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 اعتراض تشکل های صنف رایانه به نحوه اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش

»باران«  برای که می بارد
سخنگوی نمایشگاه رقیب اعالم کرد: 

 نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
صفحه 2امسال برگزار نمی شود

بازداشت دالل؛ زلزله در زیرساخت

فساد در مناقصات فاوا افشا شد
صفحه2

صفحه 5

پانل حقوق بشر سازمان ملل در دعوای طوالنی مدت جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس با دولت های 
انگلیس و سوئد، حق را به او داده و گفته که حکم جلب وی نادرست بوده است. این پانل خواستار این 
شده که عالوه بر اجازه آزادی او، دولت های انگلیس و سوئد باید بابت سال هایی که او بی دلیل در سفارت 
اکوادور پناهنده بوده، خسارت بپردازند. آسانژ از 2010 تا کنون به اتهام سوء رفتار جنسی تحت تعقیب 

بوده و سه سال است که در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است. 

پس از دس����تگیری امیرمنصور آریا که از بانک های کشور اختالس کرده بود و 
ب.ز دالل بزرگ نفتی، سریال کشف فساد و دستگیری ها به حوزه ICT هم رسید.

روز چهارشنبه اعالم شد یک دالل معروف مخابراتی که با تطمیع مدیران دولتی، 
مناقصات مختلفی را برنده شده بود، بازداشت شده است. 

2 هفته پیش، علی فاضلی رییس اتاق اصناف در نشستی خبری 
اعالم کرد که تمامی صنوف در قالب »طرح باران« به صندوق 
مکانیزه فروش)P.O.S(  مجهز خواهند شد. به گفته او، این 
طرح به صورت رسمی از 22 بهمن ماه 
افتتاح خواهد شد و طبق قرارداد با 
سازمان امور مالیاتی از ابتدای اسفند 
واگذاری صندوق های مکانیزه فروش 
به 29  صنف آغاز می شود. اما موضوع 
مهم در این خصوص که ذهن بسیاری 
از فعاالن صن���وف مختلف از جمله 
صنف فناوری اطالعات و ارتباطات را به 
خود مشغول کرده، چگونگی و نحوه 

انتخاب مجری طرح است.

عکس یک 

آگهی مزایده عمومی 94/11-03-05
ی�ک کارخان�ه دولت�ی در نظر دارد اقالم مش�روحه ذیل را از طری�ق مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
عالقمندان می توانند ضمن تماس تلفنی با شماره 44984654 همه روزه به غیر از پنجشنبه ها و روزهای 
تعطیل راس س�اعتهای 8/30 و 10/30 و14/30 به منظور بازدید و دریافت اس�ناد، به آدرس ذیل مراجعه و 

پیشنهاد خود را برای یک یا چند قلم حداکثر تا تاریخ درج شده در آگهی ارایه نمایند.
1( ابزار آالت و ماش�ین آالت     2( قطعات برقی و الکترونیک    3( اقالم اداری و عمومی مس�تعمل    4( 

مواد اولیه فلزی) شمش چدن خاکستری و میلگرد اتومات قطر14(
مهلت دریافت اسناد:3 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی)تاریخ نوبت دوم:94/11/17(

تاریخ بازگشایی پاکات:94/12/2 آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک:94/11/20  
مح�ل تحوی�ل و دریافت اس�ناد و همچنین بازدید: ته�ران- کیلومتر17 جاده مخصوص کرج- س�ه راه 

داروپخش- معاونت بازرگانی- شماره تلفن44984654
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

م الف 3544 

   آگهی حصر وراثت
آقای محس��ن حس��ینجانی به شماره شناسنامه 44739 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالسه پرونده 791 /  9400788  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد حسینجانی  به شماره شناسنامه 39 در 
تاریخ  19 / 5 / 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 -  عصمت 
مبارکی ش��ماره شناس��نامه 3 تاریخ تولد 1345 صادره اراک نس��بت با متوفی همسر  2- غالمرضا حس��ینجانی شماره شناسنامه 
2419 تاریخ تولد 1351  صادره تهران نس��بت با متوفی پس��ر 3- محسن حسینجانی  شماره شناسنامه 44739 تاریخ تولد 1361 
صادره تهران نسبت با متوفی پسر 4 – لیال حسینجانی شماره شناسنامه 0059514817  تاریخ تولد 1352  صادره تهران نسبت 
با متوفی دختر 5 – زهره حس��ینجانی  ش��ماره شناسنامه 30511 تاریخ تولد 1357 صادره تهران نسبت با متوفی دختر و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120894 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای س��عید س��عادتی به ش��ماره شناس��نامه 608 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 791 /  9400785  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اباذر س��عادتی  به ش��ماره شناسنامه 1 
در تاری��خ  23 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 
-  ایضاگل ش��یخزاده ش��ماره شناس��نامه 337 تاریخ تولد 1332 صادره اردبیل نس��بت با متوفی همس��ر  2-  سعید سعادتی 
ش��ماره شناس��نامه 608 تاریخ تولد 1351  صادره میانه نس��بت با متوفی فرزند 3-  مجید س��عادتی  شماره شناسنامه 607 
تاریخ تولد 1348 صادره میانه  نس��بت با متوفی فرزند  4 –  صمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 21431  تاریخ تولد 1355  
صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 5 – محمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9648  تاریخ تولد 1360  صادره تهران نسبت 
با متوفی فرزند 6 -  احمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9572  تاریخ تولد 1361  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 7 
-  مرضیه س��عادتی ش��ماره شناسنامه 3084  تاریخ تولد 1363  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حس��بی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120896 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه آرونی حصاری به ش��ماره شناس��نامه 2608 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 1477  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اصغر پور احمدی پیشخانی  به شماره 
شناس��نامه 2 در تاری��خ  1 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به  :1 -  فاطمه آرونی حصاری  ش��ماره شناس��نامه 2 تاریخ تولد 1354 صادره ورامین نس��بت با متوفی دختر  2-  زهرا 
پور احمدی پیش��خانی  ش��ماره شناس��نامه 0025289081 تاریخ تولد 1381  صادره تهران نسبت با متوفی دختر 3-  علیرضا  
پور احمدی پیش��خانی ش��ماره شناس��نامه 0410422606 تاریخ تولد 1374 صادره تهران  نسبت با متوفی پسر و مرحوم ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120893 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رس��یدگی 15 / 10 / 94 ش��ماره پرونده 94 – 753 – 940477 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای 
حل اختالف  منطقه 15 تهران خواهان اردش��یر عالی پور خوانده جمیله بیاتی خواس��ته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  
درخواس��تی بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و 
تبادل نظر ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای اردشیر 
عالی پور به طرفیت خانم جمیله بیاتی به خواس��ته مطالبه مبلغ 000/ 500 / 24 ریال با احتس��اب هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه بابت واریز اش��تباه وجه به حس��اب خوانده بدوا قرار تامین خواس��ته نظر به اینکه مس��تندات دعوی توجه به خوانده دارد 
و مف��اد و مندرج��ات ان حکایت از مدیونیت خوانده نس��بت به خواه��ان می نماید خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
اگهی در جلس��ه حضور نیافته دفاع ، انکار و تکذیبی که موجبات بطالن و  بی اعتباری دعوی و مس��تندات انرا ایجاب نماید به 
عمل نیاورده اس��ت با توجه به مس��تندات ارائه ش��ده شورا خواسته خواهان را وارد دانس��ته و به استناد مواد 119 و 519 قانون 
ایین دادس��ی مدنی و ماده ق مدنی خوانده را به پرداخت 000 /  500 / 24 ریال که در تاریخ 22 / 7 / 94 س��هوا به حس��اب 
خوانده ریخته ش��د و تاخیر تادیه طبق ش��اخص نرخ تورم اعالمی از تاریخ  دادخواست  لغایت اجرای حکم بر له خواهان محکوم 
م��ی نمای��د رای صادره غیاب��ی و مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضای مهل��ت مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی تهران می باش��د . 
120889 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له  ابراهیم هداوند میرزایی نام پدر شعبانعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت قرچک باقر آباد  کارخانه صنایع ایمان 
مشخصات محکوم علیه علی اکبر براتی نام پدر فتعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت مجهول المکان  محکوم به به موجب دادنامه شماره 618 
مورخ 27 / 8 / 94 شورای حل اختالف  مجتمع  15 شعبه 760 که وفق                             دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل 
کرده است محکوم علیه به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 17 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید چک  9 /12 / 93 ضمنا 

نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .
120890 -  شعبه 760 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی افش��اری به ش��ماره شناس��نامه 22874 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 941468  از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی افشاری روغنی  به شماره شناسنامه 86454 در 
تاریخ  16 / 10/ 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  مجتبی 
افش��اری  ش��ماره شناسنامه 22874 تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی پس��ر  2-  فخر السادات ریحانی بروجردی  شماره 
شناس��نامه 3038 تاریخ تولد 1325  صادره تهران نس��بت با متوفی همسر 3-  انسیه افشاری شماره شناسنامه 3087 تاریخ تولد 
1360 صادره تهران  نس��بت با متوفی دختر 4 – زهرا افش��اری روغنی  ش��ماره شناسنامه 15032 تاریخ تولد 1347 صادره تهران  
نس��بت با متوفی دختر 5 – محمد علی افش��اری روغنی  شماره شناسنامه 1143 تاریخ تولد 1345 صادره تهران نسبت با متوفی 
پس��ر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این 

شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120892 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 12 / 10 / 94 شماره پرونده 94 – 753 – 940471 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای حل 
اختالف  منطقه 15 تهران خواهان پدرام افشون خوانده احسان اقبال خواسته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  درخواستی 
بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای پدرام افشون به طرفیت آقای 
احس��ان اقبال به خواس��ته تقاضای رس��یدگی و صدور  حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت  کل خسارت و ضرر و ریان و هزینه 
کارشناس��ی جمعا به مبلغ 000 / 000 / 35 ریال و س��پس هزینه دادرسی  نظر به اینکه مستند دعوی خواهان گزارش کالنتری و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد که خسارت وارده را تعیین نموده خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر اگهی  در 
جلسه حضور نیافته است شورا با توجه به مستندات پرونده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد  ماده 198 و 519 ق ایین 
دادرس��ی و ماده 311 ق مدنی خوانده را به پرداخت  000 / 000 / 3 ریال  خس��ارت و 000 / 000 / 1 ریال هزنیه کارشناس��ی و 
مبلغ 25 هزار تومان هزینه دادرسی که جمعا  000 / 250 / 4 ریال بر له خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و مدت 20 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی  در  محاکم عمومی تهران می باش��د . ما بقی 

خواسته خواهان به علت عدم ارائه مستندات و به استناد ماده 197 رد می گرد .
120885 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
خانم مریم صفائی اصل به شماره شناسنامه 1728 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400781  از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود صفائی اصل  به شماره شناسنامه 4702 در تاریخ  24 / 8 / 92 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   رقیه با صفا شماره شناسنامه 110 تاریخ تولد 1329 صادره 
میمه نسبت با متوفی همسر  2-  مریم صفائی اصل شماره شناسنامه 1728 تاریخ تولد 1357  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 3- سمیه صفائی 
اصل شماره شناسنامه 4462 تاریخ تولد 1364 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – سمیرا صفائی اصل  شماره شناسنامه 51392  تاریخ تولد 
1367  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 5 – علیرضا صفائی اصل شماره شناسنامه 3551 تاریخ تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 
6 -   جواد صفائی اصل شماره شناسنامه 5386 تاریخ تولد 1359 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120904 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای علی خانی سلطان آباد به شماره شناسنامه 00480091250 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400782  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تارویردی خانی سلطان آباد  به شماره شناسنامه 281 در تاریخ   1 / 3 / 94 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   زهرا صدیقی سلطان آباد  شماره شناسنامه 626 تاریخ تولد 
1335 صادره هشترود نسبت با متوفی همسر  2-  ساره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 1813 تاریخ تولد 1359  صادره شهر ری نسبت با متوفی 
فرزند 3- ستاره  خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 263 تاریخ تولد 1361 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – یاسمن  خانی سلطان آباد  شماره 
شناسنامه 756  تاریخ تولد 1363  صادره کرج نسبت با متوفی فرزند 5 – طاهره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 7142 تاریخ تولد 1357 صادره 
شمیرانات نسبت با متوفی فرزند 6 -   علی خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480091250 تاریخ تولد 1368 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  
7 -  رضا خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480315957 تاریخ تولد 1370 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120898 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا قادری درباغی به شماره شناسنامه 12 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400780  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قادری  به شماره شناسنامه 18 در تاریخ  5 / 10 /  1390در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   بتول طباطبائی دره باغی  شماره شناسنامه 
286 تاریخ تولد 1319 صادره اردستان نسبت با متوفی همسر  2-  محمد رضا قادری درباغی  شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 1345  صادره 
اردستان نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی قادری  شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1360 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 4 –  هادی 
قادری  شماره شناسنامه 10 تاریخ تولد 1354 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 5 -  معصومه قادری  شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 
1351 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 6 – زهرا قادری  شماره شناسنامه 17 تاریخ تولد 1341 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  
7 -  محمد تقی قادری  شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 1348 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120901 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران کد درخواست 29429273

آگهی تغییرات  شرکت پارس نیکان همراه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 332169 و 
شناسه ملی  10103747453 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

1394/08/10 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: 
روح اله قبادی به شماره ملی 4549676299  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت   سهم الشرکه خود را به مبلغ 6700000000 
ریال افزایش داد. مس��عود صادق به ش��ماره ملی 0491452373  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت  سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3300000000 ریال افزایش داد. در نتیجه س��رمایه ش��رکت  از  مبلغ 6800000000 ریال به 10000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.  اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه: روح اله قبادی به 
شماره ملی 4549676299 دارنده مبلغ 6700000000 ریال سهم الشرکه مسعود صادق به شماره ملی 0491452373 دارنده مبلغ 
3300000000 ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه   انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166282 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29429586
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  محل 
ش��رکت  در و اح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه آدرس خیاب��ان  آزادی خیابان  حبی��ب اله کوچ��ه اختراعی پ6 – واحد 1 کد پس��تی 
1458853511 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید  . آقای محس��ن حبیبی مظاهری،   فرزند 
محمود شماره ملی 4310146147  صادره از تهران متولد 1368/06/30  با پرداخت مبلغ 45000000 ریال به صندوق شرکت  
در زمره ش��رکاء درآمد. س��رمایه ش��رکت  از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 145000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید  . اس��امی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر تعیین گردید: آقای عادل مجدآرا 
به ش��ماره ملی 2709322129 دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الش��رکه آقای سعید یگانه به شماره ملی 5329836591 
دارنده مبلغ 45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محمد صالح  حبیبی مظاهری به  شماره ملی 0081074840  دارنده مبلغ 
45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محسن حبیبی مظاهری به شماره ملی 4310146147  دارنده مبلغ 45000000 ریال 
س��هم الش��رکه با ثبت این مستند تصمیمات   افزایش سرمایه از طریق ورود ش��ریکت جدید ، تغییر محل )تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی( انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166283 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

 کد درخواست 29429904
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ ب��ا مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع  عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  اعضا 
هیئت مدیره  به قرار ذیل برای مدت نامحدود به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عادل مجدآرا به ش��ماره ملی 2709322129  
به س��مت مدیر عامل و عضو آقای س��عید یگانه به شماره ملی 5329836591  به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حبیبی 
مظاهری به شماره ملی 4310146147   به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره  حق امضا  کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت  
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی و  هرگونه قراردادی که برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه  ا وراق 
عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با  امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات    
تعیین وضیعیت حق  امضاء، تعیین س��مت مدیران، انتخاب مدیران انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166284 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29430459
آگهی انحالل ش��رکت  در آس��ا نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت 466020 و شناسه ملی  14004655281 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/08/14 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  ش��رکت  مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و رضا فارابی به ش��ماره ملی 0795015925 به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه به آدرس 
تهران خیابان  ش��ریعتی روبروی پارک کوروش پ 985 واحد 3 کد پس��تی 1661718816 تعیین گردید. با ثبت این مس��تند 
تصمیمات  انحالل انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166285- سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29430146
آگهی تغییرات ش��رکت  تریلر س��ازان پل با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 180603 و شناسه ملی  10102228103 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/06 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  محل شرکت به  استان تهران شهر جدید پرند  بلوار 
جمهوری بعد از میدان اس��تقالل بلوک ای 9 طب اول واحد 199 به کد پس��تی 3761341876 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحددیگر(   انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166286 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

آگهی مزایده عمومی 

94/11-03-05
رجوع به صفحه داخلیم الف 3544 

کد درخواست 29341150
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  ایده رایان کوثر در تاریخ 1394/08/24 به ش��ماره ثبت 482363  به شناسه ملی 
14005388548 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:  انجام امور فنی  و مهندسی، تولید، خرید و فروش، امور بازرگانی و خدماتی،  خرید سهام شرکت ها، طراحی و 
تولید قطعات، قالبهای صنعتی،  سیس��تم ها و دس��تگاه ها و ارائه مشاوره در این امور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – بزرگراه ارتش – محله 
اراج – خیابان  پروین – پ18 – طبقه 4 واحد شرقی کد پستی 1694815888   سرمایه شرکت:  مبلغ 1000000 ریال می 
باش��د .  اولین مدیران ش��رکت:  آقای محمد دوست محمدیان به ش��ماره ملی 0081683261 دارنده 500000 ریال به سمت  
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  آقای محمدرضا مظلوم به ش��ماره ملی 0078454451 دارنده 500000 ریال به س��مت  
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب  گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت  از 
قبیل چک، س��فته بروات، قراردادها با امضای محمدرضا مظلوم و محمد دوس��ت  محمدیان همراه  با مهر ش��رکت و اوراق عادی 
و اداری به امضای  محمد دوس��ت محمدیان همراه با مهر ش��رکت معتبر   است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه )ثبت 

موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166287 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29426368
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  آرم��ان گل دژ در تاریخ 394/08/24 به ش��ماره ثبت 482362 به شناس��ه ملی 
14005388533  ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:   خرید و فروش  و واردات و صادرات   تهیه تولید توزیع بسته بندی و پخش انواع کودهای کشاورزی برگزاری 
و ش��رکت در س��مینارها و  نمایش��گاه ها و همایش ها در داخل و خارج از کش��ور ش��رکت در مناقصات و مزایدات   دولتی و 
خصوص��ی اخ��ذ وام و تس��هیالت بصورت ریالی و ارزی  از بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری معتب��ر خرید و فروش و واردات و 
ص��ادرات  کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی   اخذ و اعطای نمایندگ��ی داخلی و خارجی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم(  مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – پونک خیابان  فرزانه 
ش��رقی – بلوار عدل – پ 32- طبقه 2 واحد 13 کد پ 1476696978 س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 10000000 ریال می باش��د. 
اولین مدیران ش��رکت:  فرزانه بخش��ی به سمت  رئیس هیئت مدیره  به شماره م 4420604344  دارنده 2000000 ریال سهم 
الش��رکه و آقای رضا بخش��ی  به س��مت عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل   به شماره م 5619948102  دارنده 8000000 ریال 
س��هم الش��رکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و  بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل  چک، س��فته، بروات و قراردادها به امضاء مدیر عامل  منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر  و نامه های عادری و ا داری با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساس��نامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166288 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29432465
آگهی تغییرات  ش��رکت  دنیای  آهن تابش با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 150612 و شناسه ملی  10101934350 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/04 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  شرکت  مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و در نتیجه مهرداد رحمتی به ش��ماره ملی 0045171505  به س��مت  مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل 
تصفیه استان تهران ، شرکت  تهران خیابان  شادآباد خیابان  17 شهیور پاساز 17 شهیور بلوک آ- د  طبقه دوم 192 کد پستی 
1371878153 می باش��د. با ثبت این مس��تند تصمیمات   انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166289 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       
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دعوت دوباره وزیر از دانشگاهیان 
فیلترینگ هوشمند، نقطه سر خط

در حالی که فاز دوم فیلترینگ هوشمند در 
حال اجراست و قرار بود فاز سوم آن شهریور 
ماه آغاز شود، وزیر ارتباطات از دانشگاهیان برای 

تحقیق در این حوزه دعوت کرد.
فناوران- محمود واعظی در جمع اساتید و 
اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز گفت: الزم 
است برای توس����عه دانش بومی در دانشگاه ها 
و تبدیل تحقیقات به تولید محصول بکوشیم 
و باید برای فراهم ش����دن زمینه اش����تغال 
17 درص����د از فارغ التحصیالن دانش����گاهی 
 در رش����ته های مرتبط با ارتباط����ات فراهم 

شود.
وزیر ارتباطات و فن����اوری اطالعات با اعالم 
اختصاص بودجه ای در خص����وص فیلترینگ 
هوشمند گفت: امید است این موضوع توسط 
دانشگاهیان دنبال شود و در این کار هم هیچ 

محدودیت مالی نداریم.
این در حالی اس����ت که انتظ����ار می رفت 
فیلترینگ هوش����مند تاکنون به ثمر نشسته 

باشد.

 برگزاری نبرد هوش مصنوعی 
در دانشگاه شریف

12 و 13 اس���فند 94، انجم���ن علمی 
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف 
در این دانشگاه میزبان مسابقات بین  المللی 
برنامه نویس���ی نبرد هوش مصنوعی شریف 

خواهد بود.
فناوران- ثبت نام این دوره از مس���ابقات 
 Sharif AI( نبرد هوش مصنوعی ش���ریف
Challenge( از روز 12 بهمن  ماه در سایت 
 aichallenge.sharif.edu مسابقه به آدرس
آغاز شده اس���ت و تا روز 19 بهمن  ماه ادامه 

خواهد داشت.
این مسابقات به پشتوانه 7 دوره برگزاری 
مسابقات »نبرد به زبان جاوا« برگزار می شود 
ولی بعد از تجربه موفق دوره گذش���ته این 
مس���ابقات که افزودن آزمایش���ی دو زبان 
برنامه نویسی دیگر عالوه بر جاوا بود، در این 
دوره پشتیبانی رسمی از زبان های پایتون و 
سی پالس پالس نیز توسط تیم فنی مسابقات 

اضافه شده است.
با این حس���اب تقریبا تمام عالقه مندان به 
کامپیوتر و برنامه نویس���ی می  توانند با دانش 
برنامه نویسی خود و با زبان موردعالقه شان در 

این مسابقه شرکت کنند.
نبرد هوش مصنوعی شریف با هدف سنجش 
توانایی شرکت کنندگان در زمینه برنامه نویسی 
و نگاهی به توانایی تیم ها در پیاده س���ازی و 
اس���تفاده از الگوریتم های ه���وش مصنوعی 
برگزار می شود. ش���اید در نگاه اول تمرکز 
اسم مسابقات روی هوش مصنوعی ترسناک 
باشد، اما همین که اسم الگوریتم های معروف 
هوش مصنوعی مث���ل DFS و BFSو A* به 
گوش تان خورده باش���د برای شرکت در این 
مسابقه از حد کافی هم بیشتر است. درواقع 
شرکت کنندگان برای شرکت در این مسابقه 
و رقابت در سطح بین المللی، نیازی به داشتن 
دانش پیشرفته ای در زمینه  هوش مصنوعی 
ندارند، اما توانایی اس���تفاده و پیاده س���ازی 
الگوریتم های هوش مصنوعی، امکان کس���ب 
 امتیاز بیشتر و احتمال موفقیت تیم را افزایش 

می دهد.
در این مسابقه شرکت کنندگان باید در قالب 
تیم های سه نفره، برنامه ای برای شرکت در 
بازی طراحی شده توسط تیم فنی مسابقات 
که دارای قوانین خاصی اس���ت پیاده سازی 
کنند. ویژگی اصلی بازی امکان بازی کردن 
چند تیم با همدیگر در قالب قوانینی است که 
به عادالنه بودن و اصطالحا fair بودن رقابت 

کمک می کنند.
بر اساس این گزارش در تاریخ  12 و 13 
اسفند ماه، انجمن علمی دانشکده مهندسی 
کامپیوتر دانشگاه ش���ریف در این دانشگاه 
میزبان مسابقات بین المللی برنامه نویسی نبرد 
هوش مصنوعی ش���ریف خواهد بود. اخبار و 
اطالعات تکمیلی مس���ابقه از طریق وبالگ 
مسابقه aichallenge.blog.ir در دسترس 

است. 

 دعوت همگانی به طرح 
فیلترینگ هوشمند

روش حمایت وزارت ارتباطات از طرح ها اگرچه از نظر 
برخی چندان نتیجه بخش و اقتصادی به نظر نمی رسد، 
اما گویا این مدل از نظر مسووالن این وزارتخانه یک سبک 
و رویکرد جدید محسوب می ش���ود که از آن می توان با 
نام دعوت همگانی نام برد.برای نمونه وزارت ارتباطات از 
حدود دو سال قبل با جدیت وارد عرصه ایجاد و حمایت 
از جویشگرهای بومی شده، آن هم نه یک جویشگر خاص 
بلکه چند جویشگر. اما در حالیکه پرسش ها و ابهاماتی در 
خصوص این مدل حمایت وجود دارد و مشخص نیست 
با قطع حمایت های بودجه ای از جویشگرهای موجود، آنها 
به چه سرنوشتی دچار می شوند، این وزارتخانه همچنان با 
فراخوان حمایت از طرح های مرتبط با جویشگر راه خود 
را ادامه می دهند.کمااینکه در آخرین نمونه 13 سرویس 
جدید نیز شناسایی شده اند که ظاهرا قرار است، در مدلی 
نامعلوم یکی شوند. اما این که در نهایت مدل کسب و 
کار جویشگرهای مورد حمایت چگونه و در چه زمانی به 
اقتصادی شدن و سوددهی آنها منجر خواهد شد، همچنان 
نامعلوم است.با این وجود وزارت ارتباطات ظاهرا از راهی 
که در آن افتاده قصد بازگشت ندارد و تزریق بودجه به 

طرح های متنوع جویشگرها ادامه دارد.
حاال ظاهرا مش���ابه این مدل در خصوص فیلترینگ 

هوشمند نیز در حال تکرار شدن است.
هفته قبل حمود واعظی در جمع اساتید و اعضای هیات 
علمی دانشگاه شیراز به اختصاص بودجه ای در خصوص 
فیلترینگ هوش���مند پرداخت و گفت: »امید است این 
موضوع توسط دانشگاهیان دنبال شود و در این کار هم 

هیچ محدودیت مالی نداریم.« )ایسنا(
فارغ از سرنوشت طرح اولیه فیلترینگ هوشمند که ظاهرا 
هیچ نهاد و دستگاه مرتبطی نیز دیگر پیگیر سرنوشت آن 
نیست، این که اصل طرح فیلترینگ هوشمند اکنون در 
چه وضعیتی قرار دارد که وزیر ارتباطات بار دیگر و در 
هفته گذشته فیلترینگ هوشمند را بر سر زبان ها انداخته 
و از دانشگاهیان دعوت می کند، بدون نگرانی از محدودیت 
مالی، پیگیر آن باشند، چه معنایی دارد؟چطور می شود 
تمام دانش���گاه ها که نه، حتی به فرض 10 دانشگاه به 
شکل موازی با بودجه کشور روی یک طرح کار کنند؟ آیا 
فیلترینگ هوشمند هم قرار است به سبک جویشگرها و 
با دریافت بودجه های دولتی پیش رفته و در نهایت یک 
جشنواره فیلترینگ هوشمند نیز برگزار کرده و طرح برتر را 
انتخاب کنیم؟ لذا از آنجا که چنین مدلی چندان شناخته 
شده نیست، خوب است که وزارت ارتباطات جزییات مدل 

فراخوان حمایت همگانی از یک طرح را شفاف کند. 
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پنجره دیدگاه

فساد در مناقصات فاوا افشا شد

بازداشت دالل؛ زلزله در زیرساخت

سامانه رسمی اطالع رسانی گردشگری 7070 از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هدف فراهم آوردن امکان دریافت سریع اطالعات حوزه گردشگری 
راه اندازی شد. کاربران اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و نیز کانون دفاتر پیشخوان دولت می توانند در مرحله نخست، با ارسال کدهای 112 به منظور فعالسازی سرویس همراه تور 

و اطالع از تورهای مسافرتی و 116 جهت استفاده از سرویس همراه گردشگر از ظرفیت های نقاط گردشگری تاریخی کشور بهره مند شوند.

سامانه گردشگری 
7070 راه افتاد

پس از دستگیری امیرمنصور آریا که از بانک های کشور 
اختالس کرده بود و ب.ز دالل بزرگ نفتی، سریال کشف 

فساد و دستگیری ها به حوزه ICT هم رسید.
روز چهارشنبه اعالم شد یک دالل معروف مخابراتی که 
با تطمیع مدیران دولتی، مناقصات مختلفی را برنده شده 
بود، بازداشت شد. گزارش فناوران از فعالیت های این دالل 

را می خوانید.

 بازداشت دالل بزرگ
خبرگزاری فارس روز چهارشنبه در خبری کوتاه از قول 
یک مق����ام آگاه در وزارت ارتباطات اعالم کرد که »ف.د« 
دالل معروف تجهیزات مخابراتی کشور هفته پیش به اتهام 
پرداخت رشوه به برخی مدیران با حکم بازپرس دادسرای 

کارکنان دولت بازداشت شده است.
به گفته این مقام آگاه، ف. د به عنوان یک دالل بین المللی 
پر نفوذ طی سالیان متمادی توانسته بود، با تبانی و آلوده 
کردن برخی از دست اندرکاران و ایجاد شبکه ای فاسد اقدام 
به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی به مراتب باالتر از 

میزان رقم واقعی به بیت المال کند.
این مقام گفت: مطرح اس����ت اعطای سفرهای خارجی، 
ویزا و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و 
غیره از جمله مواردی است که این دالل پرنفوذ برای تطمیع 

مدیران و طراحی فساد سیستمی برای تعریف پروژه های 
بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات 

و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده کرده است.

 »ف.د« کیست؟
»ف.د« از قدیمی تری����ن فع����االن ح����وزه ارتباطات و 
واردکنندگان تجهیزات مخابراتی در ایران اس����ت و این 
نخستین بار نیست که عملکرد او با حاشیه همراه می شود.

نام او نخستین بار در اردیبهش����ت ماه سال 82 و در 
جریان مناقصه اجراي پروژه تلفن همراه اعتباري با ظرفیت 
2 میلیون مشترک بر سر زبان ها افتاد. در آن زمان روزنامه 
همشهری ادعا کرد که »ف.د« دالل ایراني شرکت آلکاتل 
فرانسه پس از شکس����ت در مناقصه پر سروصداي خرید 
تجهیزات ش����بکه تلفن همراه، فش����ار روي وزارت پست 
و تلگراف و تلفن س����ابق را آغاز کرده و این فش����ارها در 
نتیجه مناقصه پروژه تلفن همراه اعتباری موثر بوده است. 
همشهری در پایان این گزارش از قوه قضاییه خواست که 

فعالیت های »ف.د« را زیر نظر بگیرد. 
در آن زمان این گزارش با پاسخ تند مخابرات روبه رو و 
همشهری به دلیل نداش����تن مدارک کافی، ناچار به عقب 

نشینی و عذرخواهی شد. 
گفته می ش����ود که »ف.د« در حوزه های مختلفی چون 
تجهیزات مخابراتی و همچنین بخش معدن فعال است. او 
ریاست هیات مدیره یک شرکت صنایع برق و الکترونیک، 
ریاست هیات مدیره ش����رکت پ و مدیرعاملی یک گروه 

صنعتی بازرگانی را در کارنامه دارد.

 زلزله در زیرساخت
در همین رابطه یک مق����ام آگاه در وزارت ارتباطات در 
گفت وگو با خبرنگار فناوران مدعی ش����د که تغییرات در 
شرکت ارتباطات زیرس����اخت با دستگیری »ف.د« مرتبط 

است.
26 دی ماه بود که طی احکامی از سوی محمود خسروی 
معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات 
زیرساخت، معاون طرح و توس����عه و فناوری های نوین و 
مدیران کل طرح و توسعه ش����بکه انتقال و ماهواره این 

شرکت تغییر کردند.
براساس اعالم شرکت زیرس����اخت، مسعودرضا سلطانی 
مدیرکل پش����تیبانی فنی و راه اندازی این شرکت با حفظ 
س����مت به عنوان سرپرس����ت معاونت طرح و توسعه و 

فناوری های نوین و جایگزین مهدی کریمی نیسیانی شد.
مجید حقی مدیرکل س����ابق طرح و توس����عه شبکه 
دیتا و س����وییچ به عنوان مدیرکل جدید طرح و توسعه 
 ش����بکه انتقال و ماهواره و جایگزین هاشم محمدخانی

شد.
محمد گودرزی معاون مدیرکل طرح و توسعه شبکه دیتا 
و سوییچ هم به عنوان سرپرست اداره کل طرح و توسعه 

شبکه دیتا و سوییچ جایگزین مجید حقی شد.
همچنین شنیده شده که ممکن است شاهد ادامه تغییرات 

گسترده تر در شرکت زیرساخت باشیم.

2 خبر
 شنبه 17 بهمن 94

 6 فوریه 2016
 25 ربیع الثانی 1437

  شماره 2469

آگهی مزایده عمومی 94/11-03-05
ی�ک کارخان�ه دولت�ی در نظر دارد اقالم مش�روحه ذیل را از طری�ق مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
عالقمندان می توانند ضمن تماس تلفنی با شماره 44984654 همه روزه به غیر از پنجشنبه ها و روزهای 
تعطیل راس س�اعتهای 8/30 و 10/30 و14/30 به منظور بازدید و دریافت اس�ناد، به آدرس ذیل مراجعه و 

پیشنهاد خود را برای یک یا چند قلم حداکثر تا تاریخ درج شده در آگهی ارایه نمایند.
1( ابزار آالت و ماش�ین آالت     2( قطعات برقی و الکترونیک    3( اقالم اداری و عمومی مس�تعمل    4( 

مواد اولیه فلزی) شمش چدن خاکستری و میلگرد اتومات قطر14(
مهلت دریافت اسناد:3 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی)تاریخ نوبت دوم:94/11/17(
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   آگهی حصر وراثت
آقای محس��ن حس��ینجانی به شماره شناسنامه 44739 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالسه پرونده 791 /  9400788  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد حسینجانی  به شماره شناسنامه 39 در 
تاریخ  19 / 5 / 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 -  عصمت 
مبارکی ش��ماره شناس��نامه 3 تاریخ تولد 1345 صادره اراک نس��بت با متوفی همسر  2- غالمرضا حس��ینجانی شماره شناسنامه 
2419 تاریخ تولد 1351  صادره تهران نس��بت با متوفی پس��ر 3- محسن حسینجانی  شماره شناسنامه 44739 تاریخ تولد 1361 
صادره تهران نسبت با متوفی پسر 4 – لیال حسینجانی شماره شناسنامه 0059514817  تاریخ تولد 1352  صادره تهران نسبت 
با متوفی دختر 5 – زهره حس��ینجانی  ش��ماره شناسنامه 30511 تاریخ تولد 1357 صادره تهران نسبت با متوفی دختر و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120894 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای س��عید س��عادتی به ش��ماره شناس��نامه 608 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 791 /  9400785  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اباذر س��عادتی  به ش��ماره شناسنامه 1 
در تاری��خ  23 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 
-  ایضاگل ش��یخزاده ش��ماره شناس��نامه 337 تاریخ تولد 1332 صادره اردبیل نس��بت با متوفی همس��ر  2-  سعید سعادتی 
ش��ماره شناس��نامه 608 تاریخ تولد 1351  صادره میانه نس��بت با متوفی فرزند 3-  مجید س��عادتی  شماره شناسنامه 607 
تاریخ تولد 1348 صادره میانه  نس��بت با متوفی فرزند  4 –  صمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 21431  تاریخ تولد 1355  
صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 5 – محمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9648  تاریخ تولد 1360  صادره تهران نسبت 
با متوفی فرزند 6 -  احمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9572  تاریخ تولد 1361  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 7 
-  مرضیه س��عادتی ش��ماره شناسنامه 3084  تاریخ تولد 1363  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حس��بی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120896 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه آرونی حصاری به ش��ماره شناس��نامه 2608 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 1477  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اصغر پور احمدی پیشخانی  به شماره 
شناس��نامه 2 در تاری��خ  1 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به  :1 -  فاطمه آرونی حصاری  ش��ماره شناس��نامه 2 تاریخ تولد 1354 صادره ورامین نس��بت با متوفی دختر  2-  زهرا 
پور احمدی پیش��خانی  ش��ماره شناس��نامه 0025289081 تاریخ تولد 1381  صادره تهران نسبت با متوفی دختر 3-  علیرضا  
پور احمدی پیش��خانی ش��ماره شناس��نامه 0410422606 تاریخ تولد 1374 صادره تهران  نسبت با متوفی پسر و مرحوم ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120893 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رس��یدگی 15 / 10 / 94 ش��ماره پرونده 94 – 753 – 940477 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای 
حل اختالف  منطقه 15 تهران خواهان اردش��یر عالی پور خوانده جمیله بیاتی خواس��ته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  
درخواس��تی بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و 
تبادل نظر ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای اردشیر 
عالی پور به طرفیت خانم جمیله بیاتی به خواس��ته مطالبه مبلغ 000/ 500 / 24 ریال با احتس��اب هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه بابت واریز اش��تباه وجه به حس��اب خوانده بدوا قرار تامین خواس��ته نظر به اینکه مس��تندات دعوی توجه به خوانده دارد 
و مف��اد و مندرج��ات ان حکایت از مدیونیت خوانده نس��بت به خواه��ان می نماید خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
اگهی در جلس��ه حضور نیافته دفاع ، انکار و تکذیبی که موجبات بطالن و  بی اعتباری دعوی و مس��تندات انرا ایجاب نماید به 
عمل نیاورده اس��ت با توجه به مس��تندات ارائه ش��ده شورا خواسته خواهان را وارد دانس��ته و به استناد مواد 119 و 519 قانون 
ایین دادس��ی مدنی و ماده ق مدنی خوانده را به پرداخت 000 /  500 / 24 ریال که در تاریخ 22 / 7 / 94 س��هوا به حس��اب 
خوانده ریخته ش��د و تاخیر تادیه طبق ش��اخص نرخ تورم اعالمی از تاریخ  دادخواست  لغایت اجرای حکم بر له خواهان محکوم 
م��ی نمای��د رای صادره غیاب��ی و مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضای مهل��ت مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی تهران می باش��د . 
120889 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له  ابراهیم هداوند میرزایی نام پدر شعبانعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت قرچک باقر آباد  کارخانه صنایع ایمان 
مشخصات محکوم علیه علی اکبر براتی نام پدر فتعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت مجهول المکان  محکوم به به موجب دادنامه شماره 618 
مورخ 27 / 8 / 94 شورای حل اختالف  مجتمع  15 شعبه 760 که وفق                             دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل 
کرده است محکوم علیه به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 17 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید چک  9 /12 / 93 ضمنا 

نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .
120890 -  شعبه 760 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی افش��اری به ش��ماره شناس��نامه 22874 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 941468  از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی افشاری روغنی  به شماره شناسنامه 86454 در 
تاریخ  16 / 10/ 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  مجتبی 
افش��اری  ش��ماره شناسنامه 22874 تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی پس��ر  2-  فخر السادات ریحانی بروجردی  شماره 
شناس��نامه 3038 تاریخ تولد 1325  صادره تهران نس��بت با متوفی همسر 3-  انسیه افشاری شماره شناسنامه 3087 تاریخ تولد 
1360 صادره تهران  نس��بت با متوفی دختر 4 – زهرا افش��اری روغنی  ش��ماره شناسنامه 15032 تاریخ تولد 1347 صادره تهران  
نس��بت با متوفی دختر 5 – محمد علی افش��اری روغنی  شماره شناسنامه 1143 تاریخ تولد 1345 صادره تهران نسبت با متوفی 
پس��ر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این 

شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120892 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 12 / 10 / 94 شماره پرونده 94 – 753 – 940471 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای حل 
اختالف  منطقه 15 تهران خواهان پدرام افشون خوانده احسان اقبال خواسته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  درخواستی 
بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای پدرام افشون به طرفیت آقای 
احس��ان اقبال به خواس��ته تقاضای رس��یدگی و صدور  حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت  کل خسارت و ضرر و ریان و هزینه 
کارشناس��ی جمعا به مبلغ 000 / 000 / 35 ریال و س��پس هزینه دادرسی  نظر به اینکه مستند دعوی خواهان گزارش کالنتری و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد که خسارت وارده را تعیین نموده خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر اگهی  در 
جلسه حضور نیافته است شورا با توجه به مستندات پرونده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد  ماده 198 و 519 ق ایین 
دادرس��ی و ماده 311 ق مدنی خوانده را به پرداخت  000 / 000 / 3 ریال  خس��ارت و 000 / 000 / 1 ریال هزنیه کارشناس��ی و 
مبلغ 25 هزار تومان هزینه دادرسی که جمعا  000 / 250 / 4 ریال بر له خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و مدت 20 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی  در  محاکم عمومی تهران می باش��د . ما بقی 

خواسته خواهان به علت عدم ارائه مستندات و به استناد ماده 197 رد می گرد .
120885 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
خانم مریم صفائی اصل به شماره شناسنامه 1728 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400781  از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود صفائی اصل  به شماره شناسنامه 4702 در تاریخ  24 / 8 / 92 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   رقیه با صفا شماره شناسنامه 110 تاریخ تولد 1329 صادره 
میمه نسبت با متوفی همسر  2-  مریم صفائی اصل شماره شناسنامه 1728 تاریخ تولد 1357  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 3- سمیه صفائی 
اصل شماره شناسنامه 4462 تاریخ تولد 1364 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – سمیرا صفائی اصل  شماره شناسنامه 51392  تاریخ تولد 
1367  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 5 – علیرضا صفائی اصل شماره شناسنامه 3551 تاریخ تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 
6 -   جواد صفائی اصل شماره شناسنامه 5386 تاریخ تولد 1359 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120904 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای علی خانی سلطان آباد به شماره شناسنامه 00480091250 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400782  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تارویردی خانی سلطان آباد  به شماره شناسنامه 281 در تاریخ   1 / 3 / 94 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   زهرا صدیقی سلطان آباد  شماره شناسنامه 626 تاریخ تولد 
1335 صادره هشترود نسبت با متوفی همسر  2-  ساره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 1813 تاریخ تولد 1359  صادره شهر ری نسبت با متوفی 
فرزند 3- ستاره  خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 263 تاریخ تولد 1361 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – یاسمن  خانی سلطان آباد  شماره 
شناسنامه 756  تاریخ تولد 1363  صادره کرج نسبت با متوفی فرزند 5 – طاهره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 7142 تاریخ تولد 1357 صادره 
شمیرانات نسبت با متوفی فرزند 6 -   علی خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480091250 تاریخ تولد 1368 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  
7 -  رضا خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480315957 تاریخ تولد 1370 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120898 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا قادری درباغی به شماره شناسنامه 12 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400780  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قادری  به شماره شناسنامه 18 در تاریخ  5 / 10 /  1390در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   بتول طباطبائی دره باغی  شماره شناسنامه 
286 تاریخ تولد 1319 صادره اردستان نسبت با متوفی همسر  2-  محمد رضا قادری درباغی  شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 1345  صادره 
اردستان نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی قادری  شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1360 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 4 –  هادی 
قادری  شماره شناسنامه 10 تاریخ تولد 1354 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 5 -  معصومه قادری  شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 
1351 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 6 – زهرا قادری  شماره شناسنامه 17 تاریخ تولد 1341 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  
7 -  محمد تقی قادری  شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 1348 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120901 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران کد درخواست 29429273

آگهی تغییرات  شرکت پارس نیکان همراه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 332169 و 
شناسه ملی  10103747453 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

1394/08/10 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: 
روح اله قبادی به شماره ملی 4549676299  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت   سهم الشرکه خود را به مبلغ 6700000000 
ریال افزایش داد. مس��عود صادق به ش��ماره ملی 0491452373  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت  سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3300000000 ریال افزایش داد. در نتیجه س��رمایه ش��رکت  از  مبلغ 6800000000 ریال به 10000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.  اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه: روح اله قبادی به 
شماره ملی 4549676299 دارنده مبلغ 6700000000 ریال سهم الشرکه مسعود صادق به شماره ملی 0491452373 دارنده مبلغ 
3300000000 ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه   انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166282 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29429586
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  محل 
ش��رکت  در و اح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه آدرس خیاب��ان  آزادی خیابان  حبی��ب اله کوچ��ه اختراعی پ6 – واحد 1 کد پس��تی 
1458853511 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید  . آقای محس��ن حبیبی مظاهری،   فرزند 
محمود شماره ملی 4310146147  صادره از تهران متولد 1368/06/30  با پرداخت مبلغ 45000000 ریال به صندوق شرکت  
در زمره ش��رکاء درآمد. س��رمایه ش��رکت  از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 145000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید  . اس��امی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر تعیین گردید: آقای عادل مجدآرا 
به ش��ماره ملی 2709322129 دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الش��رکه آقای سعید یگانه به شماره ملی 5329836591 
دارنده مبلغ 45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محمد صالح  حبیبی مظاهری به  شماره ملی 0081074840  دارنده مبلغ 
45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محسن حبیبی مظاهری به شماره ملی 4310146147  دارنده مبلغ 45000000 ریال 
س��هم الش��رکه با ثبت این مستند تصمیمات   افزایش سرمایه از طریق ورود ش��ریکت جدید ، تغییر محل )تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی( انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166283 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

 کد درخواست 29429904
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ ب��ا مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع  عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  اعضا 
هیئت مدیره  به قرار ذیل برای مدت نامحدود به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عادل مجدآرا به ش��ماره ملی 2709322129  
به س��مت مدیر عامل و عضو آقای س��عید یگانه به شماره ملی 5329836591  به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حبیبی 
مظاهری به شماره ملی 4310146147   به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره  حق امضا  کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت  
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی و  هرگونه قراردادی که برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه  ا وراق 
عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با  امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات    
تعیین وضیعیت حق  امضاء، تعیین س��مت مدیران، انتخاب مدیران انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166284 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29430459
آگهی انحالل ش��رکت  در آس��ا نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت 466020 و شناسه ملی  14004655281 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/08/14 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  ش��رکت  مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و رضا فارابی به ش��ماره ملی 0795015925 به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه به آدرس 
تهران خیابان  ش��ریعتی روبروی پارک کوروش پ 985 واحد 3 کد پس��تی 1661718816 تعیین گردید. با ثبت این مس��تند 
تصمیمات  انحالل انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166285- سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29430146
آگهی تغییرات ش��رکت  تریلر س��ازان پل با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 180603 و شناسه ملی  10102228103 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/06 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  محل شرکت به  استان تهران شهر جدید پرند  بلوار 
جمهوری بعد از میدان اس��تقالل بلوک ای 9 طب اول واحد 199 به کد پس��تی 3761341876 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحددیگر(   انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166286 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

آگهی مزایده عمومی 

94/11-03-05
رجوع به صفحه داخلیم الف 3544 

کد درخواست 29341150
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  ایده رایان کوثر در تاریخ 1394/08/24 به ش��ماره ثبت 482363  به شناسه ملی 
14005388548 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:  انجام امور فنی  و مهندسی، تولید، خرید و فروش، امور بازرگانی و خدماتی،  خرید سهام شرکت ها، طراحی و 
تولید قطعات، قالبهای صنعتی،  سیس��تم ها و دس��تگاه ها و ارائه مشاوره در این امور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – بزرگراه ارتش – محله 
اراج – خیابان  پروین – پ18 – طبقه 4 واحد شرقی کد پستی 1694815888   سرمایه شرکت:  مبلغ 1000000 ریال می 
باش��د .  اولین مدیران ش��رکت:  آقای محمد دوست محمدیان به ش��ماره ملی 0081683261 دارنده 500000 ریال به سمت  
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  آقای محمدرضا مظلوم به ش��ماره ملی 0078454451 دارنده 500000 ریال به س��مت  
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب  گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت  از 
قبیل چک، س��فته بروات، قراردادها با امضای محمدرضا مظلوم و محمد دوس��ت  محمدیان همراه  با مهر ش��رکت و اوراق عادی 
و اداری به امضای  محمد دوس��ت محمدیان همراه با مهر ش��رکت معتبر   است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه )ثبت 

موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166287 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29426368
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  آرم��ان گل دژ در تاریخ 394/08/24 به ش��ماره ثبت 482362 به شناس��ه ملی 
14005388533  ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:   خرید و فروش  و واردات و صادرات   تهیه تولید توزیع بسته بندی و پخش انواع کودهای کشاورزی برگزاری 
و ش��رکت در س��مینارها و  نمایش��گاه ها و همایش ها در داخل و خارج از کش��ور ش��رکت در مناقصات و مزایدات   دولتی و 
خصوص��ی اخ��ذ وام و تس��هیالت بصورت ریالی و ارزی  از بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری معتب��ر خرید و فروش و واردات و 
ص��ادرات  کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی   اخذ و اعطای نمایندگ��ی داخلی و خارجی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم(  مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – پونک خیابان  فرزانه 
ش��رقی – بلوار عدل – پ 32- طبقه 2 واحد 13 کد پ 1476696978 س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 10000000 ریال می باش��د. 
اولین مدیران ش��رکت:  فرزانه بخش��ی به سمت  رئیس هیئت مدیره  به شماره م 4420604344  دارنده 2000000 ریال سهم 
الش��رکه و آقای رضا بخش��ی  به س��مت عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل   به شماره م 5619948102  دارنده 8000000 ریال 
س��هم الش��رکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و  بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل  چک، س��فته، بروات و قراردادها به امضاء مدیر عامل  منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر  و نامه های عادری و ا داری با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساس��نامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166288 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29432465
آگهی تغییرات  ش��رکت  دنیای  آهن تابش با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 150612 و شناسه ملی  10101934350 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/04 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  شرکت  مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و در نتیجه مهرداد رحمتی به ش��ماره ملی 0045171505  به س��مت  مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل 
تصفیه استان تهران ، شرکت  تهران خیابان  شادآباد خیابان  17 شهیور پاساز 17 شهیور بلوک آ- د  طبقه دوم 192 کد پستی 
1371878153 می باش��د. با ثبت این مس��تند تصمیمات   انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166289 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

آگهی مزایده عمومی 94/11-03-05
ی�ک کارخان�ه دولت�ی در نظر دارد اقالم مش�روحه ذیل را از طری�ق مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
عالقمندان می توانند ضمن تماس تلفنی با شماره 44984654 همه روزه به غیر از پنجشنبه ها و روزهای 
تعطیل راس س�اعتهای 8/30 و 10/30 و14/30 به منظور بازدید و دریافت اس�ناد، به آدرس ذیل مراجعه و 

پیشنهاد خود را برای یک یا چند قلم حداکثر تا تاریخ درج شده در آگهی ارایه نمایند.
1( ابزار آالت و ماش�ین آالت     2( قطعات برقی و الکترونیک    3( اقالم اداری و عمومی مس�تعمل    4( 

مواد اولیه فلزی) شمش چدن خاکستری و میلگرد اتومات قطر14(
مهلت دریافت اسناد:3 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی)تاریخ نوبت دوم:94/11/17(

تاریخ بازگشایی پاکات:94/12/2 آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک:94/11/20  
مح�ل تحوی�ل و دریافت اس�ناد و همچنین بازدید: ته�ران- کیلومتر17 جاده مخصوص کرج- س�ه راه 

داروپخش- معاونت بازرگانی- شماره تلفن44984654
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

م الف 3544 

   آگهی حصر وراثت
آقای محس��ن حس��ینجانی به شماره شناسنامه 44739 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالسه پرونده 791 /  9400788  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد حسینجانی  به شماره شناسنامه 39 در 
تاریخ  19 / 5 / 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 -  عصمت 
مبارکی ش��ماره شناس��نامه 3 تاریخ تولد 1345 صادره اراک نس��بت با متوفی همسر  2- غالمرضا حس��ینجانی شماره شناسنامه 
2419 تاریخ تولد 1351  صادره تهران نس��بت با متوفی پس��ر 3- محسن حسینجانی  شماره شناسنامه 44739 تاریخ تولد 1361 
صادره تهران نسبت با متوفی پسر 4 – لیال حسینجانی شماره شناسنامه 0059514817  تاریخ تولد 1352  صادره تهران نسبت 
با متوفی دختر 5 – زهره حس��ینجانی  ش��ماره شناسنامه 30511 تاریخ تولد 1357 صادره تهران نسبت با متوفی دختر و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120894 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای س��عید س��عادتی به ش��ماره شناس��نامه 608 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 791 /  9400785  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اباذر س��عادتی  به ش��ماره شناسنامه 1 
در تاری��خ  23 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 
-  ایضاگل ش��یخزاده ش��ماره شناس��نامه 337 تاریخ تولد 1332 صادره اردبیل نس��بت با متوفی همس��ر  2-  سعید سعادتی 
ش��ماره شناس��نامه 608 تاریخ تولد 1351  صادره میانه نس��بت با متوفی فرزند 3-  مجید س��عادتی  شماره شناسنامه 607 
تاریخ تولد 1348 صادره میانه  نس��بت با متوفی فرزند  4 –  صمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 21431  تاریخ تولد 1355  
صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 5 – محمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9648  تاریخ تولد 1360  صادره تهران نسبت 
با متوفی فرزند 6 -  احمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9572  تاریخ تولد 1361  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 7 
-  مرضیه س��عادتی ش��ماره شناسنامه 3084  تاریخ تولد 1363  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حس��بی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120896 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه آرونی حصاری به ش��ماره شناس��نامه 2608 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 1477  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اصغر پور احمدی پیشخانی  به شماره 
شناس��نامه 2 در تاری��خ  1 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به  :1 -  فاطمه آرونی حصاری  ش��ماره شناس��نامه 2 تاریخ تولد 1354 صادره ورامین نس��بت با متوفی دختر  2-  زهرا 
پور احمدی پیش��خانی  ش��ماره شناس��نامه 0025289081 تاریخ تولد 1381  صادره تهران نسبت با متوفی دختر 3-  علیرضا  
پور احمدی پیش��خانی ش��ماره شناس��نامه 0410422606 تاریخ تولد 1374 صادره تهران  نسبت با متوفی پسر و مرحوم ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120893 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رس��یدگی 15 / 10 / 94 ش��ماره پرونده 94 – 753 – 940477 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای 
حل اختالف  منطقه 15 تهران خواهان اردش��یر عالی پور خوانده جمیله بیاتی خواس��ته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  
درخواس��تی بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و 
تبادل نظر ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای اردشیر 
عالی پور به طرفیت خانم جمیله بیاتی به خواس��ته مطالبه مبلغ 000/ 500 / 24 ریال با احتس��اب هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه بابت واریز اش��تباه وجه به حس��اب خوانده بدوا قرار تامین خواس��ته نظر به اینکه مس��تندات دعوی توجه به خوانده دارد 
و مف��اد و مندرج��ات ان حکایت از مدیونیت خوانده نس��بت به خواه��ان می نماید خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
اگهی در جلس��ه حضور نیافته دفاع ، انکار و تکذیبی که موجبات بطالن و  بی اعتباری دعوی و مس��تندات انرا ایجاب نماید به 
عمل نیاورده اس��ت با توجه به مس��تندات ارائه ش��ده شورا خواسته خواهان را وارد دانس��ته و به استناد مواد 119 و 519 قانون 
ایین دادس��ی مدنی و ماده ق مدنی خوانده را به پرداخت 000 /  500 / 24 ریال که در تاریخ 22 / 7 / 94 س��هوا به حس��اب 
خوانده ریخته ش��د و تاخیر تادیه طبق ش��اخص نرخ تورم اعالمی از تاریخ  دادخواست  لغایت اجرای حکم بر له خواهان محکوم 
م��ی نمای��د رای صادره غیاب��ی و مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضای مهل��ت مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی تهران می باش��د . 
120889 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له  ابراهیم هداوند میرزایی نام پدر شعبانعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت قرچک باقر آباد  کارخانه صنایع ایمان 
مشخصات محکوم علیه علی اکبر براتی نام پدر فتعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت مجهول المکان  محکوم به به موجب دادنامه شماره 618 
مورخ 27 / 8 / 94 شورای حل اختالف  مجتمع  15 شعبه 760 که وفق                             دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل 
کرده است محکوم علیه به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 17 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید چک  9 /12 / 93 ضمنا 

نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .
120890 -  شعبه 760 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی افش��اری به ش��ماره شناس��نامه 22874 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 941468  از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی افشاری روغنی  به شماره شناسنامه 86454 در 
تاریخ  16 / 10/ 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  مجتبی 
افش��اری  ش��ماره شناسنامه 22874 تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی پس��ر  2-  فخر السادات ریحانی بروجردی  شماره 
شناس��نامه 3038 تاریخ تولد 1325  صادره تهران نس��بت با متوفی همسر 3-  انسیه افشاری شماره شناسنامه 3087 تاریخ تولد 
1360 صادره تهران  نس��بت با متوفی دختر 4 – زهرا افش��اری روغنی  ش��ماره شناسنامه 15032 تاریخ تولد 1347 صادره تهران  
نس��بت با متوفی دختر 5 – محمد علی افش��اری روغنی  شماره شناسنامه 1143 تاریخ تولد 1345 صادره تهران نسبت با متوفی 
پس��ر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این 

شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120892 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 12 / 10 / 94 شماره پرونده 94 – 753 – 940471 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای حل 
اختالف  منطقه 15 تهران خواهان پدرام افشون خوانده احسان اقبال خواسته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  درخواستی 
بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای پدرام افشون به طرفیت آقای 
احس��ان اقبال به خواس��ته تقاضای رس��یدگی و صدور  حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت  کل خسارت و ضرر و ریان و هزینه 
کارشناس��ی جمعا به مبلغ 000 / 000 / 35 ریال و س��پس هزینه دادرسی  نظر به اینکه مستند دعوی خواهان گزارش کالنتری و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد که خسارت وارده را تعیین نموده خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر اگهی  در 
جلسه حضور نیافته است شورا با توجه به مستندات پرونده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد  ماده 198 و 519 ق ایین 
دادرس��ی و ماده 311 ق مدنی خوانده را به پرداخت  000 / 000 / 3 ریال  خس��ارت و 000 / 000 / 1 ریال هزنیه کارشناس��ی و 
مبلغ 25 هزار تومان هزینه دادرسی که جمعا  000 / 250 / 4 ریال بر له خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و مدت 20 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی  در  محاکم عمومی تهران می باش��د . ما بقی 

خواسته خواهان به علت عدم ارائه مستندات و به استناد ماده 197 رد می گرد .
120885 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
خانم مریم صفائی اصل به شماره شناسنامه 1728 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400781  از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود صفائی اصل  به شماره شناسنامه 4702 در تاریخ  24 / 8 / 92 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   رقیه با صفا شماره شناسنامه 110 تاریخ تولد 1329 صادره 
میمه نسبت با متوفی همسر  2-  مریم صفائی اصل شماره شناسنامه 1728 تاریخ تولد 1357  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 3- سمیه صفائی 
اصل شماره شناسنامه 4462 تاریخ تولد 1364 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – سمیرا صفائی اصل  شماره شناسنامه 51392  تاریخ تولد 
1367  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 5 – علیرضا صفائی اصل شماره شناسنامه 3551 تاریخ تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 
6 -   جواد صفائی اصل شماره شناسنامه 5386 تاریخ تولد 1359 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120904 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای علی خانی سلطان آباد به شماره شناسنامه 00480091250 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400782  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تارویردی خانی سلطان آباد  به شماره شناسنامه 281 در تاریخ   1 / 3 / 94 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   زهرا صدیقی سلطان آباد  شماره شناسنامه 626 تاریخ تولد 
1335 صادره هشترود نسبت با متوفی همسر  2-  ساره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 1813 تاریخ تولد 1359  صادره شهر ری نسبت با متوفی 
فرزند 3- ستاره  خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 263 تاریخ تولد 1361 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – یاسمن  خانی سلطان آباد  شماره 
شناسنامه 756  تاریخ تولد 1363  صادره کرج نسبت با متوفی فرزند 5 – طاهره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 7142 تاریخ تولد 1357 صادره 
شمیرانات نسبت با متوفی فرزند 6 -   علی خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480091250 تاریخ تولد 1368 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  
7 -  رضا خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480315957 تاریخ تولد 1370 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120898 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا قادری درباغی به شماره شناسنامه 12 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400780  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قادری  به شماره شناسنامه 18 در تاریخ  5 / 10 /  1390در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   بتول طباطبائی دره باغی  شماره شناسنامه 
286 تاریخ تولد 1319 صادره اردستان نسبت با متوفی همسر  2-  محمد رضا قادری درباغی  شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 1345  صادره 
اردستان نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی قادری  شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1360 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 4 –  هادی 
قادری  شماره شناسنامه 10 تاریخ تولد 1354 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 5 -  معصومه قادری  شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 
1351 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 6 – زهرا قادری  شماره شناسنامه 17 تاریخ تولد 1341 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  
7 -  محمد تقی قادری  شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 1348 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120901 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران کد درخواست 29429273

آگهی تغییرات  شرکت پارس نیکان همراه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 332169 و 
شناسه ملی  10103747453 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

1394/08/10 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: 
روح اله قبادی به شماره ملی 4549676299  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت   سهم الشرکه خود را به مبلغ 6700000000 
ریال افزایش داد. مس��عود صادق به ش��ماره ملی 0491452373  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت  سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3300000000 ریال افزایش داد. در نتیجه س��رمایه ش��رکت  از  مبلغ 6800000000 ریال به 10000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.  اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه: روح اله قبادی به 
شماره ملی 4549676299 دارنده مبلغ 6700000000 ریال سهم الشرکه مسعود صادق به شماره ملی 0491452373 دارنده مبلغ 
3300000000 ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه   انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166282 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29429586
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  محل 
ش��رکت  در و اح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه آدرس خیاب��ان  آزادی خیابان  حبی��ب اله کوچ��ه اختراعی پ6 – واحد 1 کد پس��تی 
1458853511 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید  . آقای محس��ن حبیبی مظاهری،   فرزند 
محمود شماره ملی 4310146147  صادره از تهران متولد 1368/06/30  با پرداخت مبلغ 45000000 ریال به صندوق شرکت  
در زمره ش��رکاء درآمد. س��رمایه ش��رکت  از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 145000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید  . اس��امی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر تعیین گردید: آقای عادل مجدآرا 
به ش��ماره ملی 2709322129 دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الش��رکه آقای سعید یگانه به شماره ملی 5329836591 
دارنده مبلغ 45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محمد صالح  حبیبی مظاهری به  شماره ملی 0081074840  دارنده مبلغ 
45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محسن حبیبی مظاهری به شماره ملی 4310146147  دارنده مبلغ 45000000 ریال 
س��هم الش��رکه با ثبت این مستند تصمیمات   افزایش سرمایه از طریق ورود ش��ریکت جدید ، تغییر محل )تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی( انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166283 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

 کد درخواست 29429904
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ ب��ا مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع  عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  اعضا 
هیئت مدیره  به قرار ذیل برای مدت نامحدود به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عادل مجدآرا به ش��ماره ملی 2709322129  
به س��مت مدیر عامل و عضو آقای س��عید یگانه به شماره ملی 5329836591  به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حبیبی 
مظاهری به شماره ملی 4310146147   به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره  حق امضا  کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت  
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی و  هرگونه قراردادی که برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه  ا وراق 
عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با  امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات    
تعیین وضیعیت حق  امضاء، تعیین س��مت مدیران، انتخاب مدیران انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166284 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29430459
آگهی انحالل ش��رکت  در آس��ا نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت 466020 و شناسه ملی  14004655281 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/08/14 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  ش��رکت  مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و رضا فارابی به ش��ماره ملی 0795015925 به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه به آدرس 
تهران خیابان  ش��ریعتی روبروی پارک کوروش پ 985 واحد 3 کد پس��تی 1661718816 تعیین گردید. با ثبت این مس��تند 
تصمیمات  انحالل انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166285- سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 29430146
آگهی تغییرات ش��رکت  تریلر س��ازان پل با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 180603 و شناسه ملی  10102228103 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/06 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  محل شرکت به  استان تهران شهر جدید پرند  بلوار 
جمهوری بعد از میدان اس��تقالل بلوک ای 9 طب اول واحد 199 به کد پس��تی 3761341876 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحددیگر(   انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166286 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

آگهی مزایده عمومی 

94/11-03-05
رجوع به صفحه داخلیم الف 3544 

کد درخواست 29341150
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  ایده رایان کوثر در تاریخ 1394/08/24 به ش��ماره ثبت 482363  به شناسه ملی 
14005388548 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:  انجام امور فنی  و مهندسی، تولید، خرید و فروش، امور بازرگانی و خدماتی،  خرید سهام شرکت ها، طراحی و 
تولید قطعات، قالبهای صنعتی،  سیس��تم ها و دس��تگاه ها و ارائه مشاوره در این امور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – بزرگراه ارتش – محله 
اراج – خیابان  پروین – پ18 – طبقه 4 واحد شرقی کد پستی 1694815888   سرمایه شرکت:  مبلغ 1000000 ریال می 
باش��د .  اولین مدیران ش��رکت:  آقای محمد دوست محمدیان به ش��ماره ملی 0081683261 دارنده 500000 ریال به سمت  
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  آقای محمدرضا مظلوم به ش��ماره ملی 0078454451 دارنده 500000 ریال به س��مت  
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب  گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت  از 
قبیل چک، س��فته بروات، قراردادها با امضای محمدرضا مظلوم و محمد دوس��ت  محمدیان همراه  با مهر ش��رکت و اوراق عادی 
و اداری به امضای  محمد دوس��ت محمدیان همراه با مهر ش��رکت معتبر   است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه )ثبت 

موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166287 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29426368
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  آرم��ان گل دژ در تاریخ 394/08/24 به ش��ماره ثبت 482362 به شناس��ه ملی 
14005388533  ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:   خرید و فروش  و واردات و صادرات   تهیه تولید توزیع بسته بندی و پخش انواع کودهای کشاورزی برگزاری 
و ش��رکت در س��مینارها و  نمایش��گاه ها و همایش ها در داخل و خارج از کش��ور ش��رکت در مناقصات و مزایدات   دولتی و 
خصوص��ی اخ��ذ وام و تس��هیالت بصورت ریالی و ارزی  از بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری معتب��ر خرید و فروش و واردات و 
ص��ادرات  کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی   اخذ و اعطای نمایندگ��ی داخلی و خارجی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم(  مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – پونک خیابان  فرزانه 
ش��رقی – بلوار عدل – پ 32- طبقه 2 واحد 13 کد پ 1476696978 س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 10000000 ریال می باش��د. 
اولین مدیران ش��رکت:  فرزانه بخش��ی به سمت  رئیس هیئت مدیره  به شماره م 4420604344  دارنده 2000000 ریال سهم 
الش��رکه و آقای رضا بخش��ی  به س��مت عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل   به شماره م 5619948102  دارنده 8000000 ریال 
س��هم الش��رکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و  بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل  چک، س��فته، بروات و قراردادها به امضاء مدیر عامل  منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر  و نامه های عادری و ا داری با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساس��نامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166288 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29432465
آگهی تغییرات  ش��رکت  دنیای  آهن تابش با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 150612 و شناسه ملی  10101934350 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/04 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  شرکت  مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و در نتیجه مهرداد رحمتی به ش��ماره ملی 0045171505  به س��مت  مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل 
تصفیه استان تهران ، شرکت  تهران خیابان  شادآباد خیابان  17 شهیور پاساز 17 شهیور بلوک آ- د  طبقه دوم 192 کد پستی 
1371878153 می باش��د. با ثبت این مس��تند تصمیمات   انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
166289 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

آگهی مزایده عمومی 94/11-03-05
ی�ک کارخان�ه دولت�ی در نظر دارد اقالم مش�روحه ذیل را از طری�ق مزایده عمومی به فروش برس�اند. 
عالقمندان می توانند ضمن تماس تلفنی با شماره 44984654 همه روزه به غیر از پنجشنبه ها و روزهای 
تعطیل راس س�اعتهای 8/30 و 10/30 و14/30 به منظور بازدید و دریافت اس�ناد، به آدرس ذیل مراجعه و 

پیشنهاد خود را برای یک یا چند قلم حداکثر تا تاریخ درج شده در آگهی ارایه نمایند.
1( ابزار آالت و ماش�ین آالت     2( قطعات برقی و الکترونیک    3( اقالم اداری و عمومی مس�تعمل    4( 

مواد اولیه فلزی) شمش چدن خاکستری و میلگرد اتومات قطر14(
مهلت دریافت اسناد:3 روز کاری پس از انتشار نوبت دوم آگهی)تاریخ نوبت دوم:94/11/17(

تاریخ بازگشایی پاکات:94/12/2 آخرین مهلت تحویل اسناد و مدارک:94/11/20  
مح�ل تحوی�ل و دریافت اس�ناد و همچنین بازدید: ته�ران- کیلومتر17 جاده مخصوص کرج- س�ه راه 

داروپخش- معاونت بازرگانی- شماره تلفن44984654
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

م الف 3544 

   آگهی حصر وراثت
آقای محس��ن حس��ینجانی به شماره شناسنامه 44739 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالسه پرونده 791 /  9400788  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد حسینجانی  به شماره شناسنامه 39 در 
تاریخ  19 / 5 / 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 -  عصمت 
مبارکی ش��ماره شناس��نامه 3 تاریخ تولد 1345 صادره اراک نس��بت با متوفی همسر  2- غالمرضا حس��ینجانی شماره شناسنامه 
2419 تاریخ تولد 1351  صادره تهران نس��بت با متوفی پس��ر 3- محسن حسینجانی  شماره شناسنامه 44739 تاریخ تولد 1361 
صادره تهران نسبت با متوفی پسر 4 – لیال حسینجانی شماره شناسنامه 0059514817  تاریخ تولد 1352  صادره تهران نسبت 
با متوفی دختر 5 – زهره حس��ینجانی  ش��ماره شناسنامه 30511 تاریخ تولد 1357 صادره تهران نسبت با متوفی دختر و مرحوم 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد 

واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120894 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای س��عید س��عادتی به ش��ماره شناس��نامه 608 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 791 /  9400785  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اباذر س��عادتی  به ش��ماره شناسنامه 1 
در تاری��خ  23 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 
-  ایضاگل ش��یخزاده ش��ماره شناس��نامه 337 تاریخ تولد 1332 صادره اردبیل نس��بت با متوفی همس��ر  2-  سعید سعادتی 
ش��ماره شناس��نامه 608 تاریخ تولد 1351  صادره میانه نس��بت با متوفی فرزند 3-  مجید س��عادتی  شماره شناسنامه 607 
تاریخ تولد 1348 صادره میانه  نس��بت با متوفی فرزند  4 –  صمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 21431  تاریخ تولد 1355  
صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 5 – محمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9648  تاریخ تولد 1360  صادره تهران نسبت 
با متوفی فرزند 6 -  احمد س��عادتی ش��ماره شناس��نامه 9572  تاریخ تولد 1361  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند 7 
-  مرضیه س��عادتی ش��ماره شناسنامه 3084  تاریخ تولد 1363  صادره تهران نس��بت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری 
ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حس��بی در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120896 -رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه آرونی حصاری به ش��ماره شناس��نامه 2608 مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 1477  از 
این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اصغر پور احمدی پیشخانی  به شماره 
شناس��نامه 2 در تاری��خ  1 / 8/ 1394  در اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الف��وت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به  :1 -  فاطمه آرونی حصاری  ش��ماره شناس��نامه 2 تاریخ تولد 1354 صادره ورامین نس��بت با متوفی دختر  2-  زهرا 
پور احمدی پیش��خانی  ش��ماره شناس��نامه 0025289081 تاریخ تولد 1381  صادره تهران نسبت با متوفی دختر 3-  علیرضا  
پور احمدی پیش��خانی ش��ماره شناس��نامه 0410422606 تاریخ تولد 1374 صادره تهران  نسبت با متوفی پسر و مرحوم ورثه 
دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این ش��عبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد ش��د .
120893 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رس��یدگی 15 / 10 / 94 ش��ماره پرونده 94 – 753 – 940477 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای 
حل اختالف  منطقه 15 تهران خواهان اردش��یر عالی پور خوانده جمیله بیاتی خواس��ته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  
درخواس��تی بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات 
قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و 
تبادل نظر ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای اردشیر 
عالی پور به طرفیت خانم جمیله بیاتی به خواس��ته مطالبه مبلغ 000/ 500 / 24 ریال با احتس��اب هزینه های دادرسی و تاخیر 
تادیه بابت واریز اش��تباه وجه به حس��اب خوانده بدوا قرار تامین خواس��ته نظر به اینکه مس��تندات دعوی توجه به خوانده دارد 
و مف��اد و مندرج��ات ان حکایت از مدیونیت خوانده نس��بت به خواه��ان می نماید خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
اگهی در جلس��ه حضور نیافته دفاع ، انکار و تکذیبی که موجبات بطالن و  بی اعتباری دعوی و مس��تندات انرا ایجاب نماید به 
عمل نیاورده اس��ت با توجه به مس��تندات ارائه ش��ده شورا خواسته خواهان را وارد دانس��ته و به استناد مواد 119 و 519 قانون 
ایین دادس��ی مدنی و ماده ق مدنی خوانده را به پرداخت 000 /  500 / 24 ریال که در تاریخ 22 / 7 / 94 س��هوا به حس��اب 
خوانده ریخته ش��د و تاخیر تادیه طبق ش��اخص نرخ تورم اعالمی از تاریخ  دادخواست  لغایت اجرای حکم بر له خواهان محکوم 
م��ی نمای��د رای صادره غیاب��ی و مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضای مهل��ت مدت 20 روز قابل تجدید نظر در 

محاکم عمومی تهران می باش��د . 
120889 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له  ابراهیم هداوند میرزایی نام پدر شعبانعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت قرچک باقر آباد  کارخانه صنایع ایمان 
مشخصات محکوم علیه علی اکبر براتی نام پدر فتعلی شغل آزاد نشانی محل اقامت مجهول المکان  محکوم به به موجب دادنامه شماره 618 
مورخ 27 / 8 / 94 شورای حل اختالف  مجتمع  15 شعبه 760 که وفق                             دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت حاصل 
کرده است محکوم علیه به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 17 ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از تاریخ سر رسید چک  9 /12 / 93 ضمنا 

نیم عشر دولتی و هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد .
120890 -  شعبه 760 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
آقای مجتبی افش��اری به ش��ماره شناس��نامه 22874 مطابق دادخواست تقدیمی به کالس��ه پرونده 756 / 941468  از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی افشاری روغنی  به شماره شناسنامه 86454 در 
تاریخ  16 / 10/ 1394  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  مجتبی 
افش��اری  ش��ماره شناسنامه 22874 تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی پس��ر  2-  فخر السادات ریحانی بروجردی  شماره 
شناس��نامه 3038 تاریخ تولد 1325  صادره تهران نس��بت با متوفی همسر 3-  انسیه افشاری شماره شناسنامه 3087 تاریخ تولد 
1360 صادره تهران  نس��بت با متوفی دختر 4 – زهرا افش��اری روغنی  ش��ماره شناسنامه 15032 تاریخ تولد 1347 صادره تهران  
نس��بت با متوفی دختر 5 – محمد علی افش��اری روغنی  شماره شناسنامه 1143 تاریخ تولد 1345 صادره تهران نسبت با متوفی 
پس��ر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یکماه به این 

شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120892 -رئیس شعبه 756 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

دادنامه 
تاریخ رسیدگی 12 / 10 / 94 شماره پرونده 94 – 753 – 940471 شماره دادنامه مرجع رسیدگی حوزه 753 شورای حل 
اختالف  منطقه 15 تهران خواهان پدرام افشون خوانده احسان اقبال خواسته مطالبه گردشکار خواهان دادخواستی /  درخواستی 
بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت 
فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده پس از ش��ور و تبادل نظر ختم 
رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای شورا در خصوص دادخواست آقای پدرام افشون به طرفیت آقای 
احس��ان اقبال به خواس��ته تقاضای رس��یدگی و صدور  حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت  کل خسارت و ضرر و ریان و هزینه 
کارشناس��ی جمعا به مبلغ 000 / 000 / 35 ریال و س��پس هزینه دادرسی  نظر به اینکه مستند دعوی خواهان گزارش کالنتری و 
نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد که خسارت وارده را تعیین نموده خوانده علیرغم ابالغ قانونی از طریق نشر اگهی  در 
جلسه حضور نیافته است شورا با توجه به مستندات پرونده خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد  ماده 198 و 519 ق ایین 
دادرس��ی و ماده 311 ق مدنی خوانده را به پرداخت  000 / 000 / 3 ریال  خس��ارت و 000 / 000 / 1 ریال هزنیه کارشناس��ی و 
مبلغ 25 هزار تومان هزینه دادرسی که جمعا  000 / 250 / 4 ریال بر له خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و مدت 20 
روز پ��س از اب��الغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت 20 روز قابل تجدید نظر خواهی  در  محاکم عمومی تهران می باش��د . ما بقی 

خواسته خواهان به علت عدم ارائه مستندات و به استناد ماده 197 رد می گرد .
120885 -  شعبه 753 مجتمع شماره 15 شهرستان تهران 

آگهی حصر وراثت
خانم مریم صفائی اصل به شماره شناسنامه 1728 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400781  از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود صفائی اصل  به شماره شناسنامه 4702 در تاریخ  24 / 8 / 92 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   رقیه با صفا شماره شناسنامه 110 تاریخ تولد 1329 صادره 
میمه نسبت با متوفی همسر  2-  مریم صفائی اصل شماره شناسنامه 1728 تاریخ تولد 1357  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 3- سمیه صفائی 
اصل شماره شناسنامه 4462 تاریخ تولد 1364 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – سمیرا صفائی اصل  شماره شناسنامه 51392  تاریخ تولد 
1367  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 5 – علیرضا صفائی اصل شماره شناسنامه 3551 تاریخ تولد 1355 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 
6 -   جواد صفائی اصل شماره شناسنامه 5386 تاریخ تولد 1359 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120904 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای علی خانی سلطان آباد به شماره شناسنامه 00480091250 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400782  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان تارویردی خانی سلطان آباد  به شماره شناسنامه 281 در تاریخ   1 / 3 / 94 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   زهرا صدیقی سلطان آباد  شماره شناسنامه 626 تاریخ تولد 
1335 صادره هشترود نسبت با متوفی همسر  2-  ساره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 1813 تاریخ تولد 1359  صادره شهر ری نسبت با متوفی 
فرزند 3- ستاره  خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 263 تاریخ تولد 1361 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند 4 – یاسمن  خانی سلطان آباد  شماره 
شناسنامه 756  تاریخ تولد 1363  صادره کرج نسبت با متوفی فرزند 5 – طاهره خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 7142 تاریخ تولد 1357 صادره 
شمیرانات نسبت با متوفی فرزند 6 -   علی خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480091250 تاریخ تولد 1368 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  
7 -  رضا خانی سلطان آباد  شماره شناسنامه 00480315957 تاریخ تولد 1370 صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120898 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران

آگهی حصر وراثت
آقای محمد رضا قادری درباغی به شماره شناسنامه 12 مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  791 / 9400780  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی قادری  به شماره شناسنامه 18 در تاریخ  5 / 10 /  1390در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -   بتول طباطبائی دره باغی  شماره شناسنامه 
286 تاریخ تولد 1319 صادره اردستان نسبت با متوفی همسر  2-  محمد رضا قادری درباغی  شماره شناسنامه 12 تاریخ تولد 1345  صادره 
اردستان نسبت با متوفی فرزند 3- مهدی قادری  شماره شناسنامه 4 تاریخ تولد 1360 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 4 –  هادی 
قادری  شماره شناسنامه 10 تاریخ تولد 1354 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 5 -  معصومه قادری  شماره شناسنامه 2 تاریخ تولد 
1351 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند 6 – زهرا قادری  شماره شناسنامه 17 تاریخ تولد 1341 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  
7 -  محمد تقی قادری  شماره شناسنامه 11 تاریخ تولد 1348 صادره اردستان نسبت با متوفی فرزند  و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
120901 - رئیس شعبه 791 شورای حل اختالف مجتمع شماره 15 تهران کد درخواست 29429273

آگهی تغییرات  شرکت پارس نیکان همراه با مسئولیت محدود به شماره ثبت 332169 و 
شناسه ملی  10103747453 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

1394/08/10 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: 
روح اله قبادی به شماره ملی 4549676299  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت   سهم الشرکه خود را به مبلغ 6700000000 
ریال افزایش داد. مس��عود صادق به ش��ماره ملی 0491452373  با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت  سهم الشرکه خود را به مبلغ 
3300000000 ریال افزایش داد. در نتیجه س��رمایه ش��رکت  از  مبلغ 6800000000 ریال به 10000000000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح می گردد.  اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از افزایش سرمایه: روح اله قبادی به 
شماره ملی 4549676299 دارنده مبلغ 6700000000 ریال سهم الشرکه مسعود صادق به شماره ملی 0491452373 دارنده مبلغ 
3300000000 ریال سهم الشرکه با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه   انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
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کد درخواست 29429586
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  محل 
ش��رکت  در و اح��د ثبت��ی ته��ران ب��ه آدرس خیاب��ان  آزادی خیابان  حبی��ب اله کوچ��ه اختراعی پ6 – واحد 1 کد پس��تی 
1458853511 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید  . آقای محس��ن حبیبی مظاهری،   فرزند 
محمود شماره ملی 4310146147  صادره از تهران متولد 1368/06/30  با پرداخت مبلغ 45000000 ریال به صندوق شرکت  
در زمره ش��رکاء درآمد. س��رمایه ش��رکت  از مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 145000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اصالح گردید  . اس��امی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا به شرح زیر تعیین گردید: آقای عادل مجدآرا 
به ش��ماره ملی 2709322129 دارنده مبلغ 10000000 ریال سهم الش��رکه آقای سعید یگانه به شماره ملی 5329836591 
دارنده مبلغ 45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محمد صالح  حبیبی مظاهری به  شماره ملی 0081074840  دارنده مبلغ 
45000000 ریال س��هم الش��رکه آقای محسن حبیبی مظاهری به شماره ملی 4310146147  دارنده مبلغ 45000000 ریال 
س��هم الش��رکه با ثبت این مستند تصمیمات   افزایش سرمایه از طریق ورود ش��ریکت جدید ، تغییر محل )تغییر نشانی در یک 
واحد ثبتی( انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان 

ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
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 کد درخواست 29429904
آگه��ی تغیی��رات  ش��رکت  فن��اوران اطالع��ات بومرنگ ب��ا مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 456580 و شناس��ه ملی  
14004180897 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع  عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/08/03 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  اعضا 
هیئت مدیره  به قرار ذیل برای مدت نامحدود به ش��رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای عادل مجدآرا به ش��ماره ملی 2709322129  
به س��مت مدیر عامل و عضو آقای س��عید یگانه به شماره ملی 5329836591  به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محسن حبیبی 
مظاهری به شماره ملی 4310146147   به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره  حق امضا  کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت  
از قبیل چک، س��فته، بروات، قراردادها و عقود اس��المی و  هرگونه قراردادی که برای ش��رکت ایجاد تعهد نماید و نیز کلیه  ا وراق 
عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با  امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. با ثبت این مستند تصمیمات    
تعیین وضیعیت حق  امضاء، تعیین س��مت مدیران، انتخاب مدیران انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
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کد درخواست 29430459
آگهی انحالل ش��رکت  در آس��ا نور با مسئولیت محدود به شماره ثبت 466020 و شناسه ملی  14004655281 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/08/14 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د:  ش��رکت  مذکور در تاریخ فوق منحل 
اعالم گردید و رضا فارابی به ش��ماره ملی 0795015925 به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه به آدرس 
تهران خیابان  ش��ریعتی روبروی پارک کوروش پ 985 واحد 3 کد پس��تی 1661718816 تعیین گردید. با ثبت این مس��تند 
تصمیمات  انحالل انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
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کد درخواست 29430146
آگهی تغییرات ش��رکت  تریلر س��ازان پل با مسئولیت محدود به ش��ماره ثبت 180603 و شناسه ملی  10102228103 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/06 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  محل شرکت به  استان تهران شهر جدید پرند  بلوار 
جمهوری بعد از میدان اس��تقالل بلوک ای 9 طب اول واحد 199 به کد پس��تی 3761341876 انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح شد. با ثبت این مستند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی از یک واحد ثبتی به واحددیگر(   انتخاب شده توسط متقاضی 

در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
166286 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

آگهی مزایده عمومی 

94/11-03-05
رجوع به صفحه داخلیم الف 3544 

کد درخواست 29341150
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  ایده رایان کوثر در تاریخ 1394/08/24 به ش��ماره ثبت 482363  به شناسه ملی 
14005388548 ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:  انجام امور فنی  و مهندسی، تولید، خرید و فروش، امور بازرگانی و خدماتی،  خرید سهام شرکت ها، طراحی و 
تولید قطعات، قالبهای صنعتی،  سیس��تم ها و دس��تگاه ها و ارائه مشاوره در این امور در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – بزرگراه ارتش – محله 
اراج – خیابان  پروین – پ18 – طبقه 4 واحد شرقی کد پستی 1694815888   سرمایه شرکت:  مبلغ 1000000 ریال می 
باش��د .  اولین مدیران ش��رکت:  آقای محمد دوست محمدیان به ش��ماره ملی 0081683261 دارنده 500000 ریال به سمت  
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل  آقای محمدرضا مظلوم به ش��ماره ملی 0078454451 دارنده 500000 ریال به س��مت  
رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب  گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت  از 
قبیل چک، س��فته بروات، قراردادها با امضای محمدرضا مظلوم و محمد دوس��ت  محمدیان همراه  با مهر ش��رکت و اوراق عادی 
و اداری به امضای  محمد دوس��ت محمدیان همراه با مهر ش��رکت معتبر   است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه )ثبت 

موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
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کد درخواست 29426368
تاس��یس ش��رکت با مس��ئولیت محدود  آرم��ان گل دژ در تاریخ 394/08/24 به ش��ماره ثبت 482362 به شناس��ه ملی 
14005388533  ثب��ت و امض��ا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  – 
موضوع شرکت:   خرید و فروش  و واردات و صادرات   تهیه تولید توزیع بسته بندی و پخش انواع کودهای کشاورزی برگزاری 
و ش��رکت در س��مینارها و  نمایش��گاه ها و همایش ها در داخل و خارج از کش��ور ش��رکت در مناقصات و مزایدات   دولتی و 
خصوص��ی اخ��ذ وام و تس��هیالت بصورت ریالی و ارزی  از بانکها و موسس��ات مالی و اعتباری معتب��ر خرید و فروش و واردات و 
ص��ادرات  کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی   اخذ و اعطای نمایندگ��ی داخلی و خارجی )در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات 
پس از اخذ مجوزهای الزم(  مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود  مرکز اصلی ش��رکت:  تهران – پونک خیابان  فرزانه 
ش��رقی – بلوار عدل – پ 32- طبقه 2 واحد 13 کد پ 1476696978 س��رمایه ش��رکت:  مبلغ 10000000 ریال می باش��د. 
اولین مدیران ش��رکت:  فرزانه بخش��ی به سمت  رئیس هیئت مدیره  به شماره م 4420604344  دارنده 2000000 ریال سهم 
الش��رکه و آقای رضا بخش��ی  به س��مت عضو هیئت مدیره  و مدیر عامل   به شماره م 5619948102  دارنده 8000000 ریال 
س��هم الش��رکه برای مدت نامحدود تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اس��ناد رسمی و  بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل  چک، س��فته، بروات و قراردادها به امضاء مدیر عامل  منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر  و نامه های عادری و ا داری با 
امضاء مدیر عامل منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساس��نامه )ثبت موضوع فعالیت 

مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش��د( 
166288 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 29432465
آگهی تغییرات  ش��رکت  دنیای  آهن تابش با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 150612 و شناسه ملی  10101934350 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/05/04 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد:  شرکت  مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم و در نتیجه مهرداد رحمتی به ش��ماره ملی 0045171505  به س��مت  مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل 
تصفیه استان تهران ، شرکت  تهران خیابان  شادآباد خیابان  17 شهیور پاساز 17 شهیور بلوک آ- د  طبقه دوم 192 کد پستی 
1371878153 می باش��د. با ثبت این مس��تند تصمیمات   انحالل انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های س��ازمان ثبت قابل دس��ترس می باش��د. 
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علی شمیرانی
@Shemirani

رویداد

سخنگوی نمایشگاه رس���انه های دیجیتال انقالب اسالمی با بیان 
اینکه امسال به دلیل به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان، نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال و فناوری اطالعات برگزار نمی شود گفت: فقط 

نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی برگزار خواهد شد.
فارس- محمد خراسانی زاده در نشست خبری سومین نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی که در این خبرگزاری برگزار شد 
گفت: نخستین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال در هفته اول بهمن 

ماه 1391 برگزار شد که فقط 180 غرفه داشتیم.
سخنگوی نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی در ادامه 
تصریح کرد: فرماندهان مجموعه های نظامی و نمایندگان مجلس و 
دیگر مسووالنی که در سال گذشته از این نمایشگاه بازدید داشتند، 

تاکید می کردند که در این نمایش���گاه حرف های بسیار جدیدی را 
شنیدند و همچنین باعث شد تا پروژه های خوبی بین شرکت کنندگان 

و نهادها و موسسات بسته شود.
وی با بیان اینکه در سال گذشته رونمایی های خوبی در نمایشگاه 
رسانه های دیجیتال انقالب اس���المی صورت گرفت، گفت: نسبت 
به فضای تخصصی نمایشگاه در س���ال گذشته بازدید بسیار خوبی 
داش���تیم. آمار بازدید ما 130 هزار نفر در سال گذشته بود که در 
نمایشگاه مشابه آن حتی در س���طح حاکمیتی کمتر از یک چهارم 

این عدد است.
خراسانی زاده در خصوص س���ومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال 
انقالب اسالمی گفت: این نمایشگاه امس���ال از 22 تا 27 بهمن ماه 

ادامه خواهد داشت و مراسم افتتاحیه آن ساعت 15 روز 22 بهمن 
برگزار خواهد شد.

سخنگوی نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی با بیان اینکه 
ساعت کار این نمایشگاه هر روز از ساعت 10 صبح تا ساعت 20 است، 
گفت: امسال مانند سال گذشته نمایشگاه در محل دایمی نمایشگاه های 
شهرداری تهران در بوستان گفت وگو برگزار می شود و غرفه های آن به 

صورت رایگان در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته است.
وی افزود: امسال 500 درخواس���ت برای غرفه داشتیم که از سال 
گذشته بیشتر بود اما به دلیل ظرفیت محدود فقط توانستیم پذیرای 
300 غرفه باشیم همچنین متولی برگزاری نمایشگاه سازمان فضای 

مجازی سراج خواهد بود.

سخنگوی نمایشگاه رقیب اعالم کرد: 

نمایشگاه رسانه های دیجیتال امسال برگزار نمی شود

»ف.د« از قدیمی ترین 
فعاالن حوزه ارتباطات و 
واردکنندگان تجهیزات 
مخابراتی در ایران است 
و این نخستین بار نیست 
که عملکرد او با حاشیه 
همراه می شود

عـلی اصالن شهال
@Alishahla13
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درخواست ایجاد دوباره موبایل سنتر 
معتادان

رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل 
مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 
اجرای دوباره طرح موبایل سنتر را که از سال 84 متوقف 

شده، در سراسر کشور خواستار شد.
ایرنا - سعید صفاتیان گفت: طرح موبایل سنتر از سال 
82 با هدف ارایه خدمت به معتادان آغاز شد، اما پس از دو 
سال و به دلیل حمایت نکردن برخی مسئوالن شاهد توقف 
آن بودیم.وی تصریح کرد: در سال 82 اداره درمان ستاد 
مبارزه با موادمخدر، به وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، 
اجرای طرح موبایل سنتر را پیشنهاد داد و امروز نیز انتظار 
می رود دستگاه های ذیربط نسبت به اجرایی شدن این 
موضوع به عنوان یک نیاز جدی اقدام کنند.صفاتیان ادامه 
داد: موبایل سنتر یا مراکز سیار دو فایده مهم و اساسی دارد 
که می توان از پایین بودن هزینه این مراکز نسبت به سایر 
مراکز ثابت درمانی و ارایه خدمات مناسب به معتادان نام 
برد.وی خاطرنشان کرد: اگرچه ارتباط یک مرکز ثابت با 
معتادان زمان بر است اما راه اندازی دوباره این مراکز سیار 

در برقراری ارتباط بهتر با معتادان تاثیرگذار باشد.

رگوالتوری: نرخ خدمات ICT به نفع 
کاربران تنظیم می شود

نظام تنظیم قیمت خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات 
در کشور با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و ارایه 
کنندگان این خدمات، بهبود فضای رقابت و رشد اقتصاد 

ملی، تدوین می شود.
فناوران- معاونت بررس���ی های فنی و صدور پروانه 
س���ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اعالم 
فراخوان نظرسنجی تخصصی، موضوع تدوین نظام تنظیم 
قیمت خدمات مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات را 
در راستای تحقق سیاست های مورد نظر برای تنظیم 

تعرفه های مناسب این بخش، در دستور کار قرار داد.
این سازمان برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
بخش ICT کشور، حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم 
ارایه خدمات و رشد کیفی آن ها، اقدام به تعریف چندین 
پروژه مرتبط به  هم برای دستیابی به استراتژی واحدی 
در خصوص تنظیم مقررات در بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات کشور کرده است. یکی از این پروژه  ها، تدوین 
مدل عملیاتی برای تعیین تعرفه خدمات بخش فناوری 
اطالعات و ارتباطات است که هدف از انجام آن  پروژه، 
تعیین استراتژی و خط مشی تنظیم تعرفه خدمات این 
بخش، تدوین کلیه دستورالعمل  ها، آیین  نامه ها، مصوبات، 
فرآیندها و روال های مرتبط با تنظیم تعرفه و دستیابی 
به مدلی برای تعیین تعرفه خدمات فناوری اطالعات و 
ارتباطات براساس تجارب داخلی و بین  المللی با توجه به 

وضعیت رقابت در بازارهای خدمات است.

 افغانستان از ایران 
خدمات مخابراتی می خرد

مدیرعامل ش���رکت اتصاالت افغانستان ایران 
را مسیری امن و مطمئن برای ترانزیت ترافیک 
مخابراتی دانس���ت و گفت: خدم���ات مختلف 
مخابراتی مورد نیاز خ���ود را از ایران خریداری 

خواهیم کرد.
فناوران- صالح زرق الراس در حاشیه امضای 
تفاهمنام���ه همکاری با ش���رکت ارتباطات زیر 
ساخت ایران، افزود: عالوه بر این نگاه که ایران 
بستری مناسب برای هدایت ترافیک مخابراتی 
افغانستان به سمت جنوب است، تالش می شود 
از شبکه مخابراتی و ارتباطی ایران برای ترانزیت 
ترافیک خود به سمت آسیای مرکزی و پس از آن 

به اروپا نیز استفاده شود.
وی به اشتراک های زبانی دو کشور پرداخت و 
گفت: ابران، افغانستان و تاجیکستان هر سه بستر 
زبانی مشترک دارند که ما بنا داریم تا برنامه هایی 
برای مدیریت محتوای فارسی اینترنت نیز داشته 
و در برنامه های توسعه شبکه ارتباطی اتصاالت 
در افغانستان، نیم نگاهی نیز به اتصال به چین 

پیگیری خواهد شد.
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت 
ایران نیز در ادامه این مراسم به مزیت های انتقال 
دیتا از مس���یرهای زمینی، پرداخت و ایران را 
خدمات دهنده معتبری دانس���ت که مسیرهای 
زمینی مخابراتی آن، در مقایس���ه با مسیرهای 
دریائی جایگزین، از تاخیر کمتر و کیفیت بهتر در 

انتقال داده ها برخوردار است.

 ADSL مخابرات به مشترکان
جایزه می دهد

همزمان با ایام دهه فجر، جشنواره مشترکان 
وفادار اینترنت)ADSL(  شرکت مخابرات ایران در 

سراسر کشور برگزار می شود.
فناوران- مش���ترکانی ک���ه در طول مدت 
جشنواره سرویس اینترنت شرکت مخابرات ایران 
)آشنای اول( را دارا باشند در قرعه کشی شرکت 

داده می شوند.
بر اس���اس این گزارش 3 جایزه یک میلیارد 
ریالی، دو جایزه 250 میلیون ریالی برای دو نفر 
در هر هفته و 1000 جایزه 5 میلیون ریالی از 
جمله هدایای این جشنواره است. قرعه کشی 3 
جایزه یک میلیارد ریالی جشنواره مشتریان وفادار 
در مناسبت های عید نوروز، روز جهانی ارتباطات 

و عید سعید فطر انجام می شود.
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ایستگاه مدار

به رغم ثابت ماندن تعرفه ها و ادامه سرمایه گذاری در زیرساخت ها

مخابرات: تمام اقساط دولت به موقع پرداخت شده است

شرکت ارتباطات زیرساخت زیرساخت اعالم کرد: مشتریان این شرکت در سراسر کشورمی توانند بدون شماره گیری کد بین شهری در تماس با کد چهار رقمی 1588 خدمات مورد نیاز خود 
را از اداره کل امور مشتریان و واگذاری مدارها درخواست و پیگیری کنند. بر اساس این گزارش مشتریانی که از خدمات فضای مرکزهای مخابراتی در سطح کشور، اجاره دکل، اجاره برق، اجاره 

جاده اختصاصی، پهنای باند، خدمات )TDM( و... استفاده می کنند، می توانند تنها با شماره گیری این کد چهار رقمی  خدمات مورد نیاز خود را دریافت و درخواست های خود را پیگیری کنند.

ارایه کد اختصاصی برای 
مشتریان شرکت زیرساخت

س���ید مصطفی سیدهاش���می، رییس هی���ات مدیره 
ش���رکت مخابرات ایران، با اعالم اینکه 12 س���ال است 
تعرفه های مخابرات افزایش نیافته اس���ت، گفت: علی رغم 
 این مس���اله، س���رمایه گذاری در مخابرات متوقف نشده 

است.
فناوران- سید هاش���می  در مراس���م افتتاح پروژه های 
مخابراتی استان آذربایجان ش���رقی گفت: سرمایه گذاری 
طرح های امروز توس���ط مخابرات به 140 میلیارد تومان 
می رسد. همچنین از سال 82 تاکنون در طول 12 سال، نه 
تنها مبلغ تعرفه های مخابراتی افزایش نداشته، بلکه کاهش 
هم یافته است. در حالی که تعرفه های دیگر تماما و گاهی 

تا چندین برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تمام اقساط مربوط به خرید مخابرات 
به موقع به دولت پرداخت ش���ده است، ادامه داد: تاکنون 
بیش از 7 هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی 
پرداخته ایم و این در حالی اس���ت که از محل تماس های 
تلفن ثابت حت���ی یک ریال هم به حس���اب مخابرات بر 

نمی گردد.
وی ادامه داد:  17 س���ال پیش قیمت واگذاری هر خط 
تلفن ثابت 100 هزار تومان بود و اکنون  50 هزار تومان 

است. 

 بند 1 ماده 17  برنامه ششم توسعه غیرقانونی است
 سید هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود ماده هفده 
قانون برنامه ششم توسعه را خالف قانون دانست و گفت: 
امروز بحث بازگرداندن سیم مسی و حوضچه های مخابراتی 
را در ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه مطرح کرده اند، 
در صورتی که پول این شبکه توس���ط مخابرات پرداخت 
ش���ده اس���ت. می خواهند دارایی مخابرات را به زور پس 
 بگیرند و این با وظیفه حاکمیت���ی وزارت ارتباطات مغایر 

است.
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه 
تعرفه های مخابراتی افزایش نیافته و در مقابل پرداختی ها 
به دولت افزایش یافته است گفت: دولت باید راستای پیاده 
سازی و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از خصوصی 

سازی و بخش خصوصی حمایت کند.
وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران  80 هزار کارمند 
مستقیم و 230 هزار کارمند غیر مس���تقیم دارد، تاکید 
کرد: پرداخت کارانه به کارکنان بر اس���اس میزان کارایی 

صورت می گیرد .
 شبکه IPTV مخابرات این هفته افتتاح می شود

 IPTV فتت���اح ش���بکه  سید هاش���می همچنین از ا
مخاب���رات در روز 21 بهم���ن ماه خب���ر داد و گفت: با 

افتت���اح ش���بکه IPTV مخاب���رات، صده���ا خدم���ت 
 تلویزیون تعاملی روی این ش���بکه به مردم کش���ور اهدا 

می شود.
وی در خصوص مش���خصات و ویژگی های این شبکه 
افزود: این ش���بکه یک تلویزیون را در هر خانه به خانواده 
می دهد تا صدها خدمت را روی آن دریافت کنند. این یک 
خدمت بزرگ است که 32 هزار فیلم توسط این تلویزیون 
تعاملی هدیه می شود. تمام س���خنرانی های مقام معظم 
رهبری، آموزش های مختلف درسی و دانشگاهی در منزل، 
قصه گویی، تعامل در عرصه های آموزش���ی و... از خدمات 

دیگر این سرویس است.
رییس هیات مدیره ش���رکت مخابرات ایران با تشریح 
اهمیت افتت���اح پروژه ویدئو کنفرانس یکپارچه سراس���ر 
کش���ور نیز گفت: هدف از اجرای این پروژه، ارایه خدمات 
با کیفیتی است که هر ش���خص می تواند در دفتر خود با 
اشخاصی که در دفاتر دیگری مستقر هستند، با باالترین 

کیفیت، ارتباط تصویری برقرار کند.
وی با تاکید بر امنیت ش���بکه و افزایش ضریب ایمنی 
در آن گفت: پروژه هایی که امروز ب���ا تالش همکاران در 
حوزه های مختلف  افتتاح ش���ده، از نظر امنیتی به تایید 

کامل  مسووالن ذی ربط رسیده است.

3 ارتباطات

رییس هیات مدیره 
شرکت مخابرات 
ایران: تاکنون بیش 
از 7 هزار میلیارد 
تومان به سازمان 
خصوصی سازی 
پرداخته ایم و این در 
حالی است که از محل 
تماس های تلفن ثابت 
حتی یک ریال هم به 
حساب مخابرات بر 
نمی گردد
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نشست بررس���ی و هماهنگی پروژه مشترک 
افزایش پهنای باند س���ایت های BTS در بستر 
شبکه کابل فیبرنوری با حضور صیدی، مدیرعامل 
شرکت مخابرات استان تهران و  یوسف پورعضور 

هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار برگزار شد.
فناوران- در این نشس���ت درخصوص پروژه 
ارایه س���رویس های 3G و LTE به مش���ترکین 
ارتباطات سیار، باحضور مدیران و کارشناسان، 
میزان پیش���رفت فنی پروژه فوق بررسی  و در 
جهت پیشبرد  اجرای پروژه هماهنگی های الزم  

صورت گرفت.
بر اساس این گزارش به منظور ارتقای کیفیت 
خدمات اریه شده به مشترکین ارتباطات سیار،با 
پیاده س���ازی یکهزار و 200 لینک فیبر نوری 
امکان ارایه اینترنت باس���رعت باال وهمچنین 
سرویس های تصویری و مولتی مدیا به مشترکین 

تلفن همراه فراهم می شود.

اجرای پروژه افزایش پهنای رفع تحریم ها، واسطه های مخابرات را حذف کرد
باند مشترکان ارتباطات سیار

نظر

سخنگوی ش���رکت مخابرات ایران رفع تحریم ها را سبب حذف واسطه ها در این 
بخش دانست و گزینه هایی مانند سرعت ارایه خدمت و مدت سرمایه گذاری را عامل 
انتخاب شرکت های همکار از میان کشورهای آس���یایی و اروپایی آماده فعالیت در 

ایران اعالم کرد.
ایرنا- داود زارعیان گفت: با اجرای برجام چندین شرکت آسیایی و اروپایی برای 
همکاری با بخش ارتباطات و فناوری اطالعات به ویژه مخابرات ایران و اپراتورهای 

کشور آمادگی خود را اعالم کردند.
به گفته وی، آمادگی اعالم ش���ده از سوی این ش���رکت ها برای سرمایه گذاری 
مستقیم و غیرمستقیم است و به سبب رعایت استانداردهای بخش فناوری ارتباطات 
و اطالعات از سوی تولیدکنندگان مهم آس���یایی و اروپایی تفاوت چندانی بین آنها 

نیست و همین امر قدرت انتخاب ایران را افزایش می دهد.
زارعیان افزود: رعایت دو اصل سرعت ارایه فناوری و زمان طوالنی تر برای تامین 

مالی، سرلوحه کار با شرکت های برگزیده خواهد بود.
سخنگوی ش���رکت مخابرات ایران بهره گیری از فاینانس )تسهیالت ارزی میان 

مدت( را فرصتی برای توسعه بخش مخابرات دانست.
سخنگوی شرکت مخابرات از مذاکره با شماری از شرکت های عالقه مند به همکاری 
با ایران خبر داد و افزود: این مذاکره ها به نتایج مثبتی رسیده است که به زودی شاهد 

آثار آن خواهیم بود.

زارعیان کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابرات���ی را از آثار مثبت اجرای برجام 
برشمرد و گفت: پیش از این خرید تجهیزات توسط واسطه ها صورت می گرفت که 
همین امر افزایش قیمت ها را به دنبال داشت اما اکنون با برداشته شدن تحریم ها، 

واسطه ها از بین رفته است و خرید به طور مستقیم و با هزینه کمتر انجام می شود.
مدیرکل دفتر روابط عمومی  و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران مهمترین اثر 
پساتحریم در بخش مخابرات را کاهش 20 تا 30درصدی قیمت تجهیزات عنوان کرد 
و افزود: پول تولیدکننده نیز به صورت مستقیم واریز می شود و کارها سرعت می گیرد.
به گفته وی، واریز غیرمستقیم پول تجهیزات خریداری شده از سوی واسطه ها به 
حساب تولیدکنندگان اصلی، عاملی برای گران تر شدن تجهیزات بود که با اجرای 

برجام رفع می شود.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزایش سرعت ورود تجهیزات مخابراتی با حذف 
واسطه ها را از دیگر مزیت های اجرای برجام برای کشور برشمرد و گفت: اکنون زمان 
زیادی برای رسیدن تجهیزات خریداری شده و اس���تفاده از آنها صرف نمی شود و 

پروژه ها با سرعت زیادی اجرا می شود.
وی یکی از پیامدهای تسریع در واردات را استفاده از تازه ترین فناوری ها دانست و 
گفت: فناوری ارتباطی و مخابراتی با سرعت باورنکردنی درحال تغییر است. در گذشته 
طوالنی بودن زمان واردات، ما را از فناوری های نوین محروم می کرد که اکنون این 

مشکل برطرف شده است.

PB



رونمایی از دوربین جدید کانن

 EOS-1D X کانن پرچم دار 2016 خود با نام
Mark II را عرضه کرد.

خبرآنالین- این دوربی���ن حرف های ترین 
دوربین DSLR کانن به  صورت فول فریم است. 
ر  EOS-1D X Mark II ب���ه سنس���و

20.2 مگاپیکسل مجهز ش���ده است و در رده 
گران قیمت  های بازار نیز قرار دارد.

همچنین ای���ن دوربین مجهز ب���ه پردازنده 
+DIGIC 6 است و سرعت ثبت تصویر آن، با 

فرمت Raw در 14 فریم بر ثانیه است و شات 
آن تا 170 تعریف شده است.

ضبط ویدیویی 4K ب���ا 60 فریم بر ثانیه نیز 
در کنار ضبط 1080 به ص���ورت 120 فریم بر 
 1D X Mark II ثانیه از دیگر ویژگی  های کانن 

است.
 دامنه ایزوی این دوربی���ن نیز تا 409600 

قابل  گسترش است.
گفتنی است که برای افزایش دقت،41 سنسور 
 AL Servo با الگوریتم پیش بینی موس���وم به

+III در آن لحاظ شده است.

فناوری جی پی اس نی���ز داخل دوربین نصب 
اس���ت، اما برای وای فای باید از لوازم جانبی 
که به دوربین متصل می ش���ود استفاده کنید 
 CFast و CF این دوربین از کارت  های حافظه
پشتیبانی می کند و دارای بدنه منیزیومی است.

قیمت این دوربین بدون لنز در حدود 5999 
دالر تعیین ش���ده اس���ت و از آوریل به دست 

مصرف کنندگان می رسد.

New Tab

تبلت ۷ اینچی و ارزان سامسونگ 
آماده ورود به بازار

اواخر هفته گذشته خبر هایی منتشر شد 
که نشان می داد سامسونگ فرآیند ساخت 
 Galaxy Tab چهار تبلت جدید با نام  های
 Tab E و E 7.0، Tab E 8.0، Tab E Lite

Lite Kids را به پایان رسانده است.

موبنا- پس از اینک����ه مدل 8 اینچی این 
تبلت در کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا 
)FCC( مرد تایید قرار گرفت، نوبت به مدل 
 Galaxy Tab E 7.0 کوچک تر آن یعنی

رسیده است.
بر اساس اسناد منتشر شده این تبلت 7 

SM- اینچی، در شرکت سامسونگ با نام
T280 توسعه یافته است، در حالی که برای 

آن باتری قابل تعویض در نظر گرفته نشده 
است، ابعاد این تبلت هم 186، 117 و 8 

میلی متر است.
این تبلت که از فناوری  ه����ای ارتباطی 
بلوتوث و Wi-Fi پش����تیبانی می کند، یک 
مدل ویژه برای س����ازگاری ب����ا خدمات 

مخابراتی 4G هم دارد.
همچنین ب����رای این محصول، تراش����ه 
Spreadtrum SC8830 با هسته  های 1/3 

 Mali-400 گیگاهرتزی و پردازنده گرافیکی
MP2 در نظر گرفته شده است و نمایشگر 

آن تصاویر را با کیفی����ت 1280 در 800 
پیکسل پخش می کند.

این تبل����ت رم 1/5 گیگابایتی و حافظه 
داخلی 8 گیگابایت����ی دارد و همراه با دو 
دوربین 5 و 3 دهم مگاپیکس����لی عرضه 

می شود.

New Tab

پیشخوان سخت

ثبات دالر به رشد محدود تقاضا انجامید

فعاالن بازار کامپیوتر هنوز از شب عید ناامید نشده اند

پس از گمانه زنی های فراوان در مورد زمان برگزاری کنفرانس رسان های اپل برای معرفی محصوالت جدیدش، مشخص شد که این کنفرانس تا 15 مارس یعنی 
حدود 40 روز دیگر به تاخیر افتاده است.iPad Air 3 جایگزینiPad Air 2  خواهد شد که در اکتبر سال 2014 عرضه شد. بخشی از ویژگی های افشا شده این 

تبلت عبارت است از نمایشگر 4K و 4 گیگابایت رم، سیستم صوتی ارتقا یافته با چ هار بلندگو، فالش ال ای دی برای دوربین و رابط هوشمند.

 عرضه آیپد ایر ۳ 
با ۴۰ روز تاخیر

ثبات تقریبی ن���رخ دالر آزاد 
روی رقم حدودی 3 هزار و 630 
تومان و برگزاری جشنواره های فروش ویژه از سوی برخی 
از شرکت های عرضه کننده کاال و قطعات کامپیوتری، خبر 

داغ هفته گذشته حوزه کامپیوتر بود.
البته این جش���نواره ها به صورت شرکتی برگزار شده و 
از برگزاری جشنواره های بزرگی که هر سال مراکز خرید 
و فروش کامپیوتر در دو ماه پایانی س���ال برگزار می کنند 

خبری نیست.
این اتفاق در کنار ثبات تقریبی نرخ دالر آزاد در هفته 
گذشته موجب ش���د میزان مراجعه و خرید از بازار  کمی 

افزایش یابد.
 اما فعاالن بازار همچنین از رک���ود بازار خبر می دهند.
به گفته علی طهوری، یکی از فع���االن بازار کامپیوتر، در 
هفته گذشته ثبات نرخ دالر این امید را دل کسبه به وجود 
آورد که بازار تا حدودی رونق گی���رد، اما حجم خریدها 

بسیار محدود و مروبط به کاالهای ارزان قیمت است.
وی افزود: هنوز به بازار شب عید امید داریم و پیش بینی 

4 بازار
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می کنیم، اگر نرخ دالر ثابت باش���د، بازار تا حدودی رونق  مریم عسگری
بگیرد.

به گفته یکی دیگر از فعاالن بازار، بیشتر خریداران در 
انتظار کاهش نرخ دالر به رقم ح���دودی 3 هزار تومان و 
حتی کمتر هستند و همین انتظار به کسادی بازار کاالهای 

گوناگون و از جمله بازار کامپیوتر منجر شده است. 
وی افزود: پیش بینی ما این است که نرخ دالر تا قبل از 
سال جدید، به رقم کمتر از 3 هزار و 500 تومان نمی رسد 
و حتی اگر چنین اتفاقی رخ دهد کسبه نمی توانند قیمت 

کاالهای کامپیوتری را کاهش دهند. 
با همه این ها فعاالن بازار کامپیوتر به رونق بازار تجهیزات 
دیجیتالی در شب عید دل بس���ته اند و امیدوارند بخت با 
آنها یار باشد.کارشناسان نیز در این رابطه می گویند: نرخ 
دالر تعیین کننده وضعیت بازار کاالهای گوناگون در ایام 
منتهی به عید است، ولی باز هم این امیدواری وجود دارد 
که بازار کاالهایی نظیر س���اعت و دستبند هوشمند، انواع 
پاوربانک، هارددیسک و برخی از قطعات کامپیوتری در ماه 

آینده رونق گیرد.

رسانه های اجتماعی 4/5

صالحیت بازی

 آغاز ایام دهه فجر امسال نیز مانند هر سال در 
رسانه های اجتماعی بازتاب داشت. اما از آنجایی که 
نزدیک به زمان انتخابات مجلس و خبرگان هستیم، 
هنوز سوژه داغ و مورد توجه کاربران ایرانی، نحوه 
تایید و عدم تایید صالحیت ها و واکنش مقامات و 
مسووالن به این مساله است. هفته گذشته واکنش 
هاشمی رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به عدم احراز صالحیت حسن خمینی، مورد 
توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت و هشتگ های 
#هاشمی_رفسنجانی و #ش����ورای_نگهبان را چند 
س����اعتی تبدیل به یکی از فعال ترین هشتگ های 
کاربران ایرانی کرد. یک جمله از س����خنان هاشمی 
رفسنجانی بیش از دیگر سخنانش مورد توجه کاربران 
قرار گرفت و بارها منتشر شد که بنا به نظر عده ای 
صریح ترین انتقاد هاشمی از ش����ورای نگهبان نیز 
محسوب می شود: »ش����ما صالحیت خود را از کجا 
آورده اید؟«. البته این فقط کاربران رسانه های مجازی 
نبودند که نسبت به سخنان هاشمی رفسنجانی در 
آغاز ایام دهه فجر واکنش نش����ان دادند، رسانه ها و 

مسووالن نیز بیکار ننشتند.
 اما نکته م����ورد توجه دیگ����ر تصویب الیحه 
کاهش س����اعات کاری زنان ش����اغل بود. بر اساس 
این الیحه تصویب شد زنان شاغل برای 36 ساعت 
کار در هفته، حقوقی معادل 44 س����اعت دریافت 
کنند. بس����یاری از کاربران با انتشار این خبر عالوه 
بر اطالع رس����انی نظرات خود را نیز اعالم کردند. 
شهین دخت مالوردی، معاون رییس جمهور در امور 
زنان و خانوادهmowlaverdi@  نظر خود را درباره 
این الیحه در صفحه توییترش منتش����ر کرد: »پس 
از تصویب کلیات الیحه کاهش ساعت کاری #زنان 
شاغل دولتی دارای ش����رایط خاص پیشنهادهایی 
مبنی بر عمومی شدن این قانون به گوش می رسد. 
کاهش س����اعت کار همه زنان شاغل به صالح زنان 

شاغل ایرانی نیست و به بیکاری آنان می انجامد.«
 اما آغاز جشنواره فیلم #فجر، امسال نیز مانند 
هر سال با حواش����ی و انتقاداتی همراه است که از 
سوی کاربران و هنرمندان در رسانه های اجتماعی 
بازتاب پیدا می کند. از جمله این حواشی می توان به 
مشکل فنی در بخش صدای برخی فیلم ها در زمان 
اکران اشاره کرد که موجب اعتراض شدید کارگردانان 
این فیلم ها شده است. از جمله موضوعات دیگری که 
مورد توجه کاربران قرار گرفت گذر#جمعیت ایران 

از مرز 79 میلیون نفر بود.

بالگردون

به لطف انتشار گزارش مالی درخشان پایان سال 2015، کمپانی آلفابت توانست برای دو 
روز لقب باارزش ترین کمپانی جهان را از آن خود کند.

فناوران- کمپانی آلفابت که برای اولین بار گزارش���ی از عملکرد سه ماهه خود منتشر 
می کرد به دلیل افزایش 8 درصدی ارزش سهامش توانست برای دو روز از اپل پیشی گرفته 

و عنوان باارزش ترین کمپانی جهان را از آن خود کند.
شاید بسیاری از کاربران و کارشناس���ان منتظر بودند با توجه به هزینه هایی که #آلفابت 
برای اجرای ایده های بلندپروازانه اش می پردازد، با سود پایینی در سال 2015 مواجه شوند. 
اما گزارش ها نشان می دهد علی رغم اینکه این کمپانی طی سال گذشته میالدی حدود 3.5 
میلیارد دالر برای پروژه هایش هزینه کرده اس���ت، سود خالصی معادل 23 میلیارد دالر به 
دست آورده. پیش بینی شده بود طی سه ماه پایان سال 2015 این کمپانی 20.77 میلیارد 
دالر درآمد کسب کند که گزارش ها نشان دهنده کسب درآمدی بیش از پیش بینی هاست. 
درآمد این کمپانی در مقایسه با مدت مشابه در س���ال 2014 میالدی بیش از 18 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
جیمیل و یک میلیارد کاربر فعال

در کنار گزارش مالی آلفابت، آمارهایی از سوی #گوگل منتشر شد که مورد توجه بسیاری 
از رسانه ها و برندها قرار گرفت. ساندرا پیچای، مدیرعامل گوگل خبر داد جیمیل، سرویس 

ایمیل گوگل یک میلیارد کاربر فعال دارد. وی گفت بیش���ترین آمار کاربران #جیمیل را 
کاربران اندروید و تلفن های هوشمند تشکیل داده اند. 

جیمیل در سال 2012 با 425 میلیون کاربر عنوان پراستفاده ترین سرویس ایمیل تحت 
وب را از آن خود کرد. در س���ال 2014 نیز اعالم شد حدود 60 درصد از شرکت های رده 

متوسط آمریکا از این سرویس ایمیل استفاده می کنند. 
افزایش 31 درصدی کلیک های پولی گوگل

جالب است بدانید هزینه  کلیک در گوگل 13 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 
2014 میالدی کاهش یافته است. میزان کلیک های پولی نیز 31 درصد افزایش یافته 
است. سایر درآمد های گوگل نظیر گوگل پلی استور بیش از 2.1 میلیارد دالر اعالم شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال 2014 بیش از 24 درصد افزایش یافته است. از جمله  
منابع اصلی درآمد گوگل که ش���امل ارایه سرویس های ابری و  سایت های اپل است، به 
ترتیب 4.14 و 14.9 میلیارد دالر رقم خورده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته  

میالدی به ترتیب بیش از 7 و 20 درصد افزایش یافته است. 
گوگل اعالم کرده که درآمد بخش تبلیغات یوتیوب همچنان رو به افزایش اس���ت. 
همچنین باید درآمد حاصل از جستجو از طریق موبایل در گوگل را نیز به بخش هایی که 

با افزایش خیره کننده روبرو بوده اند ، اضافه کرد.
بر اساس این گزارش تعداد متخصصانی که در فصل چهارم سال 2015 میالدی در 
آلفابت مشغول به کار بوده اند، به بیش از 61/814 نفر افزایش یافته است. کل هزینه های 
آلفابت نیز بیش از 2.1 میلیارد دالر برآورد شده که در مقایسه با 3.55 میلیارد دالر فصل 

چهارم سال 2014 میالدی نشان از کاهش دارد. 

تبلیغات یا هدر دادن پول در رسانه  های اجتماعی
تبلیغات نش���ان دهنده سطح عرضه 
و تقاضا و فرهنگ جوامع است. چون 
طراحان و کارشناسان برای تاثیرگذاری بیشتر تبلیغات از عالیق، 
نیازها، عادات و وضعیت اقتصادی اکثریت جامعه بهره می برند تا 

شعارها و طرح های مناسبی طراحی کنند. 
پیام های تبلیغاتی مدت هاس���ت ذهن همه ما را درگیر کرده 
است؛ مسووالن را از نظر شیوه نظارت، فعاالن اقتصادی را از نظر 

میدان تاثیرگذاری و مردم را از نظر مواجهه و سلب آرامش. 
بعد از فراگیری ارس���ال پیامک های انبوه با محتوای نامناسب، 
اعتراض رسانه ها نسبت به این موضوع سبب واکنش نشان دادن 

مسووالن شد و قرار شد وزارت ارش���اد کار نظارت بر محتوای 
پیامک های تبلیغاتی را بر عهده بگیرد. 

حاال خیال میلیون ه���ا کاربر اپراتورهای تلف���ن همراه از نظر 
دریافت پیامک های تبلیغاتی نامناس���ب در زمان نامناسب کمی 
راحت شده. اما داستان از این قرار است که ما از چاله درآمده اما 

چاه دیگری مقابل مان دهان باز کرده. 
از زمانی که ارسال پیام های تبلیغاتی در شبکه پیام رسان تلگرام 
بازار داغی پیدا کرده است، ما هر ساعت از شبانه روز ممکن است 
هر پیامی دریافت کنیم. تلگرام که از نظر فیلتر ش���دن و نشدن 
روی لبه تیغ حرکت می کند و این روزها هم بهترین ابزار رسانه ها 

و کاندیداهای انتخاباتی است، مخل آسایش و موجب معترض شدن 
بسیاری از کاربران شده است.

اگر شما هم از کاربران #تلگرام باشید که به احتمال 90 درصد 
هستید و آن 10 درصد هم وفاداران به وایبر و افرادی هستند که 
به امنیت  اطالعات شان اهمیت می دهند و فکر می کنند آنچه در 
ایران فیلتر نمی  شود، ریسک دارد، حتما از بین پیام های تبلیغاتی 
وس���ایل خانه، متخصصان زیبایی، دندان پزش���کان، کارشناسان 

الغری، امالکی ها و غیره، یکی را طی روز دریافت می کنید. 
احتماال ش���ما پیام تبلیغاتی »مچ گیری دوست دختر و دوست 
پسر« را هم دریافت کرده اید که چیزی جز نهادینه کردن شک و 

تردید افراد نسبت به یکدیگر نیست. در این پیام از کاربران خواسته 
می شود اگر به طرف رابطه خود شک دارند و می خواهند بدانند 
همسر یا فرزندان و دوستان شان چه پیام هایی به چه کسانی ارسال 
می کنند، با چه کسانی تماس می گیرند و چه کاری با گوشی خود 
انجام می دهند وارد سایتی شوند و این برنامه را نصب کنند. همان 
کسانی که سراغ استفاده از چنین برنامه  ای می روند، خودشان از 
شکارهای آینده دیگران هستند؛ فارغ از اینکه این »همان کسانی 
که...« تولید کننده این برنامه باشند، تبلیغ کننده این برنامه باشند 

یا کاربری که از مسیر تبلیغات به این برنامه رسیده است.
ادامه در صفحه 5

شــبنم کـهـن چی
@Shkohanchi

گزارشی که دو روز آلفابت را باارزش ترین کمپانی جهان کرد

یک هفتم جهان در 
واتس اپ

هر ماه ی���ک هفتم مردم 
دنیا از اپلیکیش���ن پیام رسان 
واتس اپ اس���تفاده می کنند. 

آخرین آمار رس���می منتش���ر 
شده نش���ان می دهد هر ماه یک 

میلیارد کاربر حداقل یک بار از #واتس اپ 
استفاده می کنند. 

واتس اپ اعالم کرده: حاال وقت بازگشت به کار است چرا 
که هنوز 6 میلیارد نفر دیگر برای پیوستن به واتس اپ باقی 

مانده اند و راه زیادی در پیش است.

پخش سریال 28 
قسمتی اینستاگرام

اینس���تاگرام س���ریالی به نام 
Shield 5 تولید کرده است که 
قرار اس���ت طی ماه فوریه )ماه 
جاری میالدی( در 28 قسمت 15 

ثانیه ای در # اینستاگرام منتشر شود. 
این سریال داستان سرقت و تعقیب و گریز 

در شهر لندن اس���ت. اولین قسمت این س���ریال به کارگردانی 
Anthony Wilcox در صفحه اینستاگرام shieldfive@ روز 
اول فوریه منتشر شده است. این صفحه در حال حاضر حدود 22 

هزار دنبال کننده دارد.

تغییر نمایش توییت ها 
در توییتر

#توییتر ب���ا ایجاد تغییراتی 
به کاربران امکان می دهد هر 
توییتی که بخواهند را در یک 

پنجره جداگانه ببنند. 
پیش از این کارب���ران با کلیک 

کردن روی هر توییت در همان صفحه 
تایم الین خود به اطالعات بیشتری از آن توییت دسترسی 

پیدا می کردند. 
از ابتدای فوریه اما اطالعات هر توییت انتخابی در پنجره 

جداگانه ای به نمایش درمی آید.

سقوط یاهو
گزارش مالی #یاهو برای سه 
ماهه چهارم 2015 نشان دهنده 
س���قوط این کمپانی است که 
روزگاری محبوب کاربران بود. 
این کمپانی با ف���روش دارایی، 

اخراج و بستن دفاترش سعی دارد 
سرپا بماند. یاهو قصد دارد یک چهارم 

نی���روی کارش را اخراج کند. این اقدام در کنار بس���تن 
پنج دفتر در سراس���ر جهان، افت ارزش سهام و فروش 
دارایی هایش کاربرانی که هنوز به ای���ن برند وفادارند را 

نگران کرده است.

الیک

بهار ادیبان

فناوری

B150I Pro Gaming/ شرکت ایسوس به تازگی مادربوردهای
 B150M Pro و Wi-Fi/Aura، B150I Pro Gaming/Aura
Gaming را معرفی کرده که تمام ویژگی های مخصوص بازی را در 

خود جای داده اند.
 BEST (Best-Selling, فناوران- این مادربوردها بر پایه شعار
(Easy to Use, Stable, Trusted تولید شده اند. ویژگی های 

رده مخصوص بازی ایسوس در این مادربوردها گنجانده شده است.
هر دو مادرب���ورد B150I Pro Gaming/WiFi/Aura  و  
B150I Pro Gaming/Auraدارای فناوری اختصاصی ایسوس 
برای نورپردازی مادربورد با نام Aura هس���تند که به کاربر اجازه 

می دهد مادربورد خود را با رنگ های مختلف زیباتر کند.
نرم افزار مخصوصی که به هم���راه Aura در اختیار کاربر قرار 
می گیرد به او امکان می دهد که به سلیقه خود افکت های مختلفی را 

برای نورپردازی انتخاب کند. 
 DDR4 هر سه مادربورد معرفی ش���ده از آخرین فناوری حافظه
پشتیبانی می کنند تا گیمرها بتوانند بدون Overclock از سرعت 

2133  مگاهرتز در بازی ها لذت ببرند.
عالوه بر این، فن���اوری به کار رفته در طراح���ی مدار تغذیه این 
مادربوردها باعث شده تا توان مصرفی این مادربوردها در قسمت حافظه 

رم تا 30 درصد نسبت به نسل های قبلی بهینه تر عمل کند.
از سوی دیگر تمام مادربوردهای جدید شرکت ایسوس دارای آخرین 
فناوری Intel Gigabit Ethernet هستند که به طرز محسوسی 
بار پردازشی پردازنده را کاهش داده، سرعت باالتری به ارسال و دریافت 
اطالعات )TCP و UDP( می دهد و در نتیجه بیشتر توان پردازنده 
صرف بازی اصلی می شود. ایسوس همچنین به منظور جلوگیری از 
شوک های ناگهانی ناشی از الکتریسیته ساکن، از فناوری سخت افزاری 
LANGuard استفاده کرده اس���ت. از ویژگی مادربوردهای سری 
مخصوص بازی، کارت صدای بی نقص آن است که ایسوس این بار 
برای این مادربوردها از کارت صدایی با طراحی و قطعات ویژه ایسوس 

با نام SupremeFX استفاده کرده است.
B150I Pro Gaming/ مادربوردهای ،Pro Gaming در سری

WiFi/Aura وB150I Pro Gaming/Aura از فناوری های 
GameFirst به منظور سرعت بخشیدن هرچه بیشتر در بازی های 
آنالین، فناوری Sonic Radar II برای تش���خیص محل حرکت 
دشمن در بازی ها و فناوری RAMCache برای افزایش سرعت لود 

بازی ها استفاده کرده است.
ایس���وس به منظور اطمینان حاصل ک���ردن از عمر طوالنی این 
مادربوردها برای گیمرها از فن���اوریGamer’s Guardian که 

شامل DIGI+VRM برای جلوگیری از کمترین افت ولتاژ و جریان 
در هنگام بازی، محافظت در مقابل جریان اضافه DRAM، چوک ها و 
خازن های با عمر باال، استفاده کرده است. همچنین در این مادربوردها 
پش���تیبانی از M.2 )تا mm 80 ( تعبیه شده که اجازه جابه جایی 

اطالعات تا سرعت 32  گیگابیت در ثانیه را می دهد.
 B150I Pro Gaming/WiFi/Aura and B150I Pro
Gaming/Aura دارای کنترلرهای فن و پمپ آب پیشرفته هستند 
 Fan سازگار بوده و به راحتی توسط PWM/DC که با حالت های

+Xpert 2 کنترل می شوند. 
همچنین با وجود 802.11ac 2x2 MU-MIMO Wi-Fi در 
B150I Pro Gaming/WiFi/Aura، کاربر می تواند از فناوری 

بی سیم تا سرعت 867  مگابیت در ثانیه استفاده کند.

مادربوردهای جدید بازی ایسوس؛ کوچک و رنگارنگ

PB



در نشست رییس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور با هیات مدیره نصر زنجان 

مطرح شد:
  نگذاریم کسب و کارهای نوپا 

به کالن شهرها کوچ کنند
نخستین نشست همفکری و هم اندیشی از سلسله 
نشست های هیات  مدیره های استانی با رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کش���ور با حضور هیات  مدیره 

سازمان نصر زنجان برگزار شد.
نصر کشور- در این نشست که با حضور ناصرعلی 
سعادت رییس س���ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، 
صائبه سلوکی سرپرست دبیرخانه سازمان نصر کشور 
و هیات مدیره سازمان نصر استان زنجان برگزار شد، 
یافت���ن راهکارهایی برای ارتقای صنف و گس���ترش 
فعالیت های ش���رکت های فعال، درآمدزایی و کاهش 

هزینه های استانی موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این 
نشس���ت با بیان اینکه باید از مهاجرت تجارت ها و 
کسب وکار ها از اس���تان ها جلوگیری کنیم، افزود: با 
شناسایی نقاط ضعف و قدرت استان ها و همین طور 
کمک به بهبود چرخش مالی نظام های استانی می توان 
آن ها را تقویت کرد تا درنهایت صن���ف قادر به ارایه 

خدمات و سرویس های مطلوب تری به اعضا باشد.
او در م���ورد کس���ب و کارهای نوپ���ا، گفت: در 
استعالم های انجام شده در جریان برگزاری نمایشگاه 
الکامپ بیست و یکم و اختصاص سالن 18 به این بخش 
متوجه ش���دیم، اغلب این جوانان از استان های دیگر 
بودند. بنابراین باید ش���رایطی را فراهم کرد تا کسب 
و کارهای نوپا پس از شناس���ایی در استان خود باقی 

بمانند و به شهرهای بزرگ تر مهاجرت نکنند.
س���پس مجید ناصحی مقدم، رییس هیات  مدیره 
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان زنجان تاریخچه ای 
از تشکیل س���ازمان در زنجان بیان کرد و در ادامه به 
ارایه پیش���نهاد هایی پرداخت و افزود: صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات نیز مانند دیگر صنایع نیازمند یک 
بانک تخصصی است که با نگاه کارشناسی به بخش های 
مختلف صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات در کنار 
فعاالن این حوزه قرار گیرد. در حال حاضر پست بانک 
که در جوار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شکل  
گرفته گزینه مناس���بی برای این امر به شمار می رود. 
همین طور ایجاد یکپارچگی در نهادهای متولی یکی از 
مواردی است که کاهش سردرگمی فعاالن صنف را در 
پی خواهد داشت، باید راهکاری اندیشید تا سازمان را 

مرجع تمامی امور صنعت در استان بشناسند.
حمیدرضا مهاجری عضو هیات مدیره نصر اس���تان 
زنجان نیز با اعالم اینکه در ح���ال برنامه ریزی برای 
برگزاری نمایشگاه دس���تاوردهای صنعتIT در سال 
آینده هستیم، گفت: قصد داریم سال آینده نمایشگاه 
دستاوردهای صنعت فاوای استان زنجان را رگزار کنیم 
و تمامی شرکت های عضو و فعاالن این عرصه را برای 
برگزاری یک نمایش���گاه باکیفیت و شایسته گردهم 

جمع کنیم.
مهاجری همچنین از نبود آمارهای رسمی در حوزه 
فاوا انتقاد کرد و گفت: نبود آمار موجب می شود ندانیم 
چه حجمی از اقتصاد در دست صنف IT است. میزان 
مالیاتی که این بخش هر س���اله ب���ه دولت پرداخت 
می کند نامش���خص باش���د. همینطور در جلسات و 
دیدارهایی که با مسووالن دولتی یا دیگر اصناف برگزار 
می ش���ود نمی توانیم از جایگاه صنعت به  خوبی دفاع 

کرده یا حمایت های مطلوبی را دریافت کنیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، با تاکید 
بر اینکه باید به خودباوری برس���یم، افزود: از ابتدای 
سال جاری تاکنون به  صورت پایلوت در استان تهران 
اقدام به جمع آوری اظهارنامه های مالیاتی اعضا کرده ایم. 
برای نخستین بار اطالعات رسمی از میزان هزینه ها، 
درآمدها و نیروی انسانی مشغول به کار در این حوزه 
استخراج شده است. این تنها بخشی از کل آمار صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات کش���ور است که پس 
از پایان مرحله پایلوت به دیگر اس���تان ها نیز تسری 

خواهد یافت. 
در ادامه ابوذر کالنتری بازرس علی البدل سازمان نصر 
زنجان نیز ضمن دعوت از رییس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور و شورای مرکزی به استان زنجان گفت: 
حضور رییس سازمان و ش���ورای مرکزی در استان و 
برگزاری جلسات با مدیران و مسووالن دولتی می تواند 
نقش به سزایی در پیشبرد اهداف استانی داشته باشد 
تا آن ها با اهداف و برنامه های محوری س���ازمان در 
سطح کشور آشنا ش���وند.او همچنین به مشکل تعدد 
مراکز صدور مجوز نرم افزاری اشاره کرد و گفت: یکی از 
مسایل موجود فراوانی تعداد مراکزی است که باید برای 

دریافت مجوز نرم افزاری به آن مراجعه کنیم. 
سعادت در پاسخ به این مساله به پیگیری سازمان در 
خصوص تعدد مراکز صدور مجوز نرم افزاری، گفت: در 
حال پیگیری هستیم تا این مراکز در سازمان یکپارچه 
ش���وند و متقاضیان دریافت مجوز نرم افزاری به  جای 
مراجعه به نهادهای مختلف به س���ازمان نظام صنفی 

رایانه ای مراجعه کنند. 
در پایان نیز سرپرس���ت دبیرخانه نصر کشور نیز با 
بیان اینکه برگزاری نشست های هم اندیشی با هیات 
 مدیره های نظام های صنفی رایانه ای استان ها به  صورت 
دوره ای خواهد بود، گفت: با حضور هیات مدیره نظام 
صنفی رایانه ای اس���تان زنجان در سازمان نصر کشور 
اولین نشست برگزار ش���د و به مرورهیات  مدیره های 
دیگر نظام های استانی نیز دعوت خواهند شد تا فرصت 
بیان مسایل و موضوعات خود را پیدا کنند. هدف از 
برگزاری این سلسله نشست ها ایجاد یکپارچگی میان 
نظام های صنفی رایانه ای در استان هاست تا آن ها نیز 
عالوه بر ارایه گزارش از عملک���رد خود  از تجربیات، 
فرصت ها و امکاناتی که نظام صنفی رایانه ای کش���ور 
در اختیارش���ان قرار می دهد بهره مند شوند. سلوکی 
افزود: تاکنون از بیش از چهار هیات مدیره اس���تانی 
برای نشست با رییس س���ازمان نصر کشور دعوت به 
عمل آمده است. همین طور در حال برنامه ریزی برای 
برگزاری نشست های فصلی مشترک با اعضای هیات 
مدیره های نصر استان ها، دبیران و خزانه داران به صورت 

مجزا هستیم.

 تعیین ارزش کاال در گمرک 
آنالین شد

گمرک ایران، از مهم ترین پروژه گمرکی در تعیین 
ارزش کاالها رونمایی کرد. 

فناوران- با اجرایی شدن این پروژه با عنوان تعیین 
شناسه ارزش واحد کاال )TSC( ارزش کاالها با استفاده 
از سامانه جامع گمرکی به صورت آنالین تعیین می شود.

این اقدام در اجرای دستور رییس کل گمرک ایران و 
تاکید وی مبنی بر یکسان سازی ارزش کاالهای وارداتی 
به منظور رعایت عدالت مالیاتی در اخذ حقوق ورودی 
و جلوگیری از اعمال سلیقه در ارزشگذاری کاالها و 
ایجاد فضای رقابتی سالم برای کلیه واردکنندگان، تجار 
و صاحبان کاال، با عنایت به مواد 14 و 15 قانون امور 
گمرکی و آیین نامه های اجرایی مربوطه در بررسی و 
تعیین ارزش کاالهای وارداتی صورت می گیرد.بنابراین 
گزارش، دفتر بررس���ی و تعیین ارزش گمرک نیز در 
بخشنامه ای 10 بندی این موضوع را به گمرکات سراسر 

کشور اعالم کرده است.

دعوت وزیر صنعت از سرمایه گذاران برای 
فعالیت در کردستان 

 وزیر صنعت، معدن و تجارت از س���رمایه گذاران 
دعوت کرد ب���رای انج���ام طرح ه���ای صنعتی و 

سرمایه گذاری در استان کردستان اقدام کنند.
ایسنا- محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه کردستان 
استان مناس���بی از لحاظ معادن است، تصریح کرد: 
برای رفع بیکاری این استان باید سرمایه گذاری در آن 

صورت گیرد. 
نعمت زاده همچنی���ن در مورد تواف���ق ایران با 
کشورهای 1+5 گفت: خوشبختانه با این توافق موانع 
سرمایه گذاری در بُعد خارجی رفع شد و اکنون باید 

موانع داخلی را نیز با تعامل و همکاری حل کرد.

 نقش کمرنگ بخش خصوصی 
در قرارداد با اروپایی ها 

 رییس کمیسیون توس���عه صادرات اتاق بازرگانی 
ایران معتقد است که بیشتر قراردادهای اقتصادی که با 
ایتالیا و فرانسه منعقد شده، توسط بخش های دولتی و 
خصولتی بوده و بخش خصوصی واقعی سهم زیادی از 

آن ها نداشته است.
 ایسنا- سید رضی حاجی آقامیری درباره حضور 
بخش خصوصی و هیاتی از اتاق بازرگانی در سفر رییس 
جمهور به ایتالیا و فرانسه، گفت: به طور کلی حضور 
بخش خصوصی در این سفر در کنار رییس جمهور و 
بعد هم انجام مالقات ه���ا و دیدارها در زمینه تجاری 
و بازرگانی اتفاق مثبتی است که تا پیش از این سابقه 
نداشته اس���ت. وی افزود: اگر بخواهیم وارد ماهیت 
ترکیبی که از بخش خصوصی در این س���فر حضور 
داشت، بشویم نمی توانیم واقعیت بخش خصولتی را 
نادیده بگیریم، چرا که بخش قابل توجهی از افرادی که 
در این سفر حضور داشتند مدیران شرکت هایی هستند 
که به معنای واقعی خصوصی نیستند بلکه شرکت هایی 
هستند که با سرمایه دولت اداره می شوند و به نوعی 
خصولتی هستند.رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق 
بازرگانی ایران ادامه داد: این شرکت ها از امکانات مالی 
باالیی برخوردارند که می توانند معامله های بسیار کالن 
انجام دهند، به دلیل اینکه تاکنون فرصتی به بخش 
خصوصی واقعی داده نشده تا توانایی های خود را نشان 
دهد؛ فعال آن گونه ای که باید این بخش نمی تواند وارد 
عرصه عمل شود. حاجی آقا میری اضافه کرد: از این 
جهت نتایج این سفر عمدتا منجر به شروع کار مشترک 
بین ایران و طرف های مقابل در بخش خصوصی نشده 
اس���ت و مطمئنا بخش خصولتی دست باال را داشته 
است. براساس این گزارش، هفته گذشته رییس جمهور 
به همراه تعدادی از وزرا و اعضای کابینه با محوریت 
مباحث اقتصادی به ایتالیا و فرانس���ه سفر کردند که 
در جریان این سفر هیاتی 90 نفره از بخش خصوصی 

دولت را همراهی کردند.

 تبلیغات یا هدر دادن پول 
در رسانه  های اجتماعی

ادامه از صفحه 4
برای حل این مش���کل ارتق���ای فرهنگ صاحبان 
محصوالت و خدمات از اقداماتی اس���ت که تاثیرش 
تا ابد ماندگار است. ش���کی نیست که توان نظارت به 
صورت غیرمستقیم بر انتشار محتوای نامناسب از سوی 
مسووالن نیز وجود دارد. تاریخ نه چندان دور نشان مان 
داده فیلترینگ، ردگیری کاربران منتشر کننده مطالبی 
که مصداق توهین و افترا و تش���ویش اذهان عمومی 
بودند، احضار و حتی زندان و جریمه، کارهایی است 
که در کمترین زمان از سوی مسووالن قابل اجراست. 
از سوی دیگر دور ش���دن صاحبان کسب و کار از 
چنین فضای تبلیغاتی که ب���ه خصوص در تلگرام به 
وجود آمده است. س���طح تبلیغات در تلگرام به حدی 
رسیده است که کاربران با دریافت پیام تبلیغاتی بیشتر 
اوقات حتی بدون اینکه آن را بخوانند، حذف می کنند 
یا به عنوان اسپم آن را به تلگرام معرفی می کنند. در 
چنین فضایی هزینه ک���ردن برای تبلیغات، عمال دور 

ریختن پول است.
با توجه به اینکه فضای رسانه های اجتماعی مستعد 
تغییر فرهنگ کاربران اس���ت از مسووالن می خواهم 
کمی از این نیروی غیر قابل انکارش���ان، خرج حوزه 
پیام های تبلیغاتی کنند تا بتوانند به صاحبان محصوالت 
و خدمات کمک کنند فرهنگ ش���ان را ارتقا دهند. 
از سوی دیگر از دس���ت اندرکاران بازار تبلیغات هم 
باید خواست در طراحی ش���عارها و محتوای معرفی 
محصوالت دقت کنند. کاربران هم می توانند به جای 
پاک کردن پیام ها، آنها را Report As Spam کنند. 

بلکه سطح خالقیت دوستان باالتر برود.
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معاون وزیر صنعت گفت: مناسبات ایران و تایلند باید از سطح توافق نامه های معمولی به سمت برقراری تجارت ترجیحی و تجارت آزاد 
هدایت شود. ولی اله افخمی راد افزود: امروز بین ایران و تایلند موافقت نامه بازرگانی به امضا رسید که بر اساس آن، تجارت دو کشور تسهیل 

می شود اما باید از این موضوع فراتر رفته و موافقت نامه تجارت ترجیحی و تجارت آزاد را بین دو کشور پایه ریزی کنیم.

تجارت ترجیحی و آزاد بین 
ایران و تایلند برقرار شود

2 هفته پی���ش، علی فاضلی رییس ات���اق اصناف در 
نشس���تی خبری اعالم کرد که تمامی صنوف در قالب 
»طرح باران« به صندوق مکانیزه فروش)P.O.S(  مجهز 

خواهند شد. 
به گفته او، این طرح به صورت رسمی از 22 بهمن ماه 
افتتاح خواهد شد و طبق قرارداد با سازمان امور مالیاتی 
از ابتدای اسفند واگذاری صندوق های مکانیزه فروش به 

29  صنف آغاز می شود.
با توجه به مفاد ماده 17 قانون نظام صنفی و همچنین 
اهمیت تجهیز صنوف به صندوق مکانیزه فروش جهت 
شفافیت در اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و 
ارزش افزوده و جلوگیری از ورود کاالهای قاچاق، بحث 
مکانیزه شدن واحدهای فروش از سال 75 همواره مطرح 
بوده و در آن زمان به س���فارش مسووالن وقت وزارت 
بازرگانی و صنایع، کنسرس���یومی متشکل از 7 شرکت 
تولیدکننده رایانه ای زیر نظر سندیکای تولید کنندگان 
تجهیزات رایانه تشکیل شد که با وجود رایزنی های بسیار 
ب���رای ورود تکنولوژی به ایران به دلیل سیاس���ت های 

ناپایدار دولت طرح به نتیجه نرسید. 
طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش کماکان 
معطل ماند تا اینکه  28 خردادماه س���ال 92 سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کش���ور با معاونت توسعه بازرگاني 
داخلي وزرات صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف 
به منظور اجرایی ش���دن ماده 71 قانون نظام صنفی 
کشور، در خصوص تسریع در تجهیز واحدهای صنفی به 
صندوق مکانیزه فروش، تفاهم نامه همکاری منعقد کرد 
که براساس آن مقرر شد که سیستم های کامپیوتری و 
تجهیزات مورد نیاز این طرح از سوی شرکت های معرفی 
شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تامین  شود 
و س���رمایه گذاري آن هم با خود بخش خصوصي باشد؛ 
یعني مشارکت کنندگاني که در مناقصه شرکت می کنند، 
تجهیزات الزم ش���امل س���خت افزار، نرم افزار و غیره را 
تحویل و در هر واحد مربوطه مش���غول به کار ش���ود. 
بازگشت سرمایه این کار نیز قرار بود از محل تراکنش ها 
باش���د. اما این موضوع در همان زمان اعتراض شدید 
اتحادیه صنف فناوران رایانه را در پی داشت. میرمهدی 
رییس اتحادیه بر این باور ب���ود که طبق این تفاهم نامه 
فروش���نده باید یک درصد از تراکنش فروش خود را به 

مجری طرح پرداخت کند.
به همین دلیل در نهایت طرح مجهز شدن واحدهای 
صنفی به صندوق مکانیزه فروش دوباره مس���کوت ماند 
تا اینکه چند روز پیش با معرفی شرکت باران به عنوان 

مجری، اجرای این طرح بر سر زبان افتاد.
این بار اما قضیه به گونه ای دیگر اس���ت. اتاق اصناف 
خود وارد گود شده و ضمن معرفی مجری، اعالم کرده 
است که 22 بهمن ماه اجرای طرح کلید خواهد خورد. 
فاضلی در این رابطه توضیح داد که با اجرایی شدن این 
طرح بازرسی های صنوف مکانیزه و بخش قابل توجهی 
از هزینه های سخت افزاری و بازرسی اصناف کسر می شود 
و ش���بکه قاچاق به عنوان بزرگ ترین معضل پیش روی 

کشور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود. 
همچنین واسطه های غیرضرور حذف 
ش���ده و هر واحد صنفی می تواند به 
صورت آنالین از موجودی انبار مطلع 
شده و فاکتور فروش الکترونیکی نیز 

برای مشتریان صادر کند.

مجری از کجا آمد؟
موضوع مه���م در این خصوص که 
ذهن بس���یاری از فعاالن صنوف مختلف از جمله 
صنف فناوری اطالعات و ارتباطات را به خود مش���غول 

کرده، چگونگی و نحوه انتخاب مجری طرح است.
کارشناس���ان و صاحبنظران صنف فناوری اطالعات 
ضمن تحس���ین اقدام رییس اتاق اصناف برای مجهز 
کردن واحده���ای صنفی به صن���دوق مکانیزه فروش، 
معتقدند که مکانیزه کردن فروش گامی است که باید 
پیش از این برداشته می ش���د و مخالفتی با اجرای آن 
وجود ندارد. اما اینکه به یکباره شرکتی با عنوان شرکت 
سهامی خاص هوش���مند س���امانه باران در تاریخ 27 
مردادماه سال جاری با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان 
تاسیس شود و پروژه کشوری به این بزرگی به او سپرده 
شود، جای سوال دارد و باید دید چطور چنین طرح ملی 
به شرکتی واگذار شده است که تنها چندماه از تاسیس 
آن می گذرد و صالحیت این ش���رکت برای اجرای این 

طرح چگونه تایید شده است.

 صندوق ها از کجا می آید؟
موضوع مهم دیگر این است که به گفته فاضلی، اجرای 
این پروژه ملی با توجه به تمامی مالحظات اتاق اصناف 
ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه 
به تاکید اتاق مبنی بر تامین پایانه های فروش از منابع 
تولیدکنندگان معتبر داخلی، ط���ی مناقصه ای از میان 
واجدان شرایط، با ش���رکت کنتورسازی ایران به توافق 

رسیده است.
حال اینکه شرکت کنتورس���ازی ایران که قرار است 
سخت افزار این طرح را تامین کند، 28 دی ماه با ارسال 
پیش بینی درآمد س���ال 94  خود به سازمان بورس 
خب���ر از افزایش 400 درصدی عای���دی خود از محل 
فروش  201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی داد. اما 
در مقابل سازمان بورس خواستار توضیحات در خصوص 
نحوه تامین مالی تولید صندوق های فروشگاهی و  ارایه 
مدارک در خصوص شروع تولید و امکان سنجی تولید 

این تعداد صندوق تا پایان سال شده است.
بنابراظهار کارشناسان شرکت کنتورسازی که توانایی 
ساخت این صندوق های فروش���گاهی را ندارد، اقدام به 
واردات این صندوق ها خواهد کرد، این در حالی است که 
فاضلی بارها تاکید کرده است که  در طرح باران اولویت 

با تولیدکنندگان داخلی است.

 اعتراض به ابهامات طرح
شبهات و ابهامات اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش 
باعث اعتراض تشکل های صنف فناوری اطالعات از جمله 
س���ندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه ای، سازمان 
نظام صنفی رایانه ای و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران 
شده و گویا قرار است در این هفته پیگیری و بررسی های 

الزم را انجام دهند.
سندیکای تولیدکنندگان رایانه از اینکه علی رغم شعار 
حمایت از تولید داخلی، به هیچ وجه تولیدکنندگان رایانه 
در  جریان برگزاری مناقص���ه چنین طرح عظیمی قرار 

نگرفته اند، اعتراض دارد.
 در همین حال سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در 
حال بررسی موضوع است و قرار است در این هفته برای 
روشن ش���دن اذهان عمومی، نشستی خبری با حضور 

اصحاب رسانه برگزار کند.

از طرفی، رییس اتحادیه صنف رایانه نیز که در سفر 
بود، در گفت و گ���و با فناوران تاکید ک���رد که از امروز 

)شنبه( این مقوله را به طور جدی دنبال خواهد کرد.

 نادیده گرفته شدن تولیدکنندگان رایانه 
مسعود شنتیایی، رییس س���ندیکای تولیدکنندگان 
رایانه به نمایندگی از جان���ب تولیدکنندگان با اعتراض 
به ابهامات در اجرای طرح ب���اران گفت: طرح مکانیزه 
کردن واحدهای فروش بسیار طرح مهم و مفیدی است 
که کس���ی به آن اعتراضی ندارد. اما اینکه با برگزاری 
مناقصه ای که در آن نیز ابهامات���ی وجود دارد، تامین 
صندوق ها به شرکتی س���پرده شده است که نه سرمایه 

دارد و نه خط تولید تجهیزات رایانه، جای سوال دارد.
وی افزود: سندیکای تولیدکنندگان رایانه از سال های 
پیش درصدد تولید صندوق مکانیزه فروش بوده اند و در 
این رابطه کنسرسیومی تشکیل شد که به دلیل تغییر 

سیاست دولت به کارش ادامه نداد.
ش���نتیایی تاکید کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان 
صاحب نام و مطرحی در ح���وزه رایانه داریم که امکان 
تولید بخش سخت افزار صندوق مکانیزه را دارند، اما با 

این حال به آن توجهی نمی شود.
به گفته او، شبهات زیادی در اجرای طرح وجود دارد. 
به طور مثال گفته می شود صندوق ها به صورت رایگان 
توزیع خواهد شد در حالی که مش���خص نیست تامین 

بودجه از کجاست.
وی افزود: درحالی که واحدهای تولیدی در کش���ور 
دچار مشکل هستند، چنین طرح های عظیمی می تواند 
آنها را نجات دهد. اما رانت و بس���یاری از مسایل دیگر 

جلوی آن را می گیرد.
ش���نتیایی گفت: با توجه به اینکه رییس اتاق اصناف 
تاکید دارد که این تمام بخش س���خت افزار و نرم افزار 
طرح توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود، سندیکای 
تولیدکنندگان رایانه تا به نتیجه رسیدن و روشن شدن 
تمام ابهامات، موضوع را پیگیری خواهد کرد و از حقوق 

صنف کوتاه نخواهد آمد. 

 امید به فضل فاضلی
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران نیز با تاکید بر 
اینکه سازمان قطعا پس از کار کارشناسی در این رابطه 
موضع خود را به طور رس���می اعالم خواهد کرد، گفت: 
بحث ما قوانین و مقررات است و با هرچه خارج از قوانین 

باشد، مخالفیم.
وی افزود: اکنون در حال بررس���ی ادله هس���تیم و 
نمی خواهیم به سرعت کس���ی را محکوم کنیم. چراکه 
معتقدیم آقای فاضلی می خواه���د این طرح به بهترین 

شکل ممکن اجرا شود.
اصغر رضانژاد تاکید کرد: قطعا اگر ایراد و اشکالی در 

کار باشد، با پیگیری صنف رفع خواهد شد.
به گفته رضانژاد سازمان نظام صنفی رایانه ای از امروز 
مذاکرات خود را برای شفاف شدن ایرادات در مناقصه و 

برخی مسایل دیگر آغاز می کند.
در عین حال س���یدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه 
صنف فن���اوران رایانه نیز در اعت���راض به نحوه اجرای 
صندوق مکانیزه فروش گفت: حتما پیگیر موضوع هستیم 
زیرا آنچه مد نظ���ر ما بود با آنچه اتف���اق افتاده کامال 

متفاوت است.
وی افزود: اتحادیه سال هاست موضوع صندوق مکانیزه 
فروش را دنبال می کند و به غیر از ش���بهات و ابهامات 
موجود باید اعالم کنم که با توجه به رایزنی های صورت 

گرفته این صندوق ها شامل صنف رایانه نمی شود.
میرمهدی اضافه کرد: واحدهای صنف رایانه کوچک 
هستند. از این رو  فعاالن صنف بر اساس تفاهم صورت 
گرفته از همان PC یا نوت بوک خود اس���تفاده خواهند 

کرد.
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مراسم

مراسم دهمین س����الگرد آغاز فعالیت کمیسیون شبکه سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران برگزار شد.  

فناوران- در این مراسم که  عصر روز سه شنبه 13 بهمن ماه 
جاری با حضور روسای ادوار سازمان نظام صنفی رایانه ای، اعضای 
هیات مدیره و کمیسیون شبکه سازمان و همچنین حضور پرشور 
نمایندگان رس����انه های تخصصی حوزه فناوری اطالعات و اقتصاد 
برگزار شد، دستاوردهای کمیسیون شبکه همچون تهیه و تدوین 

استانداردهای ملی شبکه های رایانه ای تشریح شد.
در این مراسم ناصرعلی س����عادت، رییس سازمان نظام صنفی 
رایانه ای ضمن قدردانی از تالش های چند ساله کمیته کارشناسی 
سازمان برای ترجمه، بومی س����ازی و تدوین استانداردهای حوزه 
شبکه و کمیسیون ش����بکه بر لزوم اجرایی شدن و فرهنگ سازی 
بهره گیری ازاین استانداردها در صنایع مختلف همچون ساختمان 

تاکید کرد.
آزاد معروفی، مسوول کمیسیون شبکه سازمان به تشریح عملکرد 
و فعالیت های کمیسیون شبکه طی س����ال های اخیر پرداخت و 

تدوین استانداردهای ملی شبکه را یکی از مهم ترین دستاوردهای 
این کمیسیون عنوان کرد.

معروفی در مورد تفاهم نامه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
و سازمان فناوری اطالعات ش����هرداری تهران در خصوص تدوین 
این اس����تانداردها گفت: براس����اس تفاهم نامه میان دو سازمان، 
درابتدای فعالیت س����ومین دوره هیات مدیره س����ازمان، کمیته 
کارشناسی ترجمه و تدوین این اس����تانداردها با هدایت و نظارت 
رییس وقت س����ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران تشکیل شد و 
خوشبختانه پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، سازمان 
 موفق شد این اس����تانداردها را به تصویب سازمان ملی استاندارد 

برساند.
مسوول کمیسیون شبکه س����ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، 
با تاکید بر اینکه تدوین این اس����تانداردها، دستاورد بزرگی برای 
سازمان  نظام صنفی رایانه ای، مهندسان و کارشناسان حوزه شبکه 
های رایانه ای محسوب می ش����ود، گفت: این استانداردها یکی از 
ارکان نظام مهندسی شبکه محس����وب می شود و با ابالغ ضرورت 
اجرای آن در س����اختمان های تجاری، اداری و مسکونی می تواند 
کسب و کار جدیدی را پیش روی مهندسان و کارشناسان حوزه 

شبکه های رایانه ای ایجاد کند.
آزاده داننده، رییس س����ومین دوره هیات مدیره سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران در این مراسم از به ثمر رسیدن تالش های 
کمیته کارشناسی س����ازمان  نظام صنفی رایانه ای تهران برای 
ترجمه، بومی سازی و تدوین اس����تانداردهای حوزه شبکه ابراز 
خرس����ندی کرد و گفت: تدوین این استانداردها، دستاورد بزرگی 
برای سازمان نظام صنفی رایانه ای، مهندسان و کارشناسان حوزه 
شبکه های رایانهای محسوب می شود و امیدواریم تاثیر  مثبتی بر 

رونق کسب و کار فعاالن این حوزه  بگذارد.
در این جلسه  بابک رشیدی، مسوول  کمیته کارشناسی ترجمه 
و تدوین استانداردهای شبکه، به نیاز مبرم مهندسان و مشاوران این 

حوزه به استانداردهای شبکه های رایانه ای اشاره کرد و به تشریح 
فعالیت ها و تالش های این کمیته در ادوار مختلف هیات مدیره های 

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران پرداخت. 
در بخش دیگری از این مراسم س����هیل مظلوم، نایب رییسس 
پیشین سازمان نظام صنفی رایانه ای به آغاز فعالیت های سازمان 
در زمینه تدوین استانداردهای حوزه شبکه اشاره و بر لزوم توسعه 
حضورمهندس����ان  فناوری اطالعات در رشته مهندسی ساختمان 

هوشمند تاکید کرد. 
در ادامه این مراس����م محمودرضا نظری، معاون شبکه و امنیت 
سازمان فاوای شهرداری تهران و سیامک سعدآبادی رییس مرکز 
تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران به عنوان اعضای 
کمیته کارشناسی ترجمه و تدوین استانداردهای شبکه  بر ضرورت 
کاربردی شدن استانداردهای ملی شبکه در کسب و کار مهندسی 

ساختمان  تاکید کردند.
در انتهای مراسم با اهدای لوح از فعالیت های کمیته کارشناسی 
ترجمه و تدوین استانداردهای ش����بکه واعضای کمیسیون شبکه 

تشکر و قدردانی شد.

 کمیسیون شبکه نصر تهران ده سالگی اش را جشن گرفت
معروفی: استانداردهای نظام مهندسی کسب و کار جدیدی پیش روی مهندسان شبکه  می گذارد 

فخری زارع
@ z a r e f a k h r i

اعتراض تشکل های صنف رایانه به نحوه اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش

»باران«  برای که می بارد

شبهات و ابهامات 
اجرای طرح صندوق 
مکانیزه فروش باعث 
اعتراض بسیاری از 
تشکل های صنف 
فناوری اطالعات از جمله 
سندیکای تولیدکنندگان 
تجهیزات رایانه ای، 
سازمان نظام صنفی 
رایانه ای و اتحادیه صنف 
 فناوران رایانه تهران 
شده  است

شنتیایی: طرح مکانیزه 
کردن واحدهای فروش 
بسیار طرح مهم و 
مفیدی است که کسی 
به آن اعتراضی ندارد. 
اما اینکه با برگزاری 
مناقصه ای که در آن 
نیز ابهاماتی وجود دارد، 
تامین صندوق ها به 
شرکتی سپرده شده 
است که نه سرمایه دارد 
و نه خط تولید تجهیزات 
رایانه، جای سوال دارد.

PB



رایزنی برای گرفتن نمایندگی 
HTC مستقیم اپل، سونی و

رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی اعالم کرد 
که پس از برداشته ش���دن تحریم ها رایزنی چند 
شرکت برای اخذ نمایندگی مستقیم محصوالت 

اپل، سونی و HTC آغاز شده است. 
فارس- غالمحس���ین کریمی گفت: تاکنون در 
بازار تلفن همراه ای���ران هوواوی، ZTE، ال جی و 
سامسونگ نمایندگی مستقیم داشتند که پس از 
برداشته شدن تحریم ها چند شرکت  فعال در بازار 
موبایل تالش می کنند از شرکت های اپل، سونی و 

HTC نمایندگی مستقیم بگیرند.
رییس اتحادیه دس���تگاه های مخابراتی توضیح 
داد: تاکنون این برندها به صورت غیر مستقیم از 
هنگ کنگ یا دبی وارد و خدم���ات آنها در ایران 
ارایه می ش���د.کریمی گفت: همچنین سامسونگ، 
ال جی و هوواوی نیز در فکر ورود به بخش تولید 

موبایل به صورت SKD و CKD هستند. 
وی گفت: اگر این ش���رکت ها 20 درصد تولید 
یا مونت���اژ را در ایران انجام دهن���د، صادرات به 
کشورهای ثالث می تواند سهمی در جلوگیری از ارز 

بری داشته باشد.

توقف پشتیبانی موزیال از 
فایرفاکس در گوشی های هوشمند

آری جاکسی از مدیران ارش���د موزیال سازنده 
مرورگر و سیس���تم عامل فایرفاکس اعالم کرد 
که این مرورگر از سیس���تم عامل فایرفاکس روی 

گوشی های هوشمند پشتیبانی نمی کند.
فارس- البته تغییر استراتژی موزیال به معنای 
کنار گذاشتن سیستم عامل فایرفاکس نیست و 
قرار اس���ت موزیال از این سیستم عامل در وب و 
نیز برخی محصوالت الکترونیک خانگی از جمله 

تلویزیون ها استفاده کند.
همچنین برنامه نویسان و توسعه دهندگان کماکان 
می توانند برای این سیستم عامل برنامه های ثالث 
طراحی کنند و این روند تا س���ال 2017 ادامه 

خواهد یافت. 
تعداد محص���والت مجهز به سیس���تم عامل 
فایرفاکس بسیار اندک اس���ت و به عنوان مثال 
ش���رکت پاناس���ونیک از آن در تعداد اندکی از 

تلویزیون های تولیدی خود استفاده کرده است.
کارشناسان می گویند سیس���تم عامل همراه 
فایرفاکس شانس چندانی برای موفقیت ندارد و 
آندرویید و iOS با تس���خیر بازار شانس چندانی 

برای موزیال باقی نگذاشته اند.

New Tab

پیامک

گوگل خطاب به سازمان ها: 
خدمات ابری ما در اختیار شما

شرکت گوگل تصمیم دارد طی سال 201۶ میالدی 
سرمایه گذاری بیش���تری در خدمات رایانش ابری خود 
انجام داده و بر اساس برنامه ریزی های خود شکاف میان 
 Amazon Web خود و سرویس های رقیب از جمله

Services و Azure مایکروسافت را از بین ببرد.
همکاران سیستم- آلفابت که هم اکنون شرکت مادر 
گوگل محسوب می شود، برنامه های دقیق خود را برای 
تمرکز بر خدمات رایانش ابری سازمانی منتشر نکرد و 
در مقابل، در دیگر بخش ها زا جمله خودروهای خودران 
توجه بیشتر انجام داد. »ساندار پیچای« مدیرعامل گوگل 
اعالم کرد شرکت گروه Cloud and Apps شرکت 
او که توسط مدیرعامل اسبق VMware موسوم به 
»دایان گرین« مدیریت می شود، برنامه ریزی های ویژه 
انجام داده است تا س���ازمان ها را به استفاده از خدمات 
رایانش ابری گوگل تشویق کند. رویس پست الکترونیکی 
Gmail هم اکنون بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه 
دارد و پلتفرم ابری گوگل نیز توسط بیش از ۴ میلیون 
اپلیکیشن مورد استفاده قرار می گیرد. مشخص نیست 
این ۴ میلیون اپلیکیشن چه میزان درآمد را برای گوگل 

به همراه می آورند. 

ورود هکرها به ویندوز از دریچه 
ادمین ها

گزارش موسسه امنیتی Avecto نشان می دهد اکثر 
آس���یب پذیری های امنیتی ویندوز که در سال گذشته 
دردسرساز بوده اند در صورت حذف دسترسی به قابلیت 
administrator این سیستم عامل قابل کنترل هستند.

خبرگزاری فارس- یافته های گزارش یاد ش���ده 
نشان می دهد 85 درصد از آس���یب پذیری های مهم 
ویندوز با توجه به همین نکته قابل جلوگیری و متوقف 
کردن هستند و می توان از گسترش آنها و نفوذشان به 
فایل های سیستمی جلوگیری کرد. معموال اکثر کاربران 
ویندوز به خصوص کاربران خانگی از ویندوز در حالت 
administrator استفاده می کنند تا بتوانند همه چیز 
را بر روی رایانه خود کنترل کنند. اما بدافزارها هم برای 
نصب باید در حالت administrator ویندوز فعال شوند 
و هکرها با سوءاستفاده از این وضعیت می توانند فایل های 
ویندوز را دستکاری کرده و داده های مورد نظر خود را 
سرقت یا تخریب کنند. در محیط های کاری و حرفه ای 
اکثر کاربران دسترس���ی administrator به ویندوز 
ندارند و همین امر خطر گسترش بدافزارهای خطرناک 
را کاهش می دهد. در صورت حذف دسترسی کاربران در 
وضعیت administrator احتمال آسیب دیدن کاربران 

به خاطر برخی آسیب ها تقریبا به صفر می رسد. 
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کلیک راست

برند وایو که در زمینه لپ تاپ شهرت دارد، از نخستین گوشی هوشمند خود با پشتیبانی از ویندوز 10 موبایل رونمایی کرد.
 ،LCD از نوع Full HD معرفی شده و دارای بدنه فلزی است.صفحه نمایش ۵/۵ اینچ با کیفیت VAIO Phone Biz این گوشی با نام

دوربین اصلی 1۳ مگاپیکسل و حافظه رم ۳ گیگابایتی از ویژگی های این گوشی است.

 گوشی ویندوز 10 وایو 
معرفی شد

نماینده جدید موبایل  و تبلت لنوو در ایران آغاز به کار کرد

مودم لیزری ناسا آماده کار شد

بهترین سبد کاال را انتخاب و بازاریابی و بازارسازی کند. 
در حال حاضر ش����رکت ارکان ارتباطات با توجه به توان 
و تجربه ایرانیان س����رویس،  در ش����هرهای مختلف سرویس 
می دهد و ۴1 مرکز سرویس و 15 مرکز جمع آوری نیز دارد 
که خدمات پس از فروش ارایه می دهد. همچنین بزرگ ترین 
فروشگاه لنوو نیز به زودی در بازار موبایل راه اندازی خواهد شد.
در ادامه محمد غفاری،  مدیر کل فروش لنوو در ایران اعالم 
کرد: موبایل لنوو در چند سال گذشته وارد بازار ایران شده و 

در رده  های قیمتی مختلف وجود داشته است.
به گفته وی، شاخص ترین گوشی لنوو وایب شات بود که 

به عنوان یک دوربین عکاسی حرفه ای هم شناخته می شد. 
تحقیقی که در حوزه موبایل انجام ش����ده، نشان داده که 
مشتریان 5 کاربرد اصلی را از یک گوشی انتظار دارند. اولین 
کاربرد وب گردی اس����ت،  دومین کاربرد که غالب است، ورود 
به فضاهای مجازی و ش����بکه های اجتماعی اس����ت. سومین 
گزینه گوش دادن به موسیقی، چهارم بازی و پنجم برقراری 

تماس است. 
 Y و P و S وی محصوالت جدید لنوو را در سه بخش سری
معرفی کرد که سری S تمرکز بر عکاسی سلفی دارد و برای 

سری P عمر باتری باال در نظر گرفته شده است.

6

کاهش هزینه خرید در نسخه 
جدید بینگ برای آیفون

مایکروس���افت در تالش ب���رای رقابت با 
 iOS گوگل به روزرسانی تازه ای برای نسخه
جستجوگر رسمی خود موسوم به بینگ عرضه 

کرده است.
 فارس- بینگ ب���رای آیفون در ماه نوامبر 
هم به روز شده بود تا کاربران سریع تر بتوانند 
اقالم مورد نیاز را جستجو و شناسایی کنند. 
به همین منظور رابط کاربری تازه ای طراحی 
شد که جس���تجو در وب را ساده تر می کرد و 
برای یافتن رستوران ها، س���الن های نمایش 
فیلم و تئاتر، نقشه خوانی و جستحوی عکس 

مناسب بود.
media player داخل���ی و س���ازگاری 
با برنامه های دیگر برای تس���هیل جس���تجو 
مکان یابی از جمله امکانات برنامه همراه بینگ 

برای آیفون و آیپد است. 
در به روزرسانی ماه دس���امبر بینگ برای 
iOS هم قابلیت مقایسه قیمت ها و پشتیبانی 
از برنامه تاکسی یاب اوبر و مشاهده فایل های 
Gif انیمیش���ن در نظر گرفته شد، اما در به 
روزرسانی اخیر خرید سریع با حداکثر تخفیف 

ممکن برای کاربران ممکن شده است. 
در این نسخه بخشی موسوم به Deals در 
نظر گرفته شده که تمامی قابلیت های خرید 
یک محصول همراه با تخفیف ها و کوپن های 

موجود را در دسترس کاربران قرار می دهد.
در صورت فشردن دکمه جستجو برای مدت 
طوالنی و ضربه روی آیکون دوربین اس���کنر 
بارکد فعال شده و با قرار دادن دوربین در برابر 
بارکد محصول مورد نظر می توان برای خرید 
آن تصمیم گرفت یا قیمت ها و نظرات کاربران 
در مورد آن محصول خاص را مطالعه کرد و 
سپس در این مورد تصمیم گرفت. خدمات یاد 
شده با فروش���گاه های زنجیره ای آمازون، وال 
مارت، تارگت، هوم دیپات و میسی هماهنگ 

است.
مایکروس���افت امیدوار است خرید مستقیم 
از درون محیط برنامه بینگ موجب ش���ود تا 
کاربران بیشتری به اس���تفاده از آن عالقمند 

شوند. 
پیش از این رقبای مایکروسافت هم چنین 
خدماتی ارایه ک���رده بودند. به عنوان مثال از 
ماه دس���امبر از طریق خدمات نقشه گوگل 
می توان قیمت بنزی���ن را در نقاط مختلف 

چک کرد.

رابط

پهپادهایی که روی بوم آسمان 
نقاشی می کشند

طراحان پهپادهای جدیدی طراحی کرده اند که 
در آسمان نقاشی می کشند.

ایسنا- اس���تفاده از پهپادها این روزها در موارد 
بسیاری رواج دارد. از پهپادهای نامه رسان و فیلم بردار 
گرفته تا طراحی پهپادهایی که در آس���مان نقاشی 
می کش���ند. اکنون محققان پهپادی طراحی کرده اند 
که در آسمان نقاشی های زیبا می کشد و این نقاشی 
تبدیل به نور ش���ده و قابل دیدن اس���ت. شرکت 
AscTec، پهپاد فالکون هشت را با استفاده از نرم افزار 
هدایتگرAscTec طراحی کرده اس���ت. این پهپاد 
مجهز به برنامه از پیش تعیین شده است و با تکیه 
بر GPS، تصاویر درخش���ان را خلق می کند. تصاویری 
که این پهپاد کشیده، نمادهایی از کریسمس بوده که 

شامل هدیه کریسمس و سورتمه است.

 حمالت سایبری گسترده 
cPanel به خدمات میزبانی

مرکز توس���عه خدمات cPanel که این شرکت 
موفق ش���د در مقابل حمالت سایبری صورت گرفته 
به سرورهای خود ایستادگی کند تا داده های کاربران 

به سرقت نرود.
ایتنا- این شرکت که از معروف ترین ارائه دهندگان 
ابزار مدیریت پلتفرم میزبانی وب محسوب می شود و 
خدمات آن توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان 
 cPanel مورد استفاده قرار می گیرد، سیستم های
و WebHost Manager را برای س���رورهای 
اختصاصی و عمومی ارائه می دهد تا در فضای میزبانی 
وب به کار گرفته شود. این س���رویس آنالین با این 
میزان دسترسی همواره مورد هدف هکرها قرار گرفته 
است و اخبار جدید نشان می دهد که طی چند هفته 
اخیر چندین حمله سایبری گسترده به این سیستم 

انجام شده است. 
 cPanel آرون استون، مدیر توسعه داخلی شرکت
با انتشار بیانیه ای اعالم کرد یکی از پایگاه های داده 
مشتریان آنها مورد حمله سایبری جدی قرار گرفته 
است و هکرها تا اندازه ای توانسته اند کنترل سرورهای 
مربوطه را در اختیار بگیرند. این مدیر ارشد توضیح 
داد شرکت cPanel توانست در فاصله زمانی کوتاه 
دسترس���ی هکرها را از بین ببرد و هنوز به درستی 
مشخص نیست که آیا اطالعات ش���خصی کاربران 
سرقت شده است یا خیر. اطالعاتی که در این سرور 
ذخیره شده بود شامل نام، نام خانوادگی و رمز عبور 
کاربران می شود که البته شناسه کاربری و رمزهای 

عبور رمزگذاری شده اند.
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سه شنبه شب گذشته، مدیران لنوو آغاز همکاری خود را با 
شرکت ارکان ارتباطات نوین، به عنوان نماینده رسمی واردات 

گوشی ها و تبلت های لنوو در ایران اعالم کردند.
فناوران- بر اساس همکاری صورت گرفته، شرکت ارکان 
ارتباطات نوین به عنوان یکی از نمایندگان رس����می شرکت 
لنوو، از این پس  واردات و پشتیبانی کاالی موبایل و تبلت این 

شرکت را به عهده می گیرد.
پیام ابراهیمی، معاون بازرگانی ارکان ارتباطات نوین ومدیر 
برند لنوو در ایران، ش����عار اصلی لنوو را »نوآوری و خالقیت 
توقف پذیر نیست« اعالم کرد و گفت: لنوو ساالنه حدود ۴۶ 
میلیارد دالر تراکنش مالی داشته و 85 هزار پرسنل دارد و در 

حدود 1۶0 کشور دنیا فعالیت می کند. 
از لحاظ رنکینگ جهانی لنوو در جایگاه 2۳1 اس����ت و در 

سال 2015 جزو 100 برند برتر دنیا شد. 
این شرکت در سال 2005 توانست IBM PC را به تملک 
خودش درآورد و فعالیتش را در عرصه کامپیوترهای شخصی 
گسترش دهد. در طول س����ال های بعد لنوو اقدام به ورود به 
صنعت موبایل کرد و س����ال 201۴ هم موتوروال را از گوگل 

خرید.
وی همچنین توضیح داد از نظر س����اختاری برای آنکه این 
شرکت بتواند در بازار ماندگار باشد، ساختار آن را ساده سازی 

کرده است. 
بر اساس گزارش ابراهیمی، شرکت ارکان ارتباطات نوین به 
عنوان نماینده رسمی محصوالت لنوو در ایران، تالش می کند 
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محققان موفق به ساخت روباتی شده اند که انگشتان 
شباهتی به انگشتان دست انسان ندارد؛ اما می تواند یک 
تخم مرغ را به آرامی و بدون آنکه آس����یبی به آن وارد 

کند، از روی زمین بردارد.
GizMag- یکی از مش����کالت بزرگ اس����تفاده از 
روبات ها به ویژه روبات های صنعتی این است که این 
ماشین های آهنی حس المس����ه ندارند و برای همین 
هم مواردی بوده که در آن دست کارگران زیر دستگاه 

صنعتی مانده و دچار سانحه شده است. 
در همین راس����تا دانشمندان با س����اخت یک ابزار 
روباتی����ک که می تواند ب����ا کمک فن����اوری »تماس 
الکتریکی« اشیای شکننده را در دست بگیرد و بدون 

آسیب زدن، حمل کند. 
تم����اس الکتریکی پدیده ای اس����ت ک����ه بارها و 
باره����ا در بادکنک دیده ای����د؛ زمانی ک����ه بادکنکی 
 را به موهای خود می مالید، بادکنک به س����قف اتاق 

می چسبد. 
یک تیم روباتیک با رهبری جان شیتاکه، دانشجوی 
دکترای موسس����ه تحقیقاتی س����وئیس دستگاهی را 

ساخته اند که شبیه به انگشت های شست و سبابه عمل 
می کند. این بخش از پنج الیه درس����ت شده است که 
شامل االستومری است که میان دو الیه الکترود قرار 
گرفته و دو الیه سیلیکون روی آنها را پوشانده است. 

االستومر، مواد الستیکي است که به طور ذاتي اندازه 
و شکل اولیه خود را پس از برداشتن نیروي تغییر شکل 

در دماي اتاق جبران مي کند. 
در حالت طبیعی، این لبه های منعطف به س����مت 

بیرونی قرار دارند اما هنگامی ک����ه جریان الکتریکی 
ایجاد می شود، جاذبه بین دو الکترود آنها را به سمت 
داخل خم می کند تا بتواند ش����یء بس����یار شکننده 
مانند تخم م����رغ، بادکنک یا ورق کاغ����ذ را بگیرد و 
نگه دارد. این روبات همچنین توانایی این را دارد که 
 اجس����امی را با وزنی برابر 80 برابر وزن خودش بلند 

کند. 
محققان می گویند که این برای نخس����تین بار است 
که تماس الکتریکی را در روباتیک نرم مورد اس����تفاده 
قرار داده اند، اما با این حال یک استارتاپ با نام گرابیت 
نیز دست روباتیکی با هدف گرفتن اشیا روباتی را برای 
مش����تریان خود طراحی کرده است که از سال 201۳ 
تاکنون برای اتوماسیون انبارداری و بسته بندی به کار 

می رود. 
محققان امیدوارند که در آینده بتوانند از این پنجه 
توانا در کارهایی مثل جم����ع آوری زباله های فضایی، 
برنامه های کاربردی مربوط به فراورده س����ازی مواد 
غذایی و همچنین ساخت پروتز و اندام های مصنوعی 

بهره ببرد.

روباتی که تخم مرغ را سالم در دست می گیرد

ناسا اعالم کرد که انتقال دیتا از طریق نور و مودم های 
لیزری عملی شده است و این سازمان به زودی آخرین 
گام های عملی ب���رای انقالب در انتق���ال اطالعات را 

برمی دارد.
آنا- از سال 2012 که برای نخستین بار بحث احتمال 
امکان انتقال داده ها از راه تابش های نور مطرح ش���د تا 
کنون تالش های زیادی برای عملی کردن این ایده انجام 
شده است. دانمارک نخستین کشوری بود که بخشی از 
چراغ های یک اتوبان را به این تکنولوژی مجهز کرد و از 
طریق نور شبانه، امکان دسترسی به اینترنت و سیگنال 

موبایل را برای رانندگان این اتوبان فراهم کرد.
برای بهتر لمس کردن این تکنولوژی کافی  است به 
این فکر کنید که با روشن کردن چراغ یک اتاق، در واقع 
سیستم ارتباطی آن را روشن می کنید و اینترنت، شبکه 
داخلی یا حتی سیگنال موبایل و دوربین مدار بسته هم 
از راه همین المپ روشن به اتاق راه پیدا می کنند.ناسا 
برای عملی کردن این ایده در فضا، آزمایش ابتدایی را 
در سال 201۳ انجام داد که با موفقیت همراه بود، اما 
این سازمان اکنون اعالم کرد که پروژه LCRD )تثبیت 
تقویت ارتباطات با اس���تفاده از لیزر( اکنون به مراحل 
عملیاتی رسیده است و این سازمان گام های بزرگی در 

راه تحول ارتباطات فضایی برداشته است.

مودم نوری ناسا که با اس���تفاده از اشعه متمرکز نور 
)لیزر( اطالعات را بین زمین و آس���مان های دوردست 
انتقال می دهد، اکنون در اندازه دو برابر یک تستر خانگی 
اس���ت و می تواند در مدارهای میانی زمین مستقر شود 
تا کار تقویت اش���عه های دریافتی از درودست و ارسال 
آنها به زمین یا بالعکس را انجام دهد.اگرچه هنوز اندازه 
و وزن این مودم به س���طح دلخواه ناسا نرسیده استو 
تا سال 2020 این س���ازمان قصد ندارد روش ارتباطی 
فضاپیماهای خود را به روش لی���زری تغییر دهد، این 
می تواند نخستین گام برای این کار باشد.براساس اطالعات 
منتشر شده در این باره، مودم ناسا می تواند سرعت انتقال 
دیتا را بین 10 تا 100 برابر افزایش دهد و این به معنی 
انقالب���ی در نحوه ارتباط فضا-زمین و فضا-فضاس���ت.
تصور اینکه مریخ نوردها بتوانند به جای عکس های گاه 
به گاه، از عملیات در حال انجام خود فیلم همزمان به 
زمین ارسال کنند یا امکان ارس���ال و کنترل دستورها 
 )realtime( برای ربات های فضایی به صورت همزمان
وجود داشته باش���د، تصوری  است که آینده فضانوردی 
را دگرگون خواهد کرد. سازمان فضایی اروپا نیز هفته 
گذشته ماهواره ای را به فضا فرستاد که قرار است طی 
یک پروژه سه مرحله ای، امکان ارتباطات زمینی با استفاده 

از ماهواره های لیزری را فراهم کند.
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به نظ��ر می رس��د که 
س��رانجام پرونده مالیاتی 
گوگل که در ط��ول هفته 
گذشته توجه رس��انه ها را 
به خود جلب کرده بود، به 
نتیجه رسیده و این شرکت 
مجبور ب��ه پرداخت مبلغی 
هنگفت به عن��وان جریمه 

فرار مالیاتی خواهد بود.
ایتنا- گوگل نیز مانند دیگر 
شرکت های بزرگ متهم به 
اس��تفاده از راه های قانونی 
برای خودداری از مالیات های 
محوله بر این شرکت شده 
است و در حال حاضر نیز در 
حال مقابله با برخی از این 

مدعیان است.
کمپانی آلفاب��ت نیز در 
پی قراردادی با بریتانیا 1۸۵ 
میلیون دالر ب��ه این دولت 
پرداخت خواه��د کرد. این 
قرارداد دی��دگاه جدید و 
واضح تری را شامل می شود 
که پایه پرداخت آن مبنی 
بر درامد تبلی��غ کنندگان 
بریتانیا است. در کوتاه مدت 
مالیات ه��ای آن بازتابی از 
گس��تره اصلی فعالیت های 
ای��ن کمپان��ی در بریتانیا 
خواهد بود. پس این عمل تا 
حدی منطقی به نظر می رسد.

این حرکت به نظر چندان 
خوشایند نیست بااین وجود 
دولت بریتانیا از خاتمه آن 
خبر داده اس��ت. گوگل 1۸ 
میلیارد دالر از درآمد بریتانیا 
را در سال های 2006 تا 2011 
به خود اختصاص داده است 
و این در حالی است که در 
این دوره تنه��ا 16 میلیون 
دالر مالیات را به این دولت 

پرداخت کرده است.
با این وجود این آخرین 
سری دردسرهای این کمپانی 

نخواهد بود. 

گمرک

در طول 10 ماه گذشته برای واردات ۴۶۹ تن گوشی تلفن همراه 
حدود 188 میلیون دالر ارز از کش���ور خارج ش���د و نرخ واردات 
12۹ هزار دستگاه گوشی موبایل ظرف این مدت حکایت از قاچاق 

گسترده در این حوزه دارد.
تسنیم- پرونده سه فصل و یک ماه از واردات گوشی تلفن همراه 
با واردات ۴۶۹,۳87 کیلوگرم بس���ته شد تا در طول 10 ماه حدود 

188 میلیون دالر ارز از کشور خارج شود.
این آمار منتشر شده توسط گمرک، نسبت به واردات شش ماهه 
حاکی از رشدی 5۶ درصدی است و ارزش دالری آن نیز ۴۶ درصد 

رشد را نشان می دهد.
مجموع ارزش واردات گوشی تلفن همراه طی این 10 ماه حدود 

551 میلیارد تومان بوده است.
واردات گوشی تلفن همراه طی هشت سال اخیر دستخوش تغییر 
و تحوالت بسیاری شده و بازی بر سر تعرفه های گمرکی منجر باعث 

شده تا ثبات طوالنی مدتی را در این بخش شاهد نباشیم.

زمانی تعرفه های گمرکی واردات موبایل چهار درصد بود که یکباره 
به ۶0 درصد ارتقا یافت و صدای بسیاری از کارشناسان و مسووالن 

امر را بلند کرد.
همین اعتراضات و رش���د قاچاق این حوزه منجر به بازگش���ت 
تعرفه ها به رنج سابق ش���د و بعد از مدتی مجددا شاهد افزایش تا 

شش درصدی آن بودیم.
اوایل سال جاری نیز براساس مصوبه گمرک، چهار درصد دیگر بر 

تعرفه واردات موبایل افزوده و در نهایت به 10 درصد رسید.
اگر مالیات برارزش افزوده و هزینه های در نظر گرفته شده برای 
واردات از مبادی قانونی را در نظر بگیریم، تعرفه موثر واردات حدودا 

20 درصد می شود.
این تعرفه که زمین���ه قاچاق را به گفته ع���ده ای از فعاالن این 
بازار فراهم کرده، گفته می ش���ود تنها توانسته بر 15 تا 20 درصد 
واردات گوشی تلفن همراه نظارت داشته باشد و سایر اقالم از مبادی 

غیرقانونی تأمین می شوند.

واردات ۴۶۹ تن موبایل ظرف ۱۰ ماه

شرکت ارکان 
ارتباطات با توجه به 
توان و تجربه ایرانیان 
سرویس،  در شهرهای 
مختلف سرویس 
می دهد و 41 مرکز 
سرویس و 1۵ مرکز 
جمع آوری نیز دارد که 
خدمات پس از فروش 
ارایه می دهد

PB
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ف 
مساحت كلمنابع مليمستثنياتمشرقمغربجنوبشمالشهرستانبخششماره پالکنام پالکردي

543/9972120/2842664/2814گيم زرد وقزل يار پالكهای 134 و132 اصلیلنگرک وجونو پالكهای 148 و149 اصلیجونو پالک 149 اصلی وكال كشف رودچاه قد پالک  146 اصلیمشهد13312شاديشه وكليه فروعات1

2
كله مل پالک164و165 و      قره تربت جام15 مشهد189معدن چشمه گل

جوزپالک163اصلي
11/7078572/2653583/9731فيروزكوه وقوچقال پالكهاي 170 و171 اصليقره جوز ويخک پالكهای 163و168 اصلیيخک پالک168 اصلی

3
4 تربت 6بازه طاغو وكليه فروعات

حيدريه
چشمه رستم وچشمه ابن علي پالكهای30و307م صبي پالک 4 اصليصبي وچشمه رستم  پالک هاي 4 و30 اصليمحمدآباد وسيدآباد پالكهاي 29 و28 اصليزاوه

به48اصلی
10/8770333/6734344/5504

جهان آباد پالک 4 اصلينيشابور4814علي آباد4
)كال شور(

654/0805654/0805---------نوبهار ودوچاهي وچاگز پالكهاي 247 و566 اصليچاه نوروز پالک 56 اصليموات پالكهاي 1 و2 فرعي از566 اصلی ودوچاهي وچاگز

20/40541/951622/3570اسفيدقي پالک 291 اصليتهرود و بناي وسطي وسفلي پالكهاي 293 و325 و326بناي وسطي و سفلي پالكهاي 325 و326 اصليتهرود پالک 293 اصليتربت حيدريه2952دربناي وكليه فروعات5

6
چشمه سنگ سفيد وكليه 

فروعات
500متصل 

به299
24/4002115/2155139/6157حسين وكيلي پالک 229 اصليمحمدآباد و ملقاني پالكهاي 180 و 228 اصليگلبوي حريري پالک 208 اصليدربند پالک 222 اصليتربت حيدريه5 رخ

79/464117/900397/3644مزرعه زركک پالک 312 اصليماغوي سفلي پالک 306 اصليكال ماغو و باغ عباس وحكماني پالكهاي 263 و307 اصليزركک پالک 312 اصليفريمان5 مشهد313كالته انباي7

8
4 تربت 29محمدآباد وكليه فروعات

حيدريه
بازه طاغو و چشمه ابن علي پالک 6و307 متصل به همت آباد و سيدآباد پالكهاي 33 و28 اصليزاوه

48اصلی
چشمه ابن علي و قب چاه پالک 307 م به 48 سيدآباد وبازه طاغو پالكهاي 28 و6 اصلي

و48اصلی
1/9516206/0381207/9897

623/89438/6600632/5543بردو پالک 177 اصليشوراب عليجان و بردو پالكهای  183و177 اصلیبردو پالک 177اصليكاريز نو وآغل كمر پالكهاي 180 و181 اصليتربت جام13 مشهد179انداي9

10
كالته مالحسن و سيف آباد پالكهای 50 و سبزوار898تپه بيد

51 اصلی
كالته مالحسن وسيف آباد و حاج ابوالقاسم حاج ابوالقاسم پالک90 اصلی

پالک50و51و90
5/1180862/4123867/5303تک درگو)تگرگو(پالک241 اصلی

11
حسين آباد 

و كليه فروعات
شور بيگتربت حيدريه5 رخ126

 پالک 127 اصلی
6/24534/043210/2885كالته آقا حسين پالک 124 اصلیكالته قاضی پالک 122 اصلیكالته قاضی پالک 122 اصلی

12
مزرعه دينگ پالک 90 اصلی و محدود به مشهد8810كالته چاه مال

رودخانه كشف رود
80/758116/078896/8369رودخانه كشف رود وكال دويينمزرعه جاللی پالک 84 اصلیمحدود به كال دويين

حسين آباد قيطاقی  وكليه 13
فروعات

حسن آبادپالک167 اصلی ويام وحسين آبادپالكهای 177و167آبگرم وبابالنگرپالكهای 73 و فاقد شمارهخوشاب7نيشابور168
تپه های باريک وكوک

195/910935/2312231/1421يام پالک177 اصلی

5/0847304/8220309/9067اراضی فاقد شماره  مرتعیاراضی فاقد شماره مرتعیاراضی فاقدشماره مرتعیاراضی فاقدپالک مرتعینيشابور13فاقد شمارهچشمه خرگوشی14

اراضی پالک28 اصلی رود-پالک69 اصلی نيشابور615شوراب15
اوشک - آبريزكوه

1/867628/986530/8541اراضی پالک 69 اصلی اوشک حدفاصل آبريزكوهاراضی پالک 28 اصلی رود حد فاصل مسيلاراضی پالک28 اصلی رود حدفاصل آبريزكوه

101/5768101/5768-هليران پالک 26 اصلیسرصومعه پالک16 اصلیهليران و قيوق دره پالكهای 26و24 اصلیبينالود و مرغزار پالكهای 82 و52 اصلینيشابور625سه بازه)فضل آباد(16

4 تربت 9نگار17
حيدريه

28/817416/451245/2686روشن آبادو صبی وچشمه ايوبكوگی پالک 16 اصلیكوگی و صبی پالكهای16و4 اصلیفخرآبادپالک15 اصلیزاوه

32/66648/870441/5368اراضی سنونج پالک 302 اصلیاراضی آبجرسفلی پالک 299 اصلیسنونج پالک302 اصلی – آبجروسطی پالک300 اصلیسنونج و بازه سياه سنگ و خدابنده و مراتع مجاورتربت حيدريه3012آبجرعلياوكليه فروعات18

7/95021/41639/3665كالته علی سياه و كالته اسماعيل وكالته كرمفدرد و كالته نوميد پالكهای 104 و105 اصلیكالته تيموری پالک107 اصلیكالته علی سياه پالک111 اصلیتربت حيدريهاربعه267 م به 104بندتيموری وكليه فروعات19

بن چنار وخيرآباد پالكهایشكرآباد و نوده پالكهای 30 و46 اصلیغاری و تگاراه رود و دمنگ پالكهای 25 و47 اصلیاراضی پالک 30 اصلی شكرآبادسبزوار298بدرآباد20
 28 و27 اصلی

14/8341298/8646313/6987

1059/651426/86941086/5208شاهواج پالک 2 اصلیيام پالک 4 اصلیملک آباد پالک 602 اصلیكالته آقامحمدپالک74 اصلیجوين7سبزوار3چهل بند21

4 تربت 10روشن آباد22
حيدريه

چشمه ايوب و نگار پالكهای 286 متصل به 4و 9 صبی پالک4 اصلیفخرآبادپالک15 اصلیزاوه
اصلی

17/83006/244524/0745صبی و تلخی پالكهای  4 و 11 اصلی

4 تربت 15فخرآباد23
حيدريه

ياشكی و ميرآبادو نيازآبادوكوگی چشمه ايوب و نگار و روشن آبادقل آبادپالک12 اصلیزاوه
پالكهای256و257و254 اصلی

تلخی و قل آباد پالكهای
 11 و12 اصلی

156/770169/2905226/0606

42/42552/737845/1632ساالرابراهيم پالک95 اصلیآبسرد پالک96 اصلیآبسردوكالته صديف پالكهای96و93 اصلیآبسرد پالک96 اصلیتربت حيدريه5 رخ95دل آرام وكليه فروعات24
295/148826/1128321/2616فارمدو فاز پالكهای 136و124 اصلیفرخدوگازرگاه پالكهای 126و134 اصلیقرقی پالک 148 اصلیفازپالک124 اصلیمشهد1499شيرشتروكليه فروعات25

آب باريک سفلی وحسين آباد تربت حيدريه5 رخ211علی آبادوكليه فروعات26
پالكهای271و213 اصلی

اميرآبادپالک509متصل به209 وگرماب وگرماب كالته سم علياوحصارجالل پالكهای219 و214 اصلیشيله محمدخان و جهان آباد پالكهای570و218 اصلی
سفلی

257/8239347/4242605/2481

0150.3470150.3470كشوان ومحمدآبادسفلی پالكهای174 و181 اصلیابويسان ومحمدآبادسفلی پالكهای176و181 اصلیكشوان ومحمدآبادسفلی ومحمدآبادو ابويسانكالته سليمان پالک177 اصلیجغتای1797مزرعه اسماعيل آباد27

اراضی موات پالكهای46 فرعی از166و14 فرعی جغتای7 سبزوار166حسين آباد نقيب28
از615 اصلی

سيدآباد نقيب .گوری و ريواده پالكهای 163و165 اصلی
 عبدل آباد پالک 167 اصلی

334/504317/6530352/1573كالته ناصری و گوری پالكهای 164و163 اصلی

بسمه تعالي
وزارت جهاد كشاورزي                                           

سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداري كشور
اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان رضوي

آگهي تشخيص منابع ملي ومستثنيات قانوني
اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري استان خراسان رضوي در اجراي صدر ماده )2( قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور )71/7/12(وتبصره يك ماده )3( 
آئين نامه اجرائي مصوب )71/12/16( هيئت وزيران و  براســاس تفويض اختيار شماره 704/100/90 مورخ)72/4/27( سازمان جنگلها ، مراتع وآبخيزداري كشورمحدوده رقبات 

حوزه استحفاظي خود را به شرح زير:
حـــدود اربعــــه                                

29-نوروزي ومتداخله ها وكليه فروعات پالك 94 اصلي ازبخش 13 اســفراين ، شهرستان خوشاب,  متداخله ها : )نوروزي پالك 94 اصلي (,) كالته كنداليك پالك 
فاقد شــماره( ،) كالته بوخي پالك فاقدشماره( ،) سفيدلي - كربالئي نصرت پالك فاقد شماره (، )كاسه چشمه پالك فاقدشماره(، )سرباغ پالك فاقدشماره( ، )كهنه 
قلعه - قشــالق پالك فاقدشماره(, ) مساحت مستثنيات 7 پالك 458/8850 هكتار( ، )كالته حسن خان پالك فاقدشماره )مساحت مستثنيات 13/2531هكتار ( با 
حدود اربعه شماال": كاهان عليا وقلشقي پالكهاي 247وفاقدشماره اصلي ، جنوبا ": آبگرم وبابا لنگروفضل آباد پالكهاي 73 وفاقدشماره و175 اصلي ، غربا ": آبگرم و 
بابا لنگر وقلشقي پالكهاي         73 وفاقدشماره و فاقدشماره ، شرقا: پالكهاي ديمه زار عمومی عباس آباد و شورچاه و متداخله ها و فاقدشماره و234 اصلي ، مساحت 

كل پالك 2142/4868 هكتار و مساحت مستثنيات 472/1381 هكتار و مساحت منابع ملي 1670/3487 هكتار مي باشد.
30-مزرعه و قنات كالته بيگان ومتداخله ها پالك 284 اصلي ازبخش 2 گناباد شهرســتان بجســتان ، متداخله ها :)مزرعه وقنات  كالته بيگان پالك 284 اصلي( ، 
)مزرعه وقنات كرينج پالك 283 اصلي( ،) مزرعه وقنات اولنگ پالك 285 اصلي( ، )مزرعه وقنات قنات اولنگ285 اصلی(,)مزرعه و قنات كالته روسنگ پالك 286 
اصلي( ،) مزرعه وكالته قدكال پالك 287 اصلي( ، )قنات ومزرعه شوراب پالك 292 اصلي( ، )مزرعه وقنات كالته سبز پالك 297 اصلي(, )مساحت مستثنيات 7 پالك 
103/0382 هكتار مي باشد( با حدود اربعه شماال": درزاب پالك134 اصلی , جنوبا":  زين آباد و متداخله ها پالك 252 اصلي, غربا": درزآب پالك 134 اصلي , شرقا": 
حاجی قربان            پالك7 فرعي از267 اصلي , مســاحت كل پالك 1038/2718 هكتار و مســاحت مستثنيات 103/0382 هكتار ومساحت منابع ملي 935/2336 

هكتار مي باشد .  
31-كوه كدكن ومتداخله ها)چشمه محمدعلی نظروچشمه عليخان (و كليه فروعات پالكهای فاقد شماره و 516 و517 اصلی ازبخش 5 رخ تربت حيدريه شهرستان 
تربت حيدريه, متداخله ها: )چشــمه محمدعلی نظرپالك516 اصلی(, )چشــمه عليخان پالك517 اصلی ( باحدوداربعه شماال : باغ باالو باغ تنوره وكدكن و فراوق و 
بــراق پالكهای399 و401و 402 و 411 اصلی , جنوبا : رودمعجن وحصارومتداخله و كالته كوهی و متداخله ها پالكهای198 و  189 اصلی و294اصلی , مغربا : چشــمه 
برگل وكالته علی و ســرگل واســفيزپالكهای 409و408و410و412 اصلی, مشــرقا : خوش هوا و تلخه زورپالكهای 395 و  518 متصل به 395 اصلی, مســاحت كل 

پالك3853/3688 هكتارو            مساحت مستثنيات 191/8952 هكتارو مساحت منابع ملی3661/4736 هكتارميباشد.  
32-پيروآگهی شــماره 40040-70/11/26 مندرج درروزنامه محلی خراسان بشــماره 12342-70/12/20 و روزنامه كثيراالنتشارسالم بشماره 234-70/12/20 فاقد 
رديف درخصوص پالك 24 اصلی ازبخش 5 نيشــابور موســوم به         قيوق دره)حسن آباد(   باتوجه باينكه نقشه اوليه با دوربين دستی نقشه برداری شده و نظر به 
نقشه تهيه شده جديد با حدود اربعه شماال: سه بازه )فاضل آباد(پالك67 اصلی , جنوبا : مازول پالك 19 اصلی و هليران 26 اصلی , غربا : مازول 19 اصلی , شرقا : سه 
بازه )فاضل آباد(پالك 63 اصلی و هليران 26 اصلی , مســاحت كل پالك از105/5 هكتار به 145/7231 هكتار و مساحت مستثنيات از23/9 هكتاربه 33/1617 هكتار 

و مساحت اراضی منابع ملی      از81/6 هكتاربه 112/5614 هكتار تغيير نموده كه بدينوسيله اصالح واعالم ميدارد.
33-كالته آتوومتداخله ها وكليه فروعات پالك168 اصلی ازبخش 2 تربت حيدريه , متداخله ها )راهينج علياپالك165 مساحت مستثنيات 3/6278 هكتار (,)چشمه 
بازه چوری پالك فاقد شــماره مساحت مستثنيات 1/0487 هكتار(,)چشمه قاسم پالك فاقد شماره مساحت مستثنيات 1/4507 هكتار(,) چشمه راهينج سفلی پالك 
فاقد شماره مساحت مستثنيات 11/0722 هكتار (,)كالته بلبل پالك155 اصلی مساحت مستثنيات 2/3841 هكتار (,    )كالته آتو پالك168 اصلی مساحت مستثنيات 
2/2556 هكتار(,)كالته عيدی پالك69 اصلی مساحت مستثنيات 9/0481 هكتار(,)كالته لوبياپالك 169 اصلی مساحت مستثنيات 4/1603 هكتار (,)كالته علی قلی 
پالك171 اصلی مساحت مستثنيات 0/3068 هكتار(,)كالته موسی رازی پالك172 اصلی مساحت مستثنيات 1/5058 هكتار(,)كالته اسماعيل كوری پالك173 اصلی 
مســاحت مستثنيات0/5654 هكتار(,)كالته محمدعلی پالك فاقد شماره مساحت مستثنيات0/0905 هكتار(,)كالته نو پالك174 اصلی مساحت مستثنيات 7/6992 
هكتار(,)بازه ميرزا عباس پالك162 اصلی مســاحت مستثنيات 0/8413 هكتار(,)بازه تنوره پالك166 اصلی مساحت مستثنيات 0/6918 هكتار(,)كالته بازه خارپالك 
فاقدشماره مســاحت مستثنيات 18/1578 هكتار(,) كالته رجبعلی پالك170 اصلی مساحت مســتثنيات 1/7467 هكتار(,)كالته غول گز پالك167 اصلی مساحت 
مســتثنيات 3/7145 هكتار(,)قنات حسن باالی عليا پالك فاقدشماره مساحت مســتثنيات 1/7756 هكتار,)سايرمستثنيات 162/4031 هكتار(باحدوداربعه شماال: 
فديهه وجليل آباد پالكهای 237و239 اصلی , جنوبا : خرســنگ و كندوكين و مقنی پالكهای 144و146و392 متصل به 146 اصلی, غربا : ســلطان آباد و كوههای باغ 
قرق وحصارو رودمعجن پالكهای 115و189 و198 اصلی , شرقا: تنگل قلعه جوق ومتداخله ها و فرشرود وكرم آبادو چنارعلياوسفلی پالكهای 256و164و150و149و148 

اصلی مساحت كل پالك 4019/8910هكتارومساحت مستثنيات 234/5380 هكتارو مساحت منابع ملی 3785/3530 هكتار ميباشد.
34-بلقان آبادومتداخله ها وكليه فروعات پالك21 اصلی ازبخش 10اربقايی نيشــابور شهرســتان خوشــاب, متداخله ها)اســماعيل آبادپالك20 اصلی مساحت 
مســتثنيات38/8746 هكتار(,)تيمورآبادعلياپالك24 اصلی مساحت مستثنيات16/4866هكتار(,)تيمورآبادســفلی پالك25 اصلی مساحت مستثنيات 7/1852 
هكتار(,)بلقان آبادپالك21 اصلی مساحت مســتثنيات 102/3057هكتار(,)كالته چهارباغ پالك19اصلی و بلندآباد پالك30 اصلی و شريف آباد پالك31 اصلی و علی 
آباد پالك32 اصلی و فتح آبادپالك33 اصلی و ديمه زارات متفرقه مســاحت مســتثنيات 6 پالك888/8424 هكتار( باحدود اربعه شماال: ديمه زاربلقان آباد پالك 
فاقدشــماره  جنوبا : روكی پالك144 اصلی , غربا : سيدآبادپالك 18 اصلی , شــرقا : پالك كلقردره و مراتع جنوب فرخارپالكهای 23و272 اصلی مساحت كل پالك 

2648/9061هكتار و مساحت مستثنيات1053/6945هكتار و مساحت منابع ملی 1595/2116هكتارميباشد.
35-باقيمانده خور)پالكهای فرعی 1433و1463و1464و1465و1466( از107 اصلی بخش 17شهرستان مشهد باحدوداربعه شماال : اراضی خورپالك107 اصلی,جنوبا : 
اراضی آبگرم پالك109 اصلی, مغربا : اراضی تبادكان              پالك 199 اصلی و اراضی گيف پالك 202 اصلی, مشرقا : اراضی اسماعيل بيگ پالك 108 اصلی واراضی 

آبگرم پالك 109 اصلی, مساحت كل پالك698/4520 هكتار, مساحت مستثنيات18/6620 هكتارو مساحت منابع ملی679/7900 هكتارميباشد.
36- پيرو آگهی شماره19505-62/8/18 مندرج درروزنامه های آزادگان بشماره1096-62/8/23 و روزنامه خراسان بشماره 9937-62/8/23 رديف 62درخصوص 
پالك 116 اصلی ازبخش 5 سبزوارموسوم به داشــخانه شهرستان خوشاب,باتوجه به نقشه برداری ازسطح پالك نام پالك به داشخانه ومتداخله ها تغييرنموده است 
,متداخله ها)كالته سيدحسن پالك فاقدشماره اصلی مساحت مستثنيات2/7547 هكتار(,)كالته ابوالقاسم ياپس ريگ پالك112 اصلی مساحت مستثنيات 32/8898 
هكتار(,)كالته نوبهار پالك111 اصلی مســاحت مســتثنيات8/8983هكتار(,)كالته منعانم يا باغداری پالك182 اصلی(,)حسين آبادعلياپالك فاقدشماره(,)حسين 
آبادسفلی پالك115 اصلی(,)چشــمه بغورپالك114 اصلی(,)كالته قربان پالك فاقدشماره(,)كالته رمضان پالك 113 اصلی(,)كالته موسی پالك فاقدشماره(,)مشاعی 
زيرنوبهارپالك117 اصلی(,)داشــخانه پالك116 اصلی, ضمنامســاحت9 پالك 1982/1289 هكتارميباشد.(,مساحت كل پالك از5500 هكتاربه 3678/6168 هكتارو 

مساحت مستثنيات از2850 هكتاربه 2026/6692 هكتارو مساحت اراضی منابع ملی از2650هكتار به1651/9476 هكتارتغييرنموده است . 
37-كال گزعليا پالك129 اصلی ازبخش6 كاشمرشهرســتان بردســكن باحدود اربعه شماال: كال گزســفلی ومتداخله ها, جنوبا : اخروجه پالك131 اصلی , غربا 
:كال گزســفلی پالك130 اصلی ,شرقا :كال بيدسفلی پالك381 اصلی ,   مساحت كل پالك 207/7117 هكتار, مســاحت مستثنيات1/5990 هكتارو مساحت منابع 

ملی206/1127هكتارميباشدكه بدينوسيله اعالم ميدارد. 
38-پيرو آگهی شــماره 22255-67/9/6 مندرج درروزنامه كثيراالنتشــاركيهان بشــماره 13496-67/9/26 و روزنامه محلی خراسان بشماره 67/9/15-7403 
رديف)28(درخصوص پالك83 اصلی بخش 7سبزوارشهرستان جوين موسوم به محمد آباد, باحدوداربعه شماال :اراضی بايرجوين, جنوبا: )اراضی زيردشت حجت آباد, 

برچنگ, نقاب(, غربا : اراضی شورزارتا ابراهيم آباد, شرقا : راه كروژده و زفت كش ملك آباد صحيح می باشدكه بدينوسيله اصالح واعالم ميدارد. 
39-گلســتان پالك811 فرعی از2 اصلی بخش6 مشهدشهرستان طرقبه شانديز باحدوداربعه شــماال : آبريزكوههای نجفی, جنوبا : بركال وتيغه شمشيری, مغربا : 

اراضی حاج صادق, شرقا : آبريزكوههای نجفی, مساحت مستثنيات     6/2031 هكتار, مساحت منابع ملی 8/8324هكتار ومساحت كل15/0355 هكتارمی باشد.
40-جوداشی پالك71 اصلی بخش9 شهرستان نيشابورباحدوداربعه :)گچ دره پالك3 اصلی,ديمه زارآبقوی نمك(, جنوبا : )خواجه بچه پالك67 اصلی, دهنوپالك68 
اصلی, سيدآبادپالك70 اصلی, عباس آبادپالك72 اصلی,سامغان پالك73 اصلی(, مغربا :حسن آبادپالك74 اصلی, رشيدآبادپالك79 اصلی, ملخ دره سفلی پالك80 
اصلی(, مشرقا: )گچ دره پالك3 اصلی, سرودره پالك48 اصلی, باغشن گچ پالك6 اصلی, سهل آبادپالك66 اصلی(, مساحت مستثنيات1072/6426 هكتار, مساحت 

منابع ملی59/7466 هكتارو مساحت كل 1132/3892 هكتارميباشد.    
     باســتثناي مستثنيات قانوني تبصره سه )هريك ( موضوع ماده دو قانون ملي شدن جنگلها كه بوسيله جنگلداران وكارشناسان ذيصالح اين ادارات كل بازديد و 
مشــخصات هر رقبه در متن اين آگهي قيد وسوابق مربوطه درادارات منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان هاي ذيربط واداره كل فوق الذكر موجود است جزو منابع 
ملي شــده موضوع ماده )يك ( قانون ملي شدن جنگلها تشخيص ومراتب به اطالع عموم رسانيده ميشــود تا چنانچه به تشخيص منابع ملي شده هر رقبه معترض 
ميباشــند ، از تاريخ انتشار اين آگهي در روزنامه كثيراالنتشــار حداكثر به مدت6 ماه ، اعتراض خودرا كتبا" همراه با اسناد و مدارك ومستندات قانوني به آدرس : 
دبيرخانه هيئت مقرر در قانون تعيين تكليف اراضی اختالفی مســتقر در اداره منابع طيعی وآبخيزداری شهرستان مربوطه  ارسال دارند تامورد رسيدگي قرار گيرد 
. بديهي اســت درصورت عدم وصول اعتراض درفرجه قانوني تعيين شده حسب اعالم ودرخواست اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري خراسان رضوي نسبت به اخذ 

سند مالكيت منابع ملي شده مورد تشخيص اقدام خواهد شد. 

هادي باقري
مديركل منابع طبيعي وآبخيزداري خراسان رضوي

م الف : 37699

آگهي شماره  : 94/10/28-35537
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گمرک
برای

تالش برای ارایه خدم��ات آنالین و راه اندازی 
پروژه تعیین ارزش آنالین

دولت
برای

هزینه باالی ایجاد شغل در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات

 

مکث

هیچ کس مجبور نیست انسان 
بزرگي باشد؛ تنها، انسان بودن 

کافي است. 

  آلبر کامو

روزنامه فناوران هر هفته دو نفر)گروه( از 
حوزه فناوری اطالعات را با توجه به عملکرد و 

 صحبت های شان از دو نگاه به عنوان 
چهره هفته معرفی می کند.

عکس روز

اولین جشنواره سازه های ماکارونی دانشگاه های پیام نور با حضور 28 تیم ازسراسر کشور به میزبانی کرمانشاه 
و به مدت سه روز برگزار شد.

 منبع: ایرنا

آی تیکاتور

در جست و جوی نام روستاهای دارای اینترنت پرسرعت

فارسی

برخی می گویند زبان تنها ابزاری برای ارتباط اس���ت. بنابراین 
»پاسداری« از زبان معنایی ندارد و مهم نیست چه گونه سخن 
بگوییم و بنویسیم. بی آن که وارد بحث های فلسفی، فرهنگی یا 
اجتماعی بشوم، یادآوری می کنم زبان بخش مهمی از فرهنگ 
هر جامعه و کیستی )هویّت( گروهی افراد آن، و تجلی گاه تاریخ و 
تجربه های مشترک آنان است. زبان بیانگِر اندیشه ها و دیدگاه های 
آن جامعه، رس���م ها و رفتارها، و نگاه آنان به هستی و زندگی 
است. مَثل ها، مَتل ها، افسانه ها، و اصل های اخالقی هر ملتی همه 
در قالب زبان بیان می شود، همان گونه که اندیشه ها، دانش ها 
و احساس���ات آنان. زبان هایی که پیشینه ی طوالنی تری دارند، 
کوله بار سنگین تری از تجربه ها را می کشند. برای نمونه، زبان های 
بومیان امریکای شمالی از نظر پیچیدگی و توانایی بیان مفهوم ها 
با زبان های مردم آسیا متفاوت اند، زیرا سطح اندیشه و پیشینه ی 
تاریخی آنان متفاوت است. عالی ترین سطح هر زبان در شعر و 
ادبیات آن تجلی می یابد. نویسندگان و اندیشمندان بزرگ هر زبان 

آفرینندگان نثر فاخر و شیوای آن زبان اند. شاید وسوسه شویم و 
بگوییم در کاربردهای روزمره ادعای ابزار بودن زبان تا حدی درست 
است. اما برای نمونه وقتی به دوستی می گوییم »نوشداری پس 
از مرگ سهراب« داریم از فرهنگ و ادبیات و تجربه های مشترک 
یاری می گیریم. جالب آن که سخت ترین بخش زبان آموزی )مثال 
برای ایرانیانی که انگلیسی می آموزند( درک و کاربرد اصطالح ها 
و جنبه های فرهنگی زبان بیگانه است.بنابراین، فروکاستن زبان 
به ابزار ارتباط یعنی فرو کشیدن آن از جایگاه بلند و واقعی اش، 
و پاسداری نکردن از زبان یعنی خالی کردن پشت فرهنگ و از 
دست دادن میراث جامعه. ادعای ابزار بودن زبان را یا کسانی مطرح 
می کنند که غرض های سیاسی و استعماری دارند و هدف شان 
سست کردن زبان های دیگر است در حالی که خودشان برای 
گسترش زبان، ادبیات، و فرهنگ خود سرمایه های هنگفتی صرف 
می کنند؛ یا کسانی که نسبت به جایگاه و اهمیت زبان بی توجه اند و 
از پیامدهای این گونه ادعاها بی خبر. یک پیامد ناگوار این ناآگاهی 
را می توان در زبان آشفته ی برخی از مردم ایران )به ویژه کاربرد 
نابجای واژگان انگلیسی( و نیز گرایش برخی نویسندگان جوان و 
نوپا و حتا برخی رسانه ها، به ویژه صداوسیما، به عامیانه نویسی و 
کنارگذاری زبان معیار و نوشتاری دید. زبان آشفته نشانگر ذهن 

آشفته است و زبان عوام زده نشانگر ذهن عوام زده.

توصیه های هاروارد

آوردن فن آوری و ابزار جدید به س���ازمان و شرکت مان موجب 
فروش بیش���تر، افزایش تولید و کمک به تصمیم گیری بهتر و 
سریع تر می شود. اما اغلب پذیرش فن آوری و ابزار جدید توسط 
کارمندان چالش برانگیز است. بنابراین نخست، در مورد وضعیت 
جدید با آنها صحب���ت می کنیم. دیدگاه خودم���ان را درمورد 
فن آوری و ابزار جدید و اینکه قرار اس���ت چه کاری انجام دهد 
را بیان می کنیم. به کارمندان مان کمک می کنیم تا مزایای آنها 
را درک کنند.  آیا فن آوری و اب���زار جدید به کارمندان بخش 

فروش کمک می کنند تا مظنه ها را سریع تر به دست آورند؟ آیا 
آنها بهره وری را افزایش و کار کردن درآخر هفته ها و تعطیالت 
را کاهش می دهند؟ بهترین استدالل برای یک فن آوری جدید 
این اس���ت که زندگی مان را بهتر می کند. بنابراین پس از اینکه 
از منافع آنها برایشان گفتیم، می توانیم بر آموزش تمرکز کنیم. 
اما معموال ما می خواهیم یک مدل آموزش داشته باشیم. ممکن 
است درمیان کارمندان مان اشخاصی باشند که می خواهند آنالین 
آموزش ببینند. این در حالی است که شاید عده ای از آنها نیاز به 
این داشته باشند که با آنها فردی کار شده و مثال های بیشتری 
برایشان زده ش���ود. پس با محبت به  کارکنان مان نشان دهیم 
که خودمان را برای این چالش ها آماده کرده ایم و برای آموزش 

فن آوری و ابزارهای جدید وقت کافی در نظر گرفته ایم.
 منبع: هاروارد بیزینس ریویو

چهره ها

به میمنت و مبارکی نیت کرده ام از تهران ِ آلوده، پر ترافیک، 
شلوغ  و گران به یکی از روس��تاهای خوش آب و هوا مهاجرت 
کنم. این تصمیم را وامدار آقای س��اندرا پیچای و جناب آقای 
وزیر ارتباطات هستم. ماجرا از این قرار است که اینجا هوا خیلی 

ناسالم است. 
اساسا ما چند جور هوا داریم: س��الم، ناسالم و خیلی ناسالم. 
که در مورد دومی خفه می ش��وی اما در مورد سومی می میری. 
ما گفتیم حاال که هوا خیلی ناسالم اس��ت و ترافیک هم که از 
تهران جداناپذیر است و گرانی هم بیداد می کند و تمرکززدایی 
از پایتخت هم امری الزم و بدیهی است، برویم جای دیگری که 

حداقلش نمیریم و حداکثرش راحت زندگی کنیم. 
از آنجایی ک��ه ما بدون# اینترنت ن��ه می توانیم کار کنیم نه 
می توانیم مراوده کنیم نه می توانیم درست و درمان زندگی کنیم 
و اینترنت برای ما شده مثل ناخن بلند برای دخترهای تینیجر 
که می گویند وای من بدون ناخن کوتاه نمی تونم! گفتیم شهری 
را انتخاب کنیم که اینترنتش اختالل نداش��ته باشد و سرعتش 
هم خوب باشد. رفتیم در موتور آقای پیچای تایپ کردیم اختالل 
اینترنت... و جای س��ه نقطه را با اسامی ش��هرهای مختلف پر 
کردیم. ما هر شهری را زدیم کل امسال و حتی سال های گذشته 
اختالل داشته؛ کیش، قشم، اصفهان، قم، کرمان و الخ. ما حتی 
دیدیدم زاهدان درست وقتی آقای وزیر ارتباطات به آنجا سفر 
کرده، اینترنت اختالل داش��ته. همینجا باید خطاب به اینترنت 

گفت: »اینترنت عزیز شما اگر از بچه نمی ترسی حداقل از بابای 
بچه بترس! با همه شوخی با صاحبش هم شوخی؟!«. البته اعالم 
شده اختالل همزمان هیچ ربطی به حضور وزیر عزیزمان ندارد. 

من هم تایید می کنم. 
اگر قرار بود آقای وزیر عامل اختالل اینترنت باشد ما در تهران 
باید 24 ساعت دچار اختالل اینترنت می بودیم. در حالی که ما 
24 ساعت دچار اختالل نیستیم بلکه کندی 20 ساعت در روز و 

4 ساعت دیگر هم که ما خوابیم. 
با این اوصاف داشتم کال از مهاجرت از تهران منصرف می شدم 
که خبر راه اندازی اینترنت پر سرعت در 18 هزار روستای ایران 
را خواندم. فکر کن بروی روس��تا، هوای خوب، غذای س��الم، 
آرامش، بی ترافیک و شلوغی و آلودگی و گرانی، همینطور که 
اردک های همسایه در حال تفرج هستند، شما با باالترین سرعت 
در حال پیگیری اخبار ترامپ باش��ید. فقط مش��کل این است 
که ما فهرستی از 18 هزار روس��تایی که اینترنت پر سرعت دار 
ش��دند نداریم. نمی توانیم آنها را در موتور پیچای جست وجو 
کنیم ببینیم اختاللی چیزی دارند یا خیر. بعد اصال خبر نداریم 
منظور از اینترنت پر سرعت همان یک سیمی است که کشیدند 
تا میدان اصلی روستا؟ یا اینکه روس��تاییان االن رفتند ثبت 
نام کردند تا خطوط شان رانژه ش��ود و اینترنت پر سرعت را به 

خانه شان ببرند.  
حاال که قرار است ش��هرهای بزرگ همچنان دچار اختالل و 
کندی اینترنت باش��ند و نظر لطف و خیر به روستاها شود از 
مسووالن تقاضا دارم در راستای تمرکززدایی از پایتخت و تقویت 
مهاجرت معکوس که منجر به کمتر شدن ترافیک و پاک شدن 
هوا می شود، فهرست روستاهای مجهز به اینترنت پر سرعت را 

منتشر کنند. 

شــبنم کـهـن چی
@Shkohanchi
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 آگهی ابالغ وقت 
شــماره ابالغیه 9410102512407867 خواهان آقای محمود اســماعیلی راد فرزند یحیی دادخواستی به طرفیت خوانده مهناز روابی فرزند حسین 
بــه خواســته ابطال مبایعه نامه )مالی غیرمنقول( شــماره 485-4500 به لحاظ مســتحق للغیردرآمدن مقوم به 51/000/000 ریــال ارزش منطقه ای ملک 
2/796/500 ریــال واســترداد ثمن معامله )صدورحکم مبنی برمحکومیــت خوانده به پرداخت بهای 140 مترمربع زمین بــه قیمت روزازپالک ثبتی 2185 
و 2186 اصلی بخش دوقم به انضمام کلیه خســارات دادرســی اعم ازهزینه دادرســی وحق الوکاله وکیل وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 91/8/24 لغایت 
صدور و اجرای دادنامه( به مبلغ 490/000/000 ریال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان قم واقع درقم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه 
کالســه 9409982512400923 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/1/15 ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
ودرخواســت خواهــان وبــه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یــک نوبت دریکی ازجراید 
کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم 
را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان قم-طبقه اول-شــعبه 

چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-جعفرزاده

آگهی ابالغ وقت 
شــماره ابالغیه 9410102513008584 خواهان/شــاکی عبدالغفار رحمانی دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم محمد گائینی به خواسته مطالبه 
خســارت دادرســی ومطالبه خســارت تاخیرتادیه ومطالبه وجه بابت ... تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان قم-طبقه همکف-شعبه دهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( ارجاع وبه کالســه 9409982513000775 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/1/24 وساعت 10:30 تعیین شده است. 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 شــود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی 

شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-زهرا معارف وند

آگهی ابالغ اجراییه
شماره ابالغیه 9410102516107009 پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم یونس حبیب که مجهول المکان می 
باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 1385 صادره ازشعبه 25 دادگاه حقوقی قم درپرونده شماره 9409982511400844 محکوم به پرداخت 
مبلغ 180/000/000 ریال بابت اصل خواســته وهزینه ی دادرســی وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ مطالبه )گواهی عدم پرداخت( لغایت اجرای حکم درحق 
خواهــان وپرداخــت هزینــه اجرایی درحق دولت طبق تعرفه )خواهان موظف اســت پس ازوصول محکوم به با نظارت مدیراجراء نســبت به پرداخت هزینه ی 
دادرسی اقدام نماید( درحق محکوم له آقای/خانم حسن قره لر و نیم عشردولتی شده اید ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 
اجرائیه اقدام نمایید درغیراینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. قم-خیابان ســاحلی-

جنب زندان ساحلی-دادگاههای حقوقی شهرستان قم-طبقه دوم-شعبه 25
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-صالح تقی خانی

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه دوم دادخواست وضمائم 
شــماره درخواســت 9410462513400137 بــه خوانــده مجهــول المــکان 1- ولــی الــه علیخانــی 2- احمــد قراگزلو-خواهــان علــی افشــار-

خواســته اثبات وقوع بیع درتاریخ 94/9/24 خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته به این شــعبه تقدیم نموده که تحت شــماره 
9409982513400723 ثبــت وجلســه رســیدگی بــرای مــورخ 1395/1/17 ســاعت 9 صبح تعیین گردیده اســت که بــا توجه به مجهــول المکان بودن 
خوانده فوق، حســب درخواســت وکیل خواهان وموافقت دادگاه ومســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت ودریکی ازروزنامه های 
کثیراالنتشــارآگهی می شود-شــما می توانید ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نسخه دوم دادخواســت وضمائم به دفتراین دادگاه واقع درقم 
خیابان ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف، شعبه چهاردهم مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حضوربهم رسانید. بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی شهرستان قم 

آگهی ابالغ وقت 
شماره ابالغیه 9410102512206205 خواهان/شاکی بانک مهراقتصاد قم با وکالت ابوالقاسم عیسی آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
علیرضا خلیلی ومجتبی خلیلی وعلی منصوری وریحانه محمدی به خواسته مطالبه وجه چک ومطالبه خسارت تاخیرتادیه ومطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم واقع درقم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه 
هــای حقوقی شهرســتان قم-طبقه اول-شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالســه 9409982512200803 ثبت گردیده که وقت رســیدگی 
آن 1395/1/17 وســاعت 8:30 تعیین شــده اســت. به علــت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شــاکی وبه تجویزمــاده 73 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده/متهم 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-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(
 منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-مهدی فیروزی 

آگهی ابالغ وقت 
شــماره ابالغیه 9410102513008403 خواهان/شــاکی علی آغا دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم رحمان اوقافی به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیرتادیه ومطالبه وجه بابت ... ومطالبه خســارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( 
ارجاع وبه کالســه 9409982513000855 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/1/14 وســاعت 9:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شــاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه 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 دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان 

قم-طبقه همکف-شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-زهرا معارف وند

آگهی ابالغ وقت 
شــماره ابالغیه 9410102513008575 خواهان/شــاکی حســن یقینی دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم محمد رضا چاوری به خواسته اثبات 
وقوع بیع والزام به تنظیم ســند رســمی ملک واثبات مالکیت )مالی غیرمنقول( ومطالبه خســارت دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قم نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم واقع درقم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه 
همکف-شــعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالســه 9409982513000699 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/1/29 وساعت 11:30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواست خواهان/شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب 
درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ساحلی-جنب زندان 

ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه دهم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی دادگاه حقوقی شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-زهرا معارف وند

دادنامه
 شــماره دادنامه 9409972513001138 شــماره پرونده 9409982513000578 خواهان آقای حسین حسینی آذرفرزند اسالم به نشانی قم-
انتهای خ نیروگاه-نبش میدان نبوت-فروشــگاه لوازم خانگی حســینی-09122520412 خواندگان 1- آقای حبیب زارعی 2- آقای حامد نادعلیان همگی به 
نشــانی مجهول المکان خواســته ها 1- مطالبه خسارت تاخیرتادیه 2- مطالبه خســارت دادرسی 3- مطالبه وجه چک رای دادگاه درخصوص دعوی آقای حسین 
حسینی آذرفرزند اسالم به طرفیت آقایان 1- حبیب زارعی 2- حامد نادعلیان به خواسته مطالبه مبلغ 77/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 
0060161198 مورخ 94/8/5 عهده بانک سپه بانضمام خسارات تاخیرتادیه ودادرسی بشرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات 
پرونده: اظهارات خواهان ومســتندات ابرازی ازجمله رونوشــت مصدق چک وگواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه که بقاء اصول مســتندات مذکوردرید 
خواهان داللت بربقاء اشــتغال ذمه خواندگان دارد وبا التفات به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ حاضرنشــده ودفاعی بعمل نیاورده اند دادگاه دعوی خواهان را 
مقرون به صحت تشــخیص ومســتندا به مواد 310و313و320 قانون تجارت ومواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
درامورمدنــی وتبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچــک دادگاه خواندگان را متضامنا به پرداخت مبلغ 77/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام 
خســارت تاخیرتادیه ازسررســید تا یوم الوصول متناســب با نرخ تورم که دراجرای احکام محاسبه خواهد شد وخسارت دادرسی مطابق تعرفه درحق خواهان 
محکوم می نماید رای صادره غیابی اســت وظرف بیســت روزپس ازابالغ قابل اعتراض درهمین شعبه وســپس قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان قم 
می باشد. دادرس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم-براتی رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت هرگونه ابالغ به خواندگا 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

تبادل لوایح 
شماره پرونده 9409982522800101 خواهان قاسم حسنی فرزند عاصف خوانده علی اکبرحسین خانی خواسته اعتراض به دادنامه 923 صادره 
ازشــعبه 28 درتاریخ 1394/11/10 خواهان فوق دادخواســتی حقوقی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شــعبه 28 تقدیم که به شــماره 
9410482522800003 ثبت گردیده است. وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون 
آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می گردد خوانده مذکورمی تواند ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت 
نســخه ثانی دادخواســت وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رســیدگی دراین شــعبه حضوربهم رســاند بدیهی اســت درصورت عدم 
حضوردادگاه غیابا رســیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود. مســئول دفترشعبه شورای حل اختالف شــعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-محمد 

علی حسینی واحد قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه اول-
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه
 پرونده کالســه 9409982521300400 شــعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972521300773 شماره 
پرونده 580/13/94 شــماره دادنامه 94/9/3-760 خواهان آقای ابوالفضل آزادی فرزند محمود آدرس قم باجک مجتمع صبا با وکالت خانم فاطمه پارســا نهاد 
آدرس قم دورشهرمجتمع صبا طبقه سوم واحد 34 خوانده آقای ابوالقاسم پیرنظرفرزند عباس آدرس مجهول المکان خواسته مطالبه وجه یک فقره چک رای شورا 
درخصوص دادخواســت خواهان آقای ابوالفضل آزادی فرزند محمود به طرفیت خوانده آقای ابوالقاســم پیرنظرفرزند عباس به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون 
ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک ملت شعبه نوزده دی قم به شماره چک 1518/814505/15 به تاریخ 94/4/30 ازشماره حساب جاری 388139/75 
وگواهینامه عدم پرداخت بانک تجارت شعبه ولیعصربه شماره 15370 به انضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل وخسارات تاخیرتادیه. با توجه به محتویات 
پرونده واســناد ومدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکرشــده وبقاء اصول آنها درید خواهان که داللت بربقاء دین برذمه خوانده داشــته واینکه 
خوانده با وصف ابالغ روزنامه درجلســه رســیدگی حاضرنشــده والیحه ای نداده است. لذا شورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده، استحقاق خواهان را نسبت به 
خواسته محرزوثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 313و314و310 قانون تجارت ناظربه ماده 249 
قانون تجارت ومواد 271و1284و1301 ق.م ومســتندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک وماده واحد استفســاریه تبصره مذکورمصوب 1377 مجمع 
تشخیص مصلحت نظام حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه خسارت 
تاخیرتادیه چک موصوف ازتاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران، درحق خواهان صادرواعالم می نماید. رای صادره 
غیابی است وظرف مدت 20 روزقابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مدت 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی قم می باشد. قاضی شورای حل 
اختالف شماره 13 قم-رضوانی رونوشت برابربا اصل اداریست وجهت ابالغ به آقای ابوالقاسم پیرنظرتهیه وارسال می گردد. دبیرشورای حل اختالف شماره 13 

قم نشانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه همکف-
شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای روح اله کاظمی فرزند محمود دارای شناســنامه شــماره 1070 به شــرح دادخواســت به کالســه 943076 ازاین دادگاه درخواســت صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده است که شادروان محمود کاظمی به شناسنامه شماره 973 درتاریخ 1394/9/28 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده 
اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- روح اله کاظمی فرزند محمود ش ش 1070 نســبت با متوفی فرزند 2- علیرضا کاظمی فرزند محمود ش 
ش 943 نســبت با متوفی فرزند 3- طاهره کاظمی فرزند محمود ش ش 34737 نســبت با متوفی فرزند 4- زهرا عزیززادگان فرزند حســن ش ش 221 نسبت 
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
 آقای یاسروفائی فرزند اسفندیاردارای شناسنامه شماره 989 به شرح دادخواست به کالسه 943079 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی حصروراثت 
را نموده وچنین توضیح داده است که شادروان زهرا بابائی به شناسنامه شماره 7 درتاریخ 1394/2/22 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده است وورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- یاسر وفائی فرزند اسفندیارش ش 989 نسبت با متوفی فرزند 2- سعید وفائی فرزند اسفندیارش ش 12055 نسبت با 
متوفی فرزند 3- حمید رضا وفائی فرزند اســفندیارش ش 346 نســبت با متوفی فرزند 4- محسن وفائی فرزند اسفندیارش ش 1766 نسبت با متوفی فرزند 
5- فرزانه وفائی فرزند اسفندیارش ش 5026 نسبت با متوفی فرزند 6- طلعت وفائی فرزند اسفندیارش ش 14154 نسبت با متوفی فرزند 7- کبری وفائی 
فرزند اســفندیارش ش 5 نســبت با متوفی فرزند 8- خدیجه وفائی فرزند اســفندیارش ش 4 نســبت با متوفی فرزند 9- اسفندیاروفائی فرزند یوسف ش ش 
79 نسبت با متوفی زوج. 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 جعفرفرازفرزند رستمعلی دارای شناسنامه شماره 110 به شرح دادخواست به کالسه 943081 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی حصروراثت 
را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان رستمعلی فرازبه شناسنامه شــماره 34 درتاریخ 1373/6/6 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده است وورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- نباتعلی فرازفرزند رســتمعلی ش ش 4 نســبت با متوفی فرزند 2- مرد علی فرازفرزند رستمعلی ش ش 62 نسبت با 
متوفی فرزند 3- اســمعیل فرازفرزند رســتمعلی ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند 4- جعفرفرازفرزند رستمعلی ش ش 110 نسبت با متوفی فرزند 5- شیرین 
فرازفرزند رســتمعلی ش ش 431 نســبت با متوفی فرزند 6- هاجرفرازفرزند رســتمعلی ش ش 29 نســبت با متوفی فرزند 7- صغری موالئی فرزند مراد علی 
ش ش 1968 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 جواد هدایتی منش فرزند محرم دارای شناســنامه شــماره 194 به شــرح دادخواســت به کالســه 943080 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان محرم ســاده به شناسنامه شماره 82 درتاریخ 1348/11/18 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده 
اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- جواد هدایتی منش فرزند محرم ش ش 194 نســبت با متوفی فرزند 2- حســن ســاده فرزند محرم ش 
ش 5 نســبت با متوفی فرزند 3- معصومه ســاده فرزند محرم ش ش 5 نســبت با متوفی فرزند 4- خدیجه ســاده فرزند محرم ش ش 4 نســبت با متوفی فرزند 
5- لیال ســاده فرزند محرم ش ش 118 نســبت با متوفی فرزند 6- کلثوم ســاده فرزند محرم ش ش 1 نسبت با متوفی فرزند 7- سکینه ساده فرزند محرم ش 
ش 119 نســبت با متوفی فرزند 8- فاطمه خدائی فرزند نصراله ش ش 289 نســبت با متوفی زوجه. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک 
نوبــت آگهــی می گردد تا هرکســی اعتراضــی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشــد ازتاریخ نشرنخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تســلیم دارد واال 

گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای نقد علی زرین تقی پورفرزند شاه پوردارای شناسنامه شماره 2363 به شرح دادخواست به کالسه 943084 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان شــاه پورزرین تقی پوربه شناســنامه شــماره 256 درتاریخ 1394/9/6 دراقامتگاه دائمی خود را 
فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- نقد علی زرین تقی پورفرزند شــاه پورش ش 2363 نســبت با متوفی فرزند 2- علی ماشــاء 
اله زرین تقی پورفرزند شــاه پورش ش 2364 نســبت با متوفی فرزند 3- شــوکت زرین تقی پورفرزند شــاه پورش ش 383 نسبت با متوفی فرزند 4- خدیجه 
منصوری صانع فرزند شــاهپورش ش 8 نســبت با متوفی فرزند 5- فضه تقی فرزند محمود ش ش 270 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 
خانم مهری اســماعیلی فرزند ناصردارای شناســنامه شــماره 29268 به شــرح دادخواســت به کالســه 943088 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان ناصراسماعیلی به شناسنامه شماره 1153 درتاریخ 1394/10/10 دراقامتگاه دائمی خود را فوت 
نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- علی اسماعیلی فرزند ناصرش ش 3268 نسبت با متوفی فرزند 2- مهری اسماعیلی فرزند ناصرش 
ش 29268 نســبت با متوفی فرزند 3- زهره اســماعیلی فرزند ناصرش ش 4509 نســبت با متوفی فرزند 4- الهه اسماعیلی فرزند ناصرش ش 4510 نسبت 
با متوفی فرزند 5- مریم اســماعیلی فرزند ناصرش ش 4282 نســبت با متوفی فرزند 6- ســمانه اســماعیلی فرزند ناصرش ش 2987 نســبت با متوفی فرزند 
7- معصومه دالورزاده فرزند غالمعلی ش ش 95604 نســبت با متوفی زوجه 8- طاهره بهنام پورفرزند علی ش ش 151 نســبت 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 دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به خانم عاطفه ابراهیم زاده فعالً مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد دادخواست مصطفی محمدزاده علیه شما بخواسته 
مطالبــه وجــه بموجب حکــم شــماره 9409977503701201 در پرونده کالســه 940743 به پرداخت مبلــغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
200/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلغ 360/000 ریال بابــت هزینه آگهی و خســارت تأخیر تأدیه از تاریــخ گواهی عدم پرداخــت لغایت یوم الوصول 
محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شــورا اســت. 

م الف 27920
مسئول دفتر شعبه 161 شورای حل اختالف مشهد

اخطار به تبادل لوایح مرحله تجدیدنظر
بدینوســیله به آقای ســیدمحمد توان توتازهی فرزند قادر فعالً مجهول المکان با انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار ابالغ می گردد 
در خصوص تجدیدنظر خواهی فرماندهی انتظامی اســتان گلستان از دادنامه شماره 9409970059100845 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان 
در پرونده کالســه 10/92/0870ح الزم اســت ظرف ده روز پس از انتشــار آگهی به دفتر شــعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی گرگان مراجعه ضمن اخذ نسخه ثانی 

دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی چنانچه پاسخی دارید کتباً ظرف مدت مقرر تحویل نمایید. م الف 17
مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ اجراییه
طــی ابالغنامــه بــه شــماره 9410107515103674 پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله بــه محکوم علیه آقــای علیرضا توکلی شــانجان که 
مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 9409977515100795 صادره از شعبه 321 در پرونده شماره 940334 محکوم به 1- مبلغ 
42/000/000 ریــال بابت اصل خواســته 2- مبلغ بیســت هزار تومان بابت هزینه دادرســی 3- مبلغ 36/000 تومان بابت هزینــه درج آگهی در روزنامه 4- 
خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک 93/12/20 تا یوم االدا در حق محکوم له 5- پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت در حق محکوم له آقای زاهد امیری و نیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 27926 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به ســیدبهروز ایزدی فعالً مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد درخواســت آقای محسن آبرومند بطرفیت شما به خواسته مطالبه وجه 
چک بموجب حکم شماره 9409977503801063 پرونده کالسه 64/940707 به پرداخت مبلغ 35/000/000 ریال بابت چک شماره 94/4/12-844722 
و هزینه دادرســی به مبلغ 560/000 ریال و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ ســر رســید چک لغایت وصول آن برابر نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک مرکزی در حق 
خواهان محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شــورا 

است. م الف 27948
منشی شعبه 164 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به آقای حســن عظیمی فرزند گل  محمد فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواســت هادی کریمیان شاکر علیه 
شــما به خواسته مطالبه وجه به موجب حکم شــماره 9409977514600397 مورخ 94/7/6 در پرونده کالسه 9409987514600397 خوانده محکوم است 
به پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت یک فقره چک به شــماره 803390 مورخه 86/1/16 و مبلغ 555/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ 86/1/16 لغایت اجرای حکم براساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای احکام در حق خواهان محکوم شده اید رای 

صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف 27928
منشی دادگاه حقوقی شعبه 216 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه به شماره ابالغنامه 9410107513403392 
بدینوســیله پیــرو آگهی هــای قبلی بــه آقای امیر مشــهدی درآباد فرزند حســن فعالً مجهول المــکان ابالغ می گردد در مورد دادخواســت آقــای محمدرضا 
روســتایی محمودآبادی علیه شــما به خواســته الزام به تنظیم ســند. بــه موجب حکم شــماره 9409977513401013 مــورخ 94/10/22 در پرونده کالســه 
9409987513400718 آقای امیر مشــهد درآباد را به تنظیم ســند رسمی یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 شماره انتظامی 252ج83ایران36 و پرداخت 
مبلغ 36/000 تومان بابت هزینه آگهی روزنامه و مبلغ 200/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی در حق خواهان آقای محمدرضا روســتایی محمودآبادی محکوم 
شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در همین شعبه می باشد و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت آقای محمدرضا تادیا نظر به اینکه 
از حیث تعاقب ایادی طرف دعوی قرار گرفته شورا به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی را صادره می نماید و اعالم می دارد رای صادره در این قسمت 

ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی مشهد می باشد. م الف 28229
دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیهم غالمرضا طاهری زاده و حســن فریدی که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامــه شــماره 931247 صادره از شــعبه دوم حقوقی علی آبــاد در پرونده شــماره 2/930717ح محکوم به پرداخت مبلــغ 120/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و همچنین پرداخت 3/550/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و نیز پرداخت خســارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت )1393/08/02( تا وصول محکوم به حق محکوم له موسســه اعتباری عســکریه و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان علی آبادکتول

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیهم آقای علی برزگر خاندوزی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
931264 صادره از شــعبه دوم حقوقی در پرونده شــماره 930714 محکوم به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال به عنوان اصل خواســته و همچنین پرداخت 
مبلــغ 2/650/000 ریــال بــه عنوان هزینه های دادرســی و همچنین پرداخــت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و نیز پرداخت خســارت تأخیر تأدیــه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت )1393/08/21( تا وصول محکوم به در حق محکوم له موسســه اعتباری عسکریه و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان علی آبادکتول

متن آگهی
پیرو آگهی های قبلی به آقای حامد حمیدی درخشــان فعالً مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد درخواســت آقای مرتضی قنبری بطرفیت شــما به خواســته 
مطالبــه وجــه چک بموجب حکم شــماره 9409977503801012 در پرونده کالســه 940729 به پرداخت 40/000/000 ریال بابت چک شــماره 178738 به 
تاریخ 1394/5/20 و مبلغ 530/000 ریال بابت هزینه دادرســی )ابطال تمبر و درج آگهی روزنامه( و خســارت تأخیر و تأدیه از تاریخ ســر رسید تا یوم االداء که 
براساس نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجراء محاسبه و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و ا زتاریخ 

درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. م الف 27951
دفتر شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره 3

متن آگهی
شــماره ابالغنامــه 9410107514404979 پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکــوم علیه وحید بیرام پور سلماســی که مجهول المکان 
می باشــد ابــالغ می گــردد چون وفــق دادنامه شــماره 9409977514400691 صــادره از شــعبه 314 در پرونده شــماره 930447 محکوم بــه پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریــال بابــت اصل خواســته و مبلغ 375/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ صــدور چک ها 92/1/18 و 
92/2/18 و 92/2/25 الی یوم االداء در حق محکوم له رضا صدیقی و نیم عرش دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای 

مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 27930
منشی دادگاه حقوقی شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیها آقایان آرش حســین زاده و امیر قادر انداز که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون 
وفق دادنامه شــماره 9409977514600631 صادره از شــعبه 316 در پرونده شــماره 9409987514600255 به صورت تضامنی محکوم علیها محکوم اند 
بــه پرداخــت مبلــغ پنجاه میلیون ریال بابت یک فقره چک به شــماره 099450 مورخ 93/2/15 عهده بانک انصار و مبلغ 585/000 ریال بابت هزینه دادرســی 
و درج آگهــی و پرداخــت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکال و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ 93/2/15 لغایت اجرای حک براســاس شــاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی با احتســاب در دایره اجرای احکام در حق محکوم له علیرضا فتحی حســین آباد و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی 
مهلــت دارید نســبت به اجــرای مفاد اجراییه اقدام نماییــد در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول با هزینــه اجرایی اقدام خواهد 

نمود.  م الف 27927
 منشی دادگاه حقوقی شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای حســین گلزاری که مجهول المکان  می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409977503800575 صادره از شــعبه 164 در پرونده شــماره 164/940369 محکوم به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
160/000 ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ 260/000 ریال هزینه درج آگهی و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ درخواست سفته های استنادی مورخه 94/5/9 
لغایت یوم الوصول در حق محکوم له آقای علی حســین رهنما افکاریز و نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای 

مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 27947
منشی شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

متن آگهی
شــماره ابالغنامــه 9410107514404996 پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله محکوم علیــه مهدی غفوری که مجهول المکان می باشــد ابالغ 
می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409977514400930 صادره از شعبه 314 در پرونده شماره 940484 محکوم به پرداخت مبلغ 7/480/000 ریال بابت 
اصل خواســته طبق نظریه کارشــناس و پرداخت مبلغ 530/000 ریال بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له سروش دانایی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده 
روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با 

هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 27931
مسئول دفتر شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای علی اشرف کشیک نیا که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9409977513800924 صادره از شــعبه 308 در پرونده شــماره 9409987513800548 محکوم به مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ گواهی چک ها مورخ 1394/06/11 و 1392/06/30 تا یوم االداء و هزینه درج آگهی به مبلغ 360/000 در حق محکوم له آقای/محمدحسین 
مبارکی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 28220
منشی شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای حسن شکســته دل که مجهول المکان  می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 
9409977513400221 صادره از شــعبه 304 در پرونده شــماره 9409987513400001 محکوم به پرداخت 1- مبلغ چهار میلیون و هشــتصد و شصت و 
شش هزار تومان بابت اصل خواسته دو فقره چک به شماره و تاریخ 637318-89/07/19 از حساب شماره 637318 مورخ 89/7/15 عهده بانک رفاه کارگران 
شــعبه بلوار توس کد شــعبه 13 2- مبلغ 180/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی 3- خســارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید چک 89/7/05 و 89/07/15 
لغایــت یــوم االداء که بر مبنای شــاخص بانک مرکزی و توســط دایره اجــرای احکام تعیین می گــردد. 4- حق الوکاله وکال بر مبنای تعرفه کانــون وکال و پرداخت مبلغ 
360/000 ریال به عنوان درج آگهی در روزنامه رسالت در حق محکوم له آقای ابوالقاسم بهادر و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 
م الف 28228    متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

اجراییه
مشخصات محکوم له: 1- عبدالحلیم پی پر فرزند: خدای وردی نشانی: شهرستان گرگان - بندرترکمن - روستای سیجوال دخنومقلی 16 مشخصات 
محکوم علیه: 1- الیاس ســوخته ســرایی فرزند: عبدالحسین نشانی: مجهول المکان محکوم به: بموجب شــماره دادنامه مربوطه 9410091720201296 
و شــماره دادنامــه مربوطــه 9409971720200659 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت 
خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ ســر رســید چک 1392/11/06 تا زمان اجرای حکم و نیز پرداخت مبلغ 300/000 ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت نیم 

عشر به عهده محکوم علیه می باشد. 
مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای سیدرضا حسینی  نژاد دارای شناسنامه شماره 505 به شرح دادخواست به کالسه 3/1163/94 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی اکبر قنادی به شــماره شناسنامه 8123 در تاریخ 94/9/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سیدرضا حسینی نژاد ش.ش 505 ت.ت 1339/12/15 فرزند مرحوم 2- سیدکاظم قنادی ش.ش 
259 ت.ت 1338/6/15 فرزند مرحوم پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 245
رییس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ســیدرضا حســینی  نژاد دارای شناســنامه شــماره 505 به شــرح دادخواســت به کالســه 3/1162/94 از این شورا درخواست 
گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان جواهر فتحیه دوم فدافن به شــماره شناســنامه 929 در تاریــخ 90/10/10 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ســیدرضا حسینی نژاد ش.ش 505 ت.ت 1339/12/15 فرزند مرحوم 
2- ســیدکاظم قنادی ش.ش 259 ت.ت 1338/6/15 فرزند مرحوم پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور 
حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف 244
رییس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسن قاسمی دارای شناسنامه شماره 333 به شرح دادخواست به کالسه 6/94/5790 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان رجبعلی قاســمی به شناسنامه 23 در تاریخ 94/8/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- فاطمه رجبی فرزند ابوطالب به ش.ش 23 متولد 1328 همسر متوفی 2- محمد قاسمی فرزند رجبعلی به ش.ش 4923 متولد 1353 
فرزند متوفی 3- ســمیه قاســمی فرزند رجبعلی به ش.ش 182 متولد 1364 فرزند متوفی 4- رقیه قاســمی فرزند رجبعلی به ش.ش 21 متولد 1352 
فرزنــد متوفــی 5- خدیجه قاســمی فرزند رجبعلی به ش.ش 3845 متولد 1350 فرزند متوفی 6- محمدعلی قاســمی فرزند رجبعلی به ش.ش 75 متولد 
1345 فرزند متوفی 7- حســن قاســمی فرزند رجبعلی به ش.ش 333 متولد 1357 فرزند متوفی 8- زهرا قاســمی فرزند رجبعلی به ش.ش 25 متولد 
1348 فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 11
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان علی آبادکتول

آگهی درخواست حصر وراثت
آقای حبیب اهلل آذرآیین فرزند حســین به شــرح دادخواســت به کالســه 94/529/ح2 این شــورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار 
وراثت نموده و اعالم داشــته که حســین آذرآیین فرزند حبیب اهلل به شــماره شناســنامه 957 صادره از تایباد در تاریخ 1394/8/28 در اقامتگاه دائمی 
خــود شهرســتان علی آبادکتول فوت نموده و ورثــه / وراث حین الفوت وی عبارتند از/ عبارتســت از: 1- فاطمه قدیمی فرزنــد رمضانعلی ش.ش 7 متولد 
1339/2/1 همســر متوفی 2- مجید آذرآیین فرزند حســین ش.ش 512 متولد 1365/6/30 پسر متوفی 3- حبیب اهلل آذرآیین فرزند حسین ش.ش 
57 متولد 1357/4/9 پسر متوفی 4- عبداهلل آذرآیین فرزند حسین ش.ش 12523 متولد 1355/1/1 پسر متوفی 5- مرضیه آذرآیین فرزند حسین 
ش.ش 2260048951 متولــد 1369/8/28 دختــر متوفــی 6- طیبه آذرآیین فرزند حســین ش.ش 42 متولد 1361/3/10 دختر متوفی 7- ســمیه 
آذرآیین فرزند حسین ش.ش 115 متولد 1364/3/19 دختر متوفی 8- شرف آذرآیین فرزند حسین ش.ش 114 متولد 1358/10/6 دختر متوفی وال 
غیر، اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 8
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کماالن

آگهی ابالغ صورت مجلس افرازی
بدینوســیله صورت مجلس افرازی شــماره 10/94/18021 مورخه 94/11/11 به ضمیمه کروکی نقشــه افــرازی و نظریه رئیس ثبت مربوط به 
پالک ثبتی 855 فرعی از 58 اصلی بخش ســه کاشــمر مالکیت شــهرداری کاشمر، بشرح ذیل آگهی می شود شایســته است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور 
چنانچــه بــه مــورد افزاز و نحوه آن اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مهلت 10 روز از تاریخ انتشــار به دادگاه صالحه تســلیم و رونوشــت آن را به این 
اداره ارســال نمایند در صورت عدم اعتراض ســند مالکیت مفروزی به نام متقاضی صادر و تســلیم خواهد شد. حدود اولیه: ششدانگ یک قطعه زمین به 
مســاحت 3918/10 مربع پالک 855 فرعی فروتقه 58 اصلی بخش ســه کاشمر: شــماالً بطرو غیرمستقیم اول بطول 20/98 متر و دوم بطول 12/07 متر 
کال مرزیســت به پالک 861 فرعی فروتقه. شــرقاً بطور غیرمســتقیم بطول های 39/78 متر و 33/89 متر کال مرزیســت به پالک 862 فرعی فروتقه. جنوباً 
بطور غیرمستقیم بطول های 25/27 متر و 18/09 متر و 3/61 متر کال مرزیست به پالک 856 فرعی فروتقه. غرباً اول بطول 61/25 متر و دوم که شمالی 
است بطول 2/16 متر و سوم بطور غیرمستقیم بطول های 28/80 متر و 19/17 متر کال مرزیست به فضای سبز بلوار ولیعصر. حقوق ارتفاقی ندارد. حدود 
افرازی: ششدانگ یکقطعه فشای سبز بمساحت 220/10 مترمربع پالک فرعی از 855 فرعی از 58- اصلی بخش سه کاشمر که در سهم شهرداری کاشمر 
برابر ســهم مشــاعی قرار خواهد گرفت. شــماالً بطور 3/60 متر مرزیســت به باقیمانده پالک 855 فرعی از 58- اصلی شــرقاً بطول 61/25 متر مرزیست 
به باقیمانده مزبور جنوباً بطول 3/60 متر مرزیســت به پالک 856 فرعی از 58- اصلی غرباً بطول 61/25 متر مرزیســت به فضای ســبز حدود باقیمانده: 
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 3694/66 مترمربع باقیمانده پالک 855 فرعی فروتقه 58 اصلی بخش سه کاشمر که در سهم سایز مالیکن مشاعی 
برابر مالکیت قرار خواهد گرفت: شماالً بطور غیرمستقیم اول بطول 20/98 متر و دوم بطول 12/07 متر کال مرزیست به پالک 861 فرعی فروتقه. شرقاً 
بطور غیرمستقیم بطول های 39/78 متر و 33/89 متر کال مرزیست به پالک 862 فرعی فروتقه. جنوباً بطور غیرمستقیم بطول های 25/27 متر و 18/09 
متر و 3/61 متر کال مرزیســت به پالک 856 فرعی فروتقه. غرباً اول بطول 61/25 متر مرزیســت به پالک فرعی )قطعه افرازی( دوم که به صورت جنوبی 
اســت بطول 3/60 متر مرزیســت به پالک مزبور ســوم که به صورت جنوبی است مرزیست به بلوار ولیعصر چهارم بطور غیرمستقیم بطول های 28/80 متر 
و 19/17 متــر کال مرزیســت به پــالک 857 فرعی. حقوق ارتفاقی ندارد. نظریه رئیــس ثبت: »با توجه به صورتمجلس تنظیمــی، افراز صورت گرفته مورد 
پذیرش و قبول می باشد لذا مقرر می گردد به منظور جلوگیری از تضییع حق احتمالی در اجرای ماده 6 آئین نامه افراز و فروش امالک مشاع مراتب به کلیه 

مالکین مشاعی ابالغ تا چنانچه اعتراض داشته باشند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود را در دادگاه شهرستان تسلیم نمایند.« م الف  435
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشمر

آب تولیدی سامانه تصفیه خانه باباشیخعلی 
اصفهان یکی از کیفی ترین آبهای شرب خاورمیانه 

است
اصفهان - بهمن توکلی فرد در مراسم تودیع و معارفه رئیس تصفیه 
خانه آب باباشیخعلی معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان گفت : در 
حال حاضر براساس بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان ، 
آبهای  ترین  کیفی  از  یکی  باباشیخعلی  خانه  تصفیه  در  تولیدی  آب 
شرب در خاورمیانه است چرا که مدیر و کارشناسان این مجموعه با 

نهایت دقت ، مهارت و تعهد فرایند تصفیه آب را دنبال می کنند .
 : گفت  سامانه  این  در  تصفیه  فرایند  چگونگی  به  اشاره  با  غالمی 
بهره  باباشیخعلی  تصفیه خانه  نوین در  تجهیزات  بکارگیری  بر  عالوه 
گیری از تجارب مفید کارشناسان منجر به تولید آب با کیفیت مطابق 
با استانداردها شده است به طوریکه می توان گفت به پشتوانه تجارب 
انتقال این تجارب به دیگر کارشناسان فرایند تصفیه آب در  مفید و 

سامانه باباشیخعلی به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد .
وی دلیل معرفی رئیس جدید تصفیه خانه آب باباشیخعلی را انتقال 
تجارب دانست و گفت : هم اکنون شرکت آبفا استان اصفهان چندین 
تصفیه خانه آب در سطح استان در دست احداث دارد که می توان 
به تصفیه خانه آب گلپایگان ، خوانسار ، اردستان و داران اشاره کرد 
. بر این اساس به تجارب معمارزاده که 27 سال در تصفیه خانه آب 
چگونگی  بر  نظارت  منظور  به  بوده  فعالیت  به  مشغول  باباشیخعلی 
زاده  داریم هرچند که گرجی  نیاز  این تصفیه خانه در ستاد  فعالیت 
مدیر جدید تصفیه خانه باباشیخعلی هم با 20 سال سابقه کاری در 
این  هدایت  برای  ها  گزینه  بهترین  از  یکی  باباشیخعلی  خانه  تصفیه 
سامانه می باشد .در ادامه این مراسم اکبری مدیر آبرسانی شرکت آبفا 
استان اصفهان گفت : تغییر و تحول اساس و بنیان رشد و تعالی است . 
معمارزاده در سالهایی که مدیر تصفیه خانه آب بوده در راستای تأمین 
پایدار آب شرب مردم استان اصفهان بسیار تالش کردند و این مهم 
را مردم اصفهان به خوبی احساس کردند چرا که طی سالهای اخیر به 
رغم وقوع بحران های مختلف همچون نشت گازوئیل ، سیالبی شدن 
رودخانه زاینده رود و نیز بحران کم آبی فرایند تصفیه ، تأمین و توزیع 

آب در سامانه باباشیخعلی با دقت انجام گرفت .
است چرا  بسیار خطیری  تأمین آب وظیفه  : مسئولیت  افزود  وی 
بسیار  لحاظ معنوی هم  از  انسان  نیاز  ترین  بر رفع حیاتی  که عالوه 
ارزشمند است زیرا حکم سقایی را دارد . بنابراین می طلبد به پاس 
فعالیت 27 ساله معمارزاده در تصفیه خانه باباشیخعلی از او قدردانی 
کرد . هرچند که در طی این سالها معمارزاده بیش از 4 سال به عنوان 

مدیر تصفیه خانه مشغول به فعالیت بوده است .
در پایان این مراسم از فعالیت 27 ساله مهندس محسن معمارزاده 
در تصفیه خانه باباشیخعلی قدردانی شد و مهندس اسماعیل گرجی 
باباشیخعلی به عنوان  زاده با سابقه 20 سال فعالیت در تصفیه خانه 

رئیس جدید تصفیه خانه باباشیخعلی معرفی شد 
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان:

فناوري اطالعات تنها راه حل رفع معضالت شهري 
است

برنامه  فرد  -مهندس وحید حیدریان در  توکلی  بهمن  اصفهان - 
مردم و مسؤولین گفت: در حال حاضر شهرها با  چالش هایي شامل 
محدود،   منابع  براي  تقاضا  افزایش  زیست،  محیط  هاي  آلودگي 
مشکالت و معضالت پیچیده ترافیک و حمل و نقل و...  رو به رو بوده 
از فناوري  با توجه به معضالت عنوان شده، چاره اي جز  استفاده  و 
اطالعات و ارتباطات جهت رفع این چالش ها نداریم و این یک واقعیت 

است که برنامه ریزان و متولیان شهري باید به آن ایمان بیاورند.
وي تصریح کرد: شهرداري به عنوان یک دستگاه اجرایي بزرگ با 
بیش از 300 وظیفه مختلف ارتباط بسیار زیادي با زندگي شهروندان 
دارد و اگر ما بتوانیم خدمات این نهاد را در کوتاه ترین زمان و باالترین 
به همراه خواهد  را  رضایت عموم مردم  نماییم، مطمئناً  ارائه  کیفیت 
داشت.وي مسؤولیت سنگین اجراي برنامه هاي شهرداري اصفهان در 
حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات را بر عهده سازمان فاوا شهرداري 
و  تسریع  هدف  با   1370 سال  در  سازمان  این  گفت:  و  کرد  عنوان 
این مدت تالش مدیران  امور شهروندان  تأسیس شده و در  تسهیل 
و کارشناس سازمان در جهت تحقق اهداف خرد و کالن با توجه به 
سازمان  است.مدیرعامل  بوده  سازماني  انداز  چشم  و  ماموریت  بیانیه 
ایجاد  با  که  است  این  سازمان  در  ما  کرد: سعي  اضافه  ادامه  در  فاوا 
و  نموده  خودکار  را  شهرداري  هاي  فرایند  مناسب،  هاي  زیرساخت 

خدمات شهرداري را به صورت الکترونیکي ارائه نماییم.
ارتباطات   و  اطالعات  فناوري  هاي  برنامه  به  زمینه  این  در  وي 
از  یکي  داشت:  بیان  و  کرد  اشاره  گذشته  هاي  سال  طي  شهرداري 

اهداف کالن سازمان فاوا شهرداري اصفهان برنامه جاري 5 ساله  ایجاد 
هایي  پروژه  و  ها  استراتژي  آن  ذیل  که  است  هوشمند  پایدار  شهر 

تعریف و جهت اجرا برنامه ریزي شده است.
وي از آمادگي شهرداري اصفهان و سازمان فاوا جهت دریافت طرح 
مدیریت  گفت:  و  داد  این حوزه خبر  در  پیشنهادات شهروندان  و  ها 
مطالعات و پژوهش شهرداري مستقر در معاونت برنامه ریزي، پژوهش 
هاي  طرح  عناوین  ساله  هر  اصفهان  شهرداري  اطالعات  فناوري  و 
شهرداري  الکترونیکي  درگاه  در  را  نیاز  مورد  دانشگاهي  و  مطالعاتي 
اطالع رساني مي نماید.حیدریان اضافه کرد: همه ساله تعدادي از پروژه 
هاي شهرداري در حوزه فاوا برگرفته از نتایج همین طرح ها است که 

توسط پژوهشگران، دانشگاهیان و دانشجویان عزیز ارائه شده است.
وي در پایان با اشاره به راه اندازي واحد امور مشتریان در سازمان 
مدیریت  عنوان  تحت  واحدي  فاوا  سازمان  در  اخیراً  شد:  یادآور  فاوا 
امور مشتریان تشکیل که پاسخگوي کارکنان شهرداري و شهروندان 
عزیز مي باشد و در این زمینه اگر مردم طرح هایي در حوزه فناوري 
تماس   36628062 شماره  با  توانند  مي  دارند  ارتباطات  و  اطالعات 

گرفته و با همکاران ما در این واحد در میان بگذارند.
جمع آوري بیش از ۶۰۰ لیتر آب میوه هاي تقلبي و 

فاقد پروانه بهداشتي در چالوس
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس گفت: بیش از 600 
لیتر نوشیدني میوه اي غیراستاندارد از مراکز عرضه شهرستان چالوس 
چالوس  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  شد.مدیر  آوري  جمع 
مراکز  از   غیراستاندارد  اي  میوه  نوشیدني  لیتر   600 از  بیش  گفت: 
عرضه شهرستان چالوس جمع آوري شد.دکتر حدیث گردگلي افزود: 
کارشناسان واحد بهداشت محیط با هماهنگي انجام شده با اداره کل 
و  از 400 بطري یک   آوري بیش  به جمع  اقدام  تعزیرات حکومتي، 
نیم لیتري نوشیدني هاي میوه اي شامل آب میوه هاي زرشک، آلبالو، 

انار ، نارنج ، پرتغال و لیمو از سطح عرضه شهرستان چالوس کردند.
دکتر گردگلي تصریح کرد: این نوشیدني هاي میوه اي اکثرا تقلبي 
و داراي برچسب هاي جعلي بوده و پیش از این نیز اطالع رساني الزم 
بود. وي  این محصوالت صورت گرفته  در زمینه غیر استاندارد بودن 
افزود: در جریان این بازرسي ها عوامل توزیع این محصوالت در سطح 
شهرستان چالوس به مراجع قضایي معرفي شدند.مدیر شبکه بهداشت 
باید در  و درمان شهرستان چالوس همچنین متذکر شد: شهروندان 
نام  فرآورده،  نوع  و  نام  به  اي  نوشیدني هاي میوه  انواع  هنگام خرید 
و نشاني تولید کننده، شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت، تاریخ 

تولید و انقضا، عالمت استاندارد و کد ده رقمي زیر آن توجه کنند.
در ایام دهه فجرشهرداری اصفهان 3۰۰برنامه 

فرهنگی برگزار می کند 
اصفهان - بهمن توکلی فرد  به مناسبت گرامي داشت ایام اهلل دهه 
با  فجر  دهه  در  فرهنگی  برنامه   300 حدود  اصفهان  شهرداری  فجر 
محلی  جشن های  قالب  در  مردمی  خودجوش  مرکز   100 مشارکت 

برگزار می کند.
عنوان  با  اسالمی  انقالب  پیروزی  جشن  در  اصفهانی ها  جشنواره 
»ایرانیم«، شاخص ترین ویژه برنامه شهرداری اصفهان در ایام اهلل دهه 
فجر است که در مناطق مختلف و پارک های سطح شهر برگزار می شود.
نورپردازی سطح شهر، نصب پرچم جمهوری اسالمی و آذین بندی 
میادین، چهارراه ها و خیابان های اصلی، فضاسازی و تبلیغات شهری، 
نمایشگاه  برپایي  و  ورزشی  فرهنگی-  مسابقات  صلواتی،  ایستگاه 
در  شهرداری  برنامه های  مهم ترین  جمله  از  نیز  انقالب  دستاوردهای 
در  شهرداری  فرهنگی  برنامه های  مهم ترین  از  است.برخی  فجر  دهه 
شهر  سطح  گوناگون  مراکز  و  مختلف  محالت  در  که  فجر  دهه  ایام 
از  برگزار می شود به شرح زیر است:نمایشگاه عکس انقالب و تجلیل 
پیشکسوتان انقالب در این ایام دهه فجر در مسجد قدس.برگزاري ویژه 
برنامه سوئیت سمفونی انقالب از 19 الی 21 بهمن ماه در فرهنگسرای 
کوثر.برگزاري همایش دوچرخه سواری 200 نفره در روز 22 بهمن ماه 
از منطقه 8 اصفهان تا میدان امام )ره(.برگزاري جشن بزرگ و ایستگاه 
مردمی انقالب در ایام دهه فجر در محالت مختلف شهر در روز 21 
بهمن ماه در کانون محبان صاحب الزمان )عج( رودکی و صحن امامزاده 
محمد. برگزاري ویژه برنامه جشن پایداری انقالب در ورزشگاه مارچین 
الی  انقالب، 17  یکصد سال موسیقي سمفوني  و مسجد االئمه.اجراي 
19 بهمن ماه در سالن رودکی ملک شهر.اجراي انقالبي درکنار اجراي 
در  بهمن  الی 21  و 17  الی 14  روزهای 12  در  نمایش هاي کودک 
هنرسرای خورشید.برنامه ریزی براي اجراي 20 تئاتر کودک در 3 نقطه 
انقالب در تاریخ  شهر اصفهان از 12 الی 21 بهمن.برپایي شب شعر 
ویژه  جشن  همچمنین  قلمستان  فرهنگی  مجموعه  در  بهمن ماه   17
سه هزار نونهال برگزیده در خانه انقالب و والیت. برگزاري تور بازدید 
طالب  دانشجویان،  دانش آموزان،  ویژه  تهران  در  تاثیرگذار  اماکن  از 

اخبار شهرستان ها
شامل سخنرانی  جوانان  ویژه  نشست های  سلسله  برپایي  تشکل ها،  و 
حجت االسالم مهدوی ارفع، دکتر حسن عباسی و جواد الریجانی در 
خانه انقالب و والیت.برپایي تور نیم روزه بازدید از خانه انقالب به همراه 
کرسی آزاداندیشی با موضوع سبک زندگی و ارائه 33 محصول در قالب 
پادکست، نماهنگ، پوستر و مستند با هدف ارائه به شبکه های مجازی.
رونمایي از 7 عنوان کتاب بینش والیی با موضوع اندیشه های مقام 
معظم رهبری و کتاب فلسفه تحول تاریخ با حضور صاحب نظران در 
در  به صورت سیار  ایام  این  در  تفریحی  مسابقات  فجر.برگزاري  دهه 
از پارک هاي سطح شهر اصفهان و اجراي برنامه های آدینه هاي  یکي 
شاد در پارک ناژوان، جشن ویژه سالمندان در باغ تجربه، جشن ویژه 
ویژه  مسابقه  بهشتي،  شهید  اردوگاه  در  محروم  مناطق  دانش آموزان 
هنرهای  موزه  از  رایگان  پردیس.بازدید  بانوان  باغ  در  دانش آموزان 
معاصر، حمام علی قلی آقا، حمام رهنان و عصارخانه شاهی در طول 
حرم  در  کودکان  ویژه  تفریح  و  بازي  ایستگاه هاي  فجر.برگزاري  دهه 
صفه،  کوه  شهدای  در  بانوان(  )ویژه  ادعیه خواني  و  مسابقه  زینبیه، 
حرکت نمادین 200 اسکیت سوار به مناسبت ورود حضرت امام )ره( به 
میهن اسالمی در ورزشگاه فتوت.همچنین برنامه های مختلف فرهنگی 
ورزشی نیز به مناسبت دهه فجر در اصفهان برگزار می شود که برخی از 
مهم ترین آنها عبارتند از: اجراي جشن باستانی کاران، جشنواره ورزشی 
تفریحی در مناطق مختلف، جشنی به رنگ انقالب در ورزشگاه میثاق، 
خانوادگی  والیبال  بازی های  ارغوان،  ورزشگاه  در  یوگا خنده  همایش 
در  محلی  بومی  بازی های  کوجان،  ورزشگاه  در  آقایان  ویژه  نفره   4
ورزشگاه کردآباد، بازی های تنیس روی میز در گلزار شهدای رهنان، 
فوتبال  مسابقات  فتوت،  ورزشگاه  در  پهلوانی  و  آزاد  مسابقات کشتی 
والیبال،  رشته های  در  مسابقات  15گانه.برگزاري  مناطق  در  خاکی 
داژبال، دارت، تیراندازی ویژه بانوان در ورزشگاه های ابرار، گل نرگس 
و امین، مسابقات در رشته های طناب کشی و تیراندازی ویژه آقایان در 

ورزشگاه های آبشار و امین.
 افتتاح ۸۰ پروژه گازرسانی دردهه مبارک فجر در 

استان گلستان
شرکت  فناوران-مدیرعامل  خبرنگار  میرزایی  -مژگان  ‘’گرگان 

گازگلستان ازافتتاح 80 پروژه گازرسانی دردهه مبارک فجر خبردا
   مهندس صفر علی جمال لیوانی  در نشست خبری به مناسبت 
پیشاپیش  اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد  وهفتمین  سی 
اسالمی  انقالب  شکوهمند  پیروزی  فجر،سالگرد  دهه  تبریک  ضمن 
اظهارداشت: شرکت گازاستان گلستان  به اصحاب رسانه  وخیر مقدم 
با بهره مند نمودن 95 درصد جمعیت استان ازنعمت گازطبیعی جزو 

شرکتهای  پیشرودراین زمینه می باشد.
وی در ادامه گفت:در حال حاضر 731  روستا و  29 شهر استان 
گلستان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند که 100 درصد جمعیت 

شهری و  86 درصد جمعیت روستایی استان را شامل می شود 
وی همچنین افزود:با همت مجموعه پرتالش گاز گلستان انشاء ا... 
تا پایان سال 96 همه روستاهای باقی مانده که شرایط گاز رسانی دارند 

را از این انرژی پاک بهره مند خواهیم نمود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد:تاکنون دراستان 
و 129  هزار   495 ، اجرا شده  کیلومتر شبکه  تعداد 7867  گلستان 
مشترک جذب و 503  هزار و 382 خانوار از گاز طبیعی برخوردار می 
تعداد 260 هزارو  راستا  لیوانی گفت:در همین  باشند.مهندس جمال 
443 انشعاب نیز نصب گردیده است ،ضمن اینکه 481  واحد صنعتی 

و 64 جایگاه CNG نیز گازرسانی شده است.
وی در خصوص پروژه های قابل افتتاح در ایام ا... دهه مبارک فجر 
پروژه   68 و  روستا   22 به  گازرسانی  امسال  فجر  نمود:دردهه  اذعان 
صنعتی ،زیرساختی و مقاوم سازی از برنامه های قابل افتتاح در این 
ایام مبارک می باشد که با حضور مسئولین استان و شهرستان مورد 

بهره برداری قرار خواهند گرفت.
 جمال لیوانی اظهار داشت:درمجموع 80 پروژه گازرسانی دهه فجر 
با اعتباری افزون بر 317 میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح می شود 
که در این راستا افزون بر 10هزار نفر به جمع مصرف کنندگان گاز 
مطالبات شرکت  به  اشاره  با  ادامه  در  شد.وی  خواهد  افزوده  طبیعی 
گاز استان گلستان در این خصوص گفت:بیشترین حجم مطالبات این 
شرکت مربوط به بخش صنعتی است که  از همه این عزیزان تقاضا 
داریم با این شرکت همکاری نموده و هر چه سریعتر نسبت به تسویه 

بدهی های خود اقدام نمایند. 
مطالعاتی  کرد:طرح  تصریح  گلستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
از شبکه گاز دارند وصرفه  به روستاهایی که فاصله زیادی  گازرسانی 
وامسال  شده  آغاز    CNG یا   LPG طرق  به  نیز   ندارد  اقتصادی 
به صورت نمونه یک روستا به این روش در برنامه گازرسانی قرار گرفت 

تا پس از حصول نتیجه به دیگر روستاها نیز تسری یابد.
که  هستیم  استانهایی  از  ما  اینکه  بیان  با  لیوانی  جمال  مهندس   

هستیم  گاز  مصرف  کاهش  شاهد  مشترکین  تعداد  افزایش  باوجود 
یادآور شد:درحال حاضر روند گازرسانی در سطح استان مطلوب بوده 
و بصورت مستمربرابر برنامه ادامه داشته و مشکلی در این زمینه وجود 
به مدیریت  اشاره  با  از سخنان خود  ایشان در بخش دیگری  ندارد.  
به  تا  خواست  عزیز  مشترکین  از  ازگازطبیعی  وبهینه  ایمن  مصرف 
این  با صرفه جویی درمصرف  پایدار جریان گاز  استمرار روند  منظور 
انرژی خدادادی این شرکت را یاری رسانند ضمن اینکه نکات ایمنی 
را نیز در حین مصرف  گاز دقیقاً رعایت کرده و رفاه وآسایش خود و 

افراد خانواده را فراهم نمایند.
از  تقدیر  ضمن  خاتمه  در  گلستان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
این شرکت گفت:  با  همکاریهای بی شائبه و مستمر  اصحاب رسانه 
با  تواند  می  رسانی  اطالع  خطیر  رسالت  به  توجه  با  رسانه  اصحاب 
آگاهی بخشیدن به مردم  پشتیبان این شرکت در نیل به اهداف مورد 

نظر بویژه مدیریت مصرف ایمن و بهینه از گاز طبیعی یاری رسانند
سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی فاز 2 ارومیه 

به بهره برداری رسید
فجرسه  دهه  از  روز  سومین  با  همزمان   : علیار  امیررضا   - ارومیه 
واحد تولیدی از جمله شرکت اروم تکسان صنعت، خط تولید کرکره 
برقی و درب اتوماتیک شرکت آریا بهین کنترل و شرکت پودر مروارید 
استاندار آذربایجان  با حضور  ارومیه  فاز 2  ارومیه در شهرک صنعتی 
غربی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت 

شهرک های صنعتی استان و فرماندار ارومیه به بهره برداری رسید.
نخستین خط تولید کرکره برقی و درب اتوماتیک شرکت آریا بهین 
کنترل در استان مورد بهره برداری قرار گرفت که میزان اعتبار هزینه 
شده در راستای بهره برداری از این واحد یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان بوده که 400 میلیون تومان آن از طریق تسهیالت بانکی تامین 

شده و مابقی آورده شخصی است.
این واحد با زیربنای 720 مترمربع مورد بهره برداری قرار گرفت و با 
بهره برداری از این واحد برای 12 نفر به طور مستقیم و 10 نفر به طور 
غیرمستقیم اشتغال زایی شده است.ظرفیت تولید این واحد صنعتی در 
یک شیفت کاری، هر هشت ساعت حدود 7 هزار متر و تولید ساالنه 
تولیدی  واحد  است.دومین  شده  پیش بینی  متر  میلیون   6 آن حدود 
مورد افتتاح در شهرک صنعتی فاز 2 توسعه ارومیه شرکت اروم تکسان 
صنعت بود که در زمینه طراحی سه بعدی و تولید انواع مانکن از جنس 
فعالیت  اتوماتیک  فول  با دستگاه های  و  دلخواه  اندازه  با  فایبر گالس 
آبکاری  اتوماتیک  فول  دستگاه  دارنده  تنها  و  اولین  شرکت  دارد.این 
با  مواد  تمامی  آبکاری  سیستم  که  می شود  محسوب  کشور  غرب  در 
هر ابعاد اعم از چوب، سنگ، پالستیک، pvc فلزات آهنی و غیرآهنی 
را انجام می دهد. شرکت پودر مروارید ارومیه از دیگر واحدهای مورد 
این  از  بهره برداری  با  ارومیه بود که  فاز 2  افتتاح در شهرک صنعتی 
واحد برای 12 نفر اشتغال زایی شده و محصوالت این واحد عمدتا به 
واحد  این  افتتاح  مراسم  در  سعادت  شد.قربانعلی  خواهد  صادر  عراق 
تولیدی اظهار داشت: بی شک از مهم ترین و اساسی ترین کارهایی که 
باید در نظام جمهوری اسالمی ایران بدان توجه شود مسئله “استقالل 

اقتصادی” است.
ایران  اسالمی  اکنون جمهوری  هم  گفت:  آذربایجان غربی  استاندار 
توانسته با توسعه و “استقالل سیاسی” وضعیت خود را در جهان تثبیت 
کند تا جایی که هیچ کس نمی تواند برای کشورمان تصمیم گیری کند.

وی تصریح کرد: حتی در مسئله برجام، باراک اوباما رئیس جمهور 
به  مجبور  ما  و  نیست  تسلیم پذیر  کشورمان  که  کرد  اعتراف  آمریکا 

مذاکره و گفت وگو با جمهوری اسالمی ایران شدیم.
سعادت با تاکید بر اینکه کشورمان به توسعه اقتصادی نیاز شدیدی 
دارد بیان کرد: باید وضعیت اقتصادی ایران بهبود یابد چون اگر نتوانیم 
شرایط مورد نظر را فراهم کنیم، دشمنان استکباری که کینه و نفرت 
ایران دارند کشورمان را وابسته به خود  از جمهوری اسالمی  عمیقی 
تولیدکنندگانی  ارومیه  در  افزود:  آذربایجان غربی  می کنند.استاندار 
وجود دارند که با وجود مشکالت زیرساختی و تحریم های ناجوانمردانه 
و  سرمایه گذاری  به  و  کرده  همت  ایران،  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
تولید می پردازند و در این باره با توجه به اینکه فارغ التحصیالن بیکار 
فراوانی در استان وجود دارد، اگر امکانات و شرایط برای آنان فراهم 

شود هر کدام از آنها می توانند چند نفر را به کارگیری کنند.
نیاز شهرک های صنعتی  مورد  اعتبارات  اینکه  بر  تاکید  با  سعادت 
شرایطی  در  بی شک  داشت:  اظهار  می شود  تامین  غربی  آذربایجان  
که  نیست  برازنده  کرده،  برقرار  ارتباط  خارج  دنیای  با  کشورمان  که 
را  خود  اولیه  مواد  آوردن  برای  مناسبی  جاده  صنعتی  شهرک های 

نداشته باشند.
مهندس جاللی در سومین جشنواره آثار برتر 
روابط عمومی منابع طبیعی: روابط عمومی می 

تواند تحوالت چشمگیری در حوزه منابع طبیعی 
ایجاد کند

اطالعات-رئیس سازمان  فناوران  میرزایی خبرنگار   گرگان-مژگان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور روز چهارشنبه در سومین جشنواره 
مرکز  در  استان ها  طبیعی  منابع  کل  ادارات  عمومی  روابط  برتر  آثار 
آموزش دکتر جوانشیر کرج خاطرنشان ساخت: روابط عمومی می تواند 
با فرهنگ سازی، مستندسازی و اطالع رسانی، تحوالت چشمگیری را 

در حوزه منابع طبیعی ایجاد کند.
نماند  این  منتظر  عمومی  روابط  افزود:  جاللی  خداکرم  مهندس 
کند  پیدا  جایگاه  ارتقای  دستورالعمل ها  و  بخشنامه ها  مصوبات،  با  تا 
داشتن  و  راهبردی  برنامه ریزی  با  می بایست  مجموعه  این  خود  زیرا 
هم افزایی و هم گرایی با سایر مجموعه ها جایگاهش را استحکام ببخشد.
وی همچنین ادغام منابع طبیعی با دیگر سازمان ها را جایز ندانست 
و گفت:  مدت مدیدی است که موضوع ادغام سازمان جنگل ها و مراتع 
در مراجع تصمیم گیری مطرح می شود و حتی اخیراً ادغام با سازمان 
حفاظت محیط زیست مطرح شد که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی 
قرار گیرند، اما ما معتقدیم هر جا محیط زیست در مسئله ی اجرایی 
تجربیات  سازمان  این  زیرا  است  شده  مواجه  مشکل  با  کرده  ورود 
با بیان اینکه امروز به دنبال کیفیت اقدامات و  اجرایی ندارد. جاللی 
فعالیت ها در منابع طبیعی هستیم، نقش روابط عمومی را به لحاظ 
تشکیالتی و ارزش گذاری بی بدیل و غیر قابل انکار دانست و گفت: 
و  است  ارتباط  در  مردم  های  اندیشه  و  افکار  با  امروز  عمومی  روابط 
بسیار  کار  مردم  و  محلی  اهداف جوامع  با  سازمانی  اهداف  زدن  گره 
مهم و سرنوشت سازی است که وظایف این تشکیالت با دیگر دستگاه 
و  حفاظتی  اقدامات  از  بسیاری  وی  گفته  سازد.به  می  متفاوت  را  ها 
احیایی در منابع طبیعی نیازمند نگرش فرهنگی، علمی و جامع نگری 
در مسائل اجتماعی و اقتصادی است که جا دارد روابط عمومی ورود 
کرده و نکات فنی و علمی آن را عمومیت ببخشد.معاون وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: اگر در حوزه ی دریاچه ی ارومیه جامع نگری صورت 
می گرفت اآلن به این نتیجه نمی رسیدیم که باید بسیاری از سدهای 
احداث شده تعطیل شوند و یا در جنوب کرمان با احداث چندین سد 
جازموریان  هکتاری  هزار   600 تاالب  محیط زیستی،  مطالعات  بدون 
خشک شده و %25 گرد و غبار کشور اکنون از آنجا تولید می شود. 
خداکرم جاللی در ادامه سخنان خود جذب نیرو در روابط عمومی و 
پشتیبانی الزم از این مجموعه تحول گرا در برنامه ششم توسعه را جزو 
ضرورت های سازمان جنگل ها بر شمرد و افزود: امسال در هفته ی 
منابع طبیعی قطعاً تحوالت و نوآوری هایی را مد نظر قرار خواهیم داد 

و برگزاری مراسم هفته را به سازمان های مردم نهاد خواهیم سپرد.
اظهار داشت: منابع طبیعی  از سخنان خود   وی در بخش دیگری 
افقی  با  و  بود  نخواهد  مؤسسات  دیگر  و  کشاورزی  برای  زمین  بانک 
روشن به سمت احیا و توسعه ی جنگل ها و مراتع پیش خواهد رفت 
و این سیاستی است که وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به آن  اعتقاد 
اعالم کرد که می توانیم  بار در جمع شورای معاونین  دارد و چندین 
گوشت را از خارج وارد کنیم اما وقتی خاک تخریب می شود قابلیت 

جایگزینی ندارد.
همچنین در این نشست محسن نقیلو مدیرکل روابط عمومی و امور 
بین الملل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تشکر از 
معاون وزیر و رئیس سازمان جهت شرکت در سومین جشنواره ی آثار 
برتر روابط عمومی یادآور شد: روابط عمومی امروز با اندیشه و افکار 
عمومی سر و کار دارد و نیازسنجی، اجرا، پژوهش و ارزیابی 4 محور 

اساسی اقدامات روابط عمومی است.
در  اطالعات  عظیم  گردش  و  ارتباطات  به گسترش  اشاره  با  نقیلو 
آسیب  آینده پژوهی،  را  عمومی  روابط  کلیدی  نقش  بشری  جوامع 
روابط  افزود:  و  دانست  منابع طبیعی  در  بحران  مدیریت  و  شناسی 

عمومی باید اتاق فکر یک مجموعه ی سازمانی باشد
وی اطالع یابی را پیش نیاز اطالع رسانی در منابع طبیعی برشمرد و 
گفت: در مسئله ی خشک شدن دریاچه ارومیه و جنگل های زاگرس 
اگر دیده بانی و اطالع یابی درستی صورت می گرفت و روابط عمومی 
در اجرای ماموریت خود به خوبی عمل می کرد، امروز شاهد این همه 

چالش در این حوزه ها نبودیم.
آموزشی  کارگاه  برگزاری  با  همزمان  جشنواره  این  است  گفتنی 
مدرس  که  بود  شده  برگزار  بحرانی”  موقعیت های  و  عمومی  “روابط 

آن را یکی از اساتید انجمن متخصصان روابط عمومی بر عهده داشت.
بر اساس این گزارش در سومین جشنواره ی آثار برتر روابط عمومی 
استان  منابع طبیعی  کل  ادارات  روابط عمومی  کشور،  منابع طبیعی 
را کسب  برتر  رتبه  فیلم مستند  و جنوب کرمان در حوزه ی  مرکزی 
کردند.همچنین روابط عمومی استان های سمنان و آذربایجان غربی در 

رشته مشارکت در برنامه های تلویزیونی برتر شناخته شدند. 
در رشته تولید کلیپ نیز روابط عمومی  استان های فارس و کرمان 

و در رشته تولید تیزر روابط عمومی استان اصفهان حائز رتبه شدند.
و  بختیاری  و  چهارمحال  استان  طبیعی  منابع  عمومی های  روابط 
ایالم هم در بخش گزارش خبری تلویزیونی و استان های خوزستان 
رسانه ها  در  خبر  انتشار  و  تولید  نوشهر(در  ی  )منطقه  مازندران  و 
توانستند.بر اساس این گزارش در بخش تولید بروشور روابط عمومی 
منابع  عمومی  روابط  کتاب  چاپ  در  و  لرستان  استان  طبیعی  منابع 
طبیعی استان قزوین، در تبلیغات محیطی روابط عمومی منابع طبیعی 
محتوای  تحلیل  بخش  در  رضوی،  خراسان  و  گلستان  های  استان 
در حوزه ی  و  زنجان،  استان  منابع طبیعی  روابط عمومی  مطبوعات 
طبیعی  منابع  عمومی  روابط  به  رتبه  بهترین  نیز  خالقیت  و  نوآوری 
استان های مازندران )منطقه ساری(، البرز  و کردستان تعلق گرفت. 
شایان ذکر است در این جشنواره همچنین از مسئولین سابق روابط 
عمومی منابع طبیعی استان های یزد، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد 

و مازندران )منطقه نوشهر( تقدیر به عمل آمد. 

نخستین بار در دهه فجر امسال محقق می شود؛
بهره برداری از جایگاه های تك سکوی بنزین در 

ایران
مدیرعامل  اطالعات-  فناوران  خبرنگار  میرزایی  مژگان  گرگان-   
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: هم اکنون در استان 
اصفهان نخستین برندهای جایگاه های تک سکو در حال شکل گیری 
جایگاه   22 کم  دست  امسال  فجر  دهه  در  رسد  می  نظر  به  و  است 
بهره  به  استان  این  در  شده  گرفته  نظر  در  جایگاه   40 از  سکو  تک 

برداری برسد .
 ناصر سجادی  تصریح کرد: به جز کالنشهرهایی همچون تهران در 
با کمبود پمپ بنزین روبرو نیستیم؛ در کالنشهرها  هیچ جای کشور 
به دلیل کمبود و گرانی زمین به دنبال الگوهای کوچک پمپ بنزین 
هستیم، از این روتالش می کنیم پمپ بنزین های تک سکو را در این 

شهرها به صورت انبوه رواج دهیم .
وی اظهار داشت : هم اکنون شرکت های زیادی برای احداث جایگاه 
یکی  اند،  کرده  آمادگی  اعالم  کالنشهرها  در  سکو  تک  کوچک  های 
هم  که  است  نفت  صنعت  گذاری  سرمایه  شرکت  ها،  شرکت  این  از 
اکنون مذاکراتی برای اجاره زمین و امکانات اولیه با شهرداری تهران 

انجام داده اند .
   دستورعمل های طرح برند سازی مجاری عرضه 

در حال نهایی شدن است
سازی  برند  طرح  های  دستورعمل  که  این  به  اشاره  با  سجادی 
مجاری عرضه در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در حال 
این  پایان سال  از  تا پیش  نهایی شدن است، گفت: تالش می کنیم 
طرح نهایی شده و شرائط مشارکت در این طرح به اطالع عموم مردم 

رسانده شود .
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان این 
که هم اکنون حدود شش هزار جایگاه عرضه بنزین وCNG  در کشور 
وجود دارد، گفت: بسیاری از این جایگاه ها تک مالک هستند، از این 
رو ما مجبوریم برای ارتباط با این جایگاه داران با تعداد افراد زیادی 
روبرو شویم، از این رو یکی از مزایای برندسازی حل این مشکل است .

برند سازی  تا زمانی که دستورعمل طرح  این که  بر  تاکید  با  وی 
در کشور ابالغ شود، به هیچ جایگاهی به صورت تکی مجوز داده نمی 
شود، گفت: برند سازی جایگاه های سوخت موجب ایجاد خدمات بهتر 
اعتبار در بین  برای کسب  برندها  به عبارت دیگر  به مردم می شود، 
بهتر  کیفیت  و  ارائه خدمات  با  کوشند  می  همواره  کنندگان  مصرف 
شرکت  .مدیرعامل  کنند  جذب  خود  سمت  به  را  بیشتری  مشتریان 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران افزود : در حال حاضر برای جایگاه 
های کنونی سوخت در کشور هیچ اجباری برای پیوستن به طرح برند 
سازی وجود ندارد، ما معتقدیم زمانی که برند سازی در این صنعت 
شکل بگیرد، مشوق هایی ایجاد می شود که خود جایگاه داران کنونی 

تمایل به پیوستن به این طرح خواهند داشت .
های  شرکت  ایجاد  دستاوردهای  و  تجربیات  به  اشاره  با  سجادی 
حمل فرآورده در کشور گفت : هم اکنون ما با تعداد محدودی شرکت 

سروکار داریم نه با هزاران راننده نفتکش !
مدیر جدید منابع انسانی شرکت گاز مازندران 

معارفه شد
انسانی  منابع  مدیریت  جدید  سرپرست  عنوان  به  بابائی”  “اردشیر 
شرکت گاز استان مازندران معارفه و از زحمات “رمضان جمال لیوانی” 
قدردانی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز مازندران، “محمد 
اسماعیل ابراهیم زاده” مدیرعامل شرکت گاز استان در مراسم تودیع 
را  انسانی  منابع  اداره  مازندران،  گاز  انسانی  منابع  مدیریت  معارفه  و 
نیازمند شیوه های مدیریت جدید دانست و با بیان اینکه تغییر و تحول 
مدیریت  و  دانش  افزود:  آید،  می  شمار  به  مهم  بسیار  امری  مدیران 
عنوان  به  انسانی  منابع  به  امروز  و  هاست  سازمان  امروز  نیاز  علمی 

نیروی متخصص و دانشی نگاه می شود.
کرد  یاد  سازمان  ارزشمند  های  دارایی  عنوان  به  کارکنان  از  وی 
اجرای  و  تدوین  طراحی،  بر  عمدتاً  انسانی  منابع  مدیریت  گفت:  و 
دارد  تمرکز  سطوح  همه  در  کارکنان  بر  مؤثر  رویه های  و  سیاست ها 
آموزش  برنامه ریزی،  به  و روش ها می توان  این سیاستها  از جمله  که 
وتوانمندسازی، توسعه با مدیریت عملکرد و ارتقای شغلی و جانشین 

پروری اشاره کرد.
ابراهیم زاده اظهار کرد: توسعه منابع انسانی نه تنها در توانمندسازی 
بلکه  دارد  بسزائی  نقش  درکارکنان  ویژه  مهارت  و  دانش  افزایش  و 
سازمان  اثربخشی  و  کارائی  ارتقای سطح  در  افراد  که  می شود  باعث 

نیز سهیم باشند.
زاده”  ابراهیم  اسماعیل  “محمد  حکم  متن  گزارش،  این  پایه  بر 

خطاب به “ اردشیر بابائی” به شرح زیر است:
اهداف  تحقق  ارتقای  در  جنابعالی،  ارزشمند  تجارب  به  عنایت  با 
سازمانی از تاریخ 11/11/94 به عنوان سرپرست مدیریت منابع انسانی 
معرفی می گردید.امید است با توکل به خداوند منان و با بکارگیری 
از نیروهای صدیق و وفادار نظام جمهوری اسالمی در جهت پیشبرد 
اهداف سازمانی موفق و موید باشید. در ضمن از زحمات آقای رمضان 
لیوانی در زمان تصدی آن مدیریت تشکر و قدردانی به عمل  جمال 

می آید.
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رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای حســین رضائی دارای شناســنامه شــماره 5 به شرح دادخواست به كالسه 94/376 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنین توضیح داده كه شــادروان علی اكبر رضائی به شناســنامه 389 در تاریخ 94/10/28 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفــوت آن مرحوم منحصر اســت به1- حســین رضایی نام پدر علــی اكبر ش ش 5 ت ت 1343 فرزند متوفی 2- فاطمه رضایــی نام پدر علی اكبر ش ش 2 
ت ت 1338 فرزند متوفی 3- ســیمین رضایی نام پدر علی اكبر ش ش 473 ت ت 1344 فرزند متوفی 4- زهرا بیگم رضایی نام پدر علی اكبر ش ش 4 
ت ت 1347 فرزنــد متوفــی 5- مرضیــه رضایی نام پدر علی اكبر ش ش 508 ت ت 1350 فرزند متوفــی 6- راضیه رضایی نام پدر علی اكبر ش ش 2 ت 
ت 1355 فرزند متوفی 7- زهرا حســین زاده نام پدر علی ش ش 2 ت ت 1320 همســر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به 
استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.176
شعبه هجده شورای حل اختالف شهرستان بردسکن

دادنامه
پرونــده كالســه 9409981720700279 شــعبه هفتــم شــورای حــل اختالف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
9409971720700542 خواهان : بانك قوامین اســتان گلســتان با نمایندگی آقای ســعید عابدی پور فرزند علی محمد به نشــانی شهرســتان گرگان بلوار 
ناهارخوران بین عدالت 48- 50 مدیریت شــعب اســتان گلســتان   خواندگان 1- خانم فاطمه هادی نژاد فرزند ایرج 2- خانم ناهید فخری فرزند عباســعلی 
همگی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست تقدیمی بانك قوامین استان گلستان با نمایندگی آقای سعید 
عابدی پور به طرفیت خواندگان 1- خانم ناهید فخری فرزند عباسعلی 2- خانم فاطمه هادی نژاد فرزند ایرج به خواسته مطالبه مبلغ 48/771/768  ریال 
بــه انضمــام خســارات تاخیر تادیه و تاخیر روزانه به مبلغ 19/184 ریال بدین شــرح كه خواهان اظهار داشــته خوانده ردیــف اول در تاریخ 1389/5/23 
بر اســاس قرارداد تســهیالتی فی مابین مبلغ بیســت میلیون ریال از موسســه لغو مجوز شــده اعتماد ایرانیان كه كفالت آن به بانك قوامین واگذار گردیده 
تســهیالت دریافت نموده و متعهد گردیده آنرا بصورت اقســاط 18 ماهه پرداخت نماید و خوانده ردیف دوم برابر همان قرارداد پرداخت دین خوانده را با 
امضاء ذیل قرار داد تضمین نموده اســت كه متاســفانه علیرغم مراجعات مکرر به مشارالیهم جهت پرداخت دیونشان هیچگونه اقدامی به بانك بعمل نیاورده 
اند لذا شــورا با مداقه در پرونده و مالحظه مســتندات ارائه شــده از ناحیه خواهان و ایکه خواندگان با وصف ابالغ در جلســه رســیدگی حضور نیافته و در 
قبال دعوی مطروحه و مســتندات ابرازی دفاعی ننموده اند و مســتندات ابرازی خواهان حکایت از اشــتغال ذمه خواندگان دارد فلذا شورا دعوی خواهان را 
مقرون به صحت تلقی و با اســتصحاب بقاء دین و مســتندا به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های 1 و2  آن مصوب 62/10/5 و اصالحی و 
الحاقی مورخ 65/12/28 و 76/11/29 مجلس شورای اسالمی و ماده 10 قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 48/771/768 ریال بابت اصل خواســته و هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر 
یتادیه تا مورخه 94/5/22 و پرداخت تاخیر روزانه به مبلغ 19/184 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/22 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به در 
حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شــوراو پس از انقضاء مدت 20 روز قابل اعتراض 

در دادگاه عمومی شهرستان گرگان میباشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف گرگان

دادنامه
پرونــده كالســه 9409981720700278 شــعبه هفتــم شــورای حــل اختالف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
9409971720700543 خواهان : بانك قوامین اســتان گلســتان با نمایندگی آقای ســعید عابدی پور فرزند علی محمد به نشــانی شهرســتان گرگان بلوار 
ناهارخوران بین عدالت 48- 50 مدیریت شــعب اســتان گلســتان   خواندگان 1- خانم خورشید گرزین فرزند عیل اكبر 2- خانم هاطفه سادات بخش آبادی 
فرزند ســید محمد همگی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه رای قاضی شــورا : در خصوص دادخواســت تقدیمی بانك قوامین استان گلستان با 
نمایندگی آقای ســعید عابدی پور به طرفیت خواندگان 1- خانم خورشــید گرزین فرزند علی اكبر 2- خانم عاطفه ســادات بخش آبادی فرزند ســید محمد به 
خواســته مطالبه مبلغ 26/920/587  ریال به انضمام خســارات تاخیر تادیه و خســارت قانونی اعم از هزنیه دادرسی وتاخیر روزانه به مبلغ 10/258 ریال 
بدین شرح كه خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول در تاریخ 1389/10/14 بر اساس قرارداد تسهیالتی فی مابین مبلغ بیست میلیون ریال از موسسه 
لغو مجوز شده اعتماد ایرانیان كه كفالت آن به بانك قوامین واگذار گردیده تسهیالت دریافت نموده و متعهد گردیده آنرا بصورت اقساط 30 ماهه پرداخت 
نماید و خوانده ردیف دوم برابر همان قرارداد پرداخت دین خوانده ردیف اول  را با امضاء ذیل قرار داد تضمین نموده است كه متاسفانه علیرغم مراجعات 
مکرر به مشــارالیهم جهت پرداخت دیونشــان هیچگونه اقدامی به بانك بعمل نیاورده اند لذا شــورا با مداقه در پرونده و مالحظه مســتندات ارائه شــده از 
ناحیه خواهان و ایکه خواندگان با وصف ابالغ در جلســه رســیدگی حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه و مســتندات ابرازی دفاعی ننموده اند و مستندات 
ابرازی خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان دارد فلذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و با استصحاب بقاء دین و مستندا به ماده 15 قانون 
عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های 1 و2  آن مصوب 62/10/5 و اصالحی و الحاقی مورخ 65/12/28 و 76/11/29 مجلس شــورای اســالمی و ماده 10 
قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
26/920/587 ریال بابت اصل خواسته و هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا مورخه 94/5/22 و پرداخت خسارت روزانه به مبلغ 10/258 ریال از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/22 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در شوراو پس از انقضاء مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان گرگان میباشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف گرگان

دادنامه
پرونــده كالســه 9409981720700280 شــعبه هفتــم شــورای حــل اختالف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
9409971720700649 خواهان : بانك قوامین اســتان گلســتان با نمایندگی آقای ســعید عابدی پور فرزند علی محمد به نشــانی شهرســتان گرگان بلوار 
ناهارخوران بین عدالت 48- 50 مدیریت شــعب اســتان گلســتان   خواندگان 1- اقای حمید رضا منوچهر تلوری فرزند حمزه علی 2- اقای علی بابا منوچهر 
تلوری فرزند حمزه علی 3- اقای محمود ظهری بان حصاری فرزند دین محمد  همگی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای قاضی شورا : در خصوص 
دادخواســت تقدیمی بانك قوامین اســتان گلستان با نمایندگی آقای ســعید عابدی پور به طرفیت خواندگان 1- آقای علی بابا منوچهر تلوری فرزند حمزه علی 
2- حمیــد رضــا منوچهــر تلوری فرزند حمزه علــی 3- محمود ظهری بان حصاری فرزند دین محمد به خواســته مطالبه مبلــغ 41/825/050  ریال به انضمام 
خســارات تاخیر تادیه و خســارت قانونی اعم از هزنیه دادرسی وتاخیر روزانه به مبلغ 19/489 ریال بدین شرح كه خواهان اظهار داشته خوانده ردیف اول 
در تاریخ 1390/02/25 بر اســاس قرارداد تســهیالتی فی مابین مبلغ بیســت میلیون ریال از موسسه لغو مجوز شده اعتماد ایرانیان كه كفالت آن به بانك 
قوامین واگذار گردیده تسهیالت دریافت نموده و متعهد گردیده آنرا بصورت اقساط 24 ماهه پرداخت نماید و خوانده ردیف دومو سوم  برابر همان قرارداد 
پرداخت دین خوانده ردیف اول  را با امضاء ذیل قرار داد تضمین نموده اســت كه متاســفانه علیرغم مراجعات مکرر به مشــارالیهم جهت پرداخت دیونشــان 
هیچگونه اقدامی به بانك بعمل نیاورده اند لذا شورا با مداقه در پرونده و مالحظه مستندات ارائه شده از ناحیه خواهان و ایکه خواندگان با وصف ابالغ در 
جلســه رســیدگی حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه و مستندات ابرازی دفاعی ننموده اند و مستندات ابرازی خواهان حکایت از اشتغال ذمه خواندگان 
دارد فلذا شورا دعوی خواهان را مقرون به صحت تلقی و با استصحاب بقاء دین و مستندا به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره های 1 و2  آن 
مصوب 62/10/5 و اصالحی و الحاقی مورخ 65/12/28 و 76/11/29 مجلس شــورای اســالمی و ماده 10 قانون مدنی و مواد 522 و 519 و 198 قانون 
ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ چهل و یك میلیون و هشتصد و بیست و پنج 
هزارو پنجاه  ریال بابت اصل خواســته و هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه تا مورخه 94/5/22 و پرداخت خســارت روزانه به مبلغ 19/489 ریال از 
تاریخ تقدیم دادخواست 94/5/22 لغایت اجرای حکم و وصول محکوم به در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی در شوراو پس از انقضاء مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه عمومی شهرستان گرگان میباشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه اقای غالمعلی فرزندی دارای شناســنامه شــماره 222 به شــرح دادخواست به كالســه 3400966 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان محمد رضا فرزندی به شناسنامه 0921638094 در تاریخ 94/9/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- مرضیه زارع بیدكی مــادر متوفی 2- غالمعلی فرزندی پدر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.27937
 شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم هایده عصاران خانرودی  دارای شناســنامه شــماره 1229 به شــرح دادخواســت به كالســه 3400954 از این شــورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان هادی علیزاده به شناسنامه 652 در تاریخ 93/9/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- حمیده عصاران خانرودی همســر متوفی -2 فاطمه علیزاده فرزند متوفــی 3- فائزه  علیزاده فرزند متوفی 
4- محمد علی علیزاده فرزند متوفی  5- فاطمه جاهدی خیرآبادی مادر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 
ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.27938
 شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم فاطمه یوســفی دارای شناســنامه شــماره 1 به شرح دادخواست به كالسه 941004 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان محمد حســن پور به شناســنامه 535 در تاریخ 93/10/24 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- فاطمه یوســفی ش ش 1/1350 ص مشــهد  همســر متوفی -2 - زهرا غالمی ش ش 285/1313 ص احمد اباد مادر 
متوفی 3- محســن ش ش 1380-6430047954 - 4- مریم ش ش 1361-1583 ص مشــهد 5- مهناز ش ش 1372-0922549923 - 6- مرضیه 
ش ش 1376-092425611 شــهرت همگی حســن پور و فرزندان متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق 
امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.27933
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم ریحانه موذن نژاد  دارای شناســنامه شــماره 0920527280 به شــرح دادخواست به كالسه 3400969 از این شورا درخواست 
گواهــی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان محمد علی موذن نژاد  به شناســنامه 3 در تاریــخ 94/10/19 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- معصومه ســعدیانی همســر متوفی -2 - ریحانه موذن نژاد فرزند متوفی3- داود موذن نژاد 
فرزند متوفی4- ســعید موذن نژاد فرزند متوفی 5- بهاره موذن نژاد فرزند متوفی 6- وحیده موذن نژاد فرزند متوفی 7- ربابه عبیری مادر متوفی  اینك 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.27939
 شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای فریدون غفوریان نوروزی  دارای شناســنامه شــماره 55216 به شــرح دادخواســت به كالســه 941019 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان حسن غفوریان نوروزی به شناسنامه 45295 در تاریخ 92/6/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- بی بی صدیقه حاجبی ش ش 174-1312 ص مشهد همسر مرحوم 2- فریدون غفوریان نوروزی 
ش ش 1320/55216 ص مشهد فرزند مرحوم 3- فخری غفوریان نوروزی ش ش 1332/2148 ص مشهد فرزند مرحوم 4- فاطمه غفوریان نوروزی ش 
ش 1336/510 ص مشهد فرزند مرحوم 5- فرزانه غفوریان نوروزی ش ش 1343/7 ص مشهد فرزند مرحوم اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.27922
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای عیســی خزاعی حســینی  دارای شناسنامه شماره 143 به شــرح دادخواست به كالسه 2/368/94 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان ادهم خزاعی حســینی به شناســنامه 46 در تاریخ 94/10/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- عیســی خزاعی حســینی فرزند ادهم متولد 1346 ش ش 143 شــماره ملی 6509245116 فرزند 
متوفی 2- ابراهیم خزاعی حســینی فرزند ادهم متولد 1347 ش ش 144 شــماره ملی 6509245126 فرزند متوفی 3- محســن خزاعی حســینی فرزند 
ادهــم متولــد 1352 ش ش 3 شــماره ملــی 6509824442 فرزنــد متوفی 4- مرضیه خزاعی حســینی فرزنــد ادهم متولد 1368 ش ش 0 شــماره ملی 
0690051824 فرزند متوفی 5- راحله خزاعی حســینی فرزند ادهم متولد 1356 ش ش 48 شــماره ملی 6509937565 فرزند متوفی 6- آسیه خزاعی 
حســینی فرزنــد ادهم متولد 1358 ش ش 176 شــماره ملی 6509245469 فرزند متوفی 7- بهجت خزاعی حســینی فرزنــد ادهم متولد 1363 ش ش 
1 شــماره ملی 6509885352 فرزند متوفی 8- علی مردان خزاعی حســینی فرزند ادهم متولد 1356 ش ش 175 شــماره ملی 6509245450 فرزند 
متوفــی 9- محمــد طاهر خزاعی حســینی فرزند ادهم متولد 1354 ش ش 167 شــماره ملی 6509245453 فرزند متوفــی 10- ماهور بخش زایی فرزند 
حیدر متولد 1324 ش ش 128 شــماره ملی 6509360071 همســر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق 
امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.305
)شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان جنگل ) رشتخوار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی علی ســلیمی شرق دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم حسین محمد پور به خواســته مطالبه وجه چك  تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرســتان مشــهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش 
قره نی 28  ارجاع  و به كالســه 9409987503800916 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/25 و ســاعت 08:30 تعیین شــده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27942
 دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم حســین عابدی به خواســته مطالبه وجه ســفته تقدیم شورای حل اختالف  
شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره 
نی 31  ارجاع  و به كالسه 9409987458400434 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 10:30 تعیین شده است 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 یك 
نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27953 
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم مهدی زدان پناه به خواسته مطالبه وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان 
مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  
و به كالسه 9409987458400435 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27957
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم حمید رضا ناقدی نیا و جالل سعادت و جلیل عرفانی ذغال سوز به خواسته مطالبه 
وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد 
بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالسه 9409987458400281 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 11:30 تعیین 
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27960
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم حســین شجاع قلعه نوی و صادق شــجاع قلعه نوی به خواسته مطالبه وجه چك 
تقدیم شــورای حل اختالف  شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شــماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار 
شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالسه 9409987458400426 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/20 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27959
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم فرامرز مریدی و جواد شــکاری بافقی  به خواســته مطالبه وجه ســفته تقدیم 
شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 9409987458200459 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 09:15 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27961
شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم مهرداد صابری اقبالی و عباس رجبی و جالل یاری و علیرضا زارعی به خواســته 
مطالبه وجه سفته تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در 
مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالسه 9409987458200460 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/26 و ساعت 09:45 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27962
شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك انصار  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم زهرا گلی و معصومه تیماجی به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  
شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
31  ارجاع  و به كالســه 9409987458400383 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27958
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم جواد مرادی حصار و جعفر گیالســی حصار به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم 
شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 9409987458400164 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/20 و ســاعت 09:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27956
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / شــاكی  بانــك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم اختــر جاللی نیا و علیرضا پیله ور دانش  به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم 
شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 9409987458400437 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/20 و ســاعت 10:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27955
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم محمد رضا راه نشــین  به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  
شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
31  ارجاع  و به كالســه 9409987458400341 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27954
شعبه 54 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی محسن خانی زارع دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم عزت اله امانی به خواسته مطالبه وجه چك  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشــهد  نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شــهید قره نی - نبش قره نی 28  
ارجاع  و به كالسه 9409987503800830 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/16 و ساعت 08:30 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27949
 دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی مجید دهقانی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم محمد علی اكبری به خواســته مطالبه وجه چك  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشــهد  نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شــهید قره نی - نبش قره نی 28  
ارجاع  و به كالسه 9409987503800912 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/24 و ساعت 08:30 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27950
 دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / شــاكی ســید علی داوری دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهــم اكبر تقوی دباغیان  به خواســته مطالبه وجه چك  تقدیــم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
28  ارجاع  و به كالســه 9409987503800918 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27952
 دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107514405006 خواهان اســماعیل افشین دادخواستی به طرفیت خوانده جعفر طاهری  به خواسته مطالبه خسارت و افت ناشی 
از تصادف به مبلغ 20000000 ریال و هزنیه كارشناسی و دادرسی  تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 314 شورای 
حل اختالف مجتمع شــماره شــش شهرســتان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شــش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987514400839 
ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/27 و ســاعت 08:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف 27929
شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ابوالفضل منصوریان دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی ژانداری  به خواسته مطالبه وجه چك 273106 به مبلغ بیست و پنج میلیون و پانصد 
هزارریال نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 320 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز 
یك 1/6  ارجاع  و به كالســه 9409987515001012 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/21 و ســاعت 10:30 تعیین شده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27932
شعبه 320 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9410107514804393 خواهان مهر داد علی زاده یله قارش دادخواستی به طرفیت خوانده تکتم ماه فو و جواد شاه بخشی  به خواسته 
مطالبه وجه چك به شــماره 295637 مورخ 92/7/15 عهده بانك صادرات به مبلغ 19/000/000 ریال   تقدیم شــورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه 
جهت رســیدگی به شــعبه 318 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاســم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و 
به كالسه 9409987514800960 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/22 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27924
شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9410107515103713 خواهان نوروز علی نعیم آبادی دادخواستی به طرفیت خوانده مجید قدسی  به خواسته مطالبه وجه سفته  تقدیم 
شــورای حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شــش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار 
اندیشــه اندیشــه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987515100962 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/25 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27925
شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی جواد پاک نیا دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم رســول بالنده به خواســته مطالبه وجه بابت...  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشــهد  نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شــهید قره نی - نبش قره نی 28  
ارجاع  و به كالسه 9409987502701090 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/19 و ساعت 10:00 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27919
 دفتر  شعبه 161 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107514804418 خواهان جمال الدین كرامتی توالئی دادخواســتی به طرفیت خوانده حسن دهقان ریابی به خواسته مطالبه اجور 
معوقه    تقدیم شــورای حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 318 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در 
قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987514800929 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/22 و ساعت 
09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 27923
شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم مرضیه بخشــی دارای شناســنامه شماره 20 به شرح دادخواست به كالسه 94/397 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه شــادروان محمد بخشــی به شناسنامه 127 در تاریخ 1392/5/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اســت به1- اكبر بخشــی فرزند محمد ش ش 20 ت ت 1339/5/6 - 2- غالمرضا بخشــی فرزند محمد ش ش2 ت ت 1342/1/8 - 3- حســین بخشی 
فرزنــد محمــد ش ش 13 ت ت 1347/5/10 -  4- علــی بخشــی فرزند محمد ش ش 3 ت ت 1351/2/2 -  5- مریم بخشــی فرزنــد محمد ش ش 31 ت ت 
1355/3/2 - 6- فاطمه بخشــی فرزند محمد ش ش 9 ت ت 1355/1/2- 7- مرضیه بخشــی فرزند محمد ش ش 20 ت ت 1340/6/18 - 8- زمرد بخشــی 
فرزند محمد ش ش 7 ت ت 1336/4/9 - 9- اشرف حسینی فرزند علی اكبر ش ش 579 ت ت 1314/3/4 اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.178
شعبه دوم  شورای حل اختالف شهرستان بردسکن

آگهی مزایده نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده كالســه 940682 این اجرا محکوم علیه محمود نظام دوســت فرزند علی ساكن رشتخوار به پرداخت مبلغ 109/260/000 ریال 
بابت محکوم به و هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه كه در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد در حق محکوم له علی نوروزی شهركی فرزند محمد رضا  محکوم 
گردیده اســت كه با توجه به عدم پرداخت محکوم به و غیره در قبال محکوم به یك دســتگاه خودروی نیســان به شــماره پالک 17 م 318 ایران 42 مدل 85 دو 
گانه ســوز توقیف كه توســط كارشناس منتخب این اجرا به مبلغ 100/000/000 ریال ارزیابی شده است و مقرر گردیده است از طریق مزایده به فروش برسد 
مزایده از قیمت كارشناسی شروع و به كسانی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 دردصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ خواهد شــد و نامبرده مکلف اســت حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ مزایده نســبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد 
اولیــه بــه نفــع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشــد مزایده فردای آن روز در همان ســاعت و مکان برگزار 
میگردد و شــکایات راجع بع تخلف از مقررات مزایده ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه میباشــد و قبل از انقاضی مهلت مذكور یا قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد شد طالبین به خرید میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری رشتخوار مراجعه و اطالعات كافی در خصوص مال توقیفی كسب نمایند . 1- تاریخ و روز مزایده : روز یك شنبه مورخ 1394/12/02 ساعت 11/00 
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آگهی مزایده نوبت دوم
بموجب نیابت اعطایی از شــعبه ســوم اجرای احکام مدنی دادگســتری تربت حیدریه كه به كالسه 940624 این اجرا ثبت گردیده محکوم علیه علی اصغر 
نامی اول فرزند رمضان ساكن جنگل  به پرداخت مبلغ 257/640/000 ریال محکوم به و  هزینه دادرسی و تاخیر تادیه كه درزمان پرداخت محاسبه خواهد شد 
در حق محکوم له محمد روســتائیان فرزند غالمحیدر و مبلغ 5 درصد اصل خواتســه و غیره بابت نیم عشــر دولتی در حق دولت محکوم گردیده است كه با توجه به 
عدم پرداخت محکوم به وغیره یك باب منزل مســکونی واقع در شــهر جنگل خیابان بهار به مســاحت 300 متر زمین و 140 متر زیر بنا و دارای امتیاز آب و برق و 
با مصالح اجر و آهنی از محکوم علیه توقیف كه منزل فوق توسط كارشناس به مبلغ 500/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شده از طریق مزایده به فروش برسد 
مزایده از قیمت كارشناسی شروع و به كسانی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 10 دردصد مبلغ پیشنهادی نقدا و فی المجلس از برنده 
مزایده اخذ خواهد شــد و نامبرده مکلف اســت حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ مزایده نســبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد 
اولیــه بــه نفــع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشــد مزایده فردای آن روز در همان ســاعت و مکان برگزار 
میگردد و شــکایات راجع بع تخلف از مقررات مزایده ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه قابل ارائه میباشــد و قبل از انقاضی مهلت مذكور یا قبل از اتخاذ 
تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد شد طالبین به خرید میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی 
دادگستری رشتخوار مراجعه و اطالعات كافی در خصوص مال توقیفی كسب نمایند . مشخصات مال توقیفی 1- یك باب منزل مسکونی به مساحت 300 متر مربع 
عرصه و 140 متر اعیان و دارای امتیازات آب و برق در شــهر جنگل 2- قیمت كارشناســی به مبلغ 500/000/000 ریال 3- تاریخ و روز مزایده : روز دو شــنبه 
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به خانم معصومه خیری  ابالغ میگردد حسب شکایت آقای حسین دست آورده دایر سرقت گوشی  وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/5 ساعت 

9/00 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28250 
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی مزایده نوبت اول 
نظر به اینکه در پرونده كالســه 940386 این اجرا محکوم علیه 1- خانم زهرا صالحی فرزند محمد 2- احمد نور محمدی اصالتا و والیتا از طرف امیر نور 
محمدی ساكنین روستای احمد اباد آستانه به پرداخت تعداد 80 قطعه سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه در حق محکوم لها فاطمه نور محمدی فرزند محمد محکوم 
گردیده اســت كه با توجه به عدم پرداخت محکوم به و غیره در قبال محکوم به )مهریه( یك باب منزل مســکونی به مســاحت 305 متر مربع كه چهار اطراف آن به 
ارتفاع 2 متر مربع دیوار از محکوم علیها توقیف كه منزل فوق توسط كارشناس به مبلغ 370/000/000 ریال و یك قطعه زمین به مبلغ 152/500/000 ریال 
ارزیابی شــده اســت و مقرر گردیده اســت از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت كارشناسی شروع و به كســانی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند 
فروخته خواهد شــد 10 دردصد مبلغ پیشــنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شــد و نامبرده مکلف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ مزایده 
نسبت به پرداخت باقیمانده وجه اقدام نماید در غیر اینصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد و چنانچه روز مزایده مصادف با ایام 
تعطیل باشــد مزایده فردای آن روز در همان ســاعت و مکان برگزار میگردد و شکایات راجع بع تخلف از مقررات مزایده ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه 
قابل ارائه میباشد و قبل از انقاضی مهلت مذكور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در خصوص شکایت مال مورد مزایده تحویل خریدار نخواهد شد طالبین به خرید 
میتوانند 5 روز قبل از موعد مزایده به دفتر اجرای احکام مدنی دادگســتری رشــتخوار مراجعه و اطالعات كافی در خصوص مال توقیفی كســب نمایند . 1- تاریخ 
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آگهی حصرو وراثت
 آقای علی دهذنی دارای شناسنامه شماره 3730212915/21462  به شرح دادخواست به كالسه 94122-12 از این  شورا  در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده  و چنین توضیح  داده  كه شــادروان  پروانه  امین  آقایی به  شناســنامه  10114  در تاریخ  1394/6/10  در اقامتگاه دائمی خود بدرود  زندگی 
گفتــه كــه  ورثه حین الفوت  آن مرحوم  منحصرر اســت  به افراد مشــروح زیر: 1-محمد  حســن زندی ش ش 408 تولــد 1314/9/3 كد ملی  5588884779  
شــوهر متوفی2-  علی دهذنی  ش ش 21462 تولد 42/4/17 كد ملی  3730212915 فرزند متوفی 3- جمال زندی  ش ش 21655  تولد 48/6/10  كد 
ملــی 3730214837 فرزنــد توفی  4- ســویبه  دهذنــی ش ش 601 تولد 37/6/20 كد ملی 3731906224 فرزند متوفــی 5-فریبا  زندی ش ش 21941 
تولــد 49/10/20 كــد ملی 3730217220  فرزند متوفــی 6- گالویژ  دهذنی  ش ش 660 تولد 34/1/27 كد ملــی3731873079 فرزندمتوفی 7- حمیرا 
زندی ش ش 665 تولد 53/10/6 كد ملی 3732008851  فرزند متوفی. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مذبور را  دریك مرتبه اگهی  مینماید   
تا هر كس اعتراضی دارد  و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشــد  از تاریخ  نشــر نخســتین آگهی ظرف یك ماه  به شــورا  تقدیم دارد  واال  گواهی  صادر خواهد 

شد . م/الف:5100 
 رئیس شعبه  12 شورای حل اختالف  سنندج 

آگهی تحدید حدود اختصاصی یك قسمت از امالک واقع در بخش شش تربت حیدریه شهرستان خواف
بموجب ماده 14 و 15 قانون ثبت اینك بر حســب درخواســت واصله مســتند به ماده مذكور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود امالک بشــرح 
ذیــل اعــالم میگردد. از قطعات مفروزی واقع در اراضی نوده خواف پالک 155 اصلی : ششــدانگ یك باب مغازه و منزل به شــماره پالک ثبتی 6073 فرعی مجزی 
شــده از 526 فرعی بنام عبدالســتار قادری رودی فرزند عبدالسالم در مورخه 1494/12/10 در محل انجام خواهد شد . لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت امالک 
بــه صاحبان امالک و مجاورین شــماره های فوق الذكر بوســیله ایــن آگهی اخطار میگردد كه در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور بهم رســانند چنانچه هر یك 
از صاحبــان امــالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشــند مطابق مــاده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهی با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید 
خواهدشــد و اعتراضات مجاورین نســبت به حدود و حدود ارتفاقی و نیز صاحبان امالک كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا ســی 
روز از تاریــخ تحدیــد حدود پذیرفته خواهد شــد و در اجــرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایســت از تاریخ 
تســلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یك ماه دادخواســت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذكور اخذ و به این اداره تســلیم 

نمایند. تاریخ انتشار 1394/11/17 م الف 243 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خواف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / امیر قاســمی روشــناوند  دادخواستی به طرفیت خوانده / حســین اصغر زاده به خواسته مطالبه وجه چك و مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
خســارت دادرســی  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 
مشــهد واقع در اســتان خراسان رضوی شهرستان مشهد ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع  و به كالسه 9409987579900691 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی 
آن 1395/01/21 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28236
دادگاه حقوقی شعبه 49 دادگاه عمومی )حقوقی( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

 
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره ابالغیه 9410107513203796 خواهان اقای حمید كوشــافر  دادخواستی به طرفیت خوانده اقای نوید شریعت احمدی  به خواسته مطالبه وجه 
چك تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم 
اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987513200702 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/21 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28230
شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107513203892 خواهان اقای ایمان شــجیعی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد ابراهیم نیکبخت و محمد ایروانی به 
خواســته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987513200750 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 
1395/01/16 و ســاعت 09:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28231
شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / حســین عصار گل دادخواســتی به طرفیت خوانده / مرتضی حصاری  به خواســته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشهد نموده 
كه جهت رســیدگی به شــعبه 255 شــورای حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد طالب میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالسه 
940906/ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/24 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28237
 دفتر  شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  محمد حســن بیات دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم محمد نوری  به خواسته مطالبه خســارت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به 
كالســه 9409987516201177/ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/24 و ساعت 11:00 تعیین شــده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28240
 دفتر  شعبه 263 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / حســین حســن زادگان به وكالت مسعود روغنی دادخواســتی به طرفیت خوانده / عصمت كامل دباغ جسین پور یزد  به خواسته مطالبه وجه چك 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب 
میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالسه 941088 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/1/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28239
 دفتر  شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / حســین عصار گل دادخواســتی به طرفیت خوانده / جواد میرزاده فرآبادی  به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به 
كالسه 940934/257/ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/24 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی 
میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28241
 دفتر  شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / حبیب ســیدی دادخواســتی به طرفیت خوانده / جواد توانا   به خواســته استرداد مال منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده 
كه جهت رســیدگی به شــعبه 255 شــورای حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد طالب میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالسه 
940828/ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/25 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28243
 دفتر  شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به خانم رزا تیماج چی ابالغ میگردد حســب شــکایت اقای محمد راستگو دایر بر توهین وقت رســیدگی برای مورخه 95/1/30 ساعت 9/30 

تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28255
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به حمید رضا احمدی باغچه ابالغ میگردد حســب شــکایت اقای مجید مجرب دایر بر ضرب و جرح عمدی و توهین وقت رســیدگی برای مورخه 

95/2/6 ساعت 9/30 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28254
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به محمد صمدی یزدی ابالغ میگردد حســب شــکایت اقای محمد صالح نیکویی دایر بر ضرب و جرح عمدی و توهین وقت رسیدگی برای مورخه 

95/2/5 ساعت 11 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28251
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای نظیر حمید معصومی  ابالغ میگردد حســب شــکایت اقای كاظم جوادی فر دایر بر ورود به عنف وقت رســیدگی برای مورخه 95/2/4 

ساعت 11 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28249
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای نظیر احمد قلندری فرزند محمد ابالغ میگردد حســب شــکایت خانم الهه لطفی دایر بر ســرقت گوشــی وقت رســیدگی برای مورخه 

95/2/4 ساعت 9/00 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28248
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حسن بهروان ابالغ میگردد حسب شکایت اقای آرمین عمرانی دایر بر خیانت در امانت وقت رسیدگی برای مورخه 94/12/25 ساعت 

3011 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28247
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای محمد ایمانی فرزند غالمحســین ابالغ میگردد حســب شکایت آقای هادی سحر خیز دایر بر صدمه غیر عمد وقت رسیدگی برای مورخه 

95/2/4 ساعت 9/30 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28246
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله به آقای علی اخالقی قولقوچیان فرزند محمد ابالغ میگردد حســب شــکایت آقای امید براتی دایر بر تهدید و توهین طی رای شــماره 791-

94/7/8 به تحمل شش ماه تعزیری محکوم شده است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ نشر آگهی قابل واخواهی در این شعبه میباشد. 28245
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای محمد اسماعیل ساقی ابالغ میگردد حسب شکایت شهرداری منطقه 4 دایر بر فك پلمپ  وقت رسیدگی برای مورخه 95/2/5 ساعت 

9/30 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28252
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله به آقای محمد وطنخواه فرزند ابوالقاســم ابالغ میگردد حســب شــکایت آقایان حامد و رضا محجوب دایر بر تهدید و توهین طی رای شــماره 
779-94/7/5 به تحمل 74 ضربه شالق تعزیری و پرداخت یك ملیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از 

تاریخ نشر آگهی قابل واخواهی در این شعبه میباشد. 28244
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی احســان شکیبا دادخواســتی به طرفیت خوانده متهم خداوردی كریمی  به خواســته مطالبه وجه چك و تامین خواسته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه 
شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987513600958 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/17 و ساعت 09:00 تعیین شده است 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 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28222
شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / ایمــان محمــد زاده دوم دادخواســتی به طرفیت خوانده منصور جامی احمدی روحانی  به خواســته مطالبه خســارت تقدیــم دادگاه های عمومی 
شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش 
ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987513400969 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/21 و ساعت 08:30 تعیین شده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28224
شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / جعفر نجاریان مشهدی دادخواستی به طرفیت خوانده / فیروز یزدانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی  و مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد واقع در استان خراسان رضوی 
شهرســتان مشهد ابتدای بلوار شهید مدرس ارجاع  و به كالســه 9409987579900713 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/25 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28234
دادگاه حقوقی شعبه 49 دادگاه عمومی )حقوقی( مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / علیرضا خاكباز دادخواســتی به طرفیت خوانده عرب خداداد زاده  به خواســته الزام به تنظیم ســند خودرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یك 
1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987513800995 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/28 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28223
شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای یاســر مجدی دارای شناســنامه شــماره 58992 به شرح دادخواست به كالسه از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده كه شــادروان محمد هاشــم مجدی به شناســنامه 161 در تاریخ 94/9/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت 1- امیر حســین بــه ش ش 7-52101463 متولد 1381 - 2- كوثر بــه ش ش 8-521010755 متولد 1376 - 3- ابوطالب 
بــه شــش 1-521010754 متولــد 1374 - 4- صابــر عباس به ش ش 720 متولد 1365 - 5- یاســر به ش ش 58992 متولد 1361 - 6- حســن به 
ش ش 5210019519 متولــد 1369- 7- ســمیه به ش ش 1 متولد 1359 شــهرت همگــی مجدی فرزندان مرحوم محمد هاشــم 8- فاطمه بهمنی زاده 
فرزند حســین به ش ش 1277 متولد 1342 همســر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در 
یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهدشد.110 
شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان جغتای

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107513203883 خواهان شــاكی زهرا صلواتی رهقی  دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم مجتبی مدروانی به خواسته 
االزم به فك پالک خودرو و مطالبه وجه بابت ...  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 302 شــورای حل اختالف 
مجتمع شــماره شــش شهرستان مشــهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شــش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987513200853 ثبت 
گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/14 و ســاعت 09:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28232
شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوســیله به آقای ناصر احمدی امرغان  فرزند محمد حســین فعال مجهول المکان ابالغ میشــود كه اقای سید اصغر شجاعی با وكالت اقای اكبر نژاد 
سیســتانی و نازنین ســاالر ملکی دادخواستی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 166 شــورای حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 94/914 
ثبت و برای روز مورخه 94/12/26 ســاعت 10/5صبح  وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه 
كثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 166 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 3 به نشانی 
چهارراه ابوطالب  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شورا حاضر شوید در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 27921
مسئول دبیرخانه شعبه 166 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوســیله بــه 1- طیبه هجری 2- حســن 3- مریــم 4- معصومه 5- راضیه 6- محبوبه همگی تقی پور شــاندیز 7- بتول 8- محســن 9- مهدی 
10- اشــرف 11- ســلطنت 12- شــریفه همگی كیمیایی راد ) جفا كش( فعال مجهول المکان ابالغ میشــود كه خانم اقدس حســینی با وكالت اقای محمود 
موالئی دادخواســتی به خواســته تنظیم سند به طرفیت شــما به شعبه 166 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به كالســه 94/922 ثبت و برای روز مورخه 
94/12/24 ســاعت 5/ 9 صبح  وقت رســیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه كثیراالنتشار درج میگردد 
شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 166 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 3 به نشانی چهارراه ابوطالب  مراجعه 
و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا 

رسیدگی خواهد شد. 27944
مسئول دبیرخانه شعبه 166 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوســیله به آقای احمد پور خســرو فرزند علی محمد فعال مجهول المکان ابالغ میشــود كه اقای بهروز تحدیدی دادخواســتی به خواســته مطالبه 
وجه به طرفیت شــما به شــعبه 166 شــورای حل اختالف مشهد ارائه و به كالســه 94/913 ثبت و برای روز مورخه 94/12/19 ساعت 10/5صبح  وقت 
رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه كثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رسیدگی به 
دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 166 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره 3 به نشانی چهارراه ابوطالب  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 27943
مسئول دبیرخانه شعبه 166 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقای غالمرضا ســروری خلق آباد  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای امین ناطقی  بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشود كه پرونده كالسه 
9409987503400401 منجــر بــه صدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر1-  پرداخت مبلغ 49/000/000 ریال بابت اصل خواســته و2-  مبلغ شــصت 
هــزار تومــان بابت هزینه دادرســی و درج آگهی 3- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چك تا یــوم االداء در حق محکوم له + پرداخت نیم عشــر دولتی گردیده 
اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یك نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشــار بموقع 
اجــرا گــذارده خواهد شــد پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شــما نخواهد شــد مگر اینکه محل اقامت خود را كتبا به قســمت اجرا 

اعالم نمائید. م الف 27935
مدیر دفتر شعبه 154  شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقای غالمرضا حقیقی خواه  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای علی اصغر لشگری  بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود كه پرونده كالسه 
940136 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر اثبات عقد بیع خوانده را به فك پالک خودروی موضوع خواسته و خودروی سمند 411 د 41 ایران 
12 و پرداخت مبلغ 360000 ریال بابت هزنیه نشــر آگهی و پرداخت مبلغ 330000 ریال بابت تمبر دادرســی در حق خواهان محکوم مینماید و پرداخت 
نیــم عشــر دولتی گردیده اســت لذا مراتب وفق مــواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یك نوبت در روزنامه محلــی 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 كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. م الف 27946
مدیر دفتر شعبه 166  شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقای ســید مســلم حســینی  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای رجبعلی گواهی  بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشود كه پرونده كالسه 
9409987503400449 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر1-  پرداخت مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل خواسته و2-  مبلغ 56/000 تومان 
بابت هزینه دادرســی و روزنامه 3- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چك تا یوم االداء در حق محکوم له + پرداخت نیم عشــر دولتی گردیده اســت لذا مراتب 
وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یك نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد 
شد پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. م الف 27940
مدیر دفتر شعبه 154  شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقای مجید سان تی نی  پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای حمید رضا جورابچیان  بطرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود كه پرونده كالسه 
940007 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر پرداخت 269/400 تومان و بابت اصل خواســته 550000 ریال بابت هزنیه های دادرسی در حق 
خواهان اعالم مینماید و پرداخت نیم عشر دولتی گردیده است لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یك 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 شد 

مگر اینکه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. م الف 27945
مدیر دفتر شعبه 166  شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقــای علیرضــا نــوروزی  پیرو آگهی هــای قبلی در خصــوص دعوی اقای علی متین فر  بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشــود كه پرونده كالســه 
9409987503400273 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر1-  پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت قســمتی از چك بابت اصل خواســته 
و2-  مبلغ 50/000 تومان بابت هزینه دادرســی و روزنامه 3- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چك تا یوم االداء در حق محکوم له 4- حق الوكاله وكیل طبق 
تعرفــه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجــرای احکام مدنی یك نوبت در روزنامه 
محلی درج میگردد این اجرائیه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد 

شد مگر اینکه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. م الف 27941
مدیر دفتر شعبه 154  شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقــای محمــد تقــی زهانی  پیــرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای عبداله زهانی  بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشــود كه پرونده كالســه 
9409987503400595 منجــر بــه صــدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر1-  پرداخت مبلغ بیســت و پنــج میلیون ریال  بابت اصل خواســته و2-  مبلغ 
580/000ریــال  بابــت هزینه دادرســی و هزنیه آگهی 3- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ چك تا یــوم االداء در حق محکوم له + پرداخت نیم عشــر دولتی 
گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یك 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 كتبا به قســمت 

اجرا اعالم نمائید. م الف 27936
مدیر دفتر شعبه 154  شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان موسســه اعتباری فرشــتگان با مدیریت عاملی امید پردلی با وكالت آقای محســن احمدی فرزند شــعبان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
1- ابراهیم آیینه ســیما فرزند محمد 2- علی بایی فرزند عباســعلی 3- احمد خاری فرزند حســین 4- بهزاد كردجزی فرزند حبیب اله به خواســته مطالبه 
طلب بدوا تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان بندر گز نموده كه جهت رسیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان 
بندر گز واقع در بندر گز ارجاع و به كالســه 941054/ اول حقوقی  ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/25 و ســاعت 10:00 روز ســه شنبه 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان 1- ابراهیم آیینه سیما فرزند محمد 2- علی بایی فرزند عباسعلی 3- احمد خاری فرزند حسین و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده ( شهرستان بندر گز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
دركالســه به شــماره بایگانی 13/94/689  شعبه سیزده دادگاه حقوقی گرگان بدینوســیله به خوانده آرش مکاریان فرزند منوچهر اخطار میگردد 
خواهان عمار محمود جانلو فرزند محمد حسن  دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چك به دادگستری گرگان تقدیم نموده است پس از ارجاع 
به این شــعبه و ثبت آن به كالســه فوق و جری تشــریفات قانونی تعیین وقت رســیدگی و صدور اخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان 
میباشد لذا مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یك نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشار درج میگردد تا خوانده در دفتر شعبه 
13 حقوقی گرگان حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده و در جلســه دادرسی كه به تاریخ 1394/12/18 ساعت 09/30 

صبح تعیین شده است شركت نمایند چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
 شعبه سیزده دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی رســول اخبار  دادخواســتی به طرفیت خوانده محمود رضا محمودی و جمشــید قلندری  به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان علی اباد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان علی اباد كتول واقع در استان گلستان شهرستان علی 
http:// اباد كتول بلوار امام رضا)ع( نبش فردوس 12  كد پستی 4941977858 - تلفن 01736226001 الی 3 پورتال دادگستری كل استان گلستان

dadgolestan.ir ارجاع و به كالســه 9409981765100926 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/15 و ساعت 10:00 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان علی اباد كتول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی شركت تعاونی اعتبار امید دادخواستی به طرفیت خواندگان بنام شهرام كریمی وغیره به خواسته تامین خواسته و مطالبه خسارت 
دادرســی و غیره جهت رســیدگی در پرونده 940463  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان گرگان نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی 
حقوقی گرگان  واقع در اســتان گلســتان شهرستان گرگان خیابان شهید بهشــتی روبروی مخابرات كد پستی  913714955 - تلفن 01712222517 الی 
20  پورتال دادگســتری كل استان گلســتان  http://dadgolestan.ir  ارجاع و به كالسه 9409980056400375 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن به تاریخ 
1395/01/24 و ســاعت 08:30 صبح تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خواندگان به اسامی سعیده ســادات عالمه فرزند رسول و شهرام 
كریمی و رضا بهرامی فرزند عباس و درخواســت خواهان / شــاكی  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان گرگان

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كیفری مصوب 78/6/28 به آقای مختار محمدی   كه در پرونده كالسه 
9409988323100397  به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد كه در وقت رسیدگی مورخ 94/12/26 راس ساعت 10:30 صبح 

با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4638
 مدیر دفتر شعبه چهارم كیفری دو شهرستان كرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كیفری مصوب 78/6/28 به آقای یزدان گومه جمور   كه در پرونده 
كالســه 9409988316000592 به اتهام جعل  تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد كه در وقت رســیدگی مورخ 94/12/25 راس ســاعت 09:00 صبح 

با در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4744
 مدیر دفتر شعبه چهارم كیفری دو شهرستان كرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای ماده 180 قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور كیفری مصوب 78/6/28 به آقای 1- جمیل رهســپار 2- كامران 
رهســپار كــه در پرونــده كالســه 9409988323900430 بــه اتهام توهیــن و تهدید  تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگــردد كه در وقت رســیدگی مورخ 
94/12/27 راس ســاعت 10:30 صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور 

دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4640
 مدیر دفتر شعبه چهارم كیفری دو شهرستان كرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای مــاده 180 قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور كیفــری مصوب 78/6/28 به آقای 1- منصــور 2- مهدی هر دو 
مهــدوی   كــه در پرونده كالســه 9409988323700506 به اتهــام ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد كه در وقت رســیدگی مورخ 
94/12/26 راس ســاعت 08:30 صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور 

دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4637
 مدیر دفتر شعبه چهارم كیفری دو شهرستان كرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كیفری مصوب 78/6/28 به آقای میثم گمار   كه در پرونده كالســه 
9409988316000483 بــه اتهــام تخریــب  تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد كه در وقت رســیدگی مورخ 94/12/26 راس ســاعت 09:00 صبح با 

در دست داشتن شماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4639
 مدیر دفتر شعبه چهارم كیفری دو شهرستان كرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 خواهان / شــاكی پریســا رحمانی نیا دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم امین رحمانی نیا به خواســته اذن در ازدواج تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرســتان كرمانشــاه نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 14 دادگاه خانواده شهرستان كرمانشــاه  واقع در كرمانشــاه بلوار بنت الهدی دادگستری استان 
كرمانشــاه ارجاع  و به كالســه 9409988311401369  ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/24 و ســاعت 10:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن متهم  و درخواست خواهان به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 4737
  شعبه 14  دادگاه خانواده شهرستان  كرمانشاه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مصطفی كرمی فرزند یوســفعلی دارای شناســنامه شماره 2134 به شرح دادخواست به كالسه 940767 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان یوســف علی كرمی فرزند غیب علی به شناســنامه شــماره 3 در تاریخ 1393/8/2 در اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به 1- مصطفی كرمی فرزند یوســف علی به شــماره شناسنامه 2134 پسر متوفی 2- علیرضا 
كرمی فرزند یوســف علی به شــماره شناســنامه 49 پســر متوفی 3- عباس كرمی فرزند یوسف علی به شماره شناســنامه 358 پسر متوفی4- مهدی كرمی 
فرزند یوســف علی به شــماره شناســنامه 959 پســر متوفی5- محمد كرمی فرزند یوسف علی به شماره شناسنامه 92 پســر متوفی6- حسن كرمی فرزند 
یوسف علی به شماره شناسنامه 248 پسر متوفی7- حسین كرمی فرزند یوسف علی به شماره شناسنامه 28775 پسر متوفی8- حامد كرمی فرزند یوسف 
علی به شــماره شناســنامه 16103 پسر متوفی9- مریم كرمی فرزند یوسف علی به شماره شناسنامه 26971 دختر متوفی10- فاطمه كرمی فرزند یوسف 
علی به شــماره شناســنامه 12420 دختر متوفی11- افســر لطفی ازناوله فرزند كوچك محمد به شماره شناسنامه 24 همســر متوفی والغیر اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یك ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف مالیر

دادنامه
پرونده كالسه 9409988516400319 حوزه شماره 114 شورای حل اختالف شهرستان مالیر دادنامه شماره 9409978516400519 خواهان 
: اقای ابوالفضل بهزادی طائمه فرزند اصغر به نشانی مالیر نامیله ک بوستان یك منزل پدری  خواندگان 1- آقای عادل وكیلی فرزند محمد 2- اقای محمد 
شــافعیان فرزند محمد كاظم همگی به نشــانی مجهول المکان  خواســته :1- الزام به تنظیم ســند خودرو 2- مطالبه هزنیه دادرســی  گردشــکار : خواهان 
دادخواســتی به خواســته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشــته كه پس از ارجاع به این حوزه و ثبت و جری تشــریفات  قانونی قاضی شــورا پس از مشورت 
با اعضای حوزه به شــرح ذیل با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به صدور رای مینماید. رای شــورا : در خصوص دعوی اقای ابوالفضل بهزادی طائمه به 
طرفیت خواندگان اقایان 1- عادل وكیلی 2- محمد شــافعیان به خواســته درخواست رســیدگی و صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در احد از دفاتر 
اســناد رســمی و انتقال رســمی و قانونی یکســدتگاه اتومبیل پراید به شــماره پالک ایران 82- 375 ص 38 مقوم به پنج میلوین تومان به انضمام هزنیه 
دادرســی بدین شــرح كه خواهان با تقدیم دادخواستی و حضور در شورا  اعالم داشــته به موجب مبایعه نامه پیوست مورخ 93/12/2 یکدستگاه اتومبیل 
پراید به شماره پالک 375 ص 38 از خوانده ردیف اول خریداری كرده ام و ثمن معامله را وفق قرارداد پرداخت كرده ام لیکن خوانده از انتقال سند آن 
بنام بنده امتناع مینماید و با بررســی كه به عمل آورده ام در حال حاضر ســند رسمی اتومبیل بنام اقای محمد شافعیان میباشد و تقاضای رسیدگی وصدور 
حکم به شرح ستون خواسته را نموده است خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه در روزنامه رسالت شماره 8474 به تاریخ 94/6/21 در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده اند و الیحه ای مبنی بر دفاع ارســال ننموده اســت علیهذا با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مستند دعوی خواهان داللت برانتقال اتومبیل 
موضوع دعوی به ایشــان در قابل عقد بیع مینماید و ســند عادی مذكور ســند بیع بوده اســت و با توجه به ایجاب و قبولی كه در آن آمده اســت بیع محقق 
گردیده اســت و به تبع دارای تعهداتی برای طرفین آن میباشــد و تعهد به تنظیم ســند برای كمال عقد و نفوذ آن در برابر دیگران و اســتفاده از امتیازات 
قانونی آن است و پاسخ استعالم به عمل آمده از پلیس راهور داللت بر مالکیت خودرو مذكور به نام اقای محمد شافعیان فرزند محمد كاظم بر وسیله نقلیه 
موصوف بصورت رسمی دارد و دلیلی بر خالف آن تاكنون ارائه نشده است و با احراز صحت عقد و اثبات مالکیت خوانده ردیف دوم بر اتومبیل موصوف و با 
عنایت به اینکه آیادی جدید قائم مقام ایادی مقابل خود در نقل و انتقال وسیه نقلیه مذكور میباشند شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا 
به مواد 10- 190- 191- 220- 224- 225- 231 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم آقای محمد شافعیان به حضور در احدی از دفاتر 
اســناد رســمی و انقتال ســند رسمی و قانونی سند اتومبیل شماره 375 ص 38  در حق خواهان صادر و اعالم میدارد د در رابطه با خوانده ردیف اول آقای 
عادل وكیلی با توجه به اینکه در حال حاضر ســند رســمی وســیله نقلیه بنام ایشان نشده است مالکیت رسمی برآن ندارد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون 
ائین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان نســبت به مشــارالیه صادر و اعالم میگردد چون خوانده ردیف اول طرف اصلی معامله مســبب طرح دعوی بوده 
است حکم به محکومیت وی به پرداخت مبلغ شانزده هزار تومان هزنیه ابطال تمبردادخواست در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این حوزه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام حقوقی مالیر میباشد.
قاضی حوزه 114 شورای حل اختالف مالیر

آقای دكتر محمد افکار فرزند رجب دارای شناســنامه شــماره 27421 صادره ازتربت حیدریه متولد 1352 اظهار میدارد پروانه 
مســئول فنی درمانگاه شبانه روز باب الحوائج به شماره 87/98419 مورخه 1394/09/21 ایشان مفقود گردیده است لذا به 
موجب این آگهی پروانه مذكور ابطال میشود از یابنده خواهشمنداست مدرک فوق را به اداره امور پروانه های وزارت بهداشت 

دكتر محمد هادی سعید مدقق - معاون درمان دانشگاه و درمان و آموزش پزشکی تسلیم نمایند.  

كارت ســبز و ســند كمپانی موتور سیکلت نامیران  125CDI مدل 1390 به شماره پالک 48368 - 779 و شماره 
شاسی NBE *** 125C9012856 و شماره موتور  156FMIMBECO10204 متعلق به اقای مهدی صفری پاكدل به 

كد ملی 0681908300 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

اطالعیه دفترچه ماشــین چاپ ذیل، مفقود وازدرجه اعتبارســاقط است. افســت رولند 4/5 ورقی ركورد، 2 رنگ مدل 1970 به 
شماره سریال NR 24213-318 قم-چاپخانه فرهنگ-تلفن 32853192 نوبت سوم قم

اطالعیه دفترچه 3 دســتگاه ماشــین چاپ افســت ذیل مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشــد. GTO -1 سایزكوچك، تك 
رنگ، مدل 1975 شــماره ســریال 663540 - 2- رولند 3 ورقی تکرنگ، مدل 1964 به شــماره سریال 17459 - 3- افست 

2 ورقی تکرنگ هایدلبرگ، مدل 1984 به شماره سریال 522842 قم-چاپخانه یاران-تلفن 32853192 نوبت سوم قم

كارت هوشــمند راننده به نام محمد سرافرازی فرزند حســین به شماره شناسنامه 101 و شماره ملی 0384947395 و شماره 
هوشمند 1886602 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد قم 

كارت هوشمند ناوگان كامیون باری چوبی مدل 1972 به شماره پالک: ایران16 - 395 ع 21 به مالکیت مجید كرمانی به شماره 
هوشمند 4198628 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد قم

رســید كارت هوشمند راننده وانت بار به نام حســن نیکوگفتار روحی فرزند ابوالقاسم به شماره شناسنامه 2142 و شماره ملی 
0385210507 و شماره هوشمند 2825170 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد قم

رســید كارت هوشــمند راننــده بــه نــام علــی عبداللهــی فاروانــی فرزند رضا بــه شــماره شناســنامه 151528 وشــماره ملی 
0386036608 و شماره هوشمند 2822637 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد قم

گواهی موقت اینجانب میثم امامی فرد فرزند محمد  به شماره شناسنامه 15867 صادره از مشهد در مقطع كارشناسی ناپیوسته 
رشــته مهندســی تکنولوژی عمران - عمران صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی مشــهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اســالمی مشهد به نشانی مشهد قاســم اباد بلوار امامیه ، نبش 

امامیه 42 سازمان مركزی شماره 2  سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.867

برگ ســبز وانت زامیاد به رنگ ابی به مدل 1391 به شــماره موتور 632172 و شــماره شاســی NAZPL140TBP349676 به 
مالکیت هوشنگ راجلی به شماره شهربانی ایران 65-926 ق 65 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 443 كاشمر 

برگ سبز و كارت وانت بار مدل 91 به شماره پالک 126 م 25 ایران 42 به شماره موتور 11490111386 متعلق به برات اهلل 
افضلی نسب فرزند حسن به شماره شناسنامه 12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 125 رشتخوار 

بــرگ ســبز و ســند كمپانی خودروی ســواری پــژو 405 جــی ال آی به رنگ نــوک مدادی روغنی مــدل 1384 به شــماره موتور 
12484084962 و شماره شاسی 16211134 به شماره پالک 785س 82 ایران 12 به مالکیت عذرا منصوری مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 446 كاشمر

اینجانب عذرا منصوری مالك خودروی ســواری پژو 405 جی ال ای به شــماره شــهربانی 785 س 82 ایران 12 و شــماره موتور 
12484084962 و شماره شاسی 16211134 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی( اسناد مذكور را نموده 
اســت لذا چنانچه هر شــخص ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شركت ایران 
خودرو واقع در پیکانشــهر ســاختمان ســمند مراجعه نماید بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت مذكور طبــق ضوابط مقرر اقدام 

خواهدشد 447 كاشمر

برگ ســبز و ســند و كارت سوخت موتور ســیکلت پالس تیپ DTS 180 رنگ خاكســتری نوک مدادی به مالکیت رضا صالح ابادی 
فرزند محمد مدل 1387 شــماره موتور  DJGBPE83426 شــماره تنه 8609458 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 

315 جوین 

ســند كمپانی و برگ ســبز خودرو رنو سواری لوگان  L90 مدل 1389 به شــماره موتور  K4MA690D104474 و شماره شاسی
NAPLSRALD91076231 بــه مالکیــت زهره حیاتی فاز شــماره پالک ایران 12 - 33 ص 842 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد 6231

PB
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  شماره 2469
برگ اجرائیه

مشــخصات محکوم له : سروش ده برید نشــانی محل اقامت ساری بازار نرگسیه جنب بانک کشاورزی طال و جواهری ده برید 
. مشــخصات محکوم علیه : ابراهیم عباس زاده ســرهنگی  به نشــانی محل اقامت : مجهول المکان  . بموجب رای شماره 313 تاریخ 
94/7/27 شــعبه 21 شــورای حل اختالف شهرستان ساری که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ سی 
وهشــت میلیــون و هفتصــد هزار  ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ یکصدو هفتــاد هزار ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین 
پرداخت  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 90/12/25 لغایت زمان اجرای کامل حکم بعالوه نیم عشر دولتی  به  استناد ماده 19 آئین 
نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این برگ اجراییه 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت 

پرونده جهت اقدام برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفتر شعبه 21 شورای حل اختالف ساری

برگ اجرائیه
مشــخصات محکوم له : سروش ده برید نشــانی محل اقامت ساری بازار نرگسیه جنب بانک کشاورزی طال و جواهری ده برید 
. مشــخصات محکوم علیه : ابراهیم عباس زاده ســرهنگی  به نشــانی محل اقامت : مجهول المکان  . بموجب رای شماره 322 تاریخ 
94/7/28 شــعبه 21 شــورای حل اختالف شهرستان ساری که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهل 
و چهار  میلیون ریال بعنوان اصل خواســته و مبلغ یکصدو نود و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و همچنین پرداخت  خســارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 90/12/12 لغایت زمان اجرای کامل حکم بعالوه نیم عشر دولتی  به  استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 
189 قانون برنامه ســوم توســعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز 
مفــاد آن را بــه موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجــام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده 

جهت اقدام برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفتر شعبه 21 شورای حل اختالف ساری

فروش اموال غیر منقول
بموجب پرونده کالسه 940484  له اشرف مومنیان و غیره علیه مومن مومنیان و غیره اموال مشورحه زیر متعلق با موضوع 
تقسیم ترکه که ملک ذیل به فروش   گذاشته شده  که عبارتست از 1- یک باب مغازه واقع در کوی شریف العلماء که به اقای سید 
رضا مومنیان ) مورث اصحاب دعوی( اجاره داده شده مساحت آن 18/7 متر مربع با بر مفید 2/03 متر و ارتفاع کف تا زیر 3/32 
متر میباشــد که دارای اســکلت فلزی میباشــد و از امتیاز آ بو بر و گاز میباشد لذا با توجه به مراتب فوق الذکر ارزش ملک فوق به 
مبلغ 2/100/000/000 ریال میباشــد 2- منزل مســکونی واقع در ساری خ رودکی ک شــهید احسانی که ششدانگ عرصه ملک 
به مســاحت 175 متر مربع وقف میباشــد در پهنه عرصه ملک ساختمانی مسکونی در دو طرقه وجود دارد ملک از امتیاز آب وبرق و 
گاز و تلفن بهره مند میباشد با توجه به جمیع جهات ملک فوق به مبلغ 3/000/000/000 ریال برآورد شده است که با  توجه به 
درخواســت محکــوم له مبنی بر فروش مال صدر الذکر از طریق مزایــده حضوری لذا این اجرا در صدد فروش مال مذکور از طریق 
مزایده حضوری در روز دو شنبه 1394/12/03 ساعت 9 الی 11 صبح در دفتر دادگاه را دارد از اینرو کسانیکه مایلند برای خرید 
مال بر پایه قیمت ارزیابی میتوانند ظرف 5 روز قبل از انجام مزایده بدفتر دادگاه مراجعه جهت دیافت اطالعات بیشتر و سپس در 
وقت مقرر بصورت حضوری در مزایده شرکت نمایند بدیهی است کسی که باالترین رقم پیشنهادی را پیشنهاد نماید بعنوان برنده 
مزایده معرفی که قانونا باید ده درصد بهای فروخته شده نقدا فی المجلس پرداخت الباقی حداکثر ظرف یک ماه به صندوق سپرده 

دادگستری واریز فیش را تقدیم دارد و درصورت انصراف بعد از انجام مزایده مبلغ ده درصد پرداختی مسترد نخواهد شد.
دادورز شعبه سوم  اجرای احکام دادگستری ساری - جهانی

ابالغیه
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و   9310091510602832 شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای  درخواســت  بموجــب 
9309971510601030 و بایگانــی 920427 محکــوم علیه ها 1- علی بخشــی 2- محمد امری اســرمی 3- ســید یحیی رفیعی 
4- سید سعید حسنی محکوم اند به پرداخت تضامنی مبلغ 66/580/000  ریال بابت اصل خواسته و به انضمام هزنیه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه وفق ماده 3 قرارداد از تاریخ تقدیم دادخواست 92/5/13 لغایت زمان اجرای کامل حکم 
از ناحیه واحد محترم اجرای احکام محاســبه و دریافت خواهد شــد در حق خواهان بانک قوامین به انضمام نیم عشــر دولتی در حق 

صندوق دولت نیز  که در اجرای احکام مدنی محاسبه خواهدشد.رای صادره غیابی است 
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری

اجرائیه
مشــخصات محکوم له : بانک صادرات به مدیریت شــعبانعلی داور پناه نشــانی ســاری میدان امام مشخصات محکوم علیهم : 
1- الله شیروانی نام پدر علی نشانی ساری خ وصال مجتمع وصال بلوک 7 طبقه 3 - 2- سید یحیی رفیعی قلعه سری نام پدر سید 
بابا نشــانی نکا اومال پالک 61 - 3- علی نوروزی نام پدر نوروز علی نشــانی ســاری خ وصول مجتمع وصال بلوک 7 طبقه 3 - 4- 
کیومرث وطن پور گاوان نام پدر اهلل قلی نشــانی قائم شــهر خ ساری پشت نساجی شماره 2 کوچه 7 پالک 177 محکوم به : بموجب 
درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9009971510400978 محکوم علیهم متضامنا به پرداخت 
مبلغ 125802000 ریال 2- مبلغ 2571400 ریال بابت ابطال تمبر 3- مبلغ 4719248 ریال بابت شصت درصد از حق الوکاله 
مرحله بدوی 4- وجه التزام عدم ایفائ تعهد بر پایه ساالنه 20 درصد از اصل بدهی از تاریخ 90/5/24 تا زمان پرداخت دین در 

حق خواهان محکوم میباشند ضمنا هزینه اجرایی به مبلغ 6290100 ریال بعهده محکوم علیهم میباشد.
مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری

اجرائیه
مشــخصات محکوم له : بانک صادرات اســتان مازندران نشانی ســاری میدان امام بانک صادرات استان مازندران مشخصات 
محکوم علیه : 1- هادی قاســمیان نام پدر ولی نشــانی ســاری روســتای دراز محله 2- امیر خلیلی نام پدر ســبحان نشــانی ســاری 
کمر بندی غربی کوچه شــهید بخشــی کوی شــیروان 2 - 3- حســن برزگر نام پدر علی نشانی ســاری کمربندی غربی کوچه طبیعت 
6 ط دوم . محکــوم بــه : بموجب درخواســت اجرای حکــم مربوطه به شــماره 9410091510404404 و شــماره دادنامه مربوطه 
9209971510400144 محکوم علیهم متضامنا محکوم اند به پرداخت مبلغ ســی و دو میلوین و پانصد و پنجاه و شــش هزار و 
هفتصدو دوازده )32/556/712 ریال اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور بر اساس قرار فیمابین از قرار 
ســالی بیســت و هشت درصد که هنگام اجرا محاسبه میشــود و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار و دویست 
و چهل )1/879/240( ریال هزنیه دادرســی و حق الوکاله وکیل از باب تســبیب در حق محکوم له و نیز پرداخت هزینه نیم عشــر 

دولتی به مبلغ 1/627/836 ریال در حق دولت 
مدیر دفتر شعبه 4 دادگاه حقوقی ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی صدیقه حســینی وسطی کالئی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم محمد رضا الهیاری  به خواسته طالق 
به درخواســت زوجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان ســاری نموده که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان 
مازندران واقع در ساری ارجاع و به کالسه 9309981230400807 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/21 و ساعت 
10:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای محمد رضا الهیاری 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 میشود تا خوانده 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. 
 دادگاه شعبه 11 تجدید نظر استان مازندران

برگ اجرائیه
مشــخصات محکوم له : ســید منان منانی نام پدر ســید حسن نشانی محل اقامت ساری خ 15 خرداد 20 متری دوم 16 متری 
گلســتان مجتمع گلســتان زنگ واحد 4 ک پ 73977-48188  . مشــخصات محکوم علیه : زهرا خانعلی نام پدر حسین   به نشانی 
محل اقامت : مجهول المکان  . بموجب رای شــماره 203 تاریخ 94/5/18 شــعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان ساری که قطعیت 
یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به خوانده ردیف دوم خانم زهرا خانعلی به انتقال ســند رســمی مورد معامله یک دســتگاه 
اتومبیل ســمند به شــماره پالک 356 ب 56 صادر و اعالم میدارد ضمنا نیم عشر دولتی هزنیه اجرایی طبق تعرفه محاسبه میگردد 
به  استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف است پس 
از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد 

رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
دفتر شعبه 6  شورای حل اختالف ساری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460301024006998 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل اسمعیل فرزند 
اسمعیل بشماره شناسنامه 2399 صادره از شهرری در قسمتی از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 148/50 
متر مربع پالک 193 اصلی واقع در قریه عماد آور خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید علی اصغر موسوی محرز گردیده 
اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار بطور همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس 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 مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 4921 تاریخ انتشار نوبت اول 94/11/17 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/02
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460301024007108 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حســین سیفی فرزند 
عبدالعلی بشــماره شناســنامه 2 صادره از ســراب در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 39 متر مربع پالک 371 فرعی از 
112 اصلــی مفــروز و مجزی شــده از پــالک 22 فرعی از اصلی قطعــه 166 واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رســمی مع 
الواســطه یدالــه زینعلی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار بطور 
همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس 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 مذکورو عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 4990 تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/17 تاریخ انتشــار 

نوبت دوم 1394/12/02
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک جویبار 

شــماره رای 139460310014006512 مــورخ 1394/10/29  هیــات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی به کالسه پرونده شماره 139111441014000977 مستقر در واحد ثبتی جویبار  
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم حســین دلوی ســراجی فرزند حســنعلی بشــماره شناســنامه 1003  شــماره ملی 
5829323613  صــادره از جویبــار مربوط به یک قطعه زمین  با بنای احداثی به مســاحت 384/27  متر مربع  ار پالک - فرعی از 
10 اصلی قطعه - واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک رســمی اقای حســنعلی دلوی سراجی  محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند متقاضی اعتراضی 
داشته باشند  میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف 
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت 
مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 9401027. تاریخ انتشــار اولین نوبت: 94/11/17 

تاریخ انتشار دومین نوبت 94/12/01 
رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک جویبار 

شــماره رای 139460310014006517 مــورخ 1394/10/29  هیــات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی به کالســه پرونــده شــماره 139411441014000100 مســتقر در واحد ثبتی 
جویبار  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم غالمحســین غفاری چراتی فرزند عزیز بشــماره شناســنامه 36  شــماره ملی 
5829389665  صادره از قائمشــهر مربوط به یک قطعه زمین  با بنای احداثی به مســاحت 13/51  متر مربع  ار پالک - فرعی از 
10 اصلی قطعه - واقع در بخش 7 جویبار خریداری از مالک رســمی اقای عبدالرضا قلیان  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 متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند  میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره  تسلیم و پس از اخذ رسید  ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکورو 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 9401025. تاریخ انتشــار اولین نوبــت: 94/11/17 تاریخ 

انتشار دومین نوبت 94/12/01 
رئیس ثبت اسناد و امالک جویبار

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460301024002973 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالفضل بی گناه فرزند 
حجت اله بشــماره شناســنامه 315 صادره از در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 160/64 متر مربع پالک 1382 فرعی 
از 6 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 38 فرعی از اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رســمی بنیاد مســتضعفان 
و جانبــازان محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبــت در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار بطور همزمان به 
فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکورو عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 4978 تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/17 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم 1394/12/02
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460301024007095 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقــای آقاویردی امانی آذر 
فرزند علی بشــماره شناســنامه 3 صادره از اردبیل در یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 156 متر مربع پالک 1242 فرعی 
از 6 اصلــی مفروز و مجزی شــده از پــالک 38 فرعی از اصلی واقع در بخش 12 تهران خریداری از مالک رســمی خانم آمنه محمود 
زاده دایانلــو  محرز گردیده اســت لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلی و کثیراالنتشــار بطور همزمان به 
فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مــدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکورو عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 5003 تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/17 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم 1394/12/02
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

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

برابر رای شماره 139460310001022181  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ساری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فیض اله ساالری تلمادره فرزند 
عین اهلل به شــماره شناســنامه 85 صادره از ســاری به شــماره ملی 5769692898 در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به 
مســاحت 142/10 متر مربع پالک شــماره فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 5 خریداری از مالک رســمی محرز گردیده اســت  لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود تا چنانچه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضاء مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/17 تاریخ 
انتشار نوبت دوم 1394/12/1 . م الف 9401774                  رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان ساری - داودی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
1-مقدار 4/4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 307 فرعی از یک اصلی به مســاحت 22200 متر مربع 
واقــع در اراضــی لیوان غربی بخش 2 ثبــت بندر گز ذیل ثبت 8925 صفحه 58 دفتر جلد 52 بنام صادق عســگری فرزند داود حدود 
اربعه شماال اول به طول 57 متر دوم که غربی است به طول 42 متر دو قسمت مرزیست تصرفی متقاضی سوم بطول 34 متر مرزیست 
براه عبور شــرقا اول بطول 47 متر دوم بطول 50 متر ســوم بطول 40 متر چهارم بطول 116 متر هر چهار قســمت مرزیســت براه عبور 
جنوبا بطول 96 متر مرزیست براه عبورغربا اول بطول 106/5 متر مرزیست به تصرفی متقاضی کالسه 100/70 دئم بطول 110/50 
متر مرزیســت به تصرفی متقاضی کالســه 205/70 ) حقوقی ارتفاقی ندارد( 2-مقدار 4/4 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی پالک 305 فرعی از یک اصلی به مساحت 21658 متر مربع واقع در اراضی لیوان غربی بخش 2 ثبت بندر گز ذیل ثبت 8924 
صفحه 55 دفتر جلد 52 بنام صادق عســگری فرزند داود ثبت و ســند صادر و تســلیم گردیده با حدود اربعه شماال بطولهای 47 متر و 
100 متر و 50 متر مرز جوی آبی است به باقیمانده یک اصلی شرقا در دو قسمت اول بطول 37 متر مرزیست براه عبور کشاورزی دوم 
بطول 42 متر مرزیست زراعتی به باقیمانده یک اصلی  جنوبا بطولهای 57 متر و 138 متر هر دو قسمت مرزیست زراعتی به باقیمانده 

یک اصلی غربا بطول 143/5 متر مرزیست به باقیمانده یک اصلی ) حقوقی ارتفاقی ندارد( 
3-مقدار 4/4 دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک 304 فرعی از یک اصلی به مســاحت 15116 متر مربع 
واقع در اراضی لیوان غربی بخش 2 ثبت بندر گز ذیل ثبت 8930 صفحه 73 دفتر جلد 52 بنام صادق عسگری فرزند داود ثبت و سند 
صادر و تسلیم گردیده با حدود اربعه شماال بطول 138 متر مرزیست زراعتی به باقیمانده یک اصلی شرقا بطول 110/5 متر مرزیست 
زراعتی به باقیمانده یک اصلی جنوبا بطول 140 متر مرزیست زراعتی به باقیمانده یک اصلی غربا بطول 107 متر مرزیست زراعتی به 
باقیمانده یک اصلی ) حقوقی ارتفاقی(  به علت عدم پرداخت بدهی منجر به صدور اجرائیه و تشــکیل پرونده کالســه 9300110 در 
اجــرای ثبــت بندر گز گردید در ادامه عملیات اجرایی پالکهای فوق طبق قرارداد بانکی شــماره 890388305180 - 1389/11/26 
توســط بانک صادرات اســتان گلستان بازداشــت گردید با توجه به اصالح ماده 34 قانون ثبت لذا میزان 4/4 دانگ مشاع از ششدانگ 
موارد بازداشــت توســط کارشناس رسمی دادگســتری جمعا به مبلغ 56/104/392/670 ریال ) پنجاه و شش میلیارد و یکصدو چهار 
میلیون و ســیصدو نود و دو هزار و ششــصدو هفتاد ریــال( ارزیابی گردید و بدلیل عدم اعتراض طرفیــن پرونده ارزیابی فوق قطعی 
گردید برابر گزارش کارشناس منتخب ملک مزبور در بندر گز مقابل لیوان شرقی جاده اسفالته امام زاده حبیب اله جاده فرعی اراضی 
لیوان غربی دامداری اقای صادق عسگری واقع میباشد بر اساس پروانه بهره برداری شماره 44293/ س / ن مورخ 1394/04/09 
صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به میزان 18500 متر مربع از اراضی فوق الذکر دارای مجوز 
بهره برداری بصورت دامداری بنام اقای صادق عســگری میباشــد که این متراژ تغییر کاربری یافته داخل هر سه پالک فوق الذکر قرار 
دارد همچنین این قطعه زمین کال خاکریزی شده و نسبت به زمینهای پیرامونی حدود نیم متر باالتر میباشد. محوطه سازی و دیوار کشی 
حدود اربعه و ســامان ملک مذکور با دیوار کشــی از جنس مصالح ســنگی آجری به ارتفاع دو متر و همچنین فنس کشــی با توری و لوله 
فلزی به ارتفاع حدود 2 متر مشــخص و محصور گشــته همچنین عرصه بصورت کف ســازی با بتون پوشیده شده است جاده دسترسی: 
ملــک دارای جاده دسترســی اختصاصی بطــول 320 متر و عرض 4 متر بوده که از ابتدای اراضی موصوف شــروع و تا ورودی دامداری 
با زیر ســازی شــن ریزی شده و پوشــش رویه بتونی اجرا گردیده است عرصه و اعیان و تاسیســات موجود بشرح زیر میباشد سالنهای 
گوســاله پرواری به تعداد شــش عدد و مجموعا به متراژ 6840 متر مربع که بصورت زیر است الف( دو سالن هر یک به طول 92 متر و 
دهنه 12 متر و جمعا 2208 متر مربع  ب( یک سالن به طول 116 متر و دهنه 12 متر و مساحت 1392 متر مربع ج(یک سالن به طول 
96 متر و دهنه 12 متر و مســاحت 1152 متر مربع. د(یک ســالن به طول 90 متر و دهنه 12 متر و مســاحت 1080 متر مربع و( یک 
سالن به طول 84 متر و دهنه 12 متر و مساحت 1008 متر مربع الزم به ذکر است تمامی سالنهای فوق الذکر دارای فوندانسیون بتن 
مســلح با ســتونهای از جنس فلزی بوده که به فاصله هر شش متر از یکدیگر قرار گرفته اند همچنین سقفها بصورت آهن کشی شده و 
با پروفیل تیرآهن 14 و پوشش آن از نوع ورق آزبست موجدار ) ایرانیت( میباشد اطراف سالنها بوسیله نرده کشی از نوع لوله آهنی 
محصور گشته بطوری که هر سالن بصورت مستقل میباشد کف سالنها مجهز به سیستم زهکشی و کانال کشی بتنی میباشد تا اب حاصل 
از نزوالت جوی و شستشــو به خارج از محوطه هدایت گردد در خارج هر ســالن یک سکوی بارگیری فضوالت و دستشویی تعبیه گردیده 
اســت و در فضای مابین ســالنها راه دسترسی جهت حرکت ماشــین آالت موجود میباشد پوشش سقفی بین سالنهای پرواربندی گوساله 
به مســاحت 1800 متر مربع از جنس ورق گالوانیزه و زیر ســازی و اهن کشی با میلگرد فوالدی. هانگار علوفه شماره یک : بصورت یک 
سازه بنایی به ابعاد 21*20 ارتفاع متوسط 6 متر و مساحت 420 متر مربع که دیوارها از جنس آجر سفالی با نمای خارجی سیمان سفید 
ســتونهای قوطی فلزی کف بتون و ســقف شــیروانی شیبدار از جنس ورق آزبست موجدار میباشــد . هانگار علوفه شماره دو :  بصورت 
یک ســازه بنایی به ابعاد 41*20 ارتفاع متوســط 6 متر و مســاحت 820 متر مربع که دیوارها از جنس آجر سفالی با نمای خارجی  آستر 
سیمان ستونهای قوطی فلزی کف بتون و سقف شیروانی شیبدار از جنس ورق آزبست موجدار میباشد انبار کنسانتره : سازه ای به ابعاد 
31*20 متر ارتفاع 5 متر و مساحت 620 متر مربع  که دیوارها از جنس آجر سفالی با نمای خارجی نرمه سیمان بدون پنجره  ستونهای 
قوطی فلزی با پی بتن مســلح ســقف بصورت شــیروانی شــیبدار از جنس ورق آزبست موجدار کف با پوشــش بتونی میباشد ساختمان 
کارگری : ســه دســتگاه ســاختمان به مساحت کل 180 متر مربع شامل هال آشــپزخانه اپن و یک اتاق با دیوارهای گچی و کف سرامیک 
ســرویس بهداشــتی با دیوارهای کاشی کاری و کف سرامیک اســت همچنین تیغه بندی از جنس اجری نمای خارجی نرمه سیمان و پودر 
ســنگ با پنجره های آهنی و ســقف بصورت خرپا آهنی و رابیتس با پوشــش ایرانیت میباشد . سایه بان تخلیه علوفه : بنای به مساحت 
195 متر مربع و ارتفاع 6 متر با ستونهایی از جنس آهنی سقف بصورت خر پا پوشش ایرانیت کف بتونی و بدون دیوارکشی پیرامونی 
میباشد . سیلو : ساختمانی به مساحت 1642 متر مربع که بصورت چهار دهنه بوده و هر دهنه دارای دیوارهای جدا کننده و به ارتفاع 
3 متر و ضخامت متوســط 80 ســانتی متر با ســتونهای آهنی در بین دیوارها اســت همچنین کف سازی از نوع بتنی و سقف از خرپا فلزی 
با پوشــش ایرانیت میباشــد . سکوی تخلیه و حوضچه صد عفونی : سکوی تخلیه به مساحت 37 متر مربع با ارتفاع متوسط 1/20 متر و 
همچنین حوضچه ضد عفونی به مساحت 80 متر مربع و عمق 30 سانتی متر میباشد . حوضچه ضد عفونی ورودی : دو عدد حوضچه بتونی 
به ابعاد 16و 56 متر مربع در محل ورودی دامداری واقع شده است . ساختمان اداری : ساختمانی دو طبقه و هر طبقه به مساحت 94 
متر مربع ســاخته شــده از مصالح آجری و بنایی نماکاری خارجی نرمه ســیمان و پودر سنگ با درب و پنجره های آهنی سقف بصورت تیر 
آهن و ظاق ضربی و بام نهایی از جنس خرپا و شیروانی بوده که طبقه همکف شامل نمازخانه دامپزشکی آشپزخانه و انبار با کف سرامیک 
و دیوار تا 1/5 متر کاشی و بقیه گچکاری میباشد و همچنین طبقه همکف نیز شامل یک سالن حمام سرویس بهداشتی با کف سرامیک و 
دیوارهای کاشی کاری و اتاق مدیریت با کف سرامیک دیوارهای تا 1/5 متر کاشی و بقیه گچ کاری است . چاه اب : به عمق 45 متر لوله 
جدار 25 سانتی متری با دبی 11 لیتر بر ثانیه و نیروی محرکه برقی که دارای مصرف دو منظوره کشاورزی و دامداری است و همچنین 
مخزن هوایی با ارتفاع 12 متری و حجم ســی هزار لیتری جهت تامین فشــار آب موجود میباشد ترانس هوایی با تیرکشی و کابل هوایی 
جهت تامین برق محوطه ســاختمانها و ســالنها و دامداری . چنانچه بابت حق االشــتراک یا حق انشعاب و مصرف و بدهی مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره  تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده بر عهده برنده مزایده میباشد لذا مزایده از ساعت 
9 صبح الی 12 ظهر روز شــنبه مورخه 1394/12/08 در واحد اجرای ثبت اســناد و امالک بندر گز تشــکیل و مزایده از مبلغ ارزیابی 

شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . تاریخ انتشار 94/11/17 م الف:3661 
رئیس ثبت اسناد و امالک بندر گز-حجت اله تجری

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9400464
بدینوسیله به شرکت تعاونی فرش دستباف ستاره گرگان با نمایندگی زهرا ارزنلی و مهدی پاینده و دانیال پاینده 
شناســه ملی 10700107840 به نشــانی گرگان خیابان آموزشــگاه جنگل جنب شــرکت تعاونی دامداران پالک 40 کد 
پســتی 491775495 و اقای محمد جواد خادم ابوالفضل فرزند عباســعلی ش ش 328 کد ملی 2121832701 ساکن 
گرگان گلشــهر هشــتم گل ارای سوم منزل شخصی بدهکار و ضامن پرونده کالســه 9400464 که برابر گزارش مامور 
ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ میگردد که برابر قرارداد شــماره 8531000096 مورخ 1386/06/14 بین شــما و 
بانک توســعه تعاون گرگان مبلغ 150000000 ریال بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجرا مطرح میباشــد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرایی مفاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ میگردد از تاریخ انتشــار این اگهی که تاریــخ ابالغ اجرائیه 
محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ سراســری درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت 
بــه پرداخــت بدهی خود اقــدام و در غیر اینصورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شــما 

تعقیب خواهد شد.م الف:3660
مسئول اجرا ثبت اسناد و امالک گرگان -علی برقی

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

برابر رای شــماره 1394114410013000757  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهر چمســتان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم زاهد فرزند علی اکبر  بشماره 
شناســنامه 17293 صادره از تهران در ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 205/0 متر مربع پالک 106 
فرعی از 15 اصلی بخش یک واقع در کچلده از مالک رسمی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میگردد در صورتی که اشــخاص دی نفع به آراء اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند  باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه 
اعتراض خودرا به اداره  ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید  اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 9401584. تاریخ انتشــار اولین 

نوبت: 94/11/17 تاریخ انتشار دومین نوبت 94/12/1 
 رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان - حسن صالحی

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

برابر رای شــماره 1392114410013002198  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهر چمســتان  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حمید رضا صوفی قربانی فرزند علی  
بشــماره شناســنامه 540 صادره از تهران در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 295/92 متر مربع پالک 
64 فرعی از 37 فرعی از 20  اصلی بخش یک واقع در باریکال از مالک رسمی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند  باید از تاریخ انتشار 
آگهــی تــا دو ماه اعتراض خودرا به اداره  ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید  اخذ نمایند معترض باید ظــرف مدت یک ماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل 
دهد بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 9401582. 

تاریخ انتشار اولین نوبت: 94/11/17 تاریخ انتشار دومین نوبت 94/12/1 
 رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان - حسن صالحی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر به اینکه آقای حبیب فرج مشــائی تقاضای تحدید حدود اختصاصی رقبه درخواســت ســند مالکیت خــود را نموده لذا مورد 
درخواست به شرح ذیل آگهی میگردد. 1- اقای حبیب فرج مشائی فرزند ابراهیم ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 280 متر مربع 
دارای پالک 6765 فرعی از 23 اصلی قریه ســادات محله بخش پنج ثبت رامســر 2- اقای حبیب فرج مشائی فرزند ابراهیم ششدانگ 
یــک قطعــه زمین به مســاحت 240 متر مربع دارای پــالک 6764 فرعی از 23 اصلی قریه ســادات محله بخش پنج ثبت رامســر عملیا 
تحدید حدود آن در ســاعت 11 صبح روز 94/12/11 انجام خواهد شــد لذا به متقاضی و کلیه مالکیت مجاور و حقوق ارتفاقی اخطار 
میشــود کــه در وقت مقرر در عملیات تحدیدی شــرکت نمایند و در صورت عدم حضور متقاضی یا نمانیــده قانونی وی ملک مورد تقاضا 
طبق ماده 15 قانون ثبت با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید نیگردد ضمنا مهلت پذیرش اعتراض به حدود و حقوق ارتقاقی 
برابر ماده 20 قانون ثبت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود خواهد بود مضافا متعرضین و یا معترض موظفند از تاریخ 
اعتــراض نیز ظرف یک ماه به دادخواســتی به مرجع قضایی محل تســلیم و گواهی آنرا به اداره ثبت ارائــه نمایند. م الف 9401386 

تاریخ انتشار 1394/11/17
الیاس صهبا - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر

آگهی اختصاصی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک چالوس

برابــر رای شــماره 139460310015008272 مورخ 94/8/25   هیات موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در واحد ثبت چالوس تصرفات مالکانه بالمعارض سید اســمعیل عالالدینی فرزند سید ابراهیم کالسه 
2746/91 ششــدانگ یــک قطعه زمیــن با بنای احداثی  به مســاحت 205/65 متر مربع خریداری از محدوده مالکیت رســمی علیرضا 
فقیه نصیری تحت پالک 560 فرعی از 14 اصلی واقع در قریه هچیرود بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق حوزه ثبت چالوس محرز 
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میگردد در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند  میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره  تسلیم 
و پس از اخذ رســید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9401875. تاریخ انتشار اولین نوبت: 

94/11/17 تاریخ انتشار دومین نوبت 94/12/1 
 رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس - حسین زاده

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر 

برابر رای شماره 139460310007011744 مورخه 94/10/05 تحت کالسه 1655/92 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نوشهر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مینو بایگان  
بشــماره شناســنامه 1690 کد ملی 0052476642 صادره از تهران فرزند سید اسمعیل در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 226/10 متر مربع پالک 18 اصلی واقع در قریه علی اباد عسگر خان بخش 4 قشالقی حوزه ثبت ملک نوشهر محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند  میتوانند از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره  ثبت اسناد و امالک محل 
تســلیم و پس از اخذ رســید  ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خو را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 9401389. تاریخ انتشــار اولین 

نوبت: 94/11/17 تاریخ انتشار دومین نوبت 94/12/01 
رئیس ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

برابر رای شــماره 21502-1394- 94/10/21  هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ســاری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباداله رحمانی مامنروجکی فرزند 
نصرت اله به شــماره شناســنامه 613 صادره از ســاری به شــماره ملــی 2090863609 در یک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن به 
مساحت 147 متر مربع پالک شماره فرعی از 3429 اصلی واقع در بخش یک خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود تا چنانچه اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک 
مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضــاء مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت متقاضی صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/17 تاریخ انتشار نوبت دوم 

1394/12/1 . م الف 9401773
 رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان ساری - داودی

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

برابر رای شــماره 19794-1394-94/9/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان ســاری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خسرو ظهوری فرزند ابراهیم به شماره 
شناسنامه 574 صادره از ساری به شماره ملی 2092135139 در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 108/45 متر مربع 
پالک شماره 1584  فرعی از 144 اصلی واقع در بخش 3 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت متقاضی صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/17 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/1 . م الف 9401772
 رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان ساری - داودی

آگهی فقدان سند مالیکت در اجرای ماده 120 ماده آیین نامه قانون ثبت
محمد یعقوبی فرزند شــعبانعلی به شــماره شناسنامه 183 صادره از ساری با تســلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شده 
در دفتر خانه اســناد رســمی 111 ساری گواهی نموده است مدعی شــده اند  که سند مالیکت شش دانگ پالک شماره 7298 فرعی از 
144 اصلی بخش 3 ثبت ســاری که ذیل شــماره ثبت 15093 صفحه 232 دفتر امالک جلد 113 بنام وی  ثبت گردیده مفقود شــده  و 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است لذا طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
میشود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی وجود سند مالیکت نزد خود باشد ظرف مدت 10 روز پس 
از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید بدیهی است چنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرســد اداره ثبت طبق مقررات نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 9401771 

تاریخ انتشار 94/11/17 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری 

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده کالسه 941102 - 103 به موجب شکایت مهدی تقوی قاسم خیلی علیه متهم سید حسین قوامی سراجی فرزند سید 
محمد  فاقد مشــخصات دیگر به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارســال پیامکهایی با محتویات اهانت و تهدید  حسب دستور دادگاه 
طبق ماده 344 ق.آ.د کیفری به نامبرده اخطار میگردد برای روز شنبه 95/2/18 ساعت 11 صبح جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر 

شوید در غیر اینصورت دادگاه رسیدگی و رای غیابی صادر خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان/ شاکی ابراهیم اسدی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم سیف اهلل علیزاده به خواسته سرقت تلفن همراه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان ســاری نموده که جهت رســیدگی به شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرســتان ساری ) 102 جزایی سابق 
واقع در ســاری ارجاع و به کالســه 9309981513700282 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/01/29 و ســاعت 08:30 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده / متهم  پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
)شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری )102 جزایی سابق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / بانک قوامین دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- حسن قاسمی آریمی فرزند عوض محمد 2- فریبا اصغری آهودشتی 
فرزند اسماعیل به خواسته مطالبه وجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه 
عمومی  )حقوقی (دادگســتری شهرســتان ساری واقع در ساری ارجاع و به کالسه 940440 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن دوشنبه 
1395/1/30 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده 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. 
 دادگاه حقوقی شعبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / علی قلی نآد مجاوری با وکالت علی طهماســبی دادخواســتی به طرفیت خوانده حســتم الدین روح افزایی به خواســته 
مطالبه وجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی  )حقوقی (دادگستری 
شهرســتان ساری واقع در ســاری ارجاع و به کالسه 9409981511100424 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 95/3/17 و ساعت 
11:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 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 نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دادگاه حقوقی شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی محســن احمدی المشــیری به طرفیت متهمه خانم مریم صادقی فرزند عباس به خواســته سرقت گوشی همراه اچ تی سی  
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان ســاری نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری ) 106 جزایی 
سابق واقع در ساری ارجاع و به کالسه 9309981522500684 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/14 و ساعت 09:00 
تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده / متهم  پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
)شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری )106 جزایی سابق

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

برابر رای شــماره 19730-1394-94/9/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان ساری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم خدیجه تقی پور سنگسرکی فرزند اصغر به 
شــماره شناســنامه 247 صادره از ساری به شماره ملی 2090553091 در یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 331/55 
متر مربع پالک شماره فرعی از 52 اصلی واقع در بخش 4 خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا چنانچه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت متقاضی صادرخواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول 1394/11/17 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/12/1 . م الف 9401770
 رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان ساری - داودی

دادنامه
پرونده کالســه 9209981522500430 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرســتان ساری )102 جزایی ســابق( تصمیم  نهایی 
شــماره 9409971511501171 شاکی: شرکت خزر برق ساحل با مدیریت ســیدمهدی و سیدمسعود تقوی با وکالت آقای مجید کاوه 
فرزند علی محمد به نشانی ساری خیابان فرهنگ - نبش 15 خرداد ساختمان خورشید - طبقه سوم واحد 9 دفتر وکالت آقای حمیدرضا 
نصیری و آقای میکاییل بادله فرزند نبی به نشــانی ســاری خ فرهنگ ساختمان شــماره 85 طبقه همکف و آقای ابوطالب یحایی کاسگری 
فرزند ابوالحســن به نشانی ساری خ فرهنگ ســاختمان شماره 85 طبقه همکف و آقای هومن مدانلو فرزند محمد کاظم به نشانی ساری 
خ فرهنگ نبش 15 خرداد ســاختمان آزاد واحد 6 متهمین: 1. آقای ایرج مهدی خانی فرزند احمد با وکالت آقای ســعید رحیمی فرزند 
قاســم به نشــانی گرگان - بلوار نهارخوران مجتمع میالد نور ط 6 واحد 8 2. آقای یدا... ســماک عابدی به نشانی تهران شریعتی باالتر از 
میرداماد ایســتگاه ســینا خ زیبا پ 49 ط دوم واحد 5 3. آقای غالمرضا شیشــه گر به نشــانی تهران خ ظفر خ فرید افشــار خ نونهاالن پ 
157 منزل مهدی خانی اتهام: خیانت در امانت رای دادگاه حســب کیفرخواســت شــماره 941043151300049-94/1/9 صادره از 
دادسرای عمومی و انقالب ساری آقایان 1- ایرج مهدی خانی فرزند احمد، 57 ساله، شغل  آزاد، اهل و ساکن تهران با وکالت آقای سعید 
رحیمی 2- یداهلل سماک 3- غالمرضا شیشه گر که بلحاظ عدم حضور مشخصات دیگری از آنان ارایه نشده متهمند به مشارکت در خیانت 
در امانت کاالهای منقول چهار فقره بارنامه موضوع شــکایت آقایان ســیدمهدی و سیدمســعود تقوی با وکالت آقایان ابوطالب یحیایی و 
میکاییل بادله بدین شرح که شرکت خزر برق ساحل به مدیریت شکات حسب وکالتنامه های رسمی شماره 90/6/26-2779، 2799-

90/6/28 تنظیمی در دفترخانه اســناد رســمی شماره 382 ســاری کار ترخیص کاالهای موضوع چهارفقره بارنامه از گمرک بندرعباس 
و حمل و تحویل آن به انبار شــرکت واقع در شــهرک صنعتی شــماره یک ســاری را با حق توکیل به غیر به آقایان یداهلل سماک عابدی و 
ایــرج مهــدی خانی محول و نامبردگان با اعطاء وکالت به غالمرضا شیشــه گر مبادرت به ترخیص کاالها نموده ولیکن از 24 بســته )نگله( 
بارنامه شــماره BAB-NA-001 فقط یک نگله را به شــرکت تحویل و 23 بســته را بنفع خود تصاحب و از تحویل آن به شرکت خودداری 
نموده انــد دادگاه با بررســی مجمــوع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات انجام شــده، تصاویر صلحنامه شــماره 91/1/11-156254 
تنظیمی دفترخانه شــماره 128 تهران، برگه و مجوز ثبت ســفارش شــماره 35912597 سازمان توســعه تجارت وزارت بازرگانی، برگ 
ترخیص کاال و بارنامه رسمی و وکالتنامه های پیوست که حکایت از مالکیت شکات نسبت به کاالهای وارد شده از اروپا )هلند( به گمرک 
بندرعبــاس و وکالت متهمین از ناحیه صاحب کاال )شــرکت خزر برق ســاحل( جهت ترخیص و متعاقباً تحویــل اموال منقول )توربین های 
گازی( داشته و پاسخ استعالم شماره 165/29/67581-93/5/9 مدیرکل گمرک شهید رجایی مبنی بر تحویل اموال موضوع بارنامه 
شماره BAB-NA-001 به یداهلل سماک عابدی به عنوان کارگزار و غالمرضا شیشه گر به عنوان کارمند کارگزار پس از انجام تشریفات 
گمرکــی و صدور پروانه ســبز بنام شــرکت خزر برق و اظهارات و دفاعیــات بالوجه و غیرموثر متهم ردیف اول و ایضاً وکیل ایشــان در 
تحقیقات انجام شــده در دادســرا و دادگاه و عدم حضور دیگر متهمین در دادگاه با وصف ابالغ قانونی و توجهاً به ســایر قرائن و امارات 
موجــود در پرونده بزهــکاری متهمین موصوف را پیرامون اموال منقول موضوع بارنامه شــماره BAB-NA-001 بجز یک نگله را محرز و 
مســلم دانســته و مســتنداً به ماده 674 قانون تعزیرات و رعایت ماده 125 قانون مجازات اسالمی سال 92 هر یک از نامبردگان را به 
تحمــل شــش ماه حبس از مجازات درجه پنج مــاده نوزده مرقوم محکوم می نماید پیرامون اتهام دیگــر متهمین دائر بر خیانت در امانت 
ســایر اموال بلحاظ فقد دلیل کافی و توجهاً به اصل برائت و مســتنداً به ماده 4 قانون آ.د.ک با رد کیفرخواســت رای به برائت متهمین 
موصوف صادر و اعالم می نماید رای صادره در اجرای ماده 406 ق.آ.د.ک بلحاظ عدم حضور متهمین ردیف دوم و سوم در دادگاه و اینکه 
الیحه ای نفرســتاده غیابی بوده ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس نسبت به طرفین حضوری بوده ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان )ساری( است. م الف 5
رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری دو ساری

دادنامه
کالســه پرونده: 2/94/211 شماره دادنامه: 331-94/8/18 شعبه رسیدگی کننده: شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 
ساری خواهان: نصرت اله عرب، ساری خیابان شهابی منشعب از بلوار طالقانی روبروی کوچه شبستان الکترونیکی بیتا نور خوانده: مبین 
حسن نژاد: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه »رأی شورا« در خصوص دعوی خواهان آقای نصرت اله عرب بطرفیت خوانده آقای مبین 
حســن نژاد بخواســته مطالبه بیست و دو میلیون و هفتصد هزار ریال با احتساب خســارات قانونی با توجه به دالیل ارائه شده از سوی 
خواهــان از جمله تصویر چک شــماره 15991373929 مورخ 1394/3/1 و گواهینامه عدم پرداخــت و نظر به اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ وقت دادرســی از طریق نشــر آگهی در وقت مقرر حاضر نگردیده و انکار و تکذیب یا دفاعی نســبت به دعوی خواهان و مستندات 
وی به عمل نیاورده و اســناد و مدارک و مســتندات خواهان مصون از تعرض و تکذیب مانده اســت و وجود چک در ید دارنده آن ظاهر 
بر اســتحقاق وی و اشــتغال ذمه خوانده می باشــد و خوانده دلیل یا بینه ای در پرداخت وجوه چک و برائت ذمه ارائه ننموده اســت لذا 
دعوی خواهان با توجه به مطالب معنونه وارد و اشــتغال ذمه خوانده ثابت تشــخیص با استناد به مواد 198 و 519 و 522 قانونی آئین 
دادرســی دادگاه ةای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379 و مواد 310 و 313 قانونی تجارت و استفســاریه تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیســت و دو میلیون 
و هفتصد هزار ریال بابت اصل خواســته و همچنین پرداخت مبلغ 195/00 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید تا اجرای حکم با رعایت تناسب شاخص ساالنه که توسط بانک مرکزی اعالم می گردد محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم 

می نماید رأی صادره غیابی، ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این مرجع می باشد.
قاضی دوم شورای حل اختالف ساری

دادنامه
شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســاری  شهرســتان  حقوقــی  عمومــی  دادگاه   9 شــعبه   9409981510399 کالســه  پرونــده 
9409971510900846 خواهان: بانک مهر اقتصاد به شــماره ثبت 429709 و شناســه ملــی 10320821816 به نمایندگی آقای 
رضا عســگری با نمایندگی خانم مرضیه زاهدپاشــا فرزند فضل اله به نشــانی استان مازندران- شهرســتان ساری- بانک مهر اقتصاد- 
ابتدای فرهنگ شــعبه فرهنگ خواندگان: 1- آقای مهران روشــنی فرزند محمد به نشانی استان مازندران- شهرستان ساری 20 متری 
اول- پیام نور نبش کوچه فغاری منزل مهران روشــنی 2- آقای صغری نانچیان فرزند حســن به نشــانی اســتان مازندران- شهرستان 
ســاری خیابان جمهوری- کوچه جمعوری بن بســت سوم منزل نانچیان خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه 2- مطالبه وجه چک 3- 
مطالبه خسارت دادرسی »رأی دادگاه« در خصوص دعوی بانک مهر اقتصاد شهرستان ساری به طرفیت 1- مهران روشنی فرزند محمد 
2- صغری نانچیان فرزند حسن به خواسته مطالبه قسمتی از وجه یک فقره چک به شماره 366578-89/3/27 به مبلغ چهل میلیون 
ریال از کل وجه چک که نود میلیون ریال می باشد به عهده بانک ملی و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت زمان پرداخت وجه چک با عنایت به جامعه اوراق و محتویات پرونده و مالحظه تصویر مصدق چک موصوف و گواهی نامه عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه و نظر به اینکه وجود چک در ید خواهان دلیل بر مدیونیت خوانده خوانده ردیف اول به عنوان 
صادرکننده چک و خوانده ردیف دوم به عنوان ضامن می باشــد و خواندگان دفاعی مبنی بر برائت ذمه خود و پرداخت تمام یا قســمتی 
از وجه به عمل نیاورده اند لذا دادگاه ضمن وارد دانستن خواسته خواهان و اشتغال ذمه خواندگان به استناد مواد 249-310-313 
از قانــون تجارت و مواد 198-515-519 از قانون آیین دادرســی مدنی و تبصره الحاقی بــه ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 
بــا اصالحات بعدی حکم بــر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/843/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید الی تاریخ پرداخت وجه چک که در حین اجرای حکم با توجه 
به شاخص تورم محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر می دارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 

دادگاه و ظرف 20 روز پس از انقضای مدت واخواهی قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان مازندران می باشد.
رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی ساری

دادنامه
شماره پرونده: 4/94/63 شماره دادنامه: 270-94/5/31 مرجع رسیدگی کننده: شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ساری 
خواهان: مهدی اســماعیلی فرزند ناصر آدرس: ســاری خیابان جمهوری کوچه بهرام اتر جنب لوازم قنادی اسماعیلی منزل پدری خوانده: 
علیرضا صحرانورد آدرس: مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه »رأی قاضی شورا« در خصوص دعوی آقای مهدی اسماعیلی فرزند ناصر 
به طرفیت آقای علیرضا صحرانورد به خواســته مطالبه وجه به مبلغ شــانزده میلیون و دویســت و پنجاه هزار ریال بابت قرض دستی با 
احتســاب هزینه دادرســی و خسارت تأخیر تأدیه، بدین توضیح که خواهان اعالم داشته حســب رسید عادی منضم دادخواست خوانده 
دعــوی بابــت قرض و به میزان خواســته به وی مدیون بــوده و علیرغم مرجعات مکرر تا کنون نســبت به تأدیه بدهــی خویش اقدامی 
ننموده اســت بنابراین با توجه به مفاد دادخواســت و توجهاً به اقرارنامه عادی ممضی به امضاء خوانده که به لحاظ عدم حضور نامبرده 
با وصف ابالغ قانونی از طریق نشــر آگهی ادعای خواهان و مســتند ابرازی مزبور را مصون از هرگونه ایراد یا تکذیبی قرار داد اســت، 
دعوی خواهان را ثابت دانســته مســتنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379 و مواد 1284 و 1301 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و پنجاه هزار 
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصد و شــصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواســت )94/2/14( لغایت زمان اجرای حکم براساس تغییر شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی که هنگام اجرا محاسبه خواهد شد 
در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی محاکم عمومی شهرستان ساری می باشد.
قاضی شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان ساری

ابالغ نظریه کارشناسی 
موضوع:پرونده کالســه 1/93210 احتراماً، عطف به کالســه فوق در خصوص دعوی خانم ام کلثوم اســدی سالم به طرفیت اقای 
علی اکبر ورامینی و غیره به خواســته اجرت المثل ایام تصرف خوانده در تعمیرگاه مورد اجاره، ضمن مطالعه پرونده و آگاهی از تصمیم 
مورخــه 94/03/18 دادگاه محتــرم، با هماهنگی ایجاد شــده به اتفاق خواهان به محل عین مســتأجر واقع در جاده ســاری- نکا، جنب 
شرکت ولت تابلو، کد پستی 85414-48431، پالک 612 عزیمت نموده، پس از بازدید و معاینه محل و بررسی های انجام شده، اینک 
نتیجه به شرح ذیل به استحضار می رسد. کل عرصه ملک مورد اجاره به مساحت حدود 728 مترمربع می باشد و حد شمالی آن به طول 
4 متر درب و دیواری است به حریم جاده ساری- نکا در جبهه جنوبی عرصه ملک سالن تعمیرگاه به مساحت 310 مترمربع وجود دارد. 
ساختمان تعمیرگاه دارای اسکلت فلزی )ستون های قوطی شکل آهنی( با پوشش سقف از ورق های موجدار آزبست سیمان با زیرسازی 
از پروفیل های آهن نرمال و قوطی شــکل می باشــد. کف بنا بتن با دیوارهای بلوکی ســیمانی که در حد ســیمان کاری استر اجرا گردید و 
دارای پنجره های از نوع پروفیل آهن بوده و ارتفاع حداکثر میانی آن 5/30 متر و ارتفاع حداقل کناری آن 4/45 متر است. در قسمت 
جنوب شــرقی زیر ســقف ســاختمان تعمیرگاه ســاختمانی به ابعاد 5/10 × 8 متر و ارتفاع 2/40 متر با کف سرامیک و بدنه کاشی کاری 
شــده وجود دارد و ســقف آن اندود دو گچه پرداختی با درب و پنجره های از نوع پروفیل آهن می باشــد. در داخل محوطه در قســمت 
غربی عرصه ملک ســرویس بهداشــتی به ابعاد 3/68 × 3 متر و ارتفاع 2 متر به صورت دو چشــمه توالت و دستشــویی با دیوارهای 
بلوکی و پوشــش ســقف از ورق های موجدار آزبست سیمان مشاهده گردید. کف آن ســرامیک، بدنه داخلی دیوارهای آن کاشی کاری و 
ارتفاع کف تا زیر ســقف آن 2 متر اســت. ملک دارای محوطه ســازی بتنی بوده و درب ورودی آن آهنی دولنگه می باشــد و از امتیازهای 
برق و گاز بهره برداری می نماید. ملک مورد اختالف بعنوان تعمیرگاه طی اجاره نامه عادی مورخ 88/11/5 به مدت ســه ســال به خوانده 
واگــذار گردیــد و اجاره 18 ماه اول آن در کنار ودیعه پرداختی به مبلــغ 35/000/000 ریال ماهیانه 4/000/000 ریال و برای 18 
ماه بعد در کنار ودیعه 40/000/000 ریال اجاره ماهیانه 4/500/000 ریال تعیین گردید. با توجه به مراتب مذکور، موقعیت مکانی 
ملک، اندازه مساحت عرصه، شک و قواره هندسی، مقدار و کیفیت بنای احداثی و مصالح مصرفی و منظور نمودن نوع کاربری ملک )به 
صورت تعمیرگاه(، درنظر گرفتن امتیازهای منصوبه و ملحقات و سایر عوامل و مولفه های موثر در قضیه میزان اجرت المثل ایام تصرف 
مســتاجر در عیــن مســتاجره از تاریخ 91/11/05 لغایت 93/03/01 به شــرح آتی عبارتند از: اجرت المثــل از تاریخ 91/11/05 تا 
92/11/05 ماهیانه 7/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 84/000/000 ریال اجرت المثل از تاریخ 92/11/05 تا 93/03/01 ماهیانه 
8/500/000 ریال جمعاً به بملغ 33/150/000 ریال جمع کل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 91/11/05 لغایت 93/03/01 به 

مبلغ 117/150/000 ریال یکصد و هفتده میلیون و یکصد و پنجاه هزار ریال
شعبه اول دادگستری عمومی حقوقی ساری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای کوشــیار کوثری دارای شناســنامه شماره 12098 به شرح دادخواست به کالسه 941236 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان حمید کوثری به شناســنامه 3 در تاریخ 1394/1/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- کوشیار کوثری فرزند حمید به ش.ش 12098 متولد 1366 صادره از مشهد فرزند متوفی 2- کامیار کوثری فرزند حمید به ش.ش 
1463 متولد 1360 صادره از اصفهان فرزند متوفی 3- دانیال کوثری فرزند حمید به ش.ش 23314 متولد 1367 صادره از مشــهد فرزند متوفی 4- فرشــته 
صنالیتــی لطف آبــادی فرزند عبدالرحمن به ش.ش 228 متولد 1333 صادره از مشــهد همســر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به 
استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 28256                                                       شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نعمت ســرحدی دارای شناســنامه شماره 652 به شــرح دادخواست به کالســه 21/94/530 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمدصالح ســرحدی به شناســنامه 0970213549 در تاریخ 1394/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- نعمت ســرحدی فرزند محمــد ش.ش 652 ت.ت 1363 پدر متوفی 2- فاطمه ســرحدی فرزند 
تاج محمــد ش.ش 169 ت.ت 1363 مــادر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در ســه نوبت پی در پــی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 1114
 رئیس شعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان ایثارگران سرخس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم قوچی دارای شناســنامه شــماره 2163 به شرح دادخواست به کالســه 21/94/528 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان غالمحســین قوچی به شناســنامه 731 در تاریخ 83/12/23 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به: 1- ابراهیم قوچــی فرزنــد غالمحســین ش.ش 2163 ت.ت 1349 فرزند متوفی 2- علی رضــا قوچی فرزند 
غالمحســین ش.ش 1989 ت.ت 1344 فرزنــد متوفــی 3- فاطمــه قوچی فرزند غالمحســین ش.ش 379 ت.ت 1336 فرزند متوفــی 4- عباس قوچی 
فرزند غالمحسین ش.ش 8 ت.ت 1351 فرزند متوفی 5- حسین قوچی فرزند غالمحسین ش.ش 11 ت.ت 1332 فرزند متوفی 6- زرگل قوچی فرزند 
غالمحســین ش.ش 407 ت.ت 1308 فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف 1115
 رئیس شعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان ایثارگران سرخس

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیم قوچی دارای شناســنامه شــماره 2163 به شرح دادخواست به کالســه 21/94/536 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زرگل قوچی به شناســنامه 407 در تاریخ 1387/7/2 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ابراهیم قوچی فرزند غالمحســین ش.ش 2163 ت.ت 1349 فرزند متوفی 2- علی رضا قوچی فرزند غالمحسین ش.ش 
1989 ت.ت 1344 فرزند متوفی 3- فاطمه قوچی فرزند غالمحسین ش.ش 379 ت.ت 1336 فرزند متوفی 4- عباس قوچی فرزند غالمحسین ش.ش 
8 ت.ت 1351 فرزند متوفی 5- حسین قوچی فرزند غالمحسین ش.ش 11 ت.ت 1332 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف 1116
 رئیس شعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان ایثارگران سرخس

»آگهی مزایده مال غیرمنقول- نوبت اول«
در پرونــده کالســه 94/590/ اجرایی حل اختــالف مطرح در اجرای احکام مدنی دادگســتری علی آباد کتول محکوم علیهــم 1- بتول برآبادی 2- 
ســیداحمد میرفندرسکی قیم اتفاقی زهرا، محمدطاها و یســنا همگی برآبادی محکوم است به پرداخت چهارصد عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته 
به انضمام خســارات متعلقه قانونی در حق راحله ســادات میرفندرســکی فرزند ســیدهادی و هزینه اجرا که جهت استیفای محکوم به و هزینه اجرا ملکی 
با مشــخصاتی که در ادامه خواهد آمد از محکوم علیهم توقیف و با رعایت شــرایط مزایده به فروش می رسد. »توصیف اجمالی ملک« ششدانگ یک واحد 
آپارتمان مســکونی به شــرح ذیل واقع در علی آباد کتول کمربندی ســابق خیابان استخر الغدیر کوچه غدیر ســوم 1- ملک ارائه شده فاقد سند رسمی و 
دارای مبایعه نامه فروش به مورخ 1386/03/22 متعلق به محمود برآبادی می باشــد. 2- ملک ارائه شــده دارای پروانه ســاختمانی به شــماره 15163 
مورخ 1388/02/03 می باشد. 3- مساحت عرصه این ملک حدوداً 300 مترمربع و اعیانی آن شامل زیرزمین و طبقه اول می شود حدوداً 176 مترمربع 
زیرزمین و 182 مترمربع طبقه اول می باشد. با توجه به تحقیقات بعمل آمده در خصوص ارزش ملک در آن محدوده، موقعیت مکانی ملک، مساحت قدمت 
و مصالح به کاررفته در ســاخت و متعلقات مربوطه )آب، برق، گاز( و در نظر گرفتن کلیه جوانب مؤثر در ارزیابی، ارزش ملک تعرفه شــده مبلغ دویســت و 
شــصت و نه میلیون و پانصد هزار تومان )2/695/000/000 ریال( توســط کارشــناس برآورد و قیمت گذاری گردید. »زمان و مکان مزایده« 1- زمان 
مزایــده: زمان چهارشــنبه مورخ 1394/12/05 ســاعت 11 الی 12 صبــح 2- مکان مزایده: اجرای احکام مدنی دادگســتری علی آباد »شــرایط مزایده« 
1- مزایده از مبلغی که توســط کارشــناس تعیین گردیده شــروع و برنده مزایده کسی اســت که باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید. 2- برنده 
مزایده می بایســت 10% مبلغ پیشــنهادی را نقداً و فی المجلس به حساب ســپرده دادگستری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ جلسه مزایده 
واریز نماید؛ واال وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ســپرده واریزی )10%( پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهدشــد. 3- کلیه 
هزینه های نقل و انتقال ملک اعم از عوارض، مالیات و غیره به عهده برنده مزایده می باشد. 4- مطابق مواد 142 و 143 قانون اشعاری، چنانچه شکایتی 
راجع به مزایده باشد می بایست ظرف یک هفته از تاریخ مزایده تقدیم شود و تحویل ملک پس از تأیید صحت جریان مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده 

اجرائیه خواهد بود؛ در صورت عدم تأیید صحت مزایده، این اجرا مسوولیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ سپرده )10%( تودیع خواهد شد.
اجرای احکام مدنی دادگستری علی آباد کتول

آگهی مزایده
نظــر بــه اینکه در پرونده اجرایی کالســه 3/94/281 به موجب دادنامه 93/935 صادره از این دادگاه محکوم علیما 1- خانم ســکینه ســلمانی 
2- آقــای جعفــر تاریکــه به پرداخت مبلــغ 242/537/566 ریال بابت اجرت المثل و غیره در حق محکوم لها خانم گل نســاء پلنگــی و نیز پدراخت مبلغ 
11/750/610 ریال بابت نیم عشــر در حق دولت محکوم گردیده اند لذا با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه )جعفر تاریکه( بشــرح کفش های تعرفه 
شده که جمعاً به مبلغ 369/500/000 ریال توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته است لذا پس از انجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری 
بفروش می رســد طالبین خرید می تواننند در جلســه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تســلیم نمایند. )توصیف اجمالی اموال براساس ماده 123 
قانون اجرای احکام مدنی( 1- کفش لوانی مردانه سایر 40 تا 44 به تعداد 50 جفت جمعاً به مبلغ 35000000 ریال 2- کفش ریکاس مردانه سار 40 تا 
44 به تعداد 30 جفت جمعاً به مبلغ 37000000 ریال 3- کفش رکاپ مردانه سایز 40 تا 44 تعداد 30 جفت جمعاً به مبلغ 21000000 ریال 4- کفش 
ال ان مردانه سایز 40 تا 44 به تعداد 20 جفت جمعاً به مبلغ 25500000 ریال 5- کفش پا به پا مردانه سایز 40 تا 44 تعداد 90 جفت جمعاً به مبلغ 
63000000 ریــال 6- کفــش هاوا مردانه ســایز 40 تا 44 بع تعداد 40 جفت 8- کفش صفا مردانه ســایز 40 تا 44 بــه تعداد 20 جفت 12000000 
ریال 9- کفش شــرکاء مردانه ســایز 40 تا 44 به تعداد 40 جفت جمعاً به مبلغ 22000000 ریال 10- کفش آدیداس مردانه ســایز 40 تا 44 به تعداد 
20 جفت جمعاً به مبلغ 18000000 ریال به مالکیت محکوم علیه )حعفر تاریکه( که جمعاً به مبلغ 269/500/000 ریال توســط کارشــناس مورد ارزیابی 
قرار گرفته اســت که نشــانس محل نگهداری و توقیف اموال واقع در گرگان خیابان امام خمینی پاســاژ بابائیان می باشد. )زمان و مکان مزایده( 1- زمان 
مزایده: 1394/12/02 از ســاعت 10/00 الی 11/00 صبح 2- مکان مزایده: دفتر شــعبه ســوم دادگاه حقوقی گرگان )شــرایط مزایده( 1- مزایده از 
مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قول نماید. 2- برنده مزایده می بایست 
10% مبلغ مورد پیشــنهاد را نقداً به حســاب سپرده دادگســتری تودیع و مابقی آن را ظرف یکماه از تاریخ اجرای مزایده به حساب 2171294778000 
ســپرده دادگســتری واریز و قبض آن را تســلیم دفتر شعبه نمایند درغیراین  صورت وفق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی 10% سپرده پس از کسر 
هزینه هــای اجرایــی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده برای مرحله بعد تجدید خواهد شــد. 3- طالبین خریــد می توانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با 
هماهنگی این اجرای احکام از ملک توقیف شده بازدید نماید. 4- تحویل ملک پس از تأیید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادرکننده اجرائیه خواهد بود. 
در صورت عدم تأیید صحت مزایده این اجراء مســؤلیتی در رابطه با خریدار ندارد و فقط مبلغ تودیع شــده عودت خواهد شــد. 5- کلیه هزینه های نقل 
انتقال ملک/زمین اعم از مالیات عوارض و هزینه دفترخانه و غیره برعهده برنده مزایده اســت. 6- مزایده با حضور نماینده محترم دادســتان دادســرای 

عمومی و انقالب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
دفتر شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی گرگان

آگهی مزایده
موجب دادنامه شــماره 901265 و اجراییه صادره از شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان در پرونده اجرایی 2/92087  محکوم علیه ســید 
مجید رحمت بخش به پرداخت 679361520 ریال در حق دانشــگاه گلســتان و مبلغ 33358067 ریال بابت نیم عشــر دولتی محکوم گردیده اســت که 
حســب درخواســت محکوم له اموال متعلق به محکوم علیه توسط کارشــناس منتخب بازدی و به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است که پس از جری 
تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری بفروش می رسد طالبین خرید می توانند در جلسه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارایه و تسلیم کنند. توصیف 
اجمالی ملک براســاس ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی ملک واقع در گرگان، خیابان کمربندی حدفاصل بین ویالشــهر و جهاد 1- کل ملک به مســاحت 
32000 مترمربع اســت که قدرالســهم محکوم علیه 4100 مترمربع از کل ملک است اربعه کل ملک طبق نقشه تفکیکی ارائه شده شماالً مدرسه دین و 
دانش جنوباً کمربندی گرگان غرباً به جهاد و شرقاً به ویالشهر وفق کروکی کارشناس می باشد البته تاکنون ملک بین شرکا تقسیم و تفکیک نگردیده است 
و محل دقیق 4100 مترمربع ســهم محکوم علیه نیز مشــخص نیســت و ملک دارای بیع نامه عادی می باشــد. ارزیابی: با بررســی های به عمل آمده به لحاظ 
موقیعت و مســاحت ارزش این ملــک )4100 مترمربع( برابر 17/000/000/000 ریال ارزیابی می گردد. زمــان و مکان مزایده: 1- زمان مزایده: روز 
دوشــنبه مورخه 1394/12/15 ســاعت 9 الی 10 2- مکان مزایده: دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان »شرایط مزایده« 1- مزایده از مبلغی 
که توسط کارشناسی تعیین گردیده شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را در جلسه مزایده قبول نماید. 2- برنده مزایده می بایست ٪10 
مبلغ پیشــنهادی ر نقداً و فی المجلس به حســاب ســپرده دادگســتری واریز و الباقی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ جلسه مزایده واریز نماید؛ واال وفق 
ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی، ســپرده واریزی )10٪( پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 3- طالبین خرید می توانند یک 
هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام اموال منقول توقیف شده بازدید نمایند. 4- کلیه هزینه های نقل و انتقال ملک اعم از عوارض، 
مالیــات و غیره به عهده برنده مزایده می باشــد. 5- انتقال مال مورد مزایــده پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجراییه خواهد بود 
در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مســئولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شــده عودت خواهد شــد. 6- مزایده با حضور نماینده 

محترم دادستان دادسرای عمومی و انقالب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد. 
مدیر اجرای شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 9400457
بموجب پرونده اجرایی کالسه فوق خانم صدیقه صیامی اترآباد فرزند براتعلی ش.ش 1121 قوچان با کد ملی 0872437035 بعنوان بستانکار 
پرونده باستناد سند نکاحیه شماره 5843-91/11/11 دفترخانه 3 ازدواج قوچان علیه ورثه مرحوم امیر زینعلی پور رحمت  آبادی فرزند صادق در تاریخ 
94/10/19 به تعداد 80 ســکه طالی تمام بهار آزادی که بنا به درخواســت بســتانکار به نرخ شــاخص روز به مبلغ 758/400/000 ریال تعســیر یافته 
تقاضای صدور اجراییه نموده اســت، نظر به اینکه برابر اعالم بســتانکار به دلیل تغییر یافتن آدرس های ورثه و قادر نبودن ارایه آدرس مدیونین توســط 
بســتانکار، ابالغ اوراق اجراییه به مخاطبین میســر نمی باشــد لذا بدینوسیله باســتناد ماده 19 آیین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء به 
خانم پری عضدالملکی فرزند پرویز ش.ش 127 کرج با کد ملی 2993143743 بعنوان مادر مرحوم و آقای صادق زینعلی پور رحمت آبادی بشــماره ملی 
0860626271 قوچــان بعنوان فرزند مرحکوم بقیومیت خانم پری عضدالملکی با مشــخصات فوق بشــماره قیومیــت 940329 ش ب 94/08/13-1 
شــعبه دوم دادیاری سرپرســتی دادســرای عمومی و انقالب کرج ابالغ می گردد چنانچه از تاریخ انتشــار این آگهی که بمنزله ابالغ اجراییه می باشــد ظرف 
مــدت 10 روز نســبت بــه پرداخت تمامی بدهی تــان اقدام ننمایید عملیات اجرایی علیه شــما تعقیب می گــردد و بجز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشــر 

نخواهد شد. م الف 398
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی ابالغ احضاریه به متهم مهدی صیاد
نظر به اینکه در پرونده کالسه 931883 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بخش کماالن متهم مهدی صیاد به اتهام سرقت احشام حسب شکایت سلمان 
کتول بعلت متواری بودن، مورد شناسایی قرار نگرفته است لذا در راستای اعمال ماده 115 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری فقط یکبار در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و به نامبرده ابالغ می گردد تا جهت رسیدگی به اتهام وارده در روز دوشنبه مورخه 95/1/23 ساعت 

9 صبح در این شعبه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 10
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بخش کماالن

آگهی ابالغ احضاریه به متهم زربی بی نارویی فرزند جمعه 
نظــر بــه اینکه در پرونده کالســه 941919 شــعبه 101 دادگاه کیفــری 2 بخش کماالن متهم زربــی بی نارویی فرزند جمعه به اتهام اســتفاده از 
شناســنامه دیگری حســب گزارش مرجع انتظامی بعلت متواری بودن، مورد شناســایی قرار نگرفته اســت لذا در راســتای اعمال ماده 115 و 174 قانون 
آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری فقط یکبار در روزنامه کثیراالنتشــار چاپ و به نامبرده ابالغ می گردد تا جهت رســیدگی به اتهام 
وارده در روز سه شنبه مورخه 95/1/24 ساعت 9 صبح در این شعبه حاضر و از خود دفاع نماید در غیر اینصورت دادگاه غیاباً رسیدگی و اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف 9
رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری 2 بخش کماالن

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه آقای رحیم رشخانی فرزند غالم رسول به اتهام خیانت در امانت از طرف این بازپرسی تحت تعقیب است به جهت معلوم نبودن محل 
اقامــت و ابــالغ احضاریه ممکن نگردیده بدین وســیله در اجرای ماده 174 قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابــالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
انتشــار آگهی در شــعبه اول بازپرسی دادســرای عمومی و انقالب شهرستان سرخس جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور 

اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف1113
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب سرخس

اجراییه
مشخصات محکوم له: بانک قوامین استان گلستان مشخصات محکوم علیه: 1- علی ساور علیا فرزند: علی اکبر نشانی: گرگان - شهرک بهزیستی - 
دانشگاه 7 - کوچه شهید ساوری 3 - پالک 9 2- سیدسعید مصهری فرزند: سیدمهدی نشانی: گرگان - خیابان رازی مقابل شهرداری ناحیه 2 مشخصات 
نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له: سعید عابدی پور فرزند: محمدعلی نشانی: گرگان - بلوار ناهارخوران - بین عدالت 48-50 مدیریت شعب استان 
گلستان نوع رابطه: نماینده حقوقی محکوم له: بانک قوامین استان گلستان محکوم به: بموجب شماره دادنامه مربوطه 9409971721000672 محکوم 
علیهما محکومند به پرداخت تضامنی مبلغ 29/168/792 ریال به انضمام هزینه دادرســی 335/000 ریال و خســارت تأخیر تأدیه تا مورخه 94/6/15 
و پرداخت تأخیر روزانه به مبلغ 12/950 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست 94/6/15 لغایت اجرای حکم تا وصول محکوم به در حق محکوم له پرداخت 

نیم عشر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد.
مسئول دفتر شعبه دهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

ابالغ وقت رسیدگی 94/584 
بدنوســیله به اقای عباس کرمانی فرزند رمضانعلی اخطار میگردد خواهان مهدی آزادواری دادخواســتی به خواســته مطالبه طلب به طرفیت شــما به این 
شــورا تقدیــم نموده لذا وقت رســیدگی مســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در یکــی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج میگردد تا 
خوانده در دفتر شــعبه اول شــورای حل اختالف کماالن حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده در جلســه دادرســی که به 
روز چهار شــنبه تاریخ 1394/12/26 ســاعت 16/10 بعدازظهر تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه  نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت 

آن ده روز خواهد بود.
دبیرخانه ی شورای حل اختالف بخش کماالن

ابالغ وقت رسیدگی  94/534
بدنوســیله به اقای عبداهلل ســارانی فرزند خدانظر اخطار میگردد خواهان عبدالعزیز ســیر یازهی فرزند عثمان دادخواســتی به خواســته مطالبه طلب به 
طرفیت شــما به این شــورا تقدیم نموده لذا وقت رســیدگی مستندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
درج میگردد تا خوانده در دفتر شــعبه اول شــورای حل اختالف کماالن حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده در جلســه 
دادرســی که به روز چهار شــنبه تاریخ 1394/12/25 ســاعت 16/15 بعدازظهر تعیین شده است شــرکت نمایند چنانچه  نیاز به آگهی مجدد باشد فقط 

یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
    دبیرخانه ی شورای حل اختالف بخش کماالن

    
متن آگهی

پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای قاسم خالقی رخنه که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شــماره 9409977509200851 صادره از شعبه 253 در پرونده شــماره 9409987509200531 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ دویست و نود و پنج هزار ریال بابت خسارت وارده به سبب دادرسی در حق محکوم له آقای حسین نعیمی و نیم عشر دولتی شده اید 
ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به 

وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 28221
منشی شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای علی الری فرزند حســن دارای شناســنامه شماره 109668 به شرح دادخواســت به کالسه 943098 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان حسن الری به شناسنامه شــماره 76056 درتاریخ 1393/10/1 دراقامتگاه دائمی خود را 
فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- فاطمه حمزه ئی فرزند مرحوم ابراهیم ش ش 11346 نسبت با متوفی مادر 2- علی 
الری فرزند حســن ش ش 109668 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد جواد الری فرزند حســن ش ش 5268 نسبت با متوفی فرزند 4- ابوالفضل الری 
فرزند حســن ش ش 109671 نســبت با متوفی فرزند 5- زهرا الری فرزند حســن ش ش 109669 نسبت با متوفی فرزند 6- رضا الری فرزند حسن 
ش ش 109670 نسبت با متوفی فرزند 7- محمد حسین الری فرزند حسن ش ش 4831 نسبت با متوفی فرزند 8- بتول بیطرفان فرزند علی ش ش 
64 نســبت 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
 آقای حسین خازنی فرزند ابراهیم دارای شناسنامه شماره 1666 به شرح دادخواست به کالسه 943097 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان عفت شــاه جعفری به شناسنامه شــماره 56 درتاریخ 1392/1/7 دراقامتگاه دائمی خود را 
فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- محمد رضا خازنی فرزند ابراهیم ش ش 3973 نســبت با متوفی فرزند 2- عباس 
خازنی فرزند ابراهیم ش ش 15692 نســبت با متوفی فرزند 3- حســین خازنی فرزند ابراهیم ش ش 1666 نســبت با متوفی فرزند 4- جواد خازنی 
فرزند ابراهیم ش ش 1 نســبت با متوفی فرزند 5- کوکب خازنی فرزند ابراهیم ش ش 371 نســبت با متوفی فرزند 6- زهره خازنی فرزند ابراهیم 
ش ش 692 نســبت بــا متوفــی فرزند 7- بتول خازنی فرزند ابراهیم ش ش 74412 نســبت با متوفی فرزند 8- نرگــس خازنی فرزند ابراهیم ش ش 
77234 نســبت با متوفی فرزند 9- منصوره خازنی فرزند ابراهیم ش ش 191 نســبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشــد ازتاریخ نشرنخســتین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای احمد نوید یوسفی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شــماره 9409977509200704 صادره از شــعبه 253 در پرونده شــماره 9409987509200704 محکوم به پرداخت سی و سه میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک 1394/03/10 الی یوم االدا و پرداخت مبلغ پانصد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له آقای علی پاکدامن و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید 

در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 28242
منشی شعبه 253 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

متن آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای غالمعلی نوری و احمد پیروی فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دادخواست آقای معصومه اکبرزاده 
شهابی علیه شما بخواسته تنظیم سند به موجب حکم شماره 9409977516201347 در پرونده کالسه 931064 به خوانده ردیف دوم به تنظیم سند 
ســه دانگ مشــاع از ششدانگ مســتثنیات پالک ثبتی 202 اصلی بخش 9 مشــهد مزرعه گیف و محکومیت خوانده اول به پرداخت 350/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی و درج آگهی یک نوبت و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج می گردد رای صادره 

غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی واخواهی در این شورا است. م الف 28238
 مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه 263

متن آگهی
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای مسعود یازان فرزند احمد که مجهول المکان می باشند ابالغ می گردد چون وفق 
دادنامه شماره 9409977579900762 صادره از شعبه 49 در پرونده شماره 940274 محکوم به پرداخت 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 3/090/000 ریال بابت خســارت دادرســی و پرداخت خســارت تأخیر تأدیه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له آقای و 
نیم عشــر دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 28235 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

PB
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  شماره 2469
رونوشت آگهی حصروراثت

نظر به اینکه آقای روح اله مقامی نسب دارای شناسنامه شماره 6 به شرح دادخواست به كالسه از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده كه شادروان سکینه گفتی به شناسنامه 465 در تاریخ 94/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است 1- روح اله مقامی نسب فرزند عباس به ش ش 6 متولد 1362 - 2- مهدی گفتی فرزند عباس به ش ش 554 متولد 1364 - 3- معصومه 
گفتی فرزند عباس به ش ش 8 متولد 1349 - 4- ام البنین گفتی فرزند عباس به ش ش 837 متولد 1357 - 5- غالمرضا مقامی نســب فرزند عباس به 
ش ش 873 متولد 1349 - 6- اسحاق گفتی فرزند عباس به ش ش 669 متولد 1344 همگی فرزندان متوفی  اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.111
شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان جغتای

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم صدیقه خســرو شــیری دارای شناسنامه شــماره 348 به شرح دادخواست به كالسه از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان علی اصغر خسرو شیری به شناسنامه 148 در تاریخ 1370/7/20  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 1- آدینه محمد خســرو شــیری فرزند علی اصغر به ش ش 223 متولد 1323 فرزند 2- امامقلی خســرو شیری فرزند 
علی اصغر به ش ش 2 متولد 1339 فرزند 3- احمد خســرو شــیری فرزند علی اصغر به ش ش 288 متولد 1338 فرزند 4- حســین خان خســرو شــیری 
فرزند علی اصغر به ش ش 1 متولد 1328 فرزند 5- عید محمد خســرو شــیری فرزند علی اصغر به ش ش 379 متولد 1349 فرزند 6- صدیقه خســرو 
شیری فرزند علی اصغر به ش ش 348 متولد 1342 فرزند 7- معصومه خسرو شیری فرزند حاجی بابا علی به ش ش 11 متولد 1301 همسر 8- معصومه 
خســرو شــیری فرزند محمد ابراهیم به ش ش 44 متولد 1302 همســر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.112
شعبه 2  شورای حل اختالف شهرستان جغتای

آگهی حصر وراثت
خانم منصوره عبداله زاده بوری آبادی فرزند عبدالحســین تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده كه درخواســت وی به حوزه ســوم شــورای حل 
اختــالف تربت حیدریه ارجاع و به شــماره 3/583/94 ثبت كه چنین اشــعار داشــته مرحوم پرویز صارمــی بوریا ابادی فرزند حســین در تاریخ 94/11/1 
برحمــت ایــزدی پیوســته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- منصــوره عبداله زاده بوری آبادی ش ش 791 ت ت 1335 همســر متوفی 2- احمد صارمی 
بــوری ابــادی ش ش2851 ت ت 1360 فرزنــد متوفی 3- اكرم صارمی بــوری ابادی ش ش 611 ت ت 1358 فرزند متوفــی 4- اعظم صارمی بوری ابادی 
ش ش1855  ت ت 1355 فرزنــد متوفــی و بجــز نامبــردگان فوق وارث دیگــری ندارد لذا مراتب یك نوبــت آگهی میگردد كه چنانچه كســی اعتراضی و یا 
وصیتنامه ای اعم ســری و رســمی داشــته باشــد ظرف یکماه پس از تاریخ انتشــار این آگهی به حوزه سوم شــورای حل اختالف تربت حیدریه مراجعه نماید. 

واال گواهی صادر خواهدشد 460
دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی حصر وراثت
خانم ســکینه دهقان كامه ســفلی فرزند حســین  تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده كه درخواست وی به حوزه سوم شورای حل اختالف تربت 
حیدریه ارجاع و به شــماره 3/586/94 ثبت كه چنین اشــعار داشــته مرحوم صدیقه كشــاورز منظری  فرزند محمد حســین  در تاریخ 93/1/18  برحمت 
ایزدی پیوســته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- محمد دهقان ش ش 1607 ت ت 1345 فرزند متوفی 2- ســکینه دهقان كامه ســفلی ش ش 1606 
ت ت 1339 فرزنــد متوفــی و بجــز نامبردگان فوق وارث دیگــری ندارد لذا مراتب یك نوبت آگهی میگردد كه چنانچه كســی اعتراضی و یا وصیتنامه ای اعم 
ســری و رســمی داشته باشــد ظرف یکماه پس از تاریخ انتشــار این آگهی به حوزه ســوم شــورای حل اختالف تربت حیدریه مراجعه نماید. واال گواهی صادر 

خواهدشد 461
دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی حصر وراثت
خانم ســیده مریم ســیدی فرزند ســید علی اصغر تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده كه درخواست وی به حوزه سوم شورای حل اختالف تربت 
حیدریه ارجاع و به شماره 3/584/94 ثبت كه چنین اشعار داشته مرحوم مرتضی طحان بوری آبادی فرزند محمد حسین در تاریخ 94/11/5 برحمت ایزدی 
پیوسته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از 1- ساجده طحان بوری آبادی ش ش 0691376158 ت ت 1389 فرزند  متوفی 2- ثنا طحان بوری آبادی ش ش 
0691573816 ت ت 1393 فرزنــد  متوفــی 3- محمد حســین طحان بوری آبــادی ش ش 590 ت ت 1309 پدر  متوفی 4- رضوان مینایی ش ش 8 ت ت 
1319 مادر متوفی 5- سیده مریم سیدی ش ش 0690276966 ت ت 1370 همسر متوفی و بجز نامبردگان فوق وارث دیگری ندارد لذا مراتب یك نوبت 
آگهی میگردد كه چنانچه كســی اعتراضی و یا وصیتنامه ای اعم ســری و رسمی داشــته باشد ظرف یکماه پس از تاریخ انتشار این آگهی به حوزه سوم شورای 

حل اختالف تربت حیدریه مراجعه نماید. واال گواهی صادر خواهدشد 462
دبیر حوزه 3 شورای حل اختالف تربت حیدریه

آگهی مزایده
خانم مهری معلم فرزند محمد به ش ملی 0901333808 صادره حوزه یك كاشمر به استناد سند نکاحیه شماره 4256 مورخه 1378/8/13 دفتر 
ازدواج شماره 24 كاشمر مبادرت به صدور اجرائیه اس علیه سید محمد كاظم حسینی نسب فرزند سید حسین به تعداد 500 سکه بهار آزادی تقویم شده 
به مبلغ 4/950/000/000 ریال را نموده است كه پرونده ای به كالسه 9300369 در شعبه اجرای این ثبت تشکیل كه پس از ابالغ اجرائیه و سیر مراحل 
قانونی حسب تقاضای بستانکار ششدانگ یك باب منزل پالک 343/2579 فرعی واقع در اراضی كوچه قاضیان از 237 اصلی بخش یك اربعه تربت حیدریه 
به نشانی تربت حیدریه خیابان امام حسین نبش شهید حجتی با حدود اربعه برابر پرونده ثبتی بشرح شماال بطول 16/57 متر دیواریست به زمین بی بی آنی 
سردسته از پالک 343 فرعی شرقا بطول 17 متر دیوار بدیوار منزل رجبی از پالک 343 فرعی جنوبا در سه قسمت كه قسمت دوم غربی است بطولهای 10 
و 7/05و 11/45 متر دیواریســت به زمین حســین حسینی نســب از پالک 343 فرعی غربا بطول 11/20 متر درب و دیواریست به خیابان با اوصافی بشرح 
اینکه ملك مذكور در یك طبقه میباشــد كه دارای دو باب مغازه میباشــد كه در اجاره غیر میباشــد و یك هال حدود 40 متر مربع و آشــپزخانه حدود 18 متر 
مربع و دو اتاق خواب 3*4 متر مربع و سرویس بهداشتی و حمام و امتیازات آب و برق و گاز مشترک با دو دربند مغازه میباشد و در تصرف عادی غیر میباشد 
لذا ششدانگ پالک فقو در قبال طلب بستانکار و هزنیه های اجرایی بازداشت و طبق نظریه مورخ 94/8/6 ارزیاب مجدد به مبلغ 4/600/000/000 ریال 
ارزیابی شــده اســت لذا با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده ششــدانگ پالک فوق در روز چهارشــنبه مورخه 1394/12/5 از ساعت 9 الی 12 قبل از ظهر در 
محل شــعبه اجرای ثبت از مبلغ ارزیابی شــده فوق شــروع و به باالترین مبلغ پیشــنهادی به فروش خواهد رســید ضمنا هزنیه های اجرایی به شرح ماده 40 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا وصول و سایر هزنیه های احتمالی كه مبلغ آن معلوم نیست به شرح بند 6 ماده 121 آئین نامه فوق به عهده 

خریدار میباشد و صول خواهد شد .  459 تاریخ انتشار 94/11/17
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی حصر وراثت
آقای سعید عمو اوغلی دارای شناسنامه شماره 7341 به شرح دادخواست به كالسه 94/11/6-940311/2 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان صمد عمو اوغلی به شناســنامه شــماره 31 در تاریخ 1394/10/19 در اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی 
گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت به 1- ســعید عمواوغلی نام پدر صمد شــماره شناســنامه 7341 تاریخ تولد 1359 پسر متوفی 2- حسن عمواوغلی نام 
پدر صمد شماره شناسنامه 5638 تاریخ تولد 1352 پسر متوفی 3- یوسف عمواوغلی نام پدر صمد شماره شناسنامه 4266 تاریخ تولد 1349 پسر متوفی 
4- حیدر عمواوغلی نام پدر صمد شماره شناسنامه 847 تاریخ تولد 1365 پسر متوفی 5- میالد عمواوغلی نام پدر صمد شماره شناسنامه 1450176267 
تاریخ تولد 1368 پسر متوفی 6- شهناز عمواوغلی نام پدر صمد شماره شناسنامه 5639 تاریخ تولد 1354 دختر متوفی 7- مهناز عمواوغلی نام پدر صمد 
شــماره شناســنامه 7340 تاریخ تولد 1357 دختر متوفی 8- گلناز عمواوغلی نام پدر صمد شــماره شناسنامه 648 تاریخ تولد 1361 دختر متوفی 9- مهین 
تاج ســطوتی نیری نام پدر رســتمعلی شماره شناسنامه 2325 تاریخ تولد 1327 همســر متوفی اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك 
نوبــت یــك ماهــه آگهی مینماید تا هر كس اعتراض یدارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نیر

آگهی حصر وراثت
آقای قربان قارداشــخان زاده دارای شناســنامه شماره 444 به شرح دادخواست به كالسه 94/11/7-940315/2 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان حسن قارداشخان زاده  به شناسنامه شماره 441 در تاریخ 1394/7/27 در اقامتگاه دائمی خود بدورد 
زندگی گفته ورثه ان مرحوم منحصر اســت به 1- ناصر قارداشــخان زاده  نام پدر حســن شماره شناســنامه 4564 تاریخ تولد 1360 پسر متوفی 2- عیسی 
قارداشخان زاده  نام پدر حسن شماره شناسنامه 339 تاریخ تولد 1346 پسر متوفی 3- مجید قارداشخان زاده  نام پدر حسن شماره شناسنامه 295 تاریخ 
تولد 1342 پســر متوفی 4- رشــید قارداشــخان زاده  نام پدر حســن شماره شناسنامه 340 تاریخ تولد 1348 پســر متوفی 5- ستار قارداشخان زاده  نام 
پدر حســن شــماره شناســنامه 4563 تاریخ تولد 1359 پسر متوفی  6- غالمحسن قارداشخان زاده  نام پدر حسن شماره شناسنامه 430 تاریخ تولد 1355 
پسر متوفی 7- فهیمه قارداشخان زاده  نام پدر حسن شماره شناسنامه 1 تاریخ تولد 1339 دختر متوفی 8- قربان قارداشخان زاده  نام پدر حسن شماره 
شناســنامه 444 تاریخ تولد 1356 متوفی 9- لطیفه فیروز خشــکه رود نام پدر یداله شــماره شناســنامه 3 تاریخ تولد 1320همســر متوفی اینك با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك نوبت یك ماهه آگهی مینماید تا هر كس اعتراض یدارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان نیر

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای مهدی قانعی  دارای شناســنامه شــماره 6 به شــرح دادخواســت به كالسه 94/373 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنین توضیح داده كه شــادروان محمد قانعلی به شناســنامه 101 در تاریخ 93/8/7 در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت 1- مهــدی قانعی نام پدر محمــد ش ش 6 ت ت 1357 فرزند متوفــی 2- علیرضا قانعی نام پدر محمــد ش ش 38 ت ت 1352 
فرزنــد متوفــی 3- هــادی قانعــی نام پدر محمد ش ش 5 ت ت 1360 فرزنــد متوفی 4- فتح اله قانعی نام پدر محمــد ش ش 8 ت ت 1340 فرزند متوفی 
5- زهــرا قانعــی نــام پدر محمد ش ش 15 ت ت 1349 فرزند متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور 
حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شــورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهدشد.179
شعبه هجده  شورای حل اختالف شهرستان بردسکن

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوسیله به آقای محمد محمدی زاده فرزند نوروز علی فعال مجهول المکان ابالغ میشود كه آقای حمید رضا سرگلزائی  دادخواستی به خواسته تنظیم 
ســند به طرفیت شــما به شــعبه یازده شورای حل اختالف دادگستری  چناران ارائه و به كالســه 11/417/94 ثبت و برای روز دوشنبه مورخه 94/12/24 
ســاعت 15/00  وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه كثیراالنتشــار درج میگردد شما میتوانید 
قبل از رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شــعبه 11 شهرستان چناران مستقر در مجتمع به نشــانی گلبهار محله گچ خراسان بعد از الله 3/3 پ 20  
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خواهد شد. 6600
مسئول دبیرخانه شعبه 11 شورای حل اختالف چناران

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوســیله به آقای نعمت یعقوب زاده فرزند كلوخ حســین فعال مجهول المکان ابالغ میشــود كه آقای حمید رضا ســرگلزائی  دادخواستی به خواسته 
تنظیم ســند به طرفیت شــما به شــعبه یازده شــورای حل اختالف دادگســتری  چناران ارائه و به كالســه 11/417/94 ثبت و برای روز دوشــنبه مورخه 
94/12/24 ساعت 15/00  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه كثیراالنتشار درج میگردد شما 
میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شعبه 11 شهرستان چناران مستقر در مجتمع به نشانی گلبهار محله گچ خراسان بعد از الله 3/3 
پ 20  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 6571
مسئول دبیرخانه شعبه 11 شورای حل اختالف چناران

دادنامه
پرونــده كالســه 9409981721200408 شــعبه نوزدهــم شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان دادنامه شــماره 
9409971721200586 خواهان : آقای بابك بختیاری صادقی فرزند غالمحســن به نشــانی گلستان گرگان خیابان مطهری جنوبی بین كوچه 22 و 24 آذران 
پالســتیك  خوانده : اقای قربان شــیخ نظری به نشانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چك. رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست اقای بابك اختیاری 
صادقی فرزند غالمحســن بطرفیت اقای قربان شــیخ نظری فرزند رمضان به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه یك فقره چك به شــماره 483350 
مورخ 93/2/20 عهده بانك اقتصاد نوین شعبه علی آباد كتول به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه 
عدم پرداخت وجه چك از ناحیه بانك محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان بشــرح دادخواســت و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهی در 
تاریخ 94/9/23 در جلســه رســیدگی شورا 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 كنندگان و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی كه حکایت از پرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده 
فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شــرح صورتجلسه مورخه 94/10/28 با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 
قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 - 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و 
مواد 198 و 519 از قانون ائین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید چك 93/2/20 تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی و پرداخت مبلغ چهار صد هزارریال بابت هزنیه 
دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز پس 

از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی حقوقی گرگان میباشد.
قاضی شعبه نوزدهم شورای حل اختالف گرگان

دادنامه
پرونــده كالســه 9409981721200407 شــعبه نوزدهــم شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان دادنامه شــماره 
9409971721200601 خواهان : آقای بابك بختیاری صادقی فرزند غالمحســن به نشــانی گلستان گرگان خیابان مطهری جنوبی بین كوچه 22 و 24 آذران 
پالستیك  خوانده : خانم مینا حسینی فرزند علی اكبر به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چك. رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست اقای بابك 
اختیاری صادقی فرزند غالمحســن بطرفیت خانم مینا حســینی فرزند علی اكبر به خواســته مطالبه مبلغ بیست و دو میلیون ریال وجه یك فقره چك به شماره 
642962 مورخ 94/5/5 عهده بانك ســپه شــعبه شهید حسینی گرگان به انضمام خسارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه و با توجه به محتویات پرونده و 
گواهینامــه عــدم پرداخت وجه چك از ناحیه بانك محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان بشــرح دادخواســت و نظر به اینکــه خوانده علیرغم ابالغ از طریق 
نشــر آگهی در تاریخ 94/9/23 در جلســه رســیدگی شورا حاضر نشده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است و نظر به اینکه اصل سند تجاری 
در یــد دارنــده حکایــت از مدیونیت صادر كنندگان و ظهور در اشــتغال ذمــه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی كــه حکایت از پرداخت وجه چك 
نماید ارائه نگردیده فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/10/28 با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و 
مســتندا به ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف و مواد 310 - 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 
قانون صدور چك و مواد 198 و 519 از قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چك 94/5/5 تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی و پرداخت مبلغ چهار صد و 
ده هزارریال بابت هزنیه دادرسی و ابطال تمبر و هزنیه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی حقوقی گرگان میباشد.
قاضی شعبه نوزدهم شورای حل اختالف گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه آقای ولی محمد خوش رفتار ابالغ میگردد حســب شــکایت آقای محمد غفــوری دایر بر توهین و تهدید  وقت رســیدگی برای مورخه 

95/2/6 ساعت 9/00 تعیین شده است در وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود. 28253
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه كیفری 2 مشهد

دادنامه
پرونــده كالســه 9409981721200406 شــعبه نوزدهــم شــورای حــل اختــالف مجتمــع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان دادنامه شــماره 
9409971721200602 خواهان : آقای بابك بختیاری صادقی فرزند غالمحســن به نشــانی گلستان گرگان خیابان مطهری جنوبی بین كوچه 22 و 24 آذران 
پالســتیك  خوانده : اقای مهران كاظمی فرزند قربان به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چك. رای قاضی شورا : در خصوص دادخواست اقای بابك 
اختیاری صادقی فرزند غالمحســن بطرفیت اقای مهران كاظمی فرزند قربان  به خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یك فقره چك به شــماره 529604 
مورخ 93/3/10 عهده بانك ســپه خاتم االنبیاء شــاهرود به انضمام خسارات دادرســی و خسارت تاخیر تادیه و با توجه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم 
پرداخت وجه چك از ناحیه بانك محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان بشرح دادخواست و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در تاریخ 
94/9/23 در جلسه رسیدگی شورا 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 كنندگان و ظهور در اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه از ناحیه خوانده دلیلی كه حکایت از پرداخت وجه چك نماید ارائه نگردیده فلذا 
با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخه 94/10/28 با احراز اشتغال ذمه خوانده و استصحاب دین و مستندا به ماده 11 قانون 
شوراهای حل اختالف و مواد 310 - 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چك و مواد 198 
و 519 از قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررســید چك 93/3/10 تا زمان اجرای حکم بر اســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانك مركزی و پرداخت مبلغ چهار صد و ده هزارریال بابت هزنیه دادرسی 
و ابطال تمبر و هزنیه نشــر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و 

ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی حقوقی گرگان میباشد.
قاضی شعبه نوزدهم شورای حل اختالف گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
كالسه پرونده 940497 شعبه 20 شورای حل اختالف گرگان بدینوسیله به خانم زینب طره مزدی فرزند محمود   مجهول المکان ابالغ میگردد خواهان 
زینب سنگ بری دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه طلب سفته  به شورای حل اختالف گرگان تقدیم نموده است پس از ارجاع به این شعبه و ثبت 
آن به كالســه فوق و جری تشــریفات قانونی تعیین وقت رســیدگی و صدور اخطاریه جهت طرفیت نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا به 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یك نوبت در یکی از روزنامه های كثیراالنتشــار درج میگردد تا خوانده در دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف 
گرگان حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم  و اخطاریه را دریافت نموده و در جلســه دادرســی كه به روز چهار شنبه تاریخ 94/12/19  ساعت 15:30   

عصر تعیین شده است  شركت نمایید چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یك نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 20 شورای حل اختالف گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- محمد رضا چرخی فرزند محمد رحیم 2- ســمانه چرخی ســهل اباد فرزند 
حســین به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو 
شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 9409987458100409 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 
1394/12/26 و ســاعت 10:45 تعیین شــده 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 

گردد. م الف 28518
شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / بانك انصار به مدیریت عاملی آقای آیت اله ابراهیمی  دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- غالمرضا صنوبری فرزند محمد 2- حیدر تاجی 
قائینی خیر اباد فرزند محمد 3- حدیث تاجی قائینی خیر اباد فرزند حیدر به خواسته مطالبه وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه 
جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالسه 
9409987458100484 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 12:00 تعیین شــده 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 یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28519
شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

اصالحیه: پیرو آگهی چاپ شده در مورخه 94/11/13 به شماره م الف 2400 موضوع شکایت منصور 
تبیانیان علیه شاهین پروین فر صحیح میباشد كه بدینوسیله اصالح میگردد.

 آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / موسســه قرض الحســنه مهر)بســیجیان(  دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- حسن حســین زاده فرزند عبدالحسین 2- خدیجه مهماندوست 
فرزند یداله به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم شــورای حل اختالف  شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 51 شــورای حل اختالف مجتمع شماره 
دو شهرســتان مشــهد واقع در مشــهد بلوار شــهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 9409987458100478 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 
1394/12/26 و ســاعت 11:45 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28520
شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی  بانك مهر اقتصاد  دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- جواد اخالقی فرزند محمد 2- علی اخالقی بدخشانی فرزند جواد 3- احسان رئوف 
پارســا فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم شــورای حل اختالف  شهرستان مشــهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع 
شــماره دو شهرســتان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالسه 9409987458100471 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی 
آن 1394/12/26 و ساعت 10:45 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28521
شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / بانك ملت به مدیریت آقای علی رستگار  دادخواستی به طرفیت خوانده علی كاظم راد فرزند محمد به خواسته مطالبه وجه بابت قرارداد تقدیم 
شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 9409987458100470 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 11:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28522
شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / موسســه قرض الحســنه مهر بسیجیان  دادخواســتی به طرفیت خواندگان 1- لیال صادقی فرزند غالمحسین 2- مصطفی غفوری فرزند مهدی به 
خواسته مطالبه وجه چك تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد 
واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالسه 9409987458100488 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/26 و ساعت 
11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28523
شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای حمید رضا ظفری دارای شناسنامه شماره 209 به شرح دادخواست به كالسه 90/972/94 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان محبوبه ظفری به شناسنامه 60 در تاریخ 94/8/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است 1- حمید رضا ظفری ش ش 209 ت ت 1319 صادره زاهدان همسر متوفی 2- همایون ظفری ش ش163 ت ت 1352 صادره مشهد فرزند متوفی 
3- هومــن ظفــری ش ش16656  ت ت 1360 صــادره تهــران فرزند متوفی 4- هما ظفری ش ش902  ت ت 1348 صادره مشــهد فرزند متوفی ، مرحوم ورثه 
دیگری ندارد اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.28517
شعبه 90  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای ابوالفضل پور اســمعیل  دارای شناســنامه شماره 17015 به شرح دادخواست به كالسه 90/978/94 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان محمود پور اسمعیل به شناسنامه 244 در تاریخ 94/4/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است 1- فاطمه شیر محمدی سسفد  ش ش 335 ت ت 1319 صادره كاشمر همسر متوفی 2- رضا پور اسماعیل ش ش 14508 
ت ت 1349 صادره كاشــمر فرزند متوفی 3- زهره پور اســمعیل ش ش 291 ت ت 1355 صادره كاشــمر فرزند متوفی 4- منیره پور اسمعیل ش ش 49 ت ت 
1344 صادره كاشــمر فرزند متوفی 5- فریبا پور اســماعیل ش ش 14509 ت ت 1353 صادره كاشــمر فرزند متوفی 6- مریم پور اســمعیل ش ش 5121 ت 
ت 1363 صادره كاشــمر فرزند متوفی 7- محمد حســن پور اســماعیل ش ش 17016 ت ت 1358 صادره كاشــمر فرزند متوفی 8- ابوالفضل پور اسمعیل ش 
ش 17015 ت ت 1358 صادره كاشــمر فرزند متوفی ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 
ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهدشد.28516
شعبه 90  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم آرزو تاج بخش  دارای شناســنامه شــماره 521 به شرح دادخواســت به كالسه 3400971 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان امان اله تاج بخش به شناسنامه یك در تاریخ 94/7/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است 1- آرشام تاج بخش فرزند متوفی 2- آرمان تاج بخش فرزند متوفی 3- آرزو تاج بخش فرزند متوفی4- آرام تاج بخش فرزند متوفی5- بی 
بی صدیقه حســینخانی همســر متوفی  اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا 

هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.28510
شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / علیرضا میرزایی دادخواســتی به طرفیت خوانده / مهدی علی پور فارمد و مســعود درویش محمد اباد به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 171 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش 
قره نی 28  ارجاع  و به كالسه 9409987504300803 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/17 و ساعت 08:30 تعیین شده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28536
 دفتر  شعبه 171 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی علی ســودمند  دادخواســتی بــه طرفیت خوانده / متهم غــالم محمد نوید فر به خواســته مطالبه اجور معوقه تقدیــم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
28  ارجاع  و به كالســه 9409987503800853 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/14 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28535
 دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی محمد اســحق ســرباز اسالم دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم هادی شوراک زاده به خواســته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش 
قره نی 28  ارجاع  و به كالسه 9409987503800897 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/14 و ساعت 09:00 تعیین شده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28534
 دفتر  شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی مصیب نوری  دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم كاظم محمد زاده ده ســرخی  به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
28  ارجاع  و به كالســه 9409987503400987 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/15 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28509
 دفتر  شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی یعقوب مختاری  دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم ابراهیم نجفی به خواســته مطالبه خســارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشــهد  نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شــهید قره نی - نبش قره نی 28  
ارجاع  و به كالسه 9409987503300925 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/27 و ساعت 09:00 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28513
 دفتر  شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / شــاكی عباس آبرومند  دادخواســتی بــه طرفیت خوانده / متهم احمــد علی پور ارازی به خواســته مطالبه وجه چك تقدیــم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
28  ارجاع  و به كالســه 9409987503300775 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/27 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی 
از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28512
 دفتر  شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی رسول محمدی شاندیز  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی شجاعی به خواسته مطالبه وچه چك تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشــهد  نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شــماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شــهید قره نی - نبش قره نی 28  
ارجاع  و به كالسه 9409987503300860 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/27 و ساعت 10:00 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28511
 دفتر  شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی راضیه تادكانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم طیبه فاطمی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد  
نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 178 شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشــهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 28  ارجاع  و 
به كالسه 9409987504500869 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/18 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28531
 دفتر  شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی سید ابراهیم علوی نژاد  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم علی رضوانی و صالح تفقدی جامی  به خواسته مطالبه وجه بابت ... تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرســتان مشــهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 178 شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید 
قره نی - نبش قره نی 28  ارجاع  و به كالسه 9409987504500988 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/17 و ساعت 10:00 تعیین شده است 
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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود 

نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28530
 دفتر  شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی علی تقی پور تروجنی  دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم شــهرام جامی شــهد ابادی به خواسته مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش 
قره نی 28  ارجاع  و به كالسه 9409987504500833 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/17 و ساعت 09:00 تعیین شده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28529
 دفتر  شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / اشرف زیبا صابر نیا  دادخواستی به طرفیت خوانده / جواد باسنگ به خواسته مطالبه مطالبه وجه چك تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد  
نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 170 شــورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشــهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 28  ارجاع  و 
به كالسه 9409987504200923 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/26 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یکی از جراید 
كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28541
 دفتر  شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهي مزایده اموال منقول و غیرمنقول
به موجب پرونده كالســه اجرایي صادره از شــعبه 55 دادگاه حقوقي مشــهد به شــماره بایگاني اجراي احکام 110/55/940390 موسســه مالی اعتباری 
منحلــه میــزان محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 40/194/993/867 ریال بر اســاس شــاخص در حــق 1( مبلــغ 958/398/486 ریال بابت كالســه پرونده 
110/55/940624 - 2( مبلــغ 1/486/245/682 ریــال بابــت كالســه پرونــده 110/55/940571- 3( مبلــغ 28/117/991/923 ریــال بابت كالســه 
پرونــده110/55/940390- 4- مبلــغ 6/715/872/870 ریال بابت كالســه پرونــده 110/55/940446- 5( مبلغ  360/436/489 ریال بابت كالســه 
پرونــده 110/55/930251- 6( مبلــغ 1/188/285/932 ریال بابت كالســه پرونــده 110/55/940568 - 7( مبلغ 173/340/573 ریال بابت كالســه 
پرونده 110/55/940181- و مبلغ 1/194/421/912 ریال بابت كالســه پرونده 110/55/940797 نظر به اینکه محکوم علیه نســبت به پرداخت دیونش 
اقدامي نکرده است. حسب تقاضاي محکوم له اموالي به شرح ذیل در قبال اصلي خواسته و هزینه دادرسي و نیم عشر دولتي از آقاي حمید ارجمند و خانم مریم 
عبدالهنژاد توقیف و توســط كارشــناس رسمي دادگستري بشــرح ذیل ارزیابي و مقرر گردیده در تاریخ 94/11/29 از ساعت 10/00 الي 11/00 صبح در محل 
مجتمع قضایي اجراي احکام مدني مشــهد واحد مزایده و خانواده مشــهد واقع در بلوار قرني بین قرني 22 و 24 از طریق مزایده حضوري به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابي شــده شــروع و به كســاني كه باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید جهت كســب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از 
برگزاري مزایده به این واحد اجرا مراجعه تا نســبت به بازدید آنان از مورد مزایده اقدام گردد. ضمناً حداقل 10درصد  از بهاي مورد مزایده نقداً و فیالمجلس 
از برنده مزایده وصول خواهد شــد. هزینههاي تنظیم ســند و نقل و انتقال با فروشــنده و بدهیهاي معوقه به عهده فروشــنده و تخلیه تابع مقررات قانوني بوده و 
ارتباطي به این اجرا ندارد. شرح اموال مورد مزایده: 5 دانگ و 608/6 هزارم یك دانگ مشاع از ششدانگ یك دستگاه ساختمان واقع در بلوار معلم حد فاصل 
خیابان معلم 6و8 پالک 154 دارای پالک ثبتی 4/5892 اصلی بخش 9 مشهد دارای عرصه موقوفه آستان قدس رضوی و اعیان در سه طبقه با كاربری مسکونی 
كه به صورت 2 طبقه روی همکف واقع شده است و دارای 8 سال قدمت میباشد مشخصات ساخت آن اسکلت فلزی و پوشش سقف بتنی است درب ها از جنس 
HDL و فضای داخلی توسط قابهای فلزی و پوشش سقف بتنی است دربها از جنس  HDL  و فضای داخلی توسط قابهای  MDF پارتیشن بندی شده است كف 

طبقات ســرامیك سیســتم ســرمایش كولر گازی و گرمایش پکیج و رادیاتور نما كامپوزیت و شیشه طبقه همکف 150 متر اول و دوم هر یك 162 متر مربع و جمعا 
دارای 472 متر مربع زیر بنا میباشد طبقه همکف به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار داشته و دارای 130 متر مربع مفاصا حساب تجاری دائم از شهرداری 
میباشد و طبقات اول و دوم به صورت تجاری موقت میباشد كه ششدانگ آن مطابق با نظریه كارشناسی به مبلغ 43/000/000/000 ریال برآورد شده است كه 

به میزان 5 دانگ و 608/6 هزارم یك دانگ مشاع از ششدانگ آن به مبلغ 40/194/993/867 ریال به فروش میرسد. 37847 
دادورز واحد مزایده مجتمع اجراي احکام مدني  مشهد

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به اقای علی حمامی فرزند عباس فعال مجهول المکان ابالغ میشــود آقایان 1- حســین گلچین 2- حبیب اهلل شاد 3- سید محمود تشکری 4- 
كاظم رادبین دادخواســتی به خواســته مطالبه خســارت به طرفیت شما به شعبه 179 شورای حل اختالف مشهد ارائه و به كالسه 443/94 ثبت و برای روز شنبه 
مورخه 1394/12/22 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده لذا به استناد ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت در روزنامه كثیراالنتشار 
درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 179 شهرستان مشهد مستقر در آدرس جاده فردوسی جاده گوارشك روستای 
نقاب مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور 

غیابی رسیدگی خواهد شد. 28532
مدیر دفتر شعبه 179 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای محمد جاوید فر كه مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409977504200763  صادره از شــعبه 170 در پرونده شــماره 930910 محکوم به اثبات وقوع عقد بیع و حضور در دفتر خانه اســناد رسمی و تنظیم سند 
خودرو پژو 405 و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 570000 رایل بابت هزنیه آگهی و هزنیه دادرسی در حق محکوم له آقای هادی خرمی و نیم عشر  
دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت 

به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28540
 شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیــرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای حســن تاجیــك كه مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409977504401293  صادره از شــعبه 172 در پرونده شــماره 940793 محکوم به صدور حکم به اثبات عقد بیع خوانده را به فك پالک خودروی موضوع 
خواســته ) خــودروی پیــکان به شــماره 947 ص 81 ایران 36 و پرداخــت مبلغ 360/000 ریال بابت هزینه نشــر آگهی و پرداخت مبلــغ 210/000 ریال بابت 
تمبردادرســی در حق خواهان در حق محکوم له آقای محمد كوالآبادی  و نیم عشــر  دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای 

مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 2827 
شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد 

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای مهدی امیر دورانلو كه مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 
9409977503800769  صادره از شــعبه 164 در پرونده شــماره 940400 محکوم به پرداخت مبلغ 20000000 ریال و هزنیه دادرســی به مبلغ 200000 
ریال وئ مبلغ 360000 ریال بابت درج آكهی روزنامه و خسارت تاخیر یتادیه از تاریخ سررسید چك لغایت وصول آن برابر نرخ تورم اعالمی از سوی بانك مركزی 
در حق محکوم له اقای مهدی كاشــفی بیرجندیان  و نیم عشــر  دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28533
 شعبه 164 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکومین 1- اســماعیل ســاالر فرزند غالمحســن 2- احسان حاســب فرزند عزیز اله كه مجهول المکان 
میباشــد ابالغ میگردد بموجب درخواســت اجرای حکم به شــماره دادنامه مربوطــه 9409977458100252 محکومین متضامنا محکومنــد به 1- پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 600/000 ریال بابت هزنیه  ابطال تمبر دادرســی و حق الدرج روزنامه 3- پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه  از زمان تاریخ سررسید چك 93/10/22 تا اجرای حکم در حق خواهان صادر 4- پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین میباشد 
ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28525
 شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره  دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکومین 1- سید علی زارع فرزند سید حسین 2- وجیهه محمودی صابر یزدی فرزند محمد كه مجهول 
المکان میباشــد ابالغ میگردد بموجب درخواســت اجرای حکم به شــماره دادنامه مربوطه 9409977458100240 محکومین متضامنا محکومند به 1- پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ 630/000 ریال بابت هزنیه  دادرســی و حق الدرج آگهی روزنامه 3- پرداخت خســارت تاخیر 
تادیه  از زمان تاریخ تقدیم دادخواست 94/2/27 تا اجرای حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانك مركزی با احستاب در دایره اجرای احکام در حق خواهان صادر 
4- پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکومین میباشــد ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام 

نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28524
 شعبه 51 شورای حل اختالف مجتمع شماره  دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیــرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای حســن ســرباز كه مجهول المکان میباشــد ابــالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409977504200853  صادره از شــعبه 170 در پرونده شــماره 940542 محکوم به پرداخت مبلغ 30000000 ریال معادل ســه میلیون تومان بابت اصل 
خواســته و مبلغ 560000 ریال  بابت هزنیه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید / تقدیم دادخواست / گواهی عدم پرداخت لغایت یوم 
الوصول بر مبنای جدول شــاخص تورم در حق محکوم له اقای ســید احمد صدیقی نوغانی و نیم عشــر  دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت 
داریــد نســبت بــه اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبــات با هزینه اجرایی اقدام خواهد 

نمود. 28537
 شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حسین عادل سحرخیز و مسعود عادل سحر خیز كه مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه شماره 9409977504200701  صادره از شعبه 170 در پرونده شماره 940178 محکوم علهما محکوم است به پرداخت تضامنی مبلغ پنجاه 
میلوین ریال بابت اصل خواســته و 5800000 ریال بابت هزنیه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم الوصول در حق محکوم له 
اقای حجت عطاران دوم و نیم عشــر  دولتی شــده اید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت 

دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28539
 شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای رضا حیدری آبجهان كه مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره 
9409977504200466  صادره از شعبه 170 در پرونده شماره 940183 محکوم به اثبات وقوع عقد بیع حکم بر الزام خوانده به حضور در دفتر خانه اسناد 
رســمی و تنظیم ســند خودرو موضوع خواســته بنام خواهان و همچنین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفتصدو بیســت و پنج هزارریال بابت هزنیه 
دادرسی و انتشار آگهی در حق محکوم له آقای براتعلی محمد پور و نیم عشر  دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد 

اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28538
 شعبه 170 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
 بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای علی اصغر مقصود ابادی  فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای مهدی آهوئی  علیه شما به 
خواســته الزام به تنظیم ســند خودرو به موجب رای شماره 9409977503200827 مورخ 94/9/30در پرونده كالسه 146/940513 به حضور در دفترخانه 
اســناد رســمی و تنظیم ســند خودرو مینی بوس بنز به شــماره انتظامی 227 ع 31 ایران 59 و پرداخت مبلغ 540/000 ریال و درج آگهی بابت هزنیه دادرســی 
محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شــورا اســت 

. م الف 28515
 مسئول دفتر شعبه 146  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
 بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای جعفر محمد علیزاده  فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای ســعید عطاردی علیه شــما به 
خواسته مطالبه وجه چك به موجب رای شماره 9409977503200918  مورخ 94/10/26در پرونده كالسه 146/940565 به پرداخت مبلغ 40/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 650/000 ریال بابت هزنیه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت یوم الوصول 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 شورا است . م الف 28514
 مسئول دفتر شعبه 146  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
 بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای 1- علی شــقایقی 2- حمید برزگر  فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای اسمعیل حامدی 
بروانلو   علیه شــما به خواســته اثبات وقوع عقد بیع و الزام به تنظیم ســند خودرو  به موجب رای شــماره 9409977504402090 مورخ 94/10/6در پرونده 
كالســه 941602 به خوانده دریف دوم به نام محمد علی ســایقی به حضور در دفتر خانه اســناد رسمی جهت تنظیم و انتقال سند رسمی یك دستگاه خودرو وانت 
پیــکان بــه شــماره 865 ن 88 ایــرات 2 به نام خواهان و هم چنیــن پرداخت مبلغ 465000 ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صــادر و اعالم میگردد . 
محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شــورا اســت 

. م الف 28526
 مسئول دفتر شعبه 172  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
 بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به خانم مریم لیالئی  فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای ظریف بهبودی  علیه شــما به خواســته 
مطالبه وجه چك به موجب رای شــماره 9409977503200916 مورخ 94/10/26در پرونده كالســه 146/940741 به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ 580000 ریال بابت هزنیه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید لغایت یوم الوصول محکوم شده اید مراتب 

بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است . م الف 28544
 مسئول دفتر شعبه 146  شورای حل اختالف مجتمع شماره سه  مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های قبلی بدینوسیله به اقای قاسم منصوری فعال مجهول المکان ابالغ میشود كه عباسعلی وحدتی خاكی تقاضای صدور اجرائیه نموده و اجرائیه 
به شــماره 9410427504500329 -صادر شــده اســت و در آن محکوم به پرداخت مبلغ 15100000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 200000 ریال هزنیه 
دادرســی و 360000 ریال هزنیه روزنامه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید الی یوم االداء و پرداخت نیم عشر دولتی شده اید طبق ماده 9 قانون اجرای 
احکام مدنی به شــما ابالغ میشــود كه به حوزه 178 شــورای حل اختالف مشهد مراجعه و نســخه ثانی اجرائیه را دریافت نمایید و در غیر اینصورت ده روز پس از 

انتشار این آگهی مفاد  اجرائیه با توجه به پرونده قابل اجرا خواهد بود. 28528
 دبیرخانه شورای حل اختالف حوزه 178 مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقــای حســین داور پنــاه پیرو آگهــی های قبلی در خصــوص دعوی اقای علی صادق كاریزنوی بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشــود كه پرونده كالســه 
146/940142 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت مبلغ ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 560/000 ریال هزینه دادرسی و پرداخت 
خســارت تاخیر تدیه از تاریخ 87/2/27 لغایت یوم الوصول و  پرداخت نیم عشــر دولتی گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام 
مدنی یك 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 شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را كتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. م الف 28545
مدیر دفتر شعبه 146 شورای حل اختالف  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمد یوســفی فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد شــکایت جعفر محمدی علیه شــما دایر برتحصیل مال 
نامشــروع به موجب حکم شــماره 9409977593101473  در پرونده كالســه 940231 به یکســال حبس و 40 ضربه شــالق و پرداخت پنجاه میلوین ریال در 
حق شــاكی  محکوم شــده اید مراتب بدینوســیله در روزنامــه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریــخ درج در روزنامه در مهلت قانونــی قابل واخواهی در این 

دادگاه است . م الف 28542
 مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای ســعید ســرحدی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد شــکایت یحیی بیك زاده علیه شما دایر بر سرقت  به 
موجب حکم شماره 9409977593101562  در پرونده كالسه 930300 به یکسال حبس و 40 ضربه شالق و استرداد عین گوشی  در حق شاكی  محکوم شده 
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 28543 
 مدیر دفتر شعبه 131 دادگاه كیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای مهدی بهمن فرد  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای حسن جمالی پور  به خواسته اثبات تامین خواسته و مطالبه وجه چك  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان گرگان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه یازدهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان واقع در استان گلستان شهرستان 
گرگان خیابان جمهوری روبروی جمهوری 18 كد پســتی 4919654361 - تلفن 01714422341 و  017144522  پورتال دادگســتری كل اســتان گلســتان  
http://dadgolestan.ir ارجاع و به كالســه 9409981721100598 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/25 و ساعت 09:00 تعیین شده است 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 
یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه یازدهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه كارگر دارای شناسنامه شماره 0870345346 فرزند خان محمد   از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان مرحومه خانم صنم نعمتی در تاریخ 94/11/6  در قوچان اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رمضان 
كارگر گزكوه ش ش 0870314696 نام پدر محمد متولد 47/10/1 صادر ه قوچان فرزند مرحوم 2- هادی كارگر ش ش 0872353451 نام پدر محمد متولد 
55/10/3 صــادر ه قوچــان فرزند مرحوم 3- محمود كارگر ش ش 0870371967 نام پدر محمد متولد 53/1/1 صادر ه قوچان فرزند مرحوم 4- فاطمه كارگر 
ش ش 0870345346 نــام پــدر محمد متولد 48/6/19 صادر ه قوچان فرزند مرحوم 5- زهرا كارگر ش ش 6358932810 نام پدر محمد متولد 56/6/30 
صادر ه قوچان فرزند مرحوم اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت روزنامه كثیراالنتشار یکمرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد. و هر وصیتنامه جز سری 

ورسمی كه بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.402
رئیس شورای حل اختالف حوزه 7 قوچان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوســیله به آقای نادر یزدانیان فرزند داراب   فعال مجهول المکان ابالغ میشــود كه اقای محمد رضا امیری مژن ابادی  دادخواســتی به خواســته الزام 
به تنظیم ســند رســمی تویوتا هایلوكس بهش ماره 63 - 387 ط 56 به طرفیت شــما به شــعبه  49 شــورای حل اختالف خواف ارائه و به كالســه 49/744/94 
ثبت و برای روز چهارشــنبه مورخه 94/12/19 ســاعت 17/00  وقت رسیدگی تعیین گردیده اســت لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه 
كثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 49 شهرستان خواف مستقر در مجتمع شماره یك به نشانی خواف 
خیابان 72 تن شــهید  مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شوید در 

صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 246
 مسئول دبیرخانه شعبه 49 شورای حل اختالف خواف

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای مهدی كارگر  دارای شناســنامه شــماره 203 به شــرح دادخواست به كالسه 448 از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده كه شــادروان حمیده محمدی به شناســنامه 83 در تاریخ 1392 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اســت الف محمد ابراهیم كارگر فرزند حســن ش ش 10 ت ت 1327 شــوهر متوفیه ب( فرزندان متوفیه : 1- علیرضا كارگر فرزند محمد ابراهیم ش ش 8 ت 
ت 1348 فرزنــد ذكــور متوفیه 2- ملیحه كارگر فرزند محمد ابراهیم ش ش 1923 ت ت 1352 فرزنــد اناث متوفیه 3- عبدالرضا كارگر فرزند محمد ابراهیم 
ش ش 1996 ت ت 1353 فرزنــد ذكــور متوفیه 4- جــواد كارگر فرزند محمد ابراهیم ش ش 29 ت ت 1356 فرزند ذكور متوفیه5- مهدی كارگر فرزند محمد 
ابراهیــم ش ش 203 ت ت 1359 فرزنــد ذكــور 6- محدثه كارگر فرزند محمــد ابراهیم ش ش 7056 ت ت 1367 فرزند اناث متوفیــه متوفیه اینك با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. 880 م
شعبه 5  شورای حل اختالف شهرستان چناران

آگهی مزایده اموال مرحله اول 
به موجب پرونده اجرایی كالسه  شماره 943359 ش 2  صادره از حوزه شماره 320 شورای حل اختالف  مشهد محکوم علیه اقای منوچهر یوسفی جمعا به 
پرداخت مبلغ 46/155/628  ریال بابت اصل خواسته  و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له آقای سعید نوراللهی محکوم گردیده است و چون تاكنون نسبت 
به پرداخت دیونش هیچگونه اقدامی ننموده  حسب تقاضای طلبکار اموال مشروحه ذیل در قبال محکوم به توقیف و توسط كارشناس دادگستری ارزیابی و مقرر 
گردیده در تاریغ 94/12/15 از ســاعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی شــوراهای حل اختالف مشــهد واقع در بین قرنی 22 و 24 از طریق مزایده 
حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت پایه شروع و به كسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند پنج روز قبل از 
برگزاری مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال داده شود ضمنا حداقل  ده درصد از بهای فروش مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده وصول خواهد 
شــد اموال مورد مزایده عبارت اســت از 1- یکســدتگاه یخچال سه درب الکترو استیل سبز رنگ ســریال موتور  CAG4463A مستعمل به مبلغ 15/000/000 
ریال 2- یك دســتگاه یخچال شیشــه خم الکترو استیل 2 متری سریال 82485 آبی و ســفید رنگ مستعمل به مبلغ 000/000/ 32 ریال جمعا توسط كارشناس 

به مبلغ 47/000/000 ریال ارزیابی گردیده است . 28776
دادورز اجرای احکام مدنی شورای های حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محمد حسن ایران نژاد نجف آبادی  دادخواستی به طرفیت خوانده محسن اشفته به خواسته تخلیه و مطالبه اجور معوقه  تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یك شهرستان مشهد واقع در مشهد ابتدای خواجه ربیع روبروی آیت اله 
عبادی 8   ارجاع  و به كالســه 9409987500800674/ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/02/01 و ســاعت 09:30 تعیین شده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28748
دفتر  شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یك شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی زهرا كله ده پائینی  دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم محمد بخشــی  به خواســته اعســار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 259 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا كوچك 
خان   ارجاع  و به كالسه 9409987509800773/ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/17 و ساعت 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28758
 دفتر  شعبه 259 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / آقای حسینعلی نیکنام دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای 1- محمد رضا معزز 2- ناهید خدری 3- یوسف سام به خواسته تنظیم سند تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 251 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان 
میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالســه 940862/ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 09:00 تعیین شــده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از 
جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28774
 دفتر  شعبه 251 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / آقای حسن خباز زاده به وكالت حسین ملیونی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای 1- امیر بحری 2- احمد شمس  به خواسته مطالبه وجه چك 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 251 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب 
میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالســه 940884/ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 08:30 تعیین شــده است 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 یك نوبت 
در یکی از جراید كثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28773
 دفتر  شعبه 251 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / آقای نظر علی عبداله ابادی دادخواستی به طرفیت خواندگان آقای بی بی جان بهرمن و مجید میمری به خواسته تنظیم سند خودرو و اثبات وقوع 
بیع  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 254 شــورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد 
طالب میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالســه 9409987509300941/ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/19 و ســاعت 08:30 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28747 
دفتر  شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / آقای محمد رضایی ازغندی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم امید بهنام و رضا خدری و سامان شجاعی حصاری به خواسته تنظیم سند 
خودرو و اثبات وقوع بیع تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشــهد واقع در مشــهد طالب میدان میرزا كوچك خان   ارجاع  و به كالســه 9409987508900909/ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/25 
و ســاعت 09:00 تعیین شــده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28771
 دفتر  شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی ســید اصغر شــجاعی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم حسین ایمانی به خواســته مطالبه وجه چك تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرستان مشهد  نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش 
قره نی 28  ارجاع  و به كالســه 9409987503400975 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 11:30 تعیین شده است 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل 

خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28757
 دفتر  شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی مسیب نوری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد حقی راد به خواسته مطالبه وجه چك تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
مشــهد  نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرســتان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
28  ارجاع  و به كالســه 9409987503400986 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/01/15 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 انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك 
نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28761
 دفتر  شعبه 154 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغیه: 9410102515708196 خواهان/شــاكی بتول قوره كش دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم حکیم تمیمی به خواســته طالق 
به درخواســت زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان شهرســتان قم نموده كه جهت رسیدگی به شــعبه 21 دادگاه خانواده شهرستان قم واقع در قم، 
ابتدای خیابان توحید، مجتمع قضائی شهید قدوسی، طبقه سوم، شعبه 21 ارجاع و به كالسه 9409982515701432 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 
1394/12/19 و ســاعت 9 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه  مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت  مقررفوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

قم، ابتدای خیابان توحید، مجتمع قضایی شهید قدوسی، طبقه سوم- شعبه 21 
منشی شعبه بیست ویکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( دادگستری شهرستان قم - حاجی حمیدی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان: موســی توســکی خوانده: علی ترابی خواســته: مطالبه طلب درتاریخ 1394/11/12 خواهان فوق دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق به 
شــرح خواســته فوق به شعبه یك تقدیم كه به شماره 844/1/94 ثبت وبرای روز سه شنبه 1394/12/18 ساعت 17:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده 
اســت. و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یك 
نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــارآگهی میگردد خوانده مذكور میتواند ازتاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رســاند. بدیهی اســت در صورت عدم حضور،دادگاه غیابا رسیدگی 

و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف استان قم

آگهی ابالغ اجرائیه
شــماره ابالغیه: 9410102512408375 شــماره پرونده: 9409982512400574 پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم 
علیــه آقــای قاری فیروز فرزند قادیر كه مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره فوق و شــماره دادنامه 
مربوطه 9409972512400903 محکوم علیه آقای قاری فیروز فرزند قادیر محکوم اســت به پرداخت مبلغ 6/325/000 تومان به انضمام 280 هزار 
تومان خســارات دادرســی و نیز تاخیر تادیه از تاریخ صدور رای تا زمان پرداخت در وجه آقای علی آغا فرزند ســید مصطفی همچنین حق اجرا طبق تعرفه در 
حــق دولت. ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام  نمایید درغیر اینصــورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 
نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. قم، خیابان ساحلی، جنب زندان ساحلی، دادگاه های حقوقی شهرستان قم، طبقه اول، شعبه 

چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( 
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم - اسفندیاری

آگهی ابالغ وقت دادرسی وضمائم 
شــماره درخواســت: 9410462515300031 شــماره پرونــده: 9409982515301428  شــعبه 17 محاكم عمومی قم به خوانــده خانم هاجر 
فراهانی فرزند علی اوســط خواهان: آقای فتح اله شــیرین آبادی فراهانی خواســته: طالق در تاریخ 1394/10/24 خواهان فتح اله شیرین آبادی فراهانی، 
دادخواســتی بطرفیت خانم هاجر فراهانی فرزند علی اوســط بخواسته فوق به این شــعبه تقدیم كه به شماره پرونده فوق ثبت وبرای روز 1394/12/17 
ســاعت 8 صبــح وقــت رســیدگی تعیین گردیده و بــا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهــان وموافقت دادگاه مســتندا به ماده 
73ق.آ.د.م مراتب یك نوبت دریکی ازروزنامه های كثیراالنتشارآگهی می شود. خوانده مذكورمی تواند جهت اعالم آدرس وتحویل نسخه ثانی دادخواست 
وضمائــم به دفتردادگاه واقع درقم - ابتدای نیروگاه - مجتمع قضایی شــهید قدوســی}دادگاه خانواده{ - شــعبه 17 مراجعــه ویا دروقت مقررفوق جهت 

رسیدگی دراین شعبه حضوربهم رسانند. بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
مدیرشعبه 17 محاكم عمومی حقوقی قم - علیپور

دادنامه
 پرونده كالســه 9409982512400696 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم تصمیم نهایی شماره 9409972512401160 خواهان 
آقای شکراله رمضانی فرزند قدرت اله به نشانی قم-شهرک امام حسن-نبش كوچه 21-پالک 479 خوانده آقای محمد فروردین به نشانی مجهول المکان 
خواسته ها 1- مطالبه خسارت دادرسی 2- مطالبه خسارت تاخیرتادیه 3- مطالبه وجه بابت ... رای دادگاه درخصوص دادخواست آقای شکراله رمضانی به 
طرفیت آقای محمد فروردین به خواســته مطالبه مبلغ 5/700/000 تومان بابت اجرت ســیمانکاری وبنایی دربلوک 19 و 20 مجتمع دســتغیب درپردیسان 
وخسارت دادرسی وتاخیرتادیه با توجه به مفاد قرارداد كاری بین طرفین ومستندات پیوست دادخواست واینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی رد وتکذیبی 
به عمل نیاورده مستند به ماده 198و515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت غیابی خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
وتاخیرتادیه ازتاریخ صدورحکم تا زمان اجرای دادنامه دروجه خواهان صادرواعالم می گردد. این حکم غیابی است وظرف مدت 20 روزازتاریخ ابالغ دادنامه 
قابل واخواهی درهمین شعبه می باشد. رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی قم-یزدی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به آقای محمد فروردین 
تهیه وارسال می گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی قم-اسفندیاری

آگهی ابالغ تبادل لوایح 
شــماره پرونده 93/27/94 تجدیدنظرخواه پروین ایمانی قینرجه تجدیدنظرخوانــده علیرضا عزیزی-غریب رضا زند-صادق رزاقی-مریم صفری-
احمد عزیزی تجدیدنظرخواســته اعتراض به دادنامه شــماره 00817 درتاریخ 94/11/13 تجدیدنظرخواه پروین ایمانی قینرجه دادخواســتی به طرفیت 
تجدیدنظرخواندگان فوق به خواسته تجدیدنظرنسبت به دادنامه شماره 00817 مورخه 94/9/18 صادره ازشعبه 27 به دفترشعبه تقدیم، كه به شماره 
وتاریخ 9410482522700016-94/11/13 ثبت وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت شورا مستندا به ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت دریکی ازجراید كثیراالنتشارآگهی میگردد خوانده مذكورمیتواند ظرف مدت 10 روزازتاریخ نشرآگهی جهت 
اعالم آدرس ودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم به دفترشورا واقع درقم-خیابان ایستگاه راه آهن-روبروی گرمابه فرهنگ-اداره كل شوراهای حل 

اختالف استان قم-شورای حل اختالف مجتمع مركزی دفترشعبه 27 مراجعه نماید.
دفترشورای حل اختالف شعبه 27 مستقردراداره كل شوراها 

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه دوم دادخواست وضمائم
شــماره درخواست 9410462513400135 به خوانده مجهول المکان 1- علیرضا عباسی فشمی 2- عباس هاتفی سرابی-خواهان بانك صادرات 
ایران-خواســته مطالبه وجه درتاریخ 94/8/26 خواهان دادخواســتی به طرفیت خوانده فوق به شرح خواســته به این شعبه تقدیم نموده كه تحت شماره 
9409982513400638 ثبــت وجلســه رســیدگی برای مورخ 1395/1/10 ســاعت 11 صبح تعیین گردیده اســت كه با توجه به مجهــول المکان بودن 
خوانده فوق، حســب درخواســت وكیل خواهان وموافقت دادگاه ومســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یك نوبت ودریکی ازروزنامه های 
كثیراالنتشــارآگهی می شود-شما می توانید ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نسخه دوم دادخواست وضمائم به دفتراین دادگاه واقع درقم 
خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف، شعبه چهاردهم مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه 

حضوربهم رسانید. بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی شهرستان قم 

دادنامه
 شــماره دادنامه 9409972512101799 شــماره پرونده 9409982512100401 خواهان شركت شــکوفا منش با وكالت آقای مهدی شعبانی 
فرزند عباس به نشــانی قم-ســعیدی بلوارنیروی هوایی ک 3 پ 46 خوانده آقای داریوش مختاری فرزند رفعت اله به نشــانی مجهول المکان خواســته ها 
1- مطالبه وجه چك 2- مطالبه خســارت تاخیرتادیه 3- مطالبه خســارت دادرســی رای دادگاه درمورد دادخواست شركت شکوفا منش با وكالت آقای مهدی 
شعبانی فرزند عباس مقیم قم سعیدی، بلوارنیروی هوایی، كوچه 3، پالک 46 علیه آقای داریوش مختاری فرزند رفعت اله )مجهول المکان( مبنی برمطالبه 
وجه یك فقره چك به شــماره 815/826821 مورخ 1394/1/26 به مبلغ 91/500/000 ریال عهده بانك مســکن شعبه بلوارامینی بیات قم به انضمام 
خســارات دادرســی وخســارت تاخیرتادیه، با توجه به اینکه چك موصوف كه ازحساب جاری خوانده می باشــد به همراه گواهی عدم پرداخت آن كه به لحاظ 
كسرفاحش موجودی ازطرف بانك صادرشده نزد خواهان قراردارد ودلیل برمدیون بودن خوانده می باشد وخوانده دفاعی درمورد آن نکرده وبا لحاظ اصل 
استصحاب وقاعده تسبیب خواسته های خواهان موجه بوده وبه استناد مواد 310و313 قانون تجارت ومواد 198و502و515و519 قانون آیین دادرسی 
مدنی وتبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچك وقانون استفســاریه آن به ترتیب مصوب 76/3/10 و 77/9/21 مجمع تشــخیص مصلحت نظام، حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت 91/500/000 ریال به عنوان اصل خواسته به اضافه 3/170/000 را به جهت هزینه صدورحکم وتقدیم اوراق به دادگاه 
وحق الوكاله وكیل طبق تعرفه مجموعا به عنوان خســارات دادرســی ونیزپرداخت خســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 94/1/26 تا زمان اجرای حکم طبق شــاخص 
تورم اعالمی ازســوی بانك مركزی كه درزمان اجرای حکم محاســبه خواهد شــد به نفع خواهان صادرمی شــود. این حکم عیابی بوده وظرف بیســت روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی ورســیدگی درهمین دادگاه وپس ازآن ظرف بیســت روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاههای تجدیدنظراســتان قم می باشــد. 
دادرس شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم-محمد حســن فقیهی رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت ابالغ به آقای داریوش مختاری تهیه وارسال می 

گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم-محمد ملکی مقدم

اجرائیه 
شــماره اجرائیــه 9410422521100055 شــماره پرونده 9409982521100368 مشــخصات محکوم له محمد حســین جعفــری فرزند محمد 
جعفرنشانی قم-نیروگاه-خ جواد االئمه )علیه السالم(-پاسداران غربی-20 متری صبا-پ 46 مشخصات محکوم علیه حسن عزیززاده فرزند محمد حسین 
نشــانی شهرســتان مجهول المکان محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 9409972521100591 محکوم علیه محکوم است 
به پرداخت مبلغ 30000000 ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی وخسارت تاخیرتادیه چك شماره 772/44138 ازتاریخ 1388/12/15 درحق 
محکوم له وپرداخت نیم عشــردولتی هزینه اجرای احکام. دبیرشــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم-امیررضا ســلمانی قاضی شورای حل 
اختالف-حاتمی محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی 
بــرای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجرا حکم واســتیفا محکوم به ازآن میسرباشــد. چنانچه خــود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند 
بایــد ظــرف ســی روزكلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول وغیرمنقول، به طورمشــروح مشــتمل برمیــزان وجوه نقدی كه به 
هرعنوان نزد بانکها وموسســات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذكوروكلیه اموالی كه اوبه هرنحونزد اشــخاص 
ثالث دارد وكلیه مطالبات اوازاشــخاص ثالث ونیزفهرســت نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذكوراززمان یك ســال قبل ازطرح دعوای اعســاربه 
ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 
4- خــودداری محکــوم علیه ازاعالم كامل صورت اموال بــه منظورفرارازاجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام 
مدنــی ومــاده 20 ق.م.ا ومــاده 16 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394( 5- انتقال مال بــه دیگری به هرنحوبا انگیزه فــرارازادای دین به نحوی كه 
باقیمانده اموال برای پرداخت دیون كافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شود. )ماده 
21 قانــون نحــوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت ســی روزارائه شــود آزادی محکوم علیــه اززندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی كفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. نشــانی قم-خیابان 

ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه 
پرونده كالســه 9409982521300295 شــعبه 13 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972521300776 
شــماره پرونــده 354/13/94 شــماره دادنامــه 94/8/27-729 خواهــان آقای علی جــان امیرآبادی فراهانی فرزند علی به نشــانی قم شــیخ آباد 16 م 
ولیعصرک 45 پ 5 خواندگان 1- آقای حســن اظهری فرزند محمد به نشــانی خراســان جنوبی فیض آباد خ ش بهشــتی 2- آقای ابوالقاســم جاللی فرزند 
هاشــم به نشــانی تهران بازار 4 ســوی بزرگ تیمچه قیصر-خواســته مطالبه وجه چك رای شــورا درخصوص دادخواســت خواهان آقای علی جان امیرآبادی 
فراهانی فرزند علی به طرفیت خواندگان آقای حســن اظهری فرزند محمد وآقای ابوالقاســم جاللی فرزند هاشــم به خواســته مطالبه مبلغ 50/000/000 
ریال به اســتناد یك فقره چك عهده بانك تجارت شــعبه فیض آباد به شــماره چك 878964 به تاریخ 94/4/20 به انضمام خســارات دادرســی وخسارات 
تاخیرتادیه. با توجه به محتویات پرونده واســناد ومدارک پیوســتی من جمله كپی مصدق مســتندات ذكرشده وبقاء اصول آنها درید خواهان كه داللت بربقاء 
دین برذمه خوانده داشــته واینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی درجلســه رسیدگی حاضرنشــد والیحه ای جهت دفاع به شعبه نفرستاده اند لذا شورا ضمن 
اســتصحاب بقاء دین خوانده اســتحقاق خواهان را نســبت به خواســته محرزوثابت تشــخیص داده ومســتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آئین 
دادرســی مدنی ومواد 313و314و310 قانون تجارت ناظربه ماده 249 قانون تجارت ومواد 271و1284و1301 ق م ومســتندا به تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدورچك وماده واحده استفســاریه تبصره مذكورمصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم برمحکومیت خواندگان به صورت تضامنی به 
پرداخــت مبلــغ 50/000/000 ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی وخســارت تاخیرتادیه چك موصوف ازتاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای 
حکم به حســب شــاخص بهــای بانك مركزی ایران، درحق خواهــان بطورتضامنی صادرواعالم می نماید رای صادره غیابی اســت وظــرف 20 روزازتاریخ ابالغ 
قابل واخواهی وســپس ظرف 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه های عمومی حقوقی قم می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شماره 13 قم-باقریان 
رونوشــت برابراصل اداریســت وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذكرتهیه وتنظیم میگردد. دبیرشورای حل اختالف شعبه 13 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه 

راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه همکف-
شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه 
پرونده كالســه 9409982522800105 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972522800947 
شــماره پرونــده 16/28/94 شــماره دادنامه 94/9/9-961 خواهــان آقای محمد علی قدیری فرزند محمد به نشــانی قم 45 م صــدوق ک 52 آپارتمان 
ســالم واحد 1 خوانده آقای مراد صالح نیا به نشــانی مجهول المکان خواسته الزام خوانده به استرداد وجه به مبلغ 5/000/000 ریال بانضمام جبران كلیه 
خســارات قانونی وهزینه دادرســی رای شورا درخصوص دادخواســت خواهان محمد علی قدیری به طرفیت خوانده مراد صالح نیا به خواسته الزام خوانده 
به اســترداد وجه به مبلغ 5/000/000 ریال بانضمام جبران كلیه خســارات قانونی وهزینه دادرســی خواهان اختصارا دردادخواســت وجلســه رسیدگی 
اظهارمی دارد اینجانب مبلغ ســتون خواســته را اشتباها به حســاب خوانده دعوی واریزنمودم وهیچ گونه آدرسی ازایشان شناسایی نشده وامکان استرداد 
توســط ایشــان وجود ندارد ولذا تقاضای رسیدگی را خواستارم. خوانده علی رغم ابالغ قانونی )نشرآگهی( درجلسه رسیدگی حاضرنگردیده والیحه ای مبنی 
بربرائت ذمه خویش به شــعبه ارائه ننموده اســت. شــورا با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ومفاد درخواســت تقدیمی واتمام اظهارات خواهان ومالحظه 
تصویرتصدیق فیش واریزبه حســاب خوانده وبرابرپاســخ اســتعالم بانك تجارت مبنی براینکه خواهان مبلغ مورد دعوی را به حســاب خوانده واریزنموده 
وحســاب خوانده ازســال 88 راكد بوده اســت لذا شــورا ادعای خواهان را مقرون به صحت دانســته مســتندا به مواد 198و515و519 ق.آ.د.م رای به 
محکومیت خوانده به استرداد وجه به مبلغ 5/000/000 ریال بانضمام جبران كلیه خسارات قانونی وهزینه دادرسی به نفع خواهان صادرواعالم می نماید 
رای صادره غیابی اســت وظرف مهلت بیســت روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه شورا وپس ازآن ظرف مهلت بیست روزقابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاكم عمومی حقوقی قم می باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 28 قم-خلیلی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به آقای مراد صالح نیا تهیه 

وتنظیم می گردد. دبیرشورای حل اختالف شعبه 28 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه اول-
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه 
پرونده كالســه 9309982522800924 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972522800944 
شــماره پرونــده 594/28/94 شــماره دادنامــه 94/8/30-902 خواهان آقــای علی عرب خراســانی فرزند رمضان به نشــانی قم آذرنبــش كوچه منبع 
آب موتورفروشــی عــرب خراســانی خوانده آقای محمد شــادلوی جابانــی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه وجه یك فقــره چك به مبلغ 
42/000/000 تومان رای شورا درخصوص دادخواست خواهان آقای علی عرب خراسانی فرزند رمضان به طرفیت خوانده آقا محمد شادلوی جابانی فرزند 
رضــا به خواســته مطالبه مبلغ 42/000/000 ریال به اســتناد یك فقره چك عهده بانك انصاربه شــماره چك 835448 به تاریــخ 93/6/25 وگواهینامه 
عدم پرداخت بانك ملی به شــماره 470 مورخ 93/6/25 به انضمام خســارات دادرسی وخسارات تاخیرتادیه. با توجه به محتویات پرونده واسناد ومدارک 
پیوســتی من جمله كپی مصدق مســتندات ذكرشــده وبقاء اصول آنها درید خواهان كه داللت بربقاء دین برذمه خوانده داشــته واینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی نشــرآگهی درجلســه رســیدگی حاضرنگردیده والیحه ای مبنی بربرائت ذمه خویش به شعبه ارائه ننموده اســت لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین 
خوانده اســتحقاق خواهان را نســبت به خواســته محرزوثابت تشــخیص داد ومســتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرســی مدنی ومواد 
313و314و310 قانــون تجــارت ناظربه ماده 249 قانون تجارت ومواد 271و1284و1301 ق.م ومســتندا ب تبصــره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچك 
وماده واحد استفســاریه تبصره مذكورمصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 42/000/000 ریال بابت 
اصل دین بعالوه هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه چك موصوف ازتاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانك مركزی ایران، 
درحق خواهان صادرواعالم می نماید. رای صادره غیابی اســت وظرف مدت 20 روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه شــورا وپس ازظرف مهلت 
20 روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاكم عمومی حقوقی قم می باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 28 قم-حاتمی رونوشت برابراصل اداریست وجهت 
ابالغ به آقای محمد شــادلوی جابانی تهیه وتنظیم می گردد. دبیرشــورای حل اختالف شعبه 28 قم نشــانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل 

اختالف-طبقه اول-
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقــای بهروزبقائــی برزآبــادی فرزند عباس دارای شناســنامه شــماره 258 به شــرح دادخواســت به كالســه 943103 ازاین دادگاه درخواســت 
صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده است كه شادروان عزت مراد خانی به شناسنامه شماره 5 درتاریخ 1393/7/26 دراقامتگاه دائمی 
خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- محمد رضا بقائی فرزند عباس ش ش 229 نســبت با متوفی فرزند 2- بهروز 
بقائی برزآبادی فرزند عباس ش ش 258 نسبت با متوفی فرزند 3- حمید رضا بقائی برزآبادی فرزند عباس ش ش 16 نسبت با متوفی فرزند 4- معصومه 
بقائی برزآبادی فرزند عباس ش ش 509 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه بقائی برزآبادی فرزند عباس ش ش 325 نســبت با متوفی فرزند 6- فرشــته 
بقائی برزآبادی فرزند عباس ش ش 201 نسبت با متوفی فرزند 7- فرزانه بقائی برزآبادی فرزند عباس ش ش 1059 نسبت با متوفی فرزند 8- مژگان 
بقائــی برزآبــادی فرزنــد عباس ش ش 1470 نســبت با متوفی فرزند. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریك نوبــت آگهی می گردد تا 
هركسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد. 
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 خانم اعظم ســید علی اكبری فرزند ســید اســمعیل دارای شناســنامه شــماره 110648 به شــرح دادخواست به كالســه 943104 ازاین دادگاه 
درخواســت صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت كه شــادروان سید اسمعیل سید علی اكبری به شناســنامه شماره 277 درتاریخ 
1394/10/15 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- فخری ســادات سید علی اكبری فرزند سید 
اســمعیل ش ش 6497 نســبت با متوفی فرزند 2- اعظم ســید علی اكبری فرزند سید اسمعیل ش ش 110648 نسبت با متوفی فرزند 3- سیده حرمت 
ســید علی اكبری فرزند ســید اســمعیل ش ش 5569 نســبت با متوفی فرزند 4- معصومه جصاص فرزند مرتضی ش ش 7034 نســبت با متوفی زوجه 
5- صغرا بیگم كاویانی جبلی فرزند ســید حســین ش ش 18 نســبت با متوفی مادر 6- ســید حبیب اله سید علی اكبری فرزند سید محمد ش ش 36905 
نســبت با متوفی پدر. اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبوردریك نوبت آگهی می گردد تا هركسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی 

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