
صادرات 37 میلیارد دالری 
۱۱ ماه کشور

شاخص بورس به کانال
 7۹ هزار واحد برگشت

گروه اقتصادی:گمرک جمهوری اسالمی اعالم کرد: صادرات غیر نفتی در ۱۱ماه امسال ۳۷ میلیارد دالر 
بوده که سهم خام فروشی بیش از ۳ میلیارد دالر است.

گمرک جمهوری اسالمی ایران، جزئیات صادرات و واردات ۱۱ ماه سال جاری را منتشر کرد.
بر این اس��اس صادرات ۱۱ ماه امس��ال نشان می دهد که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل از لحاظ وزن 

۱5.۷۳ درصد رشد و از لحاظ ارزش منفی ۱.52 دهم کاهش داشته است.
همچنین آمار واردات حکایت از آن دارد که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل از لحاظ وزن منفی ۱9.5 

درصد و از لحاظ ارزش منفی ۱۱.96 درصد کاهش نشان می دهد.
اقالم عمده صادراتی طی ۱۱ ماه گذشته شامل سنگ آهن هماتیت دانه بندی به ارزش ۱258 میلیون دالر و سهم ارزشی 4.5۱ درصد، پروپان مایع شده 

به ارزش ۱ میلیارد و ۱22 میلیون دالر و سهم ارزشی 4.02 درصد، قیر نفت به ارزش ۱006 میلیون دالر و سهم ارزشی ۳.6۱ درصد بوده است.
کش��ورهای عمده صادراتی محصوالت ایران در ۱۱ ماه س��ال جاری به ترتیب چین، عراق، امارات متحده عربی، هند، افغانس��تان و سایر کشورها بوده 
اس��ت که در مجموع از لحاظ وزن میزان صادرات به ۷۱ هزار و 40۷ تن و از لحاظ ارزش به میلیون دالر به 2۷884 می رس��د که نس��بت به مدت مشابه سال 

قبل از لحاظ وزن ۱۳.۷4 درصد رشد و از لحاظ ارزش دالری منفی 5.۳۱ درصد کاهش نشان می دهد.

گروه اقتصادی: ش��اخص کل بورس تهران با تاثیر منفی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تأمین به کانال 
۷9 هزار واحد بازگشت؛ همچنین دیروز سهام نیروگاه عسلویه مبنا برای اولین بار در فرابورس عرضه شد.

روند نزولی شاخص بورس دیروز هم ادامه دار شد و با تأثیر منفی هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین 
ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان و ایران خودرو به کانال ۷9 هزار بازگشت.

دیروز ارزش معامالت نس��بت به روز سه ش��نبه با افزایش همراه ش��د، به طوری که ارزش معامالت با 
جابجایی ۳2۷ میلیون برگ سهم به ۱4۳ میلیارد تومان رسید.

در معامالت دیروز بورس، داروسازی اکسیر، سرامیک های صنعتی اردکان، کیمیادارو، تولی پرس، پاالیش 
نفت اصفهان، ایرانگچ و کشت و صنعت پیازر، بیشترین ارزش در مقابل سینمان کارون، سیمان درود، تولیدی مهرام، جام دارو، کارخانجات داروپخش، صنایع 
ریخته گری و الکترونیک خودرو شرق بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند.در فرابورس شاخص مثبت شد و به ۷52 واحد رسید، که بیشترین تأثیر مثبت 
را پاالیش نفت تهران، بانک دی، تأمین مواد اولیه فوالد صبانور، ذوب آهن اصفهان و بانک گردش��گری داش��تند.همچنین دیروز ۳6 میلیون 400 هزار س��هم 
معادل 5 درصد س��هام تولید برق عس��لویه مبنا برای اولین بار پس از پذیرش در فرابورس عرضه ش��د و ۱۱۱0 تومان نیز کشف قیمت و به معامله گران طبق 

سهمیه فروخته شد.
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سهم 600 مگاواتی انرژی های
 نو از سبد برق ایران

گ��روه اقتصادی: قائم مق��ام وزیر نیرو با 
تاکی��د بر این که تامین منابع مالی برای توس��عه 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر باید برگرفت��ه از منابع 
غیردولتی باش��د، اظهار کرد: در سال آینده 600 
مگاوات از انرژی کش��ور از طری��ق انرژی های 

تجدیدپذیر تامین می شود.
س��تار محمودی در نخستین روز برگزاری 
انرژی ه��ای  بین الملل��ی  نمایش��گاه  شش��مین 
تجدیدپذیر، بهره وری انرژی و مولدهای مقیاس 
کوچک، گف��ت: نرخ خرید ب��رق از انرژی های 
تجدیدپذیر پنج تا شش برابر قیمت واقعی است و 
وزارت نیرو برای تشویق سرمایه گذاران نرخ خرید 
باالتری را درمقایس��ه با منابع دیگر درنظر گرفته 
اس��ت.وی با تاکید بر این که اکنون دانش جهانی 
و تحقیقات کشور به سمتی رفته که انرژی های نو 
در ابعاد گسترده تری جایگزین انرژی های فسیلی 
ش��ده اس��ت، گفت: یکی از اهداف وزارت نیرو 
توس��عه انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده 
برای کاهش تلفات انتقال انرژی است.قائم مقام 
وزیر نیرو با تاکید بر این که سرمایه گذاری در یک 
نیروگاه بیش از یک هزار میلیارد تومان هزینه دارد، 
درمورد دریافت هزینه برق از بخش های نظامی و 
تاخیر در پرداخت قبوض، گفت: وزارت نیرو با 
مصرف کنندگان ارتباط مالی دارد و ممکن است 
مش��ترکانی هزینه های خود را با تاخیر پرداخت 

کنند، اما این ارتباطی متقابل است.

قیمت نفت به ۱0۹ دالر
 کاهش یافت

گ��روه اقتصادی: قیمت نفت در بازارهای 
جهانی با ۱0 س��نت کاهش ب��ه ۱09.4۱ دالر در 
هر بشکه رس��ید.به گزارش رویترز، قیمت نفت 
در بازارهای جهانی در ادامه روند کاهش��ی روز 
سه ش��نبه کاهش یافت.روز سه شنبه در اثر انتظار 
برای افزایش ذخایر نفت آمریکا قیمت ها کاهش 
یافت، ام��ا دیروز پس از انتش��ار آماری مبنی بر 
کاهش ش��دید این ذخایر قیم��ت نفت افزایش 
یافت اما به علت شاخص های اقتصادی ضعیف 

این کشور این افزایش ها متوقف شد.

گروه اقتصادی: مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی 
نفت با اش��اره به کش��ف ذخایر جدید نفت و گاز 
در ای��ران با بی��ان اینکه به زودی نتایج اکتش��افات 
جدید نفت و گازی کش��ور توسط وزیر نفت اعالم 
خواهد ش��د، گف��ت: در منطقه زاگ��رس و مناطق 
مرکزی ایران شواهدی مبنی بر وجود ذخایر جدید 

هیدروکربوری وجود دارد.
هرمز قالوند درباره آخرین وضعیت اکتشافات 
جدید نفت و گاز طبیعی در ایران، گفت: از ابتدای 
س��ال جاری تاکنون چندین اکتشاف بزرگ نفت و 
گاز در ایران انجام شده است.مدیر اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران با اع��الم اینکه هم اکنون نتایج این 
اکتشافات نفت و گاز به شرکت ملی نفت ارائه شده 
اس��ت، تصریح کرد: پیش بینی می ش��ود به زودی 
نتای��ج کامل این اکتش��افات جدید نف��ت و گازی 
توسط وزیر نفت اعالم ش��ود.این مقام مسؤول در 
پاسخ به این س��وال مهر که برخی از کارشناسان از 
پایان دوران طالیی اکتشافات نفت و گازی در ایران 
خب��ر می دهند، اظهار داش��ت: این موضوع صحت 
ندارد.قالوند با بیان اینکه شرکت ملی نفت ایران از 
روش های جدید اکتشافی برای کشف ذخایر جدید 

نفت و گاز در ایران اس��تفاده می کند، بیان کرد: از 
س��وی دیگر با توجه به ش��واهد موجود در مناطق 
مرکزی و حوزه زاگرس پتانس��یل های قابل قبولی 
برای کش��ف ذخایر جدید نفت و گاز وجود دارد. 
مدیر اکتشاف ش��رکت ملی نفت ایران با بیان اینکه 
در منطقه زاگرس و مناطق مرکزی ایران ش��واهدی 
مبنی بر وج��ود ذخایر جدید هیدروکربوری وجود 
دارد، تبیین کرد: قطعا با استفاده از پروژه های جدید 
اقداماتی برای کش��ف ذخایر هیدروکربوری در این 
مناطق در دس��تور کار قرار خواه��د گرفت.معاون 
ام��ور بین الملل وزارت نفت هفته جاری با انتش��ار 
گزارش��ی، اعالم ک��رد: در حال حاض��ر ایران با در 
اختیار داش��تن ۳۳.6 ترلیون متر مکعب ذخایر گاز 
طبیعی که معادل 2۳4 میلیارد بشکه ذخایر نفت خام 
ب��وده بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان اس��ت.در 
کل، مجم��وع حجم ذخایر نفت و گاز طبیعی ایران 
معادل 400 میلیارد بش��که برآورد می شود و ایران 
را ب��ه بزرگترین دارنده مجم��وع ذخایر گاز جهان 
تبدی��ل می کند.بر اس��اس آخرین گزارش رس��می 
ش��رکت ملی نفت ایران در آخرین گزارش رسمی 
خ��ود حجم ذخایر گاز طبیع��ی و متعارف ایران را 

بی��ش از ۳۳.۷ تیریلون مت��ر مکعب و حجم ذخایر 
نفت خام متعارف و قابل برداش��ت کشور را حدود 
۱5۷ میلیارد بش��که اعالم کرد.شرکت ملی نفت هم 
اواس��ط سال جاری، اعالم کرده بود: ایران از حیث 
اکتشافات جدید نفت و گاز به ویژه در سال گذشته 
می��الدی به رتبه اول جهان دس��ت یافته اس��ت، بر 

اس��اس گزارش رسمی اوپک، جایگاه نفتی ایران از 
چهارم به س��وم جهان پس از کشورهای ونزوئال و 
عربستان ارتقا یافته اس��ت.برای سال ۱۳92 کشف 
حدود 450 میلیون بش��که ذخایر جدید نفت خام و 
حدود ۱25 میلیارد مترمکعب ذخایر گاز طبیعی در 

دستور کار شرکت ملی نفت قرار گرفته است.

گروه اقتصادی: عضو کمیسیون اقتصادی درباره 
نح��وه اختصاص یارانه نق��دی در فاز دوم هدفمندی 
گفت: در این فاز همه نباید شامل یارانه شوند، در ابتدا 
هیچ کس خارج نمی شود، دریافت و یا عدم دریافت 
بس��تگی به خود اف��راد دارد و تا وقت��ی دولت مبنا و 

مجموع درآمد را اعالم نکرده انصراف معنا ندارد.

ایرج ندیمی عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس 
در پاسخ به س��ؤالي در پاسخ به این که گفته می شود 
اخیرا دولت و مجلس با هم جلسه مشترکی  در رابطه 
با تعیین میزان درآمد خانوار برای دریافت یارانه نقدی 
داشته اند، گفت: در رابطه با هدفمندی یارانه ها غیر از 
جلسه  کمیسیون تلفیق و رؤسای کمیسیون ها با آقای 
رئیس جمه��ور و معاونین که در محل نهاد ریاس��ت 
جمهوری داشته اند، جلسه رسمی دیگری بین مجلس 
و دولت نبوده است.ندیمی گفت: در مورد یارانه ها باید 
بگویم که اوال، همه نباید شامل یارانه شوند، ثانیا، ابتدا 
به ساکن هیچ کس خارج نمی شود، ثالثا، دریافت و یا 
عدم دریافت دس��ت خود افراد است و رابعا تا وقتی 
دولت مبنا و مجموع درآم��د را اعالم نکرده انصراف 

معنا ن��دارد. پس از اعالم مجموع درآمد هر فردی که 
شامل نیس��ت باید از مجموع دریافت کنندگان یارانه 
خارج ش��ود و اگر خارج نشود، باید هزینه اقتصادی 
و اجتماع��ی آن را پرداخت کن��د.وی افزود: مجلس 
در رابطه با هدفمندی یارانه ها سیاس��ت های دولت را 
تعریف کرده و در ادامه مسیر باید دولت چگونگی اجرا 
را به وسیله قانون هدفمندی و تبصره 2۱ مدیریت کند 
و درباره آن تصمیم بگیرد. عضو کمیس��یون اقتصادی 
مجلس اظهار داش��ت: تاکنون وظیف��ه ای برای تعیین 
ریز اقالم و قیمت ها در هدفمندی یارانه ها به فردی از 
نمایندگان مجلس واگذار نشده است.ندیمی در پاسخ 
به این سؤال که فکر می کنید پایه درآمدی که مشمول 
یارانه نقدی شود، چقدر باشد، گفت:دستمزد اصوال در 

رابطه با مواردی مانند هزینه، تورم و ش��یب افزایشی 
هر س��اله تعریف می شود، بنابراین از روی حدس و 
گمان نمی توان آن را تعیین کرد و طبیعتا باید از طریق 
مکانیزم های قانونی تعیین و خروجی آن را هم دولت 
باید اعالم کند. وی در پاسخ به سؤال دیگري مبنی بر 
اینکه که طبق گفته وزیر اقتصاد فاز دوم هدفمندی از 
ابتدای س��ال آینده آغاز می شود آیا با توجه به فرصت 
باقیمانده تا پایان س��ال امکان جم��ع آوری اطالعات 
از طریق اظهارنامه وجود دارد؟ بیان داش��ت: مجلس 
اختی��اری به دول��ت داده و طبق آن اختی��ار از دولت 
خواسته است مبنایی برای خط فقر و رفاه تعریف و بر 
اساس آن اختیار هر رقمی که دولت معین کند مبنای 

دریافت یا عدم دریافت یارانه قرار می گیرد.

کشف ذخایر جدید نفت و گاز در ایران

عضو کمیسیون اقتصادی خبر داد:

۴ شرط دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها
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کسری 5 میلیارد و ۴33 میلیون 
دالری تجارت خارجی کشور

گ��روه اقتصادی: براس��اس آم��ار تجارت 
خارجی کش��ور در ۱۱ ماه، تراز بازرگانی 5 میلیارد 
و 4۳۳ میلیون دالر کسری دارد.وضعیت صادرات و 
واردات کشور نشان می دهد که حجم تراز بازرگانی 
کشور با کسری 5 میلیارد و 4۳۳ میلیون دالر همراه 
است.براین اساس میزان واردات کشور 42 میلیارد و 
۷96 میلی��ون دالر بوده و نیز صادرات ۳۷ میلیارد و 

۳6۳ میلیون دالر گزارش شده است.

مراکز دائمی توزیع کاال 
در تهران تاسیس می شود

گ��روه اقتص��ادی: مع��اون برنامه ری��زی 
اس��تانداری تهران گفت: به دنبال آن هستیم مراکز 
توزیع کاال در تهران تأس��یس کنیم.نعمت اهلل ترکی 
در حاشیه آغاز به کار نمایشگاه های بهاره در شهر 
تهران اظهارداشت: هفته آینده جلسه ای با شهرداری 
داری��م تا زمین های��ی را در اختیار ما ق��رار دهد وا 
بتوانیم مراکز دائمی توزیع کاال در تهران ایجاد کنیم.
وی افزود: تفاهم اولیه با سرمایه گذاران انجام گرفته 
است تا در این زمین ها مراکز توزیع را ایجاد کنند.
معاون برنامه ریزی استانداری تهران گفت: تهران با 
8.5 میلیون نفر جمعیت باید مراکز دائمی توزیع کاال 
داشته باشد و صرفاً 20 فروشگاه زنجیره ای نمی تواند 

پاسخگوی نیاز مردم باشد.

افزایش وصولی مالیات
بر ارزش افزوده در سال ۹2 

گروه اقتصادی: رئیس سازمان امور مالیاتی 
از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در س��ال 9۳ 
به هش��ت درصد خبر داد و گفت: درآمد وصولی 
مالیات بر ارزش افزوده در س��ال جاری ۷4 درصد 
رش��د کرده است.به گزارش س��ازمان امور مالیاتی 
کشور، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی با 
بیان اینکه مطابق قانون، نرخ مالیات بر ارزش افزوده 
در سال آینده باید هفت درصد تعیین می شد، اظهار 
داشت: براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی یک 
درصد اضافه شده به این نرخ، برای تامین هزینه های 

بهداشت و درمان مردم است.

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان رامين اكبري دادخواستي به طرفيت خوانده رحيم 
اكبري و آرزو عبدالعلي سربندي و امير رضا عبدالعلي سربندي و حميدرضا عبدالعلي 
عبدالعلي  زهرا  و  حيدري  كربالئي  پروين  و  سربندي  عبدالعلي  رضا  سعيد  و  سربندي 
سربندي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي ملك و مطالبه خسارت دادرسي تقديم 
دادگاه   151 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده  تهران  شهرستان  عمومى  هاى  دادگاه 
عمومى حقوقى تهران واقع در تهران – بزرگراه شهيد محالتى – خيابان ابوذر جنوبى – 
مجتمع شهيد محالتى ارجاع و به كالسه 9209980231600928 ثبت گرديده كه وقت 

رسيدگى آن 93/1/18 و ساعت 10/30 تعيين شده است.
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/124902       منشى دادگاه حقوقى شعبه 151 دادگاه 
عمومى (حقوقى) مجتمع ناحيه 14 شهيد محالتي – رفيعي  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان عبداالمير نازك كار و عماد شيوخي و ناديه شيوخي 
و فاطمه پازكي نژاد و عطاءاله شيوخي و مسعود رضايي دادخواستي به طرفيت خوانده 
مسعود رضايي به خواسته ساير دعاوي غير مالي تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 47 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در تهران 
– خيابان شهيد مطهرى – خيابان ميرعماد – مجتمع قضايى شهيد صدر ارجاع و به كالسه 
9209982161200098 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 93/1/31 و ساعت 9 

تعيين شده است.
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/124903      منشي دادگاه حقوقى شعبه 47 دادگاه عمومى حقوقى تهران – رسول زاده 

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان زهرا اورعي دادخواستي به طرفيت خوانده محمد 
حسن زاده دوغاني و محمد صادق ورچه به خواسته تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
واقع در  تهران  دادگاه عمومى حقوقى  به شعبه 151  كه جهت رسيدگى  نموده  تهران 
مجتمع شهيد محالتى ارجاع و   – خيابان ابوذر جنوبى   – بزرگراه شهيد محالتى   – تهران 
به كالسه 9209980232000486 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 93/1/19 و 

ساعت 9 تعيين شده است.
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/124904       منشى دادگاه حقوقى شعبه 151 دادگاه 
عمومى (حقوقى) مجتمع ناحيه 14 شهيد محالتي – رفيعي  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان هنگامه بيات دادخواستي به طرفيت خوانده محمدرضا 
مالحسيني و جواد محمد به خواسته مطالبه خسارت دادرسي و مطالبه اجرت المثل اموال 
و تأمين خواسته و الزام به تنظيم سند رسمي ملك تقديم دادگاه هاى عمومى شهرستان 
تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى تهران واقع در تهران 
– بزرگراه شهيد محالتى – خيابان ابوذر جنوبى – مجتمع شهيد محالتى ارجاع و به كالسه 
9209980231600835 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 93/1/19 و ساعت 10 
تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز 
ماده 73 قانون آيين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/124905       منشى دادگاه حقوقى شعبه 151 
دادگاه عمومى (حقوقى) مجتمع ناحيه 14 شهيد محالتي   

به  دادخواستي  بوالحسني  مرضيه  و  پناهي  داود  خواهان  رسيدگى   وقت  ابالغ  آگهى 
طرفيت خوانده محمد مهدي عبدالهي به خواسته مطالبه طلب تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 151 دادگاه عمومى حقوقى تهران 
واقع در تهران – بزرگراه شهيد محالتى – خيابان ابوذر جنوبى – مجتمع شهيد محالتى 
آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980231600867 كالسه  به  و  ارجاع 

93/1/20 و ساعت 9/30 تعيين شده است.
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
 110/124906       منشى دادگاه حقوقى شعبه 151 دادگاه 
عمومى (حقوقى) مجتمع ناحيه 14 شهيد محالتي – رفيعي  

آگهى ابالغ وقت رسيدگى  خواهان مريم نجاري اناقزي دادخواستي به طرفيت خوانده 
هاى  دادگاه  تقديم  نفقه  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  خواسته  به  ناصري  عباس 
عمومى شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 252 دادگاه خانواده تهران 
واقع در تهران – اتوبان شهيد محالتى – نبرد جنوبى – جنب آتش نشانى و شهردارى 
آن  رسيدگى  وقت  كه  گرديده  ثبت   9209980202200199 كالسه  به  و  ارجاع 

93/1/17 و ساعت 10 تعيين شده است.
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد.
باقري  – يك  خانواده  قضايى  مجتمع   252 شعبه  منشي        110/124907  

آگهى ابالغ وقت دادرسى و دادخواست و ضمائم به  كالسه پرونده: 1653/240/92 
فرزند  كند  تازه  اكبري  زيبا  خواهان:  صبح   10 ساعت   1393/1/19 رسيدگى:  وقت 
خواهان  طالق  خواسته:  حسن  محمد  فرزند  كندي  تازه  ساعدي  پيمان  خوانده:  عيسي 
دادخواستى تسليم دادگاه هاى عمومى نموده كه جهت رسيدگى به شعبه 240 ارجاع 
گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى مراتب يك نوبت 
در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهى ظرف 
يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگى حضور بهم رساند.
و مدت آن ده روز  نوبت منتشر  آگهى الزم شود فقط يك  بوسيله  ابالغى  بعدًا  چنانچه 

خواهد بود.
 110/124908           مدير دفتر شعبه 240 دادگاه خانواده يك تهران – معصومه رزاق پور

دادگاه   206 شعبه   9209972163100740 كالسه  پرونده  دادنامه   ابالغ  آگهي 
مريم  خانم  خواهان:   9209972163100918 شماره  دادنامه  تهران  حقوقي  عمومي 
تهران خ دماوند خ شهيد رجبي كوچه مهندس كردجزي پالك  به نشاني  شكيبا جهرمي 
16  خوانده: آقاي علي اكبر رستمي آسمانجردي به نشاني مجهول المكان  خواسته ها: 
1- فسخ قرارداد 2- مطالبه خسارات دادرسي رأي دادگاه  در خصوص دعوي خانم مريم 
شكيبا جهرمي به طرفيت آقاي علي اكبر رستمي آسمانجردي به خواسته صدور حكم مبني 
موضوع  كاميون  يك دستگاه  استرداد  و  تمليك  به شرط  اجاره  قرارداد  اعالم فسخ  بر 
قرارداد مقوم به 51/000/000 ريال بانضمام كليه خسارات قانوني بشرح محتويات 
پرونده نظر به اينكه خوانده عليرغم ابالغ قانوني در جلسه دادگاه حاضر نشدند و دليلي 
بر پرداخت اقساط مقرره ارائه ننمودند لذا با توجه به ماده 3 قرارداد 90/1/28 كه 
مقرر داشته در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسيد ماهيانه مالك حق فسخ يك 
طرفه را خواهد داشت با احراز تخلف قراردادي و حق اعمال فسخ از سوي خواهان به 
استناد ماده 399 به بعد ق م حكم بر اعالم فسخ قرارداد اجاره به شرط تمليك مورخ 

90/1/28 صادر و اعالم مي دارد.
رأي صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي است.

قرباني  – تهران  حقوقي  عمومي  دادگاه   206 شعبه  رئيس         110/124910  

آگهي ابالغ  پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاي حبيب 
چوپاني كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي گردد چون وفق دادنامه شماره 920702 
صادره از شعبه 87 دادگاه حقوقي تهران در پرونده شماره 910569 محكوم به پرداخت 
مبلغ 160/000/000 ريال از بابت اصل خواسته با احتساب خسارات كامل دادرسي و 
نيز پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك مستند دعوي تا زمان پرداخت 
در حق محكوم له و نيز پرداخت نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت شده ايد ظرف ده 
روز از انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام نماييد درغير 
اين صورت دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايي 

اقدام خواهد نمود.
دادگاه   87 شعبه  حقوقي  دادگاه  دفتر  مدير       110/124913
عمومي (حقوقي) مجتمع قضايي شهيد صدر تهران – عيسي عموزاده  

پرونده:  كالسه  خوانده   به  رسيدگي  وقت  و  ضمائم  و  دادخواست  ابالغ  آگهي 
667/246/92 خواهان ها: 1- خانم جميله قرباني فرزند غالمحسين 2- خانم معصومه 
حسن   فرزند  اكبر  مشهدي  ابوالفضل  آقاي  خوانده:  ابوالفضل   فرزند  اكبر  مشهدي 
خواسته: مطالبه نفقه  وقت رسيدگي: 93/1/30 ساعت 11 صبح  خواهان دادخواستي 
به خواسته فوق به اين دادگاه تقديم نموده كه پس از ثبت كالسه باال، نظر به اينكه 
حسب اعالم خواهان، خوانده مجهول المكان مي باشد و اقامتگاه وي براي دفتر دادگاه 
نيز مشخص نمي باشد لذا حسب درخواست خواهان و دستور دادگاه و در اجراي ماده 
73 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني مراتب يك نوبت در 
يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار آگهي مي گردد و از خوانده دعوت مي شود در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي در شعبه 246 دادگاه عمومي تهران (خانواده) واقع در خيابان 
طالقاني، خ شهيد سيد عباس موسوي (فرصت سابق)، جنب موزه شهداء پالك 53 ط 2 

حاضر شود و در غير اين صورت دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ضمنًا خوانده مي تواند قبل از حلول وقت رسيدگي جهت دريافت نسخه ثاني دادخواست 

و ضمائم به اين دادگاه مراجعه نمايد.
تهران عمومي  دادگاه   246 شعبه  دفتر  مدير           110/124916  

آگهي مفقودي
 برگ سبز خودروي پژو ۴۰۵ به شماره انتظامي ۳۳ ايران ۶۹۳ ن ۸۴ و شماره موتور ۱۲۴۹۰۰۱۰۳۲۹ 
و شماره شاسي NAAM۰۱CA۴BE۲۲۱۵۷۰ متعلق به محمدرضا فتحي فرزند علي عباس مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
رباط كريم 

دادنامه 
پرونده کالســه ۹۲۰۹۹۸۸۳۷۵۳۰۰۰۲۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی (جزائی ) شهرستان کنگاور دادنامه 

شماره ۹۲۰۹۹۷۸۳۷۱۳۰۰۶۴۱ 
شاکی : آقای نايبعلی عسگری به نشانی کنگاور ميدان استقالل ک ترکاشوند 

متهمين : پرگل ســنجابی به نشــانی کنگاور هندی آباد ک هدايت ترکاشــوند  ۲-آقای مرتضی رجبی 
به نشانی فاقد آدرس 

اتهام ها : ۱-اخفای مال مسروقه  ۲-سرقت مستوجب تعزير
 رای دادگاه 

درخصــوص اتهام ۱-خانم پرگل ســنجابی فرزند عيســی ۲-آقای مرتضی رجبــی مبنی بر به ترتيب 
۱-اختفاء اموال مســروقه ۲-ســرقت مال متعلق به شــاکی آقای نايبعلی عســگری فرزند بابا حسين . 
موضوع کيفرخواســت صادره شــده از ناحيه دادســرای محترم عمومی و انقالب کنــگاور با توجه به 
محتويات پرونده از جمله شــکايت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و کشف اموال مسروقه و دفاعيات 
غير موثر متهمه رديف اول و اينکه متهم رديف دوم در دادسرا و دادگاه حضور نيافته و اليحه دفاعيه ای 
نيز ارسال نداشته است لذا دادگاه وقوع بزه منتسبه به آنها را محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد ۶۶۲ 
و ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسالمی و مواد ۱۹ و ۳۷ و ۳۸ و ۶۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۱ / 
۲ /۱۳۹۲ (به لحاظ وضع خاص و ميانســال و خانه دار بودن متهمه رديف اول )مشاراليها را به تحمل 
چهار ماه و پنج روز حبس تعزيری و تحمل پنجاه ضربه شالق تعزيری و متهم رديف دوم را به تحمل 
دو ســال حبس تعزيری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق و رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم 
می نمايد و شــالق مذکور در محل واحد اجرای احکام دادســرای کنگاور و برنواحی مجاز بدن آنها و 
به صورت متوســط نواخته خواهد شد و ايام بازداشــت قبلی متهمه رديف اول از ميزان مجازات وی 
کسر خواهد شد و اين رای نسبت به متهمه رديف اول حضوری بوده و ظرف بيست روز پس از ابالغ 
قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديد نظر استان کرمانشاه می باشد و ليکن نسبت به متهم  رديف دوم 
غيابــی بوده و ظــرف ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه بوده و پس از آن ظرف 

بيست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجديد نظر استان می باشد .
شعبه 101 دادگاه عمومى (جزائى ) شهرستان كنگاور 

رای دادگاه 
کالسه پرونده : ۲۱۹۳/۶/۹۲ ، شماره دادنامه : ۶۰۲۷۸۲ – ۹۲/۱۱/۲۹ 

خواهان :مرجانه تاجيک  شاهد شهر – ميدان امام خمينی – خ معلم – پ ۲۱۰ 
خوانده : علی قلعه قوند به نشانی مجهول المکان 

خواسته : طالق به درخواست زوجه 
مرجع رسيدگی : شعبه ۶ دادگاه حقوقی (خانواده ) شهريار 

 حکم دادگاه 
در خصــوص دعوی خانم مرجانه تاجيک فرزند صفرعلی  به طرفيت آقای علی قلعه قوند فرزند 
عزيزالــه به خواســته صدور حکم به الزام زوج به طالق بــه دليل عدم پرداخت نفقه و ترک بيش از 
شــش ماه ، با عنايت به محتويات پرونده ، مدارک اســتنادی ، اظهارات خواهان ، نظريات داوران 
، عــدم حضــور خوانده دعــوی خواهان وارد اســت . لذا دادگاه به اســتناد مــواد ۱ ، ۲ ، ۳ و ۱۹۴ 
از قانــون آيين دادرســی مدنی و مــواد ۱۱۱۹ ، ۱۱۲۰ و تبصــره ماده ۱۱۳۳ و مــواد ۱۱۳۴ ، ۱۱۳۹ 
،۱۱۴۳ ،۱۱۴۴،۱۱۴۵،۱۱۴۶ از قانون مدنی و مواد ۲۶،۲۷،۳۲،۳۳ از قانون حمايت از خانواده مصوب 
۹۱/۱۲/۱ و بند ب از شرايط مندرج در سند نکاحيه (ضمن عقد) حکم به الزام زوج به طالق صادر و 
اعالم می دارد بدين ترتی : ۱ – نوع طالق بائن (خلعی) است ۲ – فرزند مشترک ندارند ۳ – اجرای 
صيغه طالق منوط به تست بارداری می باشد ۴ – زوجه دويست سکه طال بابت مهريه در قبال اخذ 
طــالق بــه زوج بذل می کند و با توجه به حقوکالت از طرف زوج ، مبذول قبول می کند ۵ – زوجه 
ميتواند با مراجعه به يکی از دفاتر ثبت رســمی طالق خود را مطلقه نمايد ۶ – اعتبار اين حکم از 
تاريخ ابالغ رای فرجامی يا انقضای مهلت فرجام خواهی جهت ارائه به يکی از دفتار ثبت رسمی 
طالق شــش ماه اســت ۷ – در صورت امتناع زوج ســردفتر به عنوان نماينده دادگاه صيغه طالق را 
جاری نمايد اين حکم غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ دادنامه قابل واخواهی در اين دادگاه و 
سپس ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظر در محاکم محترم تجديدنظر 

استان تهران می باشد 
 رئيس شعبه ششم دادگاه حقوقى (خانواده) شهريار – نورانى م الف : ۱۹۳۰۱

آگهی اجرائيه 
مشخصات محكوم له / محکوم لهم : فرامرز حقيقی بردينه ء فرزند : حسين بگ  نشانی : کنگاور 

قره گوزلو عليا 
مشخصات محكوم عليه / محکوم عليهم : رضا قنبری فرزند : قربانعلی نشانی : مجهول المکان 

محكوم به : 
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه ۹۲۰۹۹۷۸۳۷۰۳۰۰۷۷۶ 
محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد و چهار ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
يک ميليون و ششصد و هشتاد و ششهزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه براساس 
شاخص ساليانه تورم از تاريخ ۱۲ /۵ / ۹۱ لغايت اجرای حکم له خواهان و پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۲۰۰ 

/۴ ريال بابت نيم عشر دولتی در حق صندوق دولت .
محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه :

۱-پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 
۲- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 

۳- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارايي خود را به قسمت اجرا 
تســليم كند . اگر مالي ندارد صريحا اعالم نمايد هر گاه ظرف ســه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد. ليكن براي فرار در پرداخت اموال 
خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قسمتي 

از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از ۶۱ روز تا ۶ ماه محكوم خواهيد شد. 
۴- عالوه بر موارد باال كه قســمتي از ماده ۳۴ اجراي احكام مدني ميباشــد به قانون اجراي احكام 
مدنی و قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۷۹/۱/۲۱ و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت 

هاي مالي مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۷ توجه نمائيد. 
شعبه اول دادگاه عمومى(حقوقى ) شهرستان كنگاور 

آگهي حصر وراثت 
خانم ســارا سهم الدينی  داراي شناسنامه شــماره  ۶۳۵  بشرح دادخواست به 
كالســه ۹۲ / ۵۶۳ / ۵   از اين دادگاه درخواســت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه شادروان  شاپور گلبداغی  بشناسنامه ۴۲۸   در تاريخ   ۱۱ 
/ ۱۱ / ۹۲  اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 

منحصر است به :
 ۱-علی گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۲۱۵ پسر متوفی 

۲-کيومرث گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۶۵۸  پسر متوفی 
۳-کامران گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۱۰۰۳  پسر متوفی 
۴-مريم گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۶ فرزند دختر متوفی 

۵-معصومه گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۸۲ فرزند دختر متوفی 
۶-کبری گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۳۳۰۰۰۵۵۸۲۲ فرزند دختر متوفی 
۷-سحر گلبداغی فرزند شاپور ش ش ۳۳۰۰۲۱۷۴۰۷ فرزند دختر متوفی 

۸-سارا سهم الدينی فرزند اميد علی ش ش ۶۳۵ همسر متوفی 
۹-زهرا فقير فرزند مراد علی ش ش ۸۹ مادر متوفی - بنا به اظهارات خواهان 

متوفی ورثه ديگری ندارد . 
اينك با انجام تشــريفات مقدماتي درخواســت مزبــور را در يك نوبت آگهي 
مينمايــد تــا هر كســي اعتراضي دارد و يــا وصيتنامه از متوفي نزد او باشــد از 
تاريخ نشــر نخســتين آگهي ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان كنگاور 

آگهی تاسيس شرکت آريا هوشمند آداک با مسئوليت محدود.
شــرکت فوق درتاريخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ تحت شــماره ۱۲۴۹۹ وشناســه ملی ۱۰۷۸۰۱۶۱۴۵۶ در اين اداره به ثبت رسيده ودر 
تاريــخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تکميل گرديده وخالصه  شــرکتنامه آن به شــرح زير جهت اطالع عموم در 

روزنامه رسمی آگهی می شود.
موضوع شرکت: 

توليد کننده انواع تابلو های روان (ال ای دی) و تلويزيون های شهری،انجام کليه پروژه های تاسيسات برق ساختمان و برق 
صنعتی ،طراحی و نصب و راه اندازی تابلو های برق صنعتی ،طراحی و نصب و راه اندازی کليه پروژه های اتوماسيون برق 
ســاختمان و برق صنعتی،طراحی و نصب و راه اندازی پروژه های هوشــمند سازی برق ساختمان و (بی ام اس) طراحی و 
نصب و راه اندازی اتوماسيون صنعتی  پی ال سی ،طراحی و نصب و راه اندازی نور پردازی داخلی و خارجی نمای ساختمان 
های مسکونی اداری –تجاری طراحی و نصب و راه اندازی روشنايی خيابان-جاده ها-معابر و مکان های تفريحی،طراحی 
و نصــب و راه انــدازی کليه پروژه های امنيتی،حفاظتی (دوربين مدار بســته –دزدگير-اعالم حريــق)درب اتوماتيک –آنتن 
مرکزی-صاعقه گير- آيفون تصويری – تلفن و سانترال)خريد وفروش کاالهای مجاز،طراحی، مونتاژ و نصب و راه اندازی 
کليه  سيستم های برق (بانک خازن –ژنراتور- آسانسور ،راه اندازی شبکه  پس از اخذ مجوزهای الزم (ثبت موضوع مذکور 

به منزله مجوز وصدور پروانه فعاليت نمی باشد)
۲- مدت شرکت: ازتاريخ ثبت به مدت نامحدود

 ۳- مرکز اصلی شرکت:
۱-۳- اســتان مرکــزی –شــهر اراک خ شــريعتی-روبروی دانشســرا- مجتمــع کيميا-طبقــه دوم- واحد ۶-  کدپســتی 

۳۸۱۳۶۱۳۶۵۷
۴- سرمايه شرکت :مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال می باشد.

۵- اولين مديران شرکت:
۱-۵- آقای رضا اميدی سلطان آباد به سمت رئيس هيئت مديره 
۲-۵- اقای علی امبدی سلطان آباد به سمت عضو هيئت مديره 

۳-۵- آقای علی اميدی سلطان آباد به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب گرديدند.
۶- دارندگان حق امضاء : کليه اوراق واســناد بهادار وتعهد آور ازقبيل چک –ســفته –بروات وعقود اســالمی با امضای 
رئيس هيئت مديره  همراه با مهرشــرکت معتبرخواهد بودو اوراق عادی و اداری با امضای مدير عامل همراه با مهر شــرکت 

معتبر می باشد..
۷- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه 

م الف /۲۱۴۹
اداره ثبت شركت ها وموسسات غير تجارى واحد ثبتى اراك- ميرشفيعى

ابالغ وقت
خواهان جالل ســلطان آبادی  دادخواســتی به طرفيت خواندگان شــرکت تعاونی چند 
منظوره مشــتاق و سعيد ســبحانی و فريدون شالباف تبار به خواســته ابطال صورتجلسه 
مجمــع عمومــی (مالی ) والــزام به اخذ پايــان کارو مطالبه هزينه دادرســی تقديم دادگاه 
های عمومی شهرســتان شــهريار نموده که جهت رسيدگی به شــعبه سوم  دادگاه عمومی 
(حقوقی ) دادگســتری شهرســتان شــهريار واقع درشهرســتان شــهريارارجاع وبه کالسه 
۹۲۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۱۴۵۸ ثبــت گرديده که وقت رســيدگی آن ۱۳۹۳/۱/۳۰ و ســاعت ۹:۳۰ 
تعيين شــده اســت . به علت مجهول المکان بودن خواندگان ســعيد ســبحانی و فريدون 
شــالباف تبار ودرخواســت خواهان وبه تجويزماده ۷۳ قانون آيين دادرســی دادگاه های 
عمومــی و انقــالب در امورمدنــی ودســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکــی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت و دروقت مقرر 

فوق جهت رسيدگی حاضرگردد. م الف : ۱۹۰۷۷  
منشى دادگاه حقوقى شعبه سوم دادگاه عمومى (حقوقى ) دادگسترى 
شهرستان شهريار – اسماعيل ايرانمهر 


