تلفن همراه
New Tab

پیامک

گلکسی  S8به رم  8گیگابایتی
مجهز میشود

شایعه شده که سامس���ونگ قصد دارد در گوشی
گلکسی  S8از رم  8گیگابایتی استفاده کند.
فناوران -تاکنون رم  8گیگابایتی به بازار عرضه
نشده بود ،اما یک ش���رکت کرهای اقدام به ساخت
چنین ماژولی کرده است؛ بنابراین شایعه ارایه گوشی
گلکسی  S8با رم  8گیگابایتی قوت میگیرد.
کمپان���ی  ،SK Hynixاصلیتری���ن تولیدکننده
ماژولهای حافظه برای اس���تفاده در گوش���یهای
هوشمند سامس���ونگ ،حافظه رم  ۸گیگابیتی تولید
کرده که استفاده از آن را برای گوشی پرچمدار آینده
سامسونگ ممکن میکند.
البته این نخس���تین باری نیست که SK Hynix
دست به تولید محصول خاصی میزند ،این کمپانی
س���ال  ۲۰۱۳برای نخس���تینبار از حافظه رم یک
گیگابایتی  DDR3برای اس���تفاده در گوشیهای
هوشمند رونمایی کرد.

هند در پی عرضه گوشی
هوشمند  ۳۰دالری

دولت هند تصمیم دارد تلفن هوشمند  ۳۰دالری
بسازد.
مهر  -هنوز یک میلیارد از جمعیت هند صاحب
تلفن همراه نیستند .در همین راستا دولت این کشور
از تولید کنندگان این محصول درخواس���ت کرده تا
تلفن هوشمندی به قیمت کمتر از  ۳۰دالر بسازند.
چندی پیش نیز مقامات دولت���ی هند به همین
دلیل با تولید کنندگان تلفن همراه در این کش���ور
مانند میکروماکس ،اینتکس ،الوا و کاربن جلسهای
داشتند تا درباره کاهش بیشتر قیمت این محصوالت
هوشمند مذاکره کنند.
با کاهش قیمت تلفن هوش���مند به زیر  ۳۰دالر
افراد بیشتری در هند میتوانند آن را بخرند .از سوی
دیگر گسترش استفاده از تلفن همراه در هند به نفوذ
کیف پول های موبایل و روشه���ای دیگر پرداخت
الکترونیک در این کشور منجر میشود.
البته ساندر پیچای مدیر ارشد اجرای گوگل نیز به
این موضوع پرداخته است.
براس���اس یافتهه���ای موسس���ه تحقیقات���ی
 Counterpointهند هم اکن���ون بیش از ۲۶۰
میلیون کاربر موبایل دارد و دومین بازار بزرگ تلفن
هوشمند به حساب میآید.
درهمین راستا دولت هند به تولیدکنندگان محلی
فش���ار وارد میکند تا در آین���ده نزدیک  ۲۰تا ۲۵
میلیون دستگاه تلفن هوشمند را به بازار عرضه کنند.
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آیفون  8با قاب فلزی ضدزنگ
عرضه میشود

فناوران -به نظر میرسد اپل قصد دارد در آیفون  8به جای استفاده از قاب آلومینیومی ،استیل ضدزنگ را جایگزین کند .گزارشها حاکی است قاب استیل
ضدزنگ توسط دو کمپانی فاکسکان و  Jabillساخته خواهد شد.بر این اساس انتظار میرود که نسل بعدی آیفون دیگر مجهز به قاب آلومینیومی نباشد و از
طراحی جدیدی بهره ببرد که شامل دو پنل شیشهای میشود که بین آنها قابی از جنس استیل ضدزنگ وجود دارد.

100

باوجود واردات رسمی

تنها  8درصد گوشیهای آيفون قانونی است

از چند ماه پیش که واردات آیفون به ش����کل
گیرد و حدود 18
رسمی در کش����ور صورت می
شرکت مجوز واردات گوشی آيفون به بازار کشور
اند ،حاال گزارش ش����ده که فقط  7تا 8
را یافته
های موجود در بازار قانونی است
درصد کل گوشی
و بقیه قاچاق است.
فناوران  -بر اس����اس گزارش رییس اتحادیه
هایی که برای
تجهیزات مخابراتی ،از میان شرکت
اند تنها  8تا
واردات رس����می آیفون مجوز گرفته
اند و همچنان
 9شرکت موفق به واردات ش����ده
بیش از  ۹۰درصد این ب����ازار در اختیار کاالی
قاچاق است.
ویژه
وضعیت این روزهای ب����ازار موبایل و به
های آیفون اصال خوب نیست و با وجود
گوش����ی
اند برای واردات
هایی که مجوز گرفته
اینکه شرکت
اند ،اما حجم
رسمی این برند دست به کار شد ه
کاالی قاچاق در این بازار هنوز بسیار باالست و
ها
تنها  ۷تا  ۸درصد در اختیار واردات این شرکت
قرار دارد.
البته باید به این موض����وع توجه کرد که برای
واردات رس����می هزینه نهایی حدود  ۱۰تا ۱۲
ش����ود،
های قاچاق تمام می
درصد بیش از نمونه
دهد کاالیی با
بنابراین مشتری معموال ترجیح می
تر و گارانتی غیررسمی را خریداری
قیمت پایین
های
کند .بر همین اس����اس رقابت میان شرکت
واردکننده رسمی با واردکنندگان قاچاق دشوار
کند.
تر می
شده و کار را برای این گروه سخت
بر اس����اس گزارش رییس اتحادیه تجهیزات

برای واردات
رسمی هزینه
نهایی حدود  ۱۰تا
 ۱۲درصد بیش از
نمونههای قاچاق
تمام میشود،
بنابراین مشتری
معموال ترجیح
میدهد کاالیی با
قیمت پایینتر و
گارانتی غیررسمی
را خریداری کند

رابط

مخابراتی ،اکنون قیمت یک دس����تگاه آیفون که
از مبادی رسمی وارد ش����ده و با فاکتور رسمی
و گارانتی مناسب ارایه شود ،حدود سه میلیون
ش����ود اما همین کاال را
و  ۴۰۰هزار تومان می
توان در بازار قاچاق با قیمتی معادل س����ه
می
میلیون و  ۱۰۰هزار تومان نیز تهیه کرد.
کریمی با بیان اینکه ع����دم دریافت  ۹درصد
مالیات بر ارزش افزوده از س����وی واردکنندگان
تواند گامی موثر در
کنندگان آیفون می
و توزیع
مبارزه با قاچاق این کاال باش����د ،گفت :بر همین
اساس اگر ش����یوه پرداخت ارزش افزوده تغییر
کرده و این رقم از خریدار نهایی دریافت ش����ود،
شرایطی به مراتب بهتر در بازار حاکم خواهد شد.
وی در پاس����خ به اظهارات برخی نمایندگان
مبنی بر لزوم جلوگی����ری از واردات آیفون به

توان
کش����ور نیز بیان کرد :در این خصوص نمی
ای که باید
های سیاسی ش����د اما نکته
وارد بحث
توان به جنگ
مورد توجه قرار گیرد آنک����ه نمی
با تکنولوژی رفت .حتی اگر ما بخواهیم از ورود
ای
این برند به داخل کشور جلوگیری کنیم ،عده
هستند که این کاال را وارد کشور کرده و به هر
کنند .بر همین اساس بهتر
حال آن را توزیع می
آن است که توجه داش����ته باشیم واردات گوشی
تلفن همراه مانند واردات خودرو نیست که بتوان
با آن مقابله کرد.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با بیان اینکه
متاسفانه راهکارهای ارایهشده از اتحادیه درباره
مبارزه با واردات قاچاق م����ورد توجه و همراهی
های دولتی قرار نگرفته ،اظهار کرد :ما
س����ازمان
ت����وان با واردات
در این خصوص که چگونه می
قاچاق موبایل مبارزه کرد ،راهکارهای متعددی
ایم.
را ارایه کرده
کریمی درباره اینکه گاه����ی واردات آیفون با
وجود داشتن قیمت باال با مشکالتی همراه بوده
کند،
و خریداران این بازار را دچار سردرگمی می
توضیح داد :زمانی که درخصوص آیفون شکایتی
به اتحادیه تجهیزات مخابراتی ارجاع ش����ود ،اگر
این کاال قاچاق هم باشد ما فروشنده را موظف
میکنیم تا گارانت����ی و خدمات پس از فروش را
متقبل شود؛ چرا که در گام نخست این فروشنده
دس����ت به واردات کاالی قاچ����اق زده و حال
موظف است خدمات مناسب را به مشتری ارایه
دهد.

محصول

شرینو

میلیونگوشی

” شـرینو” شبکه اجتماعی
خرید است ،اما محتوایی که
در آن به اشتراک گذاشته
میشود ،کاالست.
به عبارت دیگر ش���رینو
شبکهای اجتماعی است که برای
گذاری و خرید کاال طراحی شده است .از
اشتراک
های اینترنتی دارای نماد اعتماد،
یک طرف فروشگاه
محصوالت خود را در ش���بکه منتشر میکنند و
های
مشتریان یا کاربران میتوانند مانند سایر شبکه
شده را الیک کنند ،کامنت
اجتماعی ،کاالی منتشر
بگذارند ،کاال را با دوستان خود به اشتراک بگذارند
یا حول یک کاال محتوا تولید کنند.

هفته گذشته سامسونگ
از گوشیهای سری  Aمدل
 ۲۰۱۷رونمایی کرد.
سامسونگ قصد دارد ۱۰۰
میلیون دستگاه از این سری
گوشیهای میانردهاش را به
بازار عرضه کند.
این شرکت در محصوالت
جدید میانرده خود برخی
امکانات گوشیهای پرچمدار
همچون مقاوم��ت در برابر
نف��وذ آب و سنس��ور اثر
انگشت را تعبیه کرده است.
س��ری گلکس��ی  Jنیز
محصوالتی میانرده هستند
که در بازارهای روبهرش��د
محبوبیت خوب��ی دارند و
توانس��تهاند سهم مناسبی
از بازار را به خود اختصاص
دهند .این سری در بازارهایی
مانند آمری��کای جنوبی و
هند فروش خوبی داشتهاند.
سامسونگ با استناد به این
میزان ف��روش و محبوبیت
زیاد ،تصمیم گرفته اس��ت
میزان تولی��دات خود را در
این خان��واده افزایش دهد
و به  ۱۰۰میلیون دس��تگاه
برساند.
سامسونگ همچنین قصد
دارد از گوشی گلکسی S8
نیز ۶۰میلیون دستگاه تولید
و راهی بازار کند.

https://googl/Ulko8B

سیمپی

هر روز کده���ای تخفیفی
(ت���ا ۱۰۰درص���د) برای
محص���و ال ت مختل���ف
در کانال س���یمپی قرار
داده میشود که کاربران
توانند از آن استفاده کنند.
می
پی کامال رایگان است.
خدمات اپلیکیشن سیم
س���ادگی و بدون نیاز به
در این اپلیکیشن به
اینترنت ،تنها با یک کلیک شارژ بخرید.
هر خرید از س���یمپی تبدیل به امتیازی در
کالب ش���ده و عالوه بر
باشگاه مشتریان سیم
شرکت در قرعهکشی ماهانه ،در خریدهای بعدی
توانند تخفیف بگیرند.
می
ها
در این اپلیکیشن میتوان شارژ خرید ،قبض
را پرداخت ک���رد ،بلیت و بس���یاری دیگر از
محصوالت الکترونیک را خریداری کرد.
https://goo.gl/JkbElC

Nokia 6؛ گوشی مقاومی با استانداردهای نظامی
نوکیا چند روز پیش از نخستین گوشی هوشمندش با
برند نوکیا رونمایی کرد .حال اطالعات بیشتری راجع به
این گوشی منتشر شده است.
فناوران -نوکیا در گذشته یکی از برترین سازندگان
گوشی هوش���مند بود و حال کمپانی  HMD Globalبا
همکاری نوکیا ،به تولیدات این برند پرداخته است.
افزار
 Nokia 6گوشی هوش���مندی است که از سخت
برد .این
عامل آندرویید نوقا بهره می
رده و سیستم
میان
گوشی همانند گوشیهای قدیمی نوکیا از کیفیت ساخت

دادنامه
پرونده کالسه  9409988328601356شعبه  105دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه ( 105جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره شاکی :آقای پوریا شیرخانی فرزند حشمتاله با وکالت خانم هما میرزایی قلعه
فرزند نورخدا به نشــانی کرمانشــاه  -چهارراه دادگســتری ابتدای ؟؟ سمت راســت مجتمع وکالی ارشاد
واحد  1نماینده دادستان متهمین .1 :آقای فرید سلیمانی به نشانی متواری  .2آقای بابک سلیمانی فرزند
علی به نشانی کرمانشاه  -فرهنگیان  -فاز  - 2ایستگاه  - 7کوچه روبروی مجموعه ورزشی کوثر  -پالک
 - 5طبقه یکم اتهامها .1 :ایراد صدمه بدنی عمدی با ســالح ســرد  .2فراهم نمودن وســایل فرار متهم
(رأی دادگاه) درخصــوص اتهــام آقای فرید ســلیمانی فرزند فرهاد دائر بر ایــراد ضرب و جرح عمدی (با
چاقو) موضوع شــکایت آقای پوریا شــیرخانی با وکالت خانم هما میرزایی قلعه و اتهام آقای بابک سلیمانی
فرزنــد علی دائر بر فراهم نمــودن فرار متهم موضوع گزارش مرجع انتظامی که با ؟؟ شــماره 95-508
دادســتان محترم شهرستان کرمانشاه مطالبه مجازات شده اســت .این دادگاه به شکایت شاکی ،گزارش
مرجع ؟؟ گواهی پزشکی قانونی متواری بودن متهم (فرید سلیمانی) و دفاعیان غیر موثر دیگر متهم (بابک
ســلیمانی) اظهارات شــهود تعرفه ؟؟ دادسرا اتهامات وارده را منتسب تشخیص لذا به استناد به ماد ه،2
 714 ،710 ،709 ،449 ،448 ،211 ،14 ،12 ،10قانون مجازات اســالمی مصوب  1392و ماده  614و
 553قانون تعزیرات مصوب  1375متهم ردیف اول (فرید سلیمانی) از حیث جنبه خصوصی به پرداخت
 -1یک و نیم درصد دیه کامل بابت جرح (متالحمه) دست چپ  -2یک هزارم دیه کامل بابت جرح انگشت
چهارم دســت چپ (متالحمه)  -3دو درصــد دیه کامل بابت ارش پارگی تاندونهای جمعکننده انگشــت
چهارم دســت چپ  -4ســه درصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب اولنار منجر به نقص عضو در اندام
تحتانی درحق شاکی (پوریا شیرخانی) و از حیث جنبه عمومی نیز به تحمل دو سال حبس و همچنین متهم
ردیــف دوم (بابک ســلیمانی) را بلحاظ وضعیت خاص و فقد ســابقه کیفری بــا رعایت ماده  38/27قانون
مجــازات اســالمی به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حــق صندوق دولت محکوم مینماید.
رأی صادره نســبت به آقای فرید ســلیمانی غیابی و ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در این شعبه و
نســبت به آقای بابک سلیمانی حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم
تجدیدنظر استان کرمانشاه میباشد .م الف 4925
شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
متن آگهی مزایده
بــه موجــب پروندههــای اجرایــی بــه کالســههای  9400081و  9500010و  9500011له بانک
کشــاورزی گیالنغــرب علیــه آقای عیســی فتاحی (بدهــکار و راهن) شــش دانگ عرصه و اعیان شــرکت
فرآوردههای لبنی شیاکوه بمساحت  5396متر مربع پالک یک فرعی از  -2فرعی از  121و  - 260اصلی
بخش شــش کرمانشــاه به نشانی :گیالنغرب  -شهرک صنعتی گورســفید  -تنگه حاجیان که سند آن ذیل
ثبت  7431صفحه  199دفتر امالک جلد  43با شــماره چاپی  0106211بنام آقای عیســی فتاحی ثبت و
صادر و تســلیم گردیده اســت محدود به حدود ،شــماال ً بطول  85/36متر به اراضی پالک باقیمانده -2
فرعی از  121و  - 260اصلی شــرقا ً بطولهای  40متر و  50متر بصورت شکســته به اراضی باقیمانده
پالک  -2فرعی از  121و  - 260اصلی جنوبا ً بطول  65متر به باقیمانده پالک مرقوم غربا ً بطول 55/66
متر به اراضی مرتعی باقیمانده پالک موصوف که طبق اســناد رهنی شماره  7920-84/12/20در قبال
 2.160.000.000ریال و ســند رهنی شــماره  86/11/28-13681در قبال مبلــغ 1.176.000.000
ریــال و ســند رهنی شــماره  90/6/05 - 21893در قبال مبلــغ  534.000.000ریــال دفترخانه 40
گیالنغرب که جمعا ً ســه ســند رهنی فوقالذکر در قبال مبلغ  3.870.000.000در رهن بانک کشــاورزی
گیالنغرب قرار گرفته و برای ســه ســند اجراییه بــه مبالغ  2.949.324.828ریــال و 1.539.035.798
ریــال و  791/190/016ریــال به انضمام خســارت تأخیــر روزانه صادر گردیده و طبق نظر کارشــناس
رســمی عرصــه و اعیان به مبلغ  7.959.900.000ریال و ماشــین آالت به مبلــغ  4.030.000.000ریال
ارزیابی شــده و پالک فوق بصورت واحد صنعتی بمســاحت عرصه  5396متر مربــع دارای دیوار بلوکی،
محوطه خاکبرداری شــده ،سوله اصلی ،سردخانه و گرم خانه ،انبار مواد اولیه ،انبار دپو ،اتاق آیس بانک،
ســاختمان دیگ بخار ،اتاق دریافت شــیر ،موتورخانه ،تصفیه خانه  ،سیتیک ،ســاختمان اداری ،اتاق برق،
اتاقک تاسیســات و ماشــینآالت و امتیازات برق و آب با قدمت حدودا ً  10ســال میباشــد ،پالک فوق از
ســاعت  9الی  12روز دوشــنبه مورخ  95/11/11در اداره ثبت اســناد و امالک گیالنغرب  -واحد اجرا
واقع در خیابان امام (ره)  -جنب اداره تامین اجتماعی از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ
 11.989.900.000ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته میشود .الزم به ذکر است
پرداخت بدهیهای مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از
اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد،
وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشر و حق
مزایده نقدا ً وصول میگردد .مورد مزایده بیمه نمیباشــد .ضمنا ً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
اداره ثبت اسناد و امالک گیالنغرب
دادنامه
پرونده کالســه  9509988499801193شــعبه اول دادگاه خانواده شهرســتان کرمانشاه تصمیم
نهایــی شــماره  9509978499801598خواهان :خانم ســارا باقلی فرزند مهدی به نشــانی کرمانشــاه
 رشــیدی  -خیابان ســیدجمال الدین کوی شــهید ایینی پالک  39خواندگان .1 :دادگســتری کل استانکرمانشــاه به نشانی کرمانشاه  -چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی چهار راه دادگستری  .2آقای مهدی باقلی
فرزند حســین به نشــانی مجهولالمکان خواســته :اذن در ازدواج گردشــکار :دادگاه با بررســی محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید« .رأی دادگاه» در این پرونده
خانم سارا باقلی دادخواستی به طرفیت آقای مهدی باقلی به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمی آن بدون
اجازه وی تقدیم دادگاه نموده است با این شرح خواهان مدعی است که مدت  20سال است که میان پدر
و مــادرش متارکــه افتاده اســت در آن تاریخ تا به حال هیچ خبری از پدرش نــدارد و در حال حاضر قصد
دارد با آقای مهدی فوالدی فرزند هادی که فردی متدین و با اصالت و کارمند دولتی اســت با مهریه 114
ســکه بهار آزادی ازدواج نماید .لهذا تقاضای صدور حکم به شــرح ستون خواسته را دارد .خوانده با وجود
ابالغ قانونی در جلســه رسیدگی دادگاه حاضر نشده اســت و دفاعی در رد ادعای مطروحه معمول نداشته
اســت .دادگاه با عنایت به مراتب مســطوره و مصاحبه به عمل آمده با مشــارالیه که به نظر میرسد فردی
صالح و مومن بوده و دادگاه آنها را هم شان و هم کفو هم تشخیص داده و قاضی محترم مشاور نیز تقاضای
صدور حکم مبنی بر اجازه ازدواج را نموده اســت .لهذا مســتندا ً به مــاده  1043قانون مدنی به خواهان
اجازه داده میشود بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج با شخص یاد شده با مهریه مذکور
اقدام نماید .این اجازه موکول به پذیرش شرایط مندرج در سند نکاحیه رسمی توسط زوج در دفاتر ثبت
رســمی ازدواج میباشــد .رأی صادره غیابی و ظــرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و
 20روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه میباشد .م الف 9983
شعبه اول دادگاه خانواده کرمانشاه
دادنامه
پرونده کالسه  9509988321000343شعبه  110دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه ( 110جزایی
سابق) تصمیم نهایی شماره  9509978313301065شاکی :خانم آرزو حاتمی سلطانکوهی فرزند حسن
به نشــانی کرمانشاه  -کرمانشاه شــهرک معلم فاز  2ایستگاه  6خ سمیعی ک  10پ  74متهم :آقای میثم
بهرامی فرزند فتحاله به نشانی متواری اتهام :ترک انفاق رأی دادگاه حسب کیفرخواست شماره -7339
 95دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه اتهام آقای میثم بهرامی فرزند فتحاله دائر است بر ترک اتفاق
همســر دائمی و واجب النفقه خود خانم آرزو حاتمی دادگاه از توجه به شــکایت شــاکیه ،اظهارات شهود،
تعهــات متهــم به پرداخت نفقه و عدم حضــور در دادگاه و ارایه هر گونه دفاع اتهام را وارد مســتندا ً به
مواد  53از قانون حمایت از خانواده و  19از قانون مجازات اســالمی مصوب  92متهم را به تحمل شــش
ماه حبس محکوم مینماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این شــعبه و ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد.
شعبه  110دادگاه کیفری  2شهرستان کرمانشاه
م الف 4870

بسیار خوبی برخوردار است.
پس از معرفی  ،Nokia 6در صفحه رس���می ویبوی
رده از کیفیت ساختی
نوکیا اعالم شد این محصول میان
برد که در آن استانداردهای نظامی رعایت شده
بهره می
است.
با این حساب میتوان انتظار داشت که دستگاه جدید
تنها در برابر ضربات مقاومت باالیی داشته باشد؛
نوکیا نه
های ناشی از گرما ،رطوبت ،سرما و نفوذ آب
بلکه از آسیب
نیز در امان باشد.

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

برابر رای شــماره  1395/10/8 -139560306006007010هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ســید حسن خطیبی آغوئی فرزند سید علی اکبر به شماره
شناســنامه  3صــادره از تربت حیدریه در ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  1195/50متر مربع ( یکهزارو یکصدو نــود و پنج متر و پنجاه صدم
مترمربع) ششــدانگ پالک  434فرعی واقع در اراضی آغویه پالک  228اصلی دهســتان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه از محل مالکیت متقاضی و ورثه
سید محمد خطیبی آغویی و غیره 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 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 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 220 .تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/9

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

برابر رای شــماره  1395/10/18 -139560306006007454هئیت 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 آقای خداداد درخشــان پور فرزند ذوالفقار به شماره شناسنامه
 3953صادره از جنگل در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  42711/42متر مربع ( چهل و دو هزار و هفتصدو یازده متر و چهل و دو صدم مترمربع) قسمتی
از پالک  10فرعی واقع در اراضی امین اباد پالک  48اصلی دهستان سنگان و رشتخوار واقع در بخش  3تربت حیدریه خریداری از مالکین قهری ورثه ذوالفقار
خورابه و انتقال قهری از ذوالفقار خورابه محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
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 226 .تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/9

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

برابر رای شــماره  1395/09/29 -139560306006006729هئیت 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 آقای محمود نوروزی فرزند بســتانعلی به شــماره شناســنامه 1
صادره از فریمان در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت  287447متر مربع ( دویســت و هشــتاد و هفت هزار و چهار صدو چهل و هفت مترمربع)
قســمتی از پالک  74فرعی واقع در اراضی چشــمه قلقلی و چشــمه پونه قریه کوهی دهستان رخ واقع در بخش  5تربت حیدریه خریداری مع الواسطه از مالکین
رســمی ورثه علم علی میرزایی و محمد فالحتی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که
اشــخاص نســبت به صدور ســند 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 222 .تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/9

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی دعوت به افراز

با عنایت به اینکه آقای محمد رضا بهمدی در خواســت افراز تمامی ســهمی مشــاعی خویش ( تمامی دویســت و بیســت و دو قســمت و سی و چهار قسمت
مشاع از سیصدو سی و یک قسمت و پنج دهم قسمت از هشتصد و پنجاه و شش قسمت هفده سهم و پنج دهم سهم از چهل سهم پالک  1379فرعی از 3027
اصلی بخش یک حومه کاشــمر که در صفحه  94دفتر  179ثبت و ســند مالیکت صادر و تســلیم گردیده اســت را از این اداره نموده است بدین منظور نماینده و
نقشــه بردار این اداره در ســاعت  10صبح مورخه  95/10/26در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بدینوســیله از کلیه مالکین مشاعی پالک فوق دعوت
به عمل آمده در ســاعت و تاریخ مقرر در محل حضور داشــته باشــند تا عملیات افراز با حضور آنان انجام شود بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع عملیات
افراز نخواهد شد395 .

علی امینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره پرونده  9509982522800050شــماره بایگانی شــعبه  950050خواهان بانک مهــر اقتصاد خواندگان مرتضی زیلوبــاف میبدی فرزند رضا و
معصومــه بورقی فرزند مرتضی خواســته مطالبه وجه چک و تاخیر تادیه در تاریخ  1395/1/21خواهان دادخواســتی حقوقــی به طرفیت خواندگان فوق الذکر به
شرح خواسته فوق به شعبه  28حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تقدیم که به شماره ثبت و برای روز  1395/11/30ساعت  9/30صبح 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 رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم
خواهد نمود .قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول  -شعبه  28حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دفتر شعبه  28حقوقی شورای حل اختالف قم

دادنامه

شماره پرونده  149/36/95شماره دادنامه  95/6/7 - 295/36/95خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان آدرس قم  55م عماریاسر
سرپرستی بانک مهر اقتصاد وکیل خواهان رسول خیابانی آدرس قم خ آذر کوچه  73و  75پ  674خواندگان  -1مهسا منتظریان فرزند ابوالفضل آدرس مجهول
المکان  -2محمد قلی زاده فرزند غالمرضا آدرس قم ساالریه کوچه اقاقیا  5پ  -3 - 98حسین یزدی فرزند علی محمد آدرس خ انصارالحسین کالهدوز  3پ 5
خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ  140/000/000ریال و مطالبه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر
اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان به طرفیت رسول خیابانی به خواسته مطالبه مبلغ  140/000/000ریال به استناد  1فقره چک عهده بانک سپه شعبه  1239به
شماره چک  598450به تاریخ  91/12/7و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه  84536مورخ  91/12/13به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر
تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر
ذمه خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشده و الیحه ای نیز ارائه ننموده است و خوانده ردیف دوم الیحه ارائه
ننموده اســت لذا شــورا ضمن استصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و
 519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و ماده 22
قانون چک و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر
محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  140/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از
تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم حســب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و بیســت روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر در یکی از دادگاه های عمومی حقوقی شهرســتان قم می باشد و نسبت
به خوانده ردیف دوم حضوری بوده و بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -اسماعیلی
رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  36قم

دادنامه

شــماره پرونــده  154/36/95شــماره دادنامــه  210 - 23/5/95خواهان بانــک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان آدرس قم  55م عماریاســر
سرپرســتی بانک مهر اقتصاد وکیل خواهان رســول خیابانی آدرس قم خ آذر بین کوچه  73و  75پالک  674خواندگان  -1مهدی مشــاوری ایزدی آدرس قم خ 45
م صدوق ک  26پ  -2 - 14ســید روح اله موســوی  -3مهدی جعفری کافی آبادی و  -4منصور صادقی بدیع هر ســه مجهول المکان خواســته تقاضای رســیدگی
و صــدور حکــم مبنــی بر محکومیت تضامنی خوانــدگان به پرداخت مبلغ  150/000/000ریال بابت صدور یک فقره چک به شــماره ســریال  134و  73به مبلغ
 150/000/000ریال عهده بانک ملی رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان با وکالت رسول خیابانی به طرفیت
خواندگان فوق الذکر به خواســته مطالبه مبلغ  150/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملی شــعبه توحید به شــماره چک  730134به تاریخ
 89/7/7از شــماره حســاب جاری  0104633526008و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملی شعبه خیابان طالقانی مورخ  89/7/13به انضمام خسارات دادرسی
و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شده و بقاء اصول آن ها
در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشده اند و وکیل هم معرفی نکرده
اند و دلیلی بر رد و انکار دعوی و برائت ذمه خود ارائه نداده اســت لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز
و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا به مــواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانــون تجارت ناظر به ماده 249
قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب 1377
مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  150/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی
و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای
صــادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از گذشــت  20روز دیگر قابــل تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاه
های عمومی و حقوقی شهرســتان قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشــی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان
فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  36قم

دادنامه

شــماره پرونده  146/36/95شــماره دادنامه  241/36/95 - 95/5/27خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان با وکالت رسول خیابانی
آدرس قــم خ آذر بیــن کوچه  73و  75پ  674خواندگان  -1رقیه صیامی و  -2حمید عســگری و  -3احمد والئی اســد همگی مجهول المکان  -4حســن خواهان
یــزدی آدرس قــم خ آذر ک  32پ  83خواســته تقاضای صدور حکم مبنی بــر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلــغ  200/000/000ریال بابت صدور
یــک فقــره چک به مبلغ  135/000/000ریال عهده بانک ملی و  5فقره ســفته به شــماره خزانــه داری کل  875307 - 493350 - 493351 - 0305989و
 0945483به مبالغ  50/000/000و  20/000/000و  20/000/000و  20/000/000و  5/000/000ریال و مطالبه خســارات دادرســی و خسارت تاخیر
تادیه و حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بهروز درخشان مدیریت بانک مهر اقتصاد با وکالت رسول خیابانی به طرفیت خواندگان رقیه
صیامی  -حمید عســگری  -احمد والئی اســد و حســن خواهان یزدی به خواسته مطالبه مبلغ  135/000/000ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک ملی شعبه
میدان پلیس به شــماره چک  040028به تاریخ  1391/12/8از شــماره حســاب جاری  0105587542003و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه طالقانی
به شــماره  36مورخ  91/12/13به انضمام پرداخت مبلغ  70/000/000ریال به اســتناد دو فقره سفته به شماره خزانه داری  .945483 - 493350با توجه
به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده
داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و نشــر آگهی در روزنامه کثیراالنتشــار در جلسه رسیدگی حاضر نشــده اند و الیحه تقدیم نکرده اند و مدارکی دال
بر رد و انکار مســتندات پرونده ارائه ننموده وکیل هم معرفی نکرده اند لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته
محرز و ثابت تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310و  309و  307قانون تجارت
ناظــر بــه مــاده  249قانون تجــارت و مواد  271و  1284و  1301و  1258و  1257ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانــون صدور چک و ماده واحده
استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال
بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررسید آن لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بانک مرکزی ایران در حق
خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از گذشت بیست روز دیگر قابل
تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاه های عمومی و حقوقی شهرســتان قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  36قم  -خدابخشی رونوشت برابر با اصل
دبیر شورای حل اختالف شماره  36قم
اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

آنتیویروس دکتر وب

مقاومت باال از ویژگیهای محصوالت نوکیا به ش���مار
میرفت که  HMD Globalنیز از این موضوع آگاه است
و با در نظر گرفتن خصوصی���ات محصوالت قبلی نوکیا،
گوشی هوش���مند  Nokia 6را طراحی و تولید کرده
است.
 Nokia 6قرار است اواخر ماه ژانویه با قیمتی معادل
 ۲۴۵دالر به بازار عرضه شود که البته کمی گران به نظر
های این
رسد ،اما با در نظر گرفتن امکانات و ویژگی
می
محصول ،قیمت منطقیتر به نظر میرسد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان  /شاکی علی اصغر مایل میم دادخواستی به طرفیت خوانده  /متهم زهرا خیابانی فرد به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست
زوج تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه  8دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد (  28خانواده
ســابق) واقع در مشــهد بلوار شفا شفای  30ارجاع و به کالســه  9509985112300766ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن /تعیین شده است به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 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 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 ظرف یکهفته پس از انتشار این آگهی نسبت به معرفی یک نفر داور واجد شرایط ( متاهل  -ازاقارب -حداقل سی ساله  -انشا با مسائل
شرعی  -اجتماعی و خانوادگی ) اقدام نماید49651 .

شعبه  8دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 28 -خانواده سابق
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقای جعفر حیدری فعال مجهول المکان ابالغ میشود که خانم راضیه ابوترابی دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به شعبه
 192شورای حل اختال ف مشهد ارائه و به کالسه  192/951110ثبت و برای روز دوشنبه مورخه  1395/11/25ساعت  9صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده
است لذا به استناد ماده  73ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه
 192شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شماره  4قضایی به نشانی بلوار وکیل اباد نبش دانش آموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد  .م الف 49983

مسئول دفتر شعبه  192شورای حل اختالف مشهد

دادنامه

شماره پرونده  175/36/95شماره دادنامه  362 - 95/6/2خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان آدرس قم  55م عماریاسر سرپرستی
بانــک مهــر اقتصــاد خواندگان  -1مجیــد ناصر صفا فرزند بیت اله و  -2رمضان کتابی فرزند اســالمعلی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبــه وجه به مبلغ
 5/000/000ریال بابت یک ســفته و مطالبه خســارات دادرســی و تاخیر تادیه رای شــورا در خصوص دادخواســت تقدیمی خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت
بهروز درخشــان با نمایندگی رســول خیابانی به طرفیت خوانده  -1مجید ناصر صفا  -2رمضان کتابی مبنی بر مطالبه مبلغ  5/000/000ریال به اســتناد یک فقره
ســفته به شــماره خزانه داری  ،404166شــورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات نماینده خواهان و ارائه مدارک از جمله مصدق ســفته
موصوف در پرونده از ســوی وی به شــعبه و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نشــده و نســبت به دعوا و مســتندات آن ایرادی
ننموده و ادله و مدرک محکمه پســند به شــورا ارائه نداده و نظر به اینکه مســتندات مذکور در پرونده بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته،
لــذا شــورا دعــوی خواهان علیه خوانده را ثابت و موجه تشــخیص داده و مســتندا بــه مواد  519 - 198قانــون آ.د.م و مواد  307و  309قانــون تجارت و مواد
 1301 - 1258 - 1257قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  5/000/000ریال به انضمام هزینه دادرســی در حق خواهان صادر می نماید
و نســبت به مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522قانون آیین دادرســی مدنی مستندا به ماده  197همان قانون رای به
بی حقی خواهان صادر می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 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.

دبیر شورای حل اختالف شماره  36قم

دادنامه

شــماره پرونده  155/36/95شــماره دادنامه  252/36/95 - 95/5/30خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان آدرس قم  55م عمار
یاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد وکیل خواهان رسول خیابانی آدرس قم خ آذر بین کوچه  73و  75پ  674خواندگان  -1زهره سادات اشرفیان آدرس مجهول
المکان  -2مهســا منتظریان آدرس قم خ باجک ک  71پ  -3 - 9حســین یزدی آدرس مجهول المکان خواســته تقاضای رســیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  140/000/000ریال بابت صدور یک فقره چک به شــماره ســریال  598910عهده بانک صادرات به مبلغ 140/000/000
ریال رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان بهروز درخشان با مدیریت بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای رسول خیابانی به طرفیت خواندگان  -1زهره سادات
اشرفیان  -2مهسا منتظریان و  -3حسین یزدی به خواسته مطالبه مبلغ  140/000/000ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک صادرات شعبه سه راه بازار به
شــماره چک  598910به تاریخ  91/12/7از شــماره حساب جاری  0102593637000و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه طالقانی به شماره  783مورخ
 91/12/13به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مستندات ذکر شده و بقاء
اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و الیحه دفاعیه
ای ارســال ننموده اند و وکیل هم معرفی نکرده اند لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص
داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرســی مدنی و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده  249قانون تجارت و مواد
 271و  1284و  1301ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت
نظام حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ  140/000/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک
موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم حســب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف
مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس با گذشت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاههای عمومی و حقوقی شهرستان
قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد.

دبیر شورای حل اختالف شماره  36قم

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

برابــر رای شــماره  1395/10/11 -139560306006007096هئیــت اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد حســن ســعادت مهر فرزند ناصر به شــماره
شناســنامه  1صادره از تربت حیدریه در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  133/45متر مربع ( یکصدو ســی و ســه متر و چهل و پنج صدم مترمربع)
قســمتی از پــالک  295فرعــی واقع در اراضی کوچــه قاضیان پالک  237اصلی دهســتان اربعه واقع در بخش یــک تربت حیدریه از محــل مالکیت خود متقاضی
 1395/10/4 -139560306006006893 -2هئیــت فــوق الذکر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد جواد ســعادت مهر فرزند ناصر به شــماره
شناسنامه  524صادره از تربت حیدریه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  135/66متر مربع ( یکصدو سی و پنج متر و شصت و شش صدم مترمربع)
قسمتی از پالک  295فرعی واقع در اراضی کوچه قاضیان پالک  237اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از مالکین رسمی  -1محمد
حســن ســعادتمهر  -2ســامان ســعادتمهر محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نســبت به صدور ســند 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 221 .تاریخ انتشار نوبت اول  95/10/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/11/9

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی رونوشت حصر وراثت

نظر به اینکه آقای علی اصغر چنارانی دارای شناســنامه شــماره  12به شــرح دادخواست به کالسه  950687از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین چنارانی به شناســنامه  514در تاریخ  95/8/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر اســت  -1عبداله چنارانی ف حســین ش ش  1ت ت  33/2/1نســبت فرزند مرحوم  -2علی اصغر چنارانی ف حسین ش ش  12ت ت 41/1/10
نســبت فرزند مرحوم  -3رضا چنارانی ف حســین ش ش  1136ت ت  1350/3/5نســبت فرزند مرحوم  -4فاطمه چنارانی ف حســین ش ش 5740050979
ت ت  1326/2/7نســبت فرزند مرحوم متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حســبی 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 خواهدشد687.

شعبه  52شورای حل اختالف شهرستان زبرخان نیشابور

آگهی دعوت از مجاورین

حســب درخواســت وارده اقای سید حسن پرهیزکار به وکالت از طرف ورثه مرحوم هادی تجعفری سبزی کاران مقدم بعنوان مالکین قهری ششدانگ پالک
 535فرعی واقع در اراضی ازغد پالک  168اصلی بخش  6مشــهد مبنی بر نقشــه برداری و صدور ســند مالکیت تک برگ با توجه به اعالم عدم امکان دسترســی
به مجاورین و سایر مالیکن مشاع پالک بدین وسیله در اجرای کد  914م ب ثبتی به اطالع مالکین مشاع و مجاورین پالک فوق الذکر که عبارتند از پالک های 534
فرعی و  538فرعی و  536فرعی میرساند نماینده و نقشه بردار این اداره در ساعت  10صبح مورخه  95/11/19در محل وقوع پالک جهت انجام معاینه محل
و نقشــه برداری حضور خواهند یافت شایســه است در روز و ســاعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خویش در محل حضور بهم رسانند عدم حضور
مجاورین مانع از ادامع عملیات ثبتی نخواهدشد9799 .

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز

دادنامه

پرونده کالســه  9509988534100226حوزه شماره  115شورای حل اختالف شهرستان مالیر تصمیم نهایی شماره  9509978516500682خواهان
اقای اصغر زندیه فرزند اکبر به نشــانی مالیر میدان نبوت ابتدای بلوار جانبازان درب دوم شــمالی  9418خواندگان  -1آقای مســعود پور محمد فرزند قدرت اله
 -2اقای مصطفی چراغی فرزند غالمعلی همگی به نشــانی مجهول المکان خواتســه الزام به تنظیم ســند خودرو گردشــکار خواهان دادخواستی به خواسته فوق به
طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت و اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضای حوزه به شرح اتی با استعانت
از خداوند منان مبادرت به صدور رای مینماید .رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان اصغر زندیه فرزند اکبر بطرفیت  -1مصطفی چراغی فرزند غالمعلی
 -2مسعود پور محمد فرزند قدرت اله به خواسته الزام و تقاضای صدور حکم به حضور خواندگان در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال سند یک دستگاه اتومبیل به
شماره  942ط  78 - 58به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی که چننی توضیح داده اند که مطابق قرارداد تنظیمی مورخه 95/4/20
خودرو فوق التوصیف را از خوانده محترم ردیف اول خریداری نموده ام و از انجا که ســند اصلی به نام خوانده ردیف دوم میباشــد خواســتار محکومیت و الزام
آنان به تنظیم سند خودرو گردیده اند خواندگان علیرغم ابالغ اوراق قضایی از نوع قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه ای نیز ارسال نداشته و دفاع
معمول انجام نداده اند علیهذا شورا با عنایت به محتویات پرونده و مالحظه اصل و رونوشت مصدق قرارداد تنظیمی و اظهارات خواهان و استعالمات به عمل آمده
از اداره محترم راهنمایی ورانندگی که صحت اظهارات خواهان را در ارتباط با مالکیت خوانده ردیف دوم مورد تائید قرارداده و نظر به اینکه اثار عقود تشریفاتی
حضور بایع در مراجع ذیصالح قانونی جهت انتقال ســند مبیع به نام و در حق خریدار میباشــد لذا به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به خوانده ردیف اول مستندا به
بنــد  4از مــاده  84از قانون تشــکیل دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صــادر و اعالم میدارد و چون طرف اصلی معامله خوانده
ردیف اول بوده و طرف اصلی معامله مسبب طرح دعوی بوده حکم به محکومیت به مبلغ دویست و شش هزار تومان هزنیه دادرسی و در خصوص ارتباط با خوانده
ردیف دوم شــورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته و مســتندا به مواد  225 -220 -219 -10از قانون مدنی رای بر محکومیت و الزام خوانده ردیف دوم
مســعود پور محمد به حضور در دفاتر اســناد رســمی جهت انتقال یک دستگاه خودرو به شــماره  942ط  78 - 58در حق و به نام خواهان را صادر و اعالم میدارد
رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی شهرستان مالیر میباشد.

قاضی شعبه  115شورای حل اختالف شهرستان مالیر

آگهی دعوت از مجاورین

حســب درخواســت وارده اقای سید حسن پرهیزکار به وکالت از طرف ورثه مرحوم هادی تجعفری سبزی کاران مقدم بعنوان مالکین قهری ششدانگ پالک
 534فرعی واقع در اراضی ازغد پالک  168اصلی بخش  6مشــهد مبنی بر نقشــه برداری و صدور ســند مالکیت تک برگ با توجه به اعالم عدم امکان دسترســی
به مجاورین و ســایر مالیکن مشــاع پالک بدین وســیله در اجرای کد  914م ب ثبتی به اطالع مالکین مشــاع و مجاورین پالک فوق الذکر که عبارتند از پالک های
 534فرعی و  538فرعی و  536فرعی میرســاند نماینده و نقشــه بردار این اداره در ساعت  10صبح مورخه  95/11/19در محل وقوع پالک جهت انجام معاینه
محل و نقشــه برداری حضور خواهند یافت شایســه اســت در روز و ســاعت مقرر جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خویش در محل حضور بهم رسانند عدم
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز
حضور مجاورین مانع از ادامع عملیات ثبتی نخواهدشد9800 .

آنتیویروس دکتر وب ویژه
های تلفن همراه
گوش���ی
های
 ،تبل���ت و تلویزیون
هوشمند ارایه شده و کار
آن محافظت از گوشیهای
هوش���مند و تبلتها و سایر
ها،
های هوش���مند در مقابل ویروس
دس���تگاه
باجافزارها و همه تهدیدهای بدافزارهاست.
https://goo.gl/MTkMeb

آگهی وقت رسیدگی

بدینوســیله بــه آقای بیــژن کولیوند که فعــال مجهول المــکان و هیچگونه آدرســی در اختیار خواهان نمیباشــد ابالغ میگردد آقای ســجاد مهرابی
دادخواســتی به طرفیت شــما بخواســته مطالبه وجه به حوزه  114شــورای حل اختالف شــهر مالیر تقدیم داشته به کالســه  950470به ثبت رسیده چون
آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده  73از قانون آئین دادرســی مدنی به شــما ابالغ میگردد که در راس ســاعت 9
صبح مورخ  1395/12/21در حوزه  114شــورای حل اختالف مالیر حاضر شــوید در ضمن میتوانید به دبیرخانه حوزه مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت
و ضمائم را دریافت نمایئد

دفتر شعبه  114شورای حل اختالف مالیر

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی

بدینوســیله به  -1بهرام خانی دهقانی  -2زینب کرمی فعال مجهول المکان ابالغ میشــود که موسســه اعتباری ملل ( عســکریه سابق) دادخواستی
به خواســته مطالبه وجه به طرفیت شــما به شــعبه دوم حقوقی شــورای حل اختالف تربت جام ارائه و به کالســه  2/843/95ثبت و برای روز شنبه مورخه
 95/11/16ساعت  /9/30صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده  73ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد
شــما میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شعبه دوم شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع به نشــانی بلوار امام مقابل دادگستری
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید در صورت عدم
حضور غیابا رسیدگی خواهد شد421 .

مسئول دبیرخانه شعبه  2حقوقی شورای حل اختالف تربت جام

آگهی ابالغ صورت مجلس افرازی

بدینوســیله صورت مجلس افرازی شــماره 10/95/10362
مورخــه  95/10/16به ضممیه کروکی نقشــه افرازی و نظریه رئیس
ثبــت مربوط به پــالک ثبتــی  8658فرعی از  3027اصلــی بخش یک
حومه کاشــمر علیرضا حبیب نیا واقع در کاشمر بلوار جانبازان جانبازان
 25بشــرح ذیل اگهی میشود شایسته است کلیه مالکین مشاعی پالک
مذکور چنانچه به مورد افــراز و نحوه آن اعتراض دارند اعتراض خود
را ظــرف مهلــت  10روز از تاریــخ انتشــار به دادگاه صالحه تســلیم و
رونوشــت انرا به این اداره ارســال نمایند در صــورت عدم اعتراض
ســند مالیکت مفروزی بــه نام متقاضی صادر و تســلیم خواهد شــد.
حدود افرازی :ششــدانگ قســمتی از یکباب منزل بمساحت  120متر
مربع پالک  16728فرعی از  8658فرعی از  2475فرعی از - 3027
اصلی بخش یک حومه کاشــمر که در سهم علیرضا حبیبنیا برابر سهم
مشــاعی قرار خواهد گرفت .شماال بطول  8/60متر دیوار اشتراکی با
پالک باقیمانــده  8658فرعی از  -3027اصلی شــرقا ً بطول 13/85
متر دیوار اشــتراکی با باقیمانده  8658فرعی از  - 3027اصلی جنوبا ً
بطــول  8/60متر مرزیســت به پالک  7347فرعی سســفد غربا ً بطول
 14/06متــر دیوار اشــتراکی با باقیمانــده  8658فرعی از - 3027
اصلی/حقــوق ارتفاقی :ندارد .نظریه رئیــس ثبت  .با توجه به صورت
مجلــس افراز انجام شــده که بشــرط تجمیع قطعه مــورد نظر با مجاور
جنوبی میباشــد افراز انجام شــده مورد پذیرش و قبول میباشد و با
توجه به رأی کمیســیون ماده واحده مقرر میگردد که مراتب افراز به
اداره راه و شهرسازی و نیز در اجراء ماده  6آییننامه افراز و فروش و
امالک مشاع به کلیه مالکین مشاعی ابالغ که چنانچه شکایتی از تصمیم
اتخاذ شده دارند  .ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ شکایت خود را به
دادگاه شهرستان محل تسلیم نمایند .م الف 392

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان کاشمر

آگهي ابالغ صورت مجلس افرازي

بدینوسیله صورت مجلس افرازي شماره 10/95/10363
مورخه  95/10/16به ضممیه کروکي نقشه افرازي و نظریه رئیس
ثبت مربــوط به پالک ثبتي  7347فرعــي از  3027اصلي بخش یک
حومــه کاشــمر علیرضــا حبیب نیــا واقع در کاشــمر بلــوار جانبازان
جانبازان  25بشــرح ذیل اگهي میشود شایســته است کلیه مالکین
مشــاعي پــالک مذکور چنانچــه به مورد افــراز و نحــوه آن اعتراض
دارنــد اعتــراض خود را ظــرف مهلــت  10روز از تاریخ انتشــار به
دادگاه صالحه تســلیم و رونوشــت انرا به این اداره ارســال نمایند
در صورت عدم اعتراض سند مالیکت مفروزي به نام متقاضي صادر
و تســلیم خواهد شــد .حدود افرازي :ششــدانگ قسمتي از یکباب
منــزل بمســاحت  59/80متر مربع پــالک  16729فرعي از 7347
فرعــي از  2475فرعــي از  - 3027اصلي بخش یک حومه کاشــمر
که در ســهم علیرضا حبیبنیا برابر سهم مشاعي قرار خواهد گرفت.
شــماال بطول  8/60متر دیوار اشــتراکي با پــالک باقیمانده 3475
فرعــي از  -3027اصلي شــرقا ً بطول  6/85متر دیوار اشــتراکي با
باقیمانــده  7347فرعــي از  - 3027اصلي جنوبــا ً بطول  8/60متر
درب و دیواریســت به میالن غربا ً بطول  7/07متر دیوار اشــتراکي
با باقیمانده  7347فرعي از  - 3027اصلي/حقوق ارتفاقي :ندارد.
نظریه رئیس ثبت  .با توجه به صورت مجلس افراز انجام شــده که
بشــرط تجمیع قطعه مورد نظر با مجاور شــمالی میباشــد افراز انجام
شــده مورد پذیــرش و قبول میباشــد و با توجه به رأي کمیســیون
ماده واحده مقرر میگردد که مراتب افراز به اداره راه و شهرســازي
و نیــز در اجــراء مــاده  6آییننامه افراز و فروش و امالک مشــاع به
کلیــه مالکین مشــاعي ابالغ کــه چنانچه شــکایتي از تصمیــم اتخاذ
شــده دارند  .ظرف مدت  10روز از تاریخ ابالغ شــکایت خود را به
دادگاه شهرستان محل تسلیم نمایند .م الف 391

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

برابر رای شــماره  -139560306004006163هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جواد جعفری فرزند محمد به شــماره شناســنامه  6صادره
از در ششــدانگ یک باب منزل به مســاحت  125متر مربع قســمتی از پالک  3046فرعی از  739فرعی از  191اصلی چهار چشمه بخش ده مشهد از محل
مالکیت زهرا تروال محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 سند مالکیت صادر خواهد شد .توضیحات شماره فیش  164714صحیح میباشد م الف  8973تاریخ انتشار نوبت اول
 95/10/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم 95/10/22

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  -139560306012002955هئیت 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 مسلم بذری خلیل اباد فرزند حسین به شماره شناسنامه  21صادره
از خلیل اباد در یک باب کارگاه به مســاحت  223/42متر مربع پالک  3027اصلی واقع در بخش یک حومه کاشــمر خریداری از مالک رســمی آقای حســین
ناجیان 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 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

دادنامه

شــماره پرونده  153/36/95شــماره دادنامه  95/5/27 - 240/36/95خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان با وکالت رســول
خیابانی به نشانی قم خ آذر بین ک  73و  75پ  674خواندگان  -1مهدی مشاور ایزدی فرزند علی صفدر مجهول المکان  -2سید روح اهلل موسوی مجهول
المــکان  -3مهــدی جعفری کافی آبادی به نشــانی قم  45متری صدوق ک  26پ  -4 - 14منصور صادقی بدیع مجهول المکان خواســته تقاضای رســیدگی
و محکومیــت تضامنــی خوانــدگان به پرداخت مبلغ  120/000/000ریال بابت صدور ســه فقره ســفته به شــماره خزانــه داری  927339و  927340و
 0406731رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان با وکالت آقای رســول خیابانی به طرفیت خواندگان
 -1مهدی مشــاور یزدی  -2ســید روح اهلل موســوی  -3مهدی جعفری کافی آبادی  -4صفدر صادقی بدیع مبنی بر مطالبه مبلغ جمعا  120/000/000ریال
به اســتناد  3فقره ســفته به شــماره خزانه داری کل  927339و  927340و  0406731شورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات
وکیل خواهان و ارائه مدارک از جمله مصدق ســفته های موصوف در پرونده از ســوی وی به شــعبه و با توجه به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و نشر
آگهی در روزنامه های کثیراالنتشــار در جلســه مقرر حاضر نشــده و نســبت به دعوا و مســتندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پســند به شورا
ارائه ننموده و نظر به اینکه مســتندات مذکور در پرونده بر اشــتغال ذمه خوانده به میزان خواســته داللت داشته ،لذا شورا دعوی خواهان علیه خوانده را
ثابت و موجه تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و  519قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون تجارت و مواد  1257و  1258و  1301قانون مدنی
رای بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ جمعا  120/000/000ریال به انضمام هزینه دادرســی در حق خواهان صادر و نســبت به
مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شرایط مندرج در ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده  197همان قانون رای به بی حقی
خواهان صادر مینماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ســپس با گذشــت  20روز دیگر قابل
تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاههای عمومی و حقوقی شهرستان قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  36قم  -خدابخشی رونوشت برابر اصل
دبیر شورای حل اختالف شعبه  36قم
اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.

