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درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی و افزایش دو برابری
مصرف اینترنت

واکنش گس����ترده مردم به درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی س����بب دو برابر شدن حجم
مصرفی اینترنت و در پی آن سبب کندی در شبکه
اینترنت و بروز شایعه اختالل در آن شد.
فارس – در همین حال وزارت ارتباطات با رد
ش����ایعه اختالل در اینترنت اعالم کرد که کندی
سرعت ناش����ی از افزایش بار ترافیکی و افزایش
مراجعه مردم به اینترنت ب����رای اطالع از آخرین
اخبار بوده است.
همچنین همراه اول اعالم کرد در شب درگذشت
آیتاهلل هاشمی ،از ساعت  18تا  24میزان مصرف
دیتا توسط مشترکان این اپراتور نسبت به میانگین
روزهای عادی  2برابر شده است.

 500هزار سیمکارت دیگر
یکطرفه شد

در مرحله جدید ساماندهی س����یمکار تهایی
با هویت ناق����ص ،از اول دی ،ح����دود  2میلیون
س����یمکارت که صاحبان آنها اقدام به حل مشکل
نکردهاند ،یکطرفه شده است.
صدا و سیما -حسین فالح جوشقانی ،معاون
نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی با اعالم تمدید مهلت مشترکان
تلفن همراه برای تکمیل اطالعات هویتی س����یم
کارتهایشان گفت :هنوز تعداد  4میلیون و 500
هزار سیمکارت وجود دارد که مدارک مالکان آنها
ناقص است.
وی گفت :از این  4و نیم میلیون س����یمکارت،
حدود  2میلیون و چهارصد هزار سیمکارت متعلق
به همراه اول و  2میلیون و یکصد هزار سیمکارت
به ایرانسل تعلق دارد.
وی ادامه داد :قبل از آغاز اجرای طرح ساماندهی
سیمکارتهایی با هویت نامشخص یا ناقص ،از دو
سال پیش حدود 30میلیون سیمکارت با مشکل
روبهرو بودند که با اقدامات صورتگرفته این آمار
اکنون به چهار و نیم میلیون س����یمکارت رسیده
اس����ت .فالح گفت :در این مدت ،همراه اول در
چهار نوبت برای  20میلیون سیمکارت با هویت
نامشخص یا ناقص برای اطالعرسانی پیامک ارسال
کرده و ایرانس����ل نیز برای  10میلیون سیمکارت
پیامک فرستاده است .پیش از این وزیر ارتباطات
اعالم کرده ب����ود یک و نیم میلیون س����یمکارت
بیهویت یکطرفه شده است.
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در نشست وزیر ارتباطات با توسعهدهندگان محتوا اعالم شد:

بررسیسندمالکیتمعنویوحریمخصوصیدرشورایعالیفضایمجازی
مذاکره واعظی با مسووالن برای حل مشکل کلشآوکلنز ،اسنپ و تپسی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست با توسعهدهندگان
محتوا گفت :با بیان نقطه نظرات ،نحوه کمکها مشخص میشود
و در صورت ل����زوم ،ارتباط با دیگر دس����تگاهها و هماهنگی و
پیگیری تا حصول نتیجه انجام میشود.
فناوران -محمود واعظی افزود :در زمینه پرداخت موبایلی
مذاکرات با بانک مرکزی حدود  90درصد پیشرفت داشته است
که بخش باقیمانده نیز در حال انجام است.
وی با بیان اینکه برای ج����ا انداختن فعالیتهای الکترونیکی
نیازمند فرهنگسازی و هماهنگی با دستگاههای مختلف هستیم،
گفت :کسب و کارهای سنتی چندان از حضور کسب و کارهای
جدید خشنود نیستند و آنها را به رس����میت نمیشناسند که
در این راستا در مذاکره با وزیر کشور و وزیر کار ،تعاون و رفاه
اجتماعی به دنبال فراهم کردن زمینه حضور این کسب و کارها
در جامعه هستیم.
واعظی در ادامه افزود :در خصوص قوانین نیز هر چه هست
مربوط به فضای حقیقی است نه مجازی که تسری این قوانین
به فضای مجازی امکانپذیر نیست و باید با حضور فعاالن این
عرصه راهکار مناسبی برای رفع این موضوع ارایه کرد.
واعظی ابراز امیدواری کرد بتوان زمینهای فراهم کرد که در
آن منافع همه ازجمله صاحبان ش����بکه ،ارایهکنندگان محتوا،
تولیدکنندگان محتوا و صاحبان دیتاسنترها حفظ شود.
ها در ICT
نتیجه رفع تحریم
براساس گزارش فارس ،واعظی در جمع خبرنگاران نیز گفت:
در نتیجه برجام هماکنون ماهواره س����نجش از راه دور ایران به
اتمام رسیده و قرارداد آن امضا ش����ده و بهزودی ماهواره بومی
سنجش از راه دور خواهیم داشت که درباره ماهواره مخابراتی
بومی نیز با چند کشور مذاکره کردهایم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تولید محتوا مساوی با ثروت است،
گفت :از طریق توسعه تولید محتوا در کشور در سال گذشته 100
هزار شغل به وجود آمده است.
واعظی گفت :تولید محتوا بر دو نوع است که در نوع نخست
مردم محتوا تولید میکنند و ش����رکتهایی بدون دسترسی به
اصل محتوای اشخاص از این اطالعات انبوه درآمدزایی دارند و
این اطالعات خریدار دارد.
وی افزود :در نوع دوم شرکتها خود تولید محتوا میکنند و
خدمات فعلی را بهصورت الکترونیکی به مردم میفروشند.
تالش برای حل مشکل کسب و کارها و بازیهای آنالین
واعظی همچنین از مذاکره با دادس����تان برای رفع مش����کل
بازیهای آنالین خبر داد و گفت :در حال حاضر مش����کل رفع
شده است ،اما از دادس����تان تقاضای تشکیل جلسهای کردهایم
و ایشان قبول کردند که درنهایت این هفته یا هفته آینده این

گواهی موقت اینجانب آرزو حســین زاده فرزند علی به شــماره شناســنامه  5648صادره از مشــهد در مقطع کارشناســی رشته
تکنولوژی تولیدات گیاهی مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد به نشانی مشهد قاسم اباد بلوار امامیه  ،نبش امامیه  42دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان مرکزی شماره  2اداره
امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند2-460.
گواهی موقت اینجانب اعظم غفاری فرزند محمود به شــماره شناســنامه  6423صادره از مشهد در مقطع کاردانی پیوسته رشته
حســابداری مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
به نشــانی مشــهد قاســم اباد بلوار امامیه  ،نبش امامیه  42دانشــگاه آزاد اسالمی ساختمان مرکزی شــماره  2اداره امور فارغ
التحصیالن ارسال نمایند2-461.
مدرک تحصیلی اینجانب الهه ســاغروانیان فرزند حســین به شماره شناسنامه  5744صادره از مشهد در مقطع کارشناسی رشته
کامپیوتر  -ســخت افزار مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد
اسالمی مشهد به نشانی مشهد قاسم اباد بلوار امامیه  ،نبش امامیه  42دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان مرکزی شماره  2اداره
امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند2-459.
کلیــه مــدارک (کارت  -برگ ســبز  -برگ کمپانی) پراید مدل  1389به شــماره پالک ایران  552 - 16ص  84و شــماره موتور
 3839902و شماره شاسی  1412289696457بنام ابوالفضل گل فشان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .قم
سند کمپانی و برگ سبز پراید مدل  1390به شماره پالک ایران  247 - 16س  61و شماره موتور  3935524و شماره شاسی
 S 1412289849143بنام مهدی بیدگاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .قم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فهیمه طالبی مزرعه شــاهی فرزند علی به شماره شناسنامه  278صادره از قم در مقطع لیسانس
رشــته علوم قضایی صادره از واحد دانشــگاهی نراق با شماره  168718500427مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراق ارسال نماید( .نوبت اول) قم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســید ساالرموســوی فرزند سید حبیب اله به شماره شناسنامه  1740134362صادره از اهواز
در مقطع کارشناســی رشــته مدیریت صنعتی صادره از واحد دانشــگاهی قم با شــماره  24686مفقود گردیده و فاقد اعتبار می
باشــد .ازیابنده تقاضا می شــود اصل مدرک رابه دانشــگاه آزاد اســالمی واحد قم به نشانی پردیســان ،اداره فارغ التحصیالن
ارسال نما ید( .نوبت سوم) قم
برگ سبز خودروی سواری پراید  132مدل  1389به رنگ سفید به شماره موتور  3678582و شماره شاسی S1422289191322
به شماره پالک ایران  258-65ن  14به مالیکت عبداللطیف دیناری پور رودباری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
کاشمر 397
بــرگ ســبز خــودروی ســواری وانــت پیــکان مــدل  1393بــه رنــگ ســفید شــماره موتــور  118P0049شــماره شاســی
 NAAA36AA2EG652217به شــماره پالک 48ج 387به مالیکت ســعید فرید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشد.
کاشمر 398
گواهی موقت اینجانب قدســیه ســنگتراش فرزند غالمحسین به شماره شناســنامه  3613497557صادره از زاهدان در مقطع
کارشناســی ارشــد رشــته تربیت بدنی مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به
دانشــگاه آزاد اســالمی مشهد به نشانی مشهد قاســم اباد بلوار امامیه  ،نبش امامیه  42دانشگاه آزاد اسالمی ساختمان مرکزی
شماره  2اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند1-564.
برگ ســبز خودروی ســواری پژو پارس به رنگ ســفید روغنی مدل  1388با شــماره انتظامی  217ق  88 - 83و شــماره شاسی
 NAANOICAGAEو شماره موتور  12488294525متعلق به فاطمه حیدری فرزند صالح به ش ملی  0011186151مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  -139560306003013473هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهدناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم ام البنین مرادی فرزند حسین به شماره شناسنامه  44046صادره
از مشهد در اعیان یک باب خانه به مساحت  103/46متر مربع پالک  48739فرعی از اصلی واقع در بخش  9مشهد ناحیه یک مشهد واقع در بین بزرگمهر
 9و  11پالک  81خریداری از مالک رسمی اعیان متعلق به خود و عرصه متعلق به موقوفه استان قدس محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  9126تاریخ
انتشار نوبت اول  95/10/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آرا شــماره  139460306012002274-139460306012002272و 139460306012002275و 139560306012002276
هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای ســعید مرادی فرزند تیمور به شــماره شناســنامه  1577صادره از کاشمر در ششــدانگ یک باب منزل و مغازه های متصل بهم به
مســاحت  328/04متر مربع پالک  4فرعی از  1369اصلی واقع در بخش یک شــهر خریداری از مالک رســمی ورثه اقای علی اکبر مالکی محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 ســند مالکیت
صادر خواهد شد 358 .تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/7:تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

علی امینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

برابر رای شماره  -139560306012003005هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشــمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد رضا رضا زاده فرزند امان اله به شــماره شناســنامه  422صادره از
کاشمر در ششدانگ اعیان یک دربند مغازه به مساحت  195/31متر مربع پالک  3026اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر سند اجاره از مالک رسمی اداره
اوقاف کاشــمر محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 360 .تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/7:تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

علی امینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

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

برابــر رای شــماره  -139560306003014836هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد آخوندی فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه
 88500صادره از مشــهد در یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  203627متر مربع پالک  158اصلی واقع در بخش  12مشــهد ناحیه یک مشــهد واقع در
اراضــی اکبــر اباد خریداری از مالک رســمی حاج علی موتابان اول محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 صــورت انقضــای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  9132تاریخ انتشــار نوبت اول 95/10/7 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

متن آگهی

سهم ویدیوها از ترافیک
اینترنت به  80درصد میرسد

فناوران  -علیاصغر عمیدیان ،رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعالم کرد :پیشبینیها نشان میدهد تعداد مشترکان تلفن همراه در سال
 ۲۰۲۰به بیش از پنج میلیارد و  ۴۰۰میلیون نفر رسیده و به موازات آن مصرف داده نیز افزایش خواهد یافت تا آنجا که سهم ویدیو از ترافیک داده دنیا از  ۶۴درصد
در سال  ۲۰۱۴به  ۸۰درصد در سال  ۲۰۱۹خواهد رسید.

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

خانم کنیز نوفرســتی پیرو آگهیهای قبلی در خصوص دعوی آقای جلیل رفیع نژاد ســلمانی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ میشود که پرونده کالسه
 192/950721منجر به صدور اجراییه علیه شما مبنی بر :پرداخت مبلغ شانزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و سیصد و
بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت گردیده است لذا مراتب وفق
مواد  119 -118- 19قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد .این اجراییه ده روز پس از انتشار بموقع اجرا گذارده خواهد شد
و پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا ً به قسمت اجراء اعالم نمایید .م الف 49550

شعبه  192شوراهای حل اختالف مشهد

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

برابر رای شماره  -139560306003014866هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه یک تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد آخوندی فرزند ابراهیم به شــماره شناســنامه 88500
صادره از مشهد در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  450351متر مربع پالک  158اصلی واقع در بخش  12مشهد ناحیه یک مشهد واقع در اراضی اکبر
اباد چوپانک خریداری از مالک رسمی حاج علی موتابان اول محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  9131تاریخ انتشــار نوبت اول  95/10/7 :تاریخ
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد
انتشار نوبت دوم 95/10/22

در حال حاضر
مشکل رفع شده
است ،اما از
دادستان تقاضای
تشکیل جلسهای
کردهایم و ایشان
قبول کردند که
درنهایت این هفته
یا هفته آینده این
جلسه برای بررسی
موضوع بازیهای
آنالین برگزار
میشود

جلسه برای بررسی موضوع بازیهای آنالین برگزار میشود.
وی گفت :همچنین این موضوع توسط یکی از اعضای شورای
عالی فضای مجازی در این شورا نیز مطرح شده که با توجه به
مشکالت مردم و خواسته کاربران قرار شد موضوع بررسی شود.
واعظی همچنین از مذاکره با وزیر کش����ور و وزیر راه درباره
مشکل تاکسیهای اینترنتی خبر داد و گفت :کسب و کارهای
سنتی کسب و کارهای جدید را تحمل نمیکنند ،اما باید برای
آنها جا باز کنیم.
تولید محتوا ،موضوع مهم اقتصاد مقاومتی
براس����اس گزارش روابط عموم����ی وزارت ارتباطات ،در این
نشس����ت که در چهار پنل توس����عهدهندگان محتوا به ارایه
دستاوردهای خود پرداختند ،معاونان وزیر ارتباطات نیز اقدامات
دس����تگاههای متبوع خود را در زمینه حمایت از تولید داخلی
بیان کردند.
نصراهلل جهانگرد ،رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان لزوم
افزایش حجم تولید محتوای فارسی در فضای مجازی بهعنوان
یکی از مهمترین بندهای اقتصاد مقاومت����ی گفت :با توجه به
تامین زیرساختها و توسعه شبکه ارتباطی و همچنین تسهیل
مش����ارکت کاربران ،میتوان حجم انبوهی از محتوای فاخر در
کشور تولید کرد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه توس����عه ذخایر دادههای
اینترنتی به خط و زبان بومی در فضای مجازی ازجمله استراتژی
کشورهای توسعهیافته به شمار میرود ،گفت :سازمان فناوری
اطالعات از آغاز دولت یازدهم ،ایج����اد نهضت تولید محتوای
علمی ،فاخر ،اجتماعی و فرهنگی در سطح جامعه را در دستور
کار خود قرار داده است.
رییس س����ازمان فناوری اطالعات به پتانس����یل قابل توجه
اش����تغالزایی در بخش تولید محتوا پرداخت و گفت :تاکنون

متن آگهی

بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به خانم پروانه کهندل فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت خانم بیبی ســکینه صدرانی مشهدی علیه
شــما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب رأی شــماره  9509977507201307مورخه  95/10/04در پرونده کالسه  192/950823به :پرداخت مبلغ دو
میلیون و بیســت و پنج هزار تومان بابت اجاره بها و قبض آب (وجه ســفته شــماره  )931209و پرداخت مبلغ هشــتاد و هفت هزار و ششصد و سی و شش هزار
تومان بابت هزینه درج آگهی روزنامه و هزینه تمبر دادرســی در حق خواهان و نیز پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت محکوم شــدهاید مراتب بدینوســیله
در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است .م الف 49555

شعبه  192شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
متن آگهی

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای فرهاد مبرا فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای علیاکبر گنابادی ثانی علیه شما به خواسته
مطالبه وجه به موجب رأی شــماره  9509977507001357مورخه  95/09/25در پرونده کالســه  950848به :پرداخت مبلغ هشــتاد و پنج میلیون ریال بابت
اصل خواسته و مبلغ دو میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست  95/7/19الی یوم االداء بر
مبنای نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست
روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است .م الف 49554

شعبه  190شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
متن آگهی

بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای علیاکبر مبهوت فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای برار علی اســمعیلی اسفندانی علیه
شما به خواسته مطالبه وجه به موجب رأی شماره  9509977507201294مورخه  95/10/02در پرونده کالسه  192/950625به :پرداخت مبلغ پنج میلیون
ریال بابت اصل خواســته و پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ ســر رسید چک  95/1/15الی یوم االداء طبق شاخص ساالنه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ ششصد و نود
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و هزینه درج آگهی روزنامه در حق خواهان محکوم شــدهاید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی
و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است .م الف 49546

شعبه  192شورای حل اختالف مجتمع شماره چهار شهرستان مشهد
متن آگهی

 9510107514003773پیرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای مسعود حجیپور فرزند ابراهیم که مجهولالمکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9509977514000697صادره از شعبه  310در پرونده شماره  9509987514000333محکوم به پرداخت  -1مبلغ
 16میلیون ریال بابت اصل خواسته بموجب یک فقره حواله موسسه عسگریه به شماره  92/11/3 -2246546و  -2خسارت تأخیر تأدیه به استناد ماده 522
ق.آ.م از تاریخ مطالبه رسمی وجه حواله گواهی عدم پرداخت  93/11/3تا یوم االداء براساس نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی  -3خسارت هزینه دادرسی به مبلغ
 250.000ریال  -4هزینه روزنامه  420هزار ریال در حق محکومله خانم فرزانه جولدار مشــهدی  -5پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت شــدهاید ظرف ده
روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .م الف 49111

شعبه  310شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد
متن آگهی

پیــرو آگهیهــای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای ســعید نامجو که مجهولالمکان میباشــد ابــالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره
 9509977513400800صادره از شــعبه  304در پرونده شــماره  950235محکوم به پرداخت  1.520.000تومان اصل خواســته  -2مبلغ  26.500تومان به
عنوان هزینه دادرسی  -3مبلغ  36.000تومان بابت هزینه درج آگهی در روزنامه و خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید هر یک از چکهای موصوف و خسارت
تأخیر تأدیه حواله موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست  95/4/5تا یوم االداء که بر مبنای شاخص بانک مرکزی و توسط دایره محترم اجرای احکام محاسبه و تعیین
میگردد در حق محکومله مســلم بیفی نیم عشــر دولتی شــدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .م الف 49114

شعبه  304شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد
متن آگهی

بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای رضا وحیدینیا فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت خانم ســمیه شفیعی نیگابادی علیه شما به
خواســته مطالبه وجه به موجب رأی شــماره  9509977501902048مورخه  1395/09/28در پرونده کالســه  951887به  -1مبلغ شــش میلیون و هفتصد
و بیســت هزار ریال بابت اصل خواســته  743.000 -2ریال هزینه دادرســی الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه  -3خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم
دادخواست  1395/07/25تا یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان پرداخت نماید محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله
در روزنامه درج میگردد رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است سپس ظرف بیست
روز دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی مشهد میباشد .م الف 49548

شعبه  22شوراهای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد

متن آگهی

بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای شکور موالیی فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای عباسعلی ابویسانی علیه شما به خواسته
مطالبــه وجــه به موجب رأی شــماره  9509977501902035مورخه  1395/09/25در پرونده کالســه  951836به  -1مبلــغ  34.220.000ریال بابت اصل
خواسته  -2مبلغ  179.095تومان (صد و هفتاد و نه هزار و نود و پنج تومان هزینه دادرسی) الصاق تمبر و هزینه درج آگهی در روزنامه  -3خسارت تأخیر تأدیه
از تاریخ سر رسید تا یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد
رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیست روز پس از درج آگهی قابل واخواهی در همین شعبه است سپس ظرف بیست روز دیگر قابل رسیدگی
تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی مشهد میباشد .م الف 49549

شعبه  22شوراهای حل اختالف مجتمع شماره  4مشهد

متن آگهی

آقای رسول حداد بر فرزند علیاصغر به واسطه نامعلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده  443قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور کیفری تحت تعقیب قانونی میباشد مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت  9صبح مورخه  1395/11/25در شعبه  128دادگاه کیفری
جزایی  2مشــهد حاضر و از اتهام انتســابی دفع نمایید ،در صورت عدم حضور به موقع در موعود مقرر رســیدگی اتخاذ تصمیم قانونی گرفته خواهد شــد .مقتضی
است تا در یکی از جراید کثیراالنتشار منتشر و نسخهای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد .م الف 49115

شعبه  128دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی شهر مشهد
متن آگهی

در خصوص اعتراض ثالث طاری هادی غالمی به طرفیت حســین عضدی و غالمرضا عبیدی و علی محمد زردادخانی به خواســته اعتراض نســبت به دادنامه
 - 950997513400165تقدیم دادگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه  14تجدیدنظر خراسان رضوی واقع در تقاطع بلوار جانباز و شهید ساجدی  -ساجدی
 - 7ســاختمان مرکزی دادگســتری اســتان خراســان رضوی  -مجتمع والیت ارجاع و به کالسه  9309987578300176شــماره بایگانی  950120ثبت گردیده
که وقت رســیدگی آن  95/11/18و ســاعت  10:30تعیین شــده اســت .به علت مجهولالمکان بودن غالمرضا عبیدی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .م الف 49119

شعبه  14دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی

متن آگهی

در پرونده کالســه  950685/129بدین وســیله به ســید ابراهیمی حســینی فرزند سیدحســین که حســب محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده فعال ً
مجهولالمکان بوده در اجرای ماده  180قانون آیین دادرسی کیفری (از طریق درج آگهی در روزنامه) ابالغ میشود به منظور رسیدگی به اتهام کالهبرداری موضوع
در وقت مقرر به تاریخ  1395/11/28ساعت  11/30در شعبه  129دادگاه کیفر دو مشهد واقع در بلوار مدرس جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید و اال
دادگاه به موضوع غیابا رسیگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .م الف 49544

شعبه  129دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی تجدیدمزایده اموال منقول نوبت دوم

نظر به اینکه بموجب پرونده اجرایی به کالســه  950027اجرای احکام مدنی دادگســتری بجســتان محکوم علیه آقایان بالل ابوترابزاده کارفرمای معدن
ســنگآهن ابوترابزاده به نشــانی بجســتان روستای تلخاوند بابت بدهی خود محکوم اســت به پرداخت مبلغ  80.000.000ریال (هشــتاد میلیون ریال) در حق
محکومله آقای حسین طالیی بجستانی فرزند عباس آنجایی که محکوم علیه فوق تاکنون نسبت به پرداخت دیون خود اقدامی ننموده است .لذا از ناحیه محکومله
یک دســگاه موتور برق معرفی و از ســوی این اجرا توقیف و به مبلغ  120.000.000ریال (یکصد و بیســت میلیون ریال) توســط خبره محلی به عنوان کارشــناس
ارزیابی گردیده که پس از ابالغ نظریه ارزیابی مصون از اعتراض باقیمانده است لذا در اجرای درخواست محکومله از مال معرفی شده تا اندازه محکوم به مقدار
چهار دانگ از کل شش دانگ دستگاه فوق به مبلغ  80.000.000ریال (هشتاد میلیون ریال) طبق نظر خبره محلی در اجرای مواد  49الی  51قانون اجرای احکام
مدنی مصوب  1356از طریق مزایده به فروش خواهد رفت .شــرح مال مورد مزایده عبارتســت از -1 :دستگاه فوق با مشخصات موتور برق کمنز ،شش سیلندر،
فاقد پمپ گازوئیل ،خاکستری رنگ و فاقد شماره سریال و سند میباشد -2 .دستگاه در اجاره کسی نیست و پس از توقیف نزد حافظ نگهداری میشود -3 .کسی
نســبت به دســتگاه ادعایی ندارد .لذا مقرر شــده در روز چهارشنبه مورخ  1395/11/19از ســاعت  10الی  11ظهر از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده
محترم دادستان عمومی و انقالب شهرستان بجستان در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بجستان واقع در ساختمان دادگستری  -طبقه دوم  -اتاق
 308به فروش برسد .طالبین به خرید میتوانند حداکثر ظرف مدت پنج روز قبل برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا از کمیت و کیفیت مزایده مطلع و
ترتیب بازدیدشان از مال مذکور داده شود ،هر فرد که باالترین قیمت را ارایه نماید ملک به او فروخته خواهد شد و ده درصد وجه نقدا ً و فیالمجلس از خریدار
دریافت و باقیمانده وجه را باید ظرف مهلت قانونی به حساب سپرده دادگستری بجستان واریز و رسید آن را ارایه نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع
صندوق دولت پس از کسر هزینههای اجرایی ضبط خواهد شد .این آگهی در راستای مواد  117 ،114و  118قانون اجرای احکام مدنی مصوب  1356در یکی از
جراید کثیراالنتشار طی یک نوبت درج میگردد و مزایده نوبت دوم میباشد.

اجرای احکام مدنی دادگستری بجستان

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای الیاس ســهالنی فرزند همت دارای شناســنامه شــماره  442به شــرح دادخواست به کالســه  952747از این دادگاه درخواست صدور گواهی حصر
وراثت را نموده و چنین توضیح داده اســت که شــادروان همت سهالنی به شناسنامه شــماره  27در تاریخ  88/6/13در اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده است
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1عنایت ســهالنی فرزند همت شــماره شناســنامه  365نسبت با متوفی فرزند  -2ســلمان سهالنی فرزند همت
شــماره شناســنامه  367نســبت با متوفی فرزند  -3الیاس سهالنی فرزند همت شــماره شناسنامه  442نســبت با متوفی فرزند  -4لطفعلی سهالنی فرزند همت
شــماره شناســنامه  443نسبت با متوفی فرزند  -5صغری سهالنی فرزند همت شماره شناسنامه  237نسبت با متوفی فرزند  -6گلی سهالنی فرزند همت شماره
شناســنامه  236نســبت با متوفی فرزند  -7زهرا ســهالنی فرزند همت شــماره شناســنامه  441نســبت با متوفی فرزند  -8لیالن ســهالنی فرزند همت شماره
شناســنامه  366نســبت با متوفی فرزند  -9بی بی خانم حضرتی فرزند حنیفه شــماره شناسنامه  239نسبت با متوفی همســر .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه
رئیس شعبه  40شورای حل اختالف استان قم  -خانجانی
به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

زیرساختها و ابزارهای دسترسی مهیا و زمینه آن فراهم شده
تا تولیدکنندگان محتوا ،هر روز حجم گس����تردهای از دادههای
فارسی را تولید و عرضه کنند.
جهانگرد گفت :توسعه کاربرد فناوری اطالعات در نظام اداری
و استقرار دولت الکترونیکی در دهه فجر بهرهبرداری میشود.
وی با اظهار امیدواری به افزایش محتوای فارسی تا یک درصد
س����هم جهانی گفت :در زمینه تولید محتوای فاخر با توجه به
مش����ارکت متخصصان و جوانان فعال ،گامهای موثری برداشته
شده است.
تصویب سند مالکیت معنوی و حریم خصوصی
علی اصغر عمیدیان رییس س����ازمان تنظیم مقررات نیز در
این نشست درباره مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در زمینه
تفکیک ترافیک داخل از خارج گفت :این مصوبات با همفکری
و مشورت بخش خصوصی و س����ازمان فناوری اطالعات ایران
انجام شده است.
وی با بیان تدوین سند مالکیت معنوی و حریم خصوصی در
دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی گفت :این سند در آینده
نزدیک در این شورا تصویب خواهد شد.
محمد ج����واد آذری جهرمی ،مدیرعامل ش����رکت ارتباطات
زیرساخت نیز راهاندازی چهار مرکز تبادل ترافیک داده را زمینه
برقراری  22گیگابیت ترافیک داخلی ب����ا هزینه کم و کیفیت
بهتر عنوان کرد و گفت :ب����رای کاهش قیمت و رونق چرخش
دیتا 42 ،درصد قیمت پهنای باند اینترنت و  84درصد در حوزه
لینکهای داخل کاهش تعرفه دادیم.
وی از ارایه نتایج مصوبات  237و  214در چرخش اطالعات
در کشور تا هفته آینده خبر داد.
امیر حسین دوایی ،معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات
نیز گفت :برای استفاده بهتر و حمایت از تولیدکنندگان محتوا،
نحوه ارایه وام به آنان بازنگری و فرمول جدیدی تهیه شد که
براساس نوع شرکت بهویژه ش����رکتهای نرمافزاری که کمتر
امکان تامین تضامین بانکی را دارند ،اقدام کردیم.
وی با اعالم  277طرح مصوب در کارگ����روه وام وجوه اداره
شده به مبلغ  130میلیارد تومان افزود :از این میان  115طرح
به دالیل مختلف ازجمله عدم مراجعه به بانک به نتیجه نرسیده
است که در حال پیگیری تا به نتیجه رسیدن هستیم.
براری نیز با بیان سهم محتوا در اقتصاد بخش گفت :به دنبال
مشارکت استانها در تولید و توسعه بازار هستیم.
خوانساری ،رییس پژوهشگاه  ICTنیز گفت :در زمینه OPEN
 DATAتصویبنامه هیات وزیران ارسال شده و تا سه ماه آینده
سازمان فناوری اطالعات نسبت به تهیه آییننامه آن اقدام و در
اختیار عموم قرار خواهد داد.

آگهی مزایده

به موجب پرونده کالســه  950033محکوم علیه گل محمد کاملی محکوم اســت به پرداخت مبلغ  15.000.000ریال در حق محکومله احمد کمالی باغچقی
به انضمام خسارت تأخیر و خسارات دادرسی و مبلغ  750.000ریال نیم عشر در حق دولت که از اموال محکوم علیه در اجرای وصول محکوم به یک یک دستگاه
دینــام مولــد بــرق کار کرده بــا مارک ای بی ال  5کیلو وات و ژنراتور  3فاز با قدرت توقیف و به مبلغ  6.500.000ریال توســط خبره محلی ارزیابی گردیده اســت
لذا در مورخه  1395/11/09ســاعت  8الی  9از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف مانه و ســملقان به فروش میرســد و به باالترین
پیشنهاد واگذار میگردد طالبین خرید میتوانند جهت بازدید و هماهنگیهای الزم پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوند .م الف 392

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مانه و سملقان

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول

بــه موجب پرونده کالســه  950398محکوم علیه محمد یزدانی محکوم اســت بــه پرداخت مبلغ  50.000.000ریال در حق محکومله به انضمام خســارت
تأخیر و خســارات دادرســی و مبلغ  2.500.000ریال نیم عشــر در حق دولت و محکوم علیه علی یزدانی محکوم است به پرداخت مبلغ  50.000.000ریال در حق
محکومله و مبلغ  2.500.000ریال نیم عشر که از اموال محکوم علیهم در اجرای وصول محکوم به سهم االرث محکوم علیهم علی و محمد یزدانی که عبارت است
از سهم مشاع محکوم علیه از سهم االرث پدری که عبارت است از (دو سهم پسری از هشت سهم پسری و یک سهم مادری) از چهار قطعه زمین زراعی آبی واقع در
روستای مالحسن و قره مصلی که عبارت است از  -1قطعه شماره یک واقع در اراضی باالدست دیسقران بمساحت پنج هزار و دویست و بیست  5220متر مربع
که از شمال به جاده بین مزارع (دیسقران) و از جنوب به جوی آب (راه بهلول) از شرق به زمین آقای علی خرمدل و از غرب به زمین حاج سجاخان محدود میشود.
 -2قطعه شماره دو واقع در اراضی کالیخونی بمساحت  8750هشت هزار و هفتصد و پنجاه متر مربع که از شمال به زمین حاج موسی رعنایی از جنوب جوی پشت
جوب از شرق به زمین حاج رحیم جعفری و از غرب به زمین مرحوم حاج سجاخان محدود میشود -3 .قطعه شماره سه واقع در کالیخونی به مساحت یک هکتار که
از شــمال به راهی عمومی از جنوب جوی پشــت جوب از شرق به زمین حاج رحیم جعفری و از غرب به زمین مرحوم حاج سجاخان محدود میشود .ارزش کل قطعات
شــماره یک و دو و ســه معادل  106.736.000یکصد و شــش میلیون و هفتصد و سی و شش هزار ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است -4 .قطعه شماره
چهار بمساحت  500پانصد متر مربع واقع در روستای قره مصلی که حدودات اربعه آن از چهار طرف محدود به زمین محکومله آقای حسن حاتمی ثالث میباشد که
فاقد حق انتفاع بوده و مالک آن آقای محمد یزدانی میباشــد که به مبلغ چهارده میلیون ریال توســط کارشــناس ارزیابی گردیده است .لذا در مورخه 95/11/10
ســاعت  8الی  9از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف آشــخانه واقع در دادگســتری مانه و ســملقان به فروش میرســد و به باالترین
پیشنهاد واگذار میگردد طالبین خرید میتوانند جهت بازدید و هماهنگیهای الزم پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوند .م الف 391

اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مانه و سملقان
آگهی حصر وراثت

آقای رضا مقدســی دارای شــماره شناسنامه  3211به شرح دادخواست به کالسه  388این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان هادی مقدسی به شماره شناسنامه  621در تاریخ  1395/1/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر
اســت به-1 :عفت الســادات جاســمی به شماره شناسنامه ( 282همسر متوفی)  -2رضا مقدسی به شماره شناسنامه (3211فرزند متوفی ) -3امیر مقدسی
به شــماره شناســنامه ( 1483فرزند متوفی ) -4علی محمد مقدســی به شماره شناســنامه ( 3639فرزند متوفی )  -5پروانه مقدسی به شماره شناسنامه
( 287فرزند متوفی ) -6ایرج مقدســی به شــماره شناســنامه ( 289فرزند متوفی ) ضمن انجام تشــریفات قانونی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید هرکسی اعتراض دارد ویا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سبزوار
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره  139560306011006468مورخــه  1395/09/30هیــأت اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ســبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه دشتی به شــماره شناسنامه  2670کد ملی
 0792763068صادره ســبزوار فرزند علی محمد درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  73.30مترمربع قسمتی از پالک شماره 4041
فرعی از یک اصلی واقع در اراضی عمیدآباد بخش  12حوزه ثبت ملک ســبزوار از محل مالکیت آقای محمدابراهیم لطفی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو 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 شد1.
تاریخ انتشار نوبت اول  1395/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/11/07 :

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

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139560306011006527هیأت دوم مورخه  1395/09/30موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سبزوار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم معصومه یوســف آبادی فرزند عباسعلی به شماره شناسنامه
 512صادره از ســبزوار درســه دانگ مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  118.51مترمربع قســمتی از پالک شماره  76فرعی از  -5اصلی واقع در
اراضی قلعه نو بخش  3ســبزوار خریداری از مالکین رســمی مشــاعی خانم ها عطیه و بی بی آغا الداغی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد2.
تاریخ انتشار نوبت اول  1395/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1395/11/07 :

علی آب باریکی -قائم مقام رئیس واحد ثبتی

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

برابر رای شــماره  -139560306004007119هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم حمیده خوش نام فرزند غالمحســین به شماره شناسنامه  135صادره از
چناران در ششدانگ یک باب منزل به مساحت  146/40متر مربع قسمتی از پالک  247فرعی از  1اصلی بحر آباد بخش ده مشهد از محل مالکیت سید مسعود و
سید علی و سید مهدی و سید محبوبه و سیده فریبا سیده معصومه و بی بی طاهره و بی بی مرضیه و بی بی فاطمه همگی حسینی محرز گردیده است لذا به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه 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 اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف 9562
تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/9

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

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

برابر رای شــماره  -139560306004006018هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم میمنت ذاکریان فرزند محمد رسول به شماره شناسنامه  1104صادره
از مشــهد در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک باب منزل به مســاحت  816/81متر مربع پالک  37و  38اصلی چهار برج بخش ده مشهد از محل مالکیت محمد
علیرضا  -میترا  -مهشــید  -مینا  -صمد  -مژگان همگی کمپانی و مهر انگیز مشــهدی محســن برادران مقیمی  -اســماعیل تفلیچی کوروش ایدون محرز گردیده
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 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 .م الف  9678تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/9

دادنامه

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

شــماره پرونده  151/36/95شــماره دادنامه  95/6/7 - 281/36/95خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان آدرس قم  55م عماریاسر
سرپرســتی بانک مهر اقتصاد وکیل خواهان رســول خیابانی قم خ آذر بین کوچه  73و  75پ  674خواندگان  -1روح اله کردلو فرزند شمســعلی آدرس مجهول
المکان  -2ناصر حامد فرزند محمود آدرس مجهول المکان  -3بیرامعلی قراقیه فرزند حسین آدرس قم نیروگاه  16م زنگارکی روبروی کتابخانه پ  140خواسته
مطالبه وجه به مبلغ  200/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک و  4فقره ســفته و مطالبه خســارت دادرســی و تاخیر تادیه رای شــورا با استعانت از خداوند
متعال در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان و به نمایندگی حقوقی رسول خیابانی به طرفیت خواندگان  -1روح اله کردلو
فرزند شمســعلی  -2ناصر حامد فرزند محمود  -3بیرامعلی قراقیه فرزند حســین به خواسته مطالبه وجه به مبلغ  200/000/000ریال به استناد یک فقره چک
عهده بانک ملت شــعبه ســی متری کیوانفر قم کد شعبه  87676به شماره چک  563450/001097به تاریخ  94/1/29از شماره حساب جاری 1611319112
و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شــعبه خیابان طالقانی قم کد شــعبه  87536به شــماره  2435مورخ  94/1/29و  4فقره ســفته به شــماره خزانه داری کل
 322962 - 0405487 - 0589749 - 029805به انضمام خســارات دادرســی و خسارات تاخیر تادیه .شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به
گواهی وفات خوانده ردیف سوم بیرامعلی قراقیه به شماره  842072و اسناد و مدارک پیوستی من جمله مستندات ذکر شده در خصوص یک فقره چک و  4فقره
ســفته و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابالغ قانونی در جلســه مقرر
حاضر نشده و الیحه دفاعیه ای ارائه ننموده اند ،ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا
بــه مــواد  522 - 519 - 515 - 198ق.آ.د.م و مــواد  309 - 307 - 310 - 314 - 313قانــون تجــارت و مــواد 1257 - 1258 - 1301 - 1284 - 271
قانــون مدنی و مســتندا به تبصــره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحد استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم
بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال بابت دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارات تاخیر تادیه
چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســاب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نســبت به مطالبه
خســارت تاخیر تادیه  4فقره ســفته های موصوف با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522قانون آئین دادرسی مدنی مستندا به ماده  197همان قانون
رای به بی حقی خواهان صادر می نماید و در خصوص خوانده ردیف سوم مستند به ماده  2قانون آئین دادرسی مدنی و ماده  232قانون امور حسبی رای بر عدم
اســتماع دعوا صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و بیســت روز دیگر پس از آن قابل
تجدیدنظر در یکی از محاکم حقوقی شهرســتان قم می باشــد .قاضی شورای حل اختالف شــماره  36قم  -اسماعیلی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ
به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

دبیر شورای حل اختالف شماره  36قم

خواهــان بانک مهر اقتصاد خوانده اســماعیل هفته خانک خواســته مطالبه وجــه در تاریخ  95/2/19خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتی را به طرفیت
خوانده اسماعیل هفته خانک به شرح خواسته مطالبه وجه به شعبه  29تقدیم که به شماره  950382ثبت و برای روز  96/2/17ساعت  10صبح وقت رسیدگی
تعیین گردیده است .و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رســاند بدیهی اســت در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ
دفتر شعبه  29شورای حل اختالف قم
تصمیم خواهد نمود.
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New Tab

موج
بورسیههای ایران به کشور بازنگشتند!

خیز امارات برای جذب نخبگان
فضایی ایران

در شرایطی که فعالیتهای فضایی ایران در  ۴سال
اخیر تعلیق را تجربه کرده است و برنامهای نیز برای جذب
دانشآموختگان دیده نمیشود ،امارات در پوشش برنامه
گردشگری فضایی بس���یاری از متخصصان ایرانی را با
حقوقهای  ۱۰تا  ۱۵هزار دالری جذب میکند.
فارس -از ابتدای دولت یازدهم س���اختار سازمانی
تشکیالت فضایی در ایران بار دیگر دستخوش تغییراتی
شد .در سال  93ساختار سازمانی فعالیتهای فضایی
در کشور بار دیگر از هم گسس���ته به چندین بخش
تقسیم شد که در نتیجه این تغییرات سازمان فضایی به
زیرمجموعه وزارت ارتباطات انتقال یافت.
در اثر این تغییرات س���اختاری ،فعالیتهای بخش
فضایی کشور به دالیل نامعلومی تعلیق شد که کاستی در
بودجههای جاری ،اجرایی و عملیاتی نیز تاثیر مضاعفی بر
این وقفه داشت .در سال دوم عمر دولت یازدهم اگرچه
مشکل بودجه جاری سازمان فضایی حل شد و کارکنان
و متخصصان این س���ازمان از نظر مالی تأمین شدند؛
اما فقدان برنامه در فعالیتهای اجرایی و عملیاتی این
سازمان ادامه یافت.
هماکنون  6ماه���واره تحقیقاتی ب���ا وجود تکمیل
مراحل بر زمین ماندهاند و پرتاب نمیشوند .بالتکلیفی
ماهوارههای علم و صنعت ،امیرکبی���ر،صنایع دفاع و
پژوهشکده فضایی ،تیمهای سازنده را بیبرنامه و بیهدف
کرده است .در حال حاضر نیز هر پرتاب  12تا  13میلیارد
تومان هزینه دارد و این هزینه خ���ارج از توان بودجه
سازمان فضایی است.
اما در شرایط س���کون فعالیتهای فضایی در ایران،
کشور امارات برنامه گردش���گری فضایی تا سال 2025
را در دس���تور کار دارد و با توجه به نبود نیروی انسانی
متخصص در این کشور ،چشم به جذب نخبگان فضای
ایران دوخته است.
پس از تحوالت اخیر در ساختار دستگاه فضایی کشور
که برنامه و هدف مشخصی برای صنعت فضایی ایران پیش
روی متخصصان ترسیم نمیکند ،بسیاری از متخصصان
فضایی به دعوت امارات و با حقوقهای  10تا  15هزار
دالری راهی پروژههای گردشگری فضایی شدهاند.
بنابراین نهتنها هم اکنون از  4هزار نفر فارغالتحصیل
ساالنه رش���تههای فضایی در ایران استفاده کارآمدی
نمیش���ود؛ بلکه در س���الهای اخیر آم���ار جذب
فارغالتحصیالن رش���تههای فضایی نیز بسیار کاهش
یافته که تمایل به تحصیل در این رشته لبه فناوری را
کاهش میدهد .تا جایی که حدود  20نفر بورسیه که از
پژوهشگاه فضایی به کشور چین اعزام شده بودند ،برخی
از همانجا بورسیه خود را تسویه کرده و به امارات یا دیگر
کشورها رفتهاند.

دادنامه
پرونده کالســه  34دادنامه شــماره  94/11/24-57صادره ازشــورای حل اختالف دهستان حومه
گورســفید گیالنغرب خواهان  -جعفر فالحی راد فرزند برزود به نشــانی گیالنغرب روســتای مرجان گمار
خوانده فرج باقری به ادرس قبلی معدن قیر طبیعی یداهلل کاظمی و آدرس جدید مجهول المکان خواتسه
تقاضای صدور حکم دایر بر مطالبه  10/000/000ریال به انضمام هزنیه دادرسی و تاخیرتادیه از تاریخ
 92/7/23لغایت اجرای حکم گردشــکار شــورا با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و ذیال
مبادرت به صدور رای مینماید .رای شورا در خصوص درخواست خواهان اقای جعفر فالحی راد به طرفیت
خوانده فرج باقری به خواتســه تقاضای صدور حکم دایر بر مطالبه مبلغ  10/000/000ریال به انضمام
هزنیــه دادرســی و تاخیرتادیه از تاریــخ  92/7/23لغایت اجرای حکم نظر به اینکــه خواهان اقای جعفر
فالحی راد در دادخواســت اولیه و اظهاراتش اعالم داشــته که به استناد رسید بانکی مورخه 92/7/23
مبلغ هفتصد هزار تومان ( 70000000ریال) که کپی آن ضمیمه پرونده است و مبلغ سه میلوین ریال
انتقال شتابی کارت به کارت به حساب بانکی خوانده فرج باقری به شماره  0207417677007نزد بانک
ملی شــعبه فوالد اصفهان کد  3163و شــماره کارت  6037991181869987واریز نموده و جمعا مبلغ
 10/000/000ریال از خوانده طلبکار میباشد و از طرفی خوانده علیرغم صدور اخطاریه به ادرس قبلی
و آگاهی از طریق روزنامه کثیراالنتشــار تا کنون به شــورا مراجعه ننموده و الیحه ای که موید برائت ذمه
وی باشــد به شورا ارسال نکرده است علیهذا این شــورا بر اساس محتویات پرونده و مدارک موجود در
آن خواسته خواهان را محرز دانسته مستندا به ماده  198قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانــده فــرج باقری به پرداخت  10/000/000ریال به انضمام هزینه دادرســی و تاخیرتادیه از تاریخ
 92/7/23لغایت اجرای حکم در حق خواهان جعفر فالحی راد را صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالاغ قابل دادخواهی در این شورا میباشد.
شورای حل اختالف دهتسان حومه گور سفید گیالنغرب
دادنامه
پرونده کالســه  9409988328600822شــعبه  104دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشــاه (104
جزایی ســابق) تصمیم نهایی شــماره  9509978312700966شــکات .1 :نماینده دادستان  .2آقای
برهان رســتمی فرزند محمدرضا به نشــانی شهرســتان کرمانشــاه کرناچی که  129متهــم :آقای مجتبی
قهرمانی فرزند صید محمد به نشــانی شهرستان کرمانشــاه کرناچی ک  128اتهامها .1 :رانندگی بدون
گواهینامه  .2ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی رأی دادگاه در خصوص اتهام مجتبی
قهرمانــی صیدمحمــد دائربر بی احتیاطی حیــن رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نســبت
بــه برهان رســتمی از حیث جنبه عمومی به میزان پنجاه درصد دادگاه باســتناد بــه ماده  717از قانون
تعزیرات مصوب  1375با رعایت بند  2از ماده  3قانون وصل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
مــورد معین مصــوب  1373وی را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت
محکــوم مینمایــد .رأی صادره غیابی و ظــرف مدت  20روز پس از ابالغ واقعی قابــل واخواهی نزد این
دادگاه میباشد .م الف 5127
شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
متن آگهی ابالغ دادنامه
پیــرو آگهیهای قبلی در پرونده کالســه بایگانــی  940598شــعبه  113دادگاه کیفری دو مجتمع
قضایــی زندان کرمانشــاه بــه متهم آقای مهــدی چوبدرازی ابــالغ میگردد بــه موجب دادنامه شــماره
 9509978313601109مورخه  1395/10/08این دادگاه ،به اتهام مشــارکت در ســرقت موضوع
شــکایت آقایــان  .1امید محمدی  .2علی قنبری  .3پرویز کاکایــی  .4خدامراد کاظمی  .5رامین غالمی .6
مهران رضایی  .7روزعلی نقویان ،عالوه بر رد مال به تحمل دو ســال حبس و ســی ضربه شــالق ،محکوم
گردیــده اســت .رأی صــادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه
و ظــرف مدت بیســت روز پس از انقضــاء واخواهی قابــل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز اســتان
کرمانشاه میباشد .م الف 5131
شعبه  113دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی فرامرز ســیا شکایتی بر علیه متهم فرهاد فیضی فرزند ابراهیم به اتهام سرقت مستوجب
تعزیر تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان کرمانشــاه نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  104دادگاه
کیفری دوشــهر کرمانشــاه (  104جزایی سابق) واقع در کرمانشــاه بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه
 )9509988315600704ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/4و ساعت  08:00تعیین
شــده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به تجویز ماده  73قانون
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد4840 .
شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی محمد فتاحی شــکایتی بر علیه محمد عمــادی نیا فرزند علی به اتهــام تغییر در ارقام پالک
خودرو پژو  405عامبادی تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان کرمانشــاه نموده که جهت رســیدگی به
شــعبه  104دادگاه کیفری دوشــهر کرمانشاه (  104جزایی ســابق) واقع در کرمانشاه بلوار بنت الهدی
ارجــاع و بــه کالســه  )9509988315800546ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1395/12/7و
ســاعت  08:00تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان  /شاکی و به
تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد4843 .
شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
برگ اخطاریه
نام اخطار شــونده هوشــنگ عمیدی فعال مجهول المکان محل حضور شــورای حل اختالف شــعبه 3
مجتمع شــورای حل اختالف کرمانشــاه وقت حضور ظرف یک هفته از رویت در ســاعت اداری صبح علت
حضور روئت نظریه کارشناسی مطالبه نفقه خانم سمیرا میر وند به طرفیت شما 9933.
شعبه  3شورای حل اختالف مجتمع شهید کرمانشاه
دادنامه
پرونده کالســه  9509988328500532شــعبه  105دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشــاه (105
جزایی ســابق) تصمیم نهایی شماره  9509978312801070شاکی :خانم فریده قاسمی فرزند رستم
با وکالت آقای امیر آقائی فرزند مراد به نشــانی کرمانشــاه  -چهارراه بســیج  -به طرف دادگســتری کل
طبقه فوقانی فروشگاه مومیوند  -کدپستی  6715619851متهم :آقای ماشااله قاسمی فرزند کریم با
وکالت آقای امیر آقایی فرزند مراد به نشانی کرمانشاه  -چهارراه بسیج  -به طرف دادگستری کل طبقه
فوقانی فروشــگاه مومیوند  -کد پســتی  6715619851اتهام :ترک انفــاق «رأی دادگاه» در خصوص
شــکایت آقای امیر آقایی با وکالت از خانم فرید قاســمی علیه آقای ماشااله قاسمی فرزند کریم مبنی بر
ترک انفاق نظر به شــکایت شــاکی گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی شهادت شهود سند نکاحیه و حاضر
نشدن متهم یا احضار وی از طریق نشر آگهی و عدم ارسال الیحه دفاعیه و مفاد کیفرخواست صادر شده
از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه اتهام انتســابی به متهم محرز و مسلم است دادگاه مستندا ً به
مقررات ماده  19از قانون مجازات اســالمی مصــوب  1392و ماده  53از قانون حمایت از خانواده متهم
را بــه تحمل شــش ماه حبس محکوم و اعالم میگــردد رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز قابل
واخواهــی در این شــعبه و ظرف مدت بیســت روز قابل تجدیدنظر خواهــی در دادگاه محترم تجدیدنظر
استان کرمانشاه میباشد .م الف 4926
شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

