دستگاه خودرو به شماره 662 ج 21 ايران 26 را به قيمت 370/000/000 ريال از خوانده 
رديف اول خريدارى مى كند كه برابر نظريه كارشناس رسمى دادگسترى قيمت واقعى خودرو 
250/000/000 ريال مى باشد و اينكه خواهان مبايعنامه ندارد و با شهادت شهود ادعاى خود 
را مطالبه مى كند و خواندگان عليرغم ابالغ قانونى در جلسه شورا حاضر نشده و اليحه اى نيز 
ارسال ننموده است اعضاء دعوى خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستندا" به ماده 198 
و 519 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده رديف اول (عبدالرضا يارمحمدى) 
بابت هزينه  بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال  به مبلغ 120/000/000 ريال 
كارشناسى و مبلغ 624/000 ريال بابت هزينه دادرسى صادر و اعالم مى گردد و با توجه به 
اينكه خوانده رديف دوم نقشى در معامله نداشته است مستندا" به ماده 89 ناظر بر بند 4 
ماده 84 قانون آيين دادرسى مدنى حكم بر رد دعوا صادر و اعالم مى گردد با توجه به اينكه 
در دادنامه 9609971026400609 مورخ 96/6/14 نام خوانده رديف اول سهوا" عليرضا 
به ماده 309 قانون آيين دادرسى مدنى دادنامه اشاره  يارمحمدى قيد شده است مستندا" 

شده به شرح فوق تصحيح مى گردد و با توجه به اينكه راى غيابى مى باشد. 
 اين راى بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهى در اين شعبه سپس بعد از بيست روز قابل 

تجديدنظر خواهى در محاكم محترم عمومى و حقوقى مى باشد. 
 110/43685            شعبه 164 مجتمع شماره چهار شوراى حل اختالف شهر تهران – محسن سبحانى

آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به نسرين مقيمي فرزند محمدباقر خواهان 
رضا عبدي دادخواستي به طرفيت خوانده نسرين مقيمي به خواسته مطالبه مطرح كه به اين 
عمومي  دادگاه  شعبه26   9509980938900107 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه 
حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/6/21 ساعت 9:30 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مراجعه و ضمن  دادگاه  به دفتر  آگهي  انتشار  تاريخ  از  ماه پس  تا خوانده ظرف يك  مي گردد 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   26 شعبه  دفتر      110/43381  

عباسلو  كور  عبادي  سروش  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
عبادي  سروش  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آبادي  فتح  حميده  خواهان  منصور   فرزند 
كور عباسلو به خواسته اجرت المثل مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
تهران   يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه   9709980202300162
طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين  ساعت9:30  مورخ 1397/7/1  رسيدگي  وقت  و  ثبت 
موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 

دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران يك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   253 شعبه  دفتر      110/43378  

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي حميدرضا اروميه فرزند علي اكبر 
اجرت  خواسته  به  اروميه  حميدرضا  خوانده  طرفيت  به  دادخواستي  آرامش  افسانه  خواهان 
 9709980216800212 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  المثل 
شعبه 268 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2ونك تهران  ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/6/24 ساعت9:00 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين 
دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران 2ونك  خانواده  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   268 شعبه  دفتر      110/43375  

پرونده:  كالسه  به  ضمائم  و  دادخواست  و  دادرسى  وقت  ابالغ  آگهى  آگهى  متن   
970444/651 وقت رسيدگى: 97/6/24 ساعت 16/30 خواهان: سميه قدسى خوانده: 
نموده  اختالف  تسليم شوراى حل  دادخواستى  خواهان  وجه  مطالبه  خواسته:  مظفرى  سعيد 
كه جهت رسيدگى به حوزه 651 ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول 
المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور حوزه و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى مدنى مراتب يك نوبت در يكى از جرايدكثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر يك نوبت منتشر و مدت آن 

10 روز خواهد بود. 
14 م  اختالف  حل  شوراى   651 دفتر  مدير                                 110/43695  

متن آگهى خانم مرضيه سعيدى به شماره شناسنامه 7124 به شرح دادخواست تقديمى به 
كالسه 970278/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان سلطانعلى سعيدى به شماره شناسنامه 234 در تاريخ 97/2/18 اقامتگاه دائمى 
خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مرضيه سعيدى 
تهران  صادره   1350/9/15 تولد  تاريخ   0057965889 ملى  كد   7124 شناسنامه  شماره 
نسبت با  متوفى دختر 2- زهرا سعيدى شماره شناسنامه.  .  .  .   كد ملى 014492091 تاريخ 
تولد 1371/1/29 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 3- مهدى سعيدى شماره شناسنامه 
11159 كدملى 0082006105 تاريخ تولد 1364/1/30 صادره تهران نسبت با متوفى دختر 
4- جواهر عليزاده شماره شناسنامه.  .  .   كد ملى 1533404062 تاريخ تولد 1337/2/20 
صادره ميانه نسبت با متوفى همسر اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در 
يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از 
تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر 

خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43694  

متن آگهى آقاى مجيد مشرقى به شماره شناسنامه 3255 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970318/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان محترم عربى به شماره شناسنامه 201 در تاريخ 1395/7/26 اقامتگاه دائمى خود 
به: 1- مجيد مشرقى ش  آن مرحومه منحصر است  الفوت  ورثه حين  و  گفته  زندگى  بدرود 
ش 3255 كد ملى 0042588294 تاريخ تولد 1337/9/20 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 2- حميد مشرقى ش ش 2228 كد ملى 00425847959 تاريخ تولد 1344/9/21 
صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- رضا مشرقى ش ش 21615 كد ملى 0035083093 
متوفيه پسر 4- شهين مشرقى ش ش  با  نسبت  تهران  تولد 1346/12/20 صادره  تاريخ 
2671 كد ملى 1816768790 تاريخ تولد 1330/11/9 صادره آبادان نسبت با متوفيه دختر 
5- صديقه مشرقى ش ش 149 كد ملى 0793138736 تاريخ تولد 1326/3/13 صادره 
سبزوار نسبت با متوفيه دختر 6- نسرين مشرقى ش ش 481 كد ملى 0041759788 تاريخ 
مقدماتى،  انجام تشريفات  با  اينك  متوفيه دختر  با  تهران نسبت  تولد 1340/4/25 صادره 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از 
متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43692  

دادخواست  شرح  1240000448به  شناسنامه  شماره  به  رمضانى  سعيد  آقاى  آگهى  متن   
تقديمى به كالسه 970301/655 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان مرتضى رمضانى كجانى به شماره شناسنامه 27 در  تاريخ 96/11/26 
اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- 
سعيد رمضانى كجانى ش ش .  .  .  .   كد ملى 1240000448 تاريخ تولد 1367/1/7 صادره 
نائين نسبت با متوفى پسر 2- عليرضا رمضانى كجانى ش ش .  .  .   كد ملى 0015407136 
تاريخ تولد 1371/10/16 صادره تهران نسبت با متوفى پسر 3- اشرف تقى زاده كجانى ش 
ش 26 كد ملى 124754951 تاريخ تولد 1349/1/17 صادره نائين نسبت با متوفى همسر 
اينك با انجام تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى 
اعتراضى دارد و يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت 

يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   655 شعبه  رئيس                    110/43691  

 متن آگهى آقاى ناصر صابرى به شماره شناسنامه 32 به شرح دادخواست تقديمى به كالسه 
970194/656 از اين شعبه درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
اقامتگاه  تاريخ 96/11/22  به شماره شناسنامه 595 در  شادروان فاطمه صابرى زفرقندى 
ناصر   -1 به:  است  منحصر  مرحومه  آن  الفوت  حين  ورثه  و  گفته  زندگى  بدرود  خود  دائمى 
صابرى ش ش 32 كد ملى 1189672766 تاريخ تولد 22/11/1 صادره اردستان نسبت با 
متوفيه شوهر (متقاضى) 2- سعيد صابرى ش ش 3773 كد ملى  0056829061 تاريخ تولد 
50/4/12 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 3- حميدرضا صابرى ش ش 4968 كد ملى 
0056996012 تاريخ تولد 51/5/19 صادره تهران نسبت با متوفيه پسر 4- مهدى صابرى 
ش ش 9370 كد ملى 0068693281 تاريخ تولد 52/9/10 صادره تهران نسبت با متوفيه 
پسر 5- محمدى صابرى ش ش 1135 كد ملى 0070284792 تاريخ تولد 63/1/9 صادره 
تهران نسبت با متوفيه پسر 6- نفيسه صابرى ش ش 45155 كد ملى 0059837748 تاريخ 
متوفيه دختر 7- زهرا صابرى ش ش 10136 كد  با  تهران نسبت  تولد 61/8/23 صادره 
ملى 0386129150 تاريخ تولد 66/6/26 صادره قم نسبت با متوفيه دختر اينك با انجام 
تشريفات مقدماتى، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد 
و يا وصيت نامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف مدت يك ماه به دادگاه 

تقديم دارد واال گواهى مربوطه صادر خواهد شد. 
تهران  14 منطقه  اختالف  حل  شوراى   656 شعبه  رئيس                    110/43690  

سوشیانت آسمانی

از اردیبهش��تی که صحبت از  ویلچری  ها در هیات دولت را از دست بـه نقد
زب��ان رئیس جمه��وری ش��نیدیم تقریبا س��ه ماه 
می  گذرد، دو ماه هم از درخواست علنی نمایندگان 
ب��رای تغییر کابین��ه و تغییر تفکراتی ک��ه در تیم 
اقتصادی دولت وج��ود دارد می گذرد و تازه!! رئیس 
دولت تصمیم گرفته اس��ت که پاسخ این نیازی که 
خود حس کرده و پارلمان و مردم هم به او گوش��زد 
کردند را با تعارف، ش��ایعه و باالخره تغییر در راس 
بانک مرکزی پاسخ دهد! و نهایتا تنها با تغییر رئیس 
بانک مرک��زی که به گفته عض��و کمیته تحقیق و 
تفحص از موسس��ات مالی و اعتباری، امضایش پای 
تایید این موسسات است، رضایت بدهد، هم اویی که 
وقتی آمد دالر حدود سه هزار تومان بود و حاال... او 
رفت اما مهم این است که تفکر سیف گونه هم برود 
و اف��راد دیگر را نیز تغییر بدهند اما انگار روحانی در 
تعارف پس��ت رودروایس��ی دارد و برای همین است 

که استعفای تکذیب شده نوبخت را نپذیرفته!

سیفبدونبازخواسترفت؟!
اولین فردی که در تصمیمات کالن اقتصادی 
موث��ر بود از دولت رفت و در جای صندلی ولی اهلل 
س��یف از امروز عبدالناص��ر همتی تکیه خواهد زد 
اما معلوم نش��د علت نوس��انات ارزی، اضافه شدن 
نقدینگ��ی، رش��د قارچگون��ه موسس��ات مال��ی و 
اعتباری و افتضاح ورشکس��تی آنها را چه کس��ی 
بای��د به اذهان عمومی پاس��خ دهد، س��یف بعد از 
پنج سال و خورده ای از اخذ حقوق برای کاری که 
به عقیده کارشناسان بسیاری، نتوانسته مدیریتش 
کند، رفت و توبیخ نش��د و توضیح��ی هم نداد! او 
ش��اید چند س��ال دیگر زمانی که دوب��اره به قول 
برخی ها آبها از آس��یاب افتاد برگردد و کس��ی هم 

نپرسد، از سال 92 تا 97 چه کردی و چه نکردی؟! 
این مدل رفتنها هم 40 س��ال اس��ت که نتوانسته 
س��وء مدیریتها را درست کند، درست است که در 
قانون مس��ئولیت مدیران تا پایان عمرشان و حتی 
توسط بازماندگانش��ان قابل بررسی و جبران است 
و خسارات ناشی از قصور و تصمیمات اشتباه قابل 
استرداد است اما هیچوقت با هیچ مدیری اینگونه 
حسابکشی ها نشده است و شاید برای همین است 
که مدیران با خی��ال راحت و بدون تفکری عمیق 

درباره عواقب فرمانشان دستور می دهند.

استعفاییکهابتداپذیرفتهنشد
وسپستکذیبشد!

اما در ادامه اس��تعفایی دیگر از موثران در نظام 
اقتصادی نوبخت اس��ت که هم مدیر سازمان برنامه 
و بودجه اس��ت و هم س��خنگوی دولت! او هم انگار 
اس��تعفا داده و پذیرفته نش��ده هر چند که واعظی 
این اس��تعفا را از اس��اس تکذیب کرده اس��ت. در 
همی��ن زمینه رئیس  س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
حاشیه هیات دولت که اتفاقا فایل ویدئویی آن نیز 
موجود است گفته که درخواست کناره گیری از همه 
مسئولیت های دولتی را تقدیم رئیس جمهور کردم.

محمدباقر نوبخ��ت افزود: عمده وقت دولت به 
تصویب آیین نامه ای درخصوص چگونگی واگذاری 
50 هزار واحد مس��کن مهر که فاقد متقاضی است 
اختصاص یافت. وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه 
آیا تغییرات کابینه ش��امل سازمان برنامه و بودجه 
نیز می ش��ود، تصریح کرد: بعد از بروز نابسامانی ها 
انتظ��ار و مطالبه مردم این بود که وضعیت بازار ارز 
بهبود پیدا کند؛ این موضوع با ترمیم و تغییر کابینه 

و تیم اقتصادی دولت همراه دانسته شد.
نوبخت تاکی��د کرد: بدون اینک��ه موضوع ارز 
و سیاس��ت های بان��ک مرک��زی در ای��ن زمینه و 
نابسامانی های بازار کاال ارتباطی با سازمان برنامه و 
بودجه داشته باشد، ترجیح دادم برای اینکه زمینه 

برای اصالح فراهم ش��ود و دست رئیس جمهور باز 
باش��د، داوطلبانه و ش��خصا از تمام مسئولیت های 

موجود دولت کناره گیری کنم.
وی گف��ت: صمیمانه ای��ن کناره گی��ری را به 
آق��ای رئیس جمهور تقدیم کردم، اما عده ای گفتند 
فداکاری ش��ده و برخی نیز گفتند فضاسازی شده 
که تس��ویه حساب سیاسی شود. از همه درخواست 

می کنم بیش از هر چیز نگران مردم باشیم.
نوبخت با بیان اینکه االن وقت تس��ویه حساب 
سیاسی نیست، تصریح کرد: می خواهم به تدریس در 
کالس درس بپردازم و کنار دانشجویان باشم. حتی 
اگر یک در هزار وضعیت با تغییر من بهتر می شود، 

آمادگی دارم که از دولت کنار بروم. اگر برخی فعاالن 
سیاس��ی رضایت خدا را در نظر نمی گیرند، مراعات 

مردم را بکنند و دنبال تسویه حساب نباشند.
وی با بیان اینکه آقای روحانی بیش از 30 سال 
اس��ت که من را می شناس��د و امیدوارم که تصمیم 
مقتضی را بگیرند، یادآور ش��د: من نتوانس��تم اقای 
رئیس جمهور را برای این کار قانع کنم. امیدوارم که 
ایشان تصمیم مقتضی را بگیرند. البته از طرفی اصرار 
بر ترک مسئولیت آن هم در شرایط فعلی یک جور 
فرصت طلبی به نظر می رس��د و ممکن است عده ای 

بگویند افرادی به دنبال عافیت طلبی هستند.
نوبخ��ت اضافه ک��رد: رئیس جمه��ور آنچه که 

مصلحت مردم و اقتضای ش��رایط باشد را در زمینه 
تغیی��رات دیگ��ر در کابینه پیگی��ری خواهند کرد 

چراکه به رای مردم متعهد است.

استعفاینوبختصحتندارد
اما کمی بعد از این اظهارنظر مس��تند؛ رئیس 
 دفتر رئیس جمهور اس��تعفای نوبخ��ت از دولت را 
تکذیب کرد! در پایگاه اطالع رسانی دولت آمده که 
سیدمحمود واعظی با تکذیب خبر کناره گیری نوبخت 
اعالم کرد: ایش��ان درپی مباحث��ی که درخصوص 
تغییرات در دولت به وجود آمده است صرفا با اعالم 
آمادگی و باز گذاش��تن دست رئیس جمهور در این 
تغییرات بحثی را با رسانه ها مطرح کردند و در عین 
حال گفته اند که در هرجایگاهی از معلمی دانشگاه 
تا هر مسئولیت دیگری که رئیس جمهوری امر کنند 
آمادگی مس��اعدت و خدمتگزاری به دولت و ملت 
را دارند. از این نظر انتش��ار خبر استعفای ایشان از 

سمت برنامه و بودجه به هیچ وجه صحت ندارد.

بدونتعارف
به جز تک��رار اینکه تغییر کابین��ه بدون تغییر 
اس��تراتژی کاری را پیش نمی ب��رد باید گفت، چند 
ماه از س��خنرانی رئیس جمهور درب��اره ناکارآمدی 
برخ��ی اعضای کابینه می گذرد و بع��د از این مدت 
باالخره یکی بدون هی��چ توبیخ و توضیحی می رود 
و دیگری هم تلویحا و فقط برای رس��انه ها اس��تعفا 
می دهد و رئیس دفتر رئیس جمهوری هم تاکید دارد 
که اس��تعفایی از نوبخت نیامده، در واقع اس��تعفای 
نمادین! و ش��اید رس��انه ای. این قبی��ل کارها برای 
مردمی که به تدبیر دولت امید بس��ته  اند و تاکنون 
با همه مطالباتشان پش��ت دولت را خالی نکرده اند 
توهین به آنها محسوب می شود کاش اعضای هیات 
دولت و شخص رئیس جمهور برای راه انداختن کار 
مردم در عمل هم نشان دهد که هیچ تعارفی با کسی 

که کارش را نتوانسته خوب مدیریت کند ندارد.

سروری:
تَکرار می کنم ها دیگر تَکرار نخواهد شد

ب دبیرکل جمعیت رهپویان گفت: اصالح طلبان در آینده  ا حــــز قص��د دارن��د تا ب��ا فش��ار فزاینده ب��ه ش��ورای نگهبان ا
گزینه ه��ای اصلی خود را وارد میدان کنند اما ش��عار "تک��رار می کنم" دیگر 

تکرار نخواهد شد.
پرویز س��روری افزود: اصالح طلبان تصمیم دارند تا با مهندس��ی مدیریت 
ش��ده به افکار عمومی القا کنند که میان آنها و دولت فرق وجود دارد و عمال 

می خواهند راه خود را از روحانی جدا کنند.
وی اف��زود: جری��ان اصالح��ات با جمله "تَک��رار می کن��م" رئیس دولت 
اصالحات فضا را به گونه ای جلوه  دادند که گویا در عالم امکان تنها دولتی که 
می تواند مشکالت از سر راه مردم بردارند دولت روحانی است، اما امروز شدیدا 
به دنبال آن هس��تند تا برای حفظ س��بد رای  خود مش��کالتی که به واسطه 

ناکارآمدی دولت بر دوش مردم سنگینی می کند را از سر خود باز کنند.
سروری تصریح کرد: اصالح طلبان با یک نمایش خیمه شب بازی می خواهند 
پای خود را از معضالت و چالش های جدی کشور بیرون بکشند به همین منظور 
با تخریب و انتقادهای علیه روحانی می خواهند بگویند که با وی نیستند! اما خوب 
است بدانند که مردم هیچ گاه از یادشان نمی رود که جریان اصالحات در کارزار 
انتخاب��ات چگونه هر لحظه پیام های متفاوتی را برای اثبات کارآمدی روحانی و 
دولت یازدهم منتش��ر می کرد! چطور ممکن است در مدت زمان کوتاهی که از 

عمر دولت اصالح طلبان می گذرد آنها بخواهند راه خود را از روحانی جدا کنند.
دبیرکل جمعیت رهپویان خاطرنشان کرد: اصالح طلبان قدرتمندانه پای 
برجام ایس��تادند اما امروز به منتقدان اصلی دولت تبدیل شده اند و می گویند 
که به روحانی گوشزد کردیم که تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام نگذارد! 

لطفا بیایند که اعالم کنند دقیقا این صحبت ها را کجا گفته اند.
وی افزود: اصالح طلبان با تمام قوا از محوری ترین برنامه دولت که برجام است 
حمایت کردند و ما هنوز اظهارات سرمستانه آنها را امضای برجام فراموش نکرده ایم 

و این امر با سرچ ساده اینترنتی مشخص می شود.  باشگاه خبرنگاران

از انتظار مردم برای تدبیر دولت تا بازی تغییر صندلی ها؛

»چهمیکنه«آقایرئیسجمهور!
خداحافظی بدون بازخواست
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