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نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

8 صفحه رنگی
1000 تومان

دولت بر اساس برنامه ششم خواستار باز پس گیری سیم مسی شد 
مخابرات:جنس فروخته شده که
 پس گرفته نمی شود!

اختالف در پیش بینی ها درباره اثر رفع تحریم

بـازار بالتکلیف است
دو روز از لغو تحریم های اقتصادی علیه ایران می گذرد و در این مدت به غیر از کاهش 
چشمگیر مراجعه به بازارهای کاالهای گوناگون و از جمله کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال، 
یک چنددستگی بین کارشناسان در زمینه پیش بینی آینده بازار کامپیوتر و کاالهای 

دیجیتال هستیم؛ اختالف نظری که موجب سردرگمی فعاالن بازار شده است.

گوگل: مارشمالو به نگرانی کاربران پایان می دهد
80 درصد کاربران از دسترسی  اجباری 

اپلیکیشن ها ناراضی هستند

صفحه 4

صفحه 6

گوگل، مایکروسافت و یاهو 
نام ایران را در سایت  رسمی خود درج کردند

صفحه2

صفحه3

بیت کوین شکست خورد
مایک هرن، یک از پنج توسعه دهنده ارشد بیت کوین در یک پست وبالگی از پایان همکاری اش با تیم این پول الکترونیکی خبر داد و نوشت که باقی مانده سهامش 
را هم می فروشد؛ به این دلیل که اعتقاد دارد بیت کوین شکست خورده است. وی نوشته است: با وجود اینکه می دانستم بیت کوین روزی شکست می خورد، حاال 

مواجهه با این واقعیت گریزناپذیر که پروژه شکست خورده است، بسیار اندوهگینم می کند. در پی انتشار این مطلب ارزش سهام بیت کوین 10 درصد افت کرد.

 با لغو تحریم شرکت های نرم افزاری، شرکت های گوگل، مایکروسافت و یاهو که 
پیش از این ایران را از لیست کشورهای سرویس  دهنده خود حذف کرده بودند، نام 

و پیش شماره ایران را در سایت  رسمی خود اضافه کردند.

پیش از این استفاده از برخی خدمات گوگل برای ایرانی ها مقدور بود که هم اکنون 
دانلود و استفاده از نرم افزار های گوگل به صورت مستقیم برای ایرانی ها ممکن شده 

است.پیش از این ارایه سرویس میل یاهو نیز به ایرانی ها غیرممکن بود.

یکشنبه صبح رییس جمهور الیحه برنامه ششم توسعه 
اقتصادی کش���ور را در حالی برای تصویب در اختیار 
مجلس شورای اسالمی گذاشت که در بخشی از آن 
وزارت ارتباطات و فن���اوری اطالعات، مکلف به رفع 
انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت مخابراتی و 

بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی 
شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد 
است که چنین پیشنهادی به شکل نادرستی در این 

برنامه دیده شده است. 

عکس یک 

PB



android را چه گونه بنویسیم

چنین به نظر می رس���د که میان برخی از ایرانیان 
درباره ی چگونگی نوشتن واژه ی android به خط 
پارسی هماهنگی نیست. در این ستون بدین موضوع 

می پردازم. 
واژه ی android در زبان انگلیس���ی نخستین بار 
در سال ١٨٣٧ م. / ١٢١۶ خ. برای نامیدن ماشینی 
به کار رفته که ادعا می ش���ده می تواند شطرنج بازی 
کند. اما در سال های اخیر دو کاربرد تازه یافته است: 
نخس���ت روبات هایی که قیافه ای مانند انسان دارند؛ 
دیگری نام خاص برای سیستم عاملی لینوکس-پایه 
که در سال ٢٠٠٣ م. / ١٣٨٢ خ. به دست شرکتی 
به همین نام ساخته شد و در سال ٢٠٠۵ م. / ١٣٨۴ 
خ. ش���رکت گوگل آن را خرید. با رواج گوشی های 
هوشمندی که این سیستم عامل را دارند این نام هم 

رواج یافته است. 
این واژه از ریش���ه ی یونانی و از دو بخش ساخته 
شده است: andros به معنای »َمرد« )مانند بخش 
دوم در نام alexanderos = نگهبان مردان( و پسوند 
oid به معنای »مانند«. اگرچه در برابرس���ازی های 
پارسی، معموالً این پسوند را »-وار« و »-نما« )مانند 
»دل نما« در ریاضیات در براب���رcardioid( ترجمه 
می کنند، پیشنهاد من برای آن »�َوش« است )زیرا 
»�وار« پس���وند همانندی رفتاری است: مغول وار(. 
بنابراین در حالت نام عام )روبات ها(، برابر پارسی این 
واژه »َمردَوش« است )َمهَوش = مانند ماه؛ »انسان وش« 
را باید برای humanoid نگهداش���ت؛ سعدی در 
بوستان »مردم وش« گفته است(. اما در حالتی که این 

واژه نام خاص است، نباید آن را ترجمه کرد. 
حال این نام خاص را در خط پارسی چه گونه باید 
نوش���ت؟ برخی آن را »اندروید« می نویسند و برخی 
»اندرویید«. تلفظ این نام در انگلیسی و فرانسه ای با 
شکل نوشتاری آن فرقی ندارد و بخش دوم آن نزدیک 
فعل »رویید« پارسی اس���ت )البته با »اُ« کوتاه نه با 
»او«(. در پارس���ی چند وام واژه های دیگر دارای این 
پسوند عبارت اند از: celluloid و thyroid که هر دو 
)با تلفظ فرانسه ای( به صورت »سلولوئید« و »تیروئید« 
نوشته می شوند. چون این واژه ها عربی نیستند، به نظر 
من نوشتن آنها با همزه )»ئ�«( درست نیست. بنابراین 
برای رعایت یکدستی و هماهنگی و اصول خط پارسی، 
باید این نام را به صورت »اندرویید« بنویسیم. )برای 
آگاهی بد نیس���ت بدانیم که در خط عربی آن را » 
أندروید« و در خط اردو هم »ایندروئید« می نویسند(. 

استقرار ۲۰۰ شرکت دانش بنیان
 در اطراف دانشگاه شریف

یک عضو هیات علمی دانش���گاه صنعتی شریف از 
استقرار ٢٠٠ ش���رکت دانش بنیان در اطراف دانشگاه 

شریف خبر داد.
مهر - رضا روس���تا آزاد در همایش علمی ترویجی 
کیمیا در دانشگاه خواجه نصیر گفت: تحوالت جدی 
در دنیا در سطح زندگی، فضای کار و ... اتفاق افتاده و 
کسانی که بتوانند خود را با این تحوالت همگام سازند 

می توانند در آینده نقشی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه منش���اء این تحوالت جدی در 
دانشگاه ها است، افزود: باید دانشجویان برای انتخاب 
شرکای خود با طراحی ایده از فرصت های بوجود آمده 
در دانشگاه ها استفاده کنند تا در راستای اجرایی کردن 

ایده خود گام بردارند.
روستاآزاد ادامه داد: اکنون در اطراف دانشگاه شریف 
٢٠٠ شرکت دانش بنیان تشکیل شده و فارغ التحصیالن 
و دانشجویان در حال استقرار در این شرکت ها هستند.

وی اظهار داشت: ارتباط بین دانشگاه با شرکت ها 
در دانش���گاه ش���ریف نزدیک به یک دهه زمان برد 
و در سالهای ابتدایی، برخی اس���اتید مخالف بودند 
که دانشجویان س���ال اولی به فکر راه اندازی شرکت 
دانش بنیان باشند. در صورتی که باید در همان ابتدای 

تحصیل، این جهت گیری ها انجام شود.
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: 
پسندیده نیست که یک دانشجوی دانشگاه برجسته 
بعد از فارغ التحصیلی به فکر اشتغال در ارگان خاصی 
باشد چرا که این افراد باید خود استخدام کننده باشند.

برگزاری مسابقات برنامه نویسی آنالین 
کدکاپ 

نخستین دوره مسابقات برنامه نویسی آنالین )کدکاپ( 
با همکاری آزمایشگاه یادگیری فناوری اطالعات دانشگاه 

صنعتی شریف برگزار می شود.
مهر- مسابقات برنامه نویسی آنالین شریف )کدکاپ( 
با هدف ترویج دانش برنامه نویس���ی و تشویق افراد 
مخلتف در جامعه به یادگیری و استفاده  از زبان های 

برنامه نویسی، در سطح کشور برگزار می شود.
ثبت نام برای ش���رکت در نخستین دوره مسابقات 
برنامه نویسی آنالین از طریق نشانی codecup.ir تا ٣٠ 
بهمن ماه ادامه دارد و مسابقات از ١۵ اسفندماه آغاز و 
تا اول اردیبهشت ماه ۹۵ ادامه خواهد داشت. مسابقات 
حذفی نیز به مدت ٢٠ روز از اول اردیبهشت ماه برگزار 
می ش���ود و در نهایت فینال مسابقات ٢٠ اردیبهشت 
۹۵ و اختتامیه و اعالم نفرات برتر ٣٠ اردیبهشت سال 

۹۵ خواهد بود. 

New TabNew Tab

فارسی دریچه

گزارش فناوران از واکنش ها به برجام پس از 48 ساعت 

از رفع برخی تحریم های اینترنتی 
ICT تا وعده جذب سرمایه گذاری خارجی

معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی گفت: به دلیل وجود مشکالت درآمدی در کشور، بودجه سال ۹۵ رشد چشمگیری نداشته ولی بودجه پژوهشی 
کشور در سال آینده بیش از دو برابر افزایش یافت.

افزایش دو برابری بودجه 
پژوهش در سال آینده

با گذش���ت ۴٨ س���اعت از اجرای برجام، از یک سو 
تحریم های نرم افزاری علیه کش���ورمان رفع شد و از سوی 
دیگر معاون وزیر ارتباطات وعده جذب سرمایه گذاری  های 

خارجی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را داد.
فناوران- با لغو تحریم شرکت های نرم افزاری، نام ایران 
در بین کشورهای طرف خدمت  در س���ایت  های رسمی 

شرکت های گوگل، مایکروسافت و یاهو درج شد.
براساس گزارش فارس با لغو تحریم شرکت های نرم افزاری، 
شرکت های گوگل، مایکروس���افت و یاهو که پیش از این 
ایران را از لیست کشورهای س���رویس  دهنده خود حذف 
کرده بودند، نام و پیش ش���ماره ایران را در سایت  رسمی 

خود اضافه کردند.
اخیرا به دلیل حفظ امنیت بیشتر استفاده از سرویس های 
شرکت های بزرگ منوط به دریافت تاییدیه پیامکی است 

که همین امر استفاده از بسیاری از خدمات را برای کاربران 
ایرانی غیرممکن کرده بود.

پیش از این استفاده از برخی خدمات گوگل برای ایرانی ها 
مقدور بود که هم اکنون دانلود و اس���تفاده از نرم افزار های 
گوگل به صورت مستقیم برای ایرانی ها ممکن شده است.

پیش از این ارایه س���رویس میل یاهو نیز به ایرانی ها 
غیرممکن بود.

هم زمان با این موضوع، مع���اون وزیر ارتباطات و رییس 
سازمان فناوری اطالعات گفت: اجرای برجام فرصت بسیار 
مناسبی است تا با مدیریت و برنامه ریزی هوشمندانه، عالوه 
بر جذب س���رمایه گذاری های خارجی، زمینه رشد بخش 

خصوصی داخلی نیز فراهم شود.
نصراله جهانگرد در مراس���م معارفه معاون جدید اعتبار 
بخشی و توسعه صنعت سازمان فناوری اطالعات افزود: در 

حال حاضر ارتباطات و فناوری اطالعات حدود ٢.٧ درصد 
از تولید ناخالص داخلی را در اقتصاد ایران پوشش می دهد 
که بر اس���اس پیش بینی های صورت گرفته و با توجه به 
ظرفیت های موجود در این حوزه، حجم بازار طی چند سال 
آینده، به قیمت جاری، رشدی حدود چهار برابر را تجربه 
خواهد کرد.وی افزود: وزارت ارتباطات نقش هدایت کننده 
بازار فاوا را بر عه���ده دارد و با توجه به پیش بینی افزایش 
سهم ICT در تولید ناخالص داخلی، نقش مجموعه وزارت 

در این حوزه بسیار پررنگ تر خواهد بود.
رییس سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان این مطلب 
که بیشترین تجلی رش���د در حوزه سرویس ها خواهد بود 
تصریح کرد: می بایس���ت برنامه ریزی الزم برای ورود به 
حوزه هایی نظیر داده های عظیم و اینترنت چیزها از سوی 

بخش خصوصی صورت گیرد.
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 139460306004011875- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه اسمعیل پور فرزند یداله قبه شماره شناسنامه 228 صادره 
از مشهد در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 129/22 متر مربع قسمتی از پالک 37 و 38  اصلی واقع در اراضی چهار برج  بخش ده مشهد خریداری از 
محل مالکیت صمد محمد مینا میترا علیرضا مهشــید مژگان کمپانی مهر انگیز مشــهدی محســن برادران مقیمی اسماعیل تفلیچی غروی و کوروش ایدون محرز 
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 60921 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/29
   رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460306022000837- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر حسین سحر خیز فرزند علی اکبر  به شناسنامه 0840232810 
صادره از فریمان در یک باب خانه و مغازه  به مساحت 72 متر مربع پالک فرعی از 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی اقای علی اکبر سحر 
خیز محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 340  تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/10/29
رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460306011009483 مورخــه 1394/8/23هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتــی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفــات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقــای  محمود وزیرنیا فرزنداســفندیار بشــماره 
شناسنامه1516 صادره از سبزوار درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 102.30 مترمربع قسمتی از پالک شماره 4609 فرعی جدا 
شده از پالک123 فرعی ازدو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم سلطان برادران 
نجار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 505/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
علی آب باریکی - قائم مقام رئیس واحد ثبتی سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011010939مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ماندگار اکبری گرز فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 
204 صادره ازســبزوار در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 100مترمربع قســمتی از پالک 268فرعی از5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش3 
حوزه ثبت ملک سبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم ربابه جاجرمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 506/م الفتاریخ انتشار نوبت اول 

: 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011010935 مورخه 1394/9/24هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی رضوانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1525صادره 
ازجغتای در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 96.50مترمربع قسمتی از پالک 31 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک 
سبزوار  خریداری از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم فرشته امینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 507/م الف تاریخ انتشــار نوبت اول : 

1394/10/29تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010941 مورخه 1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای محمدحســین محمدنیا فرزند علی بشــماره 
شناســنامه906 صادره از ســبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109.28 مترمربع قسمتی از پالک 5278 فرعی ازشش اصلی واقع در اراضی 
کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رســمی آقای محمد رودسرابی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 

مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.508/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
آگهی ابالغ اجرائیه

آقــای امیــر ضا کاشــانی   پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای مهرداد ابراهیمی بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشــود که پرونده کالســه 
190/940210 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال   وجه یک فقره چک به شماره 809339 مورخه 92/12/20  
بابت اصل خواسته و مبلغ پانصد و پنجاه و پنج هزارریال هزنیه دادرسی و درج آگهی و حق الواله وکیل طبق تعرفه کانون وکال وخسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیــم دادخواســت 94/3/4  الــی یــوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان همچنین پرداخت نیم عشــر دولتــی  در حق دولت گردیده 
اســت لــذا مراتــب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنــی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشــار بموقع 
اجرا گذارده خواهد شــد پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شــما نخواهد شــد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم 
نمائید. م الف 24810                                                                                            مدیر دفتر شعبه 190 شورای حل اختالف مشهد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011148 مورخه 1394/10/1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالوهاب اکبری اردیزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
692صادره از ســبزوار در ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 140.50 مترمربع قســمتی از پالک  چهاراصلی واقع در اراضی کالته سالخ خانه بخش 12 حوزه 
ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای امین مرشدی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 509/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010945مورخــه 1394/9/24 هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه افچنگی فرزند مرادعلی بشــماره شناســنامه 
3096 صادره از ســبزوار در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 120.62 مترمربع قســمتی از پالک 159 فرعی از شش اصلی واقع 
خریــداری                                                                                                                                                                                                                                                                    ســبزوار  ملــک  ثبــت  حــوزه   3 بخــش  کلــوت  دراراضــی 
از محل مالکیت مالک رســمی  مشــاعی آقایان سیدحســن، سیدحســین و سید محسن غفوری غروی و خانم زهرا آشــتیانی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 510/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14  
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011151 مورخه 1394/10/1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه حســین آبادی فرزندغالمحسن بشماره شناسنامه 707 
صادره از حکم آباد درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 125.52 مترمربع قسمتی از پالک 14423 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی 
کلوت بخش 3 حوزه  ثبت ملک سبزوار  خریداری از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم عصمت رحمانی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 511/م الف تاریخ انتشار نوبت 

اول : 1394/10/29تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139360306011009791مورخه1393/11/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین گوسفندار فرزند برات اله به شناسنامه 518صادره 
از سبزوار درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100 مترمربع قسمتی از552فرعی از پالک دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 
12 حوزه ثبت ملک سبزوار خریداری از مالک رسمی مشاعی خانم زهرا گوسفندار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 512/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره  139460306011003670 مورخــه 1394/3/18هیــات اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحســین قاســمی فرزند محمدحســن بشــماره 
شناســنامه8صادره از ســبزواردر ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 91.75 مترمربع قسمتی از پالک شماره باقیمانده 580- اصلی واقع  در اراضی بخش2 
حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت رســمی مشــاعی خودش محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز اگهی می 
شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 513/م الف تاریخ انتشــار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ 

انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010943مورخه1394/9/24 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا شفیعی قاسمی فرزند برات علی بشماره شناسنامه 8 
صادره از  سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 109.10 مترمربع قسمتی از پالک یک فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت 
ملک سبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای صفر فیض آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 514/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011152مورخــه1394/10/1 هیــات اول موضــوع قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه صحرانورد بجدنی فرزند حســینعلی بشماره 
شناســنامه42257 کدملی 0790420211 صادره از ســبزوار درششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت132.64 مترمربع قســمتی از پالک شماره 424 فرعی 
از162- اصلی واقع در اراضی ایزی  بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار ازمحل مالکیت خانم ها صدیقه و عصمت ایزی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 515/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

دادنامه 
شــماره دادنامه: 9409972522100756 شــماره پرونــده: 9409982522100265 پرونده کالســه 9409982522100265 شــعبه 21 حقوقی 
شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره 9409972522100756 کالسه پرونده 363/21/94 شماره دادنامه 1394/9/4 خواهان: غالمحسین 
محمدی و وکیل حســین گلی به نشــانی قم، میدان آزادگان، خیابان شــهید چمران مقابل بیمارســتان شــهید بهشــتی، جنب تاکســی تلفنی بلوار ســبز، پالک 155  
خوانده: جواد خوش گفتار فتحی فرزندمهدی به نشــانی شهرســتان قم، م امام خمینی ره خ کارگر، خ ســالمت، دفتر ســاختمانی جوان خواسته: مطالبه وجه به مبلغ 
38/100/000 ریــال بــه انضمام جبران و پرداخت کلیه خســارات و هزینه های دادرســی وحق الوکاله و تاختر تادیه تا زمان اجرای حکم رای شــورا در خصوص 
دعوی آقای غالمحســین محمدی فرزند رجبعلی با وکالت آقای حســین گلی فرزند محمد به طرفیت آقای جواد خوشــگفتار فتحی فرزند مهدی بخواســته مطالبه مبلغ 
38/100/000 ریال به انضمام جبران و پرداخت کلیه خســارت دادرســی و هزینه های دادرســی و حق الوکاله وکیل.شــورا با بررســی اوراق پرونده با استماع 
اظهارات وکیل خواهان وهمچنین قرارداد شــماره 58 به تاریخ 1391/5/10 ورســیدعادی به امضاء خوانده رســیده اســت و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی 
در جلســه رســیدگی حاضر نشــده اســند و دلیل و مدرک خاصی مبنی بر برائت ذمه خود اقامه وارائه ننموده اند لذا شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و 
مستندا به ماده 198 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 38/100/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 150/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به خسارت تاخیر تادیه به علت عدم تحقق شرایط ماده 522 ق.آ.د.م 
حکم به رد دعوی خواهان صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مدت 
20 روز قابل تجدید نظر در محاکم عمومی وحقوقی قم می باشــد قاضی شــورای حل اختالف شــعبه 21 قم - رضوانی  رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ 
به جواد خوش گفتار فتحی تهیه و ارسال می گردد                                                                               دبیر شورای حل اختالف شماره 21 قم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460306011011143 مورخــه 1394/10/1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی قلعه نویی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه 1538 
صادره از ســبزوار در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 89.70 مترمربع قسمتی از پالک شماره 165فرعی از5- اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار ازمحل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای علیرضا قنبری وارث آقای عباسعلی قنبری  محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 516/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010949 مورخه1394/9/24هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هرمز تشــکری سبزوار فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 
41629صادره از سبزواردرســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب مغازه  به مساحت40مترمربع قســمتی از پالک یک فرعی ازشش اصلی واقع در اراضی کلوت 
بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار  خریداری از محل مالکیت محمد تشــکری ســبزوار احدی از ورثه مالک رسمی مشــاعی محمدحسن تشکری سبزوار محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. 517/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460306011009636 مورخــه 1394/8/30هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی علیکی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 32 صادره از 
ســبزوار در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 149.96 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1069 فرعی از162- اصلی واقع در اراضی ایزی  بخش سه حوزه 
ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای ثاراهلل خســروی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 518/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011010945مورخه1394/9/24 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد قدرتی بجدنی  فرزند رمضانعلی بشــماره شناسنامه 
543کدملی0792607600 صادره از ســبزوار در ششــدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 108.40 مترمربع قسمتی از پالک شماره424 فرعی از 162- اصلی 
واقع در اراضی ایزی بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت آقای محمدرضا ایزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 519/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011009484مورخ1394/8/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حلیمه حسن زاده فرزندمحمدحسن  بشماره شناسنامه 695کدملی 
0792938641صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت70.40مترمربع قسمتی از پالک شماره 2367 فرعی جداشده ازپالک 1666فرعی از 
دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم فاطمه باشتنی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 520/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460306011008259مورخــه 1394/7/22 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عزت میان آبادی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه3340 
صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 90.05 مترمربع قسمتی از پالک شماره 37فرعی از5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه 
ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم ربابه جاجرمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 521/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011011163مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری نســاء بیزه فرزند عباس بشماره شناسنامه 1056 صادره از 
سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 100.50 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 777 فرعی جدا شده از پالک 377 فرعی از شش اصلی واقع در 
اراضی کلوت بخش3حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای ســعید دلبری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 522/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139460306011009452-1394/8/23 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم زردکوهی فرزند حسن بشماره شناسنامه 440 صادره از 
ســبزوار در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 178.66مترمربع قسمتی از پالک 272 فرعی ازشــش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3حوزه ثبت ملک 
ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم معصومه نودهی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 523/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011011135مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی نعمتی نیا فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 1147 کد 
ملی 5739303931صادره جوین دراعیانی ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 96.90 مترمربع قسمتی از پالک شماره 72فرعی جدا شده از پالک 22 فرعی  
از4- اصلی واقع در اراضی چهارباغ  بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت اداره اوقاف و امور خیریه ســبزوار به تولیت حســین عظیمیان  که رعایت 
شروط مندرج در سند اجاره الزامی است، محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 524/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
متن آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

 مجتمع دادگاه های جزایی شهرســتان کرمانشــاه به موجب کیفرخواست شماره  در پرونده کالسه 9409988315600587 برای نسترن سانبلی به اتهام 
ســرقت  تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1394/12/20 ســاعت 09:00 تعیین گردیده اســت با 
عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی اســت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رســیدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد 4481       مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه ) 108 جزایی سابق( 

اجرائیه
مشخصات محکوم له /محکوم لهم 1- امیر  لطفی فرزند  احمد  به نشانی سقز - تپه شافعی  خیابان  خلفای راشدین منزل  شخصی  09184190832  
مشخصات  محکوم علیه  / محکوم علیهم 1- علی حیدری سیا چقایی  فرزند ---به نشانی مجهول المکان  محکوم  به :بموجب  در خواست  اجرای حکم مربو 
طه به شــماره  و شــماره  دادنامه مربوطه9309978797800486 حکم  به  محکومیت خوانده به پرداخت  5000000 ریال  به عنوان  اصل  خواســته  و 
مبلغ  160000 ریال  هزینه  های دادرسی و خسارت تاخیر  تادیه از تاریخ 93/11/7لغایت اجرای  حکم در حق خواهان  صادر  و اعالم میدارد.   .محکوم 
علیه مکلف است  ازتاریخ  ابالغ  اجرائیه : 1-پس از ابالغ  اجرائیه  ظرف  ده روز  مفاد  انرا بموقع  اجرا  گذارد2- ترتیبی  برای  پرداخت  محکوم  به بدهد 
. 3-  مالی معرفی  کند که اجرا و اســتیفا  محکوم به از ان میســر  باشــدو در صورت  که خودرا  قادر  به اجرای  مفاد  اجرای مفاد  اجرائیه  نداند  بایدظرف 
مهلت ده روز  صورت  جمع دارایی خود را به قسمت  اجرا تسلیم کند  اگر مالی  ندارد  صریحا اعالم نماید  هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا ء مهلت  مذکور 
معلوم  شود  که قادر  به اجرای حکم و پرداخت  محکوم به  بوده اید لیکن  برای  فرار  در پرداخت  اموال  خود را  معرفی  نکنید  یا  صورت  خالف واقع  ا ز 
دارایی  خود  بدهید  به نحوی  که اجرای تمام یا قسمتی ا زمفاد اجرائیه  متعصر باشد  به مجازات  حبس  از 61روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد . 4- عالوه 
بر موارد  باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام  مدنی می باشد به اجرای احکام  مدنی و قانون ایین دادرسی مدنی  مصوب 79/1/21 و همچنین  مفاد  

قانون  نحوه اجرای محکومیت های مالی  مصوب 10 ابان 1377 توجه نمائید .   م/ الف :1444
  نصیبه فیضی -مسئول  دفتر شورای حل اختالف  شعبه 8 ) منابع طبیعی ( شورای حل اختالف
شهرستان سقز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغیه 9410102513307295 خواهان ســید جالل قریشــی دادخواســتی به طرفیت خواندگان علی حســین پورواشــرف شاه میرزایی 
ومجید اســتاد تقی زاده وعلیرضا توکلی طرقی به خواســته مطالبه خسارت تاخیرتادیه ومطالبه وجه چک ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های 
حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالسه 9409982513300737 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/1/25 وساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواست خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شود تا خواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد 
آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردند. قم-خیابان 

ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-رازینی

آگهی ابالغ تجدیدنظرخواه
تجدیدنظرخــواه نرگس نامدارفرزند ابراهیم تجدیدنظرخوانده علی حاتمی تجدیدنظرخواســته دادنامه 1051 درتاریخ 93/10/23 تجدیدنظرخواه 
دادخواستی به خواسته تجدیدنطرخواهی نسبت به دادنامه 1051 بطرفیت تجدیدنظرخوانده آقای علی حاتمی تقدیم دفترشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی 
قم نموده که نشــانی تجدیدنظرخوانده را مجهول المکان اعالم نموده اســت لذا مســتندا به مواد 73و346 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب جهت اطالع 
وابالغ به تجدیدنظرخوانده آگهی می گردد تجدیدنظرخوانده مذکورمی تواند ظرف 10 روزپس ازتاریخ انتشــاراین آگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه 
ثانی دادخواســت تجدیدنظروضمائم واحیانا ارائه الیحه جوابیه به دفترشــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی قم مراجعه نماید بدیهی است پس ازانقضای مهلت 

مذکوربه دادگاه تجدیدنظرارسال خواهد شد. 
مدیرشعبه 10 دادگاه حقوقی قم-با کمال

آگهی ابالغ دفتر خانه 
قوه قضائیه سازمان ثبت اسناد وامالک کشوردفترازدواج وطالق 20 قم سردفترسید اسماعیل حمیدی عدلی جناب آقای وحید صباغیان چون خانم 
شــما ازدادگاه شــعبه 23 حکم طالق غیابی گرفته به این دفترخانه آمده جهت ثبت طالق بشــما بوســیله روزنامه آگهی میشود بمدت 7 روزوقت دارید جهت 

امضاء دفترحاضرشود عدم حضورشما خانمت مطلقه غیابی خواهد شد. آدرس قم-خیابان امامزاده ابراهیم-اول تونل-طبقه 3-حمیدی
سردفتر 20 قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9410102515507436 خواهان جمیله ابراهیمی دادخواستی به طرفیت خوانده حسن امید به خواسته طالق به درخواست زوجه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 19 دادگاه خانواده شهرســتان قم واقع درقم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع 
قضائی شــهید قدوســی-طبقه دوم-شــعبه 19 ارجاع وبه کالســه 9409982515501270 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/4 وســاعت 
9:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع 

قضائی شهید قدوسی-طبقه دوم-شعبه 19
 منشی شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان قم-عباس توکل

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410102515907843 خواهان خانم زینب محمدی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محرابعلی علی کربالئی به خواسته طالق 
به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 23 دادگاه خانواده شهرســتان قم واقع درقم-ابتدای 
خیابان توحید-مجتمع قضائی شــهید قدوســی-طبقه چهارم-شــعبه 23 ارجاع وبه کالســه 9409982515901361 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1394/12/10 وســاعت 12:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شــاکی وبه تجویزماده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شود تا خوانده/متهم پس 
ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی 

حاضرگردد. قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید قدوسی-طبقه چهارم-شعبه 23
شعبه 23 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان موسســه ثامن الحجج با مدیریت آقای محســن شــاهدی باغ خندان دادخواســتی به طرفیت خواندگان علی زارعی کریم آبادی ومریم داودی 
وزهره عباســی ومســعود میرزائی ومحمد زارعی کریم آبادی به خواســته مطالبه خسارت دادرسی ومطالبه خســارت تاخیرتادیه ومطالبه وجه بابت ... تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان ســاحلی-جنب زندان 
ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالسه 9409982513300679 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1394/12/9 وســاعت 8:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان ودرخواســت خواهان وبه تجویزماده 73 
قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خواندگان 
پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی حاضرگردند. قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-رازینی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9400380 
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق بانک مهر اقتصاد قوچان  باستناد یک فقره چک بانکی شماره 617891-94/07/22 به مبلغ 970/000/000 
ریال  که به نســبت طلب 200/000/000 ریال درخواســت گردیده عهده بانک ملی شــعبه  قوچان در تاریخ 94/09/12 علیه اقای ســید صادق ســادات 
آقکاریز فرزند ســید حســین ش ش 130 قوچان با کد ملی 0872137434  تقاضای صدور اجرائیه نموده اســت نظر به اینکه برابر گزارش مامور ابالغ 
این اداره بدلیل عدم حضور مخاطب در آدرس باظهار ابالغ واقعی بمدیون میســر نگردیده اســت لذا باســتناد ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد 
رســمی الزم االجرا به اقای ســید صادق ســادات آقکاریز با مشخصات فوق ابالغ میگردد چنانچه از تاریخ انتشــار این آگهی که بمنزله ابالغ اجرائیه میباشد 
ظــرف مدت ده روز نســبت بــه پرداخت تمامی بدهی تان اقدام ننمائید عملیات اجرایی علیه شــما تعقیب میگردد و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر 

نخواهد شدتاریخ انتشار 94/10/29. م الف  366 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9400379 
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق بانک مهر اقتصاد قوچان  باستناد یک فقره چک بانکی شماره 326305-94/08/05 به مبلغ 320/000/000 
ریال  که به نســبت طلب 150/000/000 ریال درخواســت گردیده عهده بانک ملی شــعبه غدیر قوچان در تاریخ 94/09/16 علیه اقای حســین حیدری 
فرزنــد حیــدر ش ش 10 فــاروج با کد ملی 6359756633   تقاضای صدور اجرائیه نموده اســت نظر به اینکه برابر گــزارش مامور ابالغ این اداره بدلیل 
عدم حضور مخاطب در آدرس باظهار ابالغ واقعی بمدیون میسر نگردیده است لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
به اقای حســین حیدری جســی با مشــخصات فوق ابالغ میگردد چنانچه از تاریخ انتشــار این آگهی که بمنزله ابالغ اجرائیه میباشد ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت تمامی بدهی تان اقدام ننمائید عملیات اجرایی علیه شــما تعقیب میگردد و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شــدتاریخ انتشــار 

94/10/29. م الف  367 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

متن آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
 مجتمع دادگاه های جزایی شهرســتان کرمانشــاه به موجب کیفرخواســت شــماره  در پرونده کالســه 9409988320000799 برای میثم رستمی 
ســوماجی به اتهام مزاحمت تلفنی و توهین به اشــخاص عادی تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1394/12/19 ساعت 09:00 تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 4499
 )مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه ) 106 جزایی سابق

متن آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
 مجتمع دادگاه های جزایی شهرستان کرمانشاه به موجب کیفرخواست شماره  در پرونده کالسه 94088328601116 برای بهزاد جعفری به اتهام 
ترک انفاق تقاضای کیفر نموده که رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رســیدگی برای مورخه 1394/12/17 ســاعت 08:00 تعیین گردیده 
اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 4501
 )مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه ) 106 جزایی سابق

متن آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(
 مجتمع دادگاه های جزایی شهرستان کرمانشاه به موجب کیفرخواست شماره  در پرونده کالسه 9409988323100708 برای جهانگیر جباری به 
اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/12/18 ساعت 08:00 
تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشــر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتســابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی اســت در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 4502
مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه ) 106 جزایی سابق( 

گواهی موقت اینجانب سعید جهانی فرزند علی اصغر  به شماره شناسنامه 0921594879 صادره از مشهد در مقطع کرادانی رشته عمران 
صادره از واحد دانشــگاهی مشــهد مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســالمی مشــهد به نشــانی مشهد قاســم اباد بلوار امامیه ، نبش امامیه 42 سازمان مرکزی شماره 2  ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.879

گواهی موقت اینجانب رضا صدیقی فاروجی فرزند عبداهلل  به شــماره شناســنامه 720 صادره از قوچان در مقطع کارشناســی رشــته برق و 
مخابرات  صادره از واحد دانشگاهی مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد به نشانی مشهد قاسم اباد بلوار امامیه ، نبش امامیه 42 سازمان مرکزی شماره 2  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.720

گواهی موقت اینجانب محمد همایون نیا فرزند اکبر  به شــماره شناســنامه 5409 صادره از مشهد در مقطع کارشناسی رشته عمران  صادره 
از واحد دانشــگاهی زاهدان مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی 

زاهدان به نشانی زاهدان خیابان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.409

دانشــنامه کارشناســی آموزش ابتدایی   اینجانب وحیده عفیفه فرزند محمد جواد شماره شناســنامه 2568 صادره  از مشهد دانشگاه آزاد 
واحد تربت جام مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی تربت جام به 

نشانی کیلومتر 5 جاده تربت جام به  فریمان  اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.226 تربت جام

گواهي موقت اینجانب ســعید جمشــیدی کریموی فرزند ذبیح اله   به شــماره شناســنامه 198 صادره از مشــهد در مقطع کارشناسي رشته 
مهندســی عمران  صادره از واحد دانشــگاهي کاشــمر مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار مي باشــد از یابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را 

به دانشگاه آزاد اسالمي کاشمر به نشاني کاشمر جاده سید مرتضی  دانشگاه آزاد اسالمي اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.198

برگ سبز ، کارت ماشین و سند مالیکت خودروی سواری سمند ال ایکس مدل 1390 به شماره شهربانی 41-683 د 44 شماره موتور 14790008127 
شماره شاسی  BF284428   مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

سند مالیکت خودرو و برگ سبز سواری سمند رنگ سفید مدل 1391 پالک ایران 26-182 ب 54 بنام علیرضا درپر به شماره موتور 12491031869 
و شماره شاسی NAACN1CM5CF203268 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

ســند کمپانی و پالک مشــخصات داخل موتور یکدســتگاه خودروی پژو جی ال ایکس 405 به رنگ نقره ای به شماره شهربانی 733 ب 19 ایران 96 شماره 
موتور 12483199258 و شماره شاسی 14203601 متعلق به اقای محمد رضا الهی فر فرزند رجبعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

برگ ســبز تاکســی پژو 405 جی ال ایکس مدل 1386 شــماره موتور 12486106684 شماره شاسی 40426571 و شماره پالک انتظامی 
362 ت 19 ایران 16 بنام یداله محمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . قم

دختر عزیزمان مریم فتحی
 درخششــت در آزمون تحصیلی پایه هفتم در اســتان خراســان را از صمیم قلب
 تبریــک گفته ، از زحمــات معلمین  و مدیریــت محترم دبیرســتان فاطمه الزهرا
)س( سپاسگزاری میکنیم. امیدواریم در تمام مراحل زندگی شاد و موفق باشی

پدر و مادرت

یوسف امیری

گوگل، مایکروسافت و یاهو نام ایران را در سایت های رسمی خود درج کردند

جهانگرد: 
اجرای برجام فرصت 
بسیار مناسبی است تا 
با مدیریت و برنامه ریزی 
هوشمندانه، عالوه بر 
جذب سرمایه گذاری های 
خارجی، زمینه رشد 
بخش خصوصی داخلی 
نیز فراهم شود

طرح جایگزینی شماره ملی به جای دفترچه بیمه در ٣٠ بیمارستان دولتی آغاز شد و به زودی 
طرح ارسال مشخصات بیماران با تلفن همراه نیز اجرا می شود.

خبرگزاری فارس- داود حاجی قاسم علی مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سالمت 
ایران گفت: استفاده از کارت هوشمند در سال های گذشته مطرح بوده و یکی از برنامه های سازمان 
بیمه سالمت، حذف دفترچه و استفاده از شماره ملی و مراکز درمانی و بیمارستانی بوده است.وی 
افزود: نرم افزار این طرح در ٣٠ بیمارستان تعریف شده است و در واقع این ٣٠ بیمارستان متصل 
به نرم افزار بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سالمت شده اند.مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه 
سالمت ایران افزود: بیمارستان های الزهرا)س( در اصفهان، مرکز قلب تهران و بیمارستان بهارلو از 
جمله بیمارستان هایی هستند که طرح جایگزینی شماره ملی به جای دفترچه در آنجا اجرا می شود 
که البته این طرح در برخی از استان ها از جمله کردستان، شیراز، جهرم و کرمانشاه نیز در حال 
اجراست.وی گفت: سازمان بیمه سالمت جهت توسعه طرح جایگزینی شماره ملی به جای دفترچه 
در سایر بیمارستان ها آماده است. حوزه بیمه گری وظیفه شناسایی و تهیه نرم افزار مربوطه را دارند 
که در صورت آمادگی سایر موسسات، این طرح توسعه خواهد یافت.حاجی قاسم علی با بیان این که 
طرح برای مطب ها به صرفه نیست، گفت: هم اکنون این طرح در بیمارستان ها در حال اجراست و به 
نوعی برای بیمارستان ها قابلیت استفاده دارد.وی با بیان اینکه برای جایگزینی شماره ملی به جای 
دفترچه بیمه از دو طریق می توان اقدام کرد، گفت: استفاده از اینترنت و همچنین موبایل ٢ راهی 
هستند که می توان در این بخش استفاده کرد.مدیرکل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سالمت ایران 
ادامه داد: در حال حاضر سازمان بیمه سالمت با تمامی بیمارستان های دولتی و تامین اجتماعی 

طرف قرارداد و ۴٠ درصد از بخش خصوصی نیز با این سازمان قرارداد دارند.

وزارت آموزش و پرورش کمک های مالی را شفاف می کند

صدور قبوض الکترونیکی برای کمک  داوطلبانه به آموزش و پرورش
با نصب نرم افزار سازمان بیمه سالمت روی تلفن همراه

کد ملی در 3۰ بیمارستان جایگزین دفترچه بیمه شد

سرویس

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران گفت: 
با هدف شفاف سازی و انضباط مالی، صدور قبوض الکترونیکی 
برای کمک های داوطلبانه مردمی در شهرستان های استان تهران 

راه اندازی شد.
خبرگزاری فارس- علیرضا کمرئی افزود: بحث صدور قبوض 
الکترونیکی ابتدا در خصوص عوای���د حاصل از ۵ درصد عوارض 
شهرداری که به موجب بند ٣ ماده ١٣ قانون تشکیل شوراهای 
آموزش و پرورش انجام می شود، صورت پذیرفت و پس از طی 
مراحل موفقیت آمیز صدور این قبوض و دستیابی کامل و جامع 
به اهداف این طرح، با هدف توس���عه دولت الکترونیکی، رعایت 
حقوق شهروندی، ارایه خدمات غیرحضوری به مردم، شفاف سازی 
و انضباط مالی، صدور قبوض الکترونیکی برای هر نوع پرداخت 
اولیای دانش آموزان تحت هر عنوانی اعم از کمک های داوطلبانه 
به مدارس، وجوه مربوط به کتب درس���ی و کالس های جبرانی، 
در دستور کار قرار گرفته است و به این منظور سامانه ای تحت 
عنوان »سدا« س���امانه درآمدهای اختصاصی آموزش و پرورش، 

طراحی شد.
کمرئی با بیان این که امر که برای تمهید مقدمات صدور قبوض 

الکترونیکی مجوزهای الزم از کمیسیون هماهنگی انفورماتیک 
بانک ها دریافت شد، ادامه داد: تفاهم نامه های جداگانه با ١١ بانک 

منعقد و همه شرایط برای صدور قبوض آماده شد.
وی با بیان اینکه در مرحله پایل���وت قبوض مربوط به کمک 
هزینه های آموزشی دانش آموزان اتباع خارجی انجام و با موفقیت 
آزمایش شده اس���ت، افزود: هم اکنون مدیران و معاونین همه 
مدارس شهرستان های اس���تان تهران در همه مناطق آموزشی 
می توانند با نام کاربری و رمز ورود وارد سامانه سدا شده، اطالعات 
دانش آموزان اتباع را طبق لینکی که با سامانه سداد انجام شده 

جستجو کرده، به نام دانش آموزان قبض الکترونیکی صادر کنند.
کمرئی با بیان اینکه هم اکنون اولیای دانش آموزان می توانند از 
درگاه های تلفن بانک، موبایل بانک، دستگاه های خودپرداز، اینترنت 
بانک و USSD بانک های ملی، ملت، س���په، صادرات، تجارت، 
پاسارگاد، حکمت ایرانیان، بانک شهر، مسکن، قوامین و کشاورزی 
نسبت به پرداخت غیرحضوری این قبوض اقدام کنند، تصریح کرد: 
همه شرایط برای صدور قبوض الکترونیکی برای هر نوع وجوه 
پرداختی اولیا فراهم شده و به زودی این شیوه در سطح استان 

فراگیر خواهد شد.

PB



مستنداتی از عوارض آنتن های 
BTS وجود ندارد

مس���وول آزمایش���گاه »بررس���ی اثر امواج 
الکترومغناطیسی بر بدن« دانشگاه علم و صنعت 
گفت: تاکنون ثابت نشده است تشعشعات آنتن های 

بی.تی.اس عامل ایجاد سرطان باشد.
ایرنا - آنتن های تلفن همراه )BTS( با توجه به 
افزایش کاربران تلفن همراه در کشور نصب شده 
است و برخی معتقدند تشعشع این آنتن ها سالمت 

شهروندان را به خطر انداخته است.
»احمد چلداوی« عضو هیات علمی دانشگاه علم و 
صنعت گفت: تاکنون در بررسی های صورت گرفته، 
ثابت نشده است تشعشعات این آنتن ها می تواند 
سبب بروز بیماری سرطان باشد. تحقیقات در این 
زمینه همچنان ادامه دارد تا به نتیجه قطعی در 

این مورد دست یابیم.
وی به بررس���ی اثر امواج تلفن های همراه روی 
موش ها در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: این 
بررسی درباره اثر امواج تلفن همراه روی حافظه، 

استرس و اضطراب این حیوان است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: 
هر چند استفاده از آنتن های بی.تی.اس برای بهره 
گیری از خدمات تلفن های همراه الزم اس���ت اما 
می توان با افزایش شمار این دستگاه ها و کاهش 

توان ارسال شده، از آسیب های احتمالی کاست.
وی توصیه کرد در صورت نصب این آنتن ها در 
مناطق مسکونی یا روی پشت بام ها، باید میزان 
تشعشات را آزمایش و اصول استاندارد و ایمنی را 

بدقت رعایت کرد.
مس���وول آزمایش���گاه بررس���ی اثرات امواج 
الکترومغناطیس���ی بر بدن دانشگاه علم و صنعت 
تاکید کرد در صورت رعایت این موارد، این آنتن ها 

قابل اعتماد خواهد بود.
چلداوی گفت: در برخی موارد نادر در افراد مبتال 
به بیماری های خاص تاثیرامواج الکترومغناطیسی 
دیده شده است اما این موضوع شامل حال همه 

مردم نمی شود.
نوزدهم آذرماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: 
بر پایه اندازه گیری های انجام ش���ده و اعالم نظر 
دفتر امور حفاظت در برابر اش���عه سازمان انرژی 
اتمی ایران، امسال موردی مبنی بر غیراستاندارد 
بودن حدود پرتوگیری آنتن ها گزارش نش���ده و 
نتایج همه اندازه گیری ها پایین تر از اندازه مجاز 

بوده است.
به نوش���ته وی، با هدف نظارت هر چه بهتر بر 
تشعشعات آنتن ها و فرهنگ سازی در این زمینه، 

دکل ها شناسنامه دار شده است.

صیانت از فضای مجازی با 
بهره گیری از ظرفیت مخابرات

سرپرست ش����رکت مخابرات ایران با بیان لزوم 
مدیریت فضای مجازی، نشر معارف دینی، انسانی و 
علمی را ظرفیت ویژه مخابرات برای استفاده از فرصت 

بی بدیل این فضا در عصر حاضر عنوان کرد.
فناوران- دهناد افزود: رشد و پیشرفت نرم افزاری 
و سخت افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات، به ویژه 
در 15 سال اخیر بسیار بی سابقه بوده است، اما مساله 
مهم تر، برنامه ریزی برای استفاده از فرصت های بی 
بدیل این فضا برای نشر ارزش های انسانی دینی و 

علمی  است. 
وی گفت: به موازات پیش����رفت امکانات، ضریب 
افزایش کاربران نیز به صورت فزاینده ای رشد کرده 
است. در حال حاضر تنها شبکه اجتماعی تلگرام در 
ایران 14 میلیون کاربر دارد که میانگین اس����تفاده 
آن ها از این ش����بکه احتماال بیش از 2 ساعت برای 
هر نفر در روز اس����ت، یعنی چندین برابر تماشای 

تلویزیون.
وی افزود: ش����بکه های اجتماعی ب����رای عبور از 
مرزهای جغرافیایی به گذرنامه و روادید نیاز ندارد. 
بنابراین، برخورد های س����لبی پلیس فتا با جرایم و 
تهدیدهای فضای مجازی، ض����روری و قابل تقدیر 

است .

برگزاری دومین نشست شورای 
راهبری اینترنت چیزها!

وزارت ارتباطات دومین نشس���ت شورای موسوم به 
راهبری طرح اینترنت چیزها را نیز به س���رعت برگزار 

کرد.
فناوران- در این جلس���ه ب���رات قنبری معاون 
برنامه ریزی وزیر ارتباطات با بیان نقش وزارت به عنوان 
سیاستگذار و مقررات گذار این حوزه بر استخراج نقشه 
راه و راهکارهایی برای مشارکت تمامی قسمت ها از جمله 
بخش خصوصی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و استفاده 

از همه ظرفیت ها تاکید کرد.
در ادامه این نشس���ت، براری، با ابراز امیدواری از 
اجرای طرح برای ارتقاء صنایع، آمادگی آن معاونت برای 
پیگیری قوانین و مقررات مرتبط برای الزامات اجرایی 

شدن این فناوری را اعالم کرد.
همچنین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات با بیان 
دیدگاه های مختلف نسبت به فناوری اینترنت اشیا اشاره 
کرد که باید با نگاه حداقل ساختن اتالف منابع به تمام 
حوزه ها وارد شد.در دومین جلسه شورای راهبری طرح 
اینترنت اشیاء )IoT( اعضای حاضر در جلسه پیرامون 

مباحث مطرح شده به تبادل نظر پرداختند.

New Tab New Tab

ایستگاه مدار

دولت بر اساس برنامه ششم خواستار باز پس گیری سیم مسی شد 

مخابرات:جنس فروخته شده که پس گرفته نمی شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات نبوت، شهید لطیفی، شهید عاطف و شهرقدس از تاریخ 29 دی ماه آغاز می شود. با اجرای 
عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های 7790 تا 7795 و 7797 به مدت 48 ساعت و پیش شماره های 2293 تا 2298، 2675، 2691، 7076، 

7729، 7770 تا 7774، 7786 تا 7788 و 4681 تا 4689 به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.

اختالل در 4 مرکز 
مخابراتی

یکش���نبه صبح رییس جمهور الیحه برنامه ششم توسعه 
اقتصادی کشور را در حالی برای تصویب در اختیار مجلس شورای 
اسالمی گذاشت که در بخشی از آن وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مکلف به رفع انحصار شبکه سیم مسی، کابل و داکت 

مخابراتی و بازپس گیری آن از شرکت مخابرات ایران شد.
همانطور که روز گذشته در صفحه های روزنامه فناوران نیز 
به آن پرداخته شد در این الیحه برای بخش ارتباطات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در م���اده 1۷ و ۹ بند ذیل آن، 

تکالیفی دیده شده است.
از جمله آنکه براساس این ماده، به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اجازه داده شده که به منظور کسب سهم مناسب از بازار 
پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت 
و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و پروژه های زیرساختی 

در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضایی اقدام کند.
در بخش���ی دیگر، س���رمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بر 
زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشور و زیرس���اخت های دارای قابلیت استفاده مشترک برای 
کلیه اپراتورها از قبیل کانال ه���ا، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها 
جزو مصادیق انحصار است و دولت مکلف است به منظور ایجاد 
دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از ش���رکت مخابرات ایران 
و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب ش���رکت مستقل دولتی با 

مشارکت اپراتورها به نحوی س���اماندهی کند که امکان ایجاد 
انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه های مذکور 

فراهم نباشد.
بر این اساس دولت مکلف شده که جزییات و مصادیق موارد 
مذکور، ترکیب، میزانه و ویژگی س���هم دولت )سهام کنترلی(، 
اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت مذکور و تعیین 
تکلیف تمامی  امور مرتبط من���درج در این بند، جهت انتقال از 
بخش غیر دولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول 
برنامه به پیشنهاد سازمان مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات به تصویب هیات وزیران برساند.
در نتیجه و با توجه به چنین پیشنهاد هایی اولین چیزی که به 
ذهن می رسد آنست که دولت در نظر دارد انحصار سیم مسی 
و کلیه تجهیزات مخابراتی اعم از آنتن های تلفن همراه را که 
تا بحال شرکت مخابرات ایران و زیرمجموعه آن یعنی شرکت 
ارتباطات سیار ایران در سال های پیش ایجاد کرده است را از آن ها 
گرفته و در کنار سایر تجهیزاتی که از دیگر اپراتورهای فعال کشور 
اخذ می کند، با تاسیس یک شرکت دولتی به صورت اشتراکی در 

اختیار تمام فعاالن این صنعت قرار دهد. 
 دولت نمی تواند دارایی های مخابرات را بگیرد

در همین زمینه، داوود زارعیان، معاون و سخنگوی شرکت 
مخابرات ایران در گفت وگو با فناوران معتقد اس���ت که چنین 

پیشنهادی به شکل نادرستی در این برنامه دیده شده است. 
او می گوید: کلیه تجهیزات سخت افزاری ارتباطی و آنچه که 
در اختیار شرکت مخابرات ایران است در روند پرونده خصوصی 

سازی از طریق شرکت خصوصی سازی به سهامداران مخابرات 
فروخته شده و دولت هم پول آن را گرفته است. در نتیجه مطابق 
با قانون و قرارداد رسمی فروش مخابرات به سهامداران، کسی 
نمی تواند بدون دلیل بخش���ی از آن چیزی که به فروش رفته 

است را پس بگیرد. 
زارعیان می گوید: قرارداد فروش مخابرات بین س���هامداران، 
سازمان خصوصی سازی، وزارت دادگس���تری و وزارت اقتصاد 
منعقد شده است و تنها این قوه قضاییه است که می تواند در این 

مورد حکمی صادر کند که البته آن هم باید با دلیل باشد.
معاون شرکت مخابرات ایران ادامه می دهد: جدا از این موضوع 
که این بحث خالف اصل 44 و قانون چشم  انداز است، به نظر 
می رسد تشکیل یک شرکت دولتی جدید نیز جزو برنامه ها و 

اهداف دولت نیست. 
زارعیان می گوید: به هر حال این موضوع از طرف کارشناسان 

حقوقی شرکت تحت بررسی قرار خواهد گرفت. 
از سویی دیگر در الیحه بودجه سال ۹5 درآمد دولت از محل 
بدهی معوق اپراتورهای مخابراتی 600 میلیارد تومان پیش بینی 
شده است که این بدهی می تواند هم مربوط به حق مجوز باشد 
و هم مربوط به بدهی های مکالمات بین الملل و سایر بخش های 

مخابراتی. 
زارعیان در این مورد می گوی���د: مبالغ مربوط به بدهی های 
مخابراتی به دولت از سال های قبل بوده است و در این بخش 
شرکت مخابرات نیز طلب هایی از دولت دارد که در این بخش 
احتمال تهاتر بخشی از بدهی های دولت و مخابرات وجود دارد. 
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مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جلسه کارگروه 
مدیریت فضای مجازی استان قم گفت:

امروز شبکه های اجتماعی جای همه رسانه ها را 
گرفته اند

فضای  در  انتخاباتی  جرائم  از  پیشگیری  عنوان  با  که  نشست  این  در 
مجازی و با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران،فرماندار ، معاون رئیس 
قم  استان  مخابرات  در شرکت  اعضاء  دیگر  و  دادستان  دادگستری،معاون 
در  انتخاباتی  جرائم  و  تخلفات  وقوع  از  پیشگیری  های  راه  شد،  تشکیل 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه 
مقرر شد کاندیداهای انتخاباتی نسبت به رعایت قوانین ناظر بر انتخابات و 

تبلیغات در فضای مجازی توجیه شوند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه باید تهدیدات فضای 
با استفاده از  از نهادهای فرهنگی خواست  مجازی به فرصت تبدیل شود 
فضای مجازی این محیط را به فضای معروف تبدیل کنند تا از آسیب های 

اجتماعی در فضای مجازی کاسته شود.
سید اسدا...دهناد از نهادهای فرهنگی خصوصا شورای انقالب فرهنگی 
خواست برای مدیریت فضای مجازی کشور بلکه جهان اسالم چاره اندیشی 
نهادهای  و  فرهنگی  دستگاههای  حضور  کرد  تاکید  همچنین  وی  کنند، 
دینی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باید فعالتر باشد.وی در ادامه 
افزود: رشد و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات اعم از سخت افزار و نرم 
افزار بویژه در 15 سال اخیر بسیار بی سابقه بوده است و به موازات پیشرفت 

امکانات، ضریب افزایش کاربران بصورت بی سابقه ای رشد کرده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: امروز فقط یک شبکه اجتماعی 
به نام تلگرام 14 میلیون کاربر در ایران دارد که میانگین استفاده آنها در 
روز احتماال بیش از 2 ساعت در هر نفر باشد یعنی چندین برابر تماشای 

تلویزیون.
ها  رسانه  همه  جای  اجتماعی  های  شبکه  امروز  گفت:  پایان  در  وی   

را گرفته اند.
اجراي چهار پروژه بهينه سازي شبکه توزیع برق در 

شهرستان مهدیشهر
کاهش  و  ضعیف  فشار  و  متوسط  فشار  های  شبکه  اصالح  منظور  به 
خاموشی های ناخواسته، چهار پروژه بهینه سازی در شهرستان مهدیشهر 
اجرائی شد.سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان مهدیشهر با اعالم این 
خبر گفت: بهسازی خط 20 کیلوولت و فشار ضعیف هوائی واقع در منطقه 
این  به  اشاره  با  انجام رسیده است.مهندس حسین حافظی  به  آباد  اسالم 
امام  که عملیات تبدیل 1 هزار و 52 متر شبکه سیمی حدفاصل میدان 
افزود:  گردیده  اجرائی  درجزین  )ره(  خمینی  امام  میدان  تا  )ع(  حسین 
شهرک  در  سیمی  شبکه  جای  به  خودنگهدار  کابل  متر   850 جایگزینی 
انقالب کوی شکوهی شهمیرزاد نیز به اجرا درآمده است.وی با عنوان این 
فاصل  حد  هوائی  مداره  دو  متوسط  فشار  شبکه  متر   700 و  هزار   1 که 
پست انقالب تا پست شهید باهنر مهدیشهر زمینی شده اضافه کرد: برای 
اجرای چهار پروژه ذکر شده، مبلغ 3 میلیارد و 821 میلیون ریال سرمایه 

گذاری شده است.
نخستين جلسه شورای اداری مدیرعامل جدید 

شرکت مخابرات استان گلستان برگزار شد
مخابرات  شرکت  جدید  مدیرعامل  اداری  شورای  جلسه  نخستین   
برگزار  تابعه  و  ستادی  ادارات  روسای  معاونین،  با حضور  گلستان،  استان 
که  جلسه  این  در  گلستان،  استان  مخابرات  شرکت  جدید  شد.مدیرعامل 
روز گذشته  در سالن جلسات مرکز ولیعصر )عج( این شرکت برگزار شد با 
تاکید بر اهمیت بحث مشتری مداری، مشترکین مخابرات را سرمایه های 
به  اقدام  ارائه مناسب خدمات به مشتریان و  این شرکت دانست و گفت: 
موقع هر همکار در حوزه مربوط به آن، می تواند بر عملکرد سازمان تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
مهندس شهمرادی، درباره پیمانکاران شرکت مخابرات استان نیز گفت: 
نظارت،  با  باید  و  ندارد  اولویت  بقیه  به  نسبت  پیمانکاری  هیچ  ما  نظر  از 
کنترل و حمایت از پیمانکاران به ویژه پیمانکاران بومی استان از بروز هر 

گونه شائبه اجتناب کنیم.
وی، حضور به موقع و اشراف هر مدیر به حوزه کاری خود، پاسخگویی 
صحیح به آمار و اطالعات و همچنین شناخت فرآیند دقیق کار، را از جمله 
اهداف  این  به  دستیابی  گفت:  و  برشمرد  مدیران شرکت  مهم  ویژگیهای 
با برنامه ریزی درست و خودجوش و توجه به مقوله تمرکز کاری امکان 

پذیر خواهد بود.
فرصتهای  باید  همچنین  کرد:  تصریح  ادامه  در  شهمرادی،  مهندس 
الزم برای باالبردن انگیزه های کاری بیشتر برای همکاران فراهم شود تا 
بیشتر از گذشته شاهد مشارکت همه پرسنل در امور و در نتیجه رضایت 

مشترکین شرکت از نظر امور کمی و کیفی باشیم.
به معاونین،  استان گلستان، خطاب  مدیرعامل جدید شرکت مخابرات 

مدیران، و روسای شرکت، از آنان خواست که با طرح برنامه های نوآورانه 
افزایش درآمد و کاهش هزینه ها  برنامه های جدید، در خصوص  ارائه  و 
باشند.شهمرادی،  را داشته  اهتمام الزم  و  به وضع موجود تالش  توجه  با 
خدمات  بهتر  ارائه  باید  مخابراتی  کادر  و  پرسنل  همه  کرد:  نشان  خاطر 
به مشترکین را سرلوحه کار خویش قرار دهند تا شاهد آینده ای روشن 
پایان  در  است؛  باشیم.گفتنی  گلستانی  عزیز  و همشهریان  مخابرات  برای 
این جلسه معاونین و روسای ادارات رفاه، حراست ، دبیر کمیته الوصولی 
کاری  وظایف  خصوص  در  را  مطالبی  هریک  نیز  سازمانی  تعالی  مدیر  و 

خود ارائه کردند.
مدیرعامل جدید شرکت مخابرات استان گلستان 

معرفی شد 
 در مراسمی با حضور مهندس تراکمه ، معاون تنظیم مقررات شرکت 
الملل  اموربین  ، دکتر زارعیان ،مدیر کل روابط عمومی و  ایران  مخابرات 
شرکت مخابرات ایران ، مهندس امامی نماینده مردم گرگان وآق قال ودکتر 
و  ترکمن  ،بندرگز،بندر  کردکوی  شهرستانهای  مردم  نماینده  مهر  نظری 
گمیشان در مجلس شورای اسالمی  و مهندس مرگدری، معاون استاندار 
مخابرات  مدیرعامل جدید شرکت  عنوان  به  مهندس شهمرادی  گلستان، 

استان گلستان معرفی شد.  
 IP و  ثابت،انتقال  تلفن  نسل جدید شبکه  از طراحی  تراکمه  مهندس 
کشور خبرداددراین مراسم معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران، از 
طراحی نسل جدید شبکه تلفن ثابت، انتقال و IP کشور با حضور مشاورین 
مجرب بین المللی خبرداد وگفت : عملیات اجرایی آن نیز در حال انجام 
یکپارچه  بر  مبنی  شرکت  مدیره  هیئت  ابالغ  به  ؛  تراکمه  است.مهندس 
موازی  وگفت: حذف  اشاره کرد  در کل کشور  عملیاتی خود  سازی مدل 
یکپارچه  ، چابک سازی سازمانی، وحدت رویه کشوری و مدیریت  کاری 
مشتریان بخشی از دستاوردهای این یکپارچه سازی مدل عملیاتی شرکت 
خواهد بود.وی به حضور اپراتورهای جدید FCP در بازار رقابت اشاره کرد 
و گفت : در این شرایط لزوم حضور قدرتمند شرکت مخابرات ایران برای 

کسب رضایت ذی نفعان خود همواره راهرو اصلی این شرکت بوده است.
و  سهامداران  مشتریان،  کارکنان،  نیازهای  واکاوی   ، تراکمه  مهندس 
به عنوان گروه های اصلی ذی  را  ایران  تامین کنندگان شرکت مخابرات 
نفعان کالن این شرکت ، ضروری دانست و گفت :بر این اساس، این شرکت 
برنامه مدونی برای استراتژی ، کارکنان، مهارت ها ، سیستم ها وساختار 
شرکت  عظیم  رسالت  همچنین  وی  است.  کرده  وتهیه  بینی  پیش  خود 
دانست  ارتباطات  مناسب  به شاخص های  یافتن  را دست  ایران  مخابرات 
و گفت: در همین عرصه ، شرکت مخابرات استان گلستان نیز بخشی از 
این رسالت را عهده دار است .رسالتی که با همدلی وهمزبانی تمامی دست 

اندرکاران صنعت ارتباطات کشور نتیجه بخش خواهد بود .
مدیرعامل شرکت آبفا گلستان:4 پروژه بزرگ در 

شرکت آب وفاضالب استان گلستان با فاینانس اجرا 
خواهد شد

گلستان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس محمد هادی رحمتی با اشاره به تشکیل قانون درسال 69 برای 
های  طرح  اجرای  در  خصوصی  بخش  پتانسیل های  از  بیشتر  استفاده 
برای  آن سال  قانون مصوب  مالی گفت: هدف  تامین  برای  وفاضالب  آب 
مالی  منابع  بر  مبتنی  مستقل  ایجاد شرکت های  آبفا  تشکیل شرکت های 
خودگردان بود که خوشبختانه در قانون این موضوع به درستی درج شد.در 
سیاست های وزارت نیرو بر این موضوع تاکید شده و خوشبختانه این کار 

در بخش آبفا در مرحله خوبی قرار دارد.
وی با اشاره به تعریف فاینانس جاری در بخش آب و فاضالب گفت: برای 
اولین بار در استان این مکانیزم تعریف شده و براساس آن سرمایه گذار همه 
کارها را از سرمایه گذاری تا تامین تجهیزات اجرا و درآمدهای پروژه نیز در 
حساب ها نگهداری خواهند شد و متعاقبا براساس پیشرفت کار به سرمایه 

گذاران پرداخت خواهیم داشت.
این مطلب که  بیان  با  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
با حجم سرمایه گذاری 274 میلیارد تومان در گرگان،گنبد،علی  4 پروژه 
آباد،آق قال ،بندر ترکمن ،کردکوی ،بندرگز و گمیشان از طریق فاینانس 
تعریف شده است گفت: اگر بتوانیم قراردادها را سامان دهیم و حمایت ها 
الزم را داشته باشیم به اهدف شرکت آب و فاضالب استان گلستان نزدیک 

خواهیم رسید.
تاسیسات  ایجاد  طرح  کرد  خاطرنشان  رحمتی  هادی  محمد  مهندس 
مشارکت  با   BOO روش  به  گمیشان  و  بندرترکمن  کن  شیرین  آب 
سرمایه گذار  بخش خصوصی از طریق فاینانس و با اعتبار بالغ بر 30.3 
و  هزار   7 این طرح  اندازی  راه  با  و  اجرا  ماه  مدت 14  به  تومان  میلیارد 
افزوده خواهد  این شهرها  تامین  به منابع  600 متر مکعب در شبانه روز 
شد و امیدواریم  با سرمایه گذاری که در این بخش انجام شده قسمتی از 

مشکالت تامین آب شرب این شهرها مرتفع گردد.
وی اظهار داشت در راستای ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای آق قال 

اخبار شهرستان ها
و علی آباد کتول شرکت آب وفاضالب استان گلستان اقدام به استفاده از 
سرمایه گذار با تامین کننده منابع مالی در قالب عقود اسالمی  نموده و 
و  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   56 ماده  مجوز  دریافت  با 
الحاقیه های آن برای شهر آق قال  مبلغ 84 میلیارد تومان و برای شهر 
علی آباد مبلغ 113 میلیارد تومان اخذ مجوز نموده که در مرحله انتخاب 

سرمایه گذار می باشد.
گرگان  شهرهای  فاضالب  انشعاب  نصب  کرد  تصریح  رحمتی  مهندس 
،بندرگز،بندرترکمن ،کردکوی و گنبدبا اعتبار بالغ بر 12 میلیارد تومان از 
دیگر پروژه هایی است که  به روش فاینانس جاری در حال اجرا است و با 
وجود استقبال خوب سرمایه گذاران برای اجرای نصب انشعابات فاضالب 
شهری در شهرهای مذکور  ان شاءاهلل بخش عظیمی از مشکالت شهروندان 

جهت دفع فاضالب بهداشتی مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان خاطرنشان کرد براساس 
برنامه ریزی ها قصد داریم با استفاده از تسهیالت بانکی ، فاینانس های 
بانک  تسهیالت  محل  از  و   شده  تصفیه  پساب  تضمینی  خرید   ، داخلی 
توسعه اسالمی به میزان 230 میلیون یورو ضریب استفاده مشترکان شبکه 

فاضالب در گلستان را افزایش دهیم .
شاخصه اصلي کارکنان نيروي انتظامي در خط 

والیت بودن است 
رئیس  و  ناجا  در  فقیه  ولي  نماینده  فرد   توکلی  بهمن   - اصفهان 
عمل  مالک  اینکه  بیان  با  انتظامي،  نیروي  سیاسي  عقیدتي  سازمان 
درناجا فرمایشات مقام معظم رهبري است، شاخصه اصلي کارکنان این 

نیرو را در خط والیت بودن عنوان کرد. 
بهرامي در همایش  ابوتراب  ما، حجه االسالم  به گزارش خبرنگار   
یزد،  اصفهان،  هاي  استان  سیاسي  عقیدتي  روحانیون  اي  منطقه 
چهارمحال و بختیاري و مرکزي که در ستاد فرماندهي انتظامي استان 
اصفهان برگزار شد گفت:  عقیدتي سیاسي در نیروهاي مسلح مولود 
انقالب اسالمي و یادگار بنیانگذار جمهوري اسالمي بوده  و هدف از 
شکل گیري این سازمان در نیروهاي مسلح نیز تقویت بنیه دیني و 

اعتقادي در بین کارکنان است.
وي تبیین خط مشي ولي فقیه و رهبري نظام براي کارکنان، هدایت 
در  پردازي  نظریه  اجتماعي،  مفاسد  و  انحراف  با  مقابله  گمراه،  افراد 
حوزه هاي فرهنگي و اجتماعي و پاسخگویي مناسب به شبهاتي که 
دشمن این روزها از طریق شبکه هاي اجتماعي براي جوانان به وجود 
مي آورد را از جمله وظایف اصلي روحانیون شاغل در نیروي انتظامي 

عنوان کرد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در حوزه فرهنگي و عقیدتي نیازمند 
کار جهادي هستیم افزود: امروز متاسفانه برطبق آمارهاي منتشر شده 
20 تا 25 درصد از ازدواج ها در کشور به طالق مي انجامد و دشمن با 
استفاده از شبکه هاي اجتماعي و فیلم ها و سریال هاي ماهواره اي به 
دنبال فروپاشي بنیان خانواده ها است و روحانیون وظیفه دارند که در 

زمینه استحکام خانواده ها تالش بیشتري کنند. 
حجه االسالم بهرامي ، به شکل گیري نهضت حفظ قرآن در ناجا 
نیروي  در  نهضت  این  که  زماني  از  اله  حمد  به  افزود:  و  کرد  اشاره 
انتظامي شکل گرفت تمام فرماندهان و مدیران استقبال خوبي کردند 
و استان اصفهان نیز جزو استان هاي اول در تربیت حافظان قرآن بود 

که جاي تقدیر از مسئوالن به خصوص فرمانده انتظامي استان دارد.
رئیس عقیدتي سیاسي ناجا در ادامه به ریشه هاي اختالف عربستان 
با جمهوري اسالمي ایران پرداخت و اظهار داشت: یکي از دالیلي که  
به  و  زده  ایران  علیه  نامعقولي  کارهاي  به  عربستان دست  روزها  این 
دنبال اجماع کشورهاي عربي بر علیه کشور ما است، پیشرفت هایي 

است که ایران در عرصه جهاني به دست آورده است.
وي افزود: جمهوري اسالمي ایران به تعبیر مقام معظم رهبري از 
اول انقالب تا کنون  حتي یک روز از پیشرفت و روبه جلو رفتن عقب 
نمانده و امروز توانسته الگویي از اسالم ناب محمدي )ص( را به جهان 

ارائه کند و این اقتدار ایران به نفع جهان اسالم است.
نماینده ولي فقیه در ناجا با بیان اینکه  امروز غرب به این نتیجه 
اضافه  نمي شود  ایران حل  بدون حضور  معادالت جهاني  که  رسیده 
کرد: شکست هاي عربستان در سوریه، عراق، یمن و ایجاد موج تنفر 
نمر در کشورهاي  اله شیخ  آیت  اثر شهادت  این کشور در  به  نسبت 
اسالمي و حتي غیر اسالمي همه این ها باعث شده تا این کشور وجهه 
خود را در منطقه از دست بدهد و به همین جهت دست به دشمني 
از پیش  اما ما یقین داریم که کاري  علیه جمهوري اسالمي مي زند 

نخواهد برد و کشورهاي عرب منطقه نیز او را همراهي نخواهند کرد.
حجه اسالم بهرامي در ادامه به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد 
و با بیان اینکه همه در برابر انتخابات مسئول هستیم گفت: انتخابات 
نمایش وحدت و اقتدار ملي است و همه وظیفه داریم تا براي حفظ 
انتخابات  اکثري در  به مشارکت حد  ثبات کشور  ، استقالل و  آزادي 

کمک کنیم. 

قبوض برخی مشترکان اعتباری در ایران نشان داد

افزایش چند برابری قیمت پیامک برای دارندگان گوشی  آیفون

هشدار

مدتی است برخی مشترکان اعتباری تلفن همراه با کسر بی دلیل 
شارژ مواجه می ش���وند بدون اینکه پیامکی ارسال کنند و برخی 
مشترکان دایمی  نیز از هزینه باالی پیامک در قبوض خود متعجب 

هستند.
خبرگزاری فارس- ارقام دور از انتظار باب���ت پیامک ها در حالی در 
قبوض نمایان می شود که اغلب مشترکان ناراضی اعالم می کنند که میزان 

استفاده آنها از پیامک با هزینه درج نشده تناسب ندارد.
حسین زارع پور که در زمینه محصوالت اپل در ایران فعالیت می کند 
در این خصوص می گوید: برخی از کارب���ران محصوالت اپل در ایران به 
فروشگاه های این محصوالت مراجعه می کنند و از درج هزینه  پیامک در 

قبوض تلفن یا کسر شارژ گالیه مند هستند.
وی گفت: در تجربه کار با محصوالت اپل متوجه شده ایم که اپل آی دی 
برخی کاربران ایرانی، هنگام verify ش���دن سرویس و FaceTime و 

Imessage پیامکی به مقصد سرور اپل در انگلیس ارسال می کند که به 
دلیل پاسخ نگرفتن عمل ارسال پیامک تکرار می شود.

وی ادامه داد: نتیجه این اتفاق به درج هزین���ه  پیامک در قبوض یا 
کسر شارژ بابت پیامک بین الملل منجر می شود، در حالی که کاربر اعالم 
می کند استفاده زیادی از سرویس پیامک نداشته و از درج این مبلغ بابت 

سرویس پیامک تعجب کرده است.
این فروش���نده محصوالت اپل افزود: این مش���کل FaceTime و 
Imessage با تغییر اپل آی دی یا غیرفعال کردن س���رویس ها برطرف 
می شود و اساسا نیز برخی کاربران که دچار این مشکل شده اند استفاده  ای 

از این سرویس نمی کنند و سرویس بی علت فعال است.
وی یادآور ش���د: پس از verify ش���دن س���رویس FaceTime و 
Imessage، تمامی هزینه های ارس���ال پیامک و برقراری روی اینترنت 

محاسبه خواهد شد و هزینه پیامک یا مکالمه ندارد.

اغلب کاربران آیفون در ریزمکالمات خود ارسال پیامک  های متعدد با 
قیمت 140 تومان را دارند که با توجه به اینکه قیمت پیامک بین ۹ تا 22 
تومان است مشخص است که این پیامک به مقصد خارج از کشور ارسال 
شده است. جست وجو درباه این موضوع در فروم مربوط به محصوالت اپل 

نیز این مطلب را تایید می کند.
پس از خاموش و روشن شدن مجدد گوش���ی، این پیغام روی آیفون 
نمایش داده می شود که به مشتری یادآوری می کند این سرویس ممکن 

است برای کاربر هزینه پیامک داشته باشد.
در نهایت مشترکان باید مطلع باشند زمانی که پس از خاموش و روشن 
شدن مجدد گوشی پیغام مخصوص FaceTime و Imessage  نمایش 
داده می شود فشردن کلید OK مش���مول ارسال پیامک و هزینه است و 
باید کلید Cancel انتخاب شود و به این ترتیب نیازی به غیرفعال کردن 

کلی این سرویس ها روی آیفون نیست. 

م.ر.بهنام رئوف
@ M r b r a o u f

سخنگوی شرکت 
مخابرات: قرارداد فروش 
مخابرات بین سهامداران، 
سازمان خصوصی سازی، 
وزارت دادگستری و 
وزارت اقتصاد منعقد 
شده است و تنها این قوه 
قضاییه است که می تواند 
در این مورد حکمی صادر 
کند که البته آن هم باید 
با دلیل باشد

PB



مایکروسافت :
بیشتر پردازنده های جدید تنها با 

ویندوز 10 کار خواهند کرد
 در جه���ت سیاس���ت گذاری جدی���د 
مایکروس���افت در رابطه با تبدیل ویندوز ۱۰ 
از محصول به یک س���رویس قابل توسعه، به 
نظر می رس���د اکثر تولیدکننده پردازنده در 
جهان همچون اینت���ل، AMD و کوالکام نیز 
در آینده ای نه چندان دور محصوالتی صرفاً 

سازگار با ویندوز ۱۰ تولید خواهند کرد.
فارنت- تا پیش از این ب���ه طور معمول 
دارندگان سیس���تم های قدیم���ی بابت عدم 
امکان ارتقای دس���تگاه خود به نسخه های 
جدید سیستم عامل ویندوز نگران بودند. این 
در حالی است که این نگرانی با اعالم سیاست 
جدید مایکروسافت و شرکای سخت افزاری آن 
وارد فاز جدیدی خواهد ش���د که در بدترین 
حالت درس���ت کار نک���ردن قطعات داخلی 

دستگاه را به همراه دارد.
به اذعان مایکروسافت، پردازنده های نسل 
بعد اینتل با کد Kaby Lak، یا پردازنده های 
 Bristol Ridg ۸۹۹۶ کوالکام و تراشه های
ش���رکت AMD، تنها توس���ط ویندوز ۱۰ 

پشتیبانی می شوند. 
این اقدام در جهت اج���رای هرچه روان 
و بهینه تر وین���دوز ۱۰ روی نس���ل بعدی 
تراش���ه های موبایلی و دس���کتاپی صورت 

می گیرد.
در همی���ن حال مدیر بخش س���خت افزار 
ردموندی ها تری مایرس���ون، اعالم کرد که 
دستگاه های قدرت گرفته از تراشه های نسل 
ششمی اینتل موسوم به اسکای لیک نیز اگر 
تا اواسط سال آینده به ویندوز ۱۰ ارتقا پیدا 
نکنند، از دریافت به روزرسانی های جدید )به 
جز وصله های امنیتی( محروم خواهند شد. 

البته مش���تریان و س���ازمان ها همچنان 
می توانند سیستم هایی خریداری کنند که از 
پردازنده جدید اسکای لیک اینتل پشتیبانی 

نمی کند.
سیاس���ت گذاری جدی���د مایکروس���افت 
بدون ش���ک باعث رضایت هرچه بیش���تر 
شرکای سخت افزاری این ش���رکت خواهد 
ش���د، زیرا آن ها را از زیر بار پر هزینه انتشار 
به روزرس���انی های متعدد برای نس���خه های 
مختلف ویندوز رهایی می دهد و در س���وی 
دیگر باعث ترغیب هرچه بیش���تر کاربران به 

استفاده از سرویس ویندوز ۱۰ می شود.

New Tab

عرضه نخستین حافظه جامد 
سازمانی 1۳ ترابایتی

شرکت Fixstars روز گذشته یک حافظه 
  SSD-13000Mجامد ۱3 ترابایتی را با نام
عرضه کرد و توضیح داد سازمان های سراسر 
جهان از فوریه امسال می توانند این دستگاه 

را خریداری کنند.
رایورز- پرظرفیت تری����ن حافظه جامد 
که در حال حاضر در بازار جهانی فروخته 
می شود ۶ ترابایت گنجایش دارد و عرضه 
محصولی با حافظه داخل����ی ۱3 ترابایت 
می تواند یک تحول ب����زرگ در این زمینه 

محسوب شود.
البته شرکت Fixstars هنوز قیمت نهایی 
این محصول برای بازار جهانی را اعالم نکرده 
است؛ ولی »شین ژو« سخنگوی این شرکت 
پیش بینی کرد که هزینه هر یک گیگابایت 
در این سیستم یک دالر محاسبه می شود و 
به همین خاطر می توان قیمت نهایی آن را 

۱3 هزار دالر برآورد کرد.
ش����رکت Fixstars اع����الم ک����رد این 
حافظه جامد ۱3 ترابایت����ی را به صورت 
مس����تقیم می فروش����د و قصد ندارد برای 
 عرض����ه آن ب����ا فروش����گاه های اینترنتی 

همکاری کند.
این شرکت با هدف تامین نیاز سازمان ها 
حافظه های جامد خود را توس����عه می دهد. 
ولی در نظر دارد در آین����ده حافظه های 
خانگی را هم روانه ب����ازار کند. این حافظه 
 جام����د ۲.۵ اینج����ی مبتنی بر اس����الت 
 SATA 6روی مادربوردها ساخته شده است. 
س����رعت خواندن اطالعات در این حافظه 
جامد ۵۸۰ مگابایت در ثانیه و س����رعت 
دریافت اطالعات آن هم ۵۲۰ مگابایت در 

ثانیه اعالم شده است.

New Tab

پیشخوان سخت

اختالف در پیش بینی ها درباره اثر رفع تحریم

بـازار بالتکلیف است

مایکروسافت این روزها در حال تکمیل عینک واقعیت مجازی HoloLens است و در آخرین خبرها گفته می شود، باتری این عینک هوشمند با هر بار شارژ می تواند بین 2.5 تا 
5.5 ساعت انرژی را در خود نگه دارد.مدیران مایکروسافت پیش از این اعالم کردند که HoloLens یک محصول مبتنی بر سیستم عامل ویندوز ۱۰ است و خدمات خود را مبتنی 

بر این پالتفورم ارایه می دهد. 

باتری عینک مایکروسافت 
۵/۵ ساعت شارژ نگه می دارد

دو روز از لغ���و تحریم ه���ای 
اقتصادی علیه ایران می گذرد و 
در این مدت به غیر از کاهش چشمگیر مراجعه به بازارهای 
کاالهای گوناگون و از جمله کامپیوتر و تجهیزات دیجیتال، 
یک چنددستگی بین کارشناسان در زمینه پیش بینی آینده 
بازار کامپیوتر و کاالهای دیجیتال هستیم؛ اختالف نظری 

که موجب سردرگمی فعاالن بازار شده است.
بر اساس بررسی ها صورت گرفته در شرایط فعلی بخش 
بزرگی از فعاالن بازار بر ای���ن باورند که نباید به تغییرات 
سریع دل بس���ت و به امید کاهش سریع قیمت و عرضه 
سریع تکنولوژی های روز از خرید آنچه در بازار موجود است 
خودداری کرد. چرا که تجربه ثابت کرده است که تغییرات 
مثبت به کندی در بازار ای���ران رخ می دهد. به عقیده این 
گروه از کارشناس���ان، با توجه به این موضوع که بازار در 
بدترین شرایط به س���ر می برد و شب عید را نیز پیش رو 
داریم، شاید بهتر باشد که با واقع بینی به بهود اوضاع بازار 

در شب عید کمک کنیم.
 پیش بینی این گروه از کارشناسان این است که حداقل 
بین شش ماه تا یکسال زمان برای بروز تغییرات اساسی 
 و مشخص شدن نرخ دالر آزاد و ثبات قیمت نیاز است.

گروه دیگری از کارشناسان اما بر این باورند که سرانجام 
فعاالن بازار ناچارند در مقابل خواس����ته خریداران تسلیم 
شوند و برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر قیمت ها را 
کاهش دهند. بر اس����اس اعالم این گروه از کارشناسان، 
به نظر می رس����د که نرخ دالر حداقل تا ش����ب عید به 
حد منطقی برس����د و نتیجه این امر عرضه محصوالت 

جدید با قیمت واقعی اس����ت. به ای����ن ترتیب فعاالن 
بازار ناچار به کاهش قیمت می ش����وند. البته این نظریه 
طرفداران کمی دارد و بیش����تر کارشناسان بر این باورند 
که تغییرات قیمتی در س����ال جدید قابل مشاهده است.
در این بین گروه س����ومی هم وجود دارند که معتقدند 
هرج و مرج در انتظار بازار اس����ت و ن����ه تنها برندهای 
مطرح و صاحب نام تمایلی به س����رمایه گذاری در بازار 

4 بازار
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پرقاچاق ایران ندارند، بلکه س����ودجویان می دانند از چه 
طریق س����ود خود را افزایش داده و ن����ه تنها قیمت ها 
 را کاهش ندهند، بلک����ه کاالها را گران ت����ر نیز کنند.
این نظریه ها در شرایطی مطرح می شوند که فعاالن بازار و 
مصرف کنندگان به درستی نمی دانند آینده بازار کامپیوتر 
چگونه است و هیچ پیش بینی نزدیک به واقعیت نیست. 

به عبارتی باید منتظر روزهای آتی بود.

فوجیتسو اسکنر جیبی ساخت
محصول

 ScanSnap شرکت فوجیتسو اسکنر جیبی جدیدی به نام
iX100 تولید کرده که ۲۹۹ دالر قیمت دارد.

خبرگزاری ف��ارس- از این اس����کنر می ت����وان برای 
اسکن کردن عکس  و اس����ناد مختلف اس����تفاده کرد و از 
 دردس����ر کاربرد اس����کنرهای بزرگ و جاگیر رهایی یافت.

از جمله دیگر نقاط قوت این اس����کنر می ت����وان به اتصال 
س����اده به ش����بکه های وای فای و بی نیازی به رایانه برای 
 اس����کن کردن و دریاف����ت فای����ل خروجی اش����اره کرد.

 فایل های اس����کن ش����ده ScanSnap iX100 مستقیم 
برای گوش����ی و تبلت ارسال می ش����وند. البته پورت یو اس 

 بی برای اتصال آن به رایانه هم پیش بینی ش����ده اس����ت. 
نقطه ضع����ف مهم این دس����تگاه آن اس����ت که اس����ناد 
 و تصاوی����ر را فقط به ص����ورت یک طرفه اس����کن می کند.
با یک بار شارژ کردن این اس����کنر می توان تا ۲۶۰ صفحه 
س����ند در قطع نامه های کوچک را اس����کن ک����رد. بعد از 
پایان عملیات اس����کن و انتخاب گزینه خروج فهرس����تی از 
فایل های اسکن ش����ده در محیط برنامه همراه آن به نمایش 
درمی آید و س����پس می توانید این فایل ه����ا را ایمیل یا با 
 فرمت های مختلف ذخیره کنید یا در یک س����رویس کلود 

قرار دهید.

بخش بزرگی از فعاالن 
بازار بر این باورند که 
نباید به تغییرات سریع 
دل بست و به امید کاهش 
سریع قیمت و عرضه 
سریع تکنولوژی های روز 
از خرید آنچه در بازار 
موجود است خودداری 
کرد. چرا که تجربه ثابت 
کرده است که تغییرات 
مثبت به کندی در بازار 
ایران رخ می دهد
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تهران میزبان نخستین کنفرانس 
صادرکنندگان کوچک و متوسط ایران

نخستین کنفرانس صادرکنندگان ایران )شرکت های 
کوچک و متوسط( با حضور مسووالن، صاحب نظران، 
بازرگانان، تجار و نمایندگان بیش از ۷۰۰ شرکت  کوچک 

و متوسط ایرانی در تهران برگزار می شود. 
فن��اوران- این کنفرانس با ه���دف معرفی ایران و 
پتانسیل های آن به عنوان قطب صادرات منطقه، معرفی 
بازارهای جدید صادراتی و توسعه صادرات به کشورهای 
همسایه بویژه کشورهای حوزه جاده ابریشم، ۱۶ بهمن 
ماه در مرکز همایش های بین المللی دانش���گاه شهید 
بهشتی تهران برگزار می شود.در این کنفرانس برنامه ها 
و سیاست های سازمان توس���عه شرکت های کوچک و 
متوسط کشور ارایه  و ش���رکت های کوچک و متوسط 
ضمن آشنایی با این سیاست ها، با پتانسیل بازار کشورهای 
همسایه و جاده ابریشم، آشنا خواهند شد.ارایه جدیدترین 
اطالعات و آمار صادرات کشور به کشورهای همسایه و 
جاده ابریشم، ارایه راهکارهای ورود به بازار بین الملل با 
استفاده از اینترنت و معرفی مقررات و قوانین حقوقی 
حاکم بر صادرات کشور بررسی مسایل و چالش های مالی 
به خصوص در سطح بین الملل، ارایه راهکارهای حل این 
چالش ها، بررسی جدیدترین روش های فروش و بازاریابی 
در تجارت بین الملل و چگونگی پیدا کردن مشتریان 
جدید در بازارهای فرامرزی از دیگر برنامه ها و موضوعات 
این همایش اس���ت.همزمان با برگزاری این کنفرانس 
رایزنان بازرگانی ایران در کش���ورهای عراق، افغانستان، 
ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان و 
همچنین نمایندگان اتاق های بازرگانی کشورهای نامبرده 
درباره پتانس���یل های بازار و فرصت های موجود در این 

کشورها سخن خواهند گفت.

رییس اتاق بازرگانی تهران

 دولت چاره ای جز واقعی سازی 
نرخ ارز ندارد 

رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به کاهش 
درآمد های نفتی، دولت باید بپذیرد که نرخ دالر به سمت 

واقعی شدن برود تا امکان صادرات بیشتر فراهم شود. 
ایسنا- مسعود خوانساری درباره وضعیت بازار ارز 
در دورن پسابرجام، گفت: ممکن است از جنبه روانی 
نرخ دالر تا حدودی دچار افت شود، اما با توجه به اینکه 
در سال های گذشته ارزش ریال به دلیل تورم های 4۰ 
و 2۰ درصدی افت زیادی داشته است مطمئنا کاهش 
نرخ دالر پس از اجرای برج���ام مقطعی خواهد بود.او 
افزود: سال آینده اقتصاد ما توام با رشد اقتصادی خواهد 
بود و تقاضا برای ارز نیز افزایش خواهد یافت. از طرف 
دیگر دولت دسترسی بیشتری به ارز پیدا می کند و این 
دو اتفاق تا حدودی می توانند یکدیگر را خنثی کنند. 

بررسی اهداف بخش خصوصی 
در پسابرجام 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران بهبود محیط 
کس���ب و کار، ارتباط با سرمایه گذاران خارجی 
و تعامل موثر با جامعه جهانی را از اصلی ترین 
برنامه ها و مطالبات بخش خصوصی در دوران 

پسابرجام دانست. 
ایس��نا- پدرام س���لطانی درباره مهم ترین 
ضرورت های بخش خصوص���ی در دوران پس 
از اجرایی ش���دن برج���ام و رف���ع تحریم ها، 
گفت: اس���تفاده بهین���ه از فرصت های فراهم 
آمده از اجرای برجام به معن���ای حضور موثر 
و تعامل ه���م افزا ب���ا جامعه جهان���ی برای 
 تقویت جایگاه تجاری م���ان در عرصه جهانی 

است. 
وی افزود:  موضوع مهم دیگ���ر برای بخش 
خصوصی در دوران پس���ابرجام ارتباط و پیوند 
خوردن با س���رمایه گذاران خارجی برای ورود 
س���ریع تر آن ها همراه با بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری به داخل کشور است. همچنین 
موضوع مهم دیگ���ر ت���الش و مطالبه جدی 
 از دول���ت برای بهب���ود فضای کس���ب و کار 

است. 
نایب رییس اتاق بازرگانی ای���ران ادامه داد: 
در دو سال و نیم گذش���ته تمرکز دولت برای 
مذاکرات هس���ته ای غفلتی را از بهبود محیط 
کس���ب و کار به وجود آورده اس���ت و بخش 
خصوصی انتظار دارد که دولت بتواند این غفلت 
را در یک س���ال و نیم آینده جبران کند. البته 
این اقدام نیازمند این است که بخش خصوص به 
طور جدی کار کند، مشکالت را بیان کرده، نظر 

کارشناسی بدهد و راهکار ارایه کند. 
سلطانی همچنین محیط کسب و کار نامناسب 
و فساد اداری را اصلی ترین چالش و موانع برای 
بخش خصوصی در دوران پسابرجام عنوان کرد.

New Tab New Tab

دریچه پنجره

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در گفت و گو با فناوران:

منتظریم برجام سر بر بالین بگذارد

دبیرسازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه قطعا بخش خصوصی فاوا در اجرای پروژه های فناوری اطالعات مشارکت خواهد داشت، 
گفت: در کمیسیون دولت الکترونیکی که آقای رحمتی به نمایندگی از سازمان نظام صنفی رایانه ای آنجا حضور دارد طرح های فناوری اطالعات 

مصوب و بحث مشارکت بخش خصوصی در اجرای این طرح ها بررسی می شود.

مشارکت شرکت های خصوصی فناوری 
اطالعات در اجرای پروژه ها

5 بخش خصوصی

چندی پیش بود که دبیر سازمان نظام صنفی 
رایانه ای ته���ران به فناوران اع���الم کرد که این 
سازمان در حال جمع آوری نقطه نظرات اعضای 
صنف فناوری اطالع���ات و ارتباطات در خصوص 
پسابرجام و تاثیر آن بر کسب و کار است و نصر 
تهران به زودی همایش���ی در این راستا برگزار 
خواهد کرد. اما گویا با اجرایی شدن برجام، نظام 
صنفی رایانه ای نیز به آنچه که اهداف برگزاری این 
همایش بوده، رس���یده و به همین دلیل برگزاری 
همایش فعال منتفی شده است و به گفته دبیر نصر 
تهران ممکن است همایش در آینده با سازو کار 

دیگری برگزار شود.
به منظور آشنایی با آنچه سازمان نظام صنفی 
رایانه ای برای آمادگی شرکت های خصوصی فاوا 
برای دوران پس از برجام انجام داده و اینکه چرا 
برگزاری همایش در این رابطه منتفی شده است، 
با اصغر رضانژاد دبیر نصر تهران گفت وگو کرده ایم.

رضان���ژاد در توضیح منتفی ش���دن برگزاری 
همایش پس���اتحریم، گفت: هدف از برگزاری این 
همایش رس���اندن دغدغه های بخش خصوصی در 
دوران پسابرجام به گوش دولت بود که اکنون تا 

حدودی به دستاوردهای آن رسیده ایم.
IT مشارکت بخش خصوصی در طرح های

دبیر نص���ر تهران با بیان اینک���ه با تالش های 
س���ازمان اکنون در کمیسیون توس���عه دولت 
الکترونیکی صاحب کرسی هستیم، افزود: یکی از 

اهداف س���ازمان  در دوران پس از برجام این بود 
که از توان بخش خصوص���ی در اجرای پروژه های 
مهم استفاده شود که این امر در کمیسیون محقق 
شده است. او اضافه کرد: بسیاری از دستگاه های 
حاکمیتی در این کمیس���یون حض���ور دارند و 
طرح های حوزه فناوری اطالعات پس از بررسی به 

بخش خصوصی واگذار می شود.
رضانژاد تصریح کرد: کارشناسان سازمان نظام 
صنفی رایانه ای در این رابطه دستورالعملی را آماده 
کردند که در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت 

و تصویب شد.
وی گفت: در این دس���تورالعمل به بسیاری از 
دغدغه های بخش خصوصی فاوا در مشارکت دادن 
آنها در دوران پس از برجام پاسخ داده شده است.

او تاکید کرد: حال که برجام اجرایی شده است، 
نباید شرایطی ایجاد شود که شرکت های فناوری 
اطالع���ات و ارتباطات ک���ه در دوران تحریم به 
سختی کسب و کارشان را حفظ کرده اند زیر سایه 

شرکت های خارجی قرار گیرند.
رضانژاد با بیان اینکه قطع���ا بخش خصوصی 
فاوا در اج���رای پروژه های فن���اوری اطالعات 
مش���ارکت خواهد داش���ت، گفت: در کمیسیون 
دولت الکترونیکی که آقای رحمتی به نمایندگی 
از سازمان نظام صنفی رایانه ای آنجا حضور دارد 
طرح های فناوری اطالعات مصوب و بحث مشارکت 
بخش خصوصی در اجرای این طرح ها بررس���ی 

می شود.
حضور سازمان در کارگروه صنعت اتاق 

بازرگانی
رضانژاد همچنین با بیان اینکه س���ازمان نظام 
صنفی رایانه ای اکن���ون در کارگروه صنعت اتاق 
بازرگانی صاحب کرس���ی اس���ت، گفت: سازمان 
هموراه تالش کرده است که در رویدادهای مهم 
فناوری اطالعات اثر بخش باش���د به همین دلیل 
گزارش کاملی در خصوص نق���ش فاوا در برنامه 
ششم توسعه به این کارگروه ارایه دادیم که مورد 

بررسی قرار گرفت.
او افزود: س���ازمان با امکاناتی که دارد می تواند 
بسترهایی را مهیا کند تا صنف فناوری اطالعات 

از تسهیالت جهت رشد و توسعه برخوردار شود.
دبیر نصر تهران در ادامه گفت: قطعا س���ازمان 
نظام صنفی رایانه ای نمی توان���د به اعضای خود 
بگوید پس از رفع تحریم ها چکار کنند. بلکه فضا 

را برای فعالیت آسان تر آنها مهیا می کند و موانع 
را از سر راهشان برمی دارد.

 شرکت ها در انتظار تغییر کسب و کار 
وی در رابطه با حضور هیات های تجاری و دیدار 
اعضای س���ازمان با آنها گفت: در زمان برگزاری 
نمایشگاه الکامپ با گروهی از بلغارستان، ایرلند و 
قبل آن ترکیه و برزیل دیدار داشتیم که برنامه ها 

و اقدامات منوط شد به پس از برجام.
او افزود: در ح���ال حاضر بانک ه���ای کره ای 
عالقه مند هستند که در بخش فناوری اطالعات و 
بانکداری الکترونیکی در ایران سرمایه گذاری کنند. 
وی با بیان اینکه فعاالن اقتصادی تا زمانی که 
برجام سر بر بالین بگذارد باید صبر پیشه کنند، 
گفت: به این زودی ها اتفاق خاصی در کسب و کار 
صنف فناوری اطالعات و ارتباطات رخ نمی دهد و 
قطعا اجرایی شدن برجام سال 95 تاثیر خود را 

نشان خواهد داد.
رضانژاد اف���زود: تحریم ها باعث ش���ده بود که 
تجارت قفل ش���ود و قیمت تمام شده محصوالت 
افزایش یابد که با برداش���ته ش���دن تحریم ها و 
س���هولت در واردات قیمت ها نیز تا حدی کاهش 

خواهند یافت.
IT ارایه تسهیالت به شرکت های 

رضانژاد در ادامه در مورد ارایه تس���هیالت به 
ش���رکت های فناوری اطالعات گفت: یکی دیگر 
از اهداف س���ازمان نظام صنفی رایانه ای تقویت 
بخش خصوصی فاوا اس���ت که خوشبختانه اکنون 
شرکت هایی که در این حوزه مشغول به کار هستند 
می توانند از وام وجوه اداره ش���ده و تس���هیالت 
صندوق حمایت از صنای���ع الکترونیک بهره مند 

شوند. 
وی افزود: بسیاری از شرکت های حوزه فاوا چه 
در تهران و چه سایر شهرستان ها پس از ارایه طرح 

و درخواست توانسته اند این وام را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: هر شرکت IT از هر جای کشور 
می تواند درخواست و اسناد خود را برای دریافت 
وام ارایه ده���د و اینکه برخی اس���تان ها عنوان 
می کنند از وام بی بهره هستند، کامال اشتباه است 

و کم کاری از خودشان است.
وی گف���ت: امیدوارم مش���ارکت و همدلی در 
صنف افزایش پیدا کند و در روزها و ماه های آتی 
شاهد برگشت رونق به صنف فناوری اطالعات و 

ارتباطات باشیم. 
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سرمایهگذار

مع��اون وزی��ر اقتصاد 
آلمان ب��ا اع��الم حضور 
40 س��رمایه گذار آلمانی در 
ایران گفت: ایران باید وارد 
حوزه های س��رمایه گذاری 

غیرنفتی شود. 
بریگینه س��یپریس در 
دیدار با رییس اتاق بازرگانی 
و صنایع و مع��ادن ایران 
گفت: حضور هیات آلمانی 
با 40 شرکت سرمایه گذار و 
صاحب نام در ایران، آن هم 
یک روز بعد از اجرایی شدن 
تحریم می تواند اتفاق مثبتی 
باشد، این در حالی است که 
ایران مجدد متصل به اقتصاد 
جهانی شده است و می تواند 
با سرعت خوبی، اقتصاد خود 

را شکوفا کند.
معاون وزی��ر اقتصاد و 
انرژی آلمان اف��زود: ایران 
پتانسیل های بالقوه ای دارد 
که باید به خوبی از آن بهره 
گیرد، این نکته را هم البته 
باید توجه داش��ت که در 
آینده، نقش نفت در اقتصاد 
کشورها کمرنگ تر می شود 
می توان تکیه بیش��تری بر 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر و 
پایدار داشت، بنابراین ایران 
هم باید در این حوزه وارد 
سرمایه گذاری شده و خود 
را از اقتصاد نفتی خارج کند.

وی تصریح ک��رد: ایران 
می تواند به عنوان کش��ور 
هاب منطقه، جایگاه خوبی 
ب��رای انتق��ال تکنولوژی 
میان کش��ورهای اروپایی و 
منطقه باشد و نقش خوبی 
در آینده اقتصادی منطقه 
ایفا کند، البته برای آلمان 
مهم اس��ت که در منطقه، 
آرامش و امنیت برقرار باشد 
اما به هرحال ایران می تواند 
با جذب سرمایه گذار، تامین 
نیاز 400 میلیون نفر جمعیت 
منطقه را هم داشته باشد.  

وزارت راه و شهرسازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد عملیات اجرایی احداث تونل شیرکوه در 
محور قزوین الموت- تنکابن با مشخصات اصلی زیر را بصورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:

1- عن�وان پروژه : مناقص�ه عمومی عملیات اجرایی احداث تونل ش�یرکوه واقع در مح�ور قزوین الموت- 
تنکابن واحداث دو دستگاه گالری مجموعا به طول150 متر

2- مدت اجرای کار:24 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه می باشد.
3- ب�رآورد کل کار: ب�ر اس�اس فهرس�ت به�ای پای�ه راه، بان�د ف�رودگاه و راه آه�ن س�ال 1394 ب�ه 

مبلغ257/945/000/000 ریال با شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال 1394 می باشد.
4- محل انجام عملیات: استان قزوین

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6/000/000/000 ریال می باشد.
6- نوع عملیات عبارت است از: احداث تونل و اجرای عملیات خاکی، ابنیه و روسازی آسفالتی

7- از ش�رکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز ش�رایط آئین نامه طبقه بندی و تش�خیص صالحیت 
پیمانکاران در رشته راه و ترابری که دارای پایه متناسب با مبلغ برآورد مذکور هستند، تقاضا می شود جهت 
مشارکت در مناقصه فوق و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مربوط به مشخصات پروژه با در دست داشتن 
معرفی نامه وگواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداکثر تا تاریخ 1394/11/11 به مهندس�ین مش�اور پاسار به 
نش�انی: تهران- پایین تر از میدان توحید- خیابان فرصت شیرازی- پالک170- طبقه دوم- واحد5، تلفنهای 

تماس :4-66571503 مراجعه فرمایند.
8- محل تحویل اس�ناد و پیش�نهاد قیمت: دفتر اداره کل امور پیمانها و رس�یدگی فن�ی واقع در: بزرگراه 
مدرس- خیابان وحید دس�تگردی – خیابان فرید افش�ار- ش�رکت س�اخت و توس�عه زیربناهای حمل ونقل 

کشور- طبقه دوم می باشد.
ضمنا آخرین مهلت تکمیل وارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ساعت9 روز یکشنبه مورخ94/11/25 و 
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه ساعت10 روز یکشنبه مورخ94/11/25 می باشد. پیمانکاران متقاضی 
می بایس�ت ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساس�نامه و فرم تکمیل ش�ده خوداظهاری و 
آخرین تغییرات ش�رکت  مندرج در روزنامه رسمی کش�ور را بهمراه سایر اسناد و صورتهای مالی حسابرسی 
ش�ده و کارت اقتصادی جدید و مدارک و رزومه ش�رکت را در پاکت )ب( و همچنین برگ پیش�نهاد قیمت و 
فرمهای آنالیز مربوطه بهمراه فرمهای الف، ب، پ و تعهد بیمه نامه را در پاکت ) ج( قرار دهند. ارس�ال اس�ناد 
و مدارک تکمیل ش�ده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای ش�رکت س�اخت و توسعه 
زیربناه�ای حمل و نقل کش�ور ایجاد نمی کن�د. فرم آگهی الکترونیکی مناقص�ه از طریق صفحه الکترونیکی 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانیhttp://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94-113

آگهی
 خواهان / شاکی محمد حسین زحمت کش سر دوراهی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم پوریا فتاحی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع 
خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980226600633 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1 / 
1395 و ساعت 8:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
114102 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی
 خواهان اکبر موسوی  دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تجارت ابی خزر ) سهامی خاص ( و محمد اخوند پور نوش ابادی به 
خواسته مطالبه  وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و  مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
تهران نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید 
س��پهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالس��ه  9409980226400652 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 15 / 1 / 1395 و س��اعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
114109 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 26 / 5 / 93 کالسه  پرونده 920061580041 شماره دادنامه  9309970615800440 مرجع رسیدگی شعبه 
6158 شورای حل اختالف ویژه تعاون ، بانک ها و موسسات مالی خواهان بانک قوامین خواندگان :  1 – اسداله احتشام 2 -  اعظم صفر 
پورخواس��ته مطالبه بخش��ی از یک فقره چک شماره سریال 347946 شعبه بزرگمهر  بانک ملی و سایر خسارات قانونی کالسه پرونده 
گردش��کار : خواهان در خواس��تی بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و جری تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر ش��عبه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل استو  با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورا در خصوص دعوی خواهان بانک قوامین به  طرفیت خواندگان 
فوق الذکر به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 50 ریال وجه یک فقره چک با نک مای شعبه بزرگمهر به شماره 347946 مورخ   14 
/ 5 /  89 و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با توجه به مفاد داد خواست و مستندات شامل رو نوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت ان و  اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات مصون از تعرض 
و ایراد و انکار باقی مانده است و  وجود اصل چک در ید خواهان و داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد با توجه به نظریه کتبی اعضا شورا 
دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد  198 و 512 و 522  ایین دادرسی مدنی و  مواد 11 و 26 و 28  قانون شورای حل اختالف  
و م��اده 33 ایی��ن نامه اج��رای ان و مواد 307  و 309 و 310 و 313 و 246 قانون تج��ارت و تبصره الحاقی دو تبصره به ماده 2 قانون 
اصالح موادی ا ز قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحد 77 ان محمع حکم به م حکو میت خوانده 
پرداخت  مبلغ 000 / 000 / 50 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تاریخ چک تا  زمان وصول بر مبای تغییر شاخص تورم ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد وفق مقررات که توسط 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل وا خواهی در این شورا می باشد  . 

114101 -  شعبه 6160 مجتمع شماره 33 شهرستان تهران
آگهی

 خواهان / شاکی مهدی ساالری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهروز محمدی نژاد به خواسته مطالبه وجه بابت و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی 
ارجاع و به کالس��ه  9409980226500127 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 19 / 12 / 1394 و ساعت 9:30 تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
114111 – مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم درعلی باقری نام پدر حاج علی نشانی تهران حکیمیه فاز یک کوی دانشگاه بلوک 159 واحد 4 
مشخصات محکوم علیه / محکوم  علیهم مهرداد مهین پوریان نام پدر سیروس نشانی مجهول المکان محکوم به به موجب در خواست 
اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9410090226602718 و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه 9309980226600869 محکوم علیه ملزم 
است به پرداخت  1 -  مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت اصل خواسته  2 -  مبلغ 000 / 440 / 6 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت روز پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق 

خواهان 5  -   پرداخت هزینه اجرا در حق دولت
114104 - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم هادی صالح نیا نشانی تهران خ انقالب خ بهار جنوبی برج بهار ط 2 تجاری واحد 394 مشخصات 
محکوم علیه / محکوم  علیهم سعید ابراهیم نیاملک دهی نشانی استان مازنداران شهرستان نوشهر نوشهر خ بهار ازادی  خ کشوری نبش 
کشوری 2 ط 3  محکوم به به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090226602374 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9309980226600542 محکوم علیه ملزم است به پرداخت  1 -  مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت اصل خواسته  2 -  مبلغ 210  
/ 527 / 2 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت روز پرداخت 

بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان 5  -   پرداخت هزینه اجرا در حق دولت
114106 - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی
 خواهان / ش��اکی هادی محبی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده / متهم بهرام سلیمانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع 
قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980227800282 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 16 / 12 / 1394 و ساعت 8:30 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
113476 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
 خواهان / شاکی سعید منصوری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ویدا کیخسرو کیانی به خواسته تامین خواسته و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی ش��هید بهش��تی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به 
کالس��ه  9409980227800531 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 15 / 12 / 1394 و س��اعت 9:30 تعیین ش��ده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد .
113473 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9309980226700514 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی تهران دادنامه شماره 
9309970226700992 خواهان : آقای کوروش نیماوری فرزند ابوالفضل با وکالت اقای سید محمد فخری فرزند سید عبدالحسین  به 
نشانی تهران میدان ولیعصر کوچه نصر پالک 20  واحد 102 خوانده :  آقای افشار محمدی مجهول المکان خواسته ها  : 1 - مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی  2- مطالبه وجه چک  3 -  مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه 
بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوای  آقای کوروش نیماوری با وکالت آقای س��ید محمد فخری به طرفیت آقای افش��ار محمدی به خواسته 
مطالبه مبلغ 75000000  ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 907 / 120287820 مورخه 27 / 12 / 92 و مطالبه خس��ارات تاخیر 
تادی��ه و هزینه دادرس��ی و حقالوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر ب��ه دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات ان از 
جمله وجود الشه چک در ید خواهان که با ارائه ان به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده  دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ و اطالع از وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و هیچ گونه دفاعی 
در قاب��ل دع��وی خواه��ان   از خود ارائه  ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و مس��تندا به ماده 198 و 515 و 522 قانون ایین 
دادرسی مدنی و ماده 313 و 314 قانون تجارت خوانده به پرداخت مبلغ 75000000  ریال بابت اصل خواسته و به مبلغ 2350000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 27 / 12 / 92 لغایت زمان اجرای حکم  قطعی 
که می بایس��ت در دایره اجرای احکام و بر اس��اس اخرین شاخص بانک مرکزی محاسبه شود در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض 

در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
113463 -  رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409980226100138 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9409970226100800 خواهان : آقای عزت اهلل خدائی فرزند علی اصغر به نشانی تهران تهرانپارس حجر بن عدی فلکه سوم اس ام 
خ الهی ) 216  ( بین سجده ای و مظفری پ 69 واحد 3 خوانده : خانم شهناز سعیدی  اصفهان به نشانی تهران خ مصطفی خمینی 
کوچه ستار جنتی پاساژ خلیلیان پ 3 ) نرسیده به مولوی ( خواسته ها : 1 -  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  2 -  مطالبه خسارت دادرسی 
3 -  مطالبه وجه چک  4 -  تامین خواسته گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
اس��ت با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص داد 
خواست آقای عزت اهلل خدائی به طرفیت خانم شهناز سعیدی اصفهان به خواسته مطالبه مبلغ 00 / 000 / 70 ریال وجه دو فقره چک 
و خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده با توجه به اصول مستندات در ید خواهان  که داللت  بر  
مش��غول بودن ذمه خوانده داش��ته و خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر اگهی در دادگاه حاضر نشده و برابر دعوی خواهان و مستندات 
ابرای ان دفاعی به عمل نیاورده اند بنا براین  دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 از قانون تجارت 
و مواد 515 و 519 و 522 از قانون ایین دادرس��ی مدنی و استفس��اریه ماده 2 قانون صدور چک بالمحل حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 70 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه  ب ر اس��اس نرخ ش��اخص بانم کرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای کامل حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه و پس از مضی مهلت فوق 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص در خواست تامین خواسته با توجه به عدم 

تودیع خسارت احتمالی به استناد ماده 84 قانون ائین دادرسی مدنی در خواست مردود اعالم می گردد .
113464 -  دادرس شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
 خواهان شرکت کشت و صنعت دزدشت سهامی خاص  دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا شریف الدین  به خواسته تخلیه مطالبه 
وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع 
خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980228100674 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 16/ 12 / 
1394 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
113466 – مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اجرائیه
مش��خصات محکوم له / محکوم لهم رضا قدیرزاده خرد نام پدر عباس نش��انی خ سهروردی خ هویزه غربی نبش خ یوسفی پ 25 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم محمد علی گلستانی نام پدر خداوردی نشانی خ اسکندر شمالی خ شباهنگ پ 97 واحد 21 
محکوم به به موجب در خواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9109 -  1391 /  1 / 19 صادره از ش��عبه 18 دادگاه عمومی تهران 
محکوم  علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و شش��صد و س��ه میلیون و صد و بیست و سه هزار  و پانصد ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و صدو پنجاه هزار و چهارصد و هفتاد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ 
س��ی و ش��ش میلیون و پنجاه و شش هزار و دویست و بیست و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز خسارت  تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی و بر همین اساس ما به التفاوت هزینه دادرسی که در اجرا 

قابل محاسبه می باشد ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است 
113467 – مدیر دفتر شعبه هجده مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم بانک ملی ایران شعبه فردوسی نشانی تهران خ انقالب بین استاد نجات الهی و م فردوسی نبش 
ک نیایی پ 713 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  1 - شرکت راهبران تجارت قرن ) سی گل اورمیه (  نشانی تهران دزاشیب 
کوچه ش فالحی کوچه باربد پ 5 واحد 3 – 2 -  حس��ین کیانی نام پدر علی نش��انی تهران م ش��یخ بهایی برج صدف ط 10 واحد 
106 – 3  - کتایون فرامرزی نیکنام نام پدر اسداهلل نشانی تهران م شیخ بهایی برج صدف ط 10 واحد 106 –   4 – زهره صنعتی نام 
پدر  حمید نشانی تهران م شیخ بهایی برج صدف ط 10 واحد 106 –  محکوم به به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9410090227801552  و شماره دادنامه مربوطه 9309970227800941 محکوم علیهم تضامنا محکومند به پرداخت  1 -  مبلغ 
584  / 264 /  688 / 23 ریال بابت اصل خواسته 2 – مبلغ 292 / 960 / 473 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  خسارت تاخیر تادیه از 

زمان سر رسید تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان 4 -  نیم عشر دولتی 
113471 – مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

آگهی 
تجدید نظر خواه بیمه اس��یا به مدیریت ابراهیم کارد گرد  داد خواس��تی به طرفیت تجدید نظر خوانده گان :  1 -  غضنفر  انوری 
نسبت به دادنامه شماره 746 شعبه 26 تقدیم دادگاه های عمومی شهر تهران نموده و به کالسه 940342 / 26 پرونده می باشد و به 
علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده و در خو است  تجدید نظر خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  اگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از 
مفاد ان ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم داد خواست و ضمائم را دریافت و چنانچه مطلبی 

دارد کتبا اعالم نماید .
113478 -  مدیر دفتر شعبه  26 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی 
تجدید نظر خواه اس��ماعیل وفایی داد خواس��تی به طرفیت تجدید نظر خواندگان  1 -  محمد  س��عید العقیلی 2 -  محمد صالح 
العقیلی نسبت به دادنامه شماره 419 شعبه 26 تقدیم دادگاه های عمومی شهر تهران نموده و به کالسه 940009 / 26 پرونده می با 
شد و به علت مجهول المکانبودن تجدید نظر خوانده و در خواست تجدید نظر خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه 
ها ی عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار اگهی می ش��ود  تا خوانده پس از نش��ر اگهی و 
اطالع از مفاد ان ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم داد خواس��ت و ضمائم را  دریافت و 

چنانچه مطلبی دارد کتبا اعالم نماید .
113480 -  مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

م الف 3352

دادنامه
پرونــده کاســه 9409981721000511 شــعبه دهــم شــورای حــل اختــاف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
940997172100731 خواهان : اقای حسن فغانی فرزند علیرضا به نشانی گرگان انتهای گلشهر 8 مزار قلعه حسن خوانده اقای غامرضا مرادی به نشانی 
مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک . رای قاضی شــورا . در خصوص دادخواســت حســن فغانی فرزند علیرضا بطرفیت غامرضا مرادی فرزند نام خدا به 
خواسته مطالبه مبلغ پنج میلوین تومان وجه یک فقره چک به شماره 257898 -94/9/2 عهده بانک ملی شعبه غدیر به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتوبات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به الیحه دادخواست تقدیمی خواهان در جلسه 
مورخه 94/9/12 و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ نشــر آگهی در تاریخ 94/9/22 در جلســه شــورا حاضر نشده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل 
نیاورده است و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/10/23 و با احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین مســتندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختاف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 از قانون ائین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج 
میلوین تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/2 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک 
مرکــزی و پرداخــت 400/000 ریال هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعام میگردد رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی گرگان میباشد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختاف گرگان

آگهی اباغ اجرائیه
آقای فریبرز خارابی فرزند حبیب اله پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای رضا صدیقی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 
931238 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم بر اثبات وقوع عقد بیع صلحنامه مورخ 79/4/16 
و الزام خوانده به تنظیم ســند تلفن همراه شــماره 09121492389 بنام خواهان بانضمام پرداخت مبلغ 520/000 ریال هزنیه دادرســی و آگهر جراید و 
همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی  در حق دولت گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی 
درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر 

اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید. م الف 24814
مدیر دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
آقای محمد لطیفی فرزند محمد عمر پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای علی فیاضی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 
940542 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته وجه یک فقره چک 225419 مورخه 
1394/3/9 و مبلغ پانصد و پنجاه و پنج هزاریال هزنیه دادرســی الصاق تمبر و آگهی روزنامه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا یوم االداء که بر 
مبنای تورم بانک مرکزی محاســبه خواهد شــد در حق خواهان همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی  در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 
119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از این برای 

عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید. م الف 24813
مدیر دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقایان عباســعلی مهدیزاده و مرتضی مهدیزاده  فعا مجهول المکان اباغ میشود در مورد دادخواست آقای محمد 
مهدی مشــاوری نیا علیه شــما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب رای شماره 9409977516501209 مورخه 94/10/06 در پرونده کاسه 940697 
حکــم بــه محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 185/000 ریال بابت هزنیه دادرســی و به مبلغ 
360/000 ریال بابت هزنیه درج آگهی در روزنامه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/7/5 تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم شــاخص 
بانک مرکزی در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب  بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24812
 مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
آقای سید مهدی روحبخش  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای احمد خدیر بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 940519 
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و پانصد هزارریال  بابت دو فقره حواله به شماره های 93/9/28-192349 
به مبلغ ده میلوین ریال و 192350-93/10/29 به مبلغ بیســت و شــش میلیون ریال هر دو عهده موسســه مالی اعتباری اتی بابت اصل خواســته و مبلغ 
دویســت و بیســت و پنج هزارریال هزنیه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید حواله الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان همچنین پرداخت نیم عشر دولتی  در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از این برای عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شــما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید. م الف 24811
مدیر دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
پیــرو آگهــی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیهم آقایان حداد غلتمــی و  الیاس محمــدی و احمد دلیر صحرایی کــه مجهول المکان 
میباشــد اباغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9409977513400729 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 940498 محکوم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت 1- مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته مطالبه یک فقره ســفته به شــماره 894222 به تاریخ 90/3/1 نزد خزانه داری کل 
2- مبلغ پانصد و شــصت و پنج هزاریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له اقای مهدی ظهور نیا و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار 
ایــن آگهی مهلت دارید نســبت به اجــرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت بــه وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 24809
 شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای عباس فتاحی فعا مجهول المکان اباغ میشــود در مورد دادخواست آقای عادل اطهری علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب رای شــماره 9409977507001230 مورخه 94/10/13 در پرونده کاســه 940603 به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواســته ) به شــماره های 172346/916251/498541/498540( و مبلغ پانصد و هشــتاد و پنج هزاریال بابت هزنیه دادرسی و درج اگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب  بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24821
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای ســید علیرضا معزیان فعا مجهول المکان اباغ میشود در مورد دادخواست آقای مهدی فرهاد مقیمیان اول 
علیه شــما به خواســته به موجب رای شــماره 9409977507000572 مورخه 94/5/18 در پرونده کاســه 940043 به تنظیم سند یک دستگاه خودرو 
سوزوکی ویتارا به شماره 684 هـ 61 ایران 12 بابت اصل خواسته  در حق خواهان محکوم شده اید مراتب  بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24820
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقای حمید بیگی فعا مجهول المکان اباغ میشود در مورد دادخواست آقای غامرضا جمبری علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب رای شماره 9409977507001184 مورخه 94/10/05 در پرونده کاسه 940755 به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  و مبلغ سیصدو چهل  و پنج هزاریال بابت هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم االداء بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان محکوم شده اید مراتب  بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی 

قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24819
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به اقای امیر افتخاری فرزند علی و خانم درنه کریم شیار نوروزی فرزند گل محمد فعا مجهول المکان اباغ میگردد 
که به موجب رای شــماره 9409975185500940 مورخه 1394/9/7 و شــماره بایگانی 940570 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی ســرخس که حکم 
بــر محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 9/298/000 ریال هزنیهدادرســی و حق الوکاله وکیل و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها تا یوم االداء بر مبنای شــاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق خواهان حسین آذریان فرزند 
حسین با وکالت آقای سید خلیل حسینی کیا صادر گردیده و رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میگردد 

که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراض دارد ظرف مدت یکماه پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید. 1029
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان / شــاکی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهمین 1- ســعید فرخیان 2- مســعود فرخیان به خواســته جعل و اســتفاده از سند مجعول و 
کاهبرداری تقدیم دادگاههای عمومی  شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 105دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )105 جزایی سابق( واقع 
در کرمانشاه بلوار بنت الهدی  ارجاع  و به کاسه 9409988316000165  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/16 و ساعت 10:30 تعیین شده 
اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم  و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده /متهم پس از نشــر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 4480
  قاضی شعبه 105 دادگاه کیفری دو )105 جزایی سابق( شهر کرمانشاه

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کاسه 9400999 
به موجب پرونده اجرایی کاســه له خانم مریم لطفی قلعه قبادی علیه اقای پیمان لطفی قلعه قبادی ششــدانگ یک دســتگاه ســواری پیکان  1600 
به شــماره پاک انتظامی 168 س 97 ایران 19 ســفید رنگ مدل 1380 دارای موتور شــماره 1138072549 و شاسی 80475049 که به صورت دو گانه 
سوز غیر استاندارد درآمده است بدنه خوردگی متعدد دارد الستیک صاف و فرسوده و فنی نامعلوم است  خودرو مورد مزایده واقع در کرمانشاه توقیفگاه 
ســلیمانی میباشــد که برابر نظریه کارشــناس رســمی وارده به شــماره 1394/8/7-7057 به مبلغ 45000000 ریال ) چهل و پنج میلیون ریال( ارزیابی 
گردیده و از طریق مزایده حضوری به فروش میرســد مزایده از ســاعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 1394/11/19 در کرمانشــاه خیابان بنت الهدی روبه 
روی فرمانداری اداره ثبت اســناد کرمانشــاه ناحیه 1 ) واحد اجرای اســناد رســمی( از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد 
شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطی در همان محل و ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و حق 
مزایده طبق مقررات وصول خواه شــد الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزنیه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 

خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد. تاریخ انتشار 1394/10/29
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 

اصاحیه
پیرو آگهی شــماره 22243 م روزنامه فناوران بدینوســیله به محکوم علیه آقای محمد عشــقی فشــخانی که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد دادنامه 

شماره 9209977514600771 و 9209977514601278 صادره از شعبه 316 در پرونده شماره 9309987514600502 صحیح میباشد. 22243
دادگاه حقوقی شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی  بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان معصومه وظیفه دان و ســیده هنگامه مدرســی به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به کاســه 9409987458400366 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/15 و ســاعت 09:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25122
شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای جمال براهویی فعا مجهول المکان اباغ میشــود در مورد دادخواســت غامحســن ماهانی علیه شــما به خواسته 
ایراد ضرب با چاقو و ورود به عنف به موجب حکم شــماره 1440-94/10/24 در پرونده کاســه 115/940888  به تحمل هیجده ماه حبس محکوم شــده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است . م الف 25043
مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
پیــرو آگهــی هــای قبلی  بدینوســیله به آقای 1- نعمــت فرخی نیا 2- امیر فتوت بنجار اباغ میشــود که حســب درخواســت بانک انصار  پرونده کاســه 
54/940050  موضوع دادنامه شــماره 9409977458400196 صادره از این شــورا مبنی بر محکومیت شــما به پرداخت 1- مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2- مبلغ 675/000 ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و درج آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 94/1/22 تا اجرای حکم بر مبنای شــاخص تورم بانک مرکزی با احتســاب دایره اجرای احکام در حق خواهان 5- پرداخت حق 
االجرای نیم عشــر دولتی بر عهده محکومین میباشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در جراید درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  

پس از این برای عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد. م الف 25121
مدیر دفتر شعبه 54 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله به 1- مها ســلیمانی فرزند محمد رضا 2- فاطمه اســکدری 3- محمد رضا ســلیمانی محمودی فرزند غامرضا که در حال حاضر مجهول المکان 
میباشد در پرونده کاسه 940746 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی مشهد به اتهام ایراد توهین و غیره برابر مندرجات حکم شماره 9409977590801278 
مورخ 1394/10/19 به حبس و شــاق و دیه  محکوم گردیده و حکم صادره پس از رویت ظرف ده روز قابل واخواهی میباشــد مراتب اعام تا با مراجعه به این 

دفتر دادگاه در مهلت قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره الزم االجرا میگردد. 25044
مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کاســه 940512 اجرایی اول حقوقی مطرح در اجرای احکام مدنی دادگســتری علی آباد کتول محکوم علیه آقای عباس فردوســی راد فرزند 
یوسف  محکوم است به پرداخت تعداد 50 پنجاه عدد سکه تمام بهار ازادی به انضمام خسارات دادرسی در حق خانم مهدیه مظاهری فرزند غامعلی و نیز هزینه 
اجرا که جهت اســتیفای محکوم به و هزنیه اجرا مالی با مشــخصاتی که در ادامه خواهد آمد از محکوم علیه توقیف و با رعایت شــرایط مزایده به فروش میرســد 
توصیف اجمالی ملک سه دانگ مشاع از پاک ثبتی 2673 فرعی از 29 اصلی بخش 6 ثبت علی آباد واقع در علی اباد خ کمربندی خ فرهنگ تقاطع نفت و فرهنگ 
نیســتان 6 نبش کوچه طبقه ســوم ســمت غربی یکسدتگاه آپارتمان که حسب استعام تمام با مالکیت اقای عباس فردوسی راد بوده ولی به دلیل انتقال عادی سه 
دانگ از آن محکوم لها خانم ماهری فقط تقاضای توقیف ســه دانگ دیگر را نموده اســت همچنین در رهن بانک مســکن نیز میباشد و ارزش سه دانگ از آن توسط 
هیات کارشناســی به مبلغ 330/150/000 ریال تعیین گردیده اســت. زمان و مکان مزایده 1-  زمان مزایده روز چهار شنبه مورخه 1394/11/28 ساعت 11 
الی 12 مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگســتری علی آباد کتول شــعبه اول شــرایط مزایده : 1- مزایده از مبلغی که توســط کارشناس تعیین گردیده شروع و 
برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را در جلســه مزایده قبول نماید 2- برنده مزایده می بایســت 10 درصد قیمت پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید واال وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10 
درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . 3- کلیه هزینه های نقل و انتقال ملک اعم از عوارض مالیات و غیره به عهده برنده مزایده 
میباشــد 4- مطابق مواد 142 و 143 قانون اشــعاری چنانچه شــکایتی راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تحویل ملک 
پــس از تاییــد صحت جریان مزایــده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرایئه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مســئولیتی در رابطه با خریدار 

ندارد و فقط مبلغ سپرده 10درصد تودیع خواهد شد.
 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول

آگهی مزایده اموال مرحله اول 
به موجب پرونده اجرایی کاســه  شــماره /941503 ش 2 صادره از حوزه شــماره شــورای حل اختاف  مشــهد محکوم علیه اقای علیرضا صابری جمعا به 
پرداخت مبلغ 33/406/345 ریال بابت اصل خواســته  و 1/420/000 ریال نیم عشــر دولتی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم ریحانه عجم محکوم 
گردیده اســت و چون تاکنون نســبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده  حســب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشــناس دادگســتری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریغ 94/11/28 از ســاعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در 
بین قرنی 22 و 24 از طریق مزایده حضوری به فروش برســد مزایده از قیمت پایه شــروع و به کســانیکه باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شــد 
طالبین به خرید میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شــود ضمنا حداقل  ده درصد از بهای فروش مورد مزایده 
نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شــد اموال مورد مزایده عبارت اســت از 24 بســته دو گرمی زعفران شمس 3/432/000 ریال - 50 بسته 3 گرمی 
زعفران شمس 10/500/000 ریال- 14 بسته 1 گرمی زعفران شمس 9/050/000 ریال - 19 بسته 1 گرمی زعفران شمس 9/425/000 ریال- دو بسته 

یک مثقالی زعفران عدنان 500/000 ریال جمعا توسط کارشناس 16/907/000 رال ارزیابی گردیده است. 24513
دادورز اجرای احکام مدنی شورای های حل اختاف مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای سعید ساعد فرزند ابوالفضل   اباغ میگردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر سرقت لوازم موضوع شکایت اقای ابوالفضل ساعد 
راس ساعت 11/15 صبح مورخ 1394/12/08 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشار به شما اباغ میگردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور 

در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 25151
 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای یوسف قائمی فرزند علی محمد اباغ میگردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر کاهبرداری ) فروش مال غیر( موضوع شکایت اقای 
رمضان باقری راس ســاعت 10:30  صبح مورخ 1394/12/08 در محل این شــعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون ائین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشــار به شــما اباغ میگردد مقتضی اســت در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نمایید در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 25150
 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای ایمان مراد زاده   اباغ میگردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر عدم رعایت نکات 
ایمنی موضوع شکایت آقای محسن خامه فروش یزدی  راس ساعت 09:45 صبح مورخ 1394/12/08 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 
115 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشار به شما اباغ میگردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 25152
 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  
کاسه پرونده 40/940997 وقت رسیدگی 94/12/11 ساعت 10 صبح  خواهان آرزو دل خوش  خوانده اقای علی اکبر زارع دربندی فرزند شیر علی 
خواســته نفقه خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 40  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول 
االمکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهــی میشــود تــا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک مــاه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رســیدگی حضور بهمرســاند ضمنا چنانچه بعدا اباغی بوســیله آگهی الزم شــود فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م الف 25148
 مدیر دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد

آگهی اباغ وقت
بدینوســیله به اقای علیرضا دوســتدار فرزند غامعلی اباغ میگردد که خانم خراشادی زاده وکیل آقایان قاسم رضایی و محمد صادق خانی به طرفیت شما 
در پرونده 120/880001 از دادنامه 9409977592000562 تجدید نظر خواهی نموده اند لذا چنانچه در برابر اعتراض ایشان پاسخی دارید ظرف ده روز از 

انتشار آگهی الیحه خود را به شعبه 120 دادگاه کیفری دو مشهد تقدیم نمایید. 25149
)مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )120 جزایی سابق

آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی اباغنامه به شماره 9410107515103495  خواهان حسن فیضی زاده   دادخواستی به طرفیت خوانده علی مهدوی مقدم و سید محمود باقری   به 
خواســته الزام به تنظیم ســند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کاسه 9409987515100902 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/01/23  و ســاعت 09:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25007
شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی تبادل لوایح
در خصوص تجدید نظر خواهی فاطمه اقبال با وکالت حســین صفار بطرفیت شــما) محسن غامی( نســبت به دادنامه 9409977504401838 صادره از 
این شــعبه به پیوســت نسخه ثانی دادخواســت مقتضی است حسب ماده 346 ق آم دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 10 روز 

پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد 25153
شعبه 172 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی محمد حسین نوری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا دانه چین و احسان غام پور عاف به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 28  ارجاع  و به کاســه 9409987504200717 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/10 و ســاعت 08:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25154
 دفتر  شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011011166مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین دلشادی فر فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 486کدملی 
0793382122 صادره از ســبزوار در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 125.69مترمربع قسمتی از پاک شماره 2036 - اصلی واقع 
در اراضی بخش 2حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم مینا بقاالن محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 544/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 

1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011011137مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اقدس جنتی توپکانلو فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 509 کد 
ملی 5229323310صادره ازمشــهد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148.77 مترمربع قسمتی از پاک شماره 1069 فرعی از 162- اصلی واقع در 
اراضی ایزی بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت آقای ثاراهلل خســروی مقدم محرزگردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 525/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011011142مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امید دادپرنیان فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 1815کدملی 
0791040216 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111.27 مترمربع قسمتی ازپاک شماره 208 فرعی از سه  اصلی واقع در اراضی 
کاته ســیفر بخش ســه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم بی بی کاته سیفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 526/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011009441مورخه1394/8/23 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسداله قاسمی فرزند قنبر بشــماره شناسنامه2صادره از 
سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 61.96 مترمربع قسمتی ازپاک  شماره یک فرعی از 1911- اصلی واقع  در بخش 2 حوزه ثبت ملک سبزوار 
از محل مالکیت رســمی مشــاعی خودش محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 527/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011009631مورخه1394/8/30 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم استاجی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1012 کد ملی 
0791793672صادره از ســبزوار در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93.05 مترمربع قسمتی از پاک شماره 336 فرعی از5- اصلی 
واقع در اراضی قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار ازمحل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم ماهرخ صالح آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 528/م الف تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011144مورخه1394/10/1 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد زرقانی فرزندنوراله بشماره شناسنامه 2233 صادره 
از ســبزوار در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106.75 مترمربع قسمتی از پاک 35 فرعی از  شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک 
ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای سید محمد حســین علوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 529/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011011153مورخه1394/10/1 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی فاطمه آواره تالی فرزند رمضان بشــماره شناسنامه 535 کدملی 
0793360390 صادره ازســبزوار در ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 512.98 مترمربع قســمتی از پاک شماره3366 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از  محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای علیرضا حجری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 530/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 

1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011008132مورخه1394/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سیف اله معصومی فر فرزند محمد بشماره شناسنامه 389 صادره از 
سبزوار درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121.47  مترمربع قسمتی از پاک 97 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 
حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای عباس کاظمی سبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 531/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460306011008135مورخه 94/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مهری مائی سریش فرزند روح االمین بشماره شناسنامه 382صادره 
از سبزوار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121.47 مترمربع قسمتی از پاک 97فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 
حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای عباس کاظمی سبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 532/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14                                                         امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011134مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقــای روح اله آریان فر فرزند محمدرضا بشــماره 
شناســنامه 9790 صادره از ســبزوار درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 124 مترمربع قســمتی از پاک شماره 160فرعی از 
5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای غامرضا قلعه نوی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 533/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011154مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جواد صالحی  فرزند حســن بشماره شناسنامه 
5204 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 134.35 مترمربع قسمتی از  شماره پاکهای 4582و4585فرعی از شش اصلی واقع 
در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالکین رســمی مشــاعی آقای عباس غام دانائی و خانم  فاطمه سلطان دانا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 534/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010950مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسن نودهی نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه 
35361 صادره از ســبزوار در ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 51.53 مترمربع قسمتی از پاک 196 فرعی از سه اصلی واقع در اراضی کاته سیفر 
بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت رسمی مشاعی خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.535/م الف تاریخ انتشــار نوبت اول : 

1394/10/29  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010946مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ام البنین کســکنی فرزند حجی علی بشــماره 
شناســنامه 3529 صادره از ســبزوار در چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 91.22 مترمربع قسمتی از پاک 68 فرعی از شش 
اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم فاطمه کوشــکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 536/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010947مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اکبر کسکنی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1932 صادره از ســبزوار در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 91.22 مترمربع قسمتی از پاک 68 فرعی از شش اصلی واقع در 
اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم فاطمه کوشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 537/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011156مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین پاکرویان فرزند محمدحســین بشماره 
شناســنامه 13 صادره از ســبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 194.25 مترمربع قسمتی از پاک 1905 فرعی جداشده از پاک 203 فرعی 
از دو- اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای احمدرضا ساالری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 538/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011010953هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم معصومه رامشــینی فرزند علی اصغر بشــماره شناســنامه 1220 صادره از 
ســبزوار در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 72 مترمربع قســمتی از پاک شماره 1073 فرعی از162- اصلی واقع در اراضی 
ایزی بخش 3 ســبزوار خریداری از مالک رســمی مشــاعی آقای سید احمد علوی دقیق محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 539/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011010952هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین وحیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از شاهرود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 72 مترمربع قسمتی از پاک شماره 1073 فرعی از 162- اصلی واقع در بخش 3 سبزوار خریداری 
از مالک رســمی مشــاعی آقای سید احمد علوی دقیق محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 540/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011010942مورخه1394/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالقاســم جهان پناه فرزند حســین بشــماره 
شناسنامه 1760 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 102.40 مترمربع قسمتی از پاک 715 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای حسن برغمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.541/م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای عباس قادری فرزند غامحســن فعا مجهول المکان اباغ میشــود در مورد دادخواست حمید نوری زه اب و 
خانم مریم قارونی صفار علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9409977513800577 مورخ 1394/09/23 در پرونده کاسه 940579 
خوانده محکوم اســت به مبلغ چهار میلیون و دویســت هزار تومان بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزارریال بابت هزنیه کارشناسی و مبلغ 
ســیصد و شــصت هزارریال هزنیه نشر آگهی و مبلغ یکصدو نود هزار ریال هزنیه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 25155
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد 

فخری زارع
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شده است

PB



دو فردی که مانع حضور اپل در 
ایران شدند

کمپانی اپل اخیراً سعی کرده است تا با فروش 
اولین محموله آی پد خود به ایران ورود به بازار 78 
میلیونی جدید را آغاز کند اما وزارت خزانه داری 
آمریکا و در رأس آن جک لو و سارا بلوم راسکین 

به مخالفت صریح با آن برخاستند.
خبرآنالین – بر این اس���اس به مدیران اپل 
هنگام پر کردن فرم های ارسال محموله آی پد به 
ایران گفته شد که آن ها نمی توانند پس از تحریم 
در ایران فروش���گاه باز کنند و اگر ثابت شود که 
کاربر ایرانی پس از خرید آی پد از این وس���یله 
به عنوان نقل وانتقال دیتای تروریس���تی استفاده 
کند؛ اپل با جریمه سنگینی روبرو خواهد شد و به 
همین دلیل مدیران اپل از تصمیم خود برای باز 
کردن فروشگاه و ارسال محموله آی پد به ایران 

خودداری کردند.

لومیا 650 اول فوریه می آید 
س���رانجام پس از لورفتن های مجازی، لومیا 650 

مایکروسافت رسماً اول فوریه 2016 معرفی می شود.
خبرآنالین - مایکروسافت تصمیم گرفته است 
تا به جای برگزاری مراسم رونمایی، با انتشار خبر در 

فضای مجازی ورود لومیا 650 را اعالم کند.
بر این اساس لومیا 750 و 850 نیز کنسل شده 
است و امسال خبری از گوشی های تازه مایکروسافت 
در کنفرانس جهانی موبایل بارسلونا / MWC نخواهد 

بود.
از سوی دیگر گفته شده لومیا 650 اولین و آخرین 
گوشی از س���ری لومیای مایکروسافت است که در 
سال 2016 عرضه می شود چراکه گوشی های جدید 

مایکروسافت با برند سرفیس فون می آیند.
اما گوشی لومیا 650 به قیمت 222 دالر و مجهز به 
ویندوز 10 می تواند بازار گوشی های سطح متوسط را 
در دست گیرد.نمایشگر 5 اینچی با رزولوشن 1280 در 
720 پیکسل، محافظ گوریال گلس 3، پردازنده اسنپ 
دراگون 210 با معماری 4 هسته ای از جمله مشخصا 

گوشی لومیا 650 است.

New Tab

پیامک

شرکت مایکروسافت سازنده گوشی های Windows Phone قصد دارد، صفحه کلید این گوشی را در تلفن های iOS به کار بگیرد. یکی از ویژگی های قابل 
توجه گوشی های Windows Phone صفحه کلید خاص آن است که در مقایسه با iOS و دیگر گوشی های آندروییدی کار کردن با آن آسان و راحت است.در 

همین حال شرکت مایکروسافت سازنده گوشی های Windows Phone قصد دارد، صفحه کلید این گوشی را در تلفن های iOS به کار بگیرد.

 صفحه کلید مایکروسافت 
روی آیفون

گوگل: مارشمالو به نگرانی کاربران پایان می دهد

80 درصد کاربران از دسترسی  اجباری اپلیکیشن ها ناراضی هستند
دسترس����ی هایی )Permissions( که ناگزیر بایستی بپذیرند و 
سیاست های حریم خصوصی دستگاه ها و اینترنت، منکوب شده 

و ناراضی هستند.
برای اغلب ما مش����کل این اس����ت که صرف نظر از اینکه 
چه توقعی از تلفن ه����ای همراهمان داری����م، مدیریت حریم 
خصوصی مان برای ما غیرممکن ش����ده است. در گذشته هم از 
سیاست های امنیتی شرکت ها در مورد دستگاه های معروفشان 
انتقادهای زیادی ش����ده بود. ویندوز ویستا را به یاد می آورید؟ 
سیس����تم عاملی برای کامپیوترهای خانگی مایکروسافت که در 
سال 2007 عرضه شد و به طور متناوب به خاطر دسترسی های 
بیش از حدی که از کاربران خود طلب می کرد مورد انتقاد قرار 
گرفته بود. در همان زمان اپل یک آگهی تمس����خرآمیز ساخت 
که ویستا را به عنوان یک »حفاظ امنیتی متکبر و سلطه جو« به 

باد استهزاء می گرفت.
در مورد گوشی های آندرویید، مشکل به مراتب بیشتر است. 
در این گوش����ی ها کاربران گزینه  زیادی ندارن����د؛ یا باید تمام 
دسترس����ی ها را بپذیرند و نرم افزار را نصب کنند و یا نپذیرفته 
و نصب نرم افزار را متوقف کنند. گوگل س����عی کرده اس����ت 
راه حلی برای این نگرانِی ایگلمن بیاب����د و با عرضۀ آندرویید 
مارش����مالو در ماه اکتبر به کاربران اجازه داده است تا برخی از 
دسترسی های نرم افزارها را غیرفعال کنند. اما مساله این است 
که به گزارش خود گوگل تنها یک درصد از کاربران آندرویید 
از این نسخه استفاده می کنند. به هر حال اگر گزینه ای به جز 
آندرویید ندارید، مارش����مالو راه حل خوبی است. به این ترتیب 
با استفاده از این سیستم عامل، می توانید به عنوان مثال زمانی 
که می خواهید نرم افزار نورفلش )Flashlight( برای دسترسی 
به دوربین شما، بتواند نور صفحه نمایش شمارا کنترل کند اما 
به فهرست مخاطبان شما دسترسی نداشته باشد، قادر به انجام 

این کار باشید.

به گفتۀ ایگلمن، تا به حال مردم عادت داشته و مجبور بوده اند 
تا هنگام نصب یک نرم افزار صرفاً بی����ن گزینه های بله یا خیر 
یکی را انتخاب کنند. اما بر اساس یافته های این پژوهش که زیر 
نظارت دانشگاه های »بریتیش کلمبیا« و »برکلی« صورت گرفته 
است، 80 درصد از کاربران در صورت امکان حداقل به یکی از 
این اجازه های دسترس����ی جواب خیر می دادند. جالب تر اینکه 
بیش از نیمی  از پاسخ دهندگان معتقدند در صورتی که امکان 
انتخاب داشته باشند، تقریباً با یک سوم دسترسی هایی که یک 

نرم افزار به هنگام نصب درخواست می کند مخالفت می کنند.
به گفتۀ ایگلمن، س����ؤال مهم این اس����ت که چگونه بدون 
منکوب کردن، به مش����تریان امکان کنترل چیزهایی را بدهیم 
که واقعاً برایشان اهمیت دارد؟ او معتقد است بهترین راه حل 
این است که شرکت ها بیاموزند مردم به چه چیزهایی اهمیت 
زیادی می دهند و سپس بر این اساس، اجازه های دسترسی را 

ساده سازی و دسته بندی کنیم.
این نکته در دیگر مطالب ارائه ش����ده در این کنفرانس هم 
مورد اشاره و تأکید قرار گرفت. همچنین ایده های دیگری نیز 
به بحث گذاشته شد؛ از جمله کمک گرفتن از نشانه هایی شبیه 
به برچس����ب های تغذیه به جای عبارت های پیچیدۀ حقوقی و 
رس����می  تا کاربران بتوانند با یک نگاه و به راحتی دریابند چه 
دسترسی هایی برای نرم افزار حیاتی تر است و این دسترسی ها 
چه پیامدهایی دارند. پیشنهاد دیگر هم ناظر بر تعبیه کردن یک 
تنظیمات عمومی  بر مبنای ترجیحات کلی کاربر اس����ت که بر 

اساس همان تنظیمات، مجوزهای دسترسی هم مدیریت شود.
نکته دیگر اینکه گوگل در پاسخ به درخواستی که از آن شده 

بود از ابراز نظر راجع به این یافته ها خودداری کرد.
ایگلمن مجموع این مباحث را در قالب این نکات کلی خالصه 
می کند که: »حق انتخاب عالی است« اما »مراقبت و توجه یک 

ابتکار محدود به شمار می رود.«
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 iOS 9 سازگارتر 
از مارشمالو است

شرکت اپل اعالم کرد که جدیدترین نسخه 
 iOS 9 سیستم عامل موبایلی این شرکت یعنی
در بیش از سه چهارم ابزارهای موبایلی یعنی 
آیفون ها و آیپدها اجرا می شوند. این در حالی 
است که جدیدترین نسخه سیستم عامل گوگل، 
یعنی مارشمالو، تنها در 0.7 درصد از ابزارهای 

آندروییدی در حال اجراست.
شماران سیستم - شرکت اپل در گزارش 
اخیر خود اعالم کرده ک����ه تنها 1۹ درصد از 
کاربران  iDeviceهای اپل از نس����خه هشتم 
این سیستم عامل استفاده می کنند، در حالی 
که هفت درصد دیگر نیز همچنان نسخه های 

قدیمی تر را بکار گرفته اند.
این شرکت حدود یک ماه قبل اعالم کرده 
بود که حدود 70 درصد کاربرانش از نس����خه 
جدید iOS اس����تفاده می کنند، و اکنون اعالم 
عدد جدید، نشان می دهد که بخش بزرگی از 
 iDevice کاربران، در تعطیالت اخیر توانسته اند
خود را به جدیدترین نس����خه سیستم عامل 

موبایلی اپل ارتقاء دهند.
نکته قابل توجه این است که این عدد برای 
نسخه ۹ از سیس����تم عامل موبایلی اپل یک 
رکورد به شمار می رود، زیرا توانسته تنها در 
ظرف چهار ماه به ای����ن درصد باال از کاربران 
دست یابد،  در حالی که نسخه پیشین یعنی 
نسخه 8 توانس����ته بود ظرف شش ماه به این 

مقدار از کاربران دست یابد.
این مس����اله همچنین تفاوت شایان میزان 
تطبیق کارب����ران دو سیس����تم عامل iOS و 
آندرویید را با نسخه های جدید نشان می دهد. 
شرکت گوگل هفته پیش با ارائه گزارشی اعالم 
کرد که تنها 7.0 درصد کاربران از نسخه ششم 
آندرویید، یعنی مارش����مالو استفاده می کنند،  
بدین ترتیب بنظر می رس����د مارشمالو هنوز 
نتوانس����ته حتی یک چهارم محبوبیت نسخه 
2.3 آندرویید را کسب کند که در سال 2010 

عرضه شده بود.
هم اکنون نس����خه 4.4 محبوب ترین نسخه 
آندرویید به شمار می رود که حدود 36 درصد 
کاربران آن را بکار می برند، در حالی که نسخه 
پنجم این سیس����تم عامل با حدود 33 درصد 

کاربران در رده بعدی ایستاده است.

رابط

تلفن همراه

بر اساس یافته های 
این پژوهش که زیر 
نظارت دانشگاه های 
»بریتیش کلمبیا« و 
»برکلی« صورت گرفته 
است، 80 درصد از 
کاربران در صورت 
امکان حداقل به یکی از 
این اجازه های دسترسی 
جواب خیر می دادند
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االن دقیقاً کجا هستی؟ می توانم لیس����ت کاملی از دوستان 
شما را ببینم؟ آیا امکان دسترسی به تصاویر و عکس های داخل 

گوشی شما را دارم؟
فناوران - این ها و پرسش هایی از این دست، درخواست های 
گس����تاخانه ای هس����تند که انتظار ندارید یک ناشناس از شما 
بپرسد؛ فرقی نمی کند که این ناشناس انسان باشد یا نرم افزاری 
که می  خواهید روی سیستم عامل تلفن همراهتان نصب کنید. 
بنابراین تعجبی ندارد که بیشتر کاربران آندرویید آرزو می کنند 
که می توانستند بیشتر مواقع به این درخواست های نرم افزارها 
پاسخ منفی بدهند. این نتایج مطالعاتی است که چند روز پیش 
در کنفرانسی در واشنگتن دی س����ی با ناِم »کمیسیون تجارت 

فدرال« ارائه شد.
آنگونه که نویسندۀ مش����ترک این پروژه، »سرگئی ایگلمن« 
می گوید، این یک وضعیت نامطلوب است. مردم به واسطۀ میزان 

دادنامه
پرونــده کاســه 9409981721000511 شــعبه دهــم شــورای حــل اختــاف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
940997172100731 خواهان : اقای حسن فغانی فرزند علیرضا به نشانی گرگان انتهای گلشهر 8 مزار قلعه حسن خوانده اقای غامرضا مرادی به نشانی 
مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک . رای قاضی شــورا . در خصوص دادخواســت حســن فغانی فرزند علیرضا بطرفیت غامرضا مرادی فرزند نام خدا به 
خواسته مطالبه مبلغ پنج میلوین تومان وجه یک فقره چک به شماره 257898 -94/9/2 عهده بانک ملی شعبه غدیر به انضمام خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه با توجه به محتوبات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به الیحه دادخواست تقدیمی خواهان در جلسه 
مورخه 94/9/12 و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ نشــر آگهی در تاریخ 94/9/22 در جلســه شــورا حاضر نشده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل 
نیاورده است و نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت صادر کننده و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/10/23 و با احراز 
اشــتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین مســتندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختاف و مواد 310 و 311 و 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 از قانون ائین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج 
میلوین تومان بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/9/2 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعامی از ناحیه بانک 
مرکــزی و پرداخــت 400/000 ریال هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعام میگردد رای صــادره غیابی و ظرف 20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی گرگان میباشد.
قاضی شعبه دهم شورای حل اختاف گرگان

آگهی اباغ اجرائیه
آقای فریبرز خارابی فرزند حبیب اله پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای رضا صدیقی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 
931238 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر ادعای خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم بر اثبات وقوع عقد بیع صلحنامه مورخ 79/4/16 
و الزام خوانده به تنظیم ســند تلفن همراه شــماره 09121492389 بنام خواهان بانضمام پرداخت مبلغ 520/000 ریال هزنیه دادرســی و آگهر جراید و 
همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی  در حق دولت گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی 
درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر 

اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید. م الف 24814
مدیر دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
آقای محمد لطیفی فرزند محمد عمر پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای علی فیاضی بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 
940542 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر پرداخت مبلغ بیســت و چهار میلیون ریال بابت اصل خواســته وجه یک فقره چک 225419 مورخه 
1394/3/9 و مبلغ پانصد و پنجاه و پنج هزاریال هزنیه دادرســی الصاق تمبر و آگهی روزنامه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید تا یوم االداء که بر 
مبنای تورم بانک مرکزی محاســبه خواهد شــد در حق خواهان همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی  در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 
119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از این برای 

عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید. م الف 24813
مدیر دفتر شعبه 186 شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقایان عباســعلی مهدیزاده و مرتضی مهدیزاده  فعا مجهول المکان اباغ میشود در مورد دادخواست آقای محمد 
مهدی مشــاوری نیا علیه شــما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب رای شماره 9409977516501209 مورخه 94/10/06 در پرونده کاسه 940697 
حکــم بــه محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 185/000 ریال بابت هزنیه دادرســی و به مبلغ 
360/000 ریال بابت هزنیه درج آگهی در روزنامه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت 94/7/5 تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم شــاخص 
بانک مرکزی در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب  بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ 

درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24812
 مسئول دفتر شعبه 184 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
آقای سید مهدی روحبخش  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای احمد خدیر بطرفیت شما بدینوسیله اباغ میشود که پرونده کاسه 940519 
منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و پانصد هزارریال  بابت دو فقره حواله به شماره های 93/9/28-192349 
به مبلغ ده میلوین ریال و 192350-93/10/29 به مبلغ بیســت و شــش میلیون ریال هر دو عهده موسســه مالی اعتباری اتی بابت اصل خواســته و مبلغ 
دویســت و بیســت و پنج هزارریال هزنیه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید حواله الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق 
خواهان همچنین پرداخت نیم عشر دولتی  در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه 
محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از این برای عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شــما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعام نمائید. م الف 24811
مدیر دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
پیــرو آگهــی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیهم آقایان حداد غلتمــی و  الیاس محمــدی و احمد دلیر صحرایی کــه مجهول المکان 
میباشــد اباغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9409977513400729 صادره از شعبه 304 در پرونده شماره 940498 محکوم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت 1- مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته مطالبه یک فقره ســفته به شــماره 894222 به تاریخ 90/3/1 نزد خزانه داری کل 
2- مبلغ پانصد و شــصت و پنج هزاریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له اقای مهدی ظهور نیا و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار 
ایــن آگهی مهلت دارید نســبت به اجــرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت بــه وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 24809
 شعبه 304 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای عباس فتاحی فعا مجهول المکان اباغ میشــود در مورد دادخواست آقای عادل اطهری علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب رای شــماره 9409977507001230 مورخه 94/10/13 در پرونده کاســه 940603 به پرداخت مبلغ بیســت و پنج میلیون ریال 
بابت اصل خواســته ) به شــماره های 172346/916251/498541/498540( و مبلغ پانصد و هشــتاد و پنج هزاریال بابت هزنیه دادرسی و درج اگهی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکا در حق خواهان محکوم شــده اید مراتب  بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در 

روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24821
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای ســید علیرضا معزیان فعا مجهول المکان اباغ میشود در مورد دادخواست آقای مهدی فرهاد مقیمیان اول 
علیه شــما به خواســته به موجب رای شــماره 9409977507000572 مورخه 94/5/18 در پرونده کاســه 940043 به تنظیم سند یک دستگاه خودرو 
سوزوکی ویتارا به شماره 684 هـ 61 ایران 12 بابت اصل خواسته  در حق خواهان محکوم شده اید مراتب  بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24820
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقای حمید بیگی فعا مجهول المکان اباغ میشود در مورد دادخواست آقای غامرضا جمبری علیه شما به خواسته 
مطالبه وجه به موجب رای شماره 9409977507001184 مورخه 94/10/05 در پرونده کاسه 940755 به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته  و مبلغ سیصدو چهل  و پنج هزاریال بابت هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک الی یوم االداء بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی 
در حق خواهان محکوم شده اید مراتب  بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی 

قابل واخواهی در همین شعبه است . م الف 24819
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختاف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی اباغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به اقای امیر افتخاری فرزند علی و خانم درنه کریم شیار نوروزی فرزند گل محمد فعا مجهول المکان اباغ میگردد 
که به موجب رای شــماره 9409975185500940 مورخه 1394/9/7 و شــماره بایگانی 940570 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی ســرخس که حکم 
بــر محکومیــت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 147/000/000 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 9/298/000 ریال هزنیهدادرســی و حق الوکاله وکیل و 
خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چکها تا یوم االداء بر مبنای شــاخص اعامی بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران در حق خواهان حسین آذریان فرزند 
حسین با وکالت آقای سید خلیل حسینی کیا صادر گردیده و رای صادره غیابی و قابل واخواهی است مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی میگردد 

که چنانچه نامبرده به رای صادره اعتراض دارد ظرف مدت یکماه پس از درج در روزنامه به این دادگاه تسلیم نماید. 1029
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سرخس

آگهی اباغ وقت رسیدگی
 خواهان / شــاکی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهمین 1- ســعید فرخیان 2- مســعود فرخیان به خواســته جعل و اســتفاده از سند مجعول و 
کاهبرداری تقدیم دادگاههای عمومی  شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 105دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )105 جزایی سابق( واقع 
در کرمانشاه بلوار بنت الهدی  ارجاع  و به کاسه 9409988316000165  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/16 و ساعت 10:30 تعیین شده 
اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم  و به تجویز ماده 344 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده /متهم پس از نشــر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم  را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 4480
  قاضی شعبه 105 دادگاه کیفری دو )105 جزایی سابق( شهر کرمانشاه

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کاسه 9400999 
به موجب پرونده اجرایی کاســه له خانم مریم لطفی قلعه قبادی علیه اقای پیمان لطفی قلعه قبادی ششــدانگ یک دســتگاه ســواری پیکان  1600 
به شــماره پاک انتظامی 168 س 97 ایران 19 ســفید رنگ مدل 1380 دارای موتور شــماره 1138072549 و شاسی 80475049 که به صورت دو گانه 
سوز غیر استاندارد درآمده است بدنه خوردگی متعدد دارد الستیک صاف و فرسوده و فنی نامعلوم است  خودرو مورد مزایده واقع در کرمانشاه توقیفگاه 
ســلیمانی میباشــد که برابر نظریه کارشــناس رســمی وارده به شــماره 1394/8/7-7057 به مبلغ 45000000 ریال ) چهل و پنج میلیون ریال( ارزیابی 
گردیده و از طریق مزایده حضوری به فروش میرســد مزایده از ســاعت 9 الی 12 روز دوشــنبه مورخ 1394/11/19 در کرمانشــاه خیابان بنت الهدی روبه 
روی فرمانداری اداره ثبت اســناد کرمانشــاه ناحیه 1 ) واحد اجرای اســناد رســمی( از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته خواهد 
شد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطی در همان محل و ساعت انجام میشود و حقوق دولتی و حق 
مزایده طبق مقررات وصول خواه شــد الزم به ذکر اســت پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزنیه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 

خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد. تاریخ انتشار 1394/10/29
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه 

اصاحیه
پیرو آگهی شــماره 22243 م روزنامه فناوران بدینوســیله به محکوم علیه آقای محمد عشــقی فشــخانی که مجهول المکان میباشد اباغ میگردد دادنامه 

شماره 9209977514600771 و 9209977514601278 صادره از شعبه 316 در پرونده شماره 9309987514600502 صحیح میباشد. 22243
دادگاه حقوقی شعبه 316 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی  بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان معصومه وظیفه دان و ســیده هنگامه مدرســی به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم 
شورای حل اختاف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به کاســه 9409987458400366 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/15 و ســاعت 09:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25122
شعبه 54 شورای حل اختاف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای جمال براهویی فعا مجهول المکان اباغ میشــود در مورد دادخواســت غامحســن ماهانی علیه شــما به خواسته 
ایراد ضرب با چاقو و ورود به عنف به موجب حکم شــماره 1440-94/10/24 در پرونده کاســه 115/940888  به تحمل هیجده ماه حبس محکوم شــده اید 

مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است . م الف 25043
مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی مشهد

آگهی اباغ اجرائیه
پیــرو آگهــی هــای قبلی  بدینوســیله به آقای 1- نعمــت فرخی نیا 2- امیر فتوت بنجار اباغ میشــود که حســب درخواســت بانک انصار  پرونده کاســه 
54/940050  موضوع دادنامه شــماره 9409977458400196 صادره از این شــورا مبنی بر محکومیت شــما به پرداخت 1- مبلغ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواسته 2- مبلغ 675/000 ریال بابت ابطال تمبر دادرسی و درج آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکای دادگستری 4- خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چک مورخ 94/1/22 تا اجرای حکم بر مبنای شــاخص تورم بانک مرکزی با احتســاب دایره اجرای احکام در حق خواهان 5- پرداخت حق 
االجرای نیم عشــر دولتی بر عهده محکومین میباشــد منجر به صدور اخطار اجرایی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی 
یک نوبت در جراید درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد و در صورت عدم اعام کتبی محل اقامت خود به قسمت اجرا  

پس از این برای عملیات اجرایی اباغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد. م الف 25121
مدیر دفتر شعبه 54 مجتمع شماره دو شورای حل اختاف مشهد

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله به 1- مها ســلیمانی فرزند محمد رضا 2- فاطمه اســکدری 3- محمد رضا ســلیمانی محمودی فرزند غامرضا که در حال حاضر مجهول المکان 
میباشد در پرونده کاسه 940746 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی مشهد به اتهام ایراد توهین و غیره برابر مندرجات حکم شماره 9409977590801278 
مورخ 1394/10/19 به حبس و شــاق و دیه  محکوم گردیده و حکم صادره پس از رویت ظرف ده روز قابل واخواهی میباشــد مراتب اعام تا با مراجعه به این 

دفتر دادگاه در مهلت قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید در غیر اینصورت حکم صادره الزم االجرا میگردد. 25044
مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی مشهد مجتمع قضایی امام خمینی مشهد

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
در پرونده کاســه 940512 اجرایی اول حقوقی مطرح در اجرای احکام مدنی دادگســتری علی آباد کتول محکوم علیه آقای عباس فردوســی راد فرزند 
یوسف  محکوم است به پرداخت تعداد 50 پنجاه عدد سکه تمام بهار ازادی به انضمام خسارات دادرسی در حق خانم مهدیه مظاهری فرزند غامعلی و نیز هزینه 
اجرا که جهت اســتیفای محکوم به و هزنیه اجرا مالی با مشــخصاتی که در ادامه خواهد آمد از محکوم علیه توقیف و با رعایت شــرایط مزایده به فروش میرســد 
توصیف اجمالی ملک سه دانگ مشاع از پاک ثبتی 2673 فرعی از 29 اصلی بخش 6 ثبت علی آباد واقع در علی اباد خ کمربندی خ فرهنگ تقاطع نفت و فرهنگ 
نیســتان 6 نبش کوچه طبقه ســوم ســمت غربی یکسدتگاه آپارتمان که حسب استعام تمام با مالکیت اقای عباس فردوسی راد بوده ولی به دلیل انتقال عادی سه 
دانگ از آن محکوم لها خانم ماهری فقط تقاضای توقیف ســه دانگ دیگر را نموده اســت همچنین در رهن بانک مســکن نیز میباشد و ارزش سه دانگ از آن توسط 
هیات کارشناســی به مبلغ 330/150/000 ریال تعیین گردیده اســت. زمان و مکان مزایده 1-  زمان مزایده روز چهار شنبه مورخه 1394/11/28 ساعت 11 
الی 12 مکان مزایده اجرای احکام مدنی دادگســتری علی آباد کتول شــعبه اول شــرایط مزایده : 1- مزایده از مبلغی که توســط کارشناس تعیین گردیده شروع و 
برنده مزایده کســی اســت که باالترین قیمت را در جلســه مزایده قبول نماید 2- برنده مزایده می بایســت 10 درصد قیمت پیشنهادی را نقدا و فی المجلس به 
حساب سپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید واال وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده واریزی10 
درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد . 3- کلیه هزینه های نقل و انتقال ملک اعم از عوارض مالیات و غیره به عهده برنده مزایده 
میباشــد 4- مطابق مواد 142 و 143 قانون اشــعاری چنانچه شــکایتی راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تحویل ملک 
پــس از تاییــد صحت جریان مزایــده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرایئه خواهد بود در صورت عدم تائید صحت مزایده این اجرا مســئولیتی در رابطه با خریدار 

ندارد و فقط مبلغ سپرده 10درصد تودیع خواهد شد.
 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول

آگهی مزایده اموال مرحله اول 
به موجب پرونده اجرایی کاســه  شــماره /941503 ش 2 صادره از حوزه شــماره شــورای حل اختاف  مشــهد محکوم علیه اقای علیرضا صابری جمعا به 
پرداخت مبلغ 33/406/345 ریال بابت اصل خواســته  و 1/420/000 ریال نیم عشــر دولتی و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له خانم ریحانه عجم محکوم 
گردیده اســت و چون تاکنون نســبت به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده  حســب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط 
کارشــناس دادگســتری ارزیابی و مقرر گردیده در تاریغ 94/11/28 از ســاعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختاف مشهد واقع در 
بین قرنی 22 و 24 از طریق مزایده حضوری به فروش برســد مزایده از قیمت پایه شــروع و به کســانیکه باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شــد 
طالبین به خرید میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شــود ضمنا حداقل  ده درصد از بهای فروش مورد مزایده 
نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد شــد اموال مورد مزایده عبارت اســت از 24 بســته دو گرمی زعفران شمس 3/432/000 ریال - 50 بسته 3 گرمی 
زعفران شمس 10/500/000 ریال- 14 بسته 1 گرمی زعفران شمس 9/050/000 ریال - 19 بسته 1 گرمی زعفران شمس 9/425/000 ریال- دو بسته 

یک مثقالی زعفران عدنان 500/000 ریال جمعا توسط کارشناس 16/907/000 رال ارزیابی گردیده است. 24513
دادورز اجرای احکام مدنی شورای های حل اختاف مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای سعید ساعد فرزند ابوالفضل   اباغ میگردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر سرقت لوازم موضوع شکایت اقای ابوالفضل ساعد 
راس ساعت 11/15 صبح مورخ 1394/12/08 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشار به شما اباغ میگردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور 

در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 25151
 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای یوسف قائمی فرزند علی محمد اباغ میگردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر کاهبرداری ) فروش مال غیر( موضوع شکایت اقای 
رمضان باقری راس ســاعت 10:30  صبح مورخ 1394/12/08 در محل این شــعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 115 قانون ائین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشــار به شــما اباغ میگردد مقتضی اســت در وقت مقرر حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نمایید در 

صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 25150
 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای ایمان مراد زاده   اباغ میگردد جلسه رسیدگی به اتهام شما دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر عدم رعایت نکات 
ایمنی موضوع شکایت آقای محسن خامه فروش یزدی  راس ساعت 09:45 صبح مورخ 1394/12/08 در محل این شعبه برگزار خواهد گردید لذا به تجویز ماده 
115 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب از طریق جراید کثیراالنتشار به شما اباغ میگردد مقتضی است در وقت مقرر حاضر 

و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در وقت رسیدگی فوق الذکر تصمیم قانونی اتخاذ خواهد گردید. 25152
 مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی)ره( مشهد

آگهی اباغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  
کاسه پرونده 40/940997 وقت رسیدگی 94/12/11 ساعت 10 صبح  خواهان آرزو دل خوش  خوانده اقای علی اکبر زارع دربندی فرزند شیر علی 
خواســته نفقه خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 40  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول 
االمکان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار 
آگهــی میشــود تــا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک مــاه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رســیدگی حضور بهمرســاند ضمنا چنانچه بعدا اباغی بوســیله آگهی الزم شــود فقط یک نوبت منتشــر و مدت آن ده روز 

خواهد بود. م الف 25148
 مدیر دفتر شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد

آگهی اباغ وقت
بدینوســیله به اقای علیرضا دوســتدار فرزند غامعلی اباغ میگردد که خانم خراشادی زاده وکیل آقایان قاسم رضایی و محمد صادق خانی به طرفیت شما 
در پرونده 120/880001 از دادنامه 9409977592000562 تجدید نظر خواهی نموده اند لذا چنانچه در برابر اعتراض ایشان پاسخی دارید ظرف ده روز از 

انتشار آگهی الیحه خود را به شعبه 120 دادگاه کیفری دو مشهد تقدیم نمایید. 25149
)مدیر دفتر شعبه 20 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد )120 جزایی سابق

آگهی اباغ وقت رسیدگی
طی اباغنامه به شماره 9410107515103495  خواهان حسن فیضی زاده   دادخواستی به طرفیت خوانده علی مهدوی مقدم و سید محمود باقری   به 
خواســته الزام به تنظیم ســند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کاسه 9409987515100902 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1395/01/23  و ســاعت 09:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25007
شعبه 321 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی تبادل لوایح
در خصوص تجدید نظر خواهی فاطمه اقبال با وکالت حســین صفار بطرفیت شــما) محسن غامی( نســبت به دادنامه 9409977504401838 صادره از 
این شــعبه به پیوســت نسخه ثانی دادخواســت مقتضی است حسب ماده 346 ق آم دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 10 روز 

پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعام نمایید واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میگردد 25153
شعبه 172 شورای حل اختاف شهرستان مشهد

آگهی اباغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی محمد حسین نوری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا دانه چین و احسان غام پور عاف به خواسته مطالبه وجه چک  تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرستان مشهد  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 28  ارجاع  و به کاســه 9409987504200717 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/10 و ســاعت 08:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25154
 دفتر  شعبه 170 شورای حل اختاف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011011166مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسین دلشادی فر فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 486کدملی 
0793382122 صادره از ســبزوار در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 125.69مترمربع قسمتی از پاک شماره 2036 - اصلی واقع 
در اراضی بخش 2حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم مینا بقاالن محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 544/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 

1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011011137مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اقدس جنتی توپکانلو فرزند نصرت اله بشماره شناسنامه 509 کد 
ملی 5229323310صادره ازمشــهد در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 148.77 مترمربع قسمتی از پاک شماره 1069 فرعی از 162- اصلی واقع در 
اراضی ایزی بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت آقای ثاراهلل خســروی مقدم محرزگردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 525/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011011142مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امید دادپرنیان فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه 1815کدملی 
0791040216 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 111.27 مترمربع قسمتی ازپاک شماره 208 فرعی از سه  اصلی واقع در اراضی 
کاته ســیفر بخش ســه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم بی بی کاته سیفری محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 526/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011009441مورخه1394/8/23 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای اسداله قاسمی فرزند قنبر بشــماره شناسنامه2صادره از 
سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 61.96 مترمربع قسمتی ازپاک  شماره یک فرعی از 1911- اصلی واقع  در بخش 2 حوزه ثبت ملک سبزوار 
از محل مالکیت رســمی مشــاعی خودش محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 
اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 527/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011009631مورخه1394/8/30 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم استاجی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1012 کد ملی 
0791793672صادره از ســبزوار در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93.05 مترمربع قسمتی از پاک شماره 336 فرعی از5- اصلی 
واقع در اراضی قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار ازمحل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم ماهرخ صالح آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 528/م الف تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011144مورخه1394/10/1 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد زرقانی فرزندنوراله بشماره شناسنامه 2233 صادره 
از ســبزوار در ششــدانگ یک باب ساختمان به مساحت 106.75 مترمربع قسمتی از پاک 35 فرعی از  شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک 
ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای سید محمد حســین علوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 529/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011011153مورخه1394/10/1 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی فاطمه آواره تالی فرزند رمضان بشــماره شناسنامه 535 کدملی 
0793360390 صادره ازســبزوار در ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت 512.98 مترمربع قســمتی از پاک شماره3366 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از  محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای علیرضا حجری محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 530/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 

1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011008132مورخه1394/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای سیف اله معصومی فر فرزند محمد بشماره شناسنامه 389 صادره از 
سبزوار درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121.47  مترمربع قسمتی از پاک 97 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 
حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای عباس کاظمی سبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 531/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شــماره 139460306011008135مورخه 94/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مهری مائی سریش فرزند روح االمین بشماره شناسنامه 382صادره 
از سبزوار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121.47 مترمربع قسمتی از پاک 97فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 
حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای عباس کاظمی سبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 532/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14                                                         امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011134مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانــه بامعارض متقاضی آقــای روح اله آریان فر فرزند محمدرضا بشــماره 
شناســنامه 9790 صادره از ســبزوار درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 124 مترمربع قســمتی از پاک شماره 160فرعی از 
5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش ســه حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای غامرضا قلعه نوی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 533/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011154مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جواد صالحی  فرزند حســن بشماره شناسنامه 
5204 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 134.35 مترمربع قسمتی از  شماره پاکهای 4582و4585فرعی از شش اصلی واقع 
در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالکین رســمی مشــاعی آقای عباس غام دانائی و خانم  فاطمه سلطان دانا محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 534/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010950مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حسن نودهی نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه 
35361 صادره از ســبزوار در ششــدانگ یک باب مغازه  به مســاحت 51.53 مترمربع قسمتی از پاک 196 فرعی از سه اصلی واقع در اراضی کاته سیفر 
بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت رسمی مشاعی خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.535/م الف تاریخ انتشــار نوبت اول : 

1394/10/29  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010946مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ام البنین کســکنی فرزند حجی علی بشــماره 
شناســنامه 3529 صادره از ســبزوار در چهاردانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مســاحت 91.22 مترمربع قسمتی از پاک 68 فرعی از شش 
اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم فاطمه کوشــکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 536/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011010947مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای علی اکبر کسکنی فرزند عباس بشماره شناسنامه 
1932 صادره از ســبزوار در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 91.22 مترمربع قسمتی از پاک 68 فرعی از شش اصلی واقع در 
اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم فاطمه کوشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 537/م الف

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011156مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین پاکرویان فرزند محمدحســین بشماره 
شناســنامه 13 صادره از ســبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 194.25 مترمربع قسمتی از پاک 1905 فرعی جداشده از پاک 203 فرعی 
از دو- اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای احمدرضا ساالری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 538/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011010953هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم معصومه رامشــینی فرزند علی اصغر بشــماره شناســنامه 1220 صادره از 
ســبزوار در ســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 72 مترمربع قســمتی از پاک شماره 1073 فرعی از162- اصلی واقع در اراضی 
ایزی بخش 3 ســبزوار خریداری از مالک رســمی مشــاعی آقای سید احمد علوی دقیق محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 539/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011010952هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای حســین وحیدی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از شاهرود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 72 مترمربع قسمتی از پاک شماره 1073 فرعی از 162- اصلی واقع در بخش 3 سبزوار خریداری 
از مالک رســمی مشــاعی آقای سید احمد علوی دقیق محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 540/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139460306011010942مورخه1394/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای ابوالقاســم جهان پناه فرزند حســین بشــماره 
شناسنامه 1760 صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 102.40 مترمربع قسمتی از پاک 715 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای حسن برغمدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.541/م الف 

تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و اماک سبزوار

آگهی اباغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای عباس قادری فرزند غامحســن فعا مجهول المکان اباغ میشــود در مورد دادخواست حمید نوری زه اب و 
خانم مریم قارونی صفار علیه شما بخواسته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9409977513800577 مورخ 1394/09/23 در پرونده کاسه 940579 
خوانده محکوم اســت به مبلغ چهار میلیون و دویســت هزار تومان بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون و پانصد هزارریال بابت هزنیه کارشناسی و مبلغ 
ســیصد و شــصت هزارریال هزنیه نشر آگهی و مبلغ یکصدو نود هزار ریال هزنیه دادرسی در حق خواهان محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 

20 روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 25155
شعبه 308 شورای حل اختاف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد 

به روزرسانی

در برخی از مواقع پیش می آید که دوست داریم دقیقاً میزان باتری باقی 
مانده و یا میزان کارکرد دستگاه را بدانیم تا متوجه شویم که آیا می توان تا 
پایان روز یا یک دوره زمانی بر روی آن حساب کرد یا خیر. هرچند اپل این 
قابلیت را در iOS 8 به بعدی اجرایی کرد، با این حال جالب است که بدانید 

روی گوشی های آیفون 6 و 6S نمی توان از آن استفاده کرد.
ایتنا - به صورت پیش فرض در اکثر گوشی های هوشمند فقط میزان باتری 
به صورت یک نماد در باالی صفحه نمایش نشان داده می شود اما بسیاری افراد 

دوست دارند تا درصد آن را هم مشاهده کنند.

هرچند این قابلیت برای اکثر استفاده کنندگان از دستگاه های مبتنی بر 
iOS 8 به باال امکان پذیر است، با این حال آیفون 6 و 6S از ارائه این قابلیت 

محروم هستند.
در همین راستای روز گذشته و پس از باال گرفتن صدای اعتراض دارندگان 
دو گوشی یاد شده، قسمت پشتیبانی شرکت اپل به طور رسمی  با پذیرش 
این مشکل اعالم کرد که نوار وضعیت درصد باتری در آیفون 6 و 6S در هنگام 
اتصال به شارژر درست عمل نمی کند به طوری که همواره میزان عمر شارژ 
باتری این دستگاه ها بیش از آن چیزی است که در نوار وضعیت درصد باتری 

نمایشگر مشاهده می شود.
البته الزم به ذکر است که این مشکل بیشتر در زمانی اتفاق می افتد که 
فرد تنظیمات زمان محلی دستگاه را بر اساس موقعیت جغرافیایی در حالت 

دستی قرار داده و ممکن است در طول روز بین دو شهر سفر کند.
تیم پشتیبانی کوپرتینوها به کاربرانی که از مشکل رنج می برند پیشنهاد 
کرده که پس یک بار ریست کردن گوش���ی، به قسمت تنظیمات و سپس 
 Set“ رفت���ه و در نهای���ت گزینه General > Date & Time مس���یر

Automatically” را برای تنظیم خودکار زمان انتخاب کنند.

اپل از مشکل عدم آپدیت درصد باتری آگاه است!

PB



هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139460306011011162مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شــم آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 27 
صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 127.80 مترمربع قسمتی از پالک 7 فرعی از دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 
حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای فریبرز ناوی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.542/م الف تاریخ انتشار نوبت اول 

: 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139460306011011141مورخه1394/10/1 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن خان پورنارستان فرزند محمدحسین بشماره 
شناسنامه 233 صادره از سبزوار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 95.20 مترمربع قسمتی از پالک 97 فرعی از هشت اصلی 
واقع در اراضی جعفرآباد بخش 12 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقایان علی سرسنگی و غالمحسین کوثری مقدم محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.543/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 شــکات بــه طرفیــت متهمین وحید و ایوب ترابی بــه اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی تقدیم دادگاههای عمومی  شهرســتان کرمانشــاه نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 108دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه )108 جزایی سابق( واقع در کرمانشاه بلوار بنت الهدی  ارجاع  و به کالسه 9309988322701620  
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/15 و ســاعت 09:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم  و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده /
متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم  را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 4482
  شعبه 108 دادگاه کیفری دو )108 جزایی سابق( شهر کرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه اقای هاشم شریفی  دارای شناسنامه شماره 9282 به شرح دادخواست به کالسه 4/388/94 ش از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شریفی به شناسنامه 8 در تاریخ 92/10/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به1- هاشم شریفی به ش ش 9282 صادره تربت فرزند متوفی 2- هوشنگ شریفی به ش ش 1504 صادره تربت حیدریه فرزند 
متوفی 3- زری شریفی به ش ش 901 صادره بیرجند فرزند متوفی 4- مهری شریفی به ش ش 9 صادره گناباد همسردائم متوفی 5- نجمه شریفی به ش 
ش 0910036985 صادره گناباد فرزند متوفی 6- بیژن شریفی به ش ش 670 صادره بیرجند فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.293
شعبه 4  شورای حل اختالف شهرستان گناباد

رای شورا
پرونده کالسه 9409989516900365 حوزه شماره 119 شورای حل اختالف شهرستان مالیر دادنامه شماره 9409978516900656 خواهان : 
آقای حسین صفی فرزند محمد رسول با وکالت خانم صغری صفی کیکله فرزند احمد علی به نشانی همدان مالیر پارک چمران بن بست صفا ساختمان بوعلی ط 
سوم واحد 5 خوانده خانم فرحناز پیریایی فرزند ولی اله نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت 
خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت و اجرای تشــریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضای حوزه به شرح آتی با استعانت از 
خداوند منان مبادرت بصدور رای مینماید. رای شورا : در خصوص دعوی خواهان آقای حسین صفی فرزند محمد رسول با وکالت خانم صغری صفی به طرفیت 
خانم فرحناز پیریایی فرزند ولی اله مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت بازپرداخت تسهیالت بانکی با احتساب کلیه خسارات دادرسی 
بدین شرح که وکیل خواهان اشعار داشته اند خوانده مبادرت به اخذ تسهیالت ازدواج از بانک صادرات نموده و موکل ضمانت بازپرداخت تسهیالت ماخوذه 
توســط ایشــان را به عهده گرفته اند نظر به اینکه نامبرده نسبت به پرداخت بخشی از اقساط اقدام ننموده است بانک اعطا کننده تسهیالت مبالغ خواسته را 
از حســاب موکل برداشــت نموده اســت لهذا نظر به اینکه نامبرده از پرداخت وجه مذکور به موکل امتناع میورزد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته مورد 
استدعاســت خوانده علیرغم ابالغ قانونی وقت رســیدگی حســب ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی در جلســه حضور نیافته و الیحه ای نیز در مقام دفاع و 
برائت ذمه خود ارائه ننموده اند از توجه به اوراق و محتویالت پرونده و مداقه در مندرجات آن و مالحظه مســتندات ابرازی خواهان و وکیل ایشــان در مقام 
اثبات ادعا از جمله پرینت بانکی که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد و توجها به اســتعالم واصله از بانک اعطا کننده تســهیالت که داللت بر برداشــت مبلغ 
دو میلیون و چهل و هشت هزار تومان از حساب خواهان بابت اقساط تسهیالت خوانده دارد و با عنایت به سایر قراین و امارات موجود شورا دعوی مطروح را 
به میزان مبلغ اعالم شــده از ناحیه بانک محال علیه پیرو پاســخ اســتعالم واصطه وارد و در خور پذیرش دانسته و مستندا به مواد 709- 1258- 1284 و 
1286 قانون مدنی و مواد 194 و 198- 502- 519 قانون ائین دادرس یمدنی حکم بر محکومیت خوانده خانم فرحناز پیریایی به پرداخت مبلغ دو میلوین 
و چهل و هشــت هزار تومان بابت اصل خواســته به انضمام مبلغ هفتاد و ســه هزار و هفتصدو بیســت و هشــت تومان حق الوکاله وکیل و مبلغ هجده هزار 
تومان بابت هزنیه دادرســی از باب تســبیب در حق خواهان اقای حســین صفی صادر مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شــعبه از شــورا و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی شهرستان مالیر میباشد شورا همچنین نسبت به مازاد بر حکم تا 
میزان خواســته مســتندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صا ر مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید 

نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان مالیر میباشد. 
قاضی حوزه 119 شورای حل اختالف مالیر

دادنامه
پرونده کالســه 9409988517000388 حوزه شــماره 120 شــورای حل اختالف شهرستان مالیر تصمیم نهایی شــماره 9409978517000496 
خواهان : آقای مجتبی محمودی فرزند حســین نشــانی مالیر بلوار جانبازان بعد از بریدگی دوم ســمت راســت پالک 13638 منزل پدری خوانده خانم فاطمه 
حصیم خانی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجهچک . گردشکار خواهان دادخواستی بخواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که 
پس از ارجاع به این حوزه و ثبت و چری تشــریفات قانونی قاضی شــورا پس از مشــورت با اعضای حوزه به شرح ذیل با استعانت از خداوند متعال مبادرت به 
صدور رای مینماید. رای شــورا: در خصوص دعوی خواهان مجتبی محمودی به طرفیت خوانده فاطمه حصیم خانی بخواســته مطالبه وجه به مبلغ چهار میلیون 
تومان بابت یک فقره چک به شــماره 382904/12 مورخه 94/4/6 عهده بانک ملت به انضمام خســارت تاخیر تادیه به انضمام هزنیه دادرســی بدین شرح 
خواهان بیان داشــته بابت چک موصوف از خوانده دعوی طلب داشــته و چون در سررســید معین از پرداخت وجه امتناع و به علت عدم موجودی چک مذکور 
منتهی به صدور گواهی عدم  پرداخت گردیده اســت لذا با طرح دعوی بشــرح مذکور تقاضای رســیدگی و صدور حکم را نموده اســت لذا شــورا از توجه به 
محتویات پرونده خصوصا تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه که داللت بر اشــتغال ذمه خوانده نســبت به خواهان دارد 
و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حضور پیدا نکرده اســت و الیحه ای در دفاع ارســال نداشته و با عنایت به وصف تجریدی اسناد تجاری شورا 
دوعــی خواهــان را وارد و ثابت تشــخیص مســتندا به مواد 198 و 502 قانون ائین دادرســی مدنی و مواد 310- 311 قانون تجــارت و ماده واحده مصوب 
77/9/21 مجمع تشــخیص مصلحت نظام مبنی بر تفســیر ذیل ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهار میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و به اضنمام مبلغ نوزده هزار و پانصد تومان هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید آتی یوم الوصول ) که توسط اجرای احکام 
محاسبه خواهد شد( در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی است ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضای مهلت ظرف 

20 روز قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
قاضی حوزه 120 شورای حل اختالف مالیر

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم عذرا ابراهیم حاجی ابادی که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار خواهان نمیباشد ابالغ میگردد محدثه اسفندیاری 
دادخواســتی به طرفیت شــما بخواســته مطالبه وجه به حوزه 201 شــورای حل اختالف شــهر مالیر تقدیم داشــته به کالســه 940446 به ثبت رسیده چون 
آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرســی مدنی به شــما ابالغ میگردد که در راس ســاعت 9 
صبح مورخ 1394/12/10 در حوزه 201  شــورای حل اختالف مالیر حاضر شــوید در ضمن میتوانید به دبیرخانه حوزه مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و 

ضمائم را دریافت نمایئد 
 مدیر دفتر حوزه 201 شورای حل اختالف مالیر

ابالغ وقت رسیدگی
وراث قانونی مرحوم ناصر بابایی کارفرمای نقاشــی اتومبیل نظر به تســلیم دادخواســت اقای محمد قنبر نژاد به پرونده کالســه شــماره 94/1065 
در خصــوص لیســت بیمه از 71/7/1 لغایــت 72/7/2 و از 74/7/22 تا 76/1/18 بطرفیــت وراث قانونی مرحوم ناصر بابایی کارفرمای نقاشــی اتومبیل 
که در هیات تشــخیص شــعبه یک این اداره تحت رسیدگی میباشد بدینوسیله بر اســاس ماده 48 آئین دادرسی کار از شما دعوت میشود تا در جلسه مورخ 
94/12/5 راس ســاعت 8/30  در محل این اداره حضور بهمرســانید . این اگهی وفق ماده 73 آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
منتشــر شــده و نامبردگان میتوانند قبل از موعد رســیدگی به دفتر شعب این اداره مراجعه و نسبت به تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 

بدهی است در صورت عدم حضور پس از نشر آگهی غیابا اتخاذ تصمیم میگرد .
شعبه یک هیات تشخیص اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قائم شهر

برگ اجرائیه
 کالســه پرونده دادرســی 299/9/94 مشــخصات محکوم له علی معصومی فرزند احمد نشانی شهرســتان قم-نیروگاه-شیخ آباد 16 م ولیعصرکوی 
32 پالک 41 مشــخصات محکوم علیه کریم بیات مســلم نشانی مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره 469 مورخه 94/6/22 شورا شعبه 9 استان 
قــم قطعیــت حاصل کرده اســت. محکوم علیه، محکوم اســت به پرداخت مبلغ چهــل میلیون ریال وپرداخت مبلــغ یکصد وپنجاه هزارریال هزینه دادرســی 
درحــق محکوم له وپرداخت نیم عشــردولتی هزینه اجرای احکام. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظــرف 10 روزمفاد آن را به موقع اجراء 
بگــذارد. 2- ترتیبــی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجراء حکم واســتیفاء محکوم به ازآن میسرباشــد ودرصورتیکه خود را قادربه 
اجــرای مفــاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 10 روزصورت جامع دارائی خود را به قســمت اجراء تســلیم کند اگرمالی نــدارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف 
ســه ســال بعد ازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شــود که قادربه اجراء حکم وپرداخت محکوم به بوده اید، لیکن برای فرارازپرداخت، اموال خود را معرفی نکند 
یــا صــورت خالف واقع ازدارائی خود ارائه دهد به نحوی که اجرای تمام یا قســمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشــد به مجازات حبــس از 61 روزتا 6 ماه محکوم 
خواهد شــد. 4- عالوه برموارد باال که قســمتی ازماده 34 قانون اجرای احکام مدنی می باشــد به موادی ازقانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرســی 
مدنــی مصــوب 1379/1/21 همچنیــن مفاد قانــون نحوه اجرای محکومیتهــای مالی مصوب 1379/8/10 کــه درظهربرگ اجرائیه درج گردیده اســت توجه 

نموده وبه آن عمل نماید. 
دفترشعبه 9 شورای حل اختالف قم

آگهی کارشناسی و تبادل اطالعات
خواهان شــرکت بیمه نوین به مدیریت عاملی حســین کریم خان زند دادخواســتی به طرفیت خوانده 1- مریم اســماعیلی زائی غرب 2- امیر علمدار علی 
اکبری به خواســته تخلیه مطالبه اجور معوقه اجرت المثل ایام تصرف تقدیم شــوراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت کارشناسی و تبادل اطالعات و 
مطالعه پرونده به شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد ابتدای خیابان خواجه ربیع روبروی آیت اله عبادی 8 و به کالسه 
9409987500900399 ثبت گردیده که وقت کارشناســی آن مورخ 1394/11/29 ســاعت 9 تعیین شده است و در وقت مقرر فوق جهت کارشناسی و تبادل 

اطالعات و مطالبه پرونده جاضر گردید. م الف 25205
شعبه 9 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

اجرائیه 
شــماره اجرائیه 9410422516200084 شــماره پرونده 9409982516200602 مشــخصات محکوم له علی جان بامیانی فرزند احمد نشــانی قم-

شــهرقائم-ک 20 پ 17- 09127496178 مشــخصات محکوم علیهم 1- مجید بامیانی فرزند علی جان نشانی قم-شهرقائم-ک 20 پ 17 )فعال مجهول المکان( 
2- خدیجه حسینی فرزند احمد نشانی قم-شهرقائم-)فعال مجهول المکان( محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410092516200710 
وشــماره دادنامه مربوطه 9409972516200778 حضانت طفل مورد اشــاره بنام محدثه بامیانی به پدربزرگ پدری اش بنام علی جان بامیانی واگذارمی گردد. 
محکــوم علیهــم باید طفل یاد شــده را جهت ادامه حضانت تحویــل محکوم له نماید. ضمنا هزینه اجرا 20000 تومان درحق دولت می باشــد. دادرس شــعبه 26 
محاکم خانواده قم-فتح اله مطلق محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد)ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 
2- ترتیبــی بــرای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واســتیفا محکوم به ازآن میسرباشــد. چنانچه خــود را قادربه اجرای مفاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظرف ســی روزکلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول، به طورمشــروح مشــتمل برمیــزان وجوه نقدی که به 
هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزد اشخاص ثالث دارد 
وکلیه مطالبات اوازاشــخاص ثالث ونیزفهرســت نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست 
اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه 
ازاعــالم کامــل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم، حبــس تعزیری درجه هفت را درپی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 
قانــون نحــوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هرنحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی کــه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی 
نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه 
خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. نشانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید قدوسی-طبقه سوم-شعبه 26
مدیردفترشعبه 26 دادگاه خانواده شهرستان قم-بیات بخشی

دادنامه
 پرونده کالســه 9409982512900293 شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972512900963 خواهان آقای 
علی محمدی کســجینی فرزند مســیب با وکالت آقای مصطفی اســدی فرزند محمد علی به نشانی قم-بلوارامین-بین کوچه 33و35-پالک 781 خواندگان 1- آقای 
محمد چهرقانی فرزند عباداله به نشــانی قم-نیروگاه-خیابان شــاهد-میدان امام حســین-بلوارنور-کوی 2-پالک 20-2- آقای حامد کروبی فرزند عبدالحســین 
3- خانم ســهیال طهماســبی فرزند جواد 4- خانم صدیقه معصومی فرزند مرتضی 5- خانم شــهره کروبی فرزند عبدالحســین 6- خانم حوری سادات کروبی فرزند 
عبدالحســین 7- خانم زهره کروبی فرزند عبدالحســین همگی به نشانی مجهول المکان 8- آقای احمد عبادی زرنقی فرزند حبیب اله به نشانی قم-نیروگاه-جواد 
االئمه-کــوی 10-کوچه جبیب ابن مظاهر-پالک 1 )زندان ســاحلی( 9- آقای محمــد فریس آبادی فرزند عبداله 10- آقای ابراهیم فریس آبادی فرزند عبداله به 
نشــانی قم-نیروگاه-کوی 22-روبروی مســجد-پالک 102-11- آقای جبیب اله عبادی زرنقی فرزند خیراله به نشانی قم-نیروگاه-جواد االئمه-کوی 10-کوچه 
حبیب ابن مظاهر-پالک 1 )فعال زندان لنگرود قم( 12- آقای ســید علی اصغرحســینی بختیارفرزند محســن به نشــانی قم-نیروگاه-کوی 28-پالک 9 خواسته ها 
1- مطالبه خســارات دادرســی 2- الزام به تنظیم ســند رســمی ملک 3- اثبات مالکیت )مالی( 4- ابطال ســند رسمی )موضوع ســند ملک است( 5- اعالم بطالن 
معامله رای دادگاه درخصوص دعوی آقای مصطفی اســدی به وکالت ازآقای علی محمد کســجینی به طرفیت خانم ها وآقایان 1- حوری ســادات 2- زهره 3- شهره 
4- حامد شــهرت همگی کروبی 5- حبیب اله عبادی زرنقی 6- احمد عبادی زرنقی 7- ســید علی اصغرحســینی بختیار 8- محمد چهره قانی 9- محمد فریس آبادی 
10- ابراهیم فریس آبادی 11- صدیقه معصومی 12- سمیه طهماسبی به خواسته مطالبه 1- اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین به مقدار 188/90 سهم 
مشاع از 2320 سهم مشاع برابربا نیم دانگ مشاع ودوپنجم ازیک چهارم دانگ مشاع ازشش دانگ پالک ثبتی 1851 والزام خواندگان به حضوردردفترخانه اسناد 
رســمی وانتقال مقدارموصوف وابطال معامله اســناد رسمی شــمارگان 118232 و 118133 و 132633 مورخ 86/9/8 و 86/9/11 و 89/1/8 دفترخانه 12 
قم به میزان 188/90 سهم مشاع از 2320 سهم مشاع برابربا نیم دانگ مشاع ودوپنجم ازیک چهارم دانگ مشاع ازشش دانگ پالک ثبتی 1851 اصلی بخش 2 
ثبت قم به انضمام جمیع خســارات دادرســی با این توضیح که وکیل مدافع خواهان بیان می نماید که تاریخ مبایعه نامه موکل ایشــان قبل ازتنظیم سند رسمی به 
نام خواندگان می باشد حال با عنایت به اینکه وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد وامالک تنها کسی که ملک به نام وی دردفترامالک به ثبت رسیده است مالک شناخته 
مــی شــود ووفق مواد 47و46 قانون موصوف ثبت معامالت مربوط به امالک اجباری اســت ووفق ماده 48 قانون فوق الدکرســندی کــه مطابق مواد 47و46 قانون 
ثبت بایســتی به ثبت برســد وبه ثبت نرســید درهیچ یک ازادارات ومحاکم پذیرفته نخواهد شــد ووفق ماده 117 قانون ثبت ورای وحدت رویه شماره 43 مورخ 
51/8/10 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشــورچنانچه شــخصی درشهرهایی که ثبت رسمی اســناد اجباری است معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله 
سند عادی انجام دهد وسپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول درمورد همان مال واقع سازد عمل وی ازمصادیق ماده 117 قانون ثبت لحاظ 
نگریده است وبا توجه به اینکه وفق ماده 1305 قانون مدنی دراسناد رسمی تاریخ تنظیم حتی برعلیه شخص ثالث معتبراست ولی دراسناد عادی این تاریخ تنظیم 
ســند رد مقابل اشــخاص ثابت معتبرنمی باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق ومســتند به مواد 117و48و47و46و22 قانون ثبت اسناد وامالک ورای وحدت 
رویه شماره 43 مورخ 1351/8/10 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشوروماده 1305و1257 قانون مدنی حکم به بطالن دعوی خواهان صادرواعالم می نماید 
رای صادره ظرف بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان قم می باشد. رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قم-ارشادی 
رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت هرگونه ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وارسال می گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های 

حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه نهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی قم-عراقی پور

دادنامه 
شماره دادنامه 9409972513001212 شماره پرونده 9409982513000498 خواهان آقای علی حیدریان فرزند حسین با وکالت آقای محمد جواد 
محیاتی فرزند مسیب به نشانی قم-خیابان امام-روبروی فروشگاه رفاه-پالک 947-همراه 09122520693 خوانده دادستان استان قم به نشانی قم-خیابان 
ساحلی-دادسرای انقالب اسالمی خواسته صدورحکم ورشکستگی رای دادگاه درخصوص دعوی آقای علی حیدریان فرزند حسن با وکالت آقای محمد جواد محیانی 
بطرفیت دادســتان محترم اســتان قم بخواسته صدورحکم ورشکســتگی وتوقف ازپرداخت وچون ازتاریخ 94/3/19 بدین شرح که وکیل اظهارداشته موکل وی 
تولیــد کننــده مرغ وطیوربوده که ازتاریخ 94/3/19  به علت مشــکالت اقتصادی ووضعیت زیان آورقادربه پرداخــت بدهی های خود نبوده واکثرچک های صادره 
وی منجربه صدورگواهی عدم پرداخت گردیده اســت وتاکنون تعداد 47 فقره چک که مجموع وجوه آن مبلغ 20/000/000/000 ریال به شــرح لیست پیوست 
مــی باشــد وامــوال ودارایی موکلش جوابگوی آن نمی باشــد لذا تقاضــای صدورحکم مقتضی را نموده اســت دادگاه ازتوجه به محتویات پرونــده، اظهارات وکیل 
خواهان ومســتندات ابرازی ازجمله دادنامه هایی که درمحکومیت خواهان به پرداخت وجوهی بابت چک ورد دعوی اعســاروی به لحاظ تاجربودن ایشان صادرشده 
اســت ونظربه اینکه خوانده نیزبا وصف تقدیم الیحه دفاعیه ایراد یا دفاع موثری بعمل نیاورده ودادگاه نیزضمن جری تشــریفات دادرسی موضوع را به کارشناس 
رســمی ارجــاع داده انــد که نظریه واصل وحکایــت دارد ارزش دارائیهای موجــودی دربانک ومطالبات خواهــان برابربا 1/180/654/024 ریال ودیون ایشــان 
برابربا 40/699/226/839 ریال می باشــد که کفاف پرداخت دیون وی را نمی دهد توقف وی ازپرداخت دیون ازتاریخ 94/3/19 بوده وایشــان ورشکسته به 
تقصیرهســتند؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را مقرون به صحت دانســته ومســتندا به مواد 412و413و414و415و416و417و418و542 قانون تجارت حکم به 
اعالم توقف ورشکستگی خواهان ازتاریخ 94/3/19 صادرواعالم می گردد نوع ورشکستگی به تقصیرمی باشد که الزم است مراتب به دادستان محترم قم اعالم 
ومراتب ورشکستگی به اداره تصفیه قم منعکس گردد رای صادره حضوری است وظرف مهلت بیست روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان قم 
می باشد. دادرس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم-براتی رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت هرگونه ابالغ به خوانده فوق الذکرتهیه وارسال می گردد. 

نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم-باکمال

دادنامه
 شماره پرونده 194/3/94 شماره دادنامه 94/4/23-338 خواهان حسن مالکی فرزند حسین آدرس قم بلوارامین شهرک قدس چمران شمالی نبش 
پاسداران پ 49 خوانده عادل رضا خانی آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه وجه به مبلغ 35/500/000 ریال رای شورا درخصوص دعوی خواهان آقای حسن 
مالکی به طرفیت خوانده آقای عادل رضا خانی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک بانک ملی به شماره 622291 به مبلغ 35/500/000 ریال، تقدیمی ازناحیه 
خواهان داللت براســتقراردین داشــته وبقای اصول مستندات درید مدعی حکایت ازبقای دین واشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت دارد وبا عنایت به 
اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلســه شــورا حاضرنگردیده ودلیلی مبنی بربرائت ذمه خود ارائه ننموده اســت، لذا شــورا با اســتصحاب بقاء دین استحقاق 
خواهان را برمطالبه خواسته ثابت تشخیص داده وبا استناد به مواد 313-315 ق.ت ومواد 198-519-522 ق آ د م حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
35/500/000 ریال بابت اصل دین به انضمام هزینه دادرســی وخســارت تاخیرتادیه اززمان سررســید چک لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادرواعالم می 
نماید. رای صادره غیابی وظرف 20 روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف 20 روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی قم می 

باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 3 قم-حاتمی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به عادل رضا خانی تهیه وتنظیم می گردد. 
دبیرشورای حل اختالف شماره 3 قم

دادنامه 
شــماره دادنامه 9409972523200703 شــماره پرونده 9409982523200080 شــماره پرونده 1151/32/93 شــماره دادنامه 691-94/8/3 
خواهــان علیرضا حســینی فرزند حســن آدرس قم 45 م مــدرس 24 م میثم جنوبی نبــش ک 21 پ 79 خواندگان 1- ابوالفضل محســنی آدرس مجهول المکان 
2- محمد باقرتافته آدرس قم 24 م سوم خرداد ک 26 پ 80-3- حسینعلی حیدری ایل آدرس قم زند آباد 20 م شیرازی نرسیده به ک 25 پ 211-4- محمد 
جــواد رادمنــش آدرس مجهول المکان 5- محمد ویردی براتی آدرس قم نیروگاه 14 م امام حســین پ 26-6- ابوالقاســم میــری آدرس قم 19 دی بعد ازفلکه 
باجک پ 735-7- محمد رشــید 8- حمید رضا 9- شــهین دخت 10- افســانه 11- پریوش 12- ژاله 13- مژگان همگی خلیلی )وراث مرحومه خانم مهین دخت 
بیگدلــی( همگی مجهول المکان خواســته اثبات مالکیت، تنفیذ بیع نامه والزام خواندگان به تنظیم ســند ملک ازپالک ثبتــی 2295 اصلی ازیک فرعی، به انضمام 
خســارات وارده وهزینه دادرســی رای شــورا بدین شرح که خواهان خواســته خود را درشرح دادخواست به موجب اســناد ومدارک پیوست عنوان کرده که طبق 
قولنامه مورخ 86/11/18 تمامی هفتاد ســهم مشــاع )قسمتی ازقطعه 140( از 2295 اصلی ازیک فرعی بخش 2 قم )زمین به صورت دوکله طبق نقشه تفکیکی 
حاج اســماعیل افســربه طرف نهرمی باشــد( ازخوانده ردیــف اول خریداری وبا توجه به سلســله مراتب مالکیت طبق وکالتنامه هــای 75/5/18-69216 محضر 
230 تهــران و 78/11/28-9324 محضــر 30 قــم و 79/3/11-محضــر 3 قــم و 82/10/7-9893 محضــر 3 قــم و 83/11/14-130785 محضر 3 قم و 
86/5/21-1719 محضــر 54 قــم ودرنهایت 86/11/18-3632 محضر 54 قم، مثبت ادعای خواهان می گردد وهمگی درپرونده موجود وبا توجه به اســتعالم 
واصله به شــماره 94/3/21-2/8805 ازثبت اســناد وامالک قم بخش 2 مبنی برمالکیت مرحوم مهین دخت بیگدلی است واینکه خواندگان علیرغم ابالغ واقعی 
نســبت به خواندگان ردیف 5و6 وابالغ قانونی نســبت به ســایرخواندگان، درجلسات رســیدگی حاضرنشــد. الیحه دفاعیه ووکیل معرفی نکرده اند شورا با توجه 
به مدارک ومســتندات واســتعالم واصله وسلســله مراتب مالکیت وایادی، خواســته خواهان را وارد تشــخیص وضمن تنفیذ بیع نامه مورخ 86/11/18 واثبات 
مالکیــت مســتند به مــواد 198-515-519 ق.آ.د.م ومواد 10-219-220-222 ق.م رای برالزام خواندگان ردیف 7 تــا 13 )همگی وراث مرحوم مهین دخت 
بیگدلی( به حضوردریکی ازدفاتراســناد رســمی قم وتنظیم ســند رسمی نسبت به 70 سهم مشــاع ازپالک ثبتی 2295 اصلی ازیک فرعی )قسمتی ازقطعه 140( 
به نام خواهان وبا ســایرخواندگان به پرداخت هزینه دادرســی درحق ایشان )خواهان( صادرواعالم می گردد. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف پنجم وششم 
حضوری وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی حقوقی قم می باشــد ونســبت به سایرخواندگان غیابی وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل 
واخواهی درهمین شــعبه و 20 روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه عمومی حقوقی قم می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شــماره 32 قم-یاراحمدی 
رونوشــت برابربا اصل اداریســت وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وارسال می گردد. دبیرشــورای حل اختالف شماره 32 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه 

راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیــه 9410102515207893 خواهان/شــاکی رقیه کاظمی دادخواســتی بــه طرفیت خوانده/متهم ناصرحســین زاده به خواســته طالق به 
درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه خانواده شهرستان قم واقع درقم-ابتدای خیابان توحید-

مجتمع قضائی شــهید قدوســی-طبقه دوم-شعبه 16 ارجاع وبه کالســه 9409982515201393 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/19 وساعت 
10:00 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شــاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع 

قضائی شهید قدوسی-طبقه دوم-شعبه 16
مدیردفترشعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان قم-محمد نصرتی

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای ســعید دلیری مجذوب فرزند رحمان دارای شناســنامه شــماره 15 به شرح دادخواست به کالســه 942883 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان حسین صنیعی به شناســنامه شماره 41819 درتاریخ 1386/2/20 دراقامتگاه دائمی خود را فوت 
نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- فاطمه صنیعی فرزند حسین ش ش 73793 نسبت با متوفی فرزند 2- اکرم صنیعی فرزند حسین 
ش ش 4818 نســبت با متوفی فرزند 3- هادی صنیعی فرزند حســین ش ش 4 نســبت با متوفی فرزند 4- رضا صنیعی فرزند حســین ش ش 3277 نســبت 
با متوفی فرزند 5- افســرصنیعی فرزند حســین ش ش 94882 نســبت با متوفی فرزند 6- ســرورصنیعی فرزند حســین ش ش 4229 نسبت با متوفی فرزند 
7- معصومــه قمــی نژاد فرزند محمد ش ش 16923 نســبت با متوفی زوجه. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبــت آگهی می گردد تا 

هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای ســید حســین حیدری موسوی فرزند ســید علی دارای شناسنامه شماره 94327 به شرح دادخواست به کالســه 942870 ازاین دادگاه درخواست 
صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان میرعلی حیدری موســوی علی آباد به شناســنامه شــماره 448 درتاریخ 1371/12/1 
دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- سید حسن حیدری موسوی فرزند سید علی ش ش 94327 نسبت 
با متوفی فرزند 2- ســید حســین حیدری موســوی فرزند میرعلی ش ش 13919 نســبت با متوفی فرزند 3- فاطمه حیدری موسوی فرزند میرعلی ش ش 219 
نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا حیدری موسوی فرزند میرعلی ش ش 79537 نسبت با متوفی فرزند 5- طاهره حیدری موسوی فرزند میرعلی ش ش 13918 
نسبت با متوفی فرزند 6- مریم حیدری موسوی فرزند میرعلی ش ش 19421 نسبت با متوفی فرزند 7- بتول هدایتی فرزند میرحسین ش ش 60774 نسبت 
با متوفی زوجه. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقــای عبدالعلــی محمدی فرزند رضا دارای شناســنامه شــماره 800 به شــرح دادخواســت به کالســه 942868 ازاین دادگاه درخواســت صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان رضا محمدی افشــارجقی به شناســنامه شــماره 196 درتاریخ 1394/3/31 دراقامتگاه دائمی خود 
را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- عبدالعلی محمدی فرزند رضا ش ش 800 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد علی محمدی 
فرزند رضا ش ش 358 نســبت با متوفی فرزند 3- حســین محمدی فرزند رضا ش ش 359 نســبت با متوفی فرزند 4- همت محمدی افشارجقی فرزند رضا ش 
ش 376 نســبت با متوفی فرزند 5- آذرمحمدی فرزند رضا ش ش 2 نســبت با متوفی فرزند 6- خدیجه محمدی افشــارجقی فرزند رضا ش ش 1904 نســبت با 
متوفی فرزند 7- بتول محمدی فرزند احمد ش ش 172 نســبت با متوفی زوجه. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می گردد 

تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 خانم نرگس ســلمانی فرزند عصمت اله دارای شناســنامه شــماره 5 به شــرح دادخواســت به کالســه 942877 ازاین دادگاه درخواســت صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان عصمت اله سلمانی به شناسنامه شماره 1557 درتاریخ 1377/4/5 دراقامتگاه دائمی خود را فوت 
نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- محمد سلمانی فرزند عصمت اله ش ش 20920 نسبت با متوفی فرزند 2- عباسعلی سلمانی فرزند 
عصمت اله ش ش 54 نسبت با متوفی فرزند 3- داود سلمانی فرزند عصمت اله ش ش 8360 نسبت با متوفی فرزند 4- نرگس سلمانی فرزند عصمت اله ش 
ش 5 نسبت با متوفی فرزند 5- افروزسلمانی فرزند عصمت اله ش ش 10 نسبت با متوفی فرزند 6- بتول سلمانی فرزند عصمت اله ش ش 94337 نسبت با 
متوفی فرزند 7- معصومه سلمانی فرزند عصمت اله ش ش 16 نسبت با متوفی فرزند 8- لیال مغلوکی فرزند فضلعلی ش ش 262 نسبت با متوفی زوجه. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقــای یونــس محمدی فرزند علی دارای شناســنامه شــماره 36460 به شــرح دادخواســت به کالســه 942880 ازاین دادگاه درخواســت صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده است که شادروان علی محمدی به شناسنامه شماره 2084 درتاریخ 1393/7/24 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده 
است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- موسی محمدی فرزند علی ش ش 3029 نسبت با متوفی فرزند 2- ایوب محمدی فرزند علی ش ش 328 
نســبت با متوفی فرزند 3- یونس محمدی فرزند علی ش ش 36460 نســبت با متوفی فرزند 4- عیســی محمدی فرزند علی ش ش 765 نسبت با متوفی فرزند 
5- عباس محمدی فرزند علی ش ش 0370280180 نسبت با متوفی فرزند 6- طیبه محمدی فرزند علی ش ش 3028 نسبت با متوفی فرزند 7- حلیمه محمدی 
فرزند علی ش ش 0370899369 نسبت با متوفی فرزند 8- ربابه محمدی فرزند علی ش ش 0370597508 نسبت با متوفی فرزند 9- ریحانه محمدی فرزند 
علی ش ش 0373898800 نسبت با متوفی فرزند 10- مریم علی عصارفرزند عباس ش ش 3152 نسبت با متوفی زوجه 11- سکینه قشعونی فرزند غالمعلی 
ش ش 2014 نسبت با متوفی زوجه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای علی اصغررجبی فرزند عبدالحمید دارای شناســنامه شــماره 690 به شــرح دادخواست به کالســه 942888 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان عبدالحمید رجبی به شناسنامه شماره 5048 درتاریخ 1394/8/17 دراقامتگاه دائمی خود را فوت 
نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- عبدالرســول رجبی فرزند عبدالحمید ش ش 8091 نســبت با متوفی فرزند 2- محمد جواد رجبی 
فرزند عبدالحمید ش ش 2585 نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی رجبی فرزند عبدالحمید ش ش 1011 نسبت با متوفی فرزند 4- زهرا رجبی فرزند عبدالحمید 
ش ش 1010 نسبت با متوفی فرزند 5- فاطمه رجبی فرزند عبدالحمید ش ش 733 نسبت با متوفی فرزند 6- علی اصغررجبی فرزند عبدالحمید ش ش 690 
نســبت با متوفی فرزند 7- عبدالرضا رجبی فرزند عبدالحمید ش ش 55 نســبت با متوفی فرزند 8- جالل رجبی فرزند عبدالحمید ش ش 160 نســبت با متوفی 
فرزنــد 9- عبدالمجیــد رجبــی فرزند عبدالحمید ش ش 156 نســبت با متوفی فرزنــد 10- ماجده رجبی فرزند عبدالحمید ش ش 270 نســبت با متوفی فرزند 
11- صدیقه حسن زاده دستجردی فرزند عباس ش ش 154 نسبت با متوفی زوجه. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوردریک نوبت آگهی می گردد 

تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
شــماره ابالغیه 9410102512407632 خواهان آقای محمد بادی با وکالت آقای مصطفی اســدی دادخواســتی به طرفیت خواندگان زینب محمدی پیرا 
وابوالفضل اســماعیلی ومحمد ذوالفقاری وامیرحســین لوالوروسید اسماعیل حســینی تباروغالمرضا یاری ومهری گائینی ولیال قربانی تابناک فرج ومحمد رضا خوش 
صحبت لطیف وعبداله خان چرلی وســکینه باباخان وســید اصغرچاووشی ونرگس یاری پورومحســن ملکی وعلی اصغرآزاد منش ومحمد پوینده ورضا خوش صحبت 
لطیف ومحمد مهدی قدیری حسن آباد وعلی حسین قدیری حسن آباد وحسینعلی خوش صحبت لطیف وعلی بیگدلی آذری وحجت اله کنعانی وتقی رحیمی وقربانعلی 
ســعیدی وعلی اوســط شعبانی ومرتضی جباری آشتیانی وذبیح اهلل صفری ومحمد دانش ومحمد پورعلی وسید رضا کیانی حسینی واروجعلی دوستدارقشالقی وعلی 
طغای ومینوبیگدلی آذری وآمنه کریمی دوست آبادی وصغری محمدی پیرا وعبداله علوی وشعله بیگدلی آذری ورضا بیگدلی آذری وبهرام خواستان وقادرمحمودی 
الوچلوومحمد علی یاوری انتظام وعباس محمدی وحاج علی خواستان وسید حسین شریفی وجمشید مستی وقاسم ترابی وسید رضا شریفی وشوکت دهقان نصیری 
واصغرنجفی وقدســی بیگدلی آذری واحمد خســروبیگی واحمد پوردین آباد وزهرا هوشیاروشهره بیگدلی آذری ومحسن پوردین آباد وعباس بداقی ومنیربیگدلی 
آذری ومحســن قدیری حســن آباد ومحمد رضا هدایتی وابراهیم قدیری حســن آباد ومهدی علوی وترابعلی احمدی واحســان شعبانی حســن آباد واحسان شعبانی 
وفاطمه بیگدلی آذری وولی کریمی دوســت آبادی وابوالفضل رحمانی مطلوب ومحمد قدیری حســن آباد وعباس محمدخانی وقربانعلی مســتی ومحرمعلی شــعبانی 
وحســن عباســی وحســن دهقان نصیری وکرم علی باباخان ورجبعلی مرادی به خواســته افرازملک پالک ثبتی 2191 اصلی بخش دوقم به لحاظ محجوربودن احدی 
ازشرکا تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم واقع درقم-خیابان ساحلی-جنب زندان 
ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان قم-طبقه اول-شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالســه 9409982512400912 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1394/12/24 ســاعت 8:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خواندگان پس ازنشرآگهی واطالع 
ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردند. قم-خیابان 

ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-جعفرزاده

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه دوم دادخواست وضمائم 
شماره درخواست 9410462513400113 به خوانده مجهول المکان عباس حسینی مجرد-خواهان محسن بقالی زاده مقدم خواسته مطالبه وجه درتاریخ 
94/4/8 خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته به این شــعبه تقدیم نموده که تحت شــماره 9409982513400175 ثبت وجلســه 
رســیدگی برای مورخ 1394/11/19 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اســت که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده فوق، حسب درخواست خواهان وموافقت 
دادگاه ومســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت ودریکی ازروزنامه های کثیراالنتشــارآگهی می شود-شما می توانید ازتاریخ نشرآگهی 
جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه دوم دادخواســت وضمائم به دفتراین دادگاه واقع درقم خیابان ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان 
قم-طبقــه همکــف، شــعبه چهاردهم مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رســیدگی دردادگاه حضوربهم رســانید. بدیهی اســت درصورت عدم حضــوردادگاه غیابا 

رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
دفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی شهرستان قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / حســن داوطلب دادخواســتی به طرفیت خوانده / محســن براتی فرزند رحمان به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی شهرستان 
مشهد ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع  و به کالسه 9409987514600858 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/01 و ساعت 11:00 تعیین شده 
اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25163
دادگاه حقوقی شعبه 8 دادگاه عمومی )حقوقی( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
1- ششــدانگ قطعه 511 تفکیکی به مســاحت 198 متر مربع پالک 1/866 اصلی واقع در اراضی لیوان شرقی 
بخش دو ثبت بندر گز که ذیل ثبت 7224 صفحه 206 دفتر جلد 69 ملکی ســید محمود حســینی فرزند ســید طاهر با 
حــدود اربعه شــماال اول بطول 15/10 متر بدیوار قطعه 510 دوم بطول 4/60 متر دیواریســت به قطعه 509 شــرقا 
بطول 12/90 متر به پی قطعه 513 جنوبا بطولهای 7/90 متر پی است و 7/25 متر دیوار اشتراکی است هر دو قسمت 
محدود اســت به قطعه 512 غربا بطول 10/45 متر درب و دیواریســت به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد با مشــخصات : 
ملک بصورت یک طبقه روی همکف احداث شــده اســت که طبقه همکف شــامل دو باب مغازه مستقل از یکدیگر جمعا به 
مساحت تقریبی 60 متر مربع با کف سنگ دیوار ها تا ارتفاع 1/5 متر سنگ و مابقی پودر سنگ دربهای ورودی فلزی با 
قاب شیشه ای و حفاط دزدگیر آهنی بوده که در اختیار مستاجرین میباشد همچنین یک واحد مسکونی بک خوابه بصورت 
مستقل نیز در پشت مغازه ها واقع شده است طبقه فوقانی بصورت یک واحد مسکونی مستقل به مساحت تقریبی 84 
متر مربع بوده و در اختیار مالک میباشــد که دارای اســکلت نیمه فلز و آجری با نمای سنگ پوده و شامل یک اتاق خواب 
هال پذیرایی با کف سیمانی دیوارها تا ارتفاع یک متر سرامیک و مابقی گچکاری شده سقف با اندود گچ آشپزخانه اوپن 
با کف ســرامیک و دیوارها کاشــیکاری شــده سرویسهای بهداشتی نیز کاشی و ســرامیک میباشد سقف بین طبقات طاق 
ضربی آجری و پودر سنگ سقف نهایی چوب ریزی با پوشش ایرانیت پنجره ها آلومینیومی سیستم گرمایشی بخاری گازی 
و سیســتم سرمایشــی اسپیلت و پنکه سقفی میباشد عمر ملک فوق حدود 15 سال میباشد و دارای امتیازات اب وبرق 
و گاز میباشد مغازه ها در رهن نمیباشد آدرس ملک لیوان شرقی خیابان جنگلبانی روبروی حسینیه که توسط هیات سه 
نفره کارشناســان به مبلغ 860/000/000 ریال ) هشتصدو شــصت میلیون ریال ( ارزیابی شده است 2- ششدانگ 
عرصــه و اعیــان یک قطعه زمیــن با بنای احداثی در آن به مســاحت 601 متر مربع دارای پــالک 963 فرعی از 1 اصلی 
واقع در بخش دو ثبت بندر گز ذیل ثبت 7371 صفحه 276 دفتر جلد 70 بنام ســید طاهر حســینی ثبت و ســند صادر 
و تســلیم گردیده با حدود اربعه شــماال بطول 21/20 متر پی اســت به متصرفی سید طاهر حسینی جزء پالک یک اصلی 
شــرقا بطول 24 متر پی اســت به متصرفی سید طاهر حسینی جزء پالک یک اصلی  جنوبا در دوقسمت اول بطول 7/70 
متر دوم بطول 16/50 متر هر دو قســمت دیواریســت به کوچه بن بســت غربا در دو قســمت اول بطول 26/35 متر 
دیواریســت دوم بطول 5/40 متر پی اســت هر دو قسمت درب و دیواریست به کوچه بن بست )حقوق ارتفاقی ندارد( 
با مشــخصات : ملک دارای دو بر غربی و جنوبی بوده و بصورت یک طبقه روی همکف احداث شــده اســت که هر طبقه به 
مســاحت تقریبی 155 متر مربع دارای اســکلت نیمه فلزی و اجری نمای ضلع جنوبی ســنگ و آجری میباشد که هر طبقه 
شــامل دو اتاق و هال و پذیرایی و ســرویس بهداشــتی میباشد ســقف بین طبقات تیرریزی و طاق ضربی آجری و سقف 
نهایی چوب ریزی با پوشش ایرانیت دربها و پنجره ها چوبی دیواریها با اندود گچ و دارای یک تراس در ضلع جنوبی و راه 
پله برای دسترســی به طبقات از ســنگ و با نرده های فلزی میباشــد قسمتی از محوطه شن ریزی و مابقی آن درختکاری 
شده است عمر ملک حدود 20 سال بوده و دارای  امتیازات آب وبرق و گاز و تلفن است و ملک در اختیار مالک میباشد 
آدرس ملک لیوان شرقی بطرف  چوب بری که توسط هیات سه نفره کارشناسان به مبلغ 1/550/000/000 ریال ) یک 
میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی شــده اســت 3- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی 
در آن بــه مســاحت 120/88 متر مربع قطعه 512 تفکیکــی دارای پالک 867 فرعی از یک اصلی واقع در اراضی لیوان 
شــرقی بخش دو ثبت بندر گز ملکی ســید حامد حسینی ذیل ثبت 7225 صفحه 209 دفتر جلد 69 ثبت و سند صادر و 
تسلیم گردیده با حدود اربعه شماال بطولهای 7/25 متر دیوار اشتراکی است و 7/90 متر پی است به قطعه 511 شرقا 
بطولهای 6/20 متر به دیوار و بطور منکســر 6/90 متر به پی و 8 متر دیواریســت هر سه قسمت محدود به قطعه 513 
جنوبا به طول 60 ســانتیمتر دیواریســت به خیابان غربا بطول 16/80 متر دری و دیواریســت به خیابان حقوق ارتفاقی 
ندارد ( با مشخصات ملک مذکور بصورت یک طبقه روی همکف احداث شده است که طبقه همکف شامل چهار باب مغازه 
مســتقل از یکدیگر به مســاحت تقریبی 120 متر مربع بوده که در اختیار مســتاجرین میباشــد که دارای اسکلت نیمه 
فلز و آجری کف ســرامیک دیوارها تا ارتفاع 1/5 متر ســنگ و مابقی پودر سنگ میباشد طبقه فوقانی بصورت یک واحد 
مســکونی مســتقل از یکدیگر جمعا به مســاحت تقریبی 120 متر مربع بوده و در اختیار مالک میباشد که دارای دو اتاق 
خواب هال و پذیرایی و سرویســهای بهداشــتی میباشد سقف بین طبقات تیریزی با طاق ضربی آجری و سقف نهایی چوب 
ریزی با پوشــش ایرانیت پنجره ها آلومینیومی و نمای ضلع غربی ســنگ میباشد عمر ملک مذکور حدود 15 سال بوده و 
دارای وضیعت فیزکی خوبی میباشد ضمنا مغازه ها در رهن نمیباشد آدرس ملک روستای لیوان شرقی خیابان جنگلبانی 
روبروی حسینیه که توسط هیت سه نفره کارشناسان به مبلغ 1/080/000/000 ریال ) یک میلیارد و هشتاد میلیون 
ریال( ارزیابی شــده اســت( . 4- ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 1000 متر 
مربــع دارای پــالک 962 فرعی از 1 اصلی واقع در اراضی لیوانشــرقی بخش دو ثبت بندر گز ملکی شــرکت پالســتیک 
ســازان شــمال لیوان با حدود اربعه شــماال به طول تقریبی 28 متر پی است به تصرفی سید طاهر حسینی جزء پالک یک 
اصلی شــرقا به طول 34/20 متر پی اســت به کوچه جنوبا بطول 26/80 متر درب و دیواریســت به کوچه غربا در ســه 
قسمت اول بطول 34/80 متر دوم که بوضع جنوبی است بطول 3/55 متر هر دو قسمت دیواریست به تصرفی موسی 
لشــکر بلوکی جزء پالک یک اصلی ســوم بطول 11/20 متر دیواریست به تصرفی سید طاهر حسینی جزء پالک یک اصلی 
) حقوق ارتفاقی ندارد( با مشــخصات ملک مذکور بعنوان کارخانه پالســتیک ســازی با مســاحت تقریبی 375 متر مربع 
دارای یک ســاختمان بصورت ســوله با اسکلت فلزی ســتونهای تیراهن دوبل 16 تیرهای اصلی سقف زنبوری دیوارهای 
خارجی آجری با پوشــش ســیمان ســفید کف بتونی سقف با پوشــش ایرانیت و ورق کرکره ای ســه عدد درب ورودی و 
خروجی فلزی به ابعاد 3/5* 4 متر پنجره های فلزی با قاب شیشه ای و ارتفاع 3 متر دارای ترانس برق 100 کیلو وات 
آمپر دیوارهای محوطه آجری میباشــد در ضلع جنوب غربی ســاختمان مدیریت و سرویس بهداشتی واقع شده است که 
ساختمان مدیریت بصورت یک طبقه با اسکلت آجری شامل اتاق مدیر به مساحت تقریبی 32 متر مربع و ابدارخانه با کف 
ســرامیک و دیوارها با اندود گچ ســقف چوب ریزی شده با پوشش ایرانیت دربها و پنجره های آلومینیومی میباشد درب 
ورودی محوطه 5*3 متر مربع آهنی اســت آدرس ملک روســتای لیوان شــرقی بطرف چوب بری که توسط هیات سه نفره 
کارشناســان به مبلغ 1/950/000/000 ریال ) یک میلیارد و نهصدو پنجاه میلیون  ریال ارزیابی شــده است . تمامت 
پالکهای فوق طبق اسناد رهنی شماره 5189-1385/7/10 و 3215-1384/12/01 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
122- گرگان در رهن بانک صادرات گلســتان قرار گرفته اســت که به علت عدم پرداخت بدهی در اجرای ثبت گرگان 
تشکیل پرونده و اجراییه صادر شده سپس بدلیل قرار گرفتن پالکهای مورد وثیقه در حوزه ان واحد ثبتی به ثبت بندر 
گز نیابت اجرایی داده شــد که منجر به تشــکیل پرونده نیابتی به کالســه های )32/1739( 9000040 و 9300054 
در اجــرای ثبــت بندر گز گردید عملیات اجرایی طبق مقررات ادامه یافت که در نهایت پالکهای مورد وثیقه توســط هیات 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری جمعا به مبلغ 5/440/000/000 ریال ) پنج میلیارد و چهار صدو چهل میلیون 
ریال( ارزیابی گردید و سپس ارزیابی فوق قطعی گردید برابر اسناد رهنی فوق الذکر موارد وثیقه بیمه میباشد چنانچه 
بابت حق االشــتراک یا حق انشــعاب و مصرف و بدهی مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده بر عهده برنده مزایده میباشــد لذا مزایده از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر روز سه 
شــنبه مورخه 1394/11/20 در واحد اجرای ثبت اســناد بندر گز تشکیل و از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته خواهدشد ضمنا سند انتقال اجرایی منوط به ارائه مفاصا حساب شهرداری و دارایی و ... خواهد بود 

. م الف 3627 تاریخ انتشار 10/29/ 1394
 رئیس ثبت اسناد و امالک بندر گز

آگهی ابالغ دفتر خانه
برابر حکم شــماره 9409972614001080- 1394/8/18 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان البرز 
زوجــه خانــم ملیله عابدینی به دفتر خانه مراجعه نموده و تقاضای ثبت طالق را دارد لذا به اقای شــهرام اقا بیگی اخطار 
میشــود تا یــک هفته پس از رویت در دفتــر خانه حضور یابــد در غیراینصورت برابر قانون اقدام خواهدشــد. م الف 

23785
سردفتر ازدواج 20 و طالق 16 کرج - سید علی میر سعیدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم
در پرونــده کالســه 101/940809 مطروحه در شــعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ســاری موضوع اتهام عبداهلل 
محمدیان دایر بر مزاحمت تلفنی  که  تحت تعقیب میباشــد با توجه به اینکه متهم موصوف در آدرس مندرج در پرونده 
مورد شناســایی قرار نگرفت و مجهول المکان بوده و آدرس مشارالیه نامعلوم میباشد بدینوسیله به استناد ماده 180 
ق.آ.د.ک به متهم ابالغ میگردد که جهت رسیدگی برای روز 1394/11/24 ساعت 10/30 صبح جهت ادای توضیحات 
و پاســخ به اتهام وارده در جلســه دادگاه حضور یافته در غیر اینصورت دادگاه راســا اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم 
قانونی خواهد نمود.                                                              مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دوساری

بانک سپه از فهرست تحریم ها خارج شد
شورای امنیت پس از اعالم روز اجرای برجام بانک سپه 
و شعبه بین المللی آن را از لیست تحریم های سازمان 

ملل خارج کرد. 
تسنیم-  بانک س���په، قدیمی ترین بانک ایران، در 
سال 2007 و پس از اعالم ارتباط آن با برنامه ادعایی 
تسلیحات ممنوع ایران در لیست تحریم ها قرار گرفت. در 
بیانیه سازمان ملل اعالم شده که این بانک و شعبه های 
آن متعاقب قطعنامه ای که در تیرماه تصویب شد از لیست 
تحریم ها خارج شده اند. شورای امنیت سازمان ملل بین 
سال های 2006 تا 2010، چهار مجموعه تحریم علیه ایران 
اعمال کرد اما این قطعنامه ها پس از دستیابی به توافق 

هسته ای لغو شدند.

رشد تراکنش بانکداری اینترنتی 
بانک صادرات

مشترکان س���امانه بانکداری اینترنتی بانک صادرات 
ایران حدود 12 میلیون تراکنش بانکی خود در آذرماه 

سال جاری را از طریق این سامانه انجام داده اند.
روابط عمومی بانک صادرات-بانک صادرات 
خدمات بانکداری اینترنتی متنوع را بر پایه بسترهای 
اینترنتی امن در دستور کار قرار داده است. این خدمات 
دارای قابلیت هایی از جمله انتقال وجه، رویت صورتحساب، 
تعیین مبلغ چک، پرداخت اقس���اط و پرداخت قبوض 
است. همچنین تعداد مشتریان استفاده کننده از سامانه 
بانکداری اینترنتی بانک صادرات ایران به میزان 20 درصد 
افزایش یافته و طی آذرماه امسال بیش از 11 میلیون و 
70٨ هزار تراکنش در بانکداری اینترنتی این بانک انجام 

شده است.

راه های ارتقای وضعیت کارت اعتباری 
در بانک ملی 

همایش تخصصی کارت اعتباری بانک ملی ایران با 
حضور سیدولی اله فاطمی اردکانی و برات کریمی از اعضای 
هیأت مدیره بانک وجمعی از مس���ووالن و کارشناسان 

بانک برگزار شد.
روابط عمومی بانک ملی- در این همایش فاطمی 
اردکانی عضو هیات مدیره بانک ملی گفت: روزانه حدود 
25 میلیون تراکنش در بانک ملی انجام می شود که از این 
تعداد فقط 5 میلیون مربوط شعب است و 20 میلیون 
تراکنش مربوط به تراکنش های الکترونیکی و کارت است، 
در واقع ٨0 درصد تراکنش ها الکترونیکی است. بنابراین 
الزم است که با این حجم باالی تراکنش به سمت استفاده 
از کارت های اعتباری برویم تا از این حجم عظیم تراکنش 

بانکی کاسته شود. 

New Tab New Tab

پیشخوان بانک ها بدون تیتر

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان گفت: بخش خصوصی تولید مسکن، خود را کنار مردم می داند و امیدوار است با لغو تحریم ها شرایط تولید مسکن مناسب، 
ارزان و مستحکم را فراهم کند.فرشید پورحاجت   با بیان این که با توجه به فرصتی که در شرایط پساتحریم ایجاد شده انتظار داریم بانک مرکزی نگاه جدیدی به حوزه 

مسکن داشته باشد، گفت: وقتی منابع مالی جدید قرار است به کشور تزریق شود بن بست های مالی باز خواهد شد.

امکان تولید مسکن ارزان با لغو 
تحریم ها

7 اقتصاد

 رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
از هدف گذاری نرخ تورم و رشد اقتصادی حداقل 
5 درصدی در سال ۹5 در الیحه بودجه و افزایش 
12 درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان 

خبرداد.
 »س���وئیفت« طی یک خبر رسمی در تارگاه 
خود، لغو تحریم برای بانک های ایرانی و شعب آنها 

در خارج از کشور را اعالم کرد.
 یک روز پس از لغو تحریم نفتی ایران قیمت 
جهانی نفت ۳۹ سنت کاهش یافت و هر بشکه نفت 
برنت دریای ش���مال در برابر 2٨ دالر و 55 سنت 

معامله شد. 
 بر اساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه 
خانوارهای ایرانی در دو س���ال گذشته 70 درصد 

افزایش یافته است. 
 معاون بنیاد مس���کن انقالب اسالمی با بیان 
اینکه ساخت مس���کن مهر در شهرهای کمتر از 
25 هزار نفر در سال آینده به اتمام می رسد گفت: 
در دهه فجر امسال 15 هزار و 15۹ واحد افتتاح 

می شود.
 اولی���ن تحریم نفتی ایران به طور رس���می 
توسط موسسه لویدز انگلیس لغو شد تا با صدور 
گواهینامه های فنی تردد نفتکش های ایرانی در بنادر 

و پایانه های نفتی اتحادیه اروپا آزاد شود.

New Tab

نرخ

انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع

هر گرم طالی 1٨ عیار
اونس

انواع ارز
دالر آمریکا

یورو
پوند

یکصد ین ژاپن
لیر ترکیه

ریال عربستان
درهم امارات
یوان چین
دالر آزاد

قیمت فروش به ریال 
۹,410,000
۹,4۳0,000
4,770,000
2,5٨0,000
۹61,100
1,0۹۹
نرخ ارز
۳0,1٨1
 ۳2,٨7۹
  4۳,0۹6
25,741
۹,۹۳۳
٨,051
٨,21۹
 4,5۹2
۳6,240

آیا نظام بانکی برای استفاده از فضای پسا برجام آماده است ؟

رفع تحریم ها نهایی ش����ده و آنچه اکنون با قاطعیت 
می توان بیان کرد این است: »اقتصاد ایران دیگر تحت 
فش����ار تحریم های بین المللی به دلیل پرونده هسته ای 

قرار ندارد.«
اما این به معنی پایان تمام کاس����تی های اقتصادی 
است؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است.  آنچه برجام 
به ما هدیه داده تنها فرصتی دوباره است که بار دیگر 
به نقطه ای که 10 سال گذشته قرار داشتیم بر گردیم 
و دوباره؛ این بار اما درست، شروع به تالش و کار کنیم. 
با این نگاه همگان خواهند پذیرفت که همه بخش هایی 
که قرار است از این فرصت بهره ببرند باید آماده باشند. 
در روزهای گذشته بارها و بارها از زبان کارشناسان 
ش����نیده ایم که رفع تحریم ها بیشترین اثر را بر بخش 
بانکداری ما خواهد گذاشت. بدون اینکه وارد این بحث 
شویم که این گفته چقدر درست است، حاال سئوال مهم 
این است که نظام بانکی ما اصوال چقدر برای استفاده از 

فرصت ایجاد شده آماده است؟
در ماه های گذشته و آخرین بار در پنجمین همایش 
بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، سیف، رییس 
کل بانک مرکزی بارها بر عق����ب ماندگی 10 تا 20 
ساله در حوزه های مختلف بانکی کشورمان نسبت به 
پیشرفت های حاصل ش����ده در دنیا تاکید کرد. با این 
وصف با رفع تحریم های بین المللی بانکی و مالی حاال 
یکی از نگرانی هایی که وجود دارد عدم توان تطابق نظام 
بانکی با شرایط جدید است. اگر نظام بانکی ما در این 
زمینه لنگ بزند بخش بزرگی از آثار مثبت اقتصادی 

که قرار است رفع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته باشد 
تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 

 حسین یعقوبی، مدیرکل بین الملل بانک مرکزی در 
این باره معقتد است: »در دوران مذاکرات، بانک مرکزی 
به طور جدی در بخش های مختلف وارد شد به گونه ای 
که در حوزه نظارت به طور جدی کار  کرده چراکه در 
چند سال گذشته بسیاری از قوانین جدید بین المللی 
تصویب و اجرایی ش����د که باید نظام بانکی ما با آن 
منطبق شود. حوزه نظارت بانک مرکزی ماموریت دارد 
تمام آموزش های الزم در این زمین����ه را ارایه کند. از 
سویی دیگر به شبکه بانکی نیز بخشنامه های الزم در 
این مورد ابالغ شده و موظف به بروز شدن با تغییرات 

بین المللی هستند.« 
او تاکید دارد یکی از دس����تاوردهای بانک مرکزی 
این بود که دوره های آموزش����ی مختلف و بس����یاری 
در حوزه های متف����اوت ارائه  کرد و حتی به س����ایر 
 کش����ورها کارآم����وز فرس����تاد ت����ا آموزش ه����ای 

الزم را ببینند.
البته یعقوبی ای����ن را هم گفته که »الزم اس����ت 
استانداردهای بانکی خود را ارتقا داده و با استانداردهای 
متع����ارف بین المللی هماهنگ کنیم. اگ����ر بتوانیم از 
ظرفیت های موجود خوب اس����تفاده کرده و با جریان 
فعلی دنیا پیش برویم آنگاه اس����ت که توانس����تیم از 
تمام مزایای برجام بهره مند شویم که این به برخورد 
حرفه ای ما بستگی دارد. اما اگر نتوانیم از ظرفیت برجام 
اس����تفاده کرده و غفلت کنیم مطمئن باشید که یاس 
و رخوت بر سیس����تم بانکی مستولی خواهد شد. البته 
در حال حاضر هم اکثر بانک های ما بس����یار خوب در 

این مس����یر حرکت کرده اند. به هر حال خوشبینم که 
بانک های خصوصی ما به وی����ژه بانک های تراز اول که 
از ظرفیت های باالیی برخوردارند اگر عرصه مناس����بی 
داشته باشند به سرعت می توانند در سطح بین الملل 
رش����د کرده و از حالت محلی خ����ارج و منطقه را در 
 دس����ت بگیرند که اینها از نقاط قوت ش����بکه بانکی

 است.«
از سوی دیگر هم با اعالم اجرای برجام در یکی دو روز 
گذشته سیل بیانیه ها و پیام های مدیران عامل بانک ها 
که هر کدام به نحوی از آمادگی بانک خود برای نقش 
آفرینی در این حوزه خبر می دهند به راه افتاده است. 
اما سوال اساسی هنوز سر جای خود باقی است. با وجود 
تاکیدات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عقب ماندگی 
10 تا 20 ساله نظام بانکی کشور این سیستم چگونه 
می خواهد از شرایط جدید بهره ببرد. هنوز برنامه دقیقی 
از سوی بانک مرکزی که حاوی نکات و شرح وظایفی 
مشخص برای بانک ها در خصوص بهره برداری از این 
فرصت باشد هم منتشر یا ش����اید حتی تدوین نشده 
است. آیا نظام بانکی ما به صورت خودکار آمادگی نقش 
آفرینی درست در عرصه های مختلفی که از این پس 
باید دچار تغییر شوند را دارد؟ آیا نظام بانکی ما آماده 
است که با شفافیت مالی در حد استانداردهای مالی دنیا 
با طرف های خارجی طرف شود؟ نظام بانکی ما آمادگی 
رقابت در عرصه شفاف بین المللی را دارد؟ استانداردهای 
مورد نیاز در نظام فعلی بانکی ما قابلیت اجرایی شدن 
دارند؟ و در نهایت اینکه باز هم باید به همان پرسش 
نخست برگشت که آیا نظام بانکی واقعا برای پسابرجام 

آماده است؟ 
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گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
ایران ارقام

خدمات انفورماتیک

داده پردازی ایران

تجارت الکترونیک پارسیان

کارت اعتباری ایران کیش

افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

گروه فن آوا

2,873 

15,361

-

-

-

4,215

4,276

3,700

3,651

+4,36

+0,2

-

-

-

-1,56

+0,56

-3,77

+0,58

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

1,230  میلیون سهم

2,303,961میلیون ریال

77,712معامله 

2,810,820 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,615

 31,330

+1,36

+1,21

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

65119,5

2753,1

71,998,70

44718,1

147373,4

53849,6

-0,47

-0,87

-0,88

-0,62

-0,19

-0,23

مــنـصـور اولــی
@Mansoorolla

 مدیرکل بین الملل 
بانک مرکزی:
اگر بتوانیم از 
ظرفیت های موجود 
خوب استفاده کرده 
و با جریان فعلی دنیا 
پیش برویم آنگاه 
است که توانستیم از 
تمام مزایای برجام 
بهره مند شویم 
که این به برخورد 
حرفه ای ما بستگی 
دارد. اما اگر نتوانیم 
از ظرفیت برجام 
استفاده کرده و 
غفلت کنیم مطمئن 
باشید که یاس و 
رخوت بر سیستم 
بانکی مستولی 
خواهد شد

PB
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گوگل هم به جمع شرکت هایی پیوست که با استخدام انبوه متخصص و همکاری با موسسات نوپا قصد دارد هدست های واقعیت مجازی بسازد. اولین فعالیت جدی گوگل در این زمینه در سال 2014 
با سرمایه گذاری در Magic Leap آغاز شد. این شرکت نوپا سرمایه ای 542 میلیون دالری از گوگل دریافت کرده تا هدست های واقعیت مجازی تولید کند. گوگل همچنین از مدیران باتجربه اش در 

بخش های جی میل، گوگل درایو و گوگل کاربورد برای هدایت فعالیت ها در بخش هدست واقعیت مجازی خود استفاده کرده است. 
عزم گوگل برای فتح بازار هدست های 
واقعیت مجازی

محیط زیست

اخیرا گروهی از دانشجویان دانشگاه فناوری میشیگان 
پهپادی را ساخته اند که می تواند پهپادهای کوچک تر از 
خودش را با پرتاب تور گیر بیندازد و آنها را دستگیر کند. 
با استفاده از این روش می توان بدون آسیب زدن به پهپاد 

هدف آن را از کار انداخته و متوقف کرد. 

Engadget- یکی از چالش ه���ای افزایش تعداد 
پهپادهای شخصی، تردد زیاد آنها در آسمان و تداخل در 
پرواز حتی با هواپیماهاست. از همین روست که سازمان 
هوانوردی فدرال آمریکا به فکر چ���اره ای برای این کار 
افتاده و داده که تمامی پهپادها باید از این سازمان مجوز 

دریافت کنند. حال اگر پهپادی مجوز نداشته باشد و در 
آسمان پرواز کند و برای پهپادهای دیگر مشکل ساز شود، 
چاره چیست؟ مهندسان دانشگاه فناوری میشیگان برای 
حل این مشکل پهپادی را طراحی کرده اند که پهپادهای 

خاطی را به تور می اندازد.
این پهپاد اولین در نوع خود نیست و پلیس شهر توکیو 
ژاپن نیز از نوع مشابه آن برای کنترل مناطق پرواز ممنوع 
استفاده می کند. همچنین نوع دیگری از آنها نیز توسط 
ارتش کره جنوبی برای مقابله با پهپادهای کره ش���مالی 
استفاده می شود. طراحان این پهپاد معتقدند که این پرنده 
می تواند به صورت خودکار و یا توسط دو اپراتور به پرواز 
درآید، همچنین می تواند تور خود را تا فاصله 12 متری 
شلیک کرده و این عمل را به قدری سریع انجام می دهد 
که حتی چابک ترین پهپادها نیز نتوانند از چنگ آن فرار 
کنند. تیمی سه نفره از دانشجویان به همراهی دکتر محمد 
رستگار، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه، 
توسعه این پهپاد را بر عهده داشته و درصدد ثبت اختراع 
محصول خود نیز هستند. دکتر رستگار معتقد است که این 
پهپاد توسط نهادهای مجری قانون قابل استفاده خواهد 
بود و آنها را قادر خواهد ساخت تا پهپادهای بدون مجوز 
و خاطی را ضبط کنند. همچنین او درباره ویژگی های این 
پهپاد گفت: آنچه این پهپ���اد را منحصر به فرد می کند، 
متصل بودن تور به آن و توانایی به دام انداختن و انتقال 

پهپاد هدف به مکان مورد نظر است. 

اپل در مورد برنامه ها و اقدامات دوس���تدار محیط  زیست در 
میان ش���رکت های آمریکایی به خود حسابی می بالد. اما جالب 
است بدانید که یکی از س���هاماران این شرکت معتقد است که 
ارزشمندترین شرکت جهان باید بیش از اینها در محیط زیست 

موثر باشد. 
VentureBeat- اپ���ل اعالم کرد که در جلس���ه آینده 
سهامدارانش، جانتز منیجمنت )Jantz Management(، یکی 
از شرکت های س���هامدار اپل چالش جدیدی برای این شرکت 
مطرح کرده و خواسته که طرحی را توسعه دهند که در آن همه 
شرکت های زیرمجموعه اپل و حتی کارخانجات آن تا سال 2030 

موظف شوند که انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برسانند.
جانتز یکی از شرکت های س���رمایه گذاری است که عوامل 
اجتماعی و محیطی را در تصمیمات س���رمایه گذاری خود مد 
نظر قرار می دهد. این طرح ب���ه اپل مهلت می دهد که تا ژوئیه 
امسال گزارشی تهیه کند که در آن، امکان و گزینه های مورد 
نیاز برای اینکه تامین کنندگان و کارخانجات تولیدی نیز به این 

هدف برسند را ارزیابی کند. در طرح این شرکت سهامدار آمده 
است: سهامداران اپل را برای التزام به تولید در سرتاسر جهان 
با استفاده 100 درصدی از انرژی تجدیدپذیر و برای پیوستن 
به قانون »تعهد کس���ب وکارهای آمریکایی به مسایل اقلیمی« 
ستایش می کنند. با این حال، این اهداف تامین کنندگان را شامل 
نمی شود و همچنین اپل بازه زمانی برای دستیابی به این هدف 
ندارد. اما س���هامداران معتقدند که برای اینکه این شرکت در 
مسایل مربوط به آب و هوا و شرایط محیط زیستی پیشگام باشد، 
باید تاریخی برای این هدف بلندپروازانه و تبدیل شدن به یک 

شرکت بدون آالینده هوا مشخص شود. 
گفتنی است که جلسه س���هامداران اپل روز 26 فوریه آینده 
اس���ت و باید خاطر نش���ان کرد که چنین طرح هایی از سوی 
سهامداران زمانی که توسط شرکت مورد مخالفت قرار می گیرند، 

به ناچار با شکست مواجه می شوند. 
شرکت های فناوری بیشتر از ش���رکت های دیگر برق مصرف 
می کنند و این مصرف هم مربوط به تولید محصوالت می شود و 

هم مربوط به مصرف خود محصول. این پیشنهاد نیز در شرایطی 
مطرح شده که ماه گذش���ته اجالس اقلیم پاریس برگزار شد و 
برآیندش این بود که اگر شرکت های فناوری کمپینی را در زمینه 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تشکیل دهند، بدون شک تاثیر 

عمیق آن روی اقتصاد و صنایع خواهد بود. 
در این راستا، اپل در حال حاضر یکی از سبزترین شرکت های 
فناوری به ش���مار می آی���د و به همین دلیل ه���م قصد دارد 
س���هامداران دیگرش را علیه این پیشنهاد بش���وراند زیرا ادعا 
می کند که این شرکت هم اکنون نیز در جهت صفر کردن میزان 
انتشار گازهای گلخانه ای حرکت می کند. اپل می گوید که بر اثر 
همین تالش ها بود که اواخر سال قبل طرحی برای راه اندازی 
یک نیروگاه تولید برق پاک به قدرت 2 گیگاوات، در کش���ور 
چین مطرح شده است. همچنین اپل اعالم کرده که فاکسکان 
به عنوان یکی از اصلی ترین شرکایش با راه اندازی یک نیروگاه 
خورشیدی به قدرت 400 مگاوات تا سال 2018 موافقت کرده 

است.

66
میلیارد دالر

دولت ک��ره جنوبی بودجه 
کالن 66 میلیارد دالری برای 
حمایت از راه اندازی شرکت های 
نوپای فناوری و ایجاد یک قطب 
آی  تی در منطق��ه پانجیو در 
استان سئونگ نام اختصاص 

داد.
 خبرگ��زاری ف��ارس- 
شرکت های نوپای خارجی نیز 
می توانند با حضور و فعالیت در 
این قطب فناوری که قرار است 
دره سیلیکون آمریکا را پشت 
سر بگذارد، کمک های مالی و 
مدیریتی دریافت کنند.پانجیو 
شهری در جنوب سئول است 
که هم اکنون نیز محل استقرار 
و فعالیت غول های فناوری کره 
مانند Kakao  و Nexon است. 
اجرای این طرح به طور رسمی 
از س��وی وزیر علوم، فناوری 
اطالعات و برنامه ریزی آتی کره 
جنوبی و 5 نهاد دولتی دیگر 
این کشور در گزارشی به رییس 
جمهور کره جنوبی اعالم شد.

ای��ن بودجه مع��ادل 80 
تریلیون وون کره جنوبی است. 
از این رقم 8 تریلیون وون در 
قالب سرمایه گذاری مستقیم 
هزینه خواهد شد. 49 تریلیون 
وون هم در قال��ب وام و 23 
تریلیون هم در قالب ضمانت 

بانکی خواهد بود.
از جمله شرکت های نوپایی 
که به این شکل مورد حمایت 
قرار خواهند گرفت می توان به 
شرکت های فناوری اطالعات، 
روباتیک، فناوری بیو، سالمت و 
بهداشت، سازندگان خودروهای 
هوشمند، انرژی و سازندگان 
محصوالت کمکی و جانبی در 

حوزه فناوری اشاره کرد.
در قالب این طرح مرکزی 
برای تولید محصوالت واقعیت 
مجازی، س��خت افزاری های 
گرافیکی رایانه ای، محصوالت 
چند رس��انه ای سه بعدی هم 

ایجاد شد.

حکم دادگاهی در اروپا
  علیه فیس بوک

دادگاهی در اروپا، ویژگی »دوس���ت یاب« فیس بوک را 
غیرمجاز اعالم کرد. این حکم بدنبال آن اعالم ش���د که 
دادگاهی آلمانی، بخش دوست یابی این شبکه اجتماعی را 
برای کاربرانی که عضو این سایت نیستند، مزاحم تشخیص 

داد.
ایتنا- دو دادگاه آلمانی پیش تر اعالم کرده بودند که شبکه 
اجتماعی بزرگ فیس بوک، با انجام تبلیغات آزار دهنده، به 
حقوق کاربرانش کم توجهی کرده و دوستان و تماس های 
کاربران آنها را در معرض این تبلیغات قرار داده است. مطابق 
گزارش رویترز، حکم این دو دادگاه، توسط دادگاه عالی آلمان 
نیز مورد تایید قرار گرفته است. به گفته یک مقام مسئول، 
دادگاه عالی آلمان پس از شش سال پیگیری، سرانجام حکم 
داده که شبکه اجتماعی فیس بوک، به هیچ نحو حق نخواهد 
داشت اطالعات شخصی کاربران خود را برای مقاصد تبلیغاتی 
به کار گیرد. همچنین به گفته وی، استفاده از اطالعات مربوط 
به دوستان، همکاران و شرکای تجاری کاربران فیس بوک در 
بخش دوست یابی، نوعی حیله محسوب می شود. فیس بوک 
در مقابل، استدالل کرده که هدف این شرکت از این اقدام، 
صرفا گسترش دایره و تعداد دوستان اعضایش است و اساسا 
هدف تبلیغاتی در کار نبوده است. با اینکه مشخص نیست 
ویژگی دوستیابی فیس بوک چه سرنوشتی خواهد داشت،  اما 
مطابق حکم دادگاه مزبور، ادامه این اقدام فیس بوک در آلمان 

باید متوقف شود. 

نقش روبات های صنعتی 
در پیشبرد علوم روباتیک

محققان موسسه تکنولوژی ماساچوست معتقدند که با 
گسترش صنعت و استفاده از روبات های کارگر یا همکار در 
کارخانه ها، پیشرفت های چشمگیری در سایر جنبه های علوم 

روباتیک به وقوع پیوسته است.
ایسنا- روبات های همکار یا کارگر برای همکاری در کنار 
انسان ها در انجام وظایف مختلف طراحی و ساخته شده اند. 
استفاده از این روبات ها با توجه به مزیت هایی همچون هزینه 
کم، تطبیق پذیری باال، دقت و س���رعت عمل و در نهایت 
قابلیت تولید در اندازه های مختلف همواره در حال گسترش 
است. از دیگر دالیل افزایش محبوبیت روبات های همکار، 
کمک به انسان ها در انجام کارهای تکراری و خسته کننده در 
کارخانجات مختلف است. محققان معتقدند که پیشرفت های 
انجام شده در ساختار روبات های صنعتی، تاثیر اساسی در 
پیشرفت سایر جنبه های روباتیک داشته است. با پیشرفت 
صنایع روباتیک، جنبه های کارکرد روبات ها نیز گسترش 
یافته است، به طوری که امروزه شاهد استفاده از روبات ها در 
محیط های زندگی انسان ها مثل ادارات، منازل، آزمایشگاه ها، 
انبارها، مزارع، بیمارستان ها و حتی در مراکز توزیع هستیم.

احتمال حمله به »لست پس«
 و سرقت گذرواژه کاربران

نقص نرم افزاری در س���ایت last pass و طراحی یک 
حمله فیشینگ موفق می تواند به سرقت انبوهی از داده های 

کاربران منجر شود.
 خبرگزاری فارس- شین کسیدی محقق امنیتی 
می گوید که مهاجمان می توانند تمامی کلمات عبور ذخیره 
شده روی این سایت را س���رقت کنند. وی می افزاید حتی 
سرقت کلمات عبور محافظت شده از طریق سیستم شناسایی 
دو مرحله ای هم ممکن اس���ت. او که یافته های خود را در 
کنفرانس هکری ShmooCon در ش���هر واشنگتن ارائه 
می داد، هشدار داد که به راحتی می توان با ارسال ایمیل های 
فریبنده کاربران last pass را فریب داد تا آنها اطالعات الزم 
برای سرقت کلمات عبور افراد را به دست آورند. با ارسال 
این ایمیل ها افراد به س���ایت های آلوده به کدهای معیوب 
جاواسکریپت هدایت می شوند و از این طریق کاربر به اشتباه 
تصور می کند که وارد صفحه ورود به حساب کاربری خود در 
last pass شده است. با وارد کردن اطالعات در این سایت 

تمامی داده های حیاتی کاربر به دست هکرها می افتد.
 last pass  هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان 

نداده است.

همکاری خودروسازان برای جلوگیری 
از هک شدن اتومبیل های هوشمند

تعدادی از شرکت های خودروسازی قصد دارند با همکاری 
دولت آمریکا مانع از نفوذ هکرها به اتومبیل های هوشمند 
شوند، آنها نگرانند که این خطر بالقوه پیشرفت صنعت مذکور 

را کاهش دهد.
 خبرگزاری ف��ارس- اگرچه تا به حال هیچ حمله 
سایبری به خودروهای هوشمند گزارش نشده، اما تعدادی 
از صاحب نظران امنیتی معتقدند بعد از همه گیر شدن این 
اتومبیل ها در سال های آینده، هکرها برای نفوذ به آنها تالش 
خواهند کرد. خطرات ناشی از موفقیت حمالت هکری به 
خودروها بسیار جدی است. زیرا از این حمالت می توان برای 
از کار انداختن ترمز، قفل کردن فرمان و درها، مختل کردن 
سیستم تهویه مطبوع استفاده کرد و به راحتی سرنشینان 

اتومبیل هک شده را به قتل رساند. 
وزارت حمل و نقل آمریکا امیدوار است که با همکاری 
صنایع خودروسازی امنیت اتومبیل های هوشمند را به حداکثر 
برساند و بر همین اساس توافقنامه ای با تمامی شرکت های 
مهم خودروساز در ایاالت متحده منعقد شده است. بر اساس 
توافق مذکور خودروسازان و دولت با محققان امنیت سایبری 
همکاری خواهند کرد تا آسیب پذیری های تولیدات خود در 
حوزه فناوری اطالعات را برطرف کنند. از سوی دیگر برای 
ارتقای امنیت روش های به اشتراک گذاری اطالعات میان 

خودروها نیز تالش خواهد شد. 

بین الملل

وزارت راه و شهرسازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد عملیات اجرایی احداث تونل شیرکوه در 
محور قزوین الموت- تنکابن با مشخصات اصلی زیر را بصورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:

1- عن�وان پروژه : مناقص�ه عمومی عملیات اجرایی احداث تونل ش�یرکوه واقع در مح�ور قزوین الموت- 
تنکابن واحداث دو دستگاه گالری مجموعا به طول150 متر

2- مدت اجرای کار:24 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه می باشد.
3- ب�رآورد کل کار: ب�ر اس�اس فهرس�ت به�ای پای�ه راه، بان�د ف�رودگاه و راه آه�ن س�ال 1394 ب�ه 

مبلغ257/945/000/000 ریال با شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال 1394 می باشد.
4- محل انجام عملیات: استان قزوین

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6/000/000/000 ریال می باشد.
6- نوع عملیات عبارت است از: احداث تونل و اجرای عملیات خاکی، ابنیه و روسازی آسفالتی

7- از ش�رکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز ش�رایط آئین نامه طبقه بندی و تش�خیص صالحیت 
پیمانکاران در رشته راه و ترابری که دارای پایه متناسب با مبلغ برآورد مذکور هستند، تقاضا می شود جهت 
مشارکت در مناقصه فوق و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مربوط به مشخصات پروژه با در دست داشتن 
معرفی نامه وگواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداکثر تا تاریخ 1394/11/11 به مهندس�ین مش�اور پاسار به 
نش�انی: تهران- پایین تر از میدان توحید- خیابان فرصت شیرازی- پالک170- طبقه دوم- واحد5، تلفنهای 

تماس :4-66571503 مراجعه فرمایند.
8- محل تحویل اس�ناد و پیش�نهاد قیمت: دفتر اداره کل امور پیمانها و رس�یدگی فن�ی واقع در: بزرگراه 
مدرس- خیابان وحید دس�تگردی – خیابان فرید افش�ار- ش�رکت س�اخت و توس�عه زیربناهای حمل ونقل 

کشور- طبقه دوم می باشد.
ضمنا آخرین مهلت تکمیل وارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ساعت9 روز یکشنبه مورخ94/11/25 و 
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه ساعت10 روز یکشنبه مورخ94/11/25 می باشد. پیمانکاران متقاضی 
می بایس�ت ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساس�نامه و فرم تکمیل ش�ده خوداظهاری و 
آخرین تغییرات ش�رکت  مندرج در روزنامه رسمی کش�ور را بهمراه سایر اسناد و صورتهای مالی حسابرسی 
ش�ده و کارت اقتصادی جدید و مدارک و رزومه ش�رکت را در پاکت )ب( و همچنین برگ پیش�نهاد قیمت و 
فرمهای آنالیز مربوطه بهمراه فرمهای الف، ب، پ و تعهد بیمه نامه را در پاکت ) ج( قرار دهند. ارس�ال اس�ناد 
و مدارک تکمیل ش�ده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای ش�رکت س�اخت و توسعه 
زیربناه�ای حمل و نقل کش�ور ایجاد نمی کن�د. فرم آگهی الکترونیکی مناقص�ه از طریق صفحه الکترونیکی 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانیhttp://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94-113

آگهی
 خواهان / شاکی محمد حسین زحمت کش سر دوراهی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم پوریا فتاحی به خواسته مطالبه 
خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و  مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع 
خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980226600633 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1 / 
1395 و ساعت 8:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
114102 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی
 خواهان اکبر موسوی  دادخواستی به طرفیت خوانده شرکت تجارت ابی خزر ) سهامی خاص ( و محمد اخوند پور نوش ابادی به 
خواسته مطالبه  وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و  مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان 
تهران نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید 
س��پهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالس��ه  9409980226400652 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 15 / 1 / 1395 و س��اعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / 
شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
114109 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 26 / 5 / 93 کالسه  پرونده 920061580041 شماره دادنامه  9309970615800440 مرجع رسیدگی شعبه 
6158 شورای حل اختالف ویژه تعاون ، بانک ها و موسسات مالی خواهان بانک قوامین خواندگان :  1 – اسداله احتشام 2 -  اعظم صفر 
پورخواس��ته مطالبه بخش��ی از یک فقره چک شماره سریال 347946 شعبه بزرگمهر  بانک ملی و سایر خسارات قانونی کالسه پرونده 
گردش��کار : خواهان در خواس��تی بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق 
و جری تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر ش��عبه بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل استو  با توجه به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای شورا در خصوص دعوی خواهان بانک قوامین به  طرفیت خواندگان 
فوق الذکر به خواسته مطالبه مبلغ 000 / 000 / 50 ریال وجه یک فقره چک با نک مای شعبه بزرگمهر به شماره 347946 مورخ   14 
/ 5 /  89 و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی با توجه به مفاد داد خواست و مستندات شامل رو نوشت مصدق چک و گواهینامه عدم 
پرداخت ان و  اینکه خوانده علیرغم ابالغ اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی به عمل نیاورده و مستندات مصون از تعرض 
و ایراد و انکار باقی مانده است و  وجود اصل چک در ید خواهان و داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد با توجه به نظریه کتبی اعضا شورا 
دعوی را وارد تشخیص و مستندا به مواد  198 و 512 و 522  ایین دادرسی مدنی و  مواد 11 و 26 و 28  قانون شورای حل اختالف  
و م��اده 33 ایی��ن نامه اج��رای ان و مواد 307  و 309 و 310 و 313 و 246 قانون تج��ارت و تبصره الحاقی دو تبصره به ماده 2 قانون 
اصالح موادی ا ز قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحد 77 ان محمع حکم به م حکو میت خوانده 
پرداخت  مبلغ 000 / 000 / 50 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ س��ی هزار ریال  بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
از زمان تاریخ چک تا  زمان وصول بر مبای تغییر شاخص تورم ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد وفق مقررات که توسط 
اجرای احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از ابالغ قابل وا خواهی در این شورا می باشد  . 

114101 -  شعبه 6160 مجتمع شماره 33 شهرستان تهران
آگهی

 خواهان / شاکی مهدی ساالری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم بهروز محمدی نژاد به خواسته مطالبه وجه بابت و اعسار 
از پرداخت هزینه دادرسی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی 
ارجاع و به کالس��ه  9409980226500127 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 19 / 12 / 1394 و ساعت 9:30 تعیین شده است . 
به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
114111 – مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم درعلی باقری نام پدر حاج علی نشانی تهران حکیمیه فاز یک کوی دانشگاه بلوک 159 واحد 4 
مشخصات محکوم علیه / محکوم  علیهم مهرداد مهین پوریان نام پدر سیروس نشانی مجهول المکان محکوم به به موجب در خواست 
اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9410090226602718 و ش��ماره دادنامه غیابی مربوطه 9309980226600869 محکوم علیه ملزم 
است به پرداخت  1 -  مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت اصل خواسته  2 -  مبلغ 000 / 440 / 6 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت روز پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق 

خواهان 5  -   پرداخت هزینه اجرا در حق دولت
114104 - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

اجرائیه 
مشخصات محکوم له / محکوم لهم هادی صالح نیا نشانی تهران خ انقالب خ بهار جنوبی برج بهار ط 2 تجاری واحد 394 مشخصات 
محکوم علیه / محکوم  علیهم سعید ابراهیم نیاملک دهی نشانی استان مازنداران شهرستان نوشهر نوشهر خ بهار ازادی  خ کشوری نبش 
کشوری 2 ط 3  محکوم به به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410090226602374 و شماره دادنامه غیابی مربوطه 
9309980226600542 محکوم علیه ملزم است به پرداخت  1 -  مبلغ 000 / 000 / 200 ریال بابت اصل خواسته  2 -  مبلغ 210  
/ 527 / 2 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت روز پرداخت 

بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان 5  -   پرداخت هزینه اجرا در حق دولت
114106 - مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی
 خواهان / ش��اکی هادی محبی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده / متهم بهرام سلیمانی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و 
مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع 
قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980227800282 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 16 / 12 / 1394 و ساعت 8:30 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده / 
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
113476 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران

آگهی
 خواهان / شاکی سعید منصوری  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ویدا کیخسرو کیانی به خواسته تامین خواسته و مطالبه 
وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع 
قضایی ش��هید بهش��تی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به 
کالس��ه  9409980227800531 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 15 / 12 / 1394 و س��اعت 9:30 تعیین ش��ده است . به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد .
113473 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9309980226700514 ش��عبه 7 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی تهران دادنامه شماره 
9309970226700992 خواهان : آقای کوروش نیماوری فرزند ابوالفضل با وکالت اقای سید محمد فخری فرزند سید عبدالحسین  به 
نشانی تهران میدان ولیعصر کوچه نصر پالک 20  واحد 102 خوانده :  آقای افشار محمدی مجهول المکان خواسته ها  : 1 - مطالبه 
خس��ارت دادرس��ی  2- مطالبه وجه چک  3 -  مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت 
خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه 
بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوای  آقای کوروش نیماوری با وکالت آقای س��ید محمد فخری به طرفیت آقای افش��ار محمدی به خواسته 
مطالبه مبلغ 75000000  ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 907 / 120287820 مورخه 27 / 12 / 92 و مطالبه خس��ارات تاخیر 
تادی��ه و هزینه دادرس��ی و حقالوکاله وکیل دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر ب��ه دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات ان از 
جمله وجود الشه چک در ید خواهان که با ارائه ان به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده  دارد و اینکه خوانده با وصف ابالغ و اطالع از وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و هیچ گونه دفاعی 
در قاب��ل دع��وی خواه��ان   از خود ارائه  ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و مس��تندا به ماده 198 و 515 و 522 قانون ایین 
دادرسی مدنی و ماده 313 و 314 قانون تجارت خوانده به پرداخت مبلغ 75000000  ریال بابت اصل خواسته و به مبلغ 2350000 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 27 / 12 / 92 لغایت زمان اجرای حکم  قطعی 
که می بایس��ت در دایره اجرای احکام و بر اس��اس اخرین شاخص بانک مرکزی محاسبه شود در حق خواهان محکوم و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت  بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض 

در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .
113463 -  رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران 

دادنامه 
پرونده کالسه 9409980226100138 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره 
9409970226100800 خواهان : آقای عزت اهلل خدائی فرزند علی اصغر به نشانی تهران تهرانپارس حجر بن عدی فلکه سوم اس ام 
خ الهی ) 216  ( بین سجده ای و مظفری پ 69 واحد 3 خوانده : خانم شهناز سعیدی  اصفهان به نشانی تهران خ مصطفی خمینی 
کوچه ستار جنتی پاساژ خلیلیان پ 3 ) نرسیده به مولوی ( خواسته ها : 1 -  مطالبه خسارت تاخیر تادیه  2 -  مطالبه خسارت دادرسی 
3 -  مطالبه وجه چک  4 -  تامین خواسته گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس 
از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل 
اس��ت با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص داد 
خواست آقای عزت اهلل خدائی به طرفیت خانم شهناز سعیدی اصفهان به خواسته مطالبه مبلغ 00 / 000 / 70 ریال وجه دو فقره چک 
و خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده با توجه به اصول مستندات در ید خواهان  که داللت  بر  
مش��غول بودن ذمه خوانده داش��ته و خوانده با وصف ابالغ از طریق نشر اگهی در دادگاه حاضر نشده و برابر دعوی خواهان و مستندات 
ابرای ان دفاعی به عمل نیاورده اند بنا براین  دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 310 و 313 از قانون تجارت 
و مواد 515 و 519 و 522 از قانون ایین دادرس��ی مدنی و استفس��اریه ماده 2 قانون صدور چک بالمحل حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 000 / 000 / 70 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه  ب ر اس��اس نرخ ش��اخص بانم کرکزی جمهوری اسالمی ایران از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای کامل حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل وا خواهی در این دادگاه و پس از مضی مهلت فوق 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد و در خصوص در خواست تامین خواسته با توجه به عدم 

تودیع خسارت احتمالی به استناد ماده 84 قانون ائین دادرسی مدنی در خواست مردود اعالم می گردد .
113464 -  دادرس شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی تهران 

آگهی
 خواهان شرکت کشت و صنعت دزدشت سهامی خاص  دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا شریف الدین  به خواسته تخلیه مطالبه 
وجه چک و مطالبه خس��ارت دادرس��ی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع 
خیابان سمیه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  9409980228100674 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 16/ 12 / 
1394 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
113466 – مدیر دفتر دادگاه حقوقی  شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اجرائیه
مش��خصات محکوم له / محکوم لهم رضا قدیرزاده خرد نام پدر عباس نش��انی خ سهروردی خ هویزه غربی نبش خ یوسفی پ 25 
مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم محمد علی گلستانی نام پدر خداوردی نشانی خ اسکندر شمالی خ شباهنگ پ 97 واحد 21 
محکوم به به موجب در خواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره 9109 -  1391 /  1 / 19 صادره از ش��عبه 18 دادگاه عمومی تهران 
محکوم  علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ یک میلیارد و شش��صد و س��ه میلیون و صد و بیست و سه هزار  و پانصد ریال بابت اصل 
خواسته و نیز پرداخت مبلغ سی و دو میلیون و صدو پنجاه هزار و چهارصد و هفتاد ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین پرداخت مبلغ 
س��ی و ش��ش میلیون و پنجاه و شش هزار و دویست و بیست و سه ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز خسارت  تاخیر 
تادیه از تاریخ سررسید چک تا هنگام وصول بر مبنای شاخص بانک مرکزی و بر همین اساس ما به التفاوت هزینه دادرسی که در اجرا 

قابل محاسبه می باشد ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه است 
113467 – مدیر دفتر شعبه هجده مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

اجرائیه
مشخصات محکوم له / محکوم لهم بانک ملی ایران شعبه فردوسی نشانی تهران خ انقالب بین استاد نجات الهی و م فردوسی نبش 
ک نیایی پ 713 مشخصات محکوم علیه / محکوم علیهم  1 - شرکت راهبران تجارت قرن ) سی گل اورمیه (  نشانی تهران دزاشیب 
کوچه ش فالحی کوچه باربد پ 5 واحد 3 – 2 -  حس��ین کیانی نام پدر علی نش��انی تهران م ش��یخ بهایی برج صدف ط 10 واحد 
106 – 3  - کتایون فرامرزی نیکنام نام پدر اسداهلل نشانی تهران م شیخ بهایی برج صدف ط 10 واحد 106 –   4 – زهره صنعتی نام 
پدر  حمید نشانی تهران م شیخ بهایی برج صدف ط 10 واحد 106 –  محکوم به به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9410090227801552  و شماره دادنامه مربوطه 9309970227800941 محکوم علیهم تضامنا محکومند به پرداخت  1 -  مبلغ 
584  / 264 /  688 / 23 ریال بابت اصل خواسته 2 – مبلغ 292 / 960 / 473 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  خسارت تاخیر تادیه از 

زمان سر رسید تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان 4 -  نیم عشر دولتی 
113471 – مدیر دفتر شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران 

آگهی 
تجدید نظر خواه بیمه اس��یا به مدیریت ابراهیم کارد گرد  داد خواس��تی به طرفیت تجدید نظر خوانده گان :  1 -  غضنفر  انوری 
نسبت به دادنامه شماره 746 شعبه 26 تقدیم دادگاه های عمومی شهر تهران نموده و به کالسه 940342 / 26 پرونده می باشد و به 
علت مجهول المکان بودن تجدید نظر خوانده و در خو است  تجدید نظر خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  اگهی می شود تا خوانده پس از نشر اگهی و اطالع از 
مفاد ان ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم داد خواست و ضمائم را دریافت و چنانچه مطلبی 

دارد کتبا اعالم نماید .
113478 -  مدیر دفتر شعبه  26 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

آگهی 
تجدید نظر خواه اس��ماعیل وفایی داد خواس��تی به طرفیت تجدید نظر خواندگان  1 -  محمد  س��عید العقیلی 2 -  محمد صالح 
العقیلی نسبت به دادنامه شماره 419 شعبه 26 تقدیم دادگاه های عمومی شهر تهران نموده و به کالسه 940009 / 26 پرونده می با 
شد و به علت مجهول المکانبودن تجدید نظر خوانده و در خواست تجدید نظر خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی دادگاه 
ها ی عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار اگهی می ش��ود  تا خوانده پس از نش��ر اگهی و 
اطالع از مفاد ان ظرف ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم داد خواس��ت و ضمائم را  دریافت و 

چنانچه مطلبی دارد کتبا اعالم نماید .
113480 -  مدیر دفتر شعبه 26 مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

م الف 3352

خواسته یک سهامدار: اپل انتشار گازهای گلخانه ای را به صفر برساند

پهپادی که پهپادهای خاطی را به تور می اندازد
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