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تنها ارتکاب يکى از اين جرم ها، براى اخراج يک رژيم از جنبش 
کفايت مى کند. اعالميه هاى باندونگ و بلگراد، صريحًا شروع جنگ را 
مى توان  دراين صورت، چگونه  مى دارند.  اعالم  بشريت  عليه  جنايتى 
باندونگ و  عضويت عراق در جنبش را توجيه کرد؟ آيا ما از مواضع 

بلگراد عقب نشينى کرده ايم؟ 
سالح هاى  کاربرد  و  توليد  صريحًا  بلگراد،  اعالمية  درحالى که 
شيميايى را بى قيدوشرط منع کرده، عراق حتى پس از محکوميتش 
از جانب شوراى امنيت در 21 مارس 1986، بيش از سه بار در سطح 

رژيم  هراره:[   اجالس  در  خامنه اى  آيت اهلل  سخنرانى  ]ادامه 
عراق در تمام طول جنگ، اهم مقررات بين المللى، مانند منع کاربرد 
سالح هاى شيميايى، منع حمله به مناطق مسکونى و غيرنظامى، منع 
حمله به مؤسسات فرهنگى، منع حمله به وسايل حمل ونقل غيرنظامى 
هوايى و دريايى، منع سوءرفتار با اسراى جنگى را بنا به اسناد سازمان 
اين همه جنايت، مورد  ارتکاب  به کرات نقض کرده، و على رغم  ملل، 
با کمال تأسف، برخى  کمترين شماتت بين المللى قرار نگرفته است! 
از شوراى  اين جنايات، حتى  با  برخورد  در  غيرمتعهد،  از کشورهاى 

* آيت اهلل خامنه اى: ما حق نداريم به خاطر مالحظات 
و منافع آنِى دو جانبه، در مجازات چنين جنايتى، 

کمترين تخفيفى قائل شويم. کوچک ترين سهل انگارى 
در اين خصوص، معنايى جز تشويق تجاوز و در مخاطره 

افکندن امنيت و صلح نسل هاى معاصر و آينده ندارد.

امنيت ـ با وجود قضاوت هاى غير عادالنه اش ـ عقب افتاده اند. مايلم 
صريحًا اعالم کنم که اگر جنبش نتواند جنايات رژيم عراق را که تا اين 
حد روشن و مستند است، مجازات کند و در برابر آن موضعى صريح و 
عادالنه بگيرد، نبايد اميدوار بود که درمقابِل تجاوزات و سلطه جويى 
جهانى،  عظيم  بحران هاى  و  تشنجات  درمقابِل  و  بزرگ  قدرت هاى 

منشأ کمترين اثرى باشد.
قابل  غيرمتعهدها  جنبش  جانب  از  اعتبار،  چند  به  عراق  رژيم 
کلية  نقض  غيرمتعهد،  و  انقالبى  کشور  يک  به  تجاوز  است:  تعقيب 
مقررات بين المللى، تشنج آفرينى و دعوت صريح از ابرقدرت ها براى 
مداخله در امور منطقه و به هرز بردن امکانات مادى منطقه، در جهت 

منافع هر دو قطب و به ضرر جهان سوم.
در برابِر جنگ تحميلي، سازمان ملل و جنبش عدم تعهد، در عمل تفاوت 
فرق مي کند.  ايران  از  نکردن  براي حمايت  آنها  ندارند؛ گرچه داليل  زيادي 
شوراي امنيت خودش بخشي از برنامة براندازي نظام اسالمي ايران است و با 

از اين سالح زده. نقض اصول غيرمتعهدها  وسيع، دست به استفاده 
تا کجا مى تواند ادامه داشته باشد؟ لذا کمترين وظيفة جنبش اقتضا 
اين  تجربة  از  ثانيًا  گردد،  اخراج  جنبش  از  عراق  رژيم  اوالً  که  دارد 
تجاوزکارانة  جنگ هاى  بروز  از  جلوگيرى  به منظور  ويرانگر،  جنگ 
از اصول  برنامه اى براى مجازات متخلفين  ثالثًا  مشابه استفاده شود، 

غيرمتعهدها، در کلية زمينه ها تنظيم، تصويب و اعمال گردد.
ما حق نداريم به خاطر مالحظات و منافع آنِى دو جانبه، در مجازات 
چنين جنايتى، کمترين تخفيفى قائل شويم. کوچک ترين سهل انگارى 
در اين خصوص، معنايى جز تشويق تجاوز و در مخاطره افکندن امنيت 
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 آيت اهلل خامنه اى در اجالس هراره:

* پس از فتح خرمشهر و آغاز صلح طلبي هاي بعثي ها و 
جهان، عدم تعهد هم در همين مجموعه نشست و مدام 
هيئت ها يي مي فرستاد تا ايران را راضي به پذيرش صلح 
کنند، بدون اشاره اي به متجاوز و تنبيه او و اگر حضور 

فعال ايران در جنبش و به خصوص، حضور گرم و اثرگذار 
آقاي خامنه اي در هراره نباشد، به سمِت حمايت از صدام و 

فشار آوردن به ايران متمايل مي شود.

به خود  را  نگران  ناظر ترسوي  آرايش يک  از آن، جنبش عدم تعهد  بعد 
گرفت که با کاله آهني و جليقة ضد گلوله، در فاصلة صد کيلومتري از يک 
دعوا ايستاده و فقط دوست دارد اين دعوا تمام شود، اما حاضر نيست يک قدم 
جلو برود. ناظر ترسو، کاري به مقصر ندارد. فقط از سروصدا ترسيده و آرزو 

مي کند هر طور شده تمام شود. 
بعد از شروع جنگ تا اجالس هراره، يک اجالس سران و شش اجالس 
کارشناسان و وزيران تشکيل شده بود. در هرکدام، با تفاوت هايي، اشاره اي به 
جنگ شد، اما در حد محکوم کردن اصل جنگ و اميدواري به پايان زودتر 
آن، بدون هيچ اشاره اي به مسّبب و آغازکننده. و اين در حالي بود که عدم 
تجاوز و استفاده از زور، جزو اصول اساسي عدم تعهد بود و صدام خيلي واضح 

و بي شک وُشبهه، اين اصل را زير پا گذاشته بود. 
و  جهان  ابرقدرت  دو  هر  وقتي  داشت؛  نمي  توان  هم  انتظاري  البته 
شرکايشان، از صدام حمايت مي کردند، کشورهاي وابستة عضو عدم تعهد، چه 

مي توانستند بکنند!
پس از فتح خرمشهر و آغاز صلح طلبي هاي بعثي ها و جهان، عدم تعهد هم 
در همين مجموعه نشست و مدام هيئت ها يي مي فرستاد تا ايران را راضي به 
پذيرش صلح کنند، بدون اشاره اي به متجاوز و تنبيه او. و اين روال تا ايام 
برگزاري اجالس در هراره نيز ادامه دارد؛ روالي که اگر حضور فعال ايران در 
نباشد،  آقاي خامنه اي در هراره  اثرگذار  و  به خصوص، حضور گرم  و  جنبش 
به سمِت حمايت از صدام و فشار آوردن به ايران متمايل مي شود. اما حضور 
راه  جنبش،  آزادة  اعضاي  معدود  حق پذيري  و  ايران  رئيس جمهور  مقتدرانة 
اين ظلم پذيرِي ذليالنة جهاني،  و در ميان  را بسته است.  اين ظلم مضاعف 
باِر مبارزة با ظلم را تنها به دوش کشيده، هر روز  ايران که  انقالب اسالمي 

قوي تر مي شود.
]ادامه سخنرانى آيت اهلل خامنه اى:[ آقاى رئيس! 
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کوتاه نوشتى 
درباره حامد الجبورى

روايــت دوم، روايــت حامد 
الجبوری اســت. روايتی که مثل 
روايت صالح عمر العلی، در چند 
قسمت از برنامه شاهد علی العصر 

بيان گرديده.
حامد علوان الجبوری در ماه 
مارس ســال 1932 ميالدی در 
ييالقــات قبيله الجبور در منطقه 
الطليعــه در نزديکی شــهر حله 
در اســتان بابل عراق متولد شد. 
تحصيــالت متوســطه اش را در 
ســال 1948 در بغــداد به پايان 
رســانده و ســپس وارد دانشگاه 
آمريکايی بيروت شده و در رشته 
علوم سياسی به تحصيل مشغول 
گرديد. در همان ســال به حزب 
بعث پيوست اما سال بعد )1949( 
و پس از کودتای حسنی الزعيم در 
ســوريه از اين حزب جدا گرديد. 
جبــوری و چنــد تــن ديگر، در 
ســال 1951 »حرکــهًْ القوميين 
العرب« ]جبش قومگراهای عرب[ 
را پايه گذاری کردند. وی در سال 
1952 در رشــته علوم سياســی 
از دانشــگاه آمريکايــی بيــروت 
فارغ التحصيل شــد و سال بعد به 
عراق بازگشــته و به فعاليت خود 

رياست جمهوری عراقی هم قرار 
داشــته است. کما اينکه در طول 
25 سال، به عنوان نماينده عراق 
در بسياری از کنفرانس های عربی 
و بين المللی شرکت نموده است.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
* رســيديم به پافشارى 
صدام بر آغاز جنگش با ايران 
و ديديم که در نيمه دوم سال 
1980 روابط بين دو کشور تيره 
شد. رفته رفته زد و خوردهاى 
مرزى هم بين دو کشــور به 
چشم مى خورد. صدام حسين 
برخى  به  منطقه اى  ســفرى 
و  عربستان  نظير  کشــورها 
اردن و غيره داشت تا تأييدى 
براى راه انداختن اين جنگ به 
دست بياورد و اولين گلوله اين 
 1980 سپتامبر   22 در  جنگ 
بسيارى  منابع  و  شد  شليک 
تأکيد کرده اند که ملک حسين 
]پادشــاه اردن بود[ که اين 
نمادين[  صورت  ]به  را  گلوله 
شــليک کرد. خود تو هم در 
اين  به  ديگر  گفت وگوى  يک 
موضوع اشاره کرده اى. چطور 
با خبر آغاز جنگ بين ايران و  

عراق مواجه شديد؟ 
- حامد الجبوری: روابط بين 
عراق و ايران متشــنج بود و اين 
تشنج رو به افزايش ميرفت. پيش 
از ايــن در مکه موضــوع هجوم 
تندروهای اســالمگرای ]مسلح[ 
به حرم مکی ]مسجد الحرام[ رخ 
داد. داستان معروف سال 1979.

آزاد گرديــد ولی مدتی بعد مجددا 
دستگير شــده و اين بار تا اواسط 

سال 1962 در زندان بود.
بعــد از کودتا ضــد عبدالکريم 
قاسم و تشکيل اولين دولت احمد 
حسن البکر ، در سال 1963 روزنامه 
»الشــعب« ]ملت[ را منتشر کرد و 
روابطش با بعثی ها رو به مستحکم 
شدن گذاشــت. در سال 1967 به 
عنوان مدير کل رسانه ها در وزارت 
فرهنگ و رســانه ها مشغول به کار 
شــده و به عضوی فعــال در حزب 
بعــث )که ســازمانش در آن زمان 
ســری بود( تبديل گرديد. در سال 
1967 بود که برای اولين بار با صدام 

حسين ديدار کرد. 
حامد الجبوری در ترتيب دادن 
کودتای جوالی 1968 که بعثی ها 
را روی کار آورد مشارکت داشت و 
در روز 31 جوالی 1968 ]9 مرداد 
1347[ ]چند روز پس از کودتا[ به 
عنوان وزير امور رياســت جمهوری 
و رئيــس دفتر رئيس جمهور احمد 
حســن البکــر تعيين گرديــد.  او 
در ســال 1969 به عنوان وزير به 
وزارتخانه فرهنگ و رسانه ها رفت و 
تا سال 1971 در آنجا بود و سپس 
وزير جوانان شــده و تا سال 1972 
در همين ســمت ماند. در اواســط 

*حامد الجبورى در زمان وزارت دولتش، به عنوان سرپرست در 
رأس وزارتخانه هاى خارجه، کشور، بهداشت، اسکان، کار، آموزش و 

پژوهش هاى علمى و همچنين ديوان رياست جمهورى
 عراقى هم قرار داشته است.

عنــوان وزير دولت مأمور رياســت 
دفتر معاون رئيس شورای فرماندهی 
انقالب، صدام حسين، تعيين گرديد 
و تا سال 1978 رئيس دفتر صدام 
حسين بود. ســپس به عنوان وزير 
دولت در امور خارجی منصوب شده 
و تا سپتامبر 1984 در همين قرار 
داشــت و در آن زمان با حکمی که 
از طرف رئيس جمهور صدام حسين 
صادر گرديد از کار کنار گذاشــته 
شد. در سال 1986 به عنوان سفير 
عراق به ســوئيس رفت و تا ســال 
1989 در آنجا بود و سپس به عنوان 
نماينده دائم عراق در اتحاديه عرب 
منصوب شد و تا ســال 1990 در 
همين مســئوليت به کار ادامه داد 
و ســپس مســئوليت های سفارت 
عراق در تونس و سفارت عراق نزد 
به  فلسطين  آزاديبخش  ســازمان 
عهده اش گذاشته شد تا اينکه در يک 
کنفرانس خبری در آگوست 1993 
در لندن از نظام صدام حسين اعالم 

* روايت دوم، روايت حامد الجبورى 
 است. روايتى که مثل روايت

 صالح عمر العلى، در چند قسمت از 
برنامه شاهد على العصر بيان گرديده.

 آيت اهلل خامنه اى: ملت ما مصمم است يک بار و براى هميشه، ثابت 
کند که ستم را، به هيچ قيمتى نخواهد پذيرفت و در اين راه، حدى براى 
فداکارى و ايثار نمى شناسد. درعين حال، ما آماده ايم در هر راهى که به 
برقرارى يک صلح دائمى، و نابودى ريشه هاى جنگ و اختالف، و ايجاد 
روابط مسالمت آميز با کلية کشورهاى منطقه انجامد، پيش قدم شويم.

غرض و مرض موضع مي گيرد؛ اما عدم تعهدي ها از روي ترس و مالحظه کاري 
توسط  که  هستند  جهاني   جّو  تابِع  نتيجه،  در  و  مي کنند  برخورد  انفعال  و 

ابرقدرت هاي زورگو ايجاد شده است.
کوبا،  عضويت  با  نيت،  ُحسن  کميتة  جنگ،  شروع  اول  روزهاي  همان 
فلسطين  آزادي بخش  سازمان  و  پاکستان،  هند،  زامبيا،  الجزاير،  يوگسالوي، 
سفر  کشور  دو  به  کميته  نمايندگان  دهند.  خاتمه  به جنگ  تا  شد  تشکيل 
که  بودند  کرده  ديکته  او  به  بود.  روزهاي جنون صدام  آن روزها،  اما  کردند. 
چنگيزي  روحية  با  اين  و  برود!  پيش  وحشيانه تر  و  سريع تر  مي تواند  هرچه 
صدام مطابقت داشت. بهانة رژيم بعث عراق براي رد کردن کميته، اين بود 

و  جنگ  ريشه هاى  نابودى  و  دائمى،  صلح  يک  برقرارى  به  که  راهى 
اختالف، و ايجاد روابط مسالمت آميز با کلية کشورهاى منطقه انجامد، 
ما،  منطقة حساس  براى  به ويژه  و  به طورکلى  پيش قدم شويم. صلح، 
اين  جز  چاره اى  ما  است.  حياتى  ضرورت  يک  نيست،  انتخاب  يک 
باج گير  و  جنگ افروز  متجاوز،  رژيم  قطعى  مجازات  با  که  نداريم 
عراق، برقرارى و استحکام چنين صلحى را در منطقه تضمين کنيم، 
به نحوى که ترس از تجاوز در کلية کشورها، جاى خود را به اطمينان 
و آرامش دهد و منافع عظيم اقتصادى منطقه، مصروف توسعه و ترقى 

و خودکفايى گردد.
گرچه  مي بينند،  سياسي  مقام  يک  را  آقاي خامنه اي  مخاطبان،  اين 
خيلي هايشان فهميده اند که جنس و عيار اين مرد با مقامات سياسي معمول، 
هيچ شباهتي ندارد. اما مردم ايران، ايشان را قبل از هر پست و مقامي، يک 
متفکر اسالمي مي دانند، عالمي که اهل فکر است و به هر موضوعي، نگاهي 
جديد و بديع دارد. از پيش از انقالب، مباحث ديني آقاي خامنه اي متفاوت 
به خود جذب مي کرده  را  به خصوص جوانان  و  نو، مردم  نگاه  بوده و همين 
است. يکي از ويژگي هاي اين نگاه، در نظر گرفتن بُعد اجتماعي براي اغلب 
موضوعات اسالم و قوانين الهي است. در اين نگاه، هر جامعه اي مانند يک فرد 
ديده مي شود و احکام و قوانين در مورد او صدق مي کند؛ يعني همان طوري که 
فرد گناه کار نتيجة گناهش را در اين دنيا مي بيند، جامعه نيز با تعريف خاص 
خود، مي تواند اهل گناه شود و اگر شد، جزايش را مي بيند. جامعه هم اگر قدر 

نعمتي که به او داده شده، نداند، از آن محروم مي شود. 
اغلب  که  کشور  صد  سران  ميان  در  بين المللي،  مجمع  اين  در  حال 
نتيجه گيري  تحليل  و  را  مسائل  توحيدي،  نگاه  همين  با  نيستند،  مسلمان 
به وسعت کل مردم زمين، که کفارة  براي جامعه اي  اين بار  عيني مي کنند؛ 

کوتاهي خود را بايد پرداخت کند. 

)بــه عنوان عضو موســس و يک 
نيروی فعال( در حرکهًْ القوميين 

العرب ادامه داد. 
در ژانويــه 1958 بــه اتهام 
توطئه چينی ضد حکومت توسط 
نظام عبدالکريم قاسم ]که با کودتا 
و سرنگون کردن رژيم پادشاهی در 
عراق بر سر کار آمده[ بود دستگير 
شد و در زندان با بسياری از سران 
حزب بعث ]عراق[ و در رأس آنها 
با احمد حسن البکر آشنا گرديد. 
جبوری در آگوست 1961 از زندان 

سال 1973 مجددا وزير فرهنگ و 
رسانه ها گرديد، وزارتی که تا نيمه 
ژوئــن 1974 ادامه يافت. در همان 
دوران بــود که به عنــوان رئيس 
اتحاديــه عمومی جوانــان عراقی 
برگزيده شــد. در ســال 1975 به 
عنوان وزير دولت انتخاب گرديد و تا 
سال 1977 در اين سمت، مسئوليت 
مرکزی  حکومت  بيــن  هماهنگی 
در بغــداد با موسســات حکومت 
خودمختار کردستان عراق بر عهده 
او قرار داشــت. در سال 1977 به 

جدايی کرد.  
حامد الجبوری در زمان وزارت 
دولتــش، به عنوان سرپرســت در 
رأس وزارتخانه های خارجه، کشور، 
بهداشت، اســکان، کار، آموزش و 
پژوهش های علمی و همچنين ديوان 

درگيري،  اين  طرف  يک  چون  که 
عربي  کشور  نبايد  است،  »عرب« 
ديگري در آن مداخله کند؛ و الجزاير 
اينکه  جالب  است!  عرب  کشور  يک 
وگرنه  بود،  الجزاير  با  فقط  مشکل 
هم  فلسطين  آزادي بخش  سازمان 
عرب بود، اما عرِب متمايل به صدام!

و صلح نسل هاى معاصر و آينده 
يک  است  مصمم  ما  ملت  ندارد. 
بار و براى هميشه، ثابت کند که 
نخواهد  به هيچ قيمتى  را،  ستم 
پذيرفت و در اين راه، حدى براى 
نمى شناسد.  ايثار  و  فداکارى 
هر  در  آماده ايم  ما  درعين حال، 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/01/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: آقای برنت اشتفان اشميتس )دارنده کد فراگير به شماره 91709071( 
را به ســمت رئيس هيئت مديره و آقای ارسالن باالخانی هشت پر )دارنده 
کد ملی به شماره 2-079191-263( را به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و آقای هرمان جوزف کنرادی )دارنده کد فراگير به شماره 72756471( 
خارج از اعضای هيئت مديره به سمت مديرعامل انتخاب شدند. کليه چک ها، 
سفته ها، بروات، قراردادها و به طور کلی اسنادی که برای شرکت ايجاد تعهد 
يا از شرکت سلب حق می نمايد توسط مديرعامل شرکت با حق توکيل به 

غير امضاء و به مهر شرکت ممهور خواهد شد. 

آگهى تغييرات شرکت کار و تصوير صنعت سهامى خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملى 10100544582 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجارى تهران )9115۳(

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساليانه مورخ 1396/1/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالی منتهی به 95/10/11 تصويب 
گرديد. آقايان برنت اشتفان اشميتس )دارنده کد فراگير به شماره 91709071( و 
ارسالن باالخانی هشت پر )دارنده کد ملی به شماره 2630791912( و خانم بريجيت 
مارگريت جين واندهپوت )دارنده کد فراگير به شــماره 91709204( برای مدت 
دو ســال به سمت اعضای هيئت مديره شرکت انتخاب شدند. آقای هوبرت کارل 
گبهارد گرســتر )دارنده کد فراگير به شماره 91738138( به عنوان بازرس اصلی 
و آقای زيگفريد اريش کارل شــولر )دارنده کد فراگير به شماره 91738310( به 
عنوان بازرس علی البدل برای يک سال مالی انتخاب گرديدند. روزنامه کثيراالنتشار 

کيهان جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب گرديد.  

آگهى تغييرات شرکت کار و تصوير صنعت  سهامى خاص
 به شماره ثبت 14579 و شناسه ملى 10100544582

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجارى تهران )91152(

 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/4/6 
تصميمات ذيل اتخاذ شــد: اعضای هيئت مديره برای مدت دو سال به قرار ذيل 
انتخاب گرديدند: آقای حسن نکوئی به شماره ملی 2529167729 به سمت رئيس 
هيئت مديره، خانم نسرين دخت پاسگر به شماره ملی 4132061192 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره، آقای نيما نکوئی به شماره ملی 3874495851 به سمت 
مدير عامل و عضو هيئت مديره و آقای نويد نکوئی به شماره ملی 0451479378 
به ســمت عضو هيئت مديره کليه اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد عادی اداری با 
امضای مديرعامل يا رئيس هيئت مديره با مهر شرکت به تنهايی معتبر می باشد. 
آقای منصور نقشينه به شماره ملی 0043253598 به سمت بازرس اصلی و خانم 
معصومه مفردی دوست پاتاوانی به شماره ملی 4900252379 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت يک ســال مالی انتخاب گرديدند. روزنامه کيهان به عنوان 

روزنامه کثيراالنتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

آگهى تغييرات شرکت سپيدان شيمى گستر سهامى خاص
 به شماره ثبت 14۳۳60 و شناسه ملى 1010186۳۳2۳

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غيرتجارى تهران )91156(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســاليانه مورخ 1396/02/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
)ترازنامه و سود و زيان سال مالی منتهی به 1395/9/30 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسی  
مفيدراهبر به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاريخ 1396/9/30 انتخاب گرديد. 

روزنامه کثيراالنتشار کيهان برای درج آگهی های شرکت تعيين گرديد. 

آگهى تغييرات شرکت نوسازى و عمران اکباتان سهامى خاص 
به شماره ثبت 89422 و شناسه ملى 10101۳۳7982 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجارى تهران )91154(

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/6/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد: شرکت 
مذکور در تاريخ فوق منحل اعالم گرديد و آقای علی شــيرمحمدی به شماره ملی 0082346402 به 
سمت مدير تصفيه موسسه انتخاب گرديد آدرس مدير تصفيه و محل تصفيه تهران، اقدسيه، خيابان 

شهيد موحد دانش، خيابان نسترن، پالک 32، واحد 11، کدپستی 1957664716 تعيين گرديد.

آگهى تغييرات موسسه انديشکده راهبردى 
به شماره ثبت ۳5482 و شناسه ملى 14004742958

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور - اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غيرتجارى تهران )91150(

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/11/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقای صمد رودگرمی با 
کد ملی 2299145151 مديرعامل و عضو هيئت مديره- آقای بهمن رودگرمی با کد ملی 0035287901 
رئيس هيئت مديره- خانم پگاه رودگرمی با کد ملی 2291736299 نايب رئيس هيئت مديره انتخاب 
شــدند. کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبيل چک، سفته، برات، قراردادها و اوراق عادی 

و اداری با امضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

آگهى تغييرات شرکت پروژه ساز شرکت سهامى خاص 
به شماره ثبت 55728 و شناسه ملى 10101008۳91

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجارى تهران )91155(

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رأی شــماره 139660317007002951 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم میثم طیبی فرزند غالمرضا به شناسنامه 
شــماره 1 صادره از بهبهان به شماره ملی 1861528175 در ششدانگ یک باب ساختمان 
بــه مســاحت 450 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5580 اصلــی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقای/خانم مهدی فتاحی نژاد و محمد فتاحی نژاد و 
ابراهیم فتاحی نژاد و ابوالقاســم فتاحی نژاد و نوراله فتاحی نژاد و اسماعیل فتاحی نژاد و پوری 
فتاحی نژاد و شــهناز فتاحی نژاد، حاجیه بی بی فتاحی نژاد محرز گردیده اســت. لذا مراتب به 
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود درصورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/15                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/30
                                      کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رأی شــماره 139660317007003513 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانــه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم خدارحم مرادا فرزند مراد بشناســنامه 
شــماره 209 صادره از بهبهان به شماره ملی 1860960189 در ششدانگ یکباب ساختمان 
به مســاحت 1056/47 مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5043/26 اصلی واقع در 
بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی آقای/خانــم صاحب آقاجوانی محرز گردیده 
اســت. لذا مراتــب به منظور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/7/15                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/7/30
                                      کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

دادنامه
پرونده کالسه 9509982619000991 شعبه 102 دادگاه 
کیفری دو شهرســتان کرج )102 جزایی ســابق( تصمیم  

نهایی شماره 9609972614200598
شاکی: خانم ناهید جمالی  ملکسری فرزند سرتیپ به نشانی 

کرج- حصار خط 2 ک جمشیدی سرتپه پ 25
متهم: آقای اسعد صالح زاده فرزند علی به نشانی شهرستان 
سقز - خیابان سعدی - کوچه دباغی - اندیشه 3 - پ 16 

اتهام: ترک انفاق زوجه دائم و فرزندان مشترک
رای دادگاه

در خصــوص اتهام اســعد صالحــی زاده فرزنــد علی که 
مجهول المکان هســتند بر اســاس کیفرخواســت صادره 
دائر بر ترک نفقه زوجه دائم و فرزند مشــترک بر اســاس 
شــکایت خانم ناهید جمالی ملکســری  فرزند سرتیپ با 
توجه به کیفرخواســت صادره و اظهارات شاکی خصوصی 
در جلسه رسیدگی نظر به اینکه متهم پرونده حضور ندارند 
و مجهول المکان می باشند و با توجه به نشر آگهی و اعالم 
وقت رســیدگی در روزنامه کثیراالنتشــار مورد شناسایی 
نشــده اند و الیحه ارســال ننموده اند صــرف نظر از عدم 
حضــور متهم بلحاظ اینکه شــاکی خصوصی در اظهارات 
خود در جلســه رسیدگی اعالم نموده اند حاضر به زندگی و 
تمکین نمی باشــد و قصد طالق دارند و در دادگاه خانواده 
دادخواســت طالق داده اند و پرداخت نفقه فرع بر تمکین 
اســت بعلت  فقد ادله کافی و عدم احراز بزه رای به برائت 
متهــم بابت ترک نفقه در حق زوجه صادر می شــود ولی 
نسبت به فرزند مشترک دختر یکسال و نیم موضوع ترک 
نفقه محرز است مستندا به ماده 53 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391 رای به محکومیت متهم به تحمل یکســال 
حبس تعزیری صادر و اعالم می شــود رای صادره غیابی 
اســت ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

شعبه است و سپس قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه ۱0۲ کیفری دو کرج 
مطهری م الف - 96/5653/ف
نشانى کرج - باالتر از ميدان طالقانى - ساختمان 

مرکزى دادگسترى

دادنامه
دادنامه غیرمکانیزه 372/96   تاریخ صدور 96/6/11

خواهان: احمد مرادی، فرزند سبزعلی/ همدان، خ مهدیه، اول روحانی، آپارتمان 68، واحد6
خواندگان: 1- محمد شعبانی، 2- محسن شعبانی/ همدان، باباطاهر، ک ادیب، پالک2، خیابان مهدیه، جنب بانک صادرات، سوپرزندی

خواسته: مطالبه وجه
گردشــکار: خواهان دادخواستی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و اجرای 
تشــریفات قانونی قاضی شــورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و اعالم ختم رسیدگی به شــرح آتی با استعانت از خداوند منان 

رأی قاضی شورامبادرت به صدور رأی می نماید.

درخصوص دادخواست آقای احمد مرادی فرزند سبزعلی به طرفیت آقایان 1- محمد شعبانی فرزند محسن، 2- محسن شعبانی 
به خواســته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یکصد و بیســت میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره 
722011 به تاریخ 96/1/16 عهده بانک کشــاورزی به نحو تضامنی و جبران خســارات دادرسی و تأخیر تأدیه تا زمان اجرای 
حکم، نظر به تقدیم دادخواســت از ناحیه خواهان و ارائه رونوشــت مصدق از چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه 
و با عنایت به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلیل بر اشــتغال ذمه خواندگان بوده و نامبردگان علی رغم ابالغ قانون در 
جلســه رســیدگی حضور نداشته و دلیل و مدرکی نیز در جهت برائت ذمه خویش به این مرجع ارائه نکرده اند لذا قاضی شورا با 
بررسی اوراق و محتویات پرونده دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 310 و 313 از قانون تجارت و 
نیز مواد 198، 515 و 522 از قانون آیین دادرســی در امور مدنی خواندگان را به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 120/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و نیز پرداخت مبلغ 3/155/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان 
سررسید چک 96/1/16- 722011 تا زمان اجرای حکم که در واحد اجرای احکام براساس شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی 
بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادر شده غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۳ شورای حل اختالف همدان- لطفی مصلح م الف۳081

شناســنامه مالکیت )برگ ســبز( خــودرو پراید مدل 
 1389 بــه شــماره انتظامــی 184 د 24 ایــران 69 
متعلــق به  اینجانب عفت الســادات حســینی فرزند 
 موســی شــماره شناســنامه 214 صادره از کردکوی
  شــماره ملــی 2249141169 مفقــود گردیــده از

 درجه اعتبار ساقط است.

کارت هوشــمند فعالیت حرفه ای راننده به شــماره کارت 
1273362 و شــماره پرونــده 972102977 تاریخ صدور 
1384/5/30 صــادره از گرگان متعلق به اینجانب ســید 
رضا حســینی فر فرزند بزرگ شماره شناسنامه 1072 و کد 
ملی 2121031820 صادره از گرگان ساکن گرگان مفقود 

1925م الفگردیده از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده کالســه 112/266/96/ح دادخواســت آقای رضا شیخی فرزند 
عباسعلی ســاکن بهار خ سی متری کوچه شــهید بهمن عباسی به طرفیت 
آقای محمد عابدینی تازه کندی فرزند حســن دایر بــر مطالبه وجه به این 
شعبه ارائه نموده که در شــعبه 112 شورای حل اختالف بهار ثبت گردیده 
از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشــد اینک در راستای ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی به خوانده فوق الذکر ابالغ می گردد که جهت رسیدگی 
به دعوی خواهان در روز سه شنبه مورخ 96/8/30 راس ساعت 10 در حوزه 
112 شــورای حل اختالف بهار به آدرس خیابان 17 شهریور حاضر و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را از دفتر حوزه تحویل بگیرید و عدم حضور مانع 

رسیدگی نبوده و شورا غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۱۲ شورای حل اختالف بهار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم شهناز کوچک زاده فرزند حسین و غیره
خواهان خانم نرگس آهو قلندری فرزند امان اله دادخواســتی به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها: 1- محسن جدیدی 
2- فاطمه کوچک زاده 3- شــهناز کوچک زاده 4- کاظم کوچک زاده به خواســته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه 
اســناد رسمی و تنظیم و انتقال قطعی ششدانگ پالک ثبتی شماره 9/19075 مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986421100138 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 
1396/8/21 ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مدیر حقوقی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک

آگهیاحضارمتهم
آقــای علی اصغری نظر به اینکه در پرونده کالســه 960275 به اتهــام فک غیرقانونی پلمب 
واحد کســب از طرف این دادسرا تحت تعقیب قرار دارید بدینوسیله در راستای ماده 174 قانون 
آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری  مراتــب ابالغ می گردد تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه پنجم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تنکابن جهت 
پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــوید در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار 

آگهی موضوع رسیدگی و اظهارنظر می گردد. 
دادیارشعبهپنجمدادسرایعمومیوانقالبشهرستانتنگابن
محسنیکشگری مالف489/96

آگهیفقداناسنادفروش
اینجانــب زهرابیگم حســینی قمی نژاد فرزند ســیدعبداهلل شــماره شناســنامه 620 صادره از 
 گــرگان کدملــی 2121862498 مالک خودروی پــژو 206 مدل 1385 به شــماره انتظامی
889 ب41 ایران59 و شــماره موتور 13085027537 و شــماره شاسی 10830468 به علت 
فقدان اسناد فروش و شناســنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد خودروی 
مذکور را نموده ام. لذا هر کسی ادعایی درخصوص خودروی فوق را دارد ظرف مدت ده)10( روز 
به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در تهران پیکان شهر- ساختمان سمند مراجعه نمایند. 

بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9400155 ششدانگ زمین به شماره 
پالک 69 فرعــی 10156 بخش 22 یزد کــه در صفحه 439 دفتر 
101 امالک بنام احســان مرادی مزرعه نو فرزند محمد به شناسنامه 
3768 یزد ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که حدود اولیه 
بدین شرح شماال بطول 9/60 متر جاپی است بکوچه بن بست احداثی 
شــرقا بطول 21/41 به جاپی اشــتراکی 70 فرعــی از باقی مانده 3 
فرعی 10156 جنوبا به طول 9/60 جاپی است به جاده غربا به طول 
20/35 متر دیواریســت به باقی مانده 10156 و حقوق ارتفاقی ندارد 
به مســاحت ششــدانگ 200/10 متر مربع که طبق نظر کارشناس 
رسمی ششدانگ به مبلغ 700/350/000 ریال )مبلغ هفتصد میلیون 
و ســیصد و پنجاه هزار ریال( ارزیابی شــده و پــالک فوق که برابر 
گــزارش مامور اجرا و ابالغ ثبت میبد ملــک مزبور بصورت زمین و 
بدون هیچ گونه اعیانی می باشــد. پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارشــنبه مــورخ 96/8/3 در اداره ثبت اســناد و امالک میبد واقع 
در خیابان آیت اله کاشــانی میبد از طریق مزایده به فروش می رسد. 
مزایده از مبلغ هفتصد میلیون و ســیصد و پنجاه هزار ریال شــروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد 
خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخانتشار:شنبهمورخ:1396/7/15

رئیس ثبت اسناد و امالک میبد
هادی بیکی ده آبادی

شمارهمزایده:139604321659000022
تاریخثبت:1396/7/12
تاریخواقعیانجاممزایده:1396/8/3 متن آگهی 

مزایده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به این که آقای محمدحســن بخشی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح 
ـــ 13 این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده  دادخواست به کالسهـ 
و چنین توضیح داده که شادروان مروارید بیگم حسینی به شناسنامه 104 در 
تاریخ 95/4/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- رخســاره الداغی فرزند احمد ش ش 319 
متولد 1337 فرزند مرحومه 2- ســیدجلیل الداغی فرزند احمد ش ش 545 
متولد 1334 فرزند مرحومه اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
 قاضی شورا 
شعبه سیزدهم شورای حل اختالف 
شهرستان سبزوار
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای جواد علنی فرزند حســین و سمیرا حیدری شما حســب کیفر خواست صادره از دادسرای 
تنکابن در پرونده کالســه 950330 شــعبه103 کیفری 2 دادگاه تنکابن به اتهام ضرب و جرح 
عمــدی و توهین تحت تعقیب کیفری می باشــد لــذا به لحاظ مجهول المــکان بودنتان وقت 
رســیدگی  روز سه شنبه مورخه 96/8/16 ساعت 8:30 صبح به شما ابالغ می گردد تا در جلسه 
رسیدگی شرکت نموده و از خود دفاع نمائید در غیر این صورت دادگاه غیابی رسیدگی می نماید 

و رای مقتضی صادر خواهد کرد. 
شعبه ۱0۳ دادگاه جزایی تنکابن م الف 488/96

خواهان سید جالل موسوی دادخواستی به طرفیت خوانده 
شــهاب ملکی منش به خواســته مطالبه وجه ارائه که در 
حــوزه 111 ح شــورای حل اختالف اللجین به کالســه

                 ثبــت گردیــده اســت از آنجــا که حســب 
اعــالم خواهان در دادخواســت تقدیمــی خوانده دعوی 
مجهول المکان می باشــد اینک در راستای ماده 73 قانون 
آیین دادرســی مدنی مراتب به خوانــده ابالغ می گردد که 
جهت رســیدگی به خواســته خواهان در تاریخ 96/8/10 
ســاعت 3 بعداظهر در حوزه 111 ح شورای حل اختالف 
اللجین حاضر و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را تحویل 

بگیرد و اال شورا غیابًا رسیدگی و صدور رأی خواهد کرد.
مسئول دبیرخانه حوزه ۱۱۱ شورای حل اختالف اللجین

آگهی ابالغ وقت دادرسی

 467/96
ش 111ح

ابالغ
بدینوســیله آقای عبدالرضا پویه فرزند حســین که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرســی دراختیار خواهان 
نمی باشــد ابالغ می گردد خواهان خانم پروانه قیاسوند فرزند حســن دادخواستی به خواسته فک پالک خودرو 
پراید به شماره انتظامی 587ج25-ایران28 به طرفیت شما تقدیم داشته و به کالسه 960446 ثبت شعبه اول 
گردیده چون آدرس شما دراختیار وکیل خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین 
دادرســی مدنی به شما ابالغ می گردد که در راس ساعت 11 صبح سه شنبه مورخ 1396/8/16 در دادگاه شعبه 
اول عمومی مالیر حاضر شــوید درضمن می توانید به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت نمایید.
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مالیر م الف1617

دادنامه
پرونده کالسه: 85/96/ح 134     دادنامه: 388/96     تاریخ: 1396/6/25

مرجع رسیدگی کننده حوزه 134 شورای حل اختالف مریانج
خواهان: علی اکبر سهرابی فرزند: ناصر آدرس: همدان- میدان بار قدیم باالتر از بانک سپه بنگاه ناصر سهرابی

خوانده: سعید طیبی منصور فرزند: یعقوب علی آدرس: مجهول المکان
خواسته: مطالبه وجه گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به 
این حوزه ثبت بکالســه فوق و اجرا تشــریفات قانونی در وقت مقرر فوق جلسه حوزه به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل 

که با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید.
رأیقاضیشورا

در خصوص دادخواســت آقای علی اکبر ســهرابی بطرفیت آقای سعید طیبی منصور دایر بر مطالبه وجه به مبلغ 33 میلیون 
ریال به عنوان اصل خواســته بابت یک فقره چک و مطالبه وجه فاکتور 35739300 ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه 
تا زمان اجرای حکم خواهان با حضور در جلســه رســیدگی اظهار نموده که حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه 
میلیون و ســیصد هزار تومان بابت چک و تاخیر تادیه در مورخه 95/10/20 لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ فاکتور فروش 
خرما که به نام خوانده صادر گردیده است به مبلغ 35/739/300 ریال که تاریخ 95/2/11 که مجموعا مبلغ 68/739/300 
ریال با توجه به اینکه به درخواست خواهان نشر آگهی گردیده است و خوانده حضور نیافته است. لذا قاضی شورا مستندا به 
مواد 249- 310- 313- 314 قانون مدنی و 198- 502- 515- 522- 519 قانون آیین دادرســی در امور مدنی خواســته 
خواهــان را وارد و حکــم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 33 میلیون ریال بابــت چک و مطالبه مبلغ 35/739/300 
ریال بابت فاکتور فروش خرما جمعا 68/739/300 ریال و هزینه دادرســی به مبلغ 2/615/000 ریال و 250/000 ریال و 
هزینه نشر آگهی خسارت تاخیر تادیه از مورخه 95/10/20 لغایت اجرای حکم و در رابطه با وجه فاکتور با توجه به اینکه از 
تاریخ تقدیم دادخواســت تغییر فاحشــی نسبت به قیمت کاال و خدمات و نرخ  تورم ایجاد نشده در این رابطه قرار رد اعالم  
می گردد. رای صادره غیابی است و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین حوزه می باشد و سپس ظرف 

مدت 20 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی شهر همدان می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مریانج- قاسم جلیلی م الف ۳087


