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رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به فناوران: 
امکان استفاده از خدمات شرکت های 

رتبه بندی مالی فراهم شده است 

انتقاد مدیر رسانه ای حوزه علمیه قم هم زمان با سفر وزیر ارتباطات

فروهر: دولت در فیلتر تلگرام
 اهمال می کند

محمود واعظی در قالب سفرهای استانی خود در دهه فجر، روز گذشته برای افتتاح 
چند طرح به استان قم رفت. هم زمان با این سفر گفت وگوی حجت االسالم محمد فروهر 
مدیر رسانه ای معاونت تبلیغات حوزه علمیه قم که به انتقاد از دولت و وزارت ارتباطات 
 پرداخته بود در سایت هایی مانند گرداب )وابسته به سپاه پاسداران(، قدس آنالین و فیمنا 

منتشر شد.

درخواست دبیر سازمان نصر آذربایجان شرقی:
الکامپ تبریز از  انحصار 

شرکت نمایشگاه ها خارج شود

صفحه 2
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وام وجوه اداره شده؛ تعطیل
صفحه3

صفحه2

پهپادهای مزاحم
 در چنگال عقاب های پلیس

صفحه 8

چاپ چهاربعدی
 هم ممکن شد

صفحه6

صفحه 4

صفحه8

8 پاوربانک جمع وجور 
برای مسافرها

هنوز بحث پرینترهای سه بعدی داغ داغ است 
و تحولی که این فناوری در تمام ابعاد زندگی 
ما به وجود آورده، جای بحث دارد. اما جالب 
اینجاست که دانش���مندان آمریکایی یک بعد 

دیگر نیز به فناوری چاپ افزوده اند. 

رییس دفتر فناوری ه���ای نوین مرکز پژوهش های مجل���س گفت: حذف وجوه 
اداره ش���ده، نامعلومی محل هزینه کرد درآمد دولت از افزایش تعرفه پیامک و لحاظ 
نش���دن درآمد دولت از فروش پروانه های جدید از موارد مه���م اعتبارات ICT در 

بودجه 95 است.

مهدی فقیهی افزود: در حالی که سال گذش���ته مبلغ 150 میلیارد تومان برای 
وجوه اداره ش���ده وزارت ارتباطات تخصیص یافته بود، امس���ال وجوه اداره شده 
 حذف شده است و به این ترتیب در س���ال 95، وام از محل وجوه اداره شده وجود

 نخواهد داشت.

اظهارات رییس جمهور منتخب در روز جهانی ارتباطات مبنی 
بر نادرست بودن سیاست های ممنوع و محدود سازی استفاده از 

ابزارهای نوین ارتباطات و فناوری اطالع

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 

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 941121 این بازپرسی حسب شکایت آقایان نادر طوالبی 
فرزن��د فاضل خ��ان و مجید جابری فرزند همت اله ومه��دی جابری فرزند علیه 
آقایان س��جاد پرویز ومرتضی همگی ن��ادری به اتهام جرح عمدی با چاقو و قمه 
تحت تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشند و وقت 
رسیدگی پرونده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در ساعت اداری تعیین گردیده 
اس��ت بدینوس��یله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانق��الب در ام��ور کیفری به نامب��رده ابالغ می گردد ت��ا در وقت مذکور جهت 
رس��یدگی ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرسی حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167327 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 940968  این بازپرس��ی حس��ب ش��کایت  آقای محمد 
نادعلیان با وکالت آقای مهدی عابدی علیه آقای ناصر قاس��می به اتهام تحصیل 
نامش��روع مال و خانم پروانه آقاخانی فرزند علیجان به اتهام سرقت تحت تعقیب 
می باش��د نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باش��ند و وقت رسیدگی 
پرونده ظرف یک ماه پس از نش��ر آگهی در س��اعت اداری تعیین گردیده است 
بدینوسیله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در ام��ور کیفری ب��ه نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت رس��یدگی 
ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرس��ی حاضر ش��ود در غی��ر اینصورت طبق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167328 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

آگهی ابالغ احضاریه به آقای مهدی رجبی
شاکی آقای احسان مزین به طرفیت شما به اتهامات توهین و تهدید شکایتی 
را مطرح نموده که پس از ارجاع به ش��عبه پانزدهم بازپرس��ی دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه 6 تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان خارک تحت کالسه 
930139 ثبت گردیده است به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به شکایت 
ش��اکی و با استناد به ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی به شکایت ش��اکی در دادسرا حاضر و 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در غیر 

اینصورت دادسرا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
167329 بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی ابالغ احضاریه به آقای امیر گودرزی
ش��اکی آقای عبداله درس��تکار به طرفیت ش��ما به اتهام س��رقت گوش��ی 
موبایل ش��کایتی را مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه پانزدهم بازپرسی 
دادس��رای عمومی وانق��الب ناحیه 6 ته��ران واقع در ته��ران خیابان انقالب 
خیابان خارک تحت کالس��ه 940565  ثبت گردیده اس��ت به لحاظ مجهول 
المکان بودن ش��ما و بنا به ش��کایت ش��اکی و با اس��تناد به ماده 174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی آگهی می گ��ردد تا ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی به شکایت شاکی در دادسرا حاضر و ضمن اعالم آدرس جدید خود 
از موضوع ش��کایت بطور کامل مطلع ش��وید در غیر اینصورت دادس��را اتخاذ 

اصمی��م خواه��د نم��ود.
167330  بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست  مجتمع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت شماره   در پرونده کالسه 9309980246301441  برای  
امیر زبردس��ت و معصومه شریفی به اتهام مش��ارکت در جعل امضا و استفاده از 
آن جعل چک  تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رس��یدگی برای مورخه 95/1/16  ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
167331 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

احضار متهم
در پرونده کالسه 940302 این دادیاری حسب شکایت فرخنده اکبرآبادی آقای 
حسین قاسمی ده آبادی فرزند عزیز اله به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب است نظر به 
اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167334 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه12تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9209982154400482   برای   
مجتبی بهمن و محمدرضا حس��ین نژاد به اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از 
پرداخت دین از طریق خرید س��ه خط تلفن همراه ومعامله به قصد فرار از پرداخت 
دین  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/12/24 س��اعت 11 صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167332  منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9409980282700004   برای  
اسداله ازنائی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول شناسنامه وترک انفاق  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24   ساعت 10/30  صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167333 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940247/5 در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه18 تهران آقای هادی آقازاده به اتهام تهدید ضرر جانی و توهین تحت 
تعقیب کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167335 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالس��ه 94/د940631/5 در ش��عبه 5 دادیاری دادس��رای 
عمومی وانقالب ناحیه18 تهران آقای  بهروز یوس��ف نژاد فرزند حمداله به اتهام 
تهدید به ضرر جانی و ش��رفی توهین از طریق تلفنی به صورت استفاده از الفاظ 
رکیک تحت تعقیب کیفری می باش��د که به عل��ت مجهول المکان بودن متهم 
طبق مواد171 و174 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در 
این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت 

عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167336  دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940620/5  در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحی��ه18 تهران آقای میالد جاوید به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب 
کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود که 
نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار اگه��ی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167337 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
در خصوص پرونده کالس��ه940561 مبنی بر شکایت آقای مجید ثمره مقدم 
علیه آقای حس��ین ج��وادی دایر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع با توجه به 
ارس��ال احضاریه به جهت عدم شناس��ایی و مجهول المکان بودن وفق مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری بدینوس��یله به شما ابالغ  می گردد یک 
ماه پس از انتشار اگهی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به اتهام شما به طور غیابی رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
167338 بازپرس شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه ده تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
9409982685101058  این ش��عبه  قدس��یه س��رخی فرزند مهدی به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی و فرار از صحنه تصادف تحت تعقیب 
قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
167339 بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه32 تخلفات راهنمایی و رانندگی تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 11ب/94/1170  این بازپرس��ی حسب شکایت عظیم صادق 
دوست علیه متهم محمدرضا نادری فرزند قلی به اتهام جعل واستفاده از سند جعلی 
تحت تعقیب اس��ت نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری 

حاضر شود در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167340   بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه12 تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
940905  این ش��عبه  احس��ان مرادی به اتهام تهدید و ضرب و جرح با قمه تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
167341 دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

 دادنامه
شاکی نیما پناهیان با وکالت خانم سیما السادات متولی و آقای حسن پور مقدسی 
مته��م مریم ترک آبادی فرزند ماش��اء اله فعال مجهول الم��کان بهرام جعفری فعال 
مجهول المکان اتهام رابطه نامش��روع گردشکار دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی رااعالم با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای 
می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام متهمان خانم مریم ترک آبادی فرزند ماشااله 
آقای بهرام جعفری هر دو متواری و مجهول المکان دایر بر رابطه نامش��روع دون زنا 
موضوع شکایت آقای نیما پناهیان با وکالت خانم سیما سادات متولید و آقای حسن 
پور مقدس��ی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ش��کایت شاکی و تحقیقات انجام 
شده و مالحظه اجاره نامه عادی یک ساله مورخ94/2/31 و گزارش مامورین انتظامی 
در خصوص زندگی مش��ترک و پنهانی متهمان در محل مورد اجاره واقع در شهرک 
اتی س��از فاز س��ه بلوک 12 طبقه ده واحد4 که بعدا متواری گردیده اند و همچنین 
مالحظه فیم و عکسهای مضبوط در پرونده واینکه متهمان متواری و مجهول المکان 
بوده و با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده وایراد ودفاعی 
درقبال اتهام انتسابی ارایه نموده اند و سایر قراین وامارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهمان را ثابت و محرز دانس��ته با اس��تناد به ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی مصوب 75 هر یک از متهمان را به تحمل99 ضربه شالق تعزری محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.
167343 رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی 94/11/3 شماره پرونده 9309982687400288 شماره بایگانی 
1057/940519 ش��ماره دادنامه 9409970230900761 مرجع رس��یدگی شعبه 
1057 دادگاه کیفری دو تهران ویژه رس��یدگی به جرایم کارکنان دولت شاکی آقای 
محمد مهدی روانفر فرزند اکبر با وکالت آقای علی اعرفی به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
باال مجتمع اوسان ورودی اداری ط سوم واحد308 متهم آقای حسین رستمی به نشانی 
مجهول المکان اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشوش اذهان عمومی هتک 
حرمت گردشکار پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کالسه فوق 
ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوق العاده بتصدی امضاکننده 
ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین 
رستمی مدیر سایت عماریون به علت عدم دسترسی به مشارالیه اطالعات بیشتری از 
نامبرده به دس��ت نیامده دایر بر توهین به آقای مهدی روانفر و نش��ر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر نسبت به آقای مهدی روانفر مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و عضو هیات مدیره آن ش��رکت به ترتیب آقای بهرام سلطانی 
و مرتضی طالیی از طریق درج خبری با تیتر بررس��ی ش��یب مالیم کاهش تولید در 
غول فوالد سازی ایران موضوع کیفرخواست شماره 9410432687000110 صادره 
از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که متهم در سایت عماریون با درج مطالبی 
همچون با انتساب آقای روانفر به عنوان مسئول دفتر مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان که متعاقبا به مدیرحوزه مدیرعامل تغییر س��مت داده است با برکنار نمودن 
منشی محجبه خانمهای جوان و بدحجاب را در دفتر خود به عنوان منشی به کار گرفته 
است و به دلیل اعتراض مدیر روابط عمومی به این موضوع نامبرده نیز از سمت خود 
برکنار شده است مدیرعامل شرکت آقای سبحانی در سال 88 به علت کسالت و کهولت 
سن از مدیرعامل شرکت ذوب آهن کنارگیری کرد عملکرد سه و شش ساله سال 93 
نس��بت به مدت مشابه سال92 رشد منفی داش��ته است دیدارهای سرزده وحضوردر 
منزل خانواده های شهدای فوالدمبارکه توسط مدیرعامل شرکتی پوپولیستی خوانده 
ش��ده اس��ت حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با مداقه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جانب شاکی ازجمله تصویر مطالب منتشره 
مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم پاسخ واصله از هیات نظارت بر 
مطبوعات عدم حضور در نتیجه عدم دفاع و عدم اثبات صحت مطالب توس��ط متهم 
دادگاه بزهکاری نامبرده را مرحز دانسته مستندا به ماده 18 از قانون جرایم رایانه ای 
وماده 608 از قانون مجازات اس��المی و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اس��المی 
در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی واز حیث نشر اکاذیب به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق صادرو اعالم می دارد رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167342 رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه9309980298801428 شعبه1135 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران 1149 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9409970214201114 
شاکی خانم پری ناز روئین دژی فرزند شاپور به نشانی شهرستان تهران شمیران زغفرانیه 
پ 27 س��اختمان دیپلمات طبقه دوم واحد204 متهم آقای یوری کوزنتزاف به نشانی 
شهرستان تهران تهرانپارس به س��مت جابعلی بعد ازاتحاد دوربرگردان ازمایش جنب 
نمایندگی ایر تویا ک ظهیری پ8 تعمیرگاه منفیس27 آقای محمد باقر زاده فعال مجهول 
المکان اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده وتقلب از امتیازات رای دادگاه 
در خصوص اتهام اقای یوری کوزنتزاف که مش��خصات بیشتری ازوی در پرونده نیست 
دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ شصت میلیون ریال موضوع شکایت خانم 
پری ناز روئین دژی با عنایت به ش��کایت ش��اکی و دالیل منعکس در قرار مجرمیت و 
کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه18 تهران با توجه به عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسی و عدموصول الیح های از ناحیه متهم موصوف و جمیع محتوای پرونده  اتهام 
وارده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا اختالس 
و کالهبرداری متهم را به شش ماه حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می 
نماید رای صادره به استناد ماده406 از قانون آئین دادرسی غیابی و ظرف بست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167344  دادرس شعبه 1135 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9209982103600593 شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع 
قضایی بعثت تهران 1157 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای نوید قره 
ئی فرزند علی به نش��انی تهران میدان ش��هدا خ مجاهدین اس��الم خ رحیمی پ43 
متهم خانم جمیله فریادی فرزند سیدی به نشانی مجهول المکان اتهام تحصیل مال 
مسروقه دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام خانم جمیله 
فریادی فرزند س��یدی دائر بر تحصیل مال مسروقه گوشی مسروقه موضوع شکایت 
آقای نوید قره ای از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و سایر 
قرائن وامارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه34 تهران و 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابالغ اتهام انتسابی به وی محر و مسجل 
تشخیص و دادگاه با انطباق عمل نامبرده با ماده662 قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
مصوب75 نامبرده را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و74 ضربه ش��الق تعزیری 
محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران است.
167345 رئیس شعبه 1157 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9409982191400043 ش��عبه 1039 دادگاه کیف��ری دو 
مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی تهران1039 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره 
9409972191401144 متهم آقای س��ید ناصر قائم مقامی به نش��انی شهرستان 
تهران دروس انتهای خ هدایت خ بهیار نبش خ اللهیاری پ41 اتهام بکارگیری اتباع 
خارجی فاقد پروانه کار گردشکار دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای سید ناصر قائم مقامی ازاد به لحاظ عدم دسترسی دایر بر بکارگیری اتباع 
خارجی غیر مجاز موضوع گزارش اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مالحظه گزارش اداره کار و امور اجتماعی و 
صورتجلسه بازدید از محل و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ونظر به اینکه متهم 
در مرحل دادرسی حضور نیافته ودفاع موثر و موجهی ننموده است لذا دادگاه انتساب 
بزه مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 181 قانون کار وی 
را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
167346 دادرس شعبه 1039 دادگاه کیفری دو تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / شرکت رهساز گستر مهر  به خواسته مطالبه اجور معوقه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل 
اختالف  ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به 
کالسه 9409981260400016  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 10:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120227 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / حسین مرادی فرد  به خواسته مطالبه اجور معوقه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400012  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120217 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  / فاطمه غالمی  به خواس��ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400021  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120228 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

 دادنامه 
پرونده کالس��ه 9409980226500477 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی تهران تصمیم 
نهایی ش��ماره خواهان : اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به نش��انی تهران خیابان ونک خیابان کار و تجارت پالک 19 طبقه 5  
خوانده آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به نش��انی تهران خیابان نجات الهی شمالی پالک 220 طبقه 4 واحد 10  خواسته 
ها : 1 - مطالبه خس��ارت دادرس��ی   2- مطالبه وجه چک  3  - مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه   4- تامین خواس��ته  گردشکار : 
خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
جری تش��ریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل اس��ت با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و ش��رف به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوای اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به طرفیت آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به خواس��ته  
مطالب��ه مبل��غ  000 /  000 / 000 / 1 ری��ال موضوع یک فقره چک مس��تند دعوی به ش��ماره 541077 مورخ  20 /  3 /  93 
از حس��اب جاری 133971551 عهده بانک کش��اورزی ش��عبه نهاوند با احتساب خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به شرح متن 
دادخواس��ت  تس��لیمی با التفات به اینکه مس��تندات دعوی در ید خواهان ظهور در اش��تغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم 
داردو با عنایت به اینکه دعوی مطروح  و مس��تندات ان مصون از هر گونه تعرض خوانده باقیمانده اس��ت با اس��تصحاب بقا دین 
بر ذمه خوانده  دعوی خواهان را مقرون به  واقع تش��خیص و با اس��تناد به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون ایین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک  و ماده واحده استفس��اریه ان مصوب مجمع محترم تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  000 /  
000 / 000 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30905400 ریال بابت هزینه دادرسی  که ما  به التفاوت  ان پس از احتساب 
خس��ارت تاخیر تادیه  دریافت خواهد ش��د و همچنین پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه  بر اس��اس نرخ ش��اخص نرخ تورم بانک  
مرکزی جمهوری اس��المی ایران راجع به اصل خواس��ته از تاریخ سر رس��ید چک لغایت ایصال محکوم به در حق  خواهان صادر 
و اعالم می  دارد مدیر محترم دفتر موظف اس��ت نس��بت به دریافت  ما به التفاوت  هینه دادرسی و ابطال تمبر اقدام نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د .
120212 -  رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / محمد سربازی ارسی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400027  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:30 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120215 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  زهرا اقا حس��ینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400011  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120220 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  حمیده نور محمدی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400025  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:00 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120222 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده امین مهدیه  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران واقع در 
تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 9409981260400024  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 25 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120224 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی مزایده عمومی 
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برنامه های فرهنگسرای
 فناوری اطالعات در دهه فجر

رییس فرهنگس���رای فناوری اطالعات ویژه 
برنامه های دهه فجر را در فرهنگسرای فناوری 

اطالعات اعالم کرد.
ایکنا- مهدی وکیل پور، رییس فرهنگسرای 
فناوری اطالعات،  از اجرای برنامه های مختلف 
به مناسبت سی و هفتمین س���الگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در فرهنگسرای فناوری اطالعات 
خبر داد و گفت: ضب���ط خاطرات دوران زندان 
مبارزین انقالب اس���المی در کمیته مشترک 
ساواک با مشارکت س���ازمان بسیج شهرداری 
تهران و بس���یج س���ازمان فرهنگی هنری در 
برنامه ای با عنوان »رو به س���وی روشنایی« در 
استودیو فرهنگسرای فناوری اطالعات صورت 
گرفته اس���ت. در این برنامه خاطرات فعاالن و 
زندانیان سیاسی مس���لمان در دوران حکومت 
پهلوی که در کمیته مش���ترک ضد خرابکاری 

محکوم شدند، ضبط شد.
وی ادامه داد: طاهره سجادی، همسر مهدی 
غیوریان و نویس���نده کتاب »خورشید واره«، 
عزت اهلل مطهری، محمد یوسف باروتی، پروین 
سلیحی، همسر شهید مرتضي لبافی نژاد از جمله 
شخصیت هایی بودند که به ذکر خاطرات سال ها 
مبارزه و شکنجه های رژیم پرداختند. این برنامه 
در ایام دهه فجر از طریق پرتال شهرداری تهران 

پخش می شود.
رییس فرهنگسرای فناوری اطالعات از ثبت 
نام بازی رایانه ای »تهران کاپ« در فرهنگسرای 
فناوری اطالعات خبر داد و گف���ت: ثبت نام 
بازی رایانه ای »ته���ران کاپ« از اول بهمن در 
فرهنگس���رای فناوری اطالعات آغاز و تا دهم 

بهمن ادامه یافت.
وی اجرای نمایش »همراه با انقالب« را دیگر 
برنامه فرهنگسرای فناوری اطالعات معرفی کرد 
و گفت: نمایش »همراه ب���ا انقالب« با موضوع 
انقالب اس���المی از 18 تا 20 بهمن در س���ه 

مدرسه از مدارس منطقه 11 اجرا می شود.
وکیل پور به مشارکت در برپایی ایستگاه شادی 
در میدان انقالب اشاره کرد و گفت: در ایستگاه 
»شعار نویس���ان دیروز/ نگاه امروز« با مشارکت 
مردم شعارهای انقالبی روی دیوارهای مشخص 

شده، نقش می بندد. 
در غرفه یادداشت نویس���ی یادداشت هایی با 
موضوعات طریق الش���هدا، ایران���ی ایرانی بخر، 
اقتصاد مقاومتی توسط مردم نوشته می شود و 
غرفه های بازی و سرگرمی با مفهوم قرآنی میزبان 

کودکان است.

هم اندیشی فعاالن بازی  
در حوزه کسب و کار

نشست هم اندیشی مربیان و مسووالن برگزاری 
رویداد کسب و کار به سبک ایرانی در روز چهارشنبه 
)امروز( و در محل اولین ش���تاب دهنده صنعت 
سرگرمی با حضور عالقه مندان کسب و کارهای نوپا 

برگزار خواهد شد.
ایلنا- رویداد کس���ب و کار به سبک ایرانی با 
موضوع بازی های دیجیتال در تاریخ 29 و 30 بهمن 
ماه در دانش���گاه آزاد واحد علوم تحقیقات برگزار 

خواهد شد.
 این رویداد طبق ادعای تیم برگزاری آن با حفظ 
س���اختارهای کارآمد رویدادهای جهانی استارت 
آپ و ایجاد تغییراتی متناسب با فرهنگ اجتماعی 
-اقتصادی جامعه ایرانی قصد دارد تا با ایجاد بستر 
مناسبی برای جوانان، فرصتی را در اختیار آنها قرار 
دهد که با استفاده از دانش و تجربه مربیان مجرب 
در زمینه های مختلف، ب���رآی ورود به بازار و راه 
اندازی کسب و کار مستقل آماده و تجهیز گردند. 
اولین نشست هم اندیشی مربیان و تیم برگزاری 
رویداد کسب و کار به س���بک ایرانی همزمان با 
گردهمایی گروه همفکر در یک مکان برگزار خواهد 
شد تا عالقمندان حوزه های کسب و کار این امکان 
را داشته باشند که از نزدیک در جریان جزئیات 

برگزاری این رویداد فرار گیرند.

امکان پرداخت نذورات با موبایل 
فراهم شد

پرداخت نذورات نقدی آسان از طریق شماره گیری 
کد #173*727* توس���ط آستان مقدس حضرت 

عبدالعظیم الحسنی)ع( فراهم شده است.
ایکنا- اداره نذورات و هدایای مردمی آس���تان 
مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع(، اعالم کرد: 
زائران و خیران بارگاه ملکوتی از این پس می توانند 
برای پرداخت ن���ذورات و هدایای نقدی خود عالوه 
بر پرداخت از طریق خودپردازهای بانک س���ینا در 
سراسر کشور از طریق شماره گیری کد USSD روی 
گوشی های همراه خود نیز نذورات و وجوهات اهدایی 

خود را پرداخت کنند.
در ای���ن روش نیکوکاران و خی���ران می توانند 
با استفاده از س���امانه USSD و وارد کردن کد # 
173*727* روی تلفن همراه، وارد منوی پرداخت 
نذورات شده و با ثبت اطالعات مبلغ مورد نظر، شماره 
کارت بانکی، رمز دوم کارت و اطالعات درخواستی، 
نذورات خود را با هر یک از کارت های عضو شتاب 

پرداخت کنند. 

New TabNew Tab

پنجره دریچه

انتقاد مدیر رسانه ای حوزه علمیه قم هم زمان با سفر وزیر ارتباطات به این استان

فروهر: دولت در فیلتر تلگرام اهمال می کند

دهمین شورای پروانه ساخت بازی های رایانه ای در سال جاری برگزار و از میان 
هفده عنوان پروانه ساخت درخواست شده، پروانه ساخت شانزده بازی صادر شد. 

سبک اکثر این بازی ها پازل است.

16 بازی پروانه ساخت 
گرفتند

هم زمان با سفر وزیر ارتباطات به قم، گفت وگوی انتقادی یکی 
از مدیران رس���انه ای حوزه علمیه قم از عملکرد دولت در قبال 

فیلترینگ تلگرام، منتشر شد.
فناوران- محمود واعظی در قالب سفرهای استانی خود در دهه 
فجر، روز گذشته برای افتتاح چند طرح به استان قم رفت. هم زمان 
با این سفر گفت وگوی حجت االسالم محمد فروهر مدیر رسانه ای 
معاونت تبلیغات حوزه علمیه قم که ب���ه انتقاد از دولت و وزارت 
ارتباطات پرداخته بود در سایت هایی مانند گرداب )وابسته به سپاه 

پاسداران(، قدس آنالین و فیمنا منتشر شد. 
فروهر در این مصاحبه در مورد دالیل لزوم فیلتر تلگرام گفت: 
موضوعی که خیلی شفاف و روشن است این است که تلگرام پیش 
از نصب روی موبایل از کاربران تمام دسترسی ها و اطالعات گوشی 
دست پیدا می کند. این موضوع ظن و گمان ها را نسبت به تلگرام 
تقویت می کند. دیتا سنتر این ش���بکه دست دشمنانی است که 
لحظه ای دست از دشمنی با ما برنمی دارند. مساله اصلی این است 
که چرا چنین شبکه ای که این حدس و گمان ها درباره اش وجود 

دارد باید در کشور ما فعالیت کند. این خیلی سوال بزرگی است.
وی افزود: لطمه دیگر تلگرام اقتصادی اس���ت. این بعد موجب 
ارزبری است که در این نرم افزار صورت می گیرد. از نگاه اقتصادی 
بررسی کنیم می بینیم که امروز بالغ بر 12 درصد پهنای باند کل 
کش���ور ما صرف نرم افزار تلگرام می شود. پهنای باندی که هزینه 
و بودجه ملی به خاطرش خرج می شود. چه کسی باید پاسخگو 
باشد؟ اگر ما یک ش���بکه اجتماعی داخلی داشتیم، این هزینه 

صرف نمی شد و حتی ارزآوری صورت می گرفت و حداقل این که 
دیگر ارز از کشور خارج نمی شد. با وضعیت فعلی ارزبری صورت 
می گیرد که بالغ بر 12درصد کل پهنای باند کشور است که بسیار 
رقم بزرگی است.مدیر رسانه ای معاونت تبلیغات حوزه علمیه قم 
گفت: مهم ترین دلیل فیلتر تلگرام، بعد اخالقی این نرم افزار است. 
مسلم است که تلگرام از لحاظ وضعیت اخالقی قابل تایید نیست، 
یعنی کانال ها و محتوایی که آن جا ارایه می شود و مباحثی که 
میان کاربران ردو بدل می شود واقعا نگران کننده است. نتایج یک 
پژوهش نشان می دهد که بالغ بر 90 درصد حجم محتوای جابه جا 
شده و دانلود شده در تلگرام مستهجن بوده است. 90درصد حجم 
مستهجن نگران کننده است. در یک پیام عادی ترافیک زیادی 
مصرف نمی شود اما فیلم هایی که دیده می شود و پهنای باندی که 
مصرف می شود، 90 درصد متعلق به محتوای مستهجن است که 

نگرانی خیلی بزرگی است. 
وی با بیان این که زمانی که این ادله وجود دارد و ما هم دلیل 
منطقی و هم دلیل ش���رعی داریم برای فیلتر کردن تلگرام، چرا 
اقدامی  نمی شود گفت: در بسیاری از کشورها فیلترینگ در برنامه 
کاری شان بوده اس���ت. حتی رژیم اشغالگر اسرائیل تقریبا بالغ بر 
90 درصد سایت ها را با دو قانون فیلتر می کند. یک این که هیچ 
نرم افرازی حق ندارد در کشور من فعالیت کند و مالیات پرداخت 
نکند و دوم این که هیچ نرم افرازی حق ندارد در کشور من فعالیت 
کند و اطالعات کشورم را بیرون ببرد. با این دو قانون بسیاری از 

سایت ها فیلتر می شود. دالیلی که منطقی به نظر می رسد.

فروهر ادامه داد: بخشی از فیلتر ش���دن تلگرام بر عهده دولت 
اس���ت که اهمال و کم کاری صورت گرفته است. یک بخشی که 
می تواند فشار بیاورد تا تلگرام فیلتر شود، نگاه و افکار عمومی  است. 
اما هم اکنون افکار عمومی  تلگرام را پدیده بدی نمی دانند. این که 
کم کاری شده از طرف من و شما، فرهنگیان و قشر حزب اللهی 
و رسانه ها کم کاری شده است. هنوز افکار عمومی  برعلیه تلگرام 

نشدند و این مساله اول در مورد تلگرام است.
وی افزود: دلیل دوم فیلتر نشدن تلگرام، کم کاری قوه قضاییه 
است. کارگروه تعیین مصادق مجرمانه وظیفه خود را انجام می دهد 
و قوه قضاییه هم وظایف خ���ود را. قوه قضاییه زمانی که می بیند 
کاری برای کشور و امنیت خطر دارد و یا برای زندگی اجتماعی 
مردم ضرر دارد، خودش می تواند آن را فیلتر کند. مصاحبه ای هم 
که اخیرا آقای خرم آبادی داشت به همین موضوع اشاره کرده و 
گفتند که اگر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه وارد عمل نمی شود 
چرا دس���تگاه قضا کاری نمی کند؟ پس از این جهت هم اهمال 

صورت گرفته است.
این مدیر حوزه علمیه قم گفت: دلیل سومی  هم وجود دارد و 
اینکه دولت به سمت فیلتر تلگرام نمی رورد یا اگر می رود بسیار 
سست است و جدی انجام نمی شود. جلسه ای که قرار بود به فیلتر 
تلگرام منتهی شود به جلسه چهارم رسید. یعنی جلسه اول برگزار 
نشد و جلسه دوم و سوم اعضا شرکت نکردند و در نهایت در جلسه 
چهارم تصمیم گرفتند فیلتر انجام نشود. این سوال مطرح می شود 

که چرا دولت تصمیم می گیرد فیلترینگ انجام نشود؟ 
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آگهي فراخوان
نوبت دوم

اداره زيبا سازي شهرداري زنجان در نظر دارد در جهت  ايجاد نشاط و تزئين شهر در 
ايام نوروز نسبت به خريد  المانهاي نوروزي با مضامين ايراني و اسالمي نشات گرفته 

از فرهنگ متعالي اقدام نمايد.
 لذا از كليه اساتيد ، هنرمندان و شهروندان گرامي دعوت به عمل مي آيد طرحها 
و ايده هاي خود را در ارتباط با موضوع بهار و عيد باستاني نوروز در ايام نوروز95از 

تاريخ 94/11/14 لغايت 94/11/26 به  دبيرخانه شهرداري زنجان ارائه نمايند 
هنرمندان و شهروندان گرامي جهت دريافت اسناد فراخوان از تاريخ94/11/14 

لغايت94/11/26به سايت رسمي اداره زيبا سازي
  www.zibasazi.zanjan.ir 

مراجعه نمايند و جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره هاي   33336014-024و 
3332205 تماس حاصل فرمايند 

 مهلت تحویل پیشنهادات: 
ساعت14   شنبه  دو  روز  اداري  وقت  پايان  تا  لغايت  تاريخ94/11/14  از 

مورخ94/11/26         
 محل تحویل اسناد: 

دبيرخانه شهرداری زنجان  واقع در  ميدان آزادي شهرداري زنجان  
محل و زمان بررسي  طرحها و ايده ها 

دفترمعاونت رأس ساعت 15در  مورخ 94/11/28   چهارشنبه  روز  واصله   آثار  
قرار بررسي  مورد  طوسي   نصير  خواجه  خيابان  در  واقع   خدمات شهري  شهرداری 

 خواهد گرفت
 

روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري زنجان

شماره  94/69 /ش

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 

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 941121 این بازپرسی حسب شکایت آقایان نادر طوالبی 
فرزن��د فاضل خ��ان و مجید جابری فرزند همت اله ومه��دی جابری فرزند علیه 
آقایان س��جاد پرویز ومرتضی همگی ن��ادری به اتهام جرح عمدی با چاقو و قمه 
تحت تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشند و وقت 
رسیدگی پرونده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در ساعت اداری تعیین گردیده 
اس��ت بدینوس��یله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانق��الب در ام��ور کیفری به نامب��رده ابالغ می گردد ت��ا در وقت مذکور جهت 
رس��یدگی ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرسی حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167327 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 940968  این بازپرس��ی حس��ب ش��کایت  آقای محمد 
نادعلیان با وکالت آقای مهدی عابدی علیه آقای ناصر قاس��می به اتهام تحصیل 
نامش��روع مال و خانم پروانه آقاخانی فرزند علیجان به اتهام سرقت تحت تعقیب 
می باش��د نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باش��ند و وقت رسیدگی 
پرونده ظرف یک ماه پس از نش��ر آگهی در س��اعت اداری تعیین گردیده است 
بدینوسیله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در ام��ور کیفری ب��ه نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت رس��یدگی 
ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرس��ی حاضر ش��ود در غی��ر اینصورت طبق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167328 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

آگهی ابالغ احضاریه به آقای مهدی رجبی
شاکی آقای احسان مزین به طرفیت شما به اتهامات توهین و تهدید شکایتی 
را مطرح نموده که پس از ارجاع به ش��عبه پانزدهم بازپرس��ی دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه 6 تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان خارک تحت کالسه 
930139 ثبت گردیده است به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به شکایت 
ش��اکی و با استناد به ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی به شکایت ش��اکی در دادسرا حاضر و 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در غیر 

اینصورت دادسرا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
167329 بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی ابالغ احضاریه به آقای امیر گودرزی
ش��اکی آقای عبداله درس��تکار به طرفیت ش��ما به اتهام س��رقت گوش��ی 
موبایل ش��کایتی را مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه پانزدهم بازپرسی 
دادس��رای عمومی وانق��الب ناحیه 6 ته��ران واقع در ته��ران خیابان انقالب 
خیابان خارک تحت کالس��ه 940565  ثبت گردیده اس��ت به لحاظ مجهول 
المکان بودن ش��ما و بنا به ش��کایت ش��اکی و با اس��تناد به ماده 174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی آگهی می گ��ردد تا ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی به شکایت شاکی در دادسرا حاضر و ضمن اعالم آدرس جدید خود 
از موضوع ش��کایت بطور کامل مطلع ش��وید در غیر اینصورت دادس��را اتخاذ 

اصمی��م خواه��د نم��ود.
167330  بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست  مجتمع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت شماره   در پرونده کالسه 9309980246301441  برای  
امیر زبردس��ت و معصومه شریفی به اتهام مش��ارکت در جعل امضا و استفاده از 
آن جعل چک  تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رس��یدگی برای مورخه 95/1/16  ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
167331 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

احضار متهم
در پرونده کالسه 940302 این دادیاری حسب شکایت فرخنده اکبرآبادی آقای 
حسین قاسمی ده آبادی فرزند عزیز اله به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب است نظر به 
اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167334 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه12تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9209982154400482   برای   
مجتبی بهمن و محمدرضا حس��ین نژاد به اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از 
پرداخت دین از طریق خرید س��ه خط تلفن همراه ومعامله به قصد فرار از پرداخت 
دین  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/12/24 س��اعت 11 صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167332  منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9409980282700004   برای  
اسداله ازنائی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول شناسنامه وترک انفاق  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24   ساعت 10/30  صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167333 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940247/5 در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه18 تهران آقای هادی آقازاده به اتهام تهدید ضرر جانی و توهین تحت 
تعقیب کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167335 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالس��ه 94/د940631/5 در ش��عبه 5 دادیاری دادس��رای 
عمومی وانقالب ناحیه18 تهران آقای  بهروز یوس��ف نژاد فرزند حمداله به اتهام 
تهدید به ضرر جانی و ش��رفی توهین از طریق تلفنی به صورت استفاده از الفاظ 
رکیک تحت تعقیب کیفری می باش��د که به عل��ت مجهول المکان بودن متهم 
طبق مواد171 و174 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در 
این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت 

عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167336  دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940620/5  در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحی��ه18 تهران آقای میالد جاوید به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب 
کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود که 
نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار اگه��ی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167337 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
در خصوص پرونده کالس��ه940561 مبنی بر شکایت آقای مجید ثمره مقدم 
علیه آقای حس��ین ج��وادی دایر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع با توجه به 
ارس��ال احضاریه به جهت عدم شناس��ایی و مجهول المکان بودن وفق مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری بدینوس��یله به شما ابالغ  می گردد یک 
ماه پس از انتشار اگهی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به اتهام شما به طور غیابی رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
167338 بازپرس شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه ده تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
9409982685101058  این ش��عبه  قدس��یه س��رخی فرزند مهدی به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی و فرار از صحنه تصادف تحت تعقیب 
قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
167339 بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه32 تخلفات راهنمایی و رانندگی تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 11ب/94/1170  این بازپرس��ی حسب شکایت عظیم صادق 
دوست علیه متهم محمدرضا نادری فرزند قلی به اتهام جعل واستفاده از سند جعلی 
تحت تعقیب اس��ت نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری 

حاضر شود در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167340   بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه12 تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
940905  این ش��عبه  احس��ان مرادی به اتهام تهدید و ضرب و جرح با قمه تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
167341 دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

 دادنامه
شاکی نیما پناهیان با وکالت خانم سیما السادات متولی و آقای حسن پور مقدسی 
مته��م مریم ترک آبادی فرزند ماش��اء اله فعال مجهول الم��کان بهرام جعفری فعال 
مجهول المکان اتهام رابطه نامش��روع گردشکار دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی رااعالم با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای 
می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام متهمان خانم مریم ترک آبادی فرزند ماشااله 
آقای بهرام جعفری هر دو متواری و مجهول المکان دایر بر رابطه نامش��روع دون زنا 
موضوع شکایت آقای نیما پناهیان با وکالت خانم سیما سادات متولید و آقای حسن 
پور مقدس��ی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ش��کایت شاکی و تحقیقات انجام 
شده و مالحظه اجاره نامه عادی یک ساله مورخ94/2/31 و گزارش مامورین انتظامی 
در خصوص زندگی مش��ترک و پنهانی متهمان در محل مورد اجاره واقع در شهرک 
اتی س��از فاز س��ه بلوک 12 طبقه ده واحد4 که بعدا متواری گردیده اند و همچنین 
مالحظه فیم و عکسهای مضبوط در پرونده واینکه متهمان متواری و مجهول المکان 
بوده و با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده وایراد ودفاعی 
درقبال اتهام انتسابی ارایه نموده اند و سایر قراین وامارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهمان را ثابت و محرز دانس��ته با اس��تناد به ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی مصوب 75 هر یک از متهمان را به تحمل99 ضربه شالق تعزری محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.
167343 رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی 94/11/3 شماره پرونده 9309982687400288 شماره بایگانی 
1057/940519 ش��ماره دادنامه 9409970230900761 مرجع رس��یدگی شعبه 
1057 دادگاه کیفری دو تهران ویژه رس��یدگی به جرایم کارکنان دولت شاکی آقای 
محمد مهدی روانفر فرزند اکبر با وکالت آقای علی اعرفی به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
باال مجتمع اوسان ورودی اداری ط سوم واحد308 متهم آقای حسین رستمی به نشانی 
مجهول المکان اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشوش اذهان عمومی هتک 
حرمت گردشکار پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کالسه فوق 
ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوق العاده بتصدی امضاکننده 
ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین 
رستمی مدیر سایت عماریون به علت عدم دسترسی به مشارالیه اطالعات بیشتری از 
نامبرده به دس��ت نیامده دایر بر توهین به آقای مهدی روانفر و نش��ر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر نسبت به آقای مهدی روانفر مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و عضو هیات مدیره آن ش��رکت به ترتیب آقای بهرام سلطانی 
و مرتضی طالیی از طریق درج خبری با تیتر بررس��ی ش��یب مالیم کاهش تولید در 
غول فوالد سازی ایران موضوع کیفرخواست شماره 9410432687000110 صادره 
از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که متهم در سایت عماریون با درج مطالبی 
همچون با انتساب آقای روانفر به عنوان مسئول دفتر مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان که متعاقبا به مدیرحوزه مدیرعامل تغییر س��مت داده است با برکنار نمودن 
منشی محجبه خانمهای جوان و بدحجاب را در دفتر خود به عنوان منشی به کار گرفته 
است و به دلیل اعتراض مدیر روابط عمومی به این موضوع نامبرده نیز از سمت خود 
برکنار شده است مدیرعامل شرکت آقای سبحانی در سال 88 به علت کسالت و کهولت 
سن از مدیرعامل شرکت ذوب آهن کنارگیری کرد عملکرد سه و شش ساله سال 93 
نس��بت به مدت مشابه سال92 رشد منفی داش��ته است دیدارهای سرزده وحضوردر 
منزل خانواده های شهدای فوالدمبارکه توسط مدیرعامل شرکتی پوپولیستی خوانده 
ش��ده اس��ت حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با مداقه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جانب شاکی ازجمله تصویر مطالب منتشره 
مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم پاسخ واصله از هیات نظارت بر 
مطبوعات عدم حضور در نتیجه عدم دفاع و عدم اثبات صحت مطالب توس��ط متهم 
دادگاه بزهکاری نامبرده را مرحز دانسته مستندا به ماده 18 از قانون جرایم رایانه ای 
وماده 608 از قانون مجازات اس��المی و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اس��المی 
در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی واز حیث نشر اکاذیب به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق صادرو اعالم می دارد رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167342 رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه9309980298801428 شعبه1135 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران 1149 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9409970214201114 
شاکی خانم پری ناز روئین دژی فرزند شاپور به نشانی شهرستان تهران شمیران زغفرانیه 
پ 27 س��اختمان دیپلمات طبقه دوم واحد204 متهم آقای یوری کوزنتزاف به نشانی 
شهرستان تهران تهرانپارس به س��مت جابعلی بعد ازاتحاد دوربرگردان ازمایش جنب 
نمایندگی ایر تویا ک ظهیری پ8 تعمیرگاه منفیس27 آقای محمد باقر زاده فعال مجهول 
المکان اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده وتقلب از امتیازات رای دادگاه 
در خصوص اتهام اقای یوری کوزنتزاف که مش��خصات بیشتری ازوی در پرونده نیست 
دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ شصت میلیون ریال موضوع شکایت خانم 
پری ناز روئین دژی با عنایت به ش��کایت ش��اکی و دالیل منعکس در قرار مجرمیت و 
کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه18 تهران با توجه به عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسی و عدموصول الیح های از ناحیه متهم موصوف و جمیع محتوای پرونده  اتهام 
وارده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا اختالس 
و کالهبرداری متهم را به شش ماه حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می 
نماید رای صادره به استناد ماده406 از قانون آئین دادرسی غیابی و ظرف بست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167344  دادرس شعبه 1135 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9209982103600593 شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع 
قضایی بعثت تهران 1157 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای نوید قره 
ئی فرزند علی به نش��انی تهران میدان ش��هدا خ مجاهدین اس��الم خ رحیمی پ43 
متهم خانم جمیله فریادی فرزند سیدی به نشانی مجهول المکان اتهام تحصیل مال 
مسروقه دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام خانم جمیله 
فریادی فرزند س��یدی دائر بر تحصیل مال مسروقه گوشی مسروقه موضوع شکایت 
آقای نوید قره ای از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و سایر 
قرائن وامارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه34 تهران و 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابالغ اتهام انتسابی به وی محر و مسجل 
تشخیص و دادگاه با انطباق عمل نامبرده با ماده662 قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
مصوب75 نامبرده را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و74 ضربه ش��الق تعزیری 
محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران است.
167345 رئیس شعبه 1157 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9409982191400043 ش��عبه 1039 دادگاه کیف��ری دو 
مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی تهران1039 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره 
9409972191401144 متهم آقای س��ید ناصر قائم مقامی به نش��انی شهرستان 
تهران دروس انتهای خ هدایت خ بهیار نبش خ اللهیاری پ41 اتهام بکارگیری اتباع 
خارجی فاقد پروانه کار گردشکار دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای سید ناصر قائم مقامی ازاد به لحاظ عدم دسترسی دایر بر بکارگیری اتباع 
خارجی غیر مجاز موضوع گزارش اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مالحظه گزارش اداره کار و امور اجتماعی و 
صورتجلسه بازدید از محل و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ونظر به اینکه متهم 
در مرحل دادرسی حضور نیافته ودفاع موثر و موجهی ننموده است لذا دادگاه انتساب 
بزه مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 181 قانون کار وی 
را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
167346 دادرس شعبه 1039 دادگاه کیفری دو تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / شرکت رهساز گستر مهر  به خواسته مطالبه اجور معوقه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل 
اختالف  ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به 
کالسه 9409981260400016  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 10:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120227 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / حسین مرادی فرد  به خواسته مطالبه اجور معوقه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400012  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120217 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  / فاطمه غالمی  به خواس��ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400021  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120228 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

 دادنامه 
پرونده کالس��ه 9409980226500477 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی تهران تصمیم 
نهایی ش��ماره خواهان : اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به نش��انی تهران خیابان ونک خیابان کار و تجارت پالک 19 طبقه 5  
خوانده آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به نش��انی تهران خیابان نجات الهی شمالی پالک 220 طبقه 4 واحد 10  خواسته 
ها : 1 - مطالبه خس��ارت دادرس��ی   2- مطالبه وجه چک  3  - مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه   4- تامین خواس��ته  گردشکار : 
خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
جری تش��ریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل اس��ت با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و ش��رف به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوای اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به طرفیت آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به خواس��ته  
مطالب��ه مبل��غ  000 /  000 / 000 / 1 ری��ال موضوع یک فقره چک مس��تند دعوی به ش��ماره 541077 مورخ  20 /  3 /  93 
از حس��اب جاری 133971551 عهده بانک کش��اورزی ش��عبه نهاوند با احتساب خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به شرح متن 
دادخواس��ت  تس��لیمی با التفات به اینکه مس��تندات دعوی در ید خواهان ظهور در اش��تغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم 
داردو با عنایت به اینکه دعوی مطروح  و مس��تندات ان مصون از هر گونه تعرض خوانده باقیمانده اس��ت با اس��تصحاب بقا دین 
بر ذمه خوانده  دعوی خواهان را مقرون به  واقع تش��خیص و با اس��تناد به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون ایین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک  و ماده واحده استفس��اریه ان مصوب مجمع محترم تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  000 /  
000 / 000 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30905400 ریال بابت هزینه دادرسی  که ما  به التفاوت  ان پس از احتساب 
خس��ارت تاخیر تادیه  دریافت خواهد ش��د و همچنین پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه  بر اس��اس نرخ ش��اخص نرخ تورم بانک  
مرکزی جمهوری اس��المی ایران راجع به اصل خواس��ته از تاریخ سر رس��ید چک لغایت ایصال محکوم به در حق  خواهان صادر 
و اعالم می  دارد مدیر محترم دفتر موظف اس��ت نس��بت به دریافت  ما به التفاوت  هینه دادرسی و ابطال تمبر اقدام نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د .
120212 -  رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / محمد سربازی ارسی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400027  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:30 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120215 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  زهرا اقا حس��ینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400011  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120220 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  حمیده نور محمدی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400025  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:00 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120222 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده امین مهدیه  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران واقع در 
تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 9409981260400024  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 25 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120224 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی مزایده عمومی 

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

افتتاحیه

با حضور وزیر ارتباطات مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم و فاز نخست خدمات 
رایانش ابری مرکز دیتای امین در استان قم افتتاح شد.

فناوران-  در این مرکز بخش  های مختلفی چون گروه آگاهی و پشتیبانی 
بخش فعال هستند. همچنین در سفر استانی محمود واعظی وزیر ارتباطات به 
استان قم فاز نخست مرکز خدمات رایانش دیتای امین با حضور وی افتتاح شد.

مرکز داده اینترنتی امین، بزرگ ترین مرکز داده علوم اسالمی با تمرکز بر فراهم 
آوردن زیرساخت ها و سرزمین های امن با دسترس پذیری باال و قابلیت توسعه با 
اخذ گواهینامه های امنیتی و تاییدیه سازمان پدافند غیر عامل در تامین حفاظت 
در برابر حمالت الکترومغناطیس، میزبانی مطمئنی را برای سرورهای فیزیکی- 

مجازی فراهم آورده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم افتتاحیه این طرح ها گفت: وزارت 

ارتباطات حمایت خود را از حوزه علمیه خواهران اعالم می کند.
واعظی افزود: اقدامات نرم افزاری صورت گرفته در این مرکز به صورت بومی 
 است و این امر نشان دهنده این است که از این ظرفیت می توان در تولید انواع و 

اقسام این برنامه ها استفاده کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کاهش استفاده غیراخالقی از فضای مجازی 
را دغدغه بزرگ این وزارت بیان کرد و با بیان اینکه وزارت ارتباطات زیرساخت های 
ارتباطی را در کشور ایجاد می کند افزود: چنانچه نتیجه زیرساخت های ایجاد 
شده توسط وزارت ارتباطات صرف فعالیت های تبلیغی در حوزه های علمیه شود 

مسووالن فعال در این حوزه در انجام اقدامات خود مصمم تر می شوند.
وی گفت: از آنجایی که ایران ام القرای جهان اسالم است باید در زمینه های 
مختلف از جمله فناوری پیشرفت زیادی داشته باشد و از قدرت های بومی  در این 

زمینه استفاده کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه در دنیای امروز باید شاهد ترویج 
تفکر اسالمی  با تکیه بر فضای مجازی و ارتباطات باشیم، افزود: نحوه بهره گیری از 
فضای مجازی در ایران باید الگویی برای سایر کشورهای دنیا باشد و باید تسلط به 

آموزه های دینی در استفاده از ابزارهای مدرن را به دیگران نشان دهیم.
وی افزود: با پیشرفت روزافزون در حوزه فناوری، امروزه می توانیم هر چیزی که 

در حوزه قرآن و احادیث می خواهیم با یک کلیک به دست آوریم.
واعظی بیان کرد: دیتاسنتری که در حوزه علمیه خواهران وجود دارد ظرفیت 
عظیمی  را برای این مرکز به وجود آورده که می تواند الگوی مناسبی در سطح 
کشور باشد.واعظی افزود: اگر مسلمانان کشورهای دیگر به قم بیایند و فعالیت های 
نهادهای حوزوی در عرصه ارتباطات را مشاهده کنند، قطعا نسبت به دستاوردهای 
نظام و نگاه آینده نگر و جامع مدیران این مراکز نس���بت به فعالیت های نوین 

پژوهشی و آموزشی پی می برند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارتخانه از نظر مالی در حد توان از حوزه علمیه 
خواهران حمایت خواهد کرد، افزود: باید سازوکاری را برای پیشرفت های ارتباطی 
حوزه علمیه خواهران ایجاد کنیم و نباید به دنبال کسب سود از این مرکز باشیم.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات در آینده نیز حمایت های الزم را از حوزه 
علمیه خواهران در بخش ارتباطات و فناوری خواهد داشت.واعظی در حالی فاز 
نخست مرکز خدمات رایانش دیتای امین را افتتاح کرد که این مرکز مهرماه 

امسال توسط علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی  افتتاح شده بود.

مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم افتتاح شد

وعده حمایت وزیر ارتباطات از حوزه علمیه خواهران قم

یک دلیل فیلتر 
نشدن تلگرام، کم 
کاری قوه قضاییه است. 
قوه قضاییه زمانی که 
می بیند کاری برای 
کشور و امنیت خطر 
دارد و یا برای زندگی 
اجتماعی مردم ضرر 
دارد، خودش می تواند 
آن را فیلتر کند

PB



 ICT سایه سیاست بر
در سفر فرانسه

در س���فر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه بخش 
خصوصی در حوزهICT   نیز حضوری فعال داش���ت 
اما سایه سنگین سیاست و اقتصاد مانع از آن شد تا 

رسانه ها از این زاویه، به سفر رییس جمهور بپردازند.
حدود 20 نفر از مدیران فع���ال در صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات، مس���افر رم و پاریس شدند تا 
برای بهره مندی از فرصت های پیش روی پس از برجام، 
زمینه س���ازی کنند؛ از جمله اینکه بر اس���اس اعالم 
سایت رس���می   وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
دو تفاهم نامه و قرارداد شرکت ایرانی عصر تلکام با دو 
شرکت فرانسوی ترانساتل و تکتیس فرانسه با حضور 

واعظی وزیر محترم، به امضا رسید.
نقش ممتاز فناوری های اطالع���ات و ارتباطات در 
حوزه های اقتص���ادی، اجتماعی و فرهنگی این بخش 
را به عنوان زیربنای توس���عه و پیشرفت همه جانبه 
کش���ورها مبدل کرده و قاطعانه می توان گفت امروزه 
تصور پیشرفت بدون توجه به  ICT، باطل است. بنابراین 
ضروری است برای جبران عقب ماندگی های ناشی از 
12 س���ال تحریم ظالمانه اقتصادی توسط دشمنان و 
ترسیم نقشه پیشرفت کشور، به این موضوع اساسی 
توجه الزم مبذول شود. حال، پرسش اساسی این است 
که کدام وزارتخانه متولی نهادینه کردن این موضوع 
است و چه نهاد مسوولی باید ضمن تبیین اهمیت نقش 
ICT در مسیر توسعه، نسبت به تدارک و برنامه ریزی 
مناسب برای توجه جدی به این مقوله در ساختار کالن 

سیاستگذاری کشور اهتمام ورزد؟
بطور طبیعی، پاس���خ وزارت ارتباط���ات و فناوری 
اطالعات است؛ وزارتحانه ای که در سال های اخیر تالش 
کرده است با دور کردن تصدی گر از خود به وظایف 
اصلی اش در حوزه سیاس���تگذاری، نظارت و اعمال 

حاکمیت بپردازد.
آنچه در سفر اخیر رییس جمهور به ایتالیا و فرانسه 
رخ داد را می توان هوش���مندی و اراده وزیر محترم 
ارتباطات برای تحقق این امر دانست. همراهی فعاالن 
بخش خصوصی با  واعظی نیز حکایت از آن دارد که 
بدنه مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی در ایران، 
امکان و اشتیاق الزم را برای اجرایی کردن برنامه ها و 

سیاست های دولت محترم در این حوزه را دارد.
امید است که توسعه همکاری های دو جانبه با ایتالیا 
و فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته در حوزه فاوا  منجر 

به شکوفایی بیشتر کشور شود.

خرید تلفنی محصوالت همراه اول 
ممکن شد

شرکت ارتباطات س����یار ایران اعالم کرد مشترکان 
همراه اول می توانند با ارسال پیامک، در طرح فروش 

تلفنی محصول های این اپراتور شرکت کنند.
فناوران- محصول های تازه همراه اول در این طرح 
در بخش های مختلف معرفی شده و مشترکان می توانند 
با ارسال پیامک به شماره 8018، درخواست خود را 

اعالم و ثبت کنند.
پس از دریافت پیامک، پاس����خی از سامانه مذکور 
)8018( مبنی بر ثبت درخواست مشترک ارسال شده، 
سپس کارشناس فروش با شماره 09129990000 با 
مشترک تماس گرفته و کلیه محصول های همراه اول 
را به وی معرفی می کند. مشترک پس از انتخاب کاالی 
مدنظر برحسب نیاز و نوع مصرف، سفارش خود را اعالم 
می کند و در انتها ظرف مدت 24 تا 48 ساعت کاالی 

سفارش داده شده به دست مشترک خواهد رسید.
همراه اول تاکید کرده اس����ت، در سامانه فروش 
تلفنی، جهت مطلع شدن مشتریان و جلوگیری از سوء 
استفاده های احتمالی، انجام تماس تلفنی فقط از طریق 

شماره 09129990000 صورت می گیرد.

بهره برداری از پروژه های زیرساخت 
در استان فارس

با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پروژه های 
شرکت ارتباطات زیرس����اخت در استان فارس مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
فناوران- محمود خسروی معاون وزیر و مدیرعامل 
زیرساخت گفت: در اکثر کشورهای دنیا ایجاد شبکه های 
اصلی زیرساخت در حوزه ارتباطات به دلیل  نیاز به 
حجم باالی س����رمایه گذاری، توسط دولت ها صورت 

می گیرد.
وی با بیان اینکه زیرس����اخت های ارتباطی موتور 
اصلی حرکت به سمت توسعه و پیشرفت کشورهاست 
تاکید کرد که در دو س����ال و نیم گذشته زحمات و 
تالش های شبانه روزی برای ارایه خدمات مطلوب در 
حوزه زیرس����اخت های ارتباطی در کشور توسط این 

شرکت صورت گرفته است .
مدیر عامل شرکت زیرس����اخت افتتاح مرکز تبادل 
ترافیک اینترنت کشور )IXP(  در شیراز را در راستای 

برنامه های دولت یازدهم در این استان دانست.
توسعه پهنای باند دسترسی دیتای اپراتورها در استان  
به میزان 140 گیگ، توس����عه شبکه انتقال به میزان 
250 گیک و توسعه و تکمیل مسیرهای فیبرنوری به 
میزان 142 کیلومتر از دیگر پروژه های مهم ارتباطات 
زیرساخت بود که در استان فارس به بهره برداری رسید.

New Tab New Tab

دیدگاه مدار

حق  بیمه کارگزاران روستایی از بودجه ۹۵ حذف شد

هزینه کرد نامعلوم درآمد پیامک و حذف بودجه وجوه اداره شده

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات اندیشه )3(، شهید آیت، سلمان فارسی، شهید دیالمه، شهید رجائی از تاریخ 14 بهمن ماه آغاز می شود. با اجرای عملیات 
مذکور ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های 6555 تا 6557، 7703، 7725، 7726، 7728، 7769، 7781 تا 7784 و 7799 به مدت 48 ساعت و پیش شماره های 2206 تا 2209، 2211 تا 
2214، 2234 تا 2238، 2641، 2665، 2676، 3312، 3313، 3350 تا 3352، 3354 تا 3356، 8838، 8849، 8880، 8885، 8889، 8603 و 8890 تا 8894 به مدت 3 روز دچار اختالل می شود.  

اختالل در 5 مرکز 
مخابراتی

رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس 
گفت: حذف وجوه اداره شده، نامعلومی محل هزینه کرد درآمد 
دولت از افزایش تعرفه پیامک و لحاظ نشدن درآمد دولت 
از فروش پروانه های جدید از موارد مهم اعتبارات ICT در 

بودجه 95 است.
خبرگزاری فارس- مهدی فقیهی، با تش���ریح جزییات 
الیحه بودجه 95، در بخش ICT گفت: اعتبارات ICT کل 
کشور از بودجه س���ال 95، حدود 2.42 درصد رسیده که 
این میزان سال گذشته 2.11 درصد بوده است. اعتبارات 
برنامه ای ICT در بودج���ه 95 از 1236 میلیارد تومان به 
2124 میلیارد تومان افزایش یافته است. اعتبارات متفرقه 
نیز با افزایش 21 درصدی از 4400 میلیارد تومان به 5300 

میلیارد تومان رسیده است.
 ICT فقیهی ادامه داد: مجموع اعتبار متفرقه و برنامه ای
کشور نسبت به سال گذشته حدود 30 درصد افزایش یافته 
و به مبلغ 7400 میلیارد تومان رسیده که 5300 میلیارد 
تومان به اعتب���ارات متفرقه و 2300 میلی���ارد تومان به 

اعتبارات برنامه ای اختصاص دارد.
رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی  با بیان درآمدهای حوزه ICT در بودجه 95، 
توضیح داد: درآمد کل حوزه آی سی تی 7200 میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.

وی با اشاره به ارقام بزرگ درآمدی در بخش ICT، افزود: 
از مجموع درآمدهای وزارت ارتباطات 5200 میلیارد تومان 
متعلق به س���ازمان تنظیم مقررات و 250 میلیارد تومان 
متعلق به شرکت زیرساخت است. همچنین درآمد حاصل از 
حاکمیت دولت در بخش ICT حدود 3640 میلیارد تومان 

دیده است.
 افزایش 44 درصدی اعتبار شبکه ملی اطالعات

فقیهی از دیگر موضوعات مهم در بودجه 95 به افزایش 
اعتبار شبکه ملی اطالعات اشاره کرد و توضیح داد: بودجه 
شبکه ملی اطالعات امسال نسبت به سال گذشته 44 درصد 
افزایش یافته و از مبلغ 1056 میلی���ارد تومان به 1518 
میلیارد تومان رسیده اس���ت که از این عدد، 416 میلیارد 

تومان برنامه ای و 1370 میلیارد تومان متفرقه است.
 امسال وام وجوه اداره  شده وجود ندارد

فقیهی از حذف وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در بودجه 95 خبر داد. در حالی که سال گذشته 
مبلغ 150 میلی���ارد تومان برای وجوه اداره ش���ده وزارت 
ارتباطات تخصیص یافته بود، امسال وجوه اداره شده حذف 
شده است و به این ترتیب در سال 95، وام از محل وجوه 

اداره شده وجود نخواهد داشت.
وی همچنین عنوان کرد که س���ال گذش���ته حق بیمه 
کارگزاران ICT روستایی پرداخت نشده و امسال در بودجه 

سال 95 نیز به موضوع حق بیمه کارگزاران ICT روستایی 
توجه نشده است.

 محل هزینه کرد درآمد پیامک  مشخص نیست
فقیهی گفت: امس���ال نیز مانند سال گذشته در بودجه، 
مبلغ یک تومان افزایش تعرفه پیامک تلفن همراه به عنوان 
درآمد عمومی دولت دیده شده است اما جزئیات پرداخت 

آن مشخص نیست.
فقیهی از دیگر موضوعات مهم الیحه بودجه 95، به لحاظ 
نش���دن درآمد وزارت ارتباطات از محل فروش پروانه های 
جدید ارتباطی اشاره کرد و توضیح داد: در حالی که وزارت 
ارتباطات از محل فروش پروانه های جدید ازجمله اپراتورهای 
ارتباطات ثابت )fcp( و اپراتوره���ای مجازی تلفن همراه 
)mvno( درآمد قابل مالحظه ای کسب می کند، اما این ارقام 

در درآمد پیش بینی نشده است.
 احکامی که در وزارت ارتباطات دایمی  شد

رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: برخی از احکام موردنظر دولت که 
قرار است در سا ل های آینده به طور مرتب تکرار شوند، در 

احکام دایمی   برنامه ششم توسعه آورده شده است.
وی ادامه داد: موضوعات سرمایه گذاری شرکت ارتباطات 
زیرساخت در پروژه های بین المللی و فروش اوراق مشارکت 

توسط وزارت ارتباطات ازجمله این موارد است.

3 ارتباطات

 چهارشنبه 14 بهمن 94
 3 فوریه 2016

 22 ربیع الثانی 1437
 شماره 2468

در ادامه نشست های پسابرجامی در بانک مرکزی انجام شد

بازدید معاون اول رییس جمهور از سایت شرکت خدمات انفورماتیک

بازدید

آگهی مزایده اموال منقول 
بموجب پرونده کالسه 940235  اجرای مدنی له مهری دو دانگه  جهت وصول محکوم به و هزینه های اجرایی اموال 
مشــروحه زیر متعلق به محکوم علیه حسین احمدی توقیف و توســط کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخه 94/11/27 
از ســاعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شــعبه ســوم اجرای مدنی ســاری بفروش برســد و قیمت از 
میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ضمنا 10 درصد از قیمت 
پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع 
مابقی وجه 10 درصد سپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد مشخصات مال مورد مزایده :1- یکعدد یخچال فریزر 
ایستاده با مارک سانترال عمران به رنگ زرد با شیشه شکسته 5/000/000 ریال 2- یکعدد گاو صندوق کوپک دو طبقه 
1/200/000 ریــال 3- 115 عــدد صندلی چوبی به رنگ قهوه ای ســوخته 11/500/000 ریــال 4- ده عدد میز چوبی 
1/500/000 ریال 5- دو دســتگاه یخچال ایســتاده به رنگ زرد و یکی نقره ای 8/000/000 ریال 6- یکعدد میز فلزی 
بزرگ 400/000 ریال 7- یکعدد میز فلزی کوچک 150/000 ریال 8- یکعدد کباب پز گازی 400/000 ریال 9- یکعدد 
اجاق گاز چهار شــعله رســتورانی 250/000 ریال 10- دو عدد سینک رستورانی 1/400/000 ریال 11- یکعدد ابچکان 
رســتورانی 500/000 ریال 12- دو دســتگاه یخچال صندوقی 5/000/000 ریال 13- یکعدد قفسه فلزی 400/000 
ریــال 14- یکعدد پل فلزی به طــول حدودا 70 متر به عرض 1/50 - 350/000/000 ریال 15- 16 عدد اطاقک فلزی 
در ســازهای کوچــک و بــزرگ 208/000/000 ریــال ارزش کل اموال فــوق در 15 ردیف جملگی کارکــرده جمعا به مبلغ 

593/700/000 ریال ارزیابی گردید. 
 دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری ساری - جهانی

آگهی مزایده اموال منقول وغیر منقول
بموجب کالســه پرونده 942497 له خدایار اســد پور علیه ســعید قنبری فرزند ولی اهلل جهت وصول محکوم به و 
هزینه های اجرایی اموال مشــروحه زیر متعلق به محکوم علیه توقیف و به مبلغ 91/705/912 ریال ارزیابی ومقرر شــده 
در روز ســه شــنبه 94/11/27 از ســاعت 9 الی 10  از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای احکام مدنی   ســاری 
بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد 
ضمنا 10 درصد از قیمت پیشنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف 
یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه 10 درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد مورد مزایده عبارتســت از 
مقدار ســهم مشــاع به مبلغ فوق الذکر )91/705/912 ریال از کل سهم ششدانگ ملک با پالک ثبتی 11 فرعی از 2266 
اصلی واقع در بخش یک ثبت ســاری مورد ثبت شــماره 11080 به ارزش کلی 900/000/000 ریال واقع در ســاری خ 

ملت جنب حسینیه تودرواریها
 مدیر اجرای احکام مدنی ساری - معصومی

دادنامه
پرونــده کالســه 9309982640401086 شــعبه چهــارم دادگاه خانــواده شهرســتان شــهریار دادنامــه شــماره 
9409972640402524 -خواهان خانم ســمانه امان آبادی فرزند محمد به نشــانی کرج ســه راه گوهر دشــت خ بالل 6 
پ 51 واحد 7 خوانده : آقای فرهاد خزائی به نشــانی مجهول المکان خواســته : طالق به درخواســت زوجه . رای دادگاه : در 
خصوص دعوی خواهان خانم ســمانه امان آبادی فرزند محمد به طرفیت خوانده آقای فرهاد خزائی فرزند محمد قاســم  به 
خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طالق با این توضیح که خواهان با ارائه سند نکاحیه مضبوط 
در پروده اظهار داشــته همســر شــرعی و قانونی خوانده هســتم  و از او دارای یک فرزندبنام غزل 13 ســاله هستم چون 
خوانده مدت یک ســال و پنج ماه اســت  مرا بالتکلیف رها کرده و اطالعی از حیات و ممات او ندارم  و در عســر و حرج بســر 
میبرم و تعداد 50 عدد سکه طال تمام بهار  آزادی از مهریه خود را بذل مینمایم  و آدرسی از خوانده ندارم و خوانده دعوی 
از طریق نشــر آگهی در روزنامه  دعوت و لیکن پاســخی به دعوی خواهان نداده است و خوانده آدرسی از خود اعالم ننموده 
اســت دادگاه با جری تشــریفات رســیدگی و بعد از کســب نظریه داوران که انصراف زوجه از درخواستش ممکن نگردیده 
و خبری از همســراو در دســترس نیســت و با توجه به تحقیقات کالنتری 11 شــهریار بشــماره 94/56391/27/245-

94/9/28 مادر زوج اظهار داشــته از فرزندش هیچ اطالعی ندارد دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت و قانونی تشــخیص 
مستندا به بند 8 عقد نامه و ماده 1130 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش صادر و مقرر میدارد که خواهان با مراجعه 
به یکی از دفاتر مخصوص ثبت طالق با داشتن اختیار وکالت حق توکیل به غیر با بذل تداد 50 عدد سکه طال از مهریه  خود 
به طالق خلع نوبت اول خود را مطلقه نماید و از جانب زوج قبول بذل نماید و فرزند مشــترک زوجین کبیر میباشــد و نیازی 
به حضانت ندارد زوجه حسب نظریه پزشکی قانونی بشماره 15111/94/م/1/17 - 94/10/1 حامله نیست رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیســت روز دیگر پس از انقضاء مهلت یاد شــده 

قابل اعتراض و تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان تهران میباشد.13874
رئیس شعبه چهارم دادگاه اختصاص شهریار

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای رضا قنادان به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالیکت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه و مدعی اســت ســند مالیکت ششــدانگ یک باب منزل به پالک باقیمانده 157/1976 فرعی از 
3026 اصلی بخش حومه کاشــمر به آدرس کاشــمر خیابان شــهید ترابی 14 پالک 3 به علت نقل و انتقال گم شده است  و 
برابر ســند دفتر امالک کاشــمر ششــدانگ پالک فوق صفحه ذیل 385 دفتر 47 ثبت 7063 به نام آقای رضا قنادان  ثبت 
و ســند مالیکت به شــماره چاپی 716096 صادر تسلیم شده  و برابر سند رهنی شماره 34831-82/8/5 دفتر خانه 30 
کاشــمر در رهن بانک رفاه کارگران میباشــد و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک 
اصالحی ماده 120 ایین نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد باید ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالیکت یا ســند معماله رســمی تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر و 
عدم ارســال اعتراض ســند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شــد.ضمنان برابر نامه شــماره 

139404906223000257 - 94/9/5 اجرای ثبت کاشمر بازداشت میباشد.434
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460327001005053 -مورخ 94/10/21هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی زنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای کاظم عبدی فرزند قدیمعلی   به شماره شناسنامه 347 صادره از نیک پی 
در یک باب عمارت به مســاحت 39/05 متر مربع پالک شــماره 2717 فرعی از 5302 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 948 فرعی واقع بخش 1 خریداری از 
مالک رســمی خانم فاطمه مراد حاصلی و تمام خالقی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را 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 مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : 94/11/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/29
 رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان - محمد لو

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460306006005283- 1394/9/12 هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه بخشی فرزند فریدون به شماره شناسنامه یک 
صادره از زاوه  در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 149/30 متر مربع ) یکصدو چهل و نه متر و سی صدم مترمربع( قسمتی از پالک 97 فرعی واقع در 
اراضی ضیاء الدین سفلی پالک 126 اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از خانم بتول حسن زاده احدی از ورثه محمد حسن زاده  
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 412 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/11/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/01
 هادی ریحانی - رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان : مصطفی مالحسینی به نشانی: قم، نیروگاه، شیخ آباد، 20 متری معصومیه جنوبی، کوی 16، پالک 28 خوانده: مظاهر کرمی خواسته: مطالبه وجه 
در تاریخ 1394/10/5 خواهان فوق دادخواســتی فوق به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 15 تقدیم که به شماره 710 ثبت و برای روز 
1394/12/17 ســاعت 17 وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا 
به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود و خوانده مذکور می تواند از تاریخ چاپ آگهی جهت اعالم ودریافت 
نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شــورا واقع در قم مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رساند. بدیهی است در 
صورت عدم حضور دادگاه غیابا  رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.                               دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف استان قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهــان : مجیــد جعفرعلی خوانده: علی ترابی خواســته: مطالبه ی طلب بــه مبلغ 20/000/000 ریال به علت دارایی بالجهت و کلیه خســارت وارده و 
هزینه دادرسی، بدوا صدور قرار تامین خواسته به صورت اجرای قبل از ابالغ درتاریخ 1394/11/12 خواهان مجید جعفرعلی دادخواستی به طرفیت خوانده 
مجید جعفرعلی به شــرح خواســته مطالبه طلب به شــعبه 7 تقدیم که به شــماره 907/7/94 ثبت وبرای روز 1394/12/16 ســاعت 16:30 وقت رســیدگی 
تعیین گردیده اســت و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود و خوانده مذکور می تواند از تاریخ چاپ آگهی جهت اعالم ودریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر 
شــورا واقع در قم 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 7 شورای حل اختالف استان قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان : عزیز شــهبازی خوانده: شــمس اله جعفری کســجینی، حســن جعفری کســجینی، سرمســت زند، حســین هندیانی،محمد رضا هندیانی، حســن 
هندیانی، بتول هندیانی، زهرا هندیانی، زهره هندیانی، حشــمت ســمیع خانی خواســته: اثبات مالکیت، تنفیذ بیع نامه، الزام به تنظیم ســند رســمی در تاریخ 
94/11/13 خواهان: فوق دادخواســتی حقوقی فوق به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواســته فوق به شعبه 27 تقدیم که به شماره 940819 ثبت و برای 
روز 1394/12/15 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه 
مســتندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آگهی می شــود و خوانده مذکور می تواند از تاریخ چاپ آگهی جهت اعالم 
ودریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر شــورا واقع در قم مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حضور بهم رساند. بدیهی 

است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا  رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دفتر شعبه 27 شورای حل اختالف استان قم

دادنامه
پرونده کالســه 9309988510500239 شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دادگســتری شهرســتان مالیر دادنامه شــماره 940997851050128 
خواهان آقای حسین الماسی فرزند محمد باقر به نشانی مالیر بلوار آزادی نمایشگاه اتومبیل الماسی خوانده آقای امیر بطوئی فرزند رحمت اله به نشانی مجهول 
المکان خواسته ها 1- مطالبه خسارات دادرسی 2- مطالبه وجه چک 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رای مینماید . رای دادگاه : در خصوص دعوی حسین الماسی بطرفیت آقای امیر بطوئی  بخواسته صدور حکم الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهار صد 
و پنجاه میلیون ریال اصل خواســته به انضمام هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه به شرح دادخواســت تقدیمی خواهان با حضور در جلسه رسیدگی اعالم 
داشــته به موجب 9 فقره ســفته به شــماره های 695715 - 695713-695712- 695714- 695709-595707- 695711 - 695710- 695708 
جمعا به مبلغ چهار صدو پنجاه میلیون ریال اصل خواســته به انضمام هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه به شــرح دادخواست تقدیمی خواهان با حضور در 
جلســه رســیدگی اعالم داشته خوانده به موجب 9 فقره سفته به شــماره های فوق مبلغ چهار صدو پنجاه میلیون ریال بدهکار میباشد که در سررسید معین در 
تاریخ 1393/5/1 از پرداخت امتناع نموده و علی رغم  دادن فرصت طوالنی از پرداخت امتناع نموده و از دادگاه به شرح ستون دادخواست خواستار رسیدگی 
شده خوانده علی رغم ابالغ در دادگاه حاضر نشده و الیحه ای ارسال ننموده لهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده مالحظه اصل و فتوکپی مصدق سفته های 
ابرازی که مصون از ایراد باقی مانده و اینکه خوانده دفاعی به عمل نیاورده بقاء ســفته ها در ید خواهان داللت بر اشــتغال ذمه خوانده دارد دعوای مطروحه را 
وارد دانســته مســتندا 519/198/از قانون ائین دادرســی مدنی و مواد 307 - 308  از قانون تجارت رای به الزام خوانده به پرداخت مبلغ چهار صدو پنجاه 
میلیون ریال اصل خواسته به انضمام مبلغ 13/610/000 ریال هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میدارد از انجاکه شاخص سال هنوز اعالم نشده 
و تغییر پیدا نکرده دعوای تاخیر تادیه را در شــرایط فعلی قابل اســتماع ندانسته قرار رد دعوی صادر مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی 

در این شعبه و نسبت به قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان میباشد.
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی مالیر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در کالســه پرونده 9209981725300441 و شــماره بایگانی 1/94/1370  شــعبه اول دادگاه حقوقی گرگان بدینوســیله به اقای سجاد کریمی نیا 
فرزند موسی مجهول المکان اخطار میگردد خواهان مریم جهانتیغ فرزند علی  دادخواستی به طرفیت شما به خواسته مطالبه مهریه به دادگستری گرگان تقدیم 
نموده اســت پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی تعیین وقت رســیدگی و صدور اخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه 
خوانــده مجهول المکان میباشــد لذا مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یــک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج میگردد 
تا خوانده در دفتر شــعبه اول حقوقی گرگان حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده و در جلســه دادرســی که به روز دو شــنبه 

تاریخ 1394/12/17 ساعت 08/30 صبح تعیین شده است شرکت نمایند چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود.
 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی وقت رسیدگی مجهول المکان
بدینوســیله آقای محمد رضا احمد وند فرزند حســین که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرســی در اختیار  خواهان نمیباشــد ابالغ میگردد پست بانک 
مرکزی شهرســتان مالیر  دادخواســتی به طرفیت شــما و کرمعلی برخورداری و خانم عفت احمد وند بخواســته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال بابت سه فقره 
سفته با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انعقاد قرارداد به دادگاه شعبه پنجم عمومی مالیر تقدیم داشته به 
کالسه 940934 به ثبت رسیده چون آدرس شما در اختیار خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرسی مدنی به شما ابالغ 
میگردد که در راس ســاعت 11:30 صبح دو شــنبه  مورخ 1395/02/20 جهت رســیدگی  دردادگاه شــعبه پنجم عمومی مالیر حاضر شوید در ضمن میتوانید 

به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایئد ضمنا چنانچه نیاز مجدد به آگهی باشد فقط یکبار درج و مدت آن ده روز میباشد 
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی مالیر

آگهی وقت رسیدگی
بدینوســیله آقای علی کرمی راد فرزند احمد  که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرســی در اختیار  خواهان نمیباشــد ابالغ میگردد آقای تورج روزبهانی 
پیهانی فرزند عزیز محمد دادخواســتی به طرفیت شــما بخواســته ابطال ســند عادی دســت نویس  به دادگاه شــعبه اول عمومی مالیر تقدیم داشــته به کالسه 
940960 به ثبت رسیده چون آدرس شما در اختیار خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرسی مدنی به شما ابالغ میگردد 
که در راس ســاعت 9:30 صبح چهار شــنبه  مورخ 1394/12/19  دردادگاه شــعبه اول عمومی مالیر حاضر شوید در ضمن میتوانید به دفتر دادگاه مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایئد 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی مالیر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی احضار متهم فعال مجهول المکان
بدین وسیله به آقایان 1- سرباز نمان زهی فرزند حاج معصوم ) اهل افغانستان( 2- نبی نمان زهی ) اهل افغانستان( 3- علیرضا تیموری ) مشخصات 
بیشتری از نامبردگان در دسترس نمیباشد( که همگی مجهول المکان میباشند حسب دستور ریاست محترم شعبه و بنا به تجویز ماده 174 قانون آئین دارسی 
کیفری مصوب 1392 ابالغ میشود  تا متهمان ردیف اول و دوم وسوم  جهت دفاع ازاتهام خود مبنی بر ارتکاب بزه سرقت احشام به شرح دو راس بره یک راس 
بزغاله و یک رای میش و همچنین متهم ردیف اول جهت دافع اتهام دیگر خود مبنی بر خیانت در امانت از طریق رها نمودن گله گوسفندان موضوع شکایت آقای 
اسفندیار پلنگی فرزند ابراهیم  در پرونده کالسه 9409982322100364 برای روز چهار شنبه مورخ 1394/12/19 ساعت 10 صبح تعیین وقت رسیدگی 

گردیده است در دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت وفق مقررات رای غیابی صادر خواهد شد توضیح اینکه مراتب فوق یک نوبت آگهی میشود2422
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو  مهدیشهر

آگهی ابالغ اجرائیه 
پیــرو آگهی قبلی بدینوســیله به اقای جعفر حســنی طهرانی فرزند غالمحســین و شــرکت تعاونی کشــاورزی دامپروری آریا دام طــوس محکوم علیهمای  
پرونده کالســه 921138 این شــعبه که فعال مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد حســب تقاضای محکوم له  بانک توسعه تعاون و دستور دادگاه اجرائیه صادر 
که به موجب آن مکلف به 1- پرداخت مبلغ 86/000/000 ریال بابت اصل خواســته بانضمام خســارت تاخیر تادیه از واخواست سفته دها تا زمان پرداخت بر 
مبنای نرخ تورم که از ناحیه بانک مرکزی تعیین و اعالم میشــود در حق محکوم له 2- پرداخت مبلغ 2/025/000 ریال بابت هزنیه دادرســی در حق محکوم له 
3- پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال بابت هزنیه واخواســت ســفته ها در حق محکوم له 4- پرداخت 5درصد محکوم به بابت حق االجرا در حق صندوق دولت 
بصورت تصامنی شــده اید  ظرف مدت ده روز پس از انتشــار در روزنامه مفاد اجرائیه را اجرا نمائید این آگهی فقط یک بار در روزنامه کثیراالنتشــار منتشــر 

میشود و عملیات اجرایی نیازی به آگهی مجدد ندارد. 303
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای ناد علی ابراهیمی دارای شناســنامه شــماره 2556 به شــرح دادخواست به کالسه 2/953/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن ابراهیمی جامی لنگر به شناسنامه 630 در تاریخ 88/1/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- ناد علی ابراهیمی فرزند حسن متولد 1349 ش ش 2556 جام فرزند متوفی 2- محمد ابراهیمی جامی لنگری 
متولد 1346 ش ش 2558 جام فرزند متوفی 3- رجبعلی ابراهیمی جامی لنگر متولد 1348 ش ش 5557 جام فرزند متوفی 4- محمد علی ابراهیمی متولد 
1354 ش ش 2918 جام فرزند متوفی 5- کبری ابراهیمی جامی لنگر متولد 1337 ش ش 271 جام فرزند متوفی 6- اســماعیل ابراهیمی متولد 1357 ش 
ش 3352 جــام فرزنــد متوفی 7- طاهره ابراهیمی جامی لنگر متولد 1363 ش ش 122 جام فرزند متوفی 8- عذرا ابراهیمی جامی لنگر متولد 1353 ش ش 
2917 جــام فرزنــد متوفی 9- فاطمه ابراهیمی جامی لنگر متولــد 1367 ش ش 415 جام فرزند متوفی 10- کلثوم ابراهیمی جامی لنگر متولد 1371 ش ش 
072386098 جام فرزند متوفی 11- ابراهیم ابراهیمی متولد 1368 ش ش 0720086167 جام فرزند متوفی 12- فاطمه جامی فرزند حسن متولد 1321 
ش ش 2 جام همســر متوفی 13- صغری عشــایری حاجی آبادی فرزند ابراهیم  متولد 1334 ش ش 310 جام همســر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید 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 خواهدشد.246
شعبه 2 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای حبیب اله شیرازی دارای شناسنامه شماره 630 به شرح دادخواست به کالسه 94/377 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان رقیه شــیرازی به شناســنامه 20 در تاریخ 94/10/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به1- علی اصغر شــجاعی نام پدر عباســعلی ش ش 1 ت ت 1321 همسر متوفی 2- سکینه شهر ابادی نام پدر غالمحسین ش ش 3 ت ت 
1321 مادر متوفی 3- حبیب اله شیرازی نام پدر محمد ش ش 630 ت ت 1314 پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد 
ماده 362 ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید 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 خواهدشد.177                                        
شعبه هجده  شورای حل اختالف شهرستان بردسکن 

اصالحیه: پیرو آگهی منتشــره در روزنامه فن آوران مورخ 94/11/10 به شــماره کالســه 930185 مزایده مربوط به شــعبه دوم اجرای احکام مدنی 
دادگستری شهرستان علی اباد کتول جمع کل اموال توقیفی سری اول 2/075/500 تومان و جمع کل اموال توقیفی سری دوم 32/770/000 ریال میباشد 

اصالحیه : پیرو آگهی ابالغ وقت رســیدگی منتشــره در روزنامه فن آوران مورخ 94/11/10 مربوط به شــعبه 1 دادگاه کیفری دو شــهر بردسکن متهم 
هانی  گلپور  واسکس صحیح میباشد

 در حالی که سال 
گذشته مبلغ 150 میلیارد 
تومان برای وجوه 
اداره شده وزارت ارتباطات 
تخصیص یافته بود، 
امسال وجوه اداره شده 
حذف شده است و به این 
ترتیب در سال 95، وام 
از محل وجوه اداره شده 
وجود نخواهد داشت

مهم ترین نیاز مخابرات، نوسازی 
شبکه تلفن ثابت است

در آستانه افتتاح رسمی شروع نوسازی شبکه مخابرات کشور، 
جمشید قضاتی مشاور مدیرعامل مخابرات و مدیر سابق این 
پروژه گفت: مخابرات کشور چاره ای ندارد جز اینکه برای 
حضور در میدان  رقابت و حفظ سهم بازار به نو سازی شبکه 

تلفن ثابت خود بپردازد.
فناوران- وی گفت:  تصمیم گیری و حرکت در این مسیر  
در سال90  با مذاکرات فنی و تجاری با دو وندور باقی مانده 
در بازار ایران  شروع شد و پروژه نوسازی شبکه شرکت های 
مخابرات استانی جهت استقرار شبکه های نسل جدید کلید 
خورد. قضاتی افزود: تامین مالی این پروژه ها و هماهنگی های 
الزم برای طراحی توپولوژی کاربردی هر استان و مشکالت 
لجستیکی برای انتقال و اموزش این تجهیزات به همراه داشت. عدم 
اشراف و آموزش تیم های فنی استان ها  و تنگ شدن حلقه 
تحریم ها از مشکالت جدی این پروژه ملی در سال 92 بود 
به نحوی که  با خروج دو وندور باقی مانده در سال 92 عمال 

طرح نوسازی  در آستانه توقف قرار گرفت.

دکتر اس���حاق جهانگیری مع���اون اول رئیس جمهور 
ضمن حضور در بانک مرکزی و شرکت در جلسه شورای 
مدیران ارشد با محوریت اقتصاد مقاومتی در پسابرجام، از 
سازمان تولید اسکناس و مسکوک و سایت شرکت خدمات 
انفورماتیک بازدید ک���رده و تالش های بانک مرکزی را در 
تمامی حوزه ها در جریان سال های تحریم قابل تقدیر دانست.
روابط عمومی شرکت خدمات انفورماتیک - در این 
دیدار که دکتر ولی اهلل سیف رییس کل، دکتر علی کرمانشاه 
معاون فناوری های نوین و سید محمود احمدی دبیرکل 
بانک مرکزی همچنین  مهندس س���ید ابوطالب نجفی 
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک، معاون اول رییس 
جمهور را همراهی می کردند ظرفیت و توانمندی های شرکت 
خدمات انفورماتیک به وی���ژه در حوزه خدمات حاکمیتی 
و ارایه س���رویس به بانک های بزرگ از جمله بانک ملی و 
صادرات توسط مدیرعامل شرکت و مسووالن امر برای دکتر 

جهانگیری تشریح شد.

امیر عباس تقی پور
نایب رییس انجمن روابط عمومی  ایران
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عرضه نمایشگر گیمینگ ایسوس

ایس���وس جدیدترین محصول خود را که یک 
نمایشگر مخصوص بازی است، به بازار معرفی کرد.

 ROG Swift فناوران-  این نمایش���گر که
PG348Q نام دارد، دارای صفحه 34 اینچی خمیده 
 Ultra-Wide( 1440×3440 با تفکیک پذیری

QHD( و نسبت ابعاد 21:9 است.
 این نمایشگر مخصوص بازی، برنده جایزه 2016 
CES Innovation Award شده است که صفحه 
آن بدون فریم بوده و از جدیدترین رنگ بندی سری 
ROG )تیتانیوم و مسی پالسمایی( و افکت های 

نوری LED بهره می برد.
 عالوه بر ای���ن Swift PG348Q دارای نرخ 
 Nvidia GSYNC 100 و فناوری Hz بازسازی
برای نمایش هرچه بهتر بازی ها اس���ت. با معرفی 
این نمایشگر، ایسوس سعی دارد، جای پای خود 
 High-End را در رده ماینتورهای مخصوص بازی

محکم کند.
ROG Swift PG348Q نس���بت به صفحات 
QHD فضای بیشتر و تصویر بهتری را در اختیار 
کاربران قرار می دهد. با داشتن نسبت طولی 21:9 
نیز این نمایش���گر یکی از بهترین انتخاب ها برای 

گیمینگ است.
 همچنین پنل خمیده این دستگاه به صورتی 
طراحی شده است که تمام نقاط روی صفحه، از یک 

فاصله به چشم کاربر برسد.
 Nvidia از فن���اوری Swift PG348Q در
 Screen اس���تفاده شده اس���ت تا G-SYNC
Tearing هنگام بازی ها و کار با این نمایشگر از بین 
برود. گیمر و کاربران حرفه ای می توانند از وجود 
دکمه Overclock روی این نمایش���گر لذت 
ببرند؛ زیرا با فشار دادن این دکمه نرخ بازسازی 
تصوی���ر )Refresh Rate( تا Hz 100 افزایش 
پیدا خواهد کرد و تصاویری روان و با کیفیت، به 

کابر ارایه خواهد شد. 
همچنین ب���رای افزایش راحت���ی گیمرها از 
فناوری ه���ای انحصاری ایس���وس با ن���ام های 
GamePlus و GameVisual اس���تفاده شده 

است.

New Tab

دوربین شش هزار دالری کانن
4K با قابلیت فیلم برداری 

ش���رکت کانن در حال طراحی یک دوربین 
دیجیتال بس���یار حرفه ای 6000 دالری است 

که از توانایی فیلم برداری 4K برخوردار است.
 EOS-1D خبرگزاری فارس- این دوربین که
X Mark II نام دارد عالوه بر نیازهای عکاسان 
حرف ای، نیازهای فیلم برداران حرفه ای را هم 

برطرف می کند. 
در صورت خرید این دوربین با کارت حافظه 
سریع 64 گیگابایتی و کارت خوان، قیمت آن به 

6300 دالر افزایش می یابد.
این اولین دوربین DSLR ش���رکت کانن با 
قابلیت ضبط تصاویر ویدیویی با کیفیت 4K و با 

قیمتی مناسب است.
دوربین قبلی DSLR با چنین توانایی 15 هزار 
دالر قیمت داش���ت. دوربین جدید همچنین 
می تواند با سرعت 60 فریم در ثانیه تصویربرداری 
کرده و در صورت تصویربرداری HD و برای ثبت 
تصاویر آهسته این سرعت به 120 فریم در ثانیه 
می رسد که برای ضبط تصاویر فیلم و سریال های 

تلویزیونی مناسب است.
عالقمن���دان می توانند تصاوی���ر مورد نظر 
خود را، از فیلم های ویدیوی���ی با کیفیت 8.8 
مگاپیکسل اس���تخراج کنند. کیفیت تصاویر و 
عکس های این دوربین 20.2 مگاپیکسلی است 
و از پردازنده های +Dual DIGIC 6 هم در آن 

استفاده شده است.
سیس���تم فوکوس خودکار 61 نقطه ای این 
دوربین هم ارتقا یافته و سرعت ISO استاندارد 

آن از 100 تا 51200 متغیر است.
اما در صورت تمایل می ت���وان این رقم را به 
50 تا 409600 یا حتی رقم های پایین تری برای 

عکاسی در شرایط دشوار و با نور کم ارتقا داد.
سرعت عکاسی 14 فریم در ثانیه برای عکاسی 
پشت سر هم و امکان نورگیری با تنوع فراوان، 
از جمله دیگر قابلیت های این دوربین دیجیتال 

است.

New Tab

پیشخوان سخت

8 پاوربانک جمع وجور برای مسافرها

سامسونگ از تالش برای عرضه دوربینی با امکانات سیستم های واقعیت مجازی خبر داد. ممکن است رونمایی از این دوربین همزمان با عرضه گوشی مذکور ظرف چند هفته آینده 
رخ دهد. این دوربین که Gear 360 نام دارد، دارای دو لنز 180 درجه Fisheye است. بهره مندی از باتری داخلی، سازگاری با فناوری بلوتوث، برنامه همراه Gear 360 با دو قابلیت ایجاد 
گالری و تهیه تصاویر  time lapse ، حافظه داخلی برای ویدیو و عکس ها و امکان تغییر ضبط تصاویر از حالت 180 درجه به 360 درجه و بالعکس از جمله امکانات این سیستم است.

دوربین واقعیت مجازی 
 سامسونگ هم از راه می رسد

4 بازار

 چهارشنبه 14 بهمن 94
 3 فوریه 2016

 22 ربیع الثانی 1437
 شماره 2468

محصول

آی پد جدید اپل با طراحی ویژه و ابعادی کوچک تر در راه است. 
فناوران- یکی از ویژگی های اصلی آیپد پرو ق���رار گرفتن چهار بلندگوی 
 جداگانه ب���رای لذت بردن هر چه بیش���تر از تماش���ای فیلم ه���ا و بازی ها 

بود. 
 ظاهراً اپل قص���د دارد آیپد ای���ر 3 را نیز به همین ویژگ���ی مجهز کند.
عالوه بر این، بر اساس تصاویر شماتیک آیپد ایر 3 ، مشخص شده است که این 

دستگاه به یک دوربین حرفه ای مجهز خواهد بود. 
بر اساس گزارش های رسیده، آی پد جدید به فناوری لمس سه بعدی مشابه 

آیفون 6اس مجهز نخواهد شد، اما چیپ ست قدرتمند AX و چهار گیگابایت رم 
را از آیپد پرو به ارث خواهد برد.

همچنین پشتیبانی آیپد ایر 3 از قلم Apple Pencil و نسخه ای کوچک تر 
از کیبورد هوشمند آیپد پرو از دیگر ویژگی های این دستگاه است. اما شاید اپل 
 این ویژگی ها را به صورت منحصر به ف���رد برای پرچم دار بزرگ تر آیپدها نگاه 

دارد.
 iPhone گفتنی است آیپد ایر 3 اواخر اسفندماه و در کنار آیفون 4 اینچی

5se و همچنین نسخه جدیدی از اپل واچ رونمایی خواهد شد.

نسخه کوچک تر آی پد در راه است

بیشتر کاربران کاالهای دیجیتالی و به ویژه گوشی موبایل، از تمام شدن باتری دستگاه در 
موقعیت های حساس ناراضی اند و فناوری های جدید نتوانسته کاربران را بی نیاز از ابزاری بنام 
پاور بانک کند.اما حجیم و سنگین بودن و گاه در دس��ترس نبودن و غیراستاندارد بودن از 
معایب برخی از پاوربانک های موجود است که موجب شده است برخی از کاربران توجه کمتری 
به این ابزارها داشته باش��ند.در این مطلب به معرفی برخی از پاوربانک های جمع و جور و در 

عین حال حرفه ای پرداخته ایم. 
اگر به دنبال یک پاوربانک مناسب می گردید، این مطلب را بخوانید.

منبع: خبرآنالین

این پاوربان���ک 3200 میلی آمپری دارای 
یک پورت یو اس بی اس���ت و وزن آن وزن 
88 گرم است. قیمت اعالم شده برای این 
دس���تگاه در حدود با قیمت 39.99 دالر 

است.

RAVPower Luster1
این پاوربان���ک 2600 میلی آمپری هم با 
قیمت 34 دالر، دارای ی���ک پورت یو اس بی 
است و وزنی در حدود 65 گرم دارد. ابعاد این 
پاوربانک هم 27 در 21 در 85 میلی متر است.

Mophie power reserve 1X3

 Antec  پاوربانک 3600 میلی آمپ���ری
Lifebar 3 هم ب���ا قیم���ت 39.99 دالر به 
بازار عرضه شده اس���ت. این دستگاه دارای 
دو پورت یو اس بی در ابعاد 111 در 61 در 8 

میلی متر است.

Antec Lifebar 32
پاوربان���ک 2400 میلی آمپ���ری ب���رای 
گوشی های آیفون و  با قیمت 99 دالر به بازار 
عرضه شده اس���ت و به یک پورت الیتنینگ 

برای آیفون مجهز شده است.

 Nomad Battery Wallet for iPhone4

این پاوربانک 1200 میلی آمپری با قیمت 
35 دالر به بازار عرضه شده است. بهره مندی  
از یک پورت میکرو یو اس بی یا الیتنینگ برای 

آیفون از ویژگی های این دستگاه است.

LithiumCard5
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رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان:
سهم IT نسبت به CT از ارزش 

افزوده اقتصادی کشور ناچیز است
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان 
در جلس����ه هم اندیش����ی درخصوص موضوع 
فرصت ها و چالش های صنعت ICT که با حضور 
جمعی از اساتید دانشکده مهندسی کامپیوتر 

دانشگاه اصفهان، برگزار شد، گفت: 
بر اساس آمار منتشر ش����ده در طرح پایش 
 ICT جامعه اطالعاتی کشور نه تنها سهم بخش
از ارزش افزوده اقتصادی کل کشور ناچیز است 
بلکه از همین مق����دار موجود نیز عمده آن در 

قسمت ارتباطات )CT( متمرکز شده است.
فناوران- اطرج افزود: این در حالیست که 
به لحاظ س����اختاری و برنامه ریزی کالن این 
شرایط نیاز به تغییر دارد، چراکه عمده ارزش 
افزوده و مزیت های رقابتی از فعالیت های فناوری 

اطالعات به دست می آید.
وی به نقاط قوت، ضعف و چالش های صنعت 
رایانه در اس����تان اصفه����ان پرداخت و گفت: 
دانشگاه های معتبر، سرمایه انسانی قابل توجه 
و موقعیت جغرافیایی ب����ه عنوان نقاط قوت و 
مسایل فرهنگی به عنوان نقاط چالش برانگیز 

صنعت رایانه در اصفهان است.
وی اضاف����ه کرد: یک����ی از موضوعات مورد 
تاکید سند توسعه اس����تان، برقراری تناسب 
میان آموزش های نیروی انسانی در دانشگاه ها 
و نیازهای روز بازار کار اس����ت که توضیحات 
مسووالن دانش����کده کامپیوتر مبنی بر اصالح 
چارت درسی دانش����کده در آینده ای نزدیک، 
نویدبخش تحوالت مثبت در این خصوص است.
همچنین در این نشست احمد براآنی، رییس 
دانشکده کامپیوتر دانش����گاه اصفهان، ضمن 
برشمردن مزایای رتبه بندی شرکت های ICT در 
عقد قراردادها، این مساله را به عنوان مقدمه ای 
برای فراهم کردن بس����تر فعالیت شرکت های 

کوچک مطرح کرد. 
وی ب����ا اع����الم برگ����زاری روز کارآفرین 
در اردیبهش����ت ماه س����ال ۹۵ گفت: حضور 
ش����رکت های فعال در زمینه رایانه در دانشگاه 
و ارتب����اط رو در رو با دانش����جویان می تواند 
نقطه عطفی در ارتباط صنعت و دانشگاه برای 
 اعتالی اشتغال در صنعت ICT استان اصفهان 

باشد. 

درخواست دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای 
آذربایجان شرقی:

الکامپ تبریز از  انحصار شرکت 
نمایشگاه ها خارج شود

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای آذربایجان شرقی 
در مورد ظرفیت های ب���االی آی تی در آذربایجان 
شرقی گفت: در صورت پایان انحصار طلبی شرکت 
نمایشگاهی بین المللی تبریز، این کالنشهر می تواند 

میزبان شایسته ای برای نمایشگاه الکامپ باشد.  
نصر تبریز- سید علی موسوی به تشریح جایگاه 
این س���ازمان به عنوان واسط بین دولت و بخش 
خصوصی پرداخت و گفت: در حال حاظر 2۹ استان 
فعال و بالغ بر 10هزار واحد صنفی عضو سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور هستند، از این میزان 
2۵0 شرکت، 130 فروشگاه، 1۵0 شخص حقیقی 

و 41 مشاور عضو واحد آذربایجان شرقی هستند.
موسوی در رابطه با وضعیت کسب و کار رایانه 
در این استان گفت: فناوری اطالعات صنف جوانی 
اس���ت و آنقدر که بازارهای دیگر به بلوغ سنی 
رس���یده اند، این صنف هنوز در ابتدای راه است. 
سرعت این رشد حوزه بسیار سریع و سرسام آور 
است و در کنار این مساله بازار بسیار رقابتی هم 
دارد و همه اینها سبب می ش���ود تا این صنعت 

همیشه در یک بحران و چالش باشد.
وی با بیان اینکه اس���تان ما از نظر فکر افزار 
قوی به حساب می آید، افزود: پایداری شرکت های 
حوزه  آی تی ضعیف اس���ت، زیرا شرکت ها اکثرا 
جدیدالتاسیس هستند و پش���توانه مالی خوبی 
ندارند، در نتیجه با رخ دادن کوچک ترین مشکل 
منابع اصلیشان دچار مش���کل شده و با شکست 

مواجه می شود. 
وی با تاکید بر این موضوع که هر اس���تانی که 
برگزاری نمایشگاه آن برعهده سازمان آن استان 
بوده پر رونق و باکیفیت برگزار شده گفت: نمونه 
بارز آن بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ در تهران 
بود که اخیرا توسط س���ازمان نظام صنفی کشور 

برگزار شد.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه آذربایجان با بیان 
اینکه سال های زیادی است در تالشیم تا تعامالت 
مناسبی با شرکت برگزار کننده نمایشگاه ها در تبریز 
داشته باشیم گفت: ولی متاسفانه به دلیل خصوصی 
بودن شرکت سهامی نمایش���گاه تا کنون این امر 

میسر نشده است.
به گفته وی این یک حقیقت است که بهترین 
فضا و نماد صنعت فناوری اطالعات فضای نمایشگاه 
است و به دلیل اینکه نمایشگاه اجازه همکاری یک 

ارگان دیگر در برگزاری الکامپ را نمی دهد. 

New Tab New Tab

دریچه پنجره

فراخوان سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

آموزشگاه های IT برای احراز دانش بنیانی به نصر تهران مراجعه کنند
معرفی کسب و کارهای جدید و دانش بنیان حوزه الکترونیکی

 مدیرکل دفتر امور نمایندگی های سازمان توسعه تجارت با اعالم افزایش تعداد رایزنان بازرگانی تا پایان سال افزود: تا پایان سال 
رایزنانی در کشورهای فرانسه و آلمان مستقر خواهند شد. رضا عباسقلی افزود: کشورهای فرانسه و آلمان از بازارهای هدف ما 

درزمره کشورهای اروپایی محسوب می شوند که در حال حاضر فقط در ایتالیا رایزن بازرگانی داریم. 

اعزام رایزنان بازرگانی ایران به 
فرانسه و آلمان تا اواخر سال 

سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران از تمام شرکت های 
فعال در حوزه آموزش فناوری اطالعات دعوت کرد برای 

دانش بنیان شدن به این سازمان مراجعه کنند.  
فن��اوران- براساس تفاهم و درخواست معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری از این س����ازمان به منظور 
شناسایی ش����رکت های آموزش����ی حوزه فاوا به عنوان 
شرکت های دانش بنیان، ضرورت دارد تمام شرکت های 

فعال در حوزه آموزش IT هر چه س����ریع تر مجوز معتبر 
فعالیت خود را از س����ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
دریافت کنند تا در لیست اولیه ارسالی سازمان به معاونت 
علمی و فناوری ریاس����ت جمهوری به عنوان متقاضی 

دانش بنیان شدن معرفی شوند. 
17 بهمن ماه آخرین مهلت

بر اساس این گزارش متقاضیان تنها تا روز شنبه 17 
بهمن ماه فرصت دارند برای دریاف����ت این مجوز اقدام 

کنند.
همچنین شرکت های آموزشی عضو سازمان می توانند 
برای تمدید مجوز فعالیت خود و یا عضویت به سازمان 

نظام صنفی رایانه ای مراجعه کنند.
 معرفی 17 کسب و کار جدید و برتر 

همچنین با هدف توسعه کسب و کارهای دانش بنیان 
دومین جشنواره تخصصی »توس����عه محصول و کسب 
و کارهای جدید دانش بنیان« 17ت����ا 1۹ بهمن ماه در 

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می شود.

این رویداد علم����ی و فرهنگی، با ه����دف حمایت از 
تالش های علمی در بخش طراحی و توس����عه محصول 
جدید، ایجاد و توس����عه کس����ب و کارهای دانش بنیان، 
جهت دهی به تالش های صاحبان ایده های جدید کسب و 
کار در بخش های مختلف فناوری به ویژه کسب و کارهای 
الکترونیکی برگزار می شود. در این همایش 17 کسب و 
کار جدید و برتر معرفی و تقدیر خواهند شد که شامل 
۵ کس����ب و کار فعال، 10 طرح برتر حوزه کسب و کار 

الکترونیکی و 2 پایان نامه برتر است.
در این دوره از جش����نواره، صاحبان کسب و کارهای 
الکترونیکی که با روش های علمی، کسب و کار خود را 
ایجاد کرده و توس����عه داده اند و یا طرح های نوآورانه ای 
برای ایجاد کس����ب و کارهای الکترونیکی دارند و پایان 
نامه های دانشجویی مرتبط با مستندسازی و یا طراحی 

توسعه محصول، می توانند شرکت کنند.
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به 

سایت npda.ir مراجعه کنند.

5 بخش خصوصی
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25
طرح صنعتی 

افش��ار فتح الهی معاون 
امور صنایع سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان تهران 
با اعالم بهره برداری 25 طرح 
صنعتی ب��ه ارزش تقریبی 
چهار هزار و 200 میلیارد ریال 
همزمان با ایام گرامیداشت 
دهه فجر در اس��تان گفت: 
بهره ب��رداری از این طرح ها 
زمینه اشتغال بکار دو هزار و 
700 نفر را به صورت مستقیم 
فراهم می کن��د. وی با بیان 
اینکه بیشتر این طرح ها با 
کمک و حمایت های دولت 
به بهره برداری می رس��ند 
تصریح ک��رد: تمامی این 
طرح ها با مشارکت فعال و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی 
اجرا و آم��اده بهره برداری 

شده اند. 

رییس اتاق بازرگانی ایران:

تصویر بخش خصوصی ایران در کشورهای اروپایی ارتقا یافته است

نظر

 رییس اتاق بازرگانی ایران به تش���ریح جزییات حضور بخش 
خصوصی در س���فر به ایتالیا و فرانسه پرداخت و گفت: یک سوم 
قراردادها و تفاهم نامه هایی که در جریان این سفر انجام شد توسط 

بخش خصوصی انجام شده است.
 ایسنا- محسن جالل پور در نشست تشریح دستاوردهای سفر 
دولت و بخش خصوصی به ایتالیا و فرانس���ه اظهار کرد: این سفر 
درسال همدلی ملت و دولت و در راستای سیاست ارتباط و تعامل با 
دنیا و همچنین در راستای سیاست های ابالغیه مقام معظم رهبری 

در خصوص اقتصاد مقاومتی انجام گرفت.
وی حضور بخش خصوصی در چنین سفری را بی سابقه عنوان 
کرد و ادامه داد: در این سفر بخش غیر دولتی اقتصاد اداره بخش های 
اقتصادی را بر عهده داشت، اتفاقی که حداقل در دهه های اخیر بی 
سابقه بود. همچنین تمام وزرایی که در این سفر حضور داشتند از 
پیش برنامه های خود در جلسات را با اتاق هماهنگ کرده بودند چرا 
که از پیش تعیین شده بود بخش خصوصی مدیریت برنامه ها را بر 
عهده داشته باشد. اتفاقی که برای اینکه اقتصاد دولتی به اقتصاد غیر 

دولتی منتقل شود ضروری است.
 جالل پور همچنین در خصوص هدف اصلی سفر ایتالیا و فرانسه 

تصریح کرد: اولین هدف در این سفر نشان دادن ظرفیت و توان ایران 
و همچنین ارتقا تصویر بخش خصوصی ایران در کشورهای اروپایی 
بود و اینکه بخش خصوصی با توج���ه به اهمیتی که دولت برای 
بخش خصوصی قایل شده است بتواند در رسیدن به اهداف خود در 
این سفر سربلند بیرون بیاید. همچنین هدف مهم دیگر در این سفر 
زمینه سازی برای وصل کردن بنگاه های داخلی به بنگاه های اروپایی 
بود تا با رفع مشکالت بیمه ای و بانکی ارتباط الزم انجام شود. وی 
اضافه کرد: برای این سفر برنامه بسیار فشرده تدارک دیده شده بود 
و طی جلسات و دیدارها ۹0 فعال و کارآفرین اقتصادی از بخش 
خصوصی در چهار روز حضور فعالی داشتند که به نتایج مثبتی 
رسید. اهمیت این سفر به گونه ای بود که از مجموع وزارتخانه ها ۹ 
وزیر، دو معاون رییس جمهور، رییس دفتر رییس جمهور، رییس 
کل بانک مرکزی و بسیاری از معاونان و مدیران در جلسات حضور 
داشتند. رییس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت هایش 
در مورد قراردادهایی که در این س���فر به امضا رسید پرداخت و 
تصریح کرد: قرار داد هایی که در طی این جلسات تنظیم شد با هدف 

تولید برای صادرات و سرمایه گذاری مشترک انجام شد.
 وی ادامه داد: قرارداد جدید با پژو حضور سرمایه فرانسوی را در 

درازمدت و به شکل پایدار در ایران تضمین می کند برخالف آنچه 
که در دوران تحریم ها اتفاق افتاد. همچنین در مورد قرارداد خرید 
هواپیماها اکنون بدون اینکه کشور هزینه متحمل شود خود آن 

شرکت ها فاینانس مورد نیاز را تامین می کنند.
وی افزود: در طی این قرار دادها مطمئنا توس���عه پایدار، انتقال 
تکنولوژی و نگاه همه جانبه برای سرمایه گذاری مشترک دیده شده 
است. البته به نتیجه رسیدن آنها در یک زمان کوتاه ممکن نخواهد 
بود بلکه برای به نتیجه رسیدن نیاز به زمان بیشتری است برای 
همین نمی توان انتظارداشت که در کوتاه مدت رفاه ایجاد شود، اما 
آنچه در سال 13۹۵ برای اقتصاد کشور می توان پیش بینی کرد 

گشایش و حضور بیشتر و پررنگ تر بخش خصوصی است.
وی گفت: امروز کشور هم این موضوع را به خوبی درک می کند 
که خروج از رکود و حل بیکاری از طری���ق پیوند با دنیا حاصل 
می شود. اکنون هم دولت در قراردادهای جدید، بدون آنکه هزینه ای 
پرداخت کند، قراردادهای خود را با اروپایی ها منعقد کرد؛ پس در 
گام اول، فروشنده را وادار کرد خود در پی خدمات بیمه ای و تامین 
مالی برود و ایران روی این قضیه وارد نشد که این حرکت موثرتر 

از خود قراردادها بود. 

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 

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 941121 این بازپرسی حسب شکایت آقایان نادر طوالبی 
فرزن��د فاضل خ��ان و مجید جابری فرزند همت اله ومه��دی جابری فرزند علیه 
آقایان س��جاد پرویز ومرتضی همگی ن��ادری به اتهام جرح عمدی با چاقو و قمه 
تحت تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشند و وقت 
رسیدگی پرونده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در ساعت اداری تعیین گردیده 
اس��ت بدینوس��یله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانق��الب در ام��ور کیفری به نامب��رده ابالغ می گردد ت��ا در وقت مذکور جهت 
رس��یدگی ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرسی حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167327 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 940968  این بازپرس��ی حس��ب ش��کایت  آقای محمد 
نادعلیان با وکالت آقای مهدی عابدی علیه آقای ناصر قاس��می به اتهام تحصیل 
نامش��روع مال و خانم پروانه آقاخانی فرزند علیجان به اتهام سرقت تحت تعقیب 
می باش��د نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باش��ند و وقت رسیدگی 
پرونده ظرف یک ماه پس از نش��ر آگهی در س��اعت اداری تعیین گردیده است 
بدینوسیله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در ام��ور کیفری ب��ه نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت رس��یدگی 
ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرس��ی حاضر ش��ود در غی��ر اینصورت طبق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167328 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

آگهی ابالغ احضاریه به آقای مهدی رجبی
شاکی آقای احسان مزین به طرفیت شما به اتهامات توهین و تهدید شکایتی 
را مطرح نموده که پس از ارجاع به ش��عبه پانزدهم بازپرس��ی دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه 6 تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان خارک تحت کالسه 
930139 ثبت گردیده است به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به شکایت 
ش��اکی و با استناد به ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی به شکایت ش��اکی در دادسرا حاضر و 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در غیر 

اینصورت دادسرا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
167329 بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی ابالغ احضاریه به آقای امیر گودرزی
ش��اکی آقای عبداله درس��تکار به طرفیت ش��ما به اتهام س��رقت گوش��ی 
موبایل ش��کایتی را مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه پانزدهم بازپرسی 
دادس��رای عمومی وانق��الب ناحیه 6 ته��ران واقع در ته��ران خیابان انقالب 
خیابان خارک تحت کالس��ه 940565  ثبت گردیده اس��ت به لحاظ مجهول 
المکان بودن ش��ما و بنا به ش��کایت ش��اکی و با اس��تناد به ماده 174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی آگهی می گ��ردد تا ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی به شکایت شاکی در دادسرا حاضر و ضمن اعالم آدرس جدید خود 
از موضوع ش��کایت بطور کامل مطلع ش��وید در غیر اینصورت دادس��را اتخاذ 

اصمی��م خواه��د نم��ود.
167330  بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست  مجتمع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت شماره   در پرونده کالسه 9309980246301441  برای  
امیر زبردس��ت و معصومه شریفی به اتهام مش��ارکت در جعل امضا و استفاده از 
آن جعل چک  تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رس��یدگی برای مورخه 95/1/16  ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
167331 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

احضار متهم
در پرونده کالسه 940302 این دادیاری حسب شکایت فرخنده اکبرآبادی آقای 
حسین قاسمی ده آبادی فرزند عزیز اله به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب است نظر به 
اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167334 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه12تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9209982154400482   برای   
مجتبی بهمن و محمدرضا حس��ین نژاد به اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از 
پرداخت دین از طریق خرید س��ه خط تلفن همراه ومعامله به قصد فرار از پرداخت 
دین  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/12/24 س��اعت 11 صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167332  منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9409980282700004   برای  
اسداله ازنائی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول شناسنامه وترک انفاق  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24   ساعت 10/30  صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167333 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940247/5 در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه18 تهران آقای هادی آقازاده به اتهام تهدید ضرر جانی و توهین تحت 
تعقیب کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167335 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالس��ه 94/د940631/5 در ش��عبه 5 دادیاری دادس��رای 
عمومی وانقالب ناحیه18 تهران آقای  بهروز یوس��ف نژاد فرزند حمداله به اتهام 
تهدید به ضرر جانی و ش��رفی توهین از طریق تلفنی به صورت استفاده از الفاظ 
رکیک تحت تعقیب کیفری می باش��د که به عل��ت مجهول المکان بودن متهم 
طبق مواد171 و174 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در 
این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت 

عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167336  دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940620/5  در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحی��ه18 تهران آقای میالد جاوید به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب 
کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود که 
نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار اگه��ی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167337 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
در خصوص پرونده کالس��ه940561 مبنی بر شکایت آقای مجید ثمره مقدم 
علیه آقای حس��ین ج��وادی دایر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع با توجه به 
ارس��ال احضاریه به جهت عدم شناس��ایی و مجهول المکان بودن وفق مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری بدینوس��یله به شما ابالغ  می گردد یک 
ماه پس از انتشار اگهی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به اتهام شما به طور غیابی رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
167338 بازپرس شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه ده تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
9409982685101058  این ش��عبه  قدس��یه س��رخی فرزند مهدی به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی و فرار از صحنه تصادف تحت تعقیب 
قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
167339 بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه32 تخلفات راهنمایی و رانندگی تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 11ب/94/1170  این بازپرس��ی حسب شکایت عظیم صادق 
دوست علیه متهم محمدرضا نادری فرزند قلی به اتهام جعل واستفاده از سند جعلی 
تحت تعقیب اس��ت نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری 

حاضر شود در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167340   بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه12 تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
940905  این ش��عبه  احس��ان مرادی به اتهام تهدید و ضرب و جرح با قمه تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
167341 دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

 دادنامه
شاکی نیما پناهیان با وکالت خانم سیما السادات متولی و آقای حسن پور مقدسی 
مته��م مریم ترک آبادی فرزند ماش��اء اله فعال مجهول الم��کان بهرام جعفری فعال 
مجهول المکان اتهام رابطه نامش��روع گردشکار دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی رااعالم با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای 
می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام متهمان خانم مریم ترک آبادی فرزند ماشااله 
آقای بهرام جعفری هر دو متواری و مجهول المکان دایر بر رابطه نامش��روع دون زنا 
موضوع شکایت آقای نیما پناهیان با وکالت خانم سیما سادات متولید و آقای حسن 
پور مقدس��ی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ش��کایت شاکی و تحقیقات انجام 
شده و مالحظه اجاره نامه عادی یک ساله مورخ94/2/31 و گزارش مامورین انتظامی 
در خصوص زندگی مش��ترک و پنهانی متهمان در محل مورد اجاره واقع در شهرک 
اتی س��از فاز س��ه بلوک 12 طبقه ده واحد4 که بعدا متواری گردیده اند و همچنین 
مالحظه فیم و عکسهای مضبوط در پرونده واینکه متهمان متواری و مجهول المکان 
بوده و با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده وایراد ودفاعی 
درقبال اتهام انتسابی ارایه نموده اند و سایر قراین وامارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهمان را ثابت و محرز دانس��ته با اس��تناد به ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی مصوب 75 هر یک از متهمان را به تحمل99 ضربه شالق تعزری محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.
167343 رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی 94/11/3 شماره پرونده 9309982687400288 شماره بایگانی 
1057/940519 ش��ماره دادنامه 9409970230900761 مرجع رس��یدگی شعبه 
1057 دادگاه کیفری دو تهران ویژه رس��یدگی به جرایم کارکنان دولت شاکی آقای 
محمد مهدی روانفر فرزند اکبر با وکالت آقای علی اعرفی به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
باال مجتمع اوسان ورودی اداری ط سوم واحد308 متهم آقای حسین رستمی به نشانی 
مجهول المکان اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشوش اذهان عمومی هتک 
حرمت گردشکار پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کالسه فوق 
ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوق العاده بتصدی امضاکننده 
ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین 
رستمی مدیر سایت عماریون به علت عدم دسترسی به مشارالیه اطالعات بیشتری از 
نامبرده به دس��ت نیامده دایر بر توهین به آقای مهدی روانفر و نش��ر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر نسبت به آقای مهدی روانفر مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و عضو هیات مدیره آن ش��رکت به ترتیب آقای بهرام سلطانی 
و مرتضی طالیی از طریق درج خبری با تیتر بررس��ی ش��یب مالیم کاهش تولید در 
غول فوالد سازی ایران موضوع کیفرخواست شماره 9410432687000110 صادره 
از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که متهم در سایت عماریون با درج مطالبی 
همچون با انتساب آقای روانفر به عنوان مسئول دفتر مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان که متعاقبا به مدیرحوزه مدیرعامل تغییر س��مت داده است با برکنار نمودن 
منشی محجبه خانمهای جوان و بدحجاب را در دفتر خود به عنوان منشی به کار گرفته 
است و به دلیل اعتراض مدیر روابط عمومی به این موضوع نامبرده نیز از سمت خود 
برکنار شده است مدیرعامل شرکت آقای سبحانی در سال 88 به علت کسالت و کهولت 
سن از مدیرعامل شرکت ذوب آهن کنارگیری کرد عملکرد سه و شش ساله سال 93 
نس��بت به مدت مشابه سال92 رشد منفی داش��ته است دیدارهای سرزده وحضوردر 
منزل خانواده های شهدای فوالدمبارکه توسط مدیرعامل شرکتی پوپولیستی خوانده 
ش��ده اس��ت حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با مداقه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جانب شاکی ازجمله تصویر مطالب منتشره 
مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم پاسخ واصله از هیات نظارت بر 
مطبوعات عدم حضور در نتیجه عدم دفاع و عدم اثبات صحت مطالب توس��ط متهم 
دادگاه بزهکاری نامبرده را مرحز دانسته مستندا به ماده 18 از قانون جرایم رایانه ای 
وماده 608 از قانون مجازات اس��المی و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اس��المی 
در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی واز حیث نشر اکاذیب به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق صادرو اعالم می دارد رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167342 رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه9309980298801428 شعبه1135 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران 1149 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9409970214201114 
شاکی خانم پری ناز روئین دژی فرزند شاپور به نشانی شهرستان تهران شمیران زغفرانیه 
پ 27 س��اختمان دیپلمات طبقه دوم واحد204 متهم آقای یوری کوزنتزاف به نشانی 
شهرستان تهران تهرانپارس به س��مت جابعلی بعد ازاتحاد دوربرگردان ازمایش جنب 
نمایندگی ایر تویا ک ظهیری پ8 تعمیرگاه منفیس27 آقای محمد باقر زاده فعال مجهول 
المکان اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده وتقلب از امتیازات رای دادگاه 
در خصوص اتهام اقای یوری کوزنتزاف که مش��خصات بیشتری ازوی در پرونده نیست 
دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ شصت میلیون ریال موضوع شکایت خانم 
پری ناز روئین دژی با عنایت به ش��کایت ش��اکی و دالیل منعکس در قرار مجرمیت و 
کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه18 تهران با توجه به عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسی و عدموصول الیح های از ناحیه متهم موصوف و جمیع محتوای پرونده  اتهام 
وارده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا اختالس 
و کالهبرداری متهم را به شش ماه حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می 
نماید رای صادره به استناد ماده406 از قانون آئین دادرسی غیابی و ظرف بست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167344  دادرس شعبه 1135 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9209982103600593 شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع 
قضایی بعثت تهران 1157 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای نوید قره 
ئی فرزند علی به نش��انی تهران میدان ش��هدا خ مجاهدین اس��الم خ رحیمی پ43 
متهم خانم جمیله فریادی فرزند سیدی به نشانی مجهول المکان اتهام تحصیل مال 
مسروقه دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام خانم جمیله 
فریادی فرزند س��یدی دائر بر تحصیل مال مسروقه گوشی مسروقه موضوع شکایت 
آقای نوید قره ای از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و سایر 
قرائن وامارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه34 تهران و 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابالغ اتهام انتسابی به وی محر و مسجل 
تشخیص و دادگاه با انطباق عمل نامبرده با ماده662 قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
مصوب75 نامبرده را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و74 ضربه ش��الق تعزیری 
محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران است.
167345 رئیس شعبه 1157 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9409982191400043 ش��عبه 1039 دادگاه کیف��ری دو 
مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی تهران1039 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره 
9409972191401144 متهم آقای س��ید ناصر قائم مقامی به نش��انی شهرستان 
تهران دروس انتهای خ هدایت خ بهیار نبش خ اللهیاری پ41 اتهام بکارگیری اتباع 
خارجی فاقد پروانه کار گردشکار دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای سید ناصر قائم مقامی ازاد به لحاظ عدم دسترسی دایر بر بکارگیری اتباع 
خارجی غیر مجاز موضوع گزارش اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مالحظه گزارش اداره کار و امور اجتماعی و 
صورتجلسه بازدید از محل و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ونظر به اینکه متهم 
در مرحل دادرسی حضور نیافته ودفاع موثر و موجهی ننموده است لذا دادگاه انتساب 
بزه مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 181 قانون کار وی 
را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
167346 دادرس شعبه 1039 دادگاه کیفری دو تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / شرکت رهساز گستر مهر  به خواسته مطالبه اجور معوقه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل 
اختالف  ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به 
کالسه 9409981260400016  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 10:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120227 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / حسین مرادی فرد  به خواسته مطالبه اجور معوقه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400012  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120217 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  / فاطمه غالمی  به خواس��ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400021  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120228 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

 دادنامه 
پرونده کالس��ه 9409980226500477 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی تهران تصمیم 
نهایی ش��ماره خواهان : اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به نش��انی تهران خیابان ونک خیابان کار و تجارت پالک 19 طبقه 5  
خوانده آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به نش��انی تهران خیابان نجات الهی شمالی پالک 220 طبقه 4 واحد 10  خواسته 
ها : 1 - مطالبه خس��ارت دادرس��ی   2- مطالبه وجه چک  3  - مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه   4- تامین خواس��ته  گردشکار : 
خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
جری تش��ریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل اس��ت با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و ش��رف به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوای اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به طرفیت آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به خواس��ته  
مطالب��ه مبل��غ  000 /  000 / 000 / 1 ری��ال موضوع یک فقره چک مس��تند دعوی به ش��ماره 541077 مورخ  20 /  3 /  93 
از حس��اب جاری 133971551 عهده بانک کش��اورزی ش��عبه نهاوند با احتساب خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به شرح متن 
دادخواس��ت  تس��لیمی با التفات به اینکه مس��تندات دعوی در ید خواهان ظهور در اش��تغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم 
داردو با عنایت به اینکه دعوی مطروح  و مس��تندات ان مصون از هر گونه تعرض خوانده باقیمانده اس��ت با اس��تصحاب بقا دین 
بر ذمه خوانده  دعوی خواهان را مقرون به  واقع تش��خیص و با اس��تناد به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون ایین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک  و ماده واحده استفس��اریه ان مصوب مجمع محترم تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  000 /  
000 / 000 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30905400 ریال بابت هزینه دادرسی  که ما  به التفاوت  ان پس از احتساب 
خس��ارت تاخیر تادیه  دریافت خواهد ش��د و همچنین پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه  بر اس��اس نرخ ش��اخص نرخ تورم بانک  
مرکزی جمهوری اس��المی ایران راجع به اصل خواس��ته از تاریخ سر رس��ید چک لغایت ایصال محکوم به در حق  خواهان صادر 
و اعالم می  دارد مدیر محترم دفتر موظف اس��ت نس��بت به دریافت  ما به التفاوت  هینه دادرسی و ابطال تمبر اقدام نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د .
120212 -  رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / محمد سربازی ارسی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400027  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:30 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120215 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  زهرا اقا حس��ینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400011  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120220 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  حمیده نور محمدی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400025  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:00 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120222 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده امین مهدیه  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران واقع در 
تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 9409981260400024  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 25 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120224 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی مزایده عمومی 

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

آموزشگاه های 
فناوری اطالعات 
تنها تا روز شنبه 
17 بهمن ماه فرصت 
دارند برای دریافت 
مجوز دانش بنیان 
خود اقدام کنند

PB



هشدار همراه اول درباره 
گسترش بدافزارهای هزینه ساز

همراه اول در مورد نصب برخی نرم افزارها و متعاقب 
آن نفوذ بدافزارها به گوشی های هوشمند که بدون 
اطالع مشترک هزینه های باالیی را به وی تحمیل 

می کند، هشدار داد.
فناوران- اداره کل ارتباطات ش���رکت ارتباطات 
سیار ایران با انتش���ار اطالعیه ای اعالم کرد، اخیراً 
مشاهده شده است به دلیل عدم دقت کافی و نداشتن 
اطالعات، تعدادی از مشترکان با نصب برخی بدافزارها 
و برنامه هایی که بدون اطالع مشترک، از طریق تلفن 
همراه وی، با کشور دیگری تماس می گیرد؛ مجبور به 

پرداخت هزینه باالیی شده اند.
همراه اول با بیان ای���ن موضوع که هزینه اضافی 
منظور شده ربطی به اپراتور ندارد، تأکید کرده است، 
مشترکان باید قبل از اتصال به شبکه، نصب یا دانلود 
هر برنامه ، آگاهی های الزم را از عملکرد آن داشته تا 

متحمل پرداخت هزینه های اضافی نشوند.
همچنین مشاهده شده است، نصب و یا استفاده از 
برخی نرم افزارها، نیاز به ارسال پیامک به داخل و خارج 
از کشور داشته که این امر بسته به ارسال داخل یا خارج 

از کشور، هزینه باالیی را به مشترک تحمیل می کند.
در پایان این اطالعیه تصریح ش���ده، دور از ذهن 
نیست که با توسعه این برنامه ها و استفاده از نرم افزارها 
و اپلیکیشن ها بدون مشورت با افراد خبره و دقت کافی، 
اطالعات شخصی مشترک نیز مورد تهدید قرار گیرد.

وایو هم گوشی ویندوزی 
می سازد

شرکت وایو که سال ۲۰۱۴ از مالکیت سونی 
خارج ش���د حاال قصد دارد گوشی هوشمندی 
مبتنی ب���ر ویندوز ۱۰ موبای���ل تولید و راهی 

بازار کند.
فناوران- سونی که س���ال ۲۰۱۴ وایو را به 
شرکت Japan Industrial Partners واگذار 
کرد تا مدت ها گوشی هوش���مندی با برند وایو 
به بازار عرضه نش���د، اما بعدها وایو وارد بازار 
گوشی های آندروییدی شد. حاال خبرها حاکی از 
عرضه گوشی هوشمندی با برند وایو مبتنی بر 
ویندوز ۱۰ موبایل است. بر اساس اطالعاتی که 
درباره این گوشی منتشر شده ظاهرا تا یکی دو 

روز آینده عرضه خواهد شد.
اما در مورد مش���خصات س���خت افزاری این 
گوشی هیچ اطالعاتی در دست نیست و حتی 
مشخص نشده اس���ت که وایو این گوشی را در 

چه بازارهایی عرضه خواهد کرد. 

New Tab

پیامک

1100 با عنوان پرفروش ترین گوشی دنیا رکورد فروش 250 میلیون دستگاه را زد و 
تاکنون هیچ گوشی نتوانسته به چنین رقم فروشی برسد.1100 سال 2003 عرضه شد و 

تا سال ها تولید آن ادامه داشت

 1100 پرفروش ترین 
گوشی دنیا

20 گوشی پول ساز تاریخ را بشناسید

6

ساخت گوشی ویندوز 10
 به دست شرکت اسپانیایی

شرکت اسپانیایی Funker گوشی هوشمندی 
با پشتیبانی از ویندوز ۱۰ موبایل رونمایی کرد.

فناوران- به نظر می رس���د مایکروسافت در 
تکاپو است تا س���هم ویندوز ۱۰ موبایل را هر 
چه بیشتر افزایش دهد. بر این اساس حتی به 
شرکت های بی نام و نشان هم چنگ زده تا بتواند 
س���همی از بازار را به خود اختصاص دهد. این 
گوشی که با نام W5.5 Pro معرفی شده دارای 

صفح نمایش 5/5 اینچی است. 
از مشخصات سخت افزاری این گوشی می توان 
به پردازنده  اسنپدراگون ۴۱۰ با فرکانس ۱/۲ 
گیگاهرت���ز و صفحه نمایش HD اش���اره کرد. 
۲ گیگابایت حافظ���ه  رم و حافظه داخلی ۱۶ 
گیگابایتی از دیگر ویژگی های این گوشی است. 
وزن W5.5 Pro تنها ۱۳5 گرم و ضخامت آن 

۶/9 میلی متر است.
باتری این گوش���ی ۲۶۰۰ میلی آمپر ساعتی 
است و دوربین های پشتی و جلویی گوشی به 
ترتیب ۱۳ و 5 مگاپیکسلی هستند. این گوشی 
ظاهرا فقط در یک رنگ عرضه می شود و خریدار 

انتخابی به جز رنگ مشکی نخواهد داشت.

 طرح مفهومی سامسونگ
گوشی هوشمند نامریی

به تازگی تصاویری از گوش���ی  هوش���مندی 
مفهومی منتسب به سامسونگ منتشر شده که 

نامرئی است.
فناوران- تاکنون ایده های بزرگ توس���ط 
سازندگان در دنیای فناوری ارایه شده است که 
اغلب ش���امل مدل های مفهومی از نسل آینده 

گوشی های هوشمند هستند.
این گوشی هوش���مند مفهومی سامسونگ 
مجهز به پروژکتور اس���ت و می تواند با تابش 
روی مچ دست، نمایش���گر نامرئی خودش را به 
نمایش در آورد.نخستین گوشی هوشمند مجهز 
به پروژکتور بنام i8520 توسط سامسونگ در 
س���ال ۲۰۱۰ راهی بازار شد، این محصول ۳/7 
اینچی با وضوح ۸۰۰ × ۴۸۰ پیکسل، پردازنده 
7۲۰ مگاهرتزی،۳۸۰ مگابایت رم، ۱۶ گیگابایت 

حافظه داخلی و دوربین ۸ مگاپیکسلی بود.
محدودیت ضخامت گوشی باعث محدودیت 
در ساخت ال ای دی قدرتمند روی دست می شود 
و به همین خاطر ش���فافیت تصویری خوبی به 

دست نمی آید.

رابط
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15- 6010 نوکیا
۶۰۱۰ که سال ۲۰۰۴ معرفی ش���د به فروش بیش از 75 میلیون 

دستگاه دست یافت.
S4 14- گلکسی

گلکسی S4 محصول سال ۲۰۱۴ سامس���ونگ است و عنوان یکی 
از گوش���ی هایی را یدک می کش���د که در مدت کوتاه���ی از فروش 
 فو ق العاده ای برخوردار شد. سامسونگ از این گوشی ۸۰ میلیون دستگاه

 فروخت.
 Plus 6 13- آیفون 6 و آیفون

اپل آیفون های ۶ و Plus ۶ را سال ۲۰۱۴ عرضه کرد و توانست از 
هر دو دستگاه بیش از ۱۰۰ میلیون به فروش برساند.

12- 1208 نوکیا
سال ۲۰۰7 نوکیا ۱۲۰۸ را معرفی کرد. این گوشی در رده نخستین 
گوشی هایی قرار می گیرد که نمایشگر رنگی داشت و وضوح تصویر آن 
9۸×9۶ پیکسل بود. از این گوش���ی بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه در 

سراسر دنیا فروخته شد.
11- 3310 نوکیا

۳۳۱۰ محصول س���ال ۲۰۰۰ نوکیا اس���ت و در رده نخس���تین 
 Space و Snake گوش���ی هایی قرار می گیرد که از بازی هایی مثل
Impact پشتیبانی می کرد. نوکیا از این گوشی ۱۲۶ میلیون دستگاه 

فروخت.
RAZR V3 -10 موتوروال

موتوروال از گوشی RAZR V3 بیش از ۱۳۰ میلیون دستگاه گوشی 
فروخت. RAZR V3 عنوان پرفروش ترین گوش���ی تاش���و را به خود 

اختصاص داد. این گوشی سال ۲۰۰۴ معرفی شد.
9- 1600 نوکیا

سال ۲۰۰۶ نوکیا گوش���ی ۱۶۰۰ را معرفی کرد و از آن بیشتر از 
۱۳۰ میلیون دستگاه فروخت که بیشترین میزان فروش این گوشی در 

بازارهای هند و چین بود.
8- 2600 نوکیا

گوش���ی ۲۶۰۰ نوکیا با وجود اینکه نه 
دوربین داش���ت و نه از اتصاالت بلوتوث 
پش���تیبانی می کرد، بیش از ۱۳5 میلیون 

دستگاه فروش رفت.
E1100 -7 سامسونگ

E1100 محصول سامسونگ است و به دلیل 
عمر باتری آن که بیش از ۱۳ روز دوام می آورد 
از فروش خوبی برخوردار شد. این گوشی سال 
۲۰۰9 عرضه ش���د و از آن ۱5۰ میلیون دستگاه 

فروخته شد.
6- 6600 نوکیا

۶۶۰۰ گوشی تخم مرغی شکل نوکیاست که با قیمت 
۴۰۰ پوند در سال ۲۰۰۳ عرضه شد و میزان فروش آن 

به ۱5۰ میلیون دستگاه رسید.

5- 5230 نوکیا
5۲۳۰ نوکیا مبتنی بر سیمبیان 
بود. این گوش���ی که از وای فای 
هم پشتیبانی نمی کرد سال ۲۰۰9 
عرضه شد، با این حال نوکیا از آن 

۱5۰ میلیون دستگاه فروخت.
4- 1200 نوکیا

۱۲۰۰ نوکیا بیش از ۳9۰ ساعت 
شارژ نگه می داشت. این گوشی که 
سال ۲۰۰7 معرفی و عرضه شد بیش 
از ۱5۰ میلیون دس���تگاه فروش را 

تجربه کرد.
3- 3210 نوکیا

۳۲۱۰ محصول سال ۱99۰ نوکیاست و بس���یاری آن را به عنوان 
نخستین گوشی تلفن همراه شان خریداری کرده اند. از این گوشی هم 

۱5۰ میلیون دستگاه فروش رفت.
2- 1110 نوکیا

نوکیا گوشی ۱۱۱۰ را سال ۲۰۰5 تولید و راهی بازار کرد. این گوشی 
عنوان یکی از محبوب ترین گوشی های دنیا را با فروش ۲5۰ میلیون 

دستگاه دارد.
1-1100 نوکیا

اما ۱۱۰۰ با عنوان پرفروش ترین گوش���ی دنیا رکورد فروش ۲5۰ 
میلیون دستگاه را زد و تاکنون هیچ گوش���ی نتوانسته به چنین رقم 

فروشی برسد.
۱۱۰۰ سال ۲۰۰۳ عرضه شد و تا سال ها تولید آن ادامه داشت.

هم���ه  معم���وال 
تولیدکنن���دگان دنیا با این 

امید گوش���ی می س���ازند که 
محصول ش���ان را در تعداد بسیار 

باالیی به فروش برسانند. 
فناوران اما برخی از این محصوالت یا 

از فروش به دلیل طراحی نامناسب یا مشکلی خاص، 
خوبی برخوردار نمی شود و حتی آنقدر استقبال از آن محصول کم است 

که مدت کوتاهی پس از ساخت، تولید آن متوقف می شود. 
در مقابل برخ���ی از تولیدکنن���دگان با برنامه ریزی و سیاس���ت 
خاصی محصولی را تولی���د می کنند ک���ه در رده پرفروش ترین های 
 دنیا باقی می مان���د و نامش برای همیش���ه در تاریخ آن صنعت ثبت 

می شود. 
سایت تلگراف لیستی از پرفروش ترین گوشی های صنعت موبایل تهیه 

کرده که در ادامه به آنها می پردازیم.
20- گلکسی S III سامسونگ

گلکسی S III با آندرویید ۴.۰۴ ساندویچ بستنی سال ۲۰۱۲ معرفی 
شد. سامسونگ از این گوشی بیش از ۶۰ میلیون دستگاه فروخت.

StarTAC -19 موتوروال
موتوروال گوشی StarTAC را سال ۱99۶ راهی بازار کرد و یکی از 
نخستین گوشی هایی است که به بازار عرضه شده است. از این گوشی 

هم ۶۰ میلیون دستگاه به فروش رسید.
 4s 18- آیفون

اپل آیفون 4s را سال ۲۰۱۱ عرضه کرد و نخستین گوشی هوشمندی 
بود که با دستیار دیجیتالی Siri راهی بازار شد. از این گوشی هم ۶۰ 

میلیون دستگاه فروش رفت.
17- 5130 نوکیا

نوکیا گوشی 5۱۳۰ را س���ال ۲۰۰7 معرفی کرد. این گوشی جزو 
اولین گوش���ی هایی بود که امکان پخش موس���یقی به همراه دوربین 
۲ مگاپیکسلی داشت. از این گوش���ی هم بیش از ۶5 میلیون دستگاه 

فروخته شد.
16- آیفون 5

آیفون 5 نخستین گوشی آیفون بود که سایز آن از ۳/5 اینچ تجاوز 
کرده و به ۴ اینچ رس���یده بود. اپل از این گوشی 7۰ میلیون دستگاه 

فروخت.

دادنامه
 شماره پرونده 152/41/94 شماره دادنامه 94/7/11-821 خواهان موسسه مالی واعتباری عسگریه به نمایندگی سید امین جوادی آدرس نبش میدان 
جهــاد وکیــل خواهان حکیمه ســادات هندی زاده آدرس میدان جهاد، بلواررضــوی، ک 3 پ یک خواندگان 1- داود صالحی نظام آبــادی فرزند عباس آدرس مجهول 
المکان 2- احســان میرزایی پورفرزند رجب آدرس 24 متری ســوم خرداد، 16 متری شــوندی، ک 19، پ 27 خواســته مطالبه وجه به میزان 2/300/000 ریال 
وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وهزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل رای شورا درخصوص دادخواست موسسه مالی واعتباری 
عســگریه به نمایندگی ســید امین جوادی با وکالت حکیمه ســادات هندی زاده به طرفیت خواندگان 1- داود صالحی نظام آبادی فرزند عباس 2- احســان میرزایی 
پورفرزند رجب به خواسته مطالبه وجه به میزان 2/300/000 تومان وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم وهزینه های دادرسی وحق 
الوکاله. با توجه به محتویات پرونده ودادخواست تقدیمی واظهارات وکیل خواهان مبنی براینکه خوانده ردیف اول درتاریخ 91/12/26 مبلغ یک میلیون وهفتصد 
وبیست وهشت هزارتومان تسهیالت با نرخ 26 درصد ازموکل دریافت داشته خوانده ردیف دوم هم به موجب امضائۀ ذیل قرارداد وتعهدنامه متعهد به پرداخت 
اقساط به صورت تضامنی گردیده است خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ ماده 73 درجلسه حاضرنشد والیحه ای ارسال ننمود وخوانده ردیف دوم با حضوردرجلسه 
اظهارداشــت بنده ضامن خوانده ردیف اول شــدم وایشان 8 قســط را پرداخت نمود والباقی اقساط را پرداخت نکرده است. لذا شورا با توجه به مستندات پرونده 
واظهارات طرفین وبا اســتناد به مواد 198و515و519 ق.آ.د.م و 1257و1258 ق.م و 249 ق.ت رای برمحکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 2/300/000 
تومان بابت اصل دین ونیزهزینه دادرســی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ 94/2/14 لغایت زمان اجرای حکم به شرح قرارداد درحق 
خواهان صادرواعالم می گردد. رای صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابی وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه وتا 20 روزپس ازآن قابل 
تجدیدنظرخواهی دردادگاه حقوقی می باشد ونسبت به خوانده ردیف دوم حضوری وظرف 20 روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه حقوقی می باشد. قاضی 

شورای حل اختالف شماره 41 قم-خلیلی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وتنظیم میگردد. 
دبیرشورای حل اختالف شعبه 41 قم

دادنامه
 شــماره دادنامــه 9409972513401015 شــماره پرونده 9409982513400703 خواهان شــرکت تولیدی صنعتی تندرشــهاب بــا وکالت آقای 
مرتضی خلجی فرزند علی به نشــانی قم-شهرپردیســان-خیابان البرز-کوچه 10-پالک 26 خواندگان 1- شرکت تعاونی 7014 پیشکسوتان فجرخرم به نشانی 
اســتان لرستان-شهرســتان خرم آباد-خرم آباد-مجهول المکان 2- آقای پروانه بیگی عامله فرزند محمد حســن 3- آقای ســجاد صفی پورفرزند محمد حســن 
همگی به نشــانی مجهول المکان خواســته تامین خواســته قراردادگاه الف( آقای مرتضی خلجی بوکالت ازشرکت تولیدی صنعتی تندرشهاب بطرفیت 1- شرکت 
تعاونی 7014 پیشکســوتان فجرخرم 2- ســجاد صفی پور 3- پروانه بیگی عامله درخواست تامین خواسته بمیزان 300/000/000 ریال بداللت دوفقره چک 
بشــماره 1393/10/30-015/846545 و 1393/12/20-015/846544 هریــک بمبلــغ 150/000/000 ریال صادره به امضــاء خواندگان ردیف های 
دوم وســوم ازحســابجاری خوانــده ردیف اول که منتهی بــه صدورگواهینامه عدم پرداخت بانکی بنام خواهان گردیده اســت. مطرح می کنــد. ب( نظربه اینکه 
1- درخواســت خواهان مشــمول بند ج ماده 108 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی قلمداد می گردد 2- درخواست خواهان فاقد 
شــرایط مقرردرفرازدوم ماده 117 قانون اشــعاری است 3- صادرکننده چک دارای مسئولیت تضامنی با صاحب حساب است 4- مسئولیت میان صادرکنندگان 
چک بالمناصفه می باشد. لهذا به استناد مواد 115و116 قانون اشعاری ومواد 292و314 قانون تجارت وماده 19 قانون صدورچک قرارتامین خواسته بمیزان 
300/000/000 ریال ازاموال بالمعارض خوانده ردیف اول بنحوتضامن با خواندگان ردیف های دوم وســوم )بالمناصفه( صادرواعالم می گردد، این قرارپس 
ازابــالغ الزم االجــراء وظرف ده روزازتاریخ ابالغ قابل اعتراض ورســیدگی دراین دادگاه می باشــد. رئیس شــعبه چهاردهم دادگاه عمومــی حقوقی قم-صلحی 
رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وارســال می گردد. نشــانی قم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های 

حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه چهاردهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی قم-وفائی

تصمیم نهایی
 پرونده کالســه 9409982522800194 شــعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره 9409972522800636 شماره 
پرونده 110/28/94 شــماره دادنامه 94/6/4-523 خواهان رمضان صادقی عطا با وکالت علی آب بخشــایش آدرس قم، 55 متری عماریاســرک 25 پ 31 
خوانــدگان 1- طیبــه حیدری آدرس قم 24 متری بعثت جنب شــهرک فاطمیــه 32 متری دکل ک 20 روبروی پ 30-2- کریم دولــی خانی آدرس قم، نیروگاه، 
زندآبــاد 24 متــری بعثت نبــش ک 16-3- رجبعلی پیرتظرآدرس قــم، نیروگاه، زندآباد 24 متــری بعثت نبش ک 16-4- امیربزرگــزاده آدرس قم، نیروگاه، 
زندآباد 24 متری بعثت نبش ک 16-5- حســن شــاه مرادی )6- محمد نقی ضیائی بیگدلی 7- محمد ضیائی بیگدلی 8- محمد مهدی ضیایی بیگدلی 9- نرگس 
ضیایــی بیگدلــی 10- فاطمه ضیایی بیگدلــی 11- محمد رضا ضیایی بیگدلی 12- طاهره ضیایی بیگدلی 13- زهرا ضیایی بیگدلی( همگی ورثه محمد حســین 
ضیایــی بیگدلــی ازردیف 6 الی 13 آدرس مجهول المکان خواســته اثبات مالکیت الزام به تنظیم ســند نســبت به 126 مترمربع مشــاع از 12/000 مترمربع 
ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی فرعی 2 از 2305 اصلی بخش 2 قم رای شــورا درخصوص دادخواســت رمضان صادقی عطا با وکالت علی آب بخشایش به 
طرفیت خواندگان خانم طیبه حیدری همســرخواهان وردیف دوم الی 13 به شــرح فوق به خواســته اثبات مالکیت والزام به تنظیم ســند رســمی 126 مترمربع 
مشــاع از 12/000 مربع ششــدانگ یک قطعه زمین پالک ثبتی 2 فرعی از 2305 اصلی بخش 2 قم که شــورا پس ازدادرســی پرونده طی تشــریفات قانونی 
ومالحظه محتویات پرونده واسناد ومدارک سلسله ایادی بیع ازآقای رمضان صادقی عطا خواندگان ردیف 13 را طی بیع نامه های ارائه شده محرزتشخیص داده 
وخواندگان علی رغم ابالغ قانونی درجلسه حاضرنشده ودفاعی یا الیحه ای معمول نداشته اند علی هذا پاسخ استعالم ثبتی برمالکیت مورث خواندگان ردیف 6 
الی 13 داشــته رابطه بیع ید به ید ازخواهان به آنها منتهی می شــود بنابراین دعوی خواهان با توجه به رد موارد فوق الذکرمحرزتشــخیص داده شده ومستندا 
بــه مــواد 10و219و220و221و223و224و225و362 ق مدنی ضمن اثبات مالکیــت خواهان حکم برالزام خواندگان ردیف ششــم الی 13 به حضوردریکی 
ازدفاتراســناد رســمی قم وانتقال 120 مترمربع مشــاع از 12/000 مترمربع ازششــدانگ قطعه زمین پالک ثبتی 2 فرعی ازپالک 2305 اصلی واقع دربخش 
دوقم صادرمی گردد. رای صادره نســبت به خواندگان غیابی اســت وظرف مدت 20 روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس بمدت 20 روزقابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی دادگستری قم می باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 28 قم-باقریان )علی االصل-حاتمی( رونوشت برابراصل 

اداریست وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وتنظیم میگردد. 
 دبیرشورای حل اختالف شعبه 28 قم

دادنامه 
پرونده کالســه 9409982522800194 شعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره 9409972522801081 شماره 
پرونــده 1058/28/94 شــماره دادنامــه 94/10/12-1070 خواهان آقای رمضان صادقی عطا با وکالت آقای علی آب بخشــایش بــه آدرس وکیل قم خیابان 
55 عماریاســرکوچه 25 پ 31 خواندگان 1- خانم طیبه حیدری فرزند حســین به نشــانی قم 24 متری بعثت جنب شهرک فاطمیه 32 متری دکل ک 20 روبروی 
پ 30-2- آقــای کریم دولی خانی به نشــانی قم زندآبــاد 24 متری بعثت نبش ک 16-3- آقای رجبعلی پیرتظربه نشــانی قم زندآباد 24 متری بعثت نبش ک 
16-4- آقای امیربزرگزاده به نشــانی قم زندآباد 24 متری بعثت نبش ک 16-5- آقای حســن شــاه مردی 6- محمد نقی 7- محمد 8- محمد مهدی 9- نرگس 
10- فاطمه 11- محمد رضا 12- طاهره 13- زهرا همگی ضیایی بیگدلی ردیف 6 الی 13 همگی ورثه محمد حســین ضیایی بیگدلی به نشــانی مجهول المکان 
خواسته رای اصالحی-رای اصالحی نظربه اینکه درپرونده کالسه شماره 110/28/94 ودادنامه شماره 523 سهوا متراژقابل انتقال وتنظیم سند درسطرهشتم 
120 مترمربع مشاع ذکرگردیده است. لذا مستندا به ماده 309 ق.آ.د.م متراژقابل انتقال وتنظیم به 126 مترمربع مشاع از 12/000 مترمربع ازششدانگ 
قطعه زمین پالک ثبتی 2 فرعی ازپالک 2305 اصلی واقع دربخش دوقم صادرمی گردد. رای صادره غیابی اســت وظرف مدت 20 روزقابل واخواهی وســپس به 
مدت 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی قم می باشــد. رای اصلی به ضمیمه رای اصالحی قابلیت اجرا می باشــد. قاضی شورای حل اختالف 
شماره 28 قم-اسماعیلی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه 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

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

برابر رأی شــماره 139460306011011134مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای روح اله آریان فر فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 9790 
صادره از ســبزوار درســه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 124 مترمربع قسمتی از پالک شماره 160فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی 
قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای غالمرضا قلعه نوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 533/م الف تاریخ انتشار نوبت 

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

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

برابر رأی شــماره 139460306011011154مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد صالحی  فرزند حسن بشماره شناسنامه 5204 صادره 
از ســبزوار در ششــدانگ یک باب ســاختمان  به مساحت 134.35 مترمربع قسمتی از  شماره پالکهای 4582و4585فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت 
بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالکین رســمی مشــاعی آقای عباس غالم دانائی و خانم  فاطمه سلطان دانا محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

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

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

برابر رأی شــماره 139460306011010950مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن نودهی نژاد فرزند علی بشماره شناسنامه 35361 
صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 51.53 مترمربع قسمتی از پالک 196 فرعی از سه اصلی واقع در اراضی کالته سیفر بخش سه حوزه 
ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت رســمی مشــاعی خودش محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در 
صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد.535/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29  تاریخ انتشار 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم مریم  زارعی دارای شناســنامه شــماره 3261 به شرح دادخواست به کالسه 3400852 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد زارعی به شناســنامه 1 در تاریــخ 94/6/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اســت به1- مریم زارعی فرزند متوفی 2- ســعید زارعی فرزند متوفی 3- شــهناز زارعی فرزند متوفی 4- حامد زارعی فرزند متوفی اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید 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 خواهدشد.27934 
شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد 

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

برابر رأی شــماره 139460306011010946مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ام البنین کسکنی فرزند حجی علی بشماره شناسنامه 3529 
صادره از ســبزوار در چهاردانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 91.22 مترمربع قســمتی از پالک 68 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی 
کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی خانم فاطمه کوشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 536/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 

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

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

برابر رأی شــماره 139460306011010947مورخه1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اکبر کسکنی فرزند عباس بشماره شناسنامه 1932 
صادره از سبزوار در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 91.22 مترمربع قسمتی از پالک 68 فرعی از شش اصلی واقع در اراضی کلوت 
بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی خانم فاطمه کوشکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 537/م الف
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139460306011011156مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین پاکرویان فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 13 
صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 194.25 مترمربع قسمتی از پالک 1905 فرعی جداشده از پالک 203 فرعی از دو- اصلی واقع 
در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای احمدرضا ســاالری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 538/م 

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

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

برابر رأی شماره 139460306011010953هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه رامشــینی فرزند علی اصغر بشــماره شناسنامه 1220 صادره از سبزوار 
در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 72 مترمربع قسمتی از پالک شماره 1073 فرعی از162- اصلی واقع در اراضی ایزی بخش 3 
سبزوار خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای سید احمد علوی دقیق محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

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

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

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

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره 139460306011010942مورخه1394/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاسم جهان پناه فرزند حسین بشماره شناسنامه 1760 
صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 102.40 مترمربع قسمتی از پالک 715 فرعی از 5- اصلی واقع در اراضی قلعه نو بخش 3 حوزه 
ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای حســن برغمدی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.541/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 

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

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

برابر رأی شــماره 139460306011011162مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد شم آبادی فرزند حسین بشماره شناسنامه 27 صادره 
از سبزوار در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 127.80 مترمربع قسمتی از پالک 7 فرعی از دو اصلی واقع در اراضی عبدالرحمان بخش 12 حوزه ثبت 
ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشاعی آقای فریبرز ناوی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی 
می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.542/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ 

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

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

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306022000787- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی جمعه داوری فریمانی فرزند قاســم  به شناســنامه 5609 صادره 
از فریمان در یک باب مغازه به مساحت 30 متر مربع پالک 2332فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از محل مالکیت متقاضی 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 مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند میتوانند 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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 356 تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/14
رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شــماره 139460306022000783- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود بصیر فرزند ابراهیم  به شناسنامه 8683 صادره از فریمان در 
یک باب خانه به مساحت 112/56 متر مربع پالک باقیمانده 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی بنیاد علوی محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
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 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 355 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/14  رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان 

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 

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 941121 این بازپرسی حسب شکایت آقایان نادر طوالبی 
فرزن��د فاضل خ��ان و مجید جابری فرزند همت اله ومه��دی جابری فرزند علیه 
آقایان س��جاد پرویز ومرتضی همگی ن��ادری به اتهام جرح عمدی با چاقو و قمه 
تحت تعقیب می باشد نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشند و وقت 
رسیدگی پرونده ظرف یک ماه پس از نشر آگهی در ساعت اداری تعیین گردیده 
اس��ت بدینوس��یله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
وانق��الب در ام��ور کیفری به نامب��رده ابالغ می گردد ت��ا در وقت مذکور جهت 
رس��یدگی ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرسی حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167327 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 940968  این بازپرس��ی حس��ب ش��کایت  آقای محمد 
نادعلیان با وکالت آقای مهدی عابدی علیه آقای ناصر قاس��می به اتهام تحصیل 
نامش��روع مال و خانم پروانه آقاخانی فرزند علیجان به اتهام سرقت تحت تعقیب 
می باش��د نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باش��ند و وقت رسیدگی 
پرونده ظرف یک ماه پس از نش��ر آگهی در س��اعت اداری تعیین گردیده است 
بدینوسیله به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب 
در ام��ور کیفری ب��ه نامبرده ابالغ می گردد تا در وقت مذکور جهت رس��یدگی 
ودفاع از اتهام انتس��ابی در این بازپرس��ی حاضر ش��ود در غی��ر اینصورت طبق 

مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167328 بازپرس شعبه چهاردهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

آگهی ابالغ احضاریه به آقای مهدی رجبی
شاکی آقای احسان مزین به طرفیت شما به اتهامات توهین و تهدید شکایتی 
را مطرح نموده که پس از ارجاع به ش��عبه پانزدهم بازپرس��ی دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه 6 تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان خارک تحت کالسه 
930139 ثبت گردیده است به لحاظ مجهول المکان بودن شما و بنا به شکایت 
ش��اکی و با استناد به ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می گردد تا ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی به شکایت ش��اکی در دادسرا حاضر و 
ضمن اعالم آدرس جدید خود از موضوع شکایت بطور کامل مطلع شوید در غیر 

اینصورت دادسرا اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
167329 بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی ابالغ احضاریه به آقای امیر گودرزی
ش��اکی آقای عبداله درس��تکار به طرفیت ش��ما به اتهام س��رقت گوش��ی 
موبایل ش��کایتی را مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه پانزدهم بازپرسی 
دادس��رای عمومی وانق��الب ناحیه 6 ته��ران واقع در ته��ران خیابان انقالب 
خیابان خارک تحت کالس��ه 940565  ثبت گردیده اس��ت به لحاظ مجهول 
المکان بودن ش��ما و بنا به ش��کایت ش��اکی و با اس��تناد به ماده 174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محل��ی آگهی می گ��ردد تا ظرف مدت ی��ک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رسیدگی به شکایت شاکی در دادسرا حاضر و ضمن اعالم آدرس جدید خود 
از موضوع ش��کایت بطور کامل مطلع ش��وید در غیر اینصورت دادس��را اتخاذ 

اصمی��م خواه��د نم��ود.
167330  بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 6 تهران خارک

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست  مجتمع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت شماره   در پرونده کالسه 9309980246301441  برای  
امیر زبردس��ت و معصومه شریفی به اتهام مش��ارکت در جعل امضا و استفاده از 
آن جعل چک  تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع 
و وقت رس��یدگی برای مورخه 95/1/16  ساعت 9 صبح  تعیین گردیده است با 
عنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در 
دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی به عمل خواهد آمد.
167331 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

احضار متهم
در پرونده کالسه 940302 این دادیاری حسب شکایت فرخنده اکبرآبادی آقای 
حسین قاسمی ده آبادی فرزند عزیز اله به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب است نظر به 
اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به تجویز ماده 174 قانون آئین 
دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی 
جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری حاضر شود در غیر اینصورت 

طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167334 دادیار شعبه دوم دادسرای ناحیه12تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9209982154400482   برای   
مجتبی بهمن و محمدرضا حس��ین نژاد به اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از 
پرداخت دین از طریق خرید س��ه خط تلفن همراه ومعامله به قصد فرار از پرداخت 
دین  تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 94/12/24 س��اعت 11 صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول 
المکان بودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا 
متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در 

صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167332  منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواس��ت  مجتم��ع قضایی قدس تهران به 
موجب کیفرخواس��ت ش��ماره   در پرونده کالس��ه 9409980282700004   برای  
اسداله ازنائی به اتهام جعل واستفاده از سند مجعول شناسنامه وترک انفاق  تقاضای 
کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
94/12/24   ساعت 10/30  صبح  تعیین گردیده است با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن وعدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاههای عمومی وا نقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
167333 منشی شعبه 1178 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940247/5 در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحیه18 تهران آقای هادی آقازاده به اتهام تهدید ضرر جانی و توهین تحت 
تعقیب کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167335 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالس��ه 94/د940631/5 در ش��عبه 5 دادیاری دادس��رای 
عمومی وانقالب ناحیه18 تهران آقای  بهروز یوس��ف نژاد فرزند حمداله به اتهام 
تهدید به ضرر جانی و ش��رفی توهین از طریق تلفنی به صورت استفاده از الفاظ 
رکیک تحت تعقیب کیفری می باش��د که به عل��ت مجهول المکان بودن متهم 
طبق مواد171 و174 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می شود که نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اگهی در 
این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت 

عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167336  دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
به موجب پرونده کالسه 94/د940620/5  در شعبه 5 دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب ناحی��ه18 تهران آقای میالد جاوید به اتهام خیانت در امانت  تحت تعقیب 
کیفری می باشد که به علت مجهول المکان بودن متهم طبق مواد171 و174 قانون 
آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود که 
نامبرده ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار اگه��ی در این دادیاری جهت  تحقیق و دفاع 

از اتهام انتسابی به خود حاضر شود در صورت عدم حضور اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167337 دادیار شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه18 تهران

آگهی
در خصوص پرونده کالس��ه940561 مبنی بر شکایت آقای مجید ثمره مقدم 
علیه آقای حس��ین ج��وادی دایر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع با توجه به 
ارس��ال احضاریه به جهت عدم شناس��ایی و مجهول المکان بودن وفق مقررات 
ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری بدینوس��یله به شما ابالغ  می گردد یک 
ماه پس از انتشار اگهی در این شعبه حاضر شوید در صورت عدم حضور یا عدم 
ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل به اتهام شما به طور غیابی رسیدگی 

و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
167338 بازپرس شعبه5 دادسرای عمومی وانقالب ناحیه ده تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
9409982685101058  این ش��عبه  قدس��یه س��رخی فرزند مهدی به اتهام ایراد 
صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی و فرار از صحنه تصادف تحت تعقیب 
قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می 
گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این 
شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.
167339 بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی وانقالب ناحیه32 تخلفات راهنمایی و رانندگی تهران

احضار متهم
در پرونده کالس��ه 11ب/94/1170  این بازپرس��ی حسب شکایت عظیم صادق 
دوست علیه متهم محمدرضا نادری فرزند قلی به اتهام جعل واستفاده از سند جعلی 
تحت تعقیب اس��ت نظر به اینکه متهم فوق مجهول المکان می باشد بدینوسیله به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت رسیدگی  و دفاع از اتهام انتسابی در این دادیاری 

حاضر شود در غیر اینصورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد.
167340   بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه12 تهران

آگهی احضار متهم
مربوط به دادسرا ونیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست در پرونده کالسه 
940905  این ش��عبه  احس��ان مرادی به اتهام تهدید و ضرب و جرح با قمه تحت 
تعقیب قرار گرفته است با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات 
ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت سی رو زاز انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 

غیابی بعمل خواهد آمد.
167341 دادیاری شعبه سوم دادسرای عمومی وانقالب ناحیه 12 تهران

 دادنامه
شاکی نیما پناهیان با وکالت خانم سیما السادات متولی و آقای حسن پور مقدسی 
مته��م مریم ترک آبادی فرزند ماش��اء اله فعال مجهول الم��کان بهرام جعفری فعال 
مجهول المکان اتهام رابطه نامش��روع گردشکار دادگاه با عنایت به محتویات پرونده 
ختم دادرسی رااعالم با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت به صدور رای 
می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام متهمان خانم مریم ترک آبادی فرزند ماشااله 
آقای بهرام جعفری هر دو متواری و مجهول المکان دایر بر رابطه نامش��روع دون زنا 
موضوع شکایت آقای نیما پناهیان با وکالت خانم سیما سادات متولید و آقای حسن 
پور مقدس��ی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ش��کایت شاکی و تحقیقات انجام 
شده و مالحظه اجاره نامه عادی یک ساله مورخ94/2/31 و گزارش مامورین انتظامی 
در خصوص زندگی مش��ترک و پنهانی متهمان در محل مورد اجاره واقع در شهرک 
اتی س��از فاز س��ه بلوک 12 طبقه ده واحد4 که بعدا متواری گردیده اند و همچنین 
مالحظه فیم و عکسهای مضبوط در پرونده واینکه متهمان متواری و مجهول المکان 
بوده و با وصف ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه حاضر نشده وایراد ودفاعی 
درقبال اتهام انتسابی ارایه نموده اند و سایر قراین وامارات موجود در پرونده بزهکاری 
متهمان را ثابت و محرز دانس��ته با اس��تناد به ماده 637 کتاب پنجم قانون مجازات 
اسالمی مصوب 75 هر یک از متهمان را به تحمل99 ضربه شالق تعزری محکوم می 
نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر 

استان تهران می باشد.
167343 رئیس شعبه 1091 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
تاریخ رسیدگی 94/11/3 شماره پرونده 9309982687400288 شماره بایگانی 
1057/940519 ش��ماره دادنامه 9409970230900761 مرجع رس��یدگی شعبه 
1057 دادگاه کیفری دو تهران ویژه رس��یدگی به جرایم کارکنان دولت شاکی آقای 
محمد مهدی روانفر فرزند اکبر با وکالت آقای علی اعرفی به نشانی اصفهان خ چهارباغ 
باال مجتمع اوسان ورودی اداری ط سوم واحد308 متهم آقای حسین رستمی به نشانی 
مجهول المکان اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر و تشوش اذهان عمومی هتک 
حرمت گردشکار پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کالسه فوق 
ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوق العاده بتصدی امضاکننده 
ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای حسین 
رستمی مدیر سایت عماریون به علت عدم دسترسی به مشارالیه اطالعات بیشتری از 
نامبرده به دس��ت نیامده دایر بر توهین به آقای مهدی روانفر و نش��ر اکاذیب به قصد 
تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر نسبت به آقای مهدی روانفر مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان و عضو هیات مدیره آن ش��رکت به ترتیب آقای بهرام سلطانی 
و مرتضی طالیی از طریق درج خبری با تیتر بررس��ی ش��یب مالیم کاهش تولید در 
غول فوالد سازی ایران موضوع کیفرخواست شماره 9410432687000110 صادره 
از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که متهم در سایت عماریون با درج مطالبی 
همچون با انتساب آقای روانفر به عنوان مسئول دفتر مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان که متعاقبا به مدیرحوزه مدیرعامل تغییر س��مت داده است با برکنار نمودن 
منشی محجبه خانمهای جوان و بدحجاب را در دفتر خود به عنوان منشی به کار گرفته 
است و به دلیل اعتراض مدیر روابط عمومی به این موضوع نامبرده نیز از سمت خود 
برکنار شده است مدیرعامل شرکت آقای سبحانی در سال 88 به علت کسالت و کهولت 
سن از مدیرعامل شرکت ذوب آهن کنارگیری کرد عملکرد سه و شش ساله سال 93 
نس��بت به مدت مشابه سال92 رشد منفی داش��ته است دیدارهای سرزده وحضوردر 
منزل خانواده های شهدای فوالدمبارکه توسط مدیرعامل شرکتی پوپولیستی خوانده 
ش��ده اس��ت حال دادگاه با توجه به مراتب فوق و با مداقه در جمیع اوراق و محتویات 
پرونده شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جانب شاکی ازجمله تصویر مطالب منتشره 
مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم پاسخ واصله از هیات نظارت بر 
مطبوعات عدم حضور در نتیجه عدم دفاع و عدم اثبات صحت مطالب توس��ط متهم 
دادگاه بزهکاری نامبرده را مرحز دانسته مستندا به ماده 18 از قانون جرایم رایانه ای 
وماده 608 از قانون مجازات اس��المی و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اس��المی 
در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث توهین به پرداخت یک میلیون ریال 
جزای نقدی واز حیث نشر اکاذیب به پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق 
صندوق صادرو اعالم می دارد رای دادگاه غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167342 رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه9309980298801428 شعبه1135 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی 
شهید مطهری تهران 1149 جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9409970214201114 
شاکی خانم پری ناز روئین دژی فرزند شاپور به نشانی شهرستان تهران شمیران زغفرانیه 
پ 27 س��اختمان دیپلمات طبقه دوم واحد204 متهم آقای یوری کوزنتزاف به نشانی 
شهرستان تهران تهرانپارس به س��مت جابعلی بعد ازاتحاد دوربرگردان ازمایش جنب 
نمایندگی ایر تویا ک ظهیری پ8 تعمیرگاه منفیس27 آقای محمد باقر زاده فعال مجهول 
المکان اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده وتقلب از امتیازات رای دادگاه 
در خصوص اتهام اقای یوری کوزنتزاف که مش��خصات بیشتری ازوی در پرونده نیست 
دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ شصت میلیون ریال موضوع شکایت خانم 
پری ناز روئین دژی با عنایت به ش��کایت ش��اکی و دالیل منعکس در قرار مجرمیت و 
کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه18 تهران با توجه به عدم حضور متهم در جلسه 
دادرسی و عدموصول الیح های از ناحیه متهم موصوف و جمیع محتوای پرونده  اتهام 
وارده محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا اختالس 
و کالهبرداری متهم را به شش ماه حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی محکوم می 
نماید رای صادره به استناد ماده406 از قانون آئین دادرسی غیابی و ظرف بست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.
167344  دادرس شعبه 1135 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرونده کالسه 9209982103600593 شعبه 1157 دادگاه کیفری دو مجتمع 
قضایی بعثت تهران 1157 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره شاکی آقای نوید قره 
ئی فرزند علی به نش��انی تهران میدان ش��هدا خ مجاهدین اس��الم خ رحیمی پ43 
متهم خانم جمیله فریادی فرزند سیدی به نشانی مجهول المکان اتهام تحصیل مال 
مسروقه دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم به 
شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام خانم جمیله 
فریادی فرزند س��یدی دائر بر تحصیل مال مسروقه گوشی مسروقه موضوع شکایت 
آقای نوید قره ای از توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و سایر 
قرائن وامارات موجود در پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه34 تهران و 
عدم حضور متهم در جلسه دادرسی با وصف ابالغ اتهام انتسابی به وی محر و مسجل 
تشخیص و دادگاه با انطباق عمل نامبرده با ماده662 قانون مجازات اسالمی تعزیرات 
مصوب75 نامبرده را به تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و74 ضربه ش��الق تعزیری 
محکوم و اعالم می نماید رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان تهران است.
167345 رئیس شعبه 1157 دادگاه کیفری دو تهران

دادنامه
پرون��ده کالس��ه 9409982191400043 ش��عبه 1039 دادگاه کیف��ری دو 
مجتمع قضایی ش��هید قدوس��ی تهران1039 جزایی س��ابق تصمیم نهایی شماره 
9409972191401144 متهم آقای س��ید ناصر قائم مقامی به نش��انی شهرستان 
تهران دروس انتهای خ هدایت خ بهیار نبش خ اللهیاری پ41 اتهام بکارگیری اتباع 
خارجی فاقد پروانه کار گردشکار دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با اعالم 
ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص 
اتهام آقای سید ناصر قائم مقامی ازاد به لحاظ عدم دسترسی دایر بر بکارگیری اتباع 
خارجی غیر مجاز موضوع گزارش اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران 
دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مالحظه گزارش اداره کار و امور اجتماعی و 
صورتجلسه بازدید از محل و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده ونظر به اینکه متهم 
در مرحل دادرسی حضور نیافته ودفاع موثر و موجهی ننموده است لذا دادگاه انتساب 
بزه مذکور به نامبرده را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 181 قانون کار وی 
را به چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
167346 دادرس شعبه 1039 دادگاه کیفری دو تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / شرکت رهساز گستر مهر  به خواسته مطالبه اجور معوقه 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل 
اختالف  ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به 
کالسه 9409981260400016  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 10:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120227 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / حسین مرادی فرد  به خواسته مطالبه اجور معوقه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400012  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120217 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  / فاطمه غالمی  به خواس��ته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400021  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 23 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120228 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

 دادنامه 
پرونده کالس��ه 9409980226500477 ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید بهش��تی تهران تصمیم 
نهایی ش��ماره خواهان : اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به نش��انی تهران خیابان ونک خیابان کار و تجارت پالک 19 طبقه 5  
خوانده آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به نش��انی تهران خیابان نجات الهی شمالی پالک 220 طبقه 4 واحد 10  خواسته 
ها : 1 - مطالبه خس��ارت دادرس��ی   2- مطالبه وجه چک  3  - مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه   4- تامین خواس��ته  گردشکار : 
خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و 
جری تش��ریفات قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل اس��ت با توجه به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از ذات باری تعالی و تکیه بر وجدان و ش��رف به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
. رای دادگاه در خصوص دعوای اقای علی داوودی فرزند محرمعلی به طرفیت آقای محمد کاظم خیش��ه فرزند تراب به خواس��ته  
مطالب��ه مبل��غ  000 /  000 / 000 / 1 ری��ال موضوع یک فقره چک مس��تند دعوی به ش��ماره 541077 مورخ  20 /  3 /  93 
از حس��اب جاری 133971551 عهده بانک کش��اورزی ش��عبه نهاوند با احتساب خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به شرح متن 
دادخواس��ت  تس��لیمی با التفات به اینکه مس��تندات دعوی در ید خواهان ظهور در اش��تغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم 
داردو با عنایت به اینکه دعوی مطروح  و مس��تندات ان مصون از هر گونه تعرض خوانده باقیمانده اس��ت با اس��تصحاب بقا دین 
بر ذمه خوانده  دعوی خواهان را مقرون به  واقع تش��خیص و با اس��تناد به مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون ایین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد  310 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور 
چک  و ماده واحده استفس��اریه ان مصوب مجمع محترم تش��خیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت  000 /  
000 / 000 / 1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 30905400 ریال بابت هزینه دادرسی  که ما  به التفاوت  ان پس از احتساب 
خس��ارت تاخیر تادیه  دریافت خواهد ش��د و همچنین پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه  بر اس��اس نرخ ش��اخص نرخ تورم بانک  
مرکزی جمهوری اس��المی ایران راجع به اصل خواس��ته از تاریخ سر رس��ید چک لغایت ایصال محکوم به در حق  خواهان صادر 
و اعالم می  دارد مدیر محترم دفتر موظف اس��ت نس��بت به دریافت  ما به التفاوت  هینه دادرسی و ابطال تمبر اقدام نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و س��پس قابل تجدید نظر خواهی  در محاکم 

محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د .
120212 -  رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  / محمد سربازی ارسی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400027  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:30 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120215 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / ش��رکت مخابرات اس��تان تهران دادخواس��تی به طرفیت خوانده  زهرا اقا حس��ینی به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  
ش��هر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار ش��یراز میدان بهار ش��یراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 
9409981260400011  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 21 / 1  / 1395 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120220 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده  حمیده نور محمدی  به خواسته مطالبه وجه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای 
حل اختالف  شهر تهران واقع در تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409981260400025  ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 28 / 1  / 1395 و س��اعت 10:00 تعیین شده 
اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده  پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
120222 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی
 خواهان / شرکت مخابرات استان تهران دادخواستی به طرفیت خوانده امین مهدیه  به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران واقع در 
تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز میدان بهار شیراز  مجتمع 27  شورای حل اختالف  تهران ارجاع و به کالسه 9409981260400024  
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 25 / 1  / 1395 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 .
120224 – دبیر شعبه 2604  مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف  شهر تهران

آگهی مزایده عمومی 

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

PB



طرح افزایش گروه هدف کارت های 
اعتباری روی میز بانک مرکزی

مدیر کل فناوری اطالعات بان���ک مرکزی از امکان 
افزایش گروه هدف کارت های اعتباری خبر داد و گفت: 
در صورتی که استقبال مناسبی از کارت های اعتباری 

نشود، گروه هدف آن افزایش خواهد یافت.
فناوران - ناصر حکیمی ب���ا بیان اینکه ارایه کارت 
اعتباری زمان بر است، ادامه داد: هرچند ارایه تسهیالت 
خودرو به سرعت انجام شد اما طرح کارت اعتباری با با 
آرامش در حال انجام است.وی با بیان دریافت درخواست 
متقاضیان برای دریافت کارت اعتباری به بانک ها گفت: 
باتوجه به جدید بودن طرح، ای���ن امکان وجود دارد که 
فرآیند آن با کندی مواجه شود. البته کارت اعتباری مربوط 
به ازدواج در اختیار بانک مرکزی است اما سایر دستگاه های 
اجرایی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود.

 اوراق گواهی سپرده بانک ملت 
18 بهمن منتشر می شود

مرحله سوم انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه 
سرمایه گذاری)عام( با نام بانک ملت در سال ۹۴ از روز 

یکشنبه ۱۸ بهمن ماه سال جاری آغاز می شود.
روابط عمومی بانک ملت- با تصویب هیات 
مدیره و مجوز بانک مرکزی، بانک ملت ۱۵ هزار میلیارد 
ریال اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری)عام( 
با نام و به صورت الکترونیکی از طریق سامانه سیما منتشر 
می کند.فروش اولیه این اوراق از روز یکشنبه ۱۸ بهمن 
ماه سال ۹۴ شروع خواهد ش���د و فروش آن به مدت 
پنج روز تا پایان روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه با محاسبه و 

پرداخت سود روزشمار ادامه خواهد داشت.

 طرح »اعتبار« در بانک سپه 
راه اندازی شد

مدیرعامل بانک س���په گفت: طرح اعتبار در حساب 
جاری بانک سپه برای کمک به  تأمین نقدینگی بنگاه های 

اقتصادی در بخش های مختلف عملیاتی شد.
رواب��ط عمومی بانک س��په- محمدکاظم 
چقازردی از جمله مزایای ای���ن طرح را کاهش هزینه 

مبادله و تسهیل مبادالت عنوان کرد.
وی طرح اعتبار در حساب جاری بانک سپه را یکی از 
ابزارهای تسهیل کننده برای رونق اقتصاد کشور برشمرد 
و تصریح کرد: کاهش نرخ سود واقعی تسهیالت پرداختی 
مش���تریان، عدم نیاز به  ارائه فاکتور تنها با تأیید اصالت 
چک های مشتری، ایجاد اعتماد و اطمینان در بازار کسب 
و کار و کاهش چک های برگشتی و همچنین مدیریت 
مالی مشتری برای حداقل کردن سود پرداختی به  بانک از 
دیگر مزایای طرح اعتبار در حساب جاری بانک سپه است.

New Tab New Tab

پیشخوان بانک ها بدون تیتر

ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی گفت: یکسان سازی نرخ ارز در دامنه 6 ماهه عملیاتی می شود زیرا با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( می توانیم فضا را به این سمت هدایت 
کنیم.وی نرخ سود بانکی را یکی از موارد مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی حاصل کرد زیرا با ورود این بانک به بازار بین بانکی این نرخ 
به 19 تا 20 درصد کاهش یافته است، البته نرخ سود بازار بین بانکی در روز گذشته 19.4 درصد بود بنابراین نرخ سود نظام بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد. 

 یکسان سازی نرخ ارز 
در6 ماه

7 اقتصاد

  قائم مقام وزیر راه و شهرسازی کشور گفت: تا پایان 
سال جاری اعتباری به میزان پنج هزار میلیارد ریال از محل 
اعتبارات یارانه ای به تکمیل و بهره برداری مس���کن مهر 

اختصاص می یابد.
 معاون اول رییس جمهور گفت: مهم ترین چالش 
ما اشتغال است، زیرا ما به صورت طبیعی در طول برنامه 
ششم ساالنه ۸۹۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که 

از ما کار طلب می کنند.
 ش���رکت نفتی بریتیش پترولیوم اعالم کرد که به 
دلیل افت قیمت نفت بدترین زیان ساالنه خود را در طی 
دست کم ۲۰ سال گذشته متحمل شده و قصد دارد ۳ 

هزار کارمند خود را اخراج کند.
 وزیر اقتص���اد ترکیه ب���ا ادعای اینک���ه ترکیه 
دموکراتیک ترین کشور منطقه است و ایران دموکراسی 
ندارد، مدعی شد: تهران رقیبی برای ما محسوب نمی شود 

و ترکیه از لغو تحریم های ایران بیشترین سود را می برد.
 وزارت نفت و گاز ترکمنستان اعالم کرد در هفتمین 
کنگره بین المللی گاز این کشور موضوع راه اندازی خط 

لوله گاز »ترانس خزر« در دستور کار قرار خواهد داشت.
 دبیر انجمن شیرینی و شکالت با بیان اینکه واردات 
ژالتین خوکی برای مصرف در محصوالت ش���یرینی و 
شکالت نداشته ایم، گفت: این بحث ها با هدف افزایش 
تعرفه واردات و در جهت کمک به یک کارخانه داخلی 

مطرح شده است.

New Tab

نرخ

انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع

هر گرم طالی ۱۸ عیار
اونس

انواع ارز
دالر آمریکا

یورو
پوند

یکصد ین ژاپن
لیر ترکیه

ریال عربستان
درهم امارات
یوان چین
دالر آزاد

قیمت فروش به ریال 
۹,۵۴۰,۰۰۰
۹,۵۴۰,۰۰۰
۴,7۸۰,۰۰۰
۲,۵۹۰,۰۰۰
۹6۸,۴۰۰
۱,۱۲۵دالر
نرخ ارز
۳۰,۱۸۴
۳۲,۹۳6
 ۴۳,۴۹۱
 ۲۵,۰۱۴
۱۰,۲۱7
۸,۲۹۵
  ۸,۲۱۹
 ۴,۵۹۰
۳6,۲7۰

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به فناوران 

امکان استفاده از خدمات شرکت های رتبه بندی مالی فراهم شده است 
صنعت بیمه ایران در دوران تحریم  با مشکالت زیادی 
روبرو شد. یکی از مهم ترین این مشکالت از دست رفتن 
امکان تقسیم ریسک در فضای بین المللی است که محمد 
ابراهیم امین، رییس کل بیمه مرکزی معتقد است در این 
دوران خوش شانس بوده ایم خسارت بزرگی در کشور ایجاد 
نشده است وگرنه می توانست شرکت های بیمه داخلی را 

زمینگیر کند. 
فناوران- یکی دیگر از مشکالت مهمی که صنعت بیمه 
از ناحیه تحریم های با آن مواجه ش����ده است، محدویت 
استفاده از خدمات رتبه بندی مالی است. این خدمات از 
آنجا مهم است که ش����رکت ها و بنگاه هایی که در حوزه 
مالی فعالیت می کنند باید توان حفظ سپرده های مردم 
را داشته باشند. در مورد شرکت های بیمه این اهمیت دو 
چندان اس����ت. مردم باید بتوانند هنگام انتخاب شرکت 
بیمه از میزان توانایی آن در پذیرش ریسک آگاهی یابند. 
شرکت های رتبه بندی مالی عموما آمریکایی هستند و در 
دوران تحریم به کل این خدمات را قطع کرده بودند اما 
آنطور که رییس کل بیمه مرکزی می گوید: »در حال حاضر 
امکان اس����تفاده از خدمات آنان در صنعت بیمه کشور 

فراهم شده است.«
 محمد ابراهیم امین، در پاس����خ به سوال فناواران در 
این باره گفت: »یکی از مهم ترین عملیات بیمه گری که 
نیاز به اس����تفاده از این خدمات دارد بیمه های اتکایی 
است که برخی از شرکت ها در این زمینه مدارک شان را 
ارایه کرده اند. بیمه مرکزی ایران هم به عنوان بزرگ ترین 
ارایه دهنده خدمات اتکایی برای قرار گرفتن در معرض 
رتبه بندی باید بخش اتکایی خود را مس����تقل کند که 

مقدمات این کار در حال انجام است.«

 اعالم آمادگی بیمه گ��ران اروپایی برای حضور 
در ایران

رییس کل بیمه مرک����زی با بیان اینک����ه بیمه گران 
اروپایی به صورت کتب����ی و حضوری اعالم آمادگی کرده 
و هیات های اقتصادی در این چن����د ماه به ایران آمدند، 
گفت: »با وجود تصمیم دولت آمریکا درباره ویزای کسانی 
که به ایران می آیند برای مشارکت جلسه ای برگزار شد 
 و به آنها درباره شرایط پس����ابرجام توضیحاتی داده شده 

است.«
امین با بیان اینکه امیدواریم ارتباطات بیمه ای یکسویه 
نباشد و ما نیز بتوانیم ارائه دهنده خدمات مناسب باشیم، 
گفت: »توافقاتی ص����ورت گرفته ت����ا آموزش های فنی 
ش����رکت های معتبر درباره حوادث طبیعی مثل زلزله و 
سیل به صورت کارشناس����ی برگزار شود و شرکت های 
بیمه اروپایی این امکان را برای کارشناسان صنعت بیمه 
فراهم کنند. ما می توانیم ریسک های بزرگی که برخالف 
منطق نگه داشته ایم را در سطح بین المللی توزیع کنیم، 
از آموزش ها بهره مند ش����ویم، امکان کسب رتبه بندی از 
موسسات اعتبارسنجی برای ما فراهم شده و بیمه کشور 
می تواند با تجربیاتی که به دست آورده در بازار بین المللی 

حضور پیدا کرده و قبول ریسک کند.«

 اندوخته 4 هزار میلیارد تومانی بیمه
رییس کل بیمه مرکزی منطق بیمه را توزیع ریس����ک 
دانست و گفت: »اندوخته سرمایه بیمه ما سه تا چهار هزار 
میلیارد تومان است و با این میزان نمی توان خساراتی را 
که میلیارد دالری است پرداخت کرد. البته خوشبختانه 
در دوره تحریم ها خسارات آنچنانی اتفاق نیفتاد و ذخائر 

شرکت بیمه حفظ شد، اما نمی توان اطمینان داشت که 
هرگز اتفاقی رخ ندهد و بنابراین نیاز به حضور شرکت های 
خارجی در ایران احساس می شود که ریسک  حوادث بین 

آنها توزیع شود.«
 وی با بیان اینکه برخی ش����رکت های خارجی تقاضا 
کردند دفاتر ارتباطی در ایران تشکیل دهند، اما هنوز هیچ 
شرکتی تقاضای تشکیل شعبه نداده است، گفت: »البته 
حضور شرکت های بیمه خارجی نیازی به حضور فیزیکی 
ندارد، بلکه شرکت های بیمه خارجی می توانند در ایران 
با شرکت های بیمه سهیم شوند و همچنین امکان ایجاد 

شعبه در رشته های بیمه نامه به آنها داده شده است.«
رییس کل بیمه مرکزی  با بی����ان اینکه درآمد حاصل 
فروش منهای هزینه ها است و آنچه که تحت عنوان درآمد 
از ش����رکت های بیمه ثبت می شود حق بیمه ای است که 
شرکت ها می گیرند که در س����ال گذشته این میزان ۲۱ 
هزار میلیارد تومان بوده اس����ت، گفت: »در سال گذشته 
بیمه ۲۴ هزار دیه فوتی پرداخت کرد، البته آمار کشته ها 
۱7 هزار بود، اما پرونده های س����ال های قبل هم در آمار 
عملکرد سال ۱۳۹۳ تاثیر گذاش����ته بود. همچنین بیمه 
۳۰۰ هزار دیه جرحی پرداخت شد. در ۹ ماهه سال جاری 
۱6 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه دریافت کردیم 
که نسبت به سال گذش����ته ۱۲ درصد رشد داشته است 
همچنین در این ۹ ماه، ۳۵,۵ میلیون بیمه نامه صادر شد 
که ۱۰ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۳ داشت و ۱7,7 
میلیون فقره رسیدگی به پرونده های خسارت نسبت به 
سال گذشته ۳۴ درصد رشد داشت و ثبت خسارات ۵6 
 درصد بود و نسبت به س����ال گذشته پنج درصد افزایش 

داشت.«
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گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
ایران ارقام

خدمات انفورماتیک

داده پردازی ایران

تجارت الکترونیک پارسیان

کارت اعتباری ایران کیش

افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

گروه فن آوا

3,407 

16,531

2,523

3,133

3,310

4,414

4,818

4,185

4,460

-0,21

+1

+4,65

+4,82

+4,98

-0,05

+1,35

+4,7

+4,99

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

2,284 میلیون سهم

4,607,480 میلیون ریال

137,405معامله 

3,158,957 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,752

 33,360

-3,3

-0,79

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

73725,5

3131,1

82,074,60

51052,0

164425,9

61309,3

+1,11

+1,25

+1,45

+1,30

+0,79

+1,22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139460306011011148 مورخه 1394/10/1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالوهاب اکبری اردیزی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
692صادره از ســبزوار در ششــدانگ یک باب کارگاه به مســاحت 140.50 مترمربع قســمتی از پالک  چهاراصلی واقع در اراضی کالته ســالخ خانه بخش 12 
حوزه ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای امین مرشدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 509/م الف تاریخ انتشار 

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

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

برابر رأی شماره 139460306011010945مورخه 1394/9/24 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه افچنگی فرزند مرادعلی بشماره شناسنامه 3096 
صادره از سبزوار در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120.62 مترمربع قسمتی از پالک 159 فرعی از شش اصلی واقع دراراضی 
کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار خریداری از محل  مالکیت  مالک  رســمی  مشــاعی آقایان سیدحسن، سیدحســین و سید محسن غفوری غروی و خانم 
زهرا آشــتیانی  محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 510/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14  
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

دادنامه
 شــماره دادنامه 9409972522300766 شماره پرونده 9409982522300442 کالسه پرونده 518/23/94 شماره دادنامه 727-94/6/31 
خواهان حجت اله ایرانی فرزند نورعلی آدرس قم نیروگاه توحید 39 پ 15 خواندگان الهه غالمی ونورکریم کبک آدرس هردومجهول المکان خواســته مطالبه 
وجه دوفقره ســفته به میزان چهل میلیون ریال به انضمام خســارت تاخیرتادیه وکلیه خســارات قانونی وهزینه دادرســی رای شــورا درخصوص دادخواســت 
تقدیمی خواهان آقای حجت اله ایرانی به طرفیت خواندگان خانم الهه غالمی وآقای نورکریم کبک مبنی برمطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به استناد دوفقره سفته 
به شــماره خزانه داری کل 996025 )ســری/ع( وشــماره خزانه داری کل 996024 )سری/ع( به انضمام خســارت تاخیرتادیه وجبران کلیه خسارات قانونی؛ 
شــورا با بررســی اوراق ومحتویات پرونده وبا توجه به اظهارات خواهان وارائه مدارک ازجمله مصدق سفته موصوف درپرونده ازسوی وی به شعبه وبا توجه به 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی ازطریق نشرآگهی درروزنامه کثیراالنتشاردرجلسه مقررحاضرنشده ونسبت به دعوا ومستندات آن ایرادی ننموده وادله 
ومدرک محکمه پســند به شــورا ارائه نداده اند ونظربه اینکه مســتندات مذکوردرپرونده براشــتغال ذمه خوانده ردیف اول به میزان خواسته داللت داشته، 
لــذا شــورا دعوی خواهان علیه خوانده ردیف اول را ثابت وموجه تشــخیص داده ومســتندا به مواد 198-519 قانون آ.د.م ومــواد 307و309 قانون تجارت 
ومــواد 1257-1258-1301 قانــون مدنــی رای برمحکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام کلیه خســارات قانونی وهزینه 
دادرســی درحق خواهان صادرمی نماید ونســبت به مطالبه خســارت تاخیرتادیه با توجه به عدم احرازشــرایط مندرج درماده 522 قانون آیین دادرســی  مدنی 
مستندا به ماده 197 همان قانون رای به بی حقی خواهان صادرمی نماید. رای صادره غیابی است وظرف مدت 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین شورا 
وســپس ظرف مهلت مقررقابل تجدیدنظرخواهی دریکی ازمحاکم عمومی حقوقی شهرســتان قم می باشــد. ودرخصوص خوانده ردیف دوم نظربه اینکه، ســفته 
های مذکوررا امضا ننموده ودعوی متوجه وی نمی باشد با استناد به بند 4 م 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوی صادرمی نماید. قرارصادره ظرف 20 
روزقابل تجدیدنظردردادگاه عمومی حقوقی قم می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شماره 23 قم-یاراحمدی رونوشت برابربا اصل اداریست وجهت ابالغ به 
خواندگان فوق الذکرتهیه وارسال می گردد. دبیرشورای حل اختالف شماره 23 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه اول-
شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار
آگهی سردفتر طالق

برابر شــماره دادنامه 9409978510200462 مورخ 94/5/17 در پرونده شــماره 9309988516300020 از شــعبه دوم دادگاه مالیر که دو فقره 
آگهی به مدت یکماه به اقای هادی فاتح پاک) فتحی( که مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد تا جهت طالق غیابی خانم ســمیه مرادعلیان در دفتر خانه حضور بهم 

رساند در غیر اینصورت زوجه طبق قانون اقدام به طالق غیابی خواهد نمود.
سردفتر طالق 1 مالیر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 524/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اخطاریه
خوانده آقای محمد چیتگران فرزند محمود خواهان خانم محبوبه منفرد فرزند غالمرضا با در دست داشتن شماره دادنامه 94099751123 - 94/6/11 
و کالســه 932063 قطعیــت 94/11/10   صــادره از شــعبه محترم 28 دادگاه عمومی مشــهد این خانم قصد ثبت واقعه طالق خــود را دارد ظرف مدت 7 روز به 
این دفتر خانه مراجعه نمایید در غیر اینصورت طالق همســر شــما غیابا ثبت خواهد شد مراتب جهت اطالع اعالم میگردد. آدرس مشهد بلوار توس توس 48 پالک 
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هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

مالکیت صادر خواهد شد. 528/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

برابــر رأی شــماره 139460306011011144مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد زرقانی فرزندنوراله بشماره شناسنامه 2233 
صادره از ســبزوار در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 106.75 مترمربع قســمتی از پالک 35 فرعی از  شش اصلی واقع در اراضی کلوت بخش 3 
حوزه ثبت ملک سبزوار خریداری از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای سید محمد حسین علوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 529/م الف

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

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

برابــر رأی شــماره 139460306011011153مورخه1394/10/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی فاطمه آواره تالی فرزند رمضان بشماره شناسنامه 535 
کدملی 0793360390 صادره ازسبزوار در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 512.98 مترمربع قسمتی از پالک شماره3366 فرعی از 5- اصلی واقع 
در اراضی قلعه نو بخش سه حوزه ثبت ملک سبزوار از  محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای علیرضا حجری محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 

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

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

برابــر رأی شــماره 139460306011008132مورخه1394/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای 
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســیف اله معصومی فر فرزند محمد بشــماره 
شناسنامه 389 صادره از سبزوار درچهاردانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 121.47  مترمربع قسمتی از پالک 97 فرعی از شش اصلی 
واقع در اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت مالک رســمی مشــاعی آقای عباس کاظمی ســبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 

خواهد شد. 531/م الف تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/29 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/14 
امید خیرخواه - رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

برابر رأی شماره 139460306011008135مورخه 94/7/18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مهری مالئی سریش فرزند روح االمین بشماره شناسنامه 
382صادره از ســبزوار در دو دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مســاحت 121.47 مترمربع قسمتی از پالک 97فرعی از شش اصلی واقع در 
اراضی کلوت بخش 3 حوزه ثبت ملک سبزوار از محل مالکیت مالک رسمی مشاعی آقای عباس کاظمی سبزوار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 خواهان محمد علی اکبریان گرمیجی خوانده 1- علیرضا وفائی 2- حســین ظهیری خواســته اثبات مالکیت وتنفیذ بیع والزام به تنظیم ســند رسمی 
یک دســتگاه خودروپژو 206 درتاریخ 94/5/5 خواهان محمد علی اکبریان دادخواســتی به طرفیت خوانده 1- علیرضا وفائی 2- حســین ظهیری به شــرح 
خواســته اثبات مالکیت وتنفیذ بیع به شــعبه 35 تقدیم که به شــماره 491/35/94 ثبت وبرای روز 94/12/24 ســاعت 9/30 وقت رســیدگی تعیین 
گردیده اســت. وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یــک نوبت دریکــی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می گردد خوانده مذکورمی تواند ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه ثانی دادخواســت 
وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شعبه حضوربهم رساند بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی 

واتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
دفترشعبه 35 شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره پرونده 9409982522100473 خواهان جواد آرایش-فرزند محمود-ساکن قم بلوارخداکرم انتهای کوچه 17 شرکت گیوه چی )مواد غذایی( 
خوانــده عبدالجلیل جاللی-مجهول المکان خواســته صدورحکم مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 15/220/260 ریال وخســارت تاخیرتادیه وهزینه 
دادرســی درتاریخ 1394/8/18 خواهان جواد آرایش دادخواســتی حقوقی به طرفیت خوانده عبدالجلیل جاللی به شــرح خواســته مطالبه وجه به شــعبه 21 
شــورای حل اختالف شهرســتان قم تقدیم که به شــماره 667/21/94 ثبت وبرای روز 1395/1/17 ســاعت 18 عصروقت رســیدگی تعیین گردیده اســت. 
وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مســتندا 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 رسیدگی دراین شعبه حضوربهم رساند بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دبیرشعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان قم-لطفی 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره پرونده 9409982521100562 خواهان ســید حسین زمانی فرزند سید هاشم خوانده امیرســرخوش فرزند ارشد خواسته مطالبه وجه 
درتاریخ 1394/1/10 خواهان فوق دادخواســتی حقوقی به طرفیت خوانده فوق به شــرح خواسته فوق به شــعبه 11 تقدیم که به شماره 940564 ثبت 
وبرای روز 1395/1/16 ســاعت 16/30 عصروقت رســیدگی تعیین گردیده اســت. وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان 
وموافقــت دادگاه مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می گــردد خوانده مذکورمی تواند 
ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه ثانی دادخواســت وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رســیدگی دراین شعبه 
حضوربهم رساند بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود. دبیرشعبه 11 مسئول دفترشعبه شورای حل اختالف 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-امیررضا سلمانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

اجرائیه
 شــماره اجرائیــه 9410422522100014 شــماره پرونــده 9409982522100209 مشــخصات محکوم لــه اکبراوجاقی فرزند اصغرنشــانی 
شهرستان قم نیروگاه بلواریادگارامام ک 17 پ 27 مشخصات محکوم علیه محمد امین حاجی اسمعیلی نشانی شهرستان قم بلوارصدوق م مفید برج آسمان 
ط 8 واحد ســمت چپ محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوط به شــماره دادنامه 9409972522100477 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ چهارمیلیون ریال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ صد پنجاه هزارریال بابت هزینه دادرســی درحق محکوم له وهمچنین پرداخت نیم عشــردولتی 
هزینــه اجرای احکام. مســئول دفترشــعبه 21 حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم-لطفی محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابــالغ اجرائیه 1- پس 
ازابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واســتیفا محکوم به 
ازآن میسرباشــد ودرصورتی که خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روزصورت جمع دارایی خود را به قســمت اجرا تســلیم کند. 
اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف ســه ســال بعد ازانقضاء مهلت مذکورمعلوم شــود که قادربه اجرای حکم وپرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
برای فراردرپرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع ازدارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به 
مجازات حبس از 61 روزتا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه برموارد باال که قسمتی ازماده 34 قانون اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام 
مدنی وقانون آیین دادرســی مدنی مصوب 79/1/21 وهمچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. نشــانی 

قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي 
بدینوسیله به خانم حدیثه گرگاني فعال مجهول المکان ابالغ میشود که اقاي محمد پیروي دادخواستي به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 
هفت شــوراي حل اختالف دادگســتري  چناران ارائه و به کالســه 7/476/94 ثبت و براي روز شــنبه مورخه 94/12/15 ســاعت 16/00  وقت رسیدگي 
تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رســیدگي به دبیرخانه 
شــوراي حل اختالف حوزه هفت شهرســتان چناران مستقر در مجتمع به نشاني حاشیه جاده ســنتو جنب نمایندگي سایپا مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود 
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهد شد. 4505
مسئول دبیرخانه شعبه هفت شوراي حل اختالف چناران

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

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

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

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

مدرک تحصیلی اینجانب مجید ریگی فرزند نصراهلل   به شــماره شناســنامه 1 صادره از طبس در مقطع کارشناســی ناپیوســته رشته عمران 
صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی مشهد مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسالمی مشهد به نشانی مشهد قاسم اباد بلوار امامیه ، نبش امامیه 42 سازمان مرکزی شماره 2  سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.9457

بــرگ ســبز پیــکان وانــت مــدل 90 بــه شــماره پــالک 26-537 ب 57 و شــماره شاســی  NAAA46AA4CG333444 و شــماره موتــور 
11490109274 متعلق به اقای امام وردی غالمی فرزند غالم به کد ملی 5919861983 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

برگ ســبز ســواری ســمند  SEXU7 مدل 1391 به شــماره پالک 26 ایران 271 ب 55 و شــماره موتور 12491057747 و شماره شاسی  
NAACN1CMXCF206019 متعلق به اقای عبدالحمید نامجو به کد ملی 0681983159 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

ســند کمپانی موتورســیکلت پالس 180 ســی ســی مدل 1387 به شــماره پالک ایران 612-81123 وشــماره موتور 15126 وشماره تنه 
NEO *** 180 A 8718369 بنام ابوالفضل حاجی رحیمی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. قم

یکی از مهم ترین 
عملیات بیمه گری که 
نیاز به استفاده از این 
خدمات دارد بیمه های 
اتکایی است که برخی از 
شرکت ها در این زمینه 
مدارک شان را ارایه 
کرده اند. بیمه مرکزی 
ایران هم به عنوان 
بزرگ ترین ارایه دهنده 
خدمات اتکایی برای 
قرار گرفتن در معرض 
رتبه بندی باید بخش 
اتکایی خود را مستقل 
کند که مقدمات این کار 
در حال انجام است
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شرکت اتریشی Fontus در حال توسعه یک بطری آب نوین است که از رطوبت هوا برای استخراج آب آشامیدنی استفاده می کند. نه تنها این وسیله هنوز وجود خارجی ندارد و وارد بازار نشده 
است، ادعا می شود به معنای واقعی کلمه بخار آب موجود در هوا را استخراج می کند تا مخزن خود را پر کند. البته گردآوری آب از هوا از طریق فرآیندهایی مانند تقطیر از هزاران سال پیش تاکنون 

به روش های مختلفی انجام شده است. کمپانی Fontus ادعا می کند، این بطری قادر به تولید نیم لیتر آب در یک ساعت است. 
 ساخت 
بطری هوشمند

فناوری

در جاده های شبیه سازی شده

خودرو گوگل هر روز  4/8 میلیون کیلومتر راه می رود

هنوز بحث پرینترهای سه بعدی داغ داغ است و تحولی که 
این فناوری در تمام ابعاد زندگی ما به وجود آورده، جای بحث 
دارد. اما جالب اینجاست که دانشمندان آمریکایی یک بعد دیگر 

نیز به فناوری چاپ افزوده اند. 
TechTimes- دانشمندان موسس���ه ویس که در زمینه 
مهندسی الهام گرفته از زیست شناس���ی در دانشگاه هاروارد 
مطالعه می کنند، ساختارهای هیدروژلی را توسعه داده اند که 
زمانی که در آب قرار می گیرند، تغییر شکل می دهند. به عبارت 
دیگر، این ساختار قادر اس���ت در مقابل محیط زیست خود به 
همان شیوه که یک گیاه با محیط زیست خود واکنش می دهد، 
عکس العمل نشان دهد. مثال یک آفتابگردان به جهت نور خم 
می شود، تاک روی دیوار باال می رود و مخروط کاج باز می شود.

محققان دانش���گاه هاروارد در تالش براي تقلید از ساختار 
سلولي گیاهي که حاوي فیبرهاي سلولوزي هم راستا و محدود 

به حرکاتي خاص هس���تند، فیبرهاي سلولزي براده هاي چوبي 
را با هیدروژل آکریالمید ترکیب کردند، ماده اي ژالتیني که در 

مجاورت آب منبسط مي شود.  
زماني که این ترکی���ب از دهانه چاپگر س���ه بعدي خارج 
مي شود، این فیبرها هم راستاي ماده ژالتیني قرار مي گیرند،  به 
این شکل جسم چاپ شده به درازا منبسط مي شود، نه به پهنا.

این ویژگي به خودي خود از محدودیت برخوردار اس���ت، 
اما محققان در عین حال مدل ریاضي را براي چاپ شکل هاي 
منحني از روي طرح هاي متقاطع ایجاد کرده اند و با استفاده از 
هم راستایي فیبرها اطمینان حاصل کرده اند که جسم هاي چاپ 
شده به همان شیوه اي دچار تغییر شکل مي شود که محققان 
مي خواهند. به بیان دیگر محققان مي توانند متناسب با چگونگي 

چاپ شدن مواد، نوع تا شدن و چرخش آنها را تعیین کنند.
براي آزمودن ای���ن تکنیک محققان دو جس���م گل مانند 

را چاپ کردند که ظاهرا ش���بیه به هم بودند اما گلبرگ هاي 
آنها با قرارگیري در مع���رض آب در جهت هاي متفاوتي جمع 
مي شدند. محققان همچنین طرح یک ارکیده را با شکلي مسطح 
شبیه س���ازي کردند که پس از قرار گرفتن در معرض آب به 
شکلي دچار انحنا و پیچش مي ش���د که به یک ارکیده واقعي 
شباهت پیدا مي کرد. با افزودن رنگدانه هاي فلورسنت به ژالتین 
مورد استفاده امکان دیدن حرکات گل هاي چاپ شده بیشتر 
مي شود.محققان مهندسي نسوج و کشت اندام هاي جدید براي 
بدن انسان را از جمله کاربرد هاي کلیدي براي این تکنیک جدید 
مي دانند. درحال حاضر در بیشتر موارد کشت بافت ها در قالبي 
دو بعدي انجام مي شود،  اما کاربرد آنها سه بعدي است. از این 
رو در آینده مي توان این اندام ها را با استفاده از این تکنیک به 
صورت مسطح چاپ کرده و سپس آن را به هرشکلي که مورد 

نیاز است، تغییر داد.

37
درصد 

 Tech Pro مرکز تحقیقاتی
Research اعالم کرد از بین 
جامعه آم��اری آن 37 درصد 
از فناوری واقعیت مجازی در 
سازمان خود استفاده می کنند 
که ای��ن رقم ب��رای فناوری 
واقعیت اف��زوده 39 درصد 

گزارش شده است.
همکاران سیس��تم- مرکز 
 Tech Pro تحقیقات��ی 
Research به تازگی مطالعه ای 
انجام داده اس��ت تا مشخص 
شود چگونه واقعیت مجازی 
 )AR( و واقعیت افزوده )VR(
در کسب و کارها مورد استفاده 

قرار می گیرند.
نکته اصلی در مورد فناوری 
واقعیت مجازی این اس��ت 
که به فرد ام��کان می دهد با 
طرح شبیه سازی شده درگیر 
شود و تعامل برقرار کند. این 
قابلیت برای فضاهای آموزشی 
و سرگرمی بسیار کارساز است. 
این فناوری هدس��ت هایی را 
از جمله Oculus Rift شامل 
می ش��ود تا خدمات خود را 

ارایه دهد. 
در بخش دیگ��ر واقعیت 
افزوده تا اندازه ای به صورت 
مش��ابه عمل می کند، ولی 
سازگاری بیش��تری با دنیای 
فیزیک��ی دارد. از جمل��ه 
فناوری های ارایه ش��ده در 
این زمینه می توان به عینک 
هوشمند Glass گوگل اشاره 

کرد.
بررسی جدید نشان داد 89 
درصد مردم جهان تا اندازه ای 
با فناوری واقعی��ت مجازی 
آش��نایی دارند. در این میان 
گفته شد 80 درصد مردم از 
فناوری واقعیت افزوده مطلع 
هستند.از بین مراکزی که هنوز 
به فناوری واقعیت افزوده مجهز 
نش��ده اند 67 درصد اعالم 
کردند که در آینده سراغ این 

فناوری می روند. 

16 میلیون آمریکایی هنوز به اینترنت 
پرسرعت سیمی دسترسی ندارند

شرکت های سرویس دهنده اینترنت و جمهوری خواهان 
کنگره آمریکا، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا را به علت 
انتشار گزارشی در مورد عدم دسترسی همه مردم آمریکا به 

اینترنت پرسرعت مورد انتقاد قرار داده اند.
 خبرگزاری فارس- در گزارش یاد شده تصریح شده 
که منظور از اینترنت پرسرعت سرعت دانلود حداقل 25 
مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود حداقل 3 مگابیت بر ثانیه 
است. بر مبنای این تعریف 34 میلیون آمریکایی یعنی 10 
درصد از جمعیت این کشور در مناطقی زندگی می کنند که 
به اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. شرکت های سرویس 
دهنده اینترنت در آمریکا می گویند کمیس���یون فدرال 
ارتباطات امریکا باید از تعرف قدیمی و استاندارد اینترنت 
پرسرعت استفاده کند که به معنای سرعت دانلود و آپلود 4 
و 1 مگابیت بر ثانیه است. اما کمیسیون یاد شده می گوید 
اس���تانداردهای موجود در جهان تغییر کرده و حتی اگثر 
چنین تعریفی را هم بپذیریم باز هم 16 میلیون آمریکایی 
به اینترنت پرسرعت دسترس���ی ندارند و در اصل موضوع 
تغییری ایجاد نمی شود. با توجه به مشکل مذکور کمیسیون 
فدرال ارتباطات امریکا و کنگره این کشور درصدد یافتن 
راه هایی برای تسهیل دسترسی همه مردم، حتی ساکنان 

نقاط دورافتاده و روستایی به اینترنت پرسرعت هستند. 

احتمال پایان پشتیبانی اوراکل از 
جاوا در مرورگرها

اوراکل از احتمال پایان پش���تیبانی از برنامه جاوا در 
مرورگرهای اینترنتی خبر داده اس���ت. ج���اوا از جمله 
برنامه هایی است که از مدتها قبل مورد استفاده کاربران 

بوده است.
 Sun خبرگزاری فارس- اوراکل با خرید ش���رکت 
Microsystems در سال 2009 مالک برنامه جاوا شد و 
از آن زمان برنامه جدیدی را برای استفاده از پالتفورم یاد 
شده به اجرا گذاشته است. تلفیق پالگین مرورگر جاوا با 
JDK [Java Development Kit] 9 برنامه جدید اوراکل 
در این زمینه است که موجب خواهد شد استفاده از این نرم 
 Oracle افزار به طور مستقل و به شکل سابق در محیط
 ]JDK and JRE [Java Runtime Environment
پایان یابد. به نظر می رسد یکی از علل اصلی این تصمیم 
اوراکل برنامه های مایکروسافت، گوگل و موزیال برای حذف 
یا محدودکردن پشتیبانی از پالگین های جاوا در مرورگرهای 
اینترنتی تولید شده شرکت های مذکور است. برخی از این 
شرکت ها از مدتی قبل دست به این کار زده اند. مرورگر 
Edge مایکروس���افت که برای ویندوز 10 عرضه شده از 
پالگین جاوا پشتیبانی نمی کند و پشتیبانی از جاوا در کروم 

هم از سال گذشته متوقف شده است. 

پهپادهای مزاحم در چنگال 
عقاب های پلیس 

 این روزها ابزارهای جلوگیری از مزاحمت پهپادها، هم پای 
خود این وسایل تازه، روز به روز ارتقا پیدا می کنند و تالش 
نیروهای امنیتی برای به دست آوردن تکنیکی تازه برای 
مبارزه با آنها ادامه دارد اما پلیس آلمان در روشی جالب، به 

یکی از شکارچیان طبیعت متوسل شده است.
آنا- پهپادهای ضدپهپاد، پهپادهای تور انداز و تفنگ های 
الکترومغناطیسی، همگی روش هایی برای از کار انداختن 
و به دام انداختن پهپادهای مزاحم و هتاک اس���ت اما این 
روش ها یک نقطه مشترک خطرناک دارند و آن این است 
که در هیچ کدام از این شیوه ها نمی توان محل مناسب و 
امنی که به مردم روی زمین آس���یب نرساند برای سقوط 
پهپاد خاطی تعیین کرد. حال پلیس آلمان به سراغ یکی 
از شکارچیان طبیعت رفته است تا با آموزش و همکاری او 
بتواند مشکل پهپادهای مزاحم را حل کند. پلیس ملی آلمان 
در همکاری با مؤسسه تربیت حیوانات »نگهبان آسمانی«، 
عقابی را تربیت کرده است که شکارش آخرین تکنولوژی 
جهان است. این عقاب می تواند پهپاد مزاحمی را که به او 
نشان داده می شود،در آسمان مانند یک پرنده شکار کند و 
با چنگال های قدرتمندش نزد پلیس بازگرداند. پلیس آلمان 
مشغول آزمایش دو روش برای به دام انداختن امن پهپادهای 
مشکوک و مزاحم است؛ روش نخست متکی بر چنگال های 
مستحکم عقاب و روش دوم براساس یک تور امنیتی است. 

راه اندازی اولین شاتل بدون 
راننده در لندن

 تابستان امسال، وسایل نقلیه تمام خودکار با همکاری 
چند شرکت بریتانیایی در خیابان های لندن به راه خواهند 

افتاد.
آنا- در پی یک تالش تماما بریتانیایی اواخر سال جاری، 
موجی از وس���ایل نقلیه بدون راننده اختیار خیابان های 
گرینویچ لندن را به دست خواهند گرفت. این پروژه نتیجه 
سرمایه  گذاری مشترک میان شرکت های هیترو، آکسبوتیکا 
و کمپانی ماشین های اسپرت وست فیلد است. از این وسایل 
نقلیه در یک مسیر عبور س���ریع خودکار که مخصوص 
سفرهای کوتاه در فرودگاه هیترو است، استفاده می شود. 
تقریبا پنج سال از شروع به کار این وسیله در فرودگاه هیترو 
می  گذرد. این کپسول تمام اتومات با نام »اولترا پادز« شناخته 
می شود و تاکنون 5/1 میلیون مسافر را در سراسر تاسیسات 
این فرودگاه جابه جا کرده است. همچنین با استفاده از این 
وس���یله نقلیه، فرودگاه موفق به حذف نیاز ساالنه خود به 
70 هزار سفر اتوبوسی شده است. این شاتل الکتریکی تاثیر 
بسزایی نیز در کاهش میزان تولید کربن این فرودگاه داشته 
و باعث حذف 110 تن از میزان انتشار گاز کرین دی اکسید 

ساالنه شده است. 

بین الملل

س�رمايه گذاري و ايجاد شركت با مشاركت ايران خودرو از طريق 
آورده نقدي و سرمايه گذاري شركت هاي خارجي، توليد جديد ترين 
محص�والت، تبديل ايران به پايگاه منطقه اي و اس�تفاده از بازارهاي 
صادرات�ي برندهاي خارج�ي، و انتق�ال دانش فني اي�ران خودرو به 
كش�ورهاي منطقه با اس�تفاده از منابع مالي اين كش�ورها، مهمترين 

محورهاي ديپلماسي جديد ايران خودرو است. 
مديري�ت ش�ركت ايران خودرو، با توجه به مش�كالت س�ال هاي 
تحريم و ركود نس�بي اقتصاد و كمبود منابع مالي بانك ها و ش�ركت 
هاي ايراني، سياس�ت همكاري با شركت ها و كش�ورهاي خارجي را 
ب�ه گونه اي تعيين كرده تا براي افزايش هم�كاري هاي بين المللي و 
منطقه اي خود، با كمترين آورده نقدي از س�وي ايران خودرو، ضمن 
توليد آخرين محصوالت ش�ركت هاي خارجي در ايران، زمينه انتقال 

دانش فني ايران خودرو به كشورهاي منطقه را نيز فراهم كند.
براين اساس، ديپلماسي ايران خودرو، براي جلب مشاركت شركت 
هاي خارجي درجهت توليد و س�رمايه گ�ذاري در ايران، بر اين نكته 
تاكيد دارد كه ش�ركت هاي اروپايي از جمل�ه پژو، رنو، بنز و فولكس 
واگ�ن و... با تامين هزينه هاي  س�رمايه گذاري ه�اي مالي و صنعتي 
خ�ود در ايران، آخرين محصوالت و فناوري روز را با مش�اركت ايران 
خودرو توليد كنند و از اين طريق زمينه انتقال آخرين دس�تاوردهاي 

صنعتي و دانش فني به ايران را فراهم نمايند. 
از س�وي ديگر، ايران خودرو براي انتقال تجربه مديريتي و انتقال 
دان�ش فن�ي و ايجاد خطوط توليد خ�ودرو در كش�ورهاي منطقه، از 
س�رمايه گذاري و منابع مالي خود اين كش�ورها استفاده خواهد كرد 
و خود با س�رمايه گذاري غير نقدي و اس�تفاده از منابع مالي موجود 
در اين كشورها، به توس�عه صنعت خودرو و توليد محصوالت در اين 

كشورها اقدام خواهد كرد. 
به عنوان مثال، ايران خودرو از منابع مالي و س�رمايه گذاري شيخ 
نشين عمان براي توسعه صنعت خودرو در اين كشور استفاده خواهد 
ك�رد و تجرب�ه مديريتي و توان فن�ي و صنعتي خود را به اين ش�يخ 

نشين منتقل خواهد كرد.  
تامين منابع مالي توليد محصوالت جديد توسط شركت خارجي

براين اس�اس، در حالي كه ش�ركت هاي خارجي، هزينه س�رمايه 
گذاري هاي جديد خود در ايران را تامين خواهند كرد، در عين حال، 
براي بهبود كيفيت و استانداردهاي صنعت خودرو، آخرين محصوالت 
و دستاوردهاي صنعتي و علمي و مديريتي خود را در خط توليد ايران 
خودرو به كار خواهند گرفت و ضمن افزايش رضايت مش�تري ايراني، 

زمينه افزايش همكاري ها و رشد تيراژ توليد را فراهم مي كنند. 
 تبديل ايران به پايگاه منطقه اي توليد محصوالت خودروسازان 

معتبر 
همچنين در مذاكرات ايران خودرو با ش�ركت هاي خارجي معتبر 
جهان، بر اين نكته تاكيد شده كه ايران بايد به پايگاه منطقه اي توليد 
محصوالت جديد خودروسازان معتبر جهان تبديل شود و محصوالت 
جديدي كه خودروس�ازان خارجي قرار اس�ت در اي�ران توليد كنند، 
ع�الوه بر فروش در بازار ايران، بايد با اس�تفاده از بازارهاي صادراتي 

برندهاي خارجي، زمينه صادرات به كش�ورهاي منطقه را نيز داش�ته 
باشند. خودروسازان ايران در گذشته نيز اين سياست را در همكاري 
با شركت هاي خارجي از جمله رنوفرانسه مورد توجه قرار داده اند تا 
محصوالتي مانند ال 90 به 25 كشور منطقه خاورميانه، شمال آفريقا 
و آسيا صادر شود. اكنون نيز در قراردادها و مذاكرات ايران خودرو با 
ش�ركت هاي اروپايي، بر اين نكته تاكيد شده كه سرمايه گذاري اين 
ش�ركت ها براي توليد محصوالت جديد بايد به گونه اي باش�د كه با 
افزايش تيراژ توليد، زمينه صادرات برندهاي معتبر به ساير كشورها 
فراهم ش�ود و ب�ا مش�اركت ايران خودرو و ش�ركت ه�اي خارجي، 

صادرات خودرو از ايران به ساير كشورها افزايش يابد. 
با اين رويكرد صادراتي و تبديل ايران به پايگاه منطقه اي ساخت 
محص�والت جدي�د خودروس�ازان اروپايي، ع�الوه ب�ر راه اندازي و 
اس�تفاده از ظرفيت گسترده قطعه س�ازان، خودروسازان و خدمات 
پ�س از فروش ايران، زمينه هاي ايج�اد ارزش افزوده باالي صنعتي، 
كس�ب س�ود و درآمد باال براي صنعت خودروي اي�ران نيز ايجاد مي 
ش�ود و صادرات خودرو از ايران به كش�ورهاي منطق�ه، درآمد قابل 
توجهي را براي حمل و نقل و ترانزيت، قطعه س�ازان و خودروسازان، 
دولت، و ساير بخش هاي اقتصادي و صنعتي كشور ايجاد خواهد كرد 

و ايران را به قطب صنعتي منطقه تبديل خواهد كرد. 
  انتقال دانش فني ايران خودرو به كشورهاي منطقه 

در مجموع، همكاري ايران خودرو در كشورهاي خارجي، با سمت 
و سوي س�رمايه گذاري غير نقدي توسط ايران خودرو هدف گذاري 
ش�ده تا با استفاده از منابع خارجي، انتقال دانش فني خارجي به اين 

كشورها انجام شود.  
به عنوان مثال، بر اس�اس قراردادی كه مي�ان گروه صنعتي ايران 
خ�ودرو، دول�ت عمان و بخش خصوص�ی اين كش�ور در غرفه ايران 
خودرو به امضا رس�يد، طرفين متعهد ش�دند تا نسبت به ايجاد يك 
ش�ركت با هدف س�رمايه گذاری مشترک س�ه جانبه اقدام كنند. بر 
همين اس�اس، طرف های عمانی ش�امل دولت و بخ�ش خصوصی، با 

تامين 80 درصد از مبلغ كل سرمايه گذاری و ايران خودرو با آورده20 
درص�دی به صورت غير نق�دی در قالب خدمات فنی و مهندس�ی و 
تكنول�وژی توليد، خ�ط توليد محصوالت دنا و ران�ا را در منطقه آزاد 

»ُدُقم« راه اندازی خواهند كرد.
 سرمايه گذاري مستقيم و نقدي پژو در ايران

در ق�رارداد همكاري هاي مش�ترک گروه صنعت�ي ايران خودرو و 
شركت پژو سيتروئن فرانس�ه، كه با حضور رييس جمهوری، نخست 
وزير فرانسه، وزير صنعت، معدن و تجارت و مديران ارشد صنعتي دو 
كش�ور به امضاي مهندس هاش�م يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتي 
اي�ران خ�ودرو و كارلوس ت�اوارس، رييس هيات مديره ش�ركت پژو 
سيتروئن رس�يده است، ايجاد شركت مش�ترک ايراني – فرانسوي، 
سرمايه گذاري مستقيم و نقدي پژو در ايران، انتقال فناوري و توليد 
محصوالت به روز دنيا و اس�تفاده از بازار صادراتي محصوالت پژو در 
منطقه خاورميانه و ش�مال آفريقا از مهمترين محورهاي آن به شمار 

مي رود.
اين برای نخستين بار اس�ت كه يكی از خودرو سازان برتر دنيا از 
طريق سرمايه گذاری مالی مس�تقيم در كل فرايند و زنجيره صنعت 

خودرو ايران حضور پيدا می كند.
با مش�اركت استراتژيك بين دو ش�ركت ايران خودرو و پژو، طي 
پنج س�ال آينده 400 ميليون يورو س�رمايه گذاري مشترک در ايران 
صورت مي گيرد. اين س�رمايه گذاري زمينه توس�عه زيرساخت هاي 
تولي�د رقابتي به منظور س�اخت، راه اندازي و فروش مدل هاي 208، 
2008 و 301 پژو كه مجهز به جديدترين تكنولوژي هاي فني هستند، 

را فراهم خواهد كرد.
مديرعام�ل گروه صنعتي ايران خ�ودرو پس از امضاي اين قرارداد 
گف�ت: »همكاري اس�تراتژيك با گروه پژو س�يتروئن ب�ه عنوان يك 
فرص�ت منحصر به فرد براي طرفين خواهد بود ت�ا از مزاياي رقابتي 
يكديگ�ر به خص�وص در زمينه ف�ن آوري و ايجاد يك چش�م انداز 

درازمدت بهره برداري كنند.

مهن�دس يكه زارع اف�زود: يكي از مزيت هاي وي�ژه اين همكاري 
عرضه خودروهايي با باالترين فن آوري به مشتريان خواهد بود. گروه 
صنعتي ايران خودرو و پژو به زودي ش�ركتي مش�ترک با سهامداري 
مساوي را ايجاد خواهند كرد كه جديد ترين محصوالت پژو بر اساس 
پلتفرم مورد استفاده ايران خودرو را توليد خواهد كرد. عالوه بر اين، 
استفاده از بازارهاي صادراتي خاورميانه و شمال آفريقا )MENA( را 

امكان پذير مي كند. 
مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو با اش�اره به اينكه در نتيجه 
همكاري هاي گذش�ته دو ش�ركت هم اكنون حدود 4ميليون خودرو 
پ�ژو در اي�ران تردد مي كنند، اف�زود: تعدادي از محص�والت پژو در 
حال حاض�ر نيز در ايران خودرو توليد مي ش�وند كه امضاي قرارداد 
هم�كاري هاي جديد ش�رايط ادامه توليد اي�ن خودروها و همچنين 

تقويت شبكه خدمات پس از فروش را تسهيل مي كند.
كارلوس ت�اوارس رييس هيات مديره ش�ركت پژو س�يتروئن نيز 
گفت: اين توافق نامه اس�تراتژيك نقطه عطفي در دوران تحريم هاي 
بين المللي به ش�مار مي آيد و به گروه پژو س�يتروئن و ايران خودرو 
كمك مي كند تا فصل تازه اي را در تاريخ همكاري هاي خود ش�روع 
كنند.چش�م انداز مش�ترک ما عرضه محصوالت پيشرفته با باالترين 

استانداردهاي ايمني و زيست محيطي به مشتريان است.
در بياني�ه مطبوعاتي گروه صنعي ايران خودرو و ش�ركت پژو پس 
از امض�اي اين قرارداد آمده اس�ت: اين تواف�ق نامه يك هفته پس از 
لغو تحريم هاي بين المللي بيانگر ش�روع فصل جديدي براي طرفين 
خواهد بود كه از س�وي شركت هاي انتقال دهنده فن آوري و فعاالن 
داخل�ي نيز مورد حمايت قرار گرفته و در اواس�ط س�ال2016 به اجرا 
درخواهد آمد. نخستين محصوالت نيز در نيمه دوم سال 2017 از خط 

توليد ايران خودرو خارج خواهد شد.
پيش بيني مي ش�ود كه تا سال 2020 توليد خودرو به بيش از يك 
ميليون و 400 هزار و در نهايت دو ميليون دس�تگاه در س�ال افزايش 
پيدا كند. بر اساس آمار فعلي، تعداد خودروهاي پژو موجود در جاده 

هاي ايران بيش از چهار ميليون دستگاه است.
ايران يكي از مؤلفه هاي كليدي اس�تراتژاي توس�عه ش�ركت پژو 
س�يتروئن در خاورميانه و افريقا و سومين بازار بين المللي به سرعت 
در حال رشد اين شركت به شمار مي رود. اين گروه در سال 2015 در 
حدود 180 هزار دستگاه وسيله نقليه در منطقه فروخته است كه يك 

رشد بيش از 6درصدي را نشان مي دهد.
سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران 

اين برای نخس�تين بار اس�ت كه يكی از خودروسازان برتر دنيا از 
طريق س�رمايه گذاری مالی مس�تقيم در كل زنجي�ره توليد خودرو  

كشور حضور پيدا می كند.
ايجاد شركت مشترک ايراني فرانس�وي با سهامداري 50درصدي 
ه�ر ي�ك از طرفين مهمترين بخش اين قرارداد اس�ت ك�ه به انتقال 
تكنولوژي ب�ه روز دنيا، توليد محصوالت جديد و همچنين اس�تفاده 

از بازارهاي صادراتي خواهد انجاميد.

ديپلماسي ايران خودرو؛ سرمايه گذاري نقدي شركت خارجي و تبديل 
ايران به پايگاه صادراتي منطقه

چاپ چهاربعدی هم ممکن شد

خودروی بدون راننده گوگل در شش سال گذشته درحدود 
2/2 میلیون کیلومتر در جاده های واقعی رانده است، اما به 
تازگی گوگل اعالم کرده که این خودرو به غیر از جاده های 

واقعی در جاده های شبیه سازی شده نیز می راند. 
Gizmodo- گوگل طبق روال هر ماه که گزارش ماهانه 
از وضعیت رانندگی خودروی بدون راننده اش می دهد، این بار 
جزییاتی را از شبیه سازهایی ارایه داده است که برای آزمایش 
تغییرات نرم افزاری از آنها اس����تفاده می کند. این خودرو با 
کمک حسگرهایش هر کیلومتری که طی کرده، 3/2 میلیون 
کیلومتر هم در فضای شبیه سازی طی کرده است. در واقع، 
اطالعات ارایه شده نشان می دهد که پس از هر بار ارایه  نسخه  
جدید از نرم افزار مورد استفاده، خودروهای هوشمند گوگل به 
صورت شبیه سازی شده کل مسیر را طی می کنند تا تغییرات 

ایجاد شده مورد آزمایش قرار گیرند.
گوگل در گزارش خود آورده اس����ت: به عن����وان مثال، 
متخصصان گ����وگل برای بهبود تجربه  گ����ردش به چپ در 
خودروی هوشمندش به گونه ای که سرنشینان احساس راحتی 
بیشتری داشته باشند، نرم افزار را به گونه ای تغییر داده اند که 
براساس زاویه جاده ای که خودرو باید از آن بگذرد، گردش 
به چپ را تنظیم کند و برای آزمای����ش تاثیر این تغییرات 
نرم افزاری صورت گرفته، از محیط شبیه سازی شده استفاده 

شده است. 
گوگل در این گزارش ادعا کره است که این خودروی بدون 
راننده هر روز 4/8 میلیون کیلومتر را در فضای شبیه سازی 
شده طی می کند که این امر نیازمند قدرت رایانش باالست. 
به گفته گوگل، این شبیه سازها همچنین برای آزمون و خطا 
و تجربه گرفتن از گذش����ته نیز مفید است. هر زمان که این 

خودرو در فضای شبیه سازی ش����ده رانندگی می کند، از تصادفاتی 
که قبال داشته جلوگیری می کند. مهندسان گوگل با شبیه سازی 
شرایط با استفاده از داده های به دست آمده از حسگرهای موجود 
به رانندگی بصورت هوشمند در شبیه ساز ادامه داده و دلیل ادامه  
مسیر با وجود خطر را یافته و مشکل موجود را از طریق نرم افزار 

حل کرده اند.
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