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واکنـش سـریع هنـگام وقوع
زلزلـه میتوانـد شـما را از
جراحـات احتمالـی محافظت
کنـد .حداقـل دوبار در سـال
پناهگیـری را تمریـن کنیـد.

 3مصدوم
در گود برداری
مسجد

گودبرداری برای آشپزخانه مسجد سیب چال سه نفر را مصدوم کرد .صبح چهارشنبه به دلیل گودبرداری برای احداث آشپزخانه مسجد روستای
سیب چال ،یک خانه که در مجاورت مسجد قرار داشت ،دچار ریزش و تخریب شد .با عزیمت تیم امدادی و تیم ارزیابی از فرمانداری که متشکل از
فرماندارشهرستانومدیرکلجمعیتهاللاحمراستانگلستانبود،مشخصشدبهدلیلریزشآوار 3کارگر دچارجراحاتسطحیشدندکهسریعا
برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند .برخی از کانالهای خبری فعال در فضای مجازی منطقه اخباری مبنی بر تخریب مسجد روستای سیب چال
آزادشهر و زیر آوار ماندن حدود  10نفر بر اثر این حادثه را منتشر کردند که فرماندار آزادشهر با تکذیب اینگونه اخبار گفت :انتشار اخبار غیر موثق در
رسانههابرای تشویشاذهانعمومیمنتشرمیشودکهبایستیازاینامرپرهیزشود.

استان

برگزاری همایش لبخند آب در
دهکده تفریحی چادگان

اصفهان -راعی
همایش لبخنــد آب با حضور بیش از  6هــزار نفر از اقصی
نقاط کشــور در دهکده تفریحی و گردشــگری شهرســتان
چادگان برگزار شــد مدیر آبفای چادگان با اشاره به استقبال
بی نظیر مــردم از این همایش گفــت :همایش لبخند آب که
با محوریت فرهنگ ســازی مردم با ســازگاری با کم آبی در
دســتور کار قرار گرفت برگزاری آن در این دهکده که یکی از
قطب های گردشــگری در کشور بشمار می آید در واقع منجر
شــده عالوه بر اینکه مردم شهرستان چادگان از طریق برنامه
های آموزنده و شــاد با مصرف صحیح آب آشــنا شوند بلکه
مسافرانی که از جاجای کشــور به این دهکده تفریحی آمدند
با حضور در این همایش با مبانی مصرف صحیح آب بیشــتر
آشنا شدند.
داود باتوانی به ضرورت مصرف صحیح آب در شهرســتان
چادگان پرداخت و اعالم کرد:آب شــرب شهرستان چادگان
از طریق  3حلقه چاه تامین می شــود که خشکســالی های
اخیر کاهــش آبدهی این چاهها را به همراه داشــت بطوریکه
در گذشــته که آبدهی ایــن چاهها حدود  30لیتــر در ثانیه
بوده هم اکنون به کمتر از  10لیتر در ثانیه رســیده است .وی
ادامه داد:امســال با اینکه حفر یک حلقه چاه در دســتور کار
قرار گرفت اما همچنان ما با مشــکل کمبود آب مواجه بودیم
چراکه در ســالهای اخیرنه تنها به منابع آبــی و تولید آب
در شهرســتان چادگان اضافه نشــده بلکه در نیمه اول سال
با افزایش گردشگران به این شهرســتان مصرف آب افزایش
می یابد که مانع از برقراری تعادل عرضه وتقاضا آب می شود.
مدیر آبفای چادگان به ترویج فرهنگ ســازی مصرف صحیح
آب درچادگان اشــاره و اعالم کرد :در چند سال اخیر با با برنامه
های فرهنگی که از ســوی آبفای چادگان اعمال گردید مصرف
سرانه آب در این شهرســتان کاهش یافت بطوریکه هم اکنون
مصرف ســرانه آب در چادگان  107لیتر در شبانه روز است در
حالیکه این رقم نســبت به سال گذشــته حدد 9درصد کاهش
یافته اســت .باتوانی اعالم کرد:با افزایش روز افزون تقاضا و نیزاز
ســویی با کاهش دبی چاهها  ،تامین آب شــرب مشترکین در
شهرستان چادگان با مشکالتی روبهرو است بر این اساس به نظر
می رسد تامین پایدارآب شرب مشــترکین درچادگان مستلزم
اجرای طرح انتقال آب به این شهرســتان می باشــد که در این
رابطه طرح انتقال آب از چشــمه لنگان به چادگان مورد بررسی
قرار گرفته اســت .وی به کیفیت مطلوب آب شرب درچادگان
اشاره و عنوان کرد :در حال حاضر خوشبختانه کیفیت آب شرب
در چادگان بســیار مطلوب اســت .مدیر آبفای چادگان گفت:
زون بندی شــبکه آب یکی راههای توزیــع عادالنه آب در فصل
تابستان بوده اســت که با اجرای این پروژه توانستیم آب شرب
را به صورت عادالنه میان مشترکین توزیع کنیم .باتوانی با موثر
خواندن همایش سازگاری با کم آبی در ترویج مصرف بهینه آب
میان مردم اظهارداشت :همایش ســازگاری با کم آبی با حضور
بیش ازشش هزار نفر از اقشار مختلف مردم برگزار شد که دراین
همایش هنرمندان بنام ملی و اســتانی با بهره گیری از ابزارهای
مختلف هنری مــردم را ترغیب به مصرف صحیح آب نمودند که
مطمئنا برگزاری این قبیل برنامه هــا بی تاثیر در ترویج مصرف
صحیح آب نیســت .وی افزود:هنرمندان جنگ شــادی لبخند
آب با اجرای تتاتر عروســکی ویژه کودکان و نوجوانان همچنین
نواختن موسیقی زنده با فراهم نمودن فضایی بسیار شاد  ،مردم
رابه چگونگی سازگاری با کم آبی آب ترغیب نمودند.

استان

کشفبیشاز 600کیلوگرمموادمخدرو
دستگیری 5نفرسوداگرمرگدرپارسیان
گروه مرزباني -هرمزگان| فرمانده مرزبانی اســتان از
شناســایي و انهدام یک باند بزرگ از سوداگران مرگ و کشف
محموله موادمخدر در سواحل شهرستان پارسیان خبر داد.
به گــزارش پایگاه اطــالع رســاني فرماندهــي مرزبانی
اســتان هرمزگان،ســرهنگ»علي اصغر خرم روی«در گفت
و گو با خبرنــگار این پایگاه گفت:با انجــام اقدامات اطالعاتي
مراقبت هاي ویژه و با تالش هاي شــبانه روزي و فعالیت بي
وقفه مرزبانان شهرستان پارسیان یک باند از سوداگران مرگ
که به صــورت کالن اقدام بــه حمل و جابجایــی موادمخدر
مي کردند را شناســایي و تحــت نظر اطالعاتي قــرار دادند.
ســرهنگ»خرم روی«بیان کرد:مرزبانان شهرستان پارسیان
در یک عملیات مشــترک بــا عوامل انتظامی شهرســتان،با
توقیف  2دســتگاه خودرو و دســتگیری  5نفر سوداگر مرگ
موفق به کشف  687کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک شدند.
به گفته سرهنگ»خرم روی«این محموله قرار بود بوسیله
خودروهای تندرو به اســتان های مرکزی کشور انتقال داده
شود که سوداگران مرگ در این هدف شوم خود ناکام ماندند.
فرمانده مرزبانی اســتان هرمــزگان در خاتمه خاطرنشــان
کرد:دریابانی هرمزگان با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده
سازمان یافته قاچاق،اجازه هیچگونه فعالیت سودجویانه را در
مناطق ساحلی و دریایی استان هرمزگان را نخواهد داد.

استان

فعالیت اصحاب رسانه در جشنواره
کتابخوانی رضوی اقدامی کم نظیر بود
به گزارش روابط عمومــی اداره کل کتابخانــه های عمومی
چهارمحــال و بختیــاری ،فرهــاد خلیــل مقــدم ،مدیرکل
کتابخانه های عمومی اســتان روز دوشــنبه  19شــهریورماه
در دیــدار با منتخبین فعال عرصه خبر و رســانه در جشــنواره
کتابخوانی رضوی ضمن ارزشمند دانستن این فعالیت کم نظیر
افزود :کار در حوزه خبر ســخت و بســیار تأثیرگذار است و اگر
همراهی صادقانه ،خالصانه و بی منت شما در جشنواره نبود قطعا
کار آن طور که شایسته نام این جشــنواره بود پیش نمی رفت.
دبیر استانی هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در این استان
افزود :شــما کار بزرگی انجام دادید و اطالع رسانی دقیق ،سریع
وگسترده این جشنواره توســط فعالین عرصه خبر قطعا یکی از
موثر ترین عوامل موفقیت این جشنواره بود.

پسر جوانی که در آستانه قصاص است
در دانشگاه تربیت مدرس قبول شد

ابالغ دو خبر
همزمان؛ حکم
اعدام و قبولی
کارشناسی ارشد
شــهروند| چیزی به اجرای حکم اعدامش نمانده اســت .پنجســال پیش بود
که دســت به یک جنایت زد و به زندان افتاد .دختر موردعالقهاش را کشته بود .پسر
جوانی که حاال درســت بعد صدور و تایید حکم قصاصش ،در کنکور ســال  97و در
مقطع کارشناسیارشد قبول شد .محکومی که لیسانســش را هم در زندان گرفت و
پنجسال پشــت میلهها را به بطالت نگذراند ،درس خواند و حتی حاال که قرار است او
را پای چوبهدار ببرند ،امیدش را از دســت نداده و میخواهد فوقلیسانسش را بگیرد،
آن هم در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس؛ امیر پسر  24سالهای است
که اگر خانواده مقتول او را نبخشند ،زندگیاش برای همیشه به پایان میرسد .پسر
تحصیلکردهای که زندان از او یک مهندس ساخت و حاال هر لحظهاش را با امید برای
بخشیدهشدنمیگذراند.
پنجسال پیش بود که او را به جرم قتل به زندان رجاییشهر منتقل کردند .تیرماه
سال 92دست به یک قتل زد .دختر موردعالقهاش را کشت و بعد از دستگیری زندانی
شد .در مراحل بازجویی به قتل اعتراف کرد و بعد از برگزارشدن جلسه محاکمهاش ،از
سوی قاضی جنایی به قصاص محکوم شــد .این درحالی بود که خانواده دختر جوان

هم خواستار قصاص قاتل فرزندشان بودند و در هیچکدام از مراحل حاضر به گذشت
نشدند .امیر اما در زندان وقتش را هدر نداد .منتظر مرگ ننشست .به زندگیاش مثل
بیرون از زندان ادامه داد .وقتی وارد زندان شد ،دیپلم داشت .در زندان درسش را ادامه
داد .شب و روز درس خواند و توانست لیسانس کامپیوتر بگیرد .او بعد از گرفتن مدرک
باز هم به تحصیالتش ادامه داد .تصمیم گرفت در کنکور شــرکت کند و این بار هم
موفقیت جدیدی را کسب کرد .امیر درحالی در کنکور سال 97رتبه خوبی به دست
آورد که حاال حکم اعدامش تایید شــده و برای اجرا به شعبه اجرای احکام فرستاده
شده است .امیر قرار است در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس در مقطع
فوقلیسانس درس بخواند .او حاال تمام امیدش به بخشندگی خانواده مقتول است تا
با رضایت آنها بتواند تحصیالتش را ادامه دهد .پسری که از کرده خود پشیمان شده
ومیداندکهباجنایتیکهانجامداده،خانوادهایرابرایهمیشهداغدارکردهاست.
مصطفی محبی ،مدیرکل زندانهای اســتان تهران دربــاره جزییات این پرونده
به «شــهروند» میگوید« :این محکوم ،از مددجویان زندان رجاییشــهر است که

دو سال در جستوجوی مرد همسرکش

قاتل فراری را شناسایی کنید

شــهروند| مرد جوانی که  2سال پیش در
سناریویهولناکیهمسرشراباضرباتچاقوبه
قتل رساند و پس از رساندن دخترش به مدرسه
ناپدیدشدهمچنانتحتتعقیبپلیسپایتخت
قرار دارد.
ســاعت  8صبح  16بهمن ماه ســال 1395
از طریــق مرکــز فوریتهای پلیســی 110
ماجرای قتــل در خیابان مــرزداران  -خیابان
ابراهیمــی بــه کالنتــری  139مــرزداران
اعالم شد .
با حضور مأموران در محل و انجام بررسیهای
اولیه مشخص شد زن  30ساله به نام آمنه در داخل خانهاش با
ضرباتچاقوبهقتلرسیدهاست.
پدر مقتول که با حضور در محل جنایت با جســد دخترش
مواجه شده و موضوع را به پلیس اطالع داده بود ،پس از حضور
کارآگاهان در صحنه جنایت به آنهــا گفت« :طبق روال هر روز
برای بردن دخترم به محــل کارش ،به دنبالش رفتــم اما او از

خانهاش بیرون نیامد؛ چندین بار زنگ خانه را زدم اما او در را باز
نکرد ،با گوشی تلفن همراهش هم چند بار تماس گرفتم اما باز
هم پاسخگو نبود ،به دامادمان زنگ زدم اما او نیز تلفن همراهش
را جواب نداد .سریعا به نشانی مدرســه نوهام هلیا رفتم و کلید
خانهشان را گرفتم که نوهام ادعا کرد پدرش او را مثل هر روز به
مدرسهرساندهاست.

به جرم قتل و با محکومیت قصاص نفس هنگام تحمل پنجســال حبس ،در آزمون
کارشناسیارشد 97شرکتکردوباقبولیدرآزمون،دانشجویکارشناسیارشدرشته
مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس شد .من بهشخصه انگیزه درونی و امید به
زندگی این مددجو را میستایم .میدانم که وجود اینگونه فعالیتها و موفقیتهای
تربیتی و آموزشی توسط مددجویان در زندانها میتواند پاسخ خوبی به هجمههای
حقوقبشریباشد.اینپسرجواندرزندانتوانستلیسانسشراهمبگیرد.مادرزندان
این امکان را برای محکومان ایجاد کردهایم که بتوانند درس بخوانند و موفقیتهای
زیادی کسب کنند .آنها کنکورشان را هم در زندان برگزار میکنند .به جای فکر کردن
به انجام جرمهای دیگر به خودشان و آیندهای که در انتظارشان است ،فکر کنند ،حتی
افرادیراداشتهایمکهدرمقطعدکتریهمتحصیلکردهاند.اینتنهافردینیستکه
در زندان تحصیل کرده و به مدارج باالتر رسیده است .همین امسال ،عالوه بر این پسر
جوان ،دو نفر دیگر از مددجویان زندانهای اســتان نیز در دانشگاه پیامنور در مقطع
کارشناسیارشدرشتهحقوقپذیرفتهشدندوقراراستتحصیالتشانراادامهدهند».

وی افزود :به ســرعت خودم را به خانه دخترم رسانده و وارد
خانه شدم؛ پس از ورود به خانه ،دخترم را در حالیکه یک چاقوی
آشپزخانه داخل سینهاش قرار داشت در داخل اتاق خواب پیدا
کردم؛ دخترم مرده بود و نفس نمیکشید ،از همسایگان کمک
خواستمکهخیلیزودپلیسدرمحلحاضرشد.
هلیا نیز پس از حضور در خانه و اطــالع از مرگ مادرش ،در
خصوص آخرین باری که با مــادرش خداحافظی کرده بود به
کارآگاهان گفت« :امروز ساعت 7صبح از خواب بیدار شدم .پدرم
برایم صبحانه درســت کرد و آن را داخل کیفم گذاشت و به من
گفت« :برو پایین تا من هم بیایم ».و ســوییچ خودرو پژو پارس
سفید خودش را به من داد تا سوار شوم و گفت من 5دقیقه دیگر
میآیم؛ یادم افتاد که توپ تنیس خودم را بر نداشتم ،برگشتم
باال (خانه)؛ مادرم در پذیرایی نشسته بود و داشت گوشی تلفن
همراهش را چک میکرد؛ با مادرم به دنبال توپ تنیس گشتیم
اما آن را پیدا نکردیــم؛ من پایین رفتم و پدرم  5دقیقه بعد آمد؛
در مسیر مدرسه پدرم مرتبا میگفت«:مواظب خودت باش ».و
چندین بار این جمله را تکرار کرد ! کاری که پیش از این هیچگاه
از پدرم ندیده بودم؛ پدر و مادرم روز جمعه با هم دعوا کرده بودند و
منصدایمشاجرهآنهاراازداخلاتاقمیشنیدم.
کارآگاهان در ادامه و با تحقیقات از همسایگان و اهالی مجتمع
مسکونیاطالعپیداکردندکهنزاعودرگیریمقتولباهمسرش
بهنامابوالفضل 33سالهدارایسابقهقبلیبودهوحتیدرچندین

موردنیزبهعلتشدتدرگیریهایشانازسویهمسایگانمورد
اعتراض قرار گرفتهاند  .بنا بر اظهارات صریح همسایگان همسر
مقتولچندباردراظهاراتشعنوانکردهبودکهسرانجامیکروز
همسرشرابهقتلمیرساند.
با توجه به شــواهد و دالیل به دســت آمده مبنی بر ارتکاب
جنایتتوسطهمسرمقتول،کارآگاهانبهقصدانجامتحقیقات
بهمحلکارابوالفضلدرشهرستانشهریاراعزامشدند؛ابوالفضل
مالک یک کارگاه بتونریزی در شهریار است ،اما بنا بر اظهارات
کارگــران کارگاه او از روز جنایت هیچ مراجعتی به کارگاه خود
نداشتهاست.
درادامه،تحقیقاتازخانوادهابوالفضلدردستورکارکارآگاهان
قرار گرفت ،اما آنها نیز در اظهاراتی مشــابه مدعی شدند که از
ابوالفضلهیچگونهاطالعیندارند.
در ادامه رســیدگی به پرونده و برای شناسایی و دستگیری
همسر مقتول به عنوان تنها مظنون و متهم پرونده ،هماهنگی
الزم با بازپرس سجاد منافی آذر از شعبه سوم دادسرای ناحیه27
تهرانجهتانتشاردوبارهتصویربدونپوشش«ابوالفضل»انجام
شدهاست؛بههمینخاطرازکسانیکه موفقبهشناساییتصویر
متهم شدند و اطالعاتی در خصوص نشانی و محل مخفیگاه یا
محلهای تردد وی دارند درخواست میشود تا هرگونه اطالعات
خود را از طریق شماره تماس 51055426در اختیار کارآگاهان
ادارهویژهقتلپلیسآگاهیتهرانبزرگقراردهنـد.

آگهی ثبتی
آگهی تغییرات شرکت سوروی دیجیتال پارس با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  527321و شناسه ملی
 14007649234به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده مورخ  1397/05/30تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 :آقای مهرداد علیان مقصود بیکی با کدملی1190067056
(خارج از شرکا) به سمت مدیرعامل برای مدت یک سال
انتخاب گردید کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور
شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و اوراق عادی و اداری
تا مبلغ (بیست میلیون ریال ) با امضاء مدیرعامل منفردا
همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و نیز کلیه عقود
بانکی و ضمانتنامه های بانکی و وام بانکی سایر قراردادها و
عقود اسالمی باالتر از مبلغ (بیست میلیون ریال ) با امضای
مشترک مدیرعامل و آقای لوانیس پانترلیس با کدفراگیر
115597684همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()247269
________________________________
آگهی تغییرات شرکت سوروی دیجیتال پارس با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  527321و شناسه ملی
 14007649234به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق
العاده مورخ  1397/05/29تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :تعیین
وضعیت حق امضاء و دارندگان حق امضاء اسناد بهادار و
تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود اسالمی
و قراردادها و اوراق عادی و اداری را مجمع عمومی عادی یا
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین می نماید .و بدین
ترتیب ماده  14اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()247270
_____________________________
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به
شماره ثبت  2686و شناسه ملی  10860112294به استناد
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1397/04/25تصمیمات

ذیل اتخاذ شد  :آقای سید مهدی معززی به شماره ملی
 0054361915به نمایندگی ازسازمان تدارکات پزشکی
هالل احمربا شناسه ملی  14004080206و آقای دکتر
کامران یوسفی به شماره ملی  4284163612به نمایندگی
از شرکت شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها
جیسا (سهامی خاص) به شناسه ملی 10861620898برای
بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند .آقای سید مهدی معززی
با کد ملی 0054361915به نمایندگی از سازمان تدارکات
پزشکی به شناسه ملی  14004080206به عنوان رئیس
هیات مدیره .آقای فرزاد کبار فرد با کد ملی0045795126
به نمایندگی از شرکت پخش سها هالل (سهامی خاص) به
شناسه ملی 10103577060به عنوان نایب رئیس هیئت
مدیره  .آقای کامران یوسفی با کد ملی  4284163612به
نمایندگی شرکت کشت و صنعت فرآورده های دارویی سها
جیسا (سهامی خاص) بشناسه ملی10861620898به عنوان
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل  .آقای علیرضا دولتی با کد ملی
به نمایندگی شرکت تجهیزات پزشکی هالل ایران (سهامی
خاص)به شناسه ملی 10100138187به عنوان عضو هیئت
مدیره آقای علیرضا مرتضوی با کد ملی 0047791780به
نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) به
شناسه ملی 10861533808به عنوان عضو هیأت مدیره برای
بقیه مدت تصدی منصوب گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بانکی
و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از
اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل
با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات
اداری و با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
وفق ماده  52اساسنامه شر کت حدود اختیارات مدیر عامل
به شرح ذیل تعیین گردید )5_1 .نمایندگی شرکت در برابر
اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی.
 )5_2ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه ها در هر نقطه از
ایران یا خارج از ایران  ) 5-3نصب و عزل کلیه ماموران و
کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام
و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت

و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری
وراث آنها )5 -4 .اعطای تخفیفات ،تسهیالت ،جوایز عوامل
فروش و یا اعطای فرصت تسویه حساب با شرکتهای پخش
به منظور توزیع و یا شرکتهای صادر کننده جهت صادرات
به منظور ترویج فروش محصوالت شرکت به هر شکل که
متناسب با شرایط بازار الزم باشد )5-5 .مبادرت به تقاضا و
اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا
فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق
و امتیازات مربوط به آنها )5-6 .مبادرت به تقاضا و اقدام برای
ثبت هر گونه عالمت تجاری )5-7 .اقامه هر گونه دعوی و
دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن
اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر
دادرسی اعم از حق پژوهش ،فرجام ،مصالحه ،تعیین وکیل
سازش ،ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند،
تعیین جاعل ،ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون
اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه
تکالیف ناشیه از قانون داوری ،طبق مقررات ،تعیین وکیل برای
دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو
کرارا" ،و عزل و تجدید انتخاب و یا تعیین وکیل دیگری بجای
او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا"،
تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه
به امری که کامال قاطع دعوی باشد ،دعوی خسارت ،استرداد
دعوی ،جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث ،اقدام به
دعوی متقابل و دفاع از آن ،تامین مدعی به تقاضای توقیف
اشخاص و اموال از دادگاهها ،اعطای مهلت برای پرداخت
مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب
عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در
ادارات و دوائر ثبت اسناد )5 -8 .واگذاری یا تحصیل هرگونه
حق کسب و پیشه و تجارت (سر قفلی) ) .دریافت مطالبات
شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات )5-10 .افتتاح
حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات.
 )5-11تصویب آیین نامه های داخلی شرکت )5-12 .تحصیل
اعتبار از بانک هاو شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و

اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان بهره و کارمزد
و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده
 3اساسنامه )5_13 .مدیرعامل به عنوان نماینده هیأت مدیره
در کمیسیونهای معامالت ،مناقصه و مزایده با حفظ سمت
انتخاب و معرفی گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()247272
_______________________________
دادنامه
پرونده کالسه  9709984527800056شعبه  6شورای
حل اختالف مشگین شهر (محله سازمان) تصمیم نهایی
شماره 9709974527800184
خواهان :آقای حامد عالی فرزند غالم به نشانی استان
اردبیل – شهرستان مشگین شهر – اداره حفاظت محیط
زیست.
خواندگان -1 :تورج میرزاده فرزند نوروز  -2آقای ساسان
میرزاده فرزند نوروز همگی به نشانی
خواسته  :مطالبه وجه چک
رای قاضی شورا
در خصوص دعوای خواهان آقای حامد عالی فرزند غالم به
طرفیت خوانده ردیف اول آقای تورج میرزاده فرزند نوروز به
خواسته مطالبه مبلغ  134/500/000ریال بابت صدور یک
فقره چک شماره  763983به سررسید 1396/11/30صادره
از بانک سرمایه با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه با مالحظه محتویات پرونده ،تصویر مصدق چک موضوع
خواسته که توسط خوانده دریف اول ظهرنویسی شده که با
توجه به حامل بودن چک ظهور در ضمانت دارد و گواهینامه
عدم پرداخت آن و وجود اصل چک در ید خواهان ،داللت بر
بقاء دین و ظهور به اشتغال ذمه خوانده دعوا دارد خوانده
علی رغم ابالغ قانونی (نشر آگهی) در جلسه رسیدگی شورا
حضور نیافته و الیجه دفاعی نیز ارسال نکرده است .لذا قاضی
شورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده مستندا
به مواد  310 ، 249و  313قانون تجارت و مواد  198و

 519قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک ،
خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ  118/000/000ریال
بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک
( )1396/11/30تا زمان اجرای حکم که توسط واحد اجرای
احکام مدنی شورا محاسبه و وصول خواهد شد و همچنین
پرداخت مبلغ  3/577/500ریال بابت هزینه دادرسی در حق
خواهان محکوم می نماید .اما در خصوص مازاد خواسته با
توجه به مبلغ چک و عدم ارائه دلیل و مدرک دیگری جهت
اثبات ادعا از سوی خواهان ،دعوای خواهان را در این قسمت
وارد و ثابت تشخیص نداده و به استناد ماده  1257قانون
مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم می نماید .اما
در خصوص دعوای خواهان آقای حامد عالی فرزند غالم به
طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ساسان میرزاده فرزند نوروز
به خواسته مطالبه مبلغ  134/500/000ریال بابت صدور یک
فقره چک شماره  763983به سررسید  1396/11/30صادره
از بانک سرمایه با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تاخیر
تادیه ،با عنایت به این که خوانده ردیف دوم نه صادرکننده و
نه ظهر نویس و نه ضامن چک می باشد بنا به مراتب مذکور
قاضی شورا دعوا را متوجه خوانده مذکور ندانسته و به استناد
ماده  89قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در
امور مدنی ناظر به بند  4ماده  84همان قانون قرار رد دعوای
خواهان را صادر و اعالم می دارد حکم صادره غیابی بوده و
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز دیگر
قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم عمومی حقوقی
شهرستان مشگین شهر می باشد قرار صادره مهلت بیست روز
پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم
عمومی حقوقی شهرستان مشکین شهر می باشد.
حبیب اشرفی – قاضی شعبه ششم شورای حل
اختالف شهرستان مشگین شهر

