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کت هوشمند گوگل با
بلوتوث میآید

شرکت گوگل با همکاری یک تولیدکننده پوشاک کت هوشمندی ساخته که با لمس آستینهای آن میتوان به تماس تلفنی پاسخ داد .مهر -شرکت گوگل با همکاری Levi
تولیدکننده پوشاک کتی تولید کرده که از پارچه هوشمند تهیه شده است .میتوان با لمس آستینهای آن تماس تلفنی را پاسخ داد یا آن را رد کرد و به موسیقی هم گوش داد .این
کت از پارچهای مخصوص تولید شده و دارای بلوتوث است .این کت پاییز  ۲۰۱۷به بازار عرضه میشود.
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در بازار ماشین های اداری اتفاق افتاد

تغییر مدیر عامل منطقه خاورمیانه
و آفریقای پاناسونیک

سود هنگفت برای واردکنندگان مواد مصرفی قاچاق و طرح

ش����ر کت پا نا س����و نیک
خاورمیان����ه و آفریقا ،خبر از
انتصاب مدیر عامل جدید خود
در این منطقه داد.
فن��اوران  -هیروک����ی
(هریس) سوژیما ،که از تاریخ
دوم آوری����ل  2017در این
سمت مشغول به کار شده ،سابقه همکاری بیش
از  33سال را با این برند دارد و عمده تجربه وی
در خارج از ژاپن و به خصوص در اروپا و استرالیا
بوده است.
سوژیما مدیر عامل PMMAF ،گفت :خاورمیانه
و آفریقا با داش����تن پایگاه وسیع مشتریان یکی از
مناطق استراتژیک رشد پاناسونیک است .به عنوان
یک برند ،با داش����تن دامنه وسیعی از محصوالت
برای کمک به رفع نیازهای روزمره  -چه خانگی و
چه برای کسب و کار  -از برآورده کردن نیازهای
مشتریان خود که مشتاق محصوالت و راه حلهای
با کیفیت اند مطمئن هستیم".
وی افزود :از آنجا که این منطقه برای رویدادهای
بزرگ آماده می ش����ود  -نمایشگاه  2020دبی و
جام جهانی فوتبال  2022قطر ،زمان مناسبی برای
حضور در اینجا و مشارکت به عنوان بخشی از این
منطقه و نیز مش����ارکت در روند رشد پاناسونیک
است.
او در پایان اضافه کرد :عالوه بر این ،سال 2018
نقطه عطفی برای برند پاناس����ونیک خواهد بود
چرا که سالگرد  100س����الگی ما از زمان تأسیس
خواهد بود.
سوژیما که تقریباً  8سال سکان دار فعالیتهای
پاناسونیک در اروپا بوده است ،در مفهوم سازی و
پیاده سازی استراتژیهای بازاریابی با تمرکز روی
مشتری محور بودن تخصص دارد.
بر اس����اس این گزارش ش����رکت پاناسونیک
خاورمیانه و آفریقا )FZE (PMMAFدر واقع دفتر
مرکزی این منطقه اس����ت که تمامی عملکردهای
مربوط به فروش و بازاریابی ،زنجیره تأمین و راه
حلهای خدمات مشتریان ،و عملکردهای تبلیغاتی
انجام ش����ده تحت برند پاناس����ونیک را مدیریت
میکند.
شرکت پاناس����ونیک از زمان تأسیس در سال
 ،1918هماکنون  474شرکت تابعه و  94شرکت
همکار را در س����طح جهان مدیریت میکند که
سابقه فروش خالص تلفیقی  7.553تریلیون ین در
پایان سال مالی تا تاریخ  31مارس  2016را دارد.

مریم عسگری اگرچه فع���االن بازار
ما ش���ینها ی ا د ا ر ی
از کاهش ش���دید تقاضا ب���ری محصوالتی نظیر
چاپگرهای تککاره و چندکاره خبر میدهند ،اما
بررسیهای بازاری گویای این امر است که فروش
هر دستگاه سودی بیش از  70تا حتی  100درصد
برای برخی از مدلهای چاپگر دربر دارد.
های بازاری گویای این امر است در بیشتر
بررسی
هایی نظیر چاپگرهای
موارد فعاالن بازار دس���تگاه
کاره و چندکاره را با قیمت بس���یار ارزان و
تک
نظر به فروش
حتی رایگان دریافت و با قیمت مد
میرسانند ،این اقدام برای آنها سود دربر دارد.
به همین دلیل اس���ت که در بازار ماشینهای
اداری تنوع قیم���ت روی یک کاال باالس���ت و
خریداران برای خرید یک دستگاه ناچارند قیمت را
در چند فروشگاه یا شرکت مقایسه کنند.
منابع مطلع سود فروش دستگاههای ماشینهای
اداری را در بازار ایران حدود  60درصد و حتی در
برخی موارد  100درصد و برای مواد مصرفی بیش
از  70درصد اعالم کردهاند.
کارشناس���ان میگویند :این رون���ق در فصول
نزدیک به بازگش���ایی مدارس و دانشگاهها بیشتر
میشود.
های
اما علی ظهوری ،یکی از فعاالن بازار ماشین
اداری در اینباره میگوید :سود حاصل از فروش
دستگاههای ماشینهای اداری در حد کمی است
و موضوع ارایه کاالی رایگان به فروشندگان مربوط

منابع مطلع سود
فروش دستگا ههای
ماشینهای اداری را
در بازار ایران حدود
 60درصد و حتی در
برخی موارد 100
درصد و برای مواد
مصرفی بیش از 70
درصد اعالم کردهاند

به گذشته است .به گفته وی مشاهده و بسای 
ت
های مادر گویای این امر است که کاال
ش���رکت
بهصورت رای���گان در اختیار ما ق���رار نمیگیرد؛
چراکه تمام کاالها دارای قیمت هستند و ممکن
نیست کاالیی که از سوی ش���رکت تولیدکننده
دارای قیمت مشخص است ،بهصورت رایگان در
اختیار فروشندگان قرار گیرد.
برخ���ی از منابع مطل���ع نیز از رش���د قاچاق

در بازار م���واد مصرفی اورجین���ال خبر داده و
گوین���د :بخش بزرگ���ی از م���واد مصرفی
می
ص���ورت قاچ���اق وارد ب���ازار
اورجین���ال به
میش���ود و س���ود هنگفتی ب���رای واردکننده
دربر دارد.درهرحال کارشناس���ان برای این بازار،
رونق بیش���تری را در ایام نزدیک به بازگشایی
مدارس و دانش���گاهها و همچنین ایام امتحانات
پیشبینی کردند.

فناوری

تولید کارت حافظه دوربین پرسرعت و سازگار با ویدیوهای فوق دقیق
های میکرو
شرکت  Adataموفق به تولید کارت حافظه
دی جدیدی برای نص���ب روی دوربینها
دی و اس
اس
شده که از سرعت عمل و توانایی خوبی برای ذخیرهسازی
ویدیوهای فوق دقیق برخوردارند.
شده از سوی دیجیتال
اساس گزارش منتشر
فارس -بر
برداری از حسگرهای بزرگ
های فیلم
ترندز ،امروزه دوربین
و قدرتمندی برخوردارند که فایلهای حجیمی با جزییات
برداری
کنند و با افزایش محبوبیت فیلم
فراوان تولید می
روز بیشتر میشود.
های ویدیویی روزبه
 4Kحجم فایل
درنتیجه نیاز به تولید کارتهای حافظهای که از عملکرد
سریع و قابلیت ذخیرهس���ازی و انتقال مناسب دادهها

مدرک تحصیلی اینجانب نازگل بهرام علیپورساروقمیشــی فرزند کیوان به شــماره شناســنامه  5580صادره ازمشهد درمقطع
کاردانی ناپیوســته رشــته پودمانی مترجمی نواروفیلم مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشــد از یابنده تقاضا میشود اصل
مدرک رابه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خراسان رضوی واقع درخیابان رازی ارسال نمایید.م الف3- 784
گواهی موقت اینجانب بتول فیض محمدی خرم ابادی فرزند محمدموســی به شــماره شناســنامه  934صادره ازمشــهد درمقطع
کارشناسی رشته مطالعات خانواده مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
ازاد اســالمی مشهدقاســم اباد بولوارامامیه 42دانشــگاه ازاد اسالمی ساختمان مرکزی شــماره  2اداره فارغ التحصیالن ارسال
نمایید م الف3- 785
برگه سبزخودروی وانت پیکان OHV -1600سفید-روغنی رنگ،بنزینی (دوگانه سوز)  CNGمدل 1389به شماره پالک ایران
 625 -26ج 15به شــماره موتور 11489043304وشماره شاسی  NAAA46AA8BG137232متعلق به آقای سید هادی الهی
مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز و ســند کمپانی خودروی سواری سایپا  131SEبه رنگ ســفید روغنی مدل  1393به شماره موتور  510511و شماره
شاسی  NAS411100E1918284به شماره پالک ایران  319-32م  55به مالیکت سید رسول ساالری مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد  44کاشمر
مجوز ســالح شــکاری تک لول نیمه خودکار کالیبر  12شماره سالح  34510ســاخت ترکیه متعل به عبدالحسین کنعانیان نام پدر
چراغعلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  -139560306003018003هئیت 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 آقای محمد علی شکاری فرزند حسین به شماره شناسنامه  1497صادره
از مشهد به پرونده کالسه  1395114406003000706در یک باب خانه به مساحت  125/55متر مربع مجزی شده از پالک  65اصلی واقع بخش  9حوزه
ثبت ملک مشهد ناحیه یک مفروز واقع در بلوار طبرسی اول طبرسی  65ابوذر  5پالک  805خریداری از مالک رسمی آقای احمد گلی شیر حصار محرز گردیده
اســت 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 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  629تاریخ انتشار نوبت اول  96/1/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/2/15

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

آگهی مزایده نوبت اول

در پرونده  951451الف اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب مالیر دســتور مزایده ملک ( مغازه) آقای مجید حمیدی مالیری فرزند احمد به
ادرس مالیر میدان انقالب با مشــخصات کارشناســی شــده زیر ملک مورد نظر عبارتست از یک باب مغازه به مســاحت تقریبی  149/6متر مربع بانضمام  47متر
مربع بالکن داخلی به ارتفاع  5/5متر که بدنه و کف آن ســیمان بوده و دارای امتیازات برق و اب بصورت مشــترک با گاراژ پشــت آن میباشد و دارای سند عادی
میباشد طی استعالمات معموله از شهرداری مغازه مذکور با بابت تخلف احداث بالکن در مورخه  1383/5/29به کمیسیون ماده  100ارجاع و جریمه شده است
و مغازه فوق فاقد سند رسمی میباشد توسط این اجرا در تاریخ  1396/2/23راس ساعت  10صبح در محل اجرای احکام کیفری مالیربه مزایده گذاشته خواهد
شد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شده شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد  10درصد وجه مزایده
فی المجلس بصورت ومجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و مابقی ظرف مدت یک ماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دســتور
تملیک از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهدشد در صورتی که خریدار در مهلت یکاه مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس
از کسر هزنیه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورت اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه
انجام مزایده تا رســیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شــد ضمنا متقاضیان به شــرکت در مزایده میتوانند  5روز قبل از
مزایده با هماهنگی این اجرا از ملک مورد نظر بازدید نمایند ملک مورد مزایده وبا مشخصات فوق الذکر و موقعیت و بهای آن به میزان ذیل براورد قیمت گردیده
است با توجه به موقعیت مکانی ملک مشخصات قدمت بنا کاربری ملک و مجموعا قیمت مغازه مذکور به مبلغ  10/500/000/000ریال براورد شده است

معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب ( در امور کیفری) مالیر

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای رضا حسینی فرزند خیراله دارای شناسنامه شماره  665به شرح دادخواست به کالسه  960018از این حوزه درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان خیراهلل حســینی فرزند شــجاع الدین به شناسنامه شماره  6در تاریخ  1395/8/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به  - 1رضا حســینی فرزند خیراله به شــماره شناسنامه  3932215648پسر متوفی  -2حسن حسینی فرزند خیراله
به شماره شناسنامه  0053568109پسر متوفی  -3حسین حسینی فرزند خیراله به شماره شناسنامه  0053871081پسر متوفی  -4عباس حسینی فرزند
خیراله به شــماره شناســنامه  3932214171پســر متوفی  -5معصومه حسینی فرزند خیراله به شماره شناســنامه  3932214862دختر متوفی  -6مرضیه
حســینی فرزند خیراله به شــماره شناسنامه  3934341871دختر متوفی  -7اشرف حســینی فرزند خیراله به شماره شناسنامه  3934811515دختر متوفی
 -8زهرا حســینی فرزند خیراله به شــماره شناســنامه  3934322484دختر متوفی والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

قاضی حوزه  111شورای حل اختالف مالیر

ابالغیه(شماره کالسه )960011

مشخصات ابالغ شونده حقیقي  :حسن جهانی نام پدر عباس نشانی گلستان بندر گز روستای گز شرقی جنب شرکت تعاونی تاریخ حضور 1396/2/31
یکشــنبه ســاعت  09:30محل حضور اســتان گلستان شهرســتان بندر گز تاریخ حضور  1396/2/31ســاعت حضور  09:30در خصوص دعوی موسسه مالی
اعتباری کوثر به طرفیت شــما به خواســته مطالبه طلب در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شعبه حاضر شوید  .توجه:پس از دریافت این ابالغیه ابالغ
اوراق قضایي به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد وابالغ به صورت کاغذي در موارد محدود واســتثناء انجام مي شــود بنابراین ضروري اســت نســبت به
ثبت نام ومشــاهده این ابالغیه وابالغیه هاي آتي از طرق ســامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربردي (شناسه ورمز) دریافت ننموده
اید جهت ثبت نام به یکي از دفاتر خدمات الکترونیک قضائي ودرصورت عدم دسترسي به دفتر خدمات قضایي به این واحد مراجعه نمایید.2743.

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان بندر گز
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای علیرضــا مهدیان فرزند ســیف اله دارای شناســنامه شــماره  4201با وکالت خانم نازنین دارابی به شــرح دادخواســت به کالســه 951014
از ایــن حــوزه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان صدیقه معطر فرزند عبداله به شناســنامه شــماره  297در تاریخ
 1395/6/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به  - 1علیرضا مهدیان فرزند ســیف اله به شــماره ملی
 0054996181پســر متوفیه  -2شــهال مهدیان فرزند سیف اله به شــماره ملی  3932533550دختر متوفیه  -3شهناز مهدیان فرزند سیف اله به شماره
ملی  0052285388دختر متوفیه  -4شــهره مهدیان فرزند ســیف اله به شماره ملی  0037194518دختر متوفیه  -5سیف اهلل مهدیان فرزند حبیب اله
به شــماره ملی  3932397002همســر متوفیه والغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد

قاضی حوزه  111شورای حل اختالف مالیر

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

برابــر رای شــماره  -139560306021001608هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردسکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محسن ایزدی فرزند محمد به شماره شناسنامه  39369صادره از
سبزوار در یک باب ساختمان به مساحت  386/58متر مربع قسمتی از پالک  484فرعی از  4اصلی واقع در بخش  4بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم
عذری رفعتی 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 .کالسه  30-94م الف  365تاریخ انتشار نوبت اول  96/1/30 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/2/14

محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی

بدینوسیله به آقای -1اسماعیل بلوچیان فرزند عباس مجهول المکان ابالغ میشودکه آقای محمدحسین شعبانی دادخواستی به خواسته پرداخت مبلغ
ســه میلیون و پانصدهزار ریال به طرفیت شــمابه شعبه  4شورای حل اختالف ســبزوار ارائه وبه کالسه  20/96ثبت و برای مورخ96/2/30ساعت 17:30
وقت رسیدگی تعیین گردیده است.لذا به استناد ماده73ق-آ-د-م مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل ازرسیدگی به
دبیرخانه شــورای حل اختالف شعبه  4شهرستان سبزواربه نشــانی چهارراه دادگستری مراجعه و با ارائه آدرس جدیدخودنسخه ثانی دادخواست وضمائم را
دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی درشورا حاضرشوید .درصورت عدم حضور،غیابا ًرسیدگی خواهد شد.

مسئول دبیرخانه شعبه  4شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شکات خانم خدیجه فرمانبر جعفر ابادی و مراد علی غالمی موچنان ( از خود و فرزندانش) شکایتی علیه متهمین مهدی رستمی و هاشم نوری به اتهام
مشارکت در ورود به عنف ( با قید همراه داشتن سالح سرد چاقو) تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان چناران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  101دادگاه
کیفری دو شهر چناران  101جزایی سابق واقع در چناران ارجاع و به کالسه  9509985176600746و به شماره بایگانی  952072ثبت گردیده که وقت
رســیدگی آن  1396/02/30و ســاعت  08:30تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شــاکی و به تجویز ماده  344قانون آئین
دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا متهم در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد24 .

-شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان چناران

اخطاریه

خوانــده آقــاي مهردادوحیدیــان کامیارفرزنــد حســین خواهان خانــم ماریاوحیدیان کامیــار فرزندایزگینی با در دســت داشــتن شــماره دادنامه
 9509975113400017تاریــخ دادنامــه 95/01/17:و کالســه  9409985113400288:تاریــخ قطعیت  95/06/4شــعبه 39دادگاه خانواده مجتمع
شــهیدمطهری مشهدهمســر قانوني شــما قصد ثبت طالق خود را دارد .ظرف مدت  7روز به دفتر خانه آقاي گوارشــکي به آدرس مشهد ،چهارراه میدان بار-
ابتداي مطهري شــمالي -جنب بانک مســکن مراجعه نماییددر غیر اینصورت طالق همسرشــما ثبت خواهد شــد .مراتب جهت اطالع اعالم میگردد .آدرس:
مشهد ،چهارراه میدان بار-ابتداي مطهري شمالي -جنب بانک مسکن تلفن 37286362 :م الف288:

سردفتر طالق  79مشهد-محمدجواد گوارشکي

4

روز بیشتر و بیشتر میشود.
برخوردار باشند ،روزبه
های حافظه
 Adataبا شناس���ایی همین نیاز کارت
 Premier One UHS-IIو  Premier UHS-Iرا تولید
کرده است.
های حافظه از فناوری جدید 3D
برای تولید این کارت
های حافظه
 MLC NANDاستفاده شده که تولید کارت
قدرتمند موردنظر با ظرفیتهای  128و  256گیگابایت

اخطاریه

خوانده آقاي مســعود کوله باری فرزند محمد خواهان خانم محبوبه ویرانی فرزندمحمد با در دســت داشــتن شــماره دادنامه 9509975113301429
تاریخ دادنامه 95/11/13:و کالســه  9509985113300749:تاریخ قطعیت  96/01/2شــعبه 9دادگاه خانواده مجتمع شهیدمطهری مشهدهمسر قانوني شما
قصد ثبت طالق خود را دارد .ظرف مدت  7روز به دفتر خانه آقاي گوارشکي به آدرس مشهد ،چهارراه میدان بار-ابتداي مطهري شمالي -جنب بانک مسکن مراجعه
نماییددر غیر اینصورت طالق همسرشــما ثبت خواهد شــد .مراتب جهت اطالع اعالم میگردد .آدرس :مشــهد ،چهارراه میدان بار-ابتداي مطهري شمالي -جنب
بانک مسکن تلفن 37286362 :م الف429:

سردفتر طالق  79مشهد-محمدجواد گوارشکي

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده عباس ابراهیم زاده

آقــای علی تمدن فرزند جعفر قلی دادخواســتی بخواســته الــزام خوانده به پرداخــت  110000000ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره 056445
مورخــه  1395/11/20بانضمــام هزنیــه هــای دادرســی بطرفیــت آقــای عبــاس ابراهیــم زاده فعال مجهــول المکان به این شــورا تســلیم نموده که بکالســه
 9510115659101002اندیکاتور شورا ثبت و وقت رسیدگی برای ساعت  09:30صبح روز دو شنبه مورخ  96/3/1تعیین گردیده مراتب حسب درخواست
خواهان و دســتور شــورا و بتجویز ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی دادگاههای عمومــی و انقالب یک نوبت به منظور اطالع خوانــده مجهول المکان در روزنامه
کثیراالنتشــار درج میشــود تا نامبرده قبل از وقت رســیدگی به شورا مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن آدرس دقیق خود را اعالم و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شود در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود33 .

قاضی شورای حل اختالف حوزه یک فردوس

آگهی مزایده نوبت اول

نظر به اینکه در پرونده اجرائی بکالســه  950466اجرای احکام حقوقی ســقز برابر دادنامه شــماره  9409978740101115صادره از شــعبه اول
دادگاه حقوقی حکم به محکومیت ســلیمان قادر ینگی کند به پرداخت مبلغ  120/000/000ریال و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ ســر رســید چکها و
مبلغ  4/070/000ریال بعنوان هزینه دادرســی درحق زاهد راضی و همچنین پرداخ  6/000/000ریال بابت نیم عشــرو لتی در حق صندوق دولت صادر
گردیده است لذا در اجرای پرونده فوق تعداد  11تخته فرش ماشینی و  9عدد روپله که در اجرای تامین خواسته توقیف گردیده و نزد امین اموال نگهداری
میشود حسب در خواست محکم له (زاهد راضی )در تاریخ  96/2/24ساعت  10صبح در دفتر اجرای احکام مدنی به مزایده گذاشته میشود مزایده از قیمت
کارشناســی شــده بعنوان قیمت پایه شــروع میشود و برنده مزایده کسی اســت که باالترین قیمت را بپردازد و برنده بایستی فی المجلس ده در صد قیمت
کارشناسی شده ملک موصوف را بحساب سپرده شماره  2171294253007دادگستری سقز واریز و ظرف یک ماه آینده ازتاریخ مزایده ترتیب پرداخت مابقی
قیمت آن را بدهد ضمنا کسانی که قصد بازدید از اموال مورد مزایده را داشته باشند پنج روز مانده به روز مزایده با مراجعه به این دادگاه و با اخذ مجوز
وفق مقررات می توانند از آن بازدید بعمل آورند  .مشــخصات مال مورد مزایده -1 :چها ر تخته فرش  9متری ریز ماهی  700شــانه تراکم  2550هشــت رنگ
شــاهانه شــفقی به مبلغ  2/800/000تومان  -2 .یک تخته فرش  6متری  700شــانه ریز ماهی تراکم  2550هشت رنگ شاهانه شفقی به مبلغ 460/000
تومان  -3 .سه تخته فرش  700شانه ریز ماهی تراکم  2550به ابعاد یک در یک گرد شاهانه شفقی به مبلغ  180/000تومان  -4 .یک تخته فرش کناره1*4
ریز ماهی  700شــانه ســرمه ای تراکم  2550شــرکت شــاهانه شــفقی به مبلغ  310/000تومان  -5یک تخته فرش  2.25*1.5فریزسنگی ساوین هیت ست
یک تخته به مبلغ  130/000تومان  -6یک تخته 3*1 .83فریز سنگی هیت ست برش آنا به مبلغ  110/000تومان  -7تعداد  9عدد روپله ریز ماهی سرمه
ای  700شانه تراکم 2550شانه  30*70به مبلغ 108/000تومان جمعا به مبلغ چها رمیلیون ونود هشت هزار تومان (4/098/000تومان ) م/الف 163:

دادنامه

دادورزاجرای احکام حقوقی شهرستان سقز

شــماره دادنامه  9509972522701440شــماره پرونده  9509982522700349شماره بایگانی شعبه  950351خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت
بهروز درخشــان به نشــانی قم  55متری عماریاسر ،سرپرستی بانک مهر اقتصاد نماینده خواهان آقای رسول خیابانی فرزند قاسم به نشانی قم  -قم  -قم  -خیابان
آذر  -بین ک  73و  - 75پالک  674خواندگان  -1آقای محمد علی جباری به نشانی قم شیخ آباد  16م قمربنی هاشم نبش ک  ،3پ  2و  -2 -آقای احمد محمدزاده
ملکی فرزند محمد حسین مجهول المکان  -3آقای ذکراله جباری فرزند خیراله مجهول المکان  -4محمد حسین بیات به نشانی قم شیخ آباد  16م قمربنی هاشم ک
 3پ  10خواسته ها تقاضای صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ  180/000/000ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره سریال  61344عهده
بانک ملت به مبلغ  130/000/000ریال و ســفته به شــماره خزانه داری کل  404087به مبلغ  50/000/000ریال و مطالبه خســارت دادرســی و خسارت تاخیر
تادیه و مطالبه حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشان به نمایندگی قانونی رسول خیابانی به طرفیت
خوانده آقایان  -1محمد علی جباری  -2احمد محمدزاده ملکی  -3ذکراله جباری  -4محمد حســین بیات به خواســته مطالبه مبلغ  180/000/000ریال به اســتناد
یک فقره چک عهده بانک ملت شــعبه میدان توحید به شــماره چک  061344/16به تاریخ  91/11/30از شــماره حســاب جاری  2103636/26و گواهینامه عدم
پرداخت بانک ملت شعبه امام حسین به شماره  1950201مورخ  91/11/30و یک فقره سفته به شماره خزانه داری کل ( 404087سری د) عهده مؤسسه قرض
الحســنه بســیجیان به 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 آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر گردید
و الکن دفاع موثری مبنی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده اســت و خواندگان ردیف دوم و ســوم و چهارم علی رغم ابالغ قانونی در جلســه حاضر نگردیدند و الیحه
دفاعیه نیز به شعبه ارائه نداده اند لذا شورا 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 1301
ق 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  180/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ  95/2/20آن
لغایت زمان اجرای حکم به حسب شاخص بهای بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .و در خصوص حق الوکاله وکیل با توجه به اینکه به نماینده
حقوقی حق الوکاله تعلق نمی گیرد حکم بر بی حقی صادر می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری است و ظرف مهلت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم عمومی حقوقی قم اســت و نســبت به دیگر خواندگان غیابی اســت و ظرف مهلت  20روز قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مهلت  20روز
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  27قم  -اسماعیلی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به
خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  27قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  27حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9509982522700360شــعبه  27حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972522701308شماره
بایگانی شــعبه  950362خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان به نشانی قم  55م عماریاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای رسول
خیابانی به نشانی قم  -خ آذر  -بین ک  73و  - 75پ  674خواندگان  -1آقای علی رنجبر فرزند ابوالقاسم به نشانی قم  -بلوار  15خرداد  -ک  - 49پ -2 - 14
آقای احمد قندی فرزند علی اکبر به نشانی مجهول المکان  -3آقای مهدی آب کار فرزند اسمعیل به نشانی قم  -خ زاویه  -ک  - 14پ  54خواسته تقاضای صدور
حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  80/000/000ریال بابت صدور یک فقره چک به شماره سریال  230442عهده بانک رفاه کارگران
به مبلغ  150/000/000ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل رای شورا در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد
با مدیریت بهروز درخشان به نمایندگی رسول خیابانی به طرفیت خوانده  -1علی رنجبر  -2احمد قندی  -3مهدی آب کار به خواسته مطالبه مبلغ 80/000/000
ریال به استناد یک فقره چک عهده بانک بانک رفاه کارگران شعبه امام خمینی به شماره چک  330442به تاریخ  93/10/27از شماره حساب جاری 4856682
و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه خیابان طالقانی به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و گزارش تسهیالت 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 خوانده داشته و اینکه خوانده
با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نگردیده اند و الیحه دفاعیه نیز به شــعبه ارائه ننموده اند لذا شــورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده ،استحقاق
خواهان را نســبت به خواســته محرز و ثابت تشخیص داده و مســتندا به مواد  198و  515و  519و  522قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  313و  314و 310
قانون 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  80/000/000ریال بابت اصل دین
به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ  95/2/2آن لغایت زمان اجرای حکم حساب شاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر
و اعالم می نماید و در خصوص حق الوکاله وکیل با توجه به اینکه به نماینده حقوقی حق الوکاله تعلق نمی گیرد حکم بر بی حقی صادر می گردد .رای صادره غیابی
اســت و ظرف مهلت  20روز قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مهلت  20روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی قم می باشــد .قاضی
شورای حل اختالف شماره  27قم  -قاسم زاده مومن رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .دبیر شورای
حل اختالف شماره  27قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  27حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
نظریه کارشناسی

شــماره  79تاریخ  95/12/9ریاســت محترم کارشناسان رســمی دادگستری استان قم سالم علیکم با احترام ،به اســتحضار می رساند :با توجه به دعوی
خانم فاطمه جعفری اصالتا و به سرپرســتی از مســعود و محمد مهدی حیاوی بطرفیت آقای ســعید مهدی حیاوی به خواســته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 95/1/1
لغایت صدور حکم و تعیین نفقه جاریه و تعیین نفقه فرزندان مشــترک بنامهای مســعود و محمد مهدی حیاوی تحت کالســه پرونده  38400844مطروحه در شعبه
 54شــورای حل اختالف اســتان قم که اینجانب ابراهیم قاضیان بعنوان کارشــناس منتخب با موضوع خواســته و قرار مزبور انتخاب گردیده ام گزارش اقدامات
کارشناســی و درنهایت نظریه خود را به شــرح ذیل تقدیم می دارم .اقدامات کارشناســی -1 :مطالعه و بررســی کلیه مدارک و تمامی اوراق ارائه شــده و موجود
 -2بازدید از محل زندگی زوجه واقع در قم  -بنیاد  -خ باهنر  -کوچه  - 22پالک  12انجام شــد .الزم به ذکر اســت زوجه و فرزندان مشــترک در حال حاضر در
این منزل زندگی می نماید -3 .مذاکره و استماع اظهارات .با توجه به جمیع جهات موثر و بررسی های الزم در خصوص تعیین نفقه زوجه و فرزندان مشترک وفق
مواد  1106و  1107و  1206و  1199قانون مدنی و جمیع جهات در نظر گرفته شده نظریه کارشناسی به قرار ذیل تقدیم می گردد .نظریه کارشناسی -1 :نفقه
معوقه زوجه از تاریخ  95/1/1لغایت صدور حکم دادگاه ماهیانه مبلغ  3900000ریال تعیین می گردد -2 .نفقه جاریه زوجه از قرار ماهیانه  3900000ریال
(سه میلیون و نهصد ریال) تعیین می گردد -3 .نفقه جاریه فرزند مشترک بنام محمد مهدی حیاوی متولد  1380/1/26با توجه به بیماری دیابت ایشان به مبلغ
ماهیانه  2500000ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین می گردد -4 .نفقه جاریه فرزند مشترک بنام مسعود مهدی حیاوی متولد  1378/1/16به مبلغ
ماهیانه  2400000ریال ( دو میلیون و چهارصد هزار ریال) تعیین می گردد.

کارشناس رسمی دادگستری  -ابراهیم قاضیان
آگهی ابالغ تثبیت حدود

چون اقای محمد رضا و غالمعلی اشرفی مالک مشاعی در پالکهای  13فرعی و  36فرعی از  176اصلی بخش ده مشهد درخواست تثبیت حدود پالکهای فوق
را دارند و از طرفی به اقرار ایشــان که از مجاورین ادرس و نشــانی دقیق در دســترس نیست لذا بدین وسیله به مالکین پالکهای مجاور اعالم میگردد که عملیات
تثبیت در روز دو شــنبه  96/2/9ســاعت  10صبح در محل پالکهای مذکور انجام حســب ماده  68و  70آیین نامه قانون ثبت و کد  914مجموعه بخشــنامه های
ثبتی در محل حاضر و چنانچه در مورد حقوق و حدود ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هســتند و یا اختالفی با مجاور دارند میتوانند در روز مقرر در محل حضور
بهم رسانند درغیر اینصورت پس از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالیکت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد 661 .

آگهی درخواست حصر وراثت

رئیس ثبت منطقه  4مشهد

خانم تکتم ســیفی فرزند حســن به شرح درخواستی که به کالسه  96002این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم
داشــته که حســن ســیفی فرزند آدیه محمد به شماره شناسنامه  3صادره از فاروج در تاریخ  1395/12/21در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده
و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتســت از -1 :زینب کاظمی باشــمحله فرزند سیدکاظم به ش.ش  985تولد  1334/3/20همسر متوفی  -2فاطمه
ســیفی فرزند حســن به ش.ش  1274تولد  1360/12/11فرزند متوفی  -3زهرا ســیفی فرزند حســن به ش.ش  2647تولد  1363/12/29فرزند متوفی
 -4تکتم ســیفی فرزند حســن به ش.ش  12003تولد  1364/11/1فرزند متوفی و الغیر ،اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را
یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم
شعبه اول شورای حل اختالف گرگان
نماید و اال گواهی صادر خواهد شد2710.

درصد

 Edgeمایکروسافت ۳۰
درصد کمت��ر از Chrome
باتری نوتبوکها را مصرف
میکند.
همکاران سیستم -شرکت
مایکروس��افت با انتش��ار
گزارش��ی اعالم کرد باتری
لپتاپهایی ک��ه از مرورگر
 Edgeاس��تفاده میکنند،
 ۷۷درصد بیشتر از مدلهای
مش��ابه مبتنی بر مرورگر
فایرفاکس دوام میآورد و در
مقابل باتری همین لپتاپها
 ۳۵درصد بیشتر از مرورگر
 Chromeعمر میکند.
به گ��زارش وبس��ایت
 ،Zdnetمایکروسافت برای
ثابت کردن ای��ن ادعا یک
تصویر ویدیویی منتشر کرده
است که در آن سه دستگاه
لپتاپ  Surface Bookدر
کنار یکدیگر وجود دارد و
برای چند س��اعت متوالی
بهصورت همزمان روی آنها
مرورگرهای Edge، Chrome
و فایرفاکس مورد استفاده
یگیرد.
قرارم 
باتری لپتاپی که مبتنی
بر  Edgeفعالیت میکند۱۲ ،
ساعت و  ۳۱دقیقه دوام آورد
و در مقابل دستگاه مبتنی بر
 Chromeپس از  ۹ساعت و
 ۱۷دقیقه خاموش شد .باتری
لپتاپ مبتنی بر فایرفاکس
نیز تنها  ۷ساعت و  ۴دقیقه
دوام آورد.

را ممکن کرده است.
های حافظه 90
سرعت ثبت اطالعات برروی این کارت
مگابایت در ثانیه اس���ت و قادر به ذخیره فایلهای فوق
دقیق  4K UHDو ویدیوهای  360درجه است.
کارتهای پیشرفتهتر  UHS-IIبا سرعت خواندن 290
مگابایت در ثانیه و س���رعت ثبت  260مگابایت در ثانیه
بسیار مورد توجه خواهند بود.
مدل میکرواسدی ای���ن کارت حافظه هم بهترتیب از
سرعت نگارش و خواندن  275و  155مگابایت در ثانیه
های حافظه
برخوردار است .قیمت و زمان فروش این کارت
در آینده نزدیک اعالم میشود.

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی
کالسه پرونده  930302شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان بدینوسیله موسسه مالی و اعتباری عسگریه دادخواستی تقدیم نموده است پس از
ارجاع به این شعبه (پنجم تجدیدنظر) و ثبت آن به کالسه فوق ،نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده مجهولالمکان میباشد حسب دستور دادگاه و جهت ادامه رسیدگی
مستندا ً به ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار درج میگردد تا تجدیدنظر خوانده محمد منگلیزاده ظرف
 10روز جهت ابالغ نظریه کارشناسی ،به این مرجع مراجعه نماید.2719.
شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

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

برابر رای شماره  -139560306004007961هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین میرزائی فرزند محمد رضا به شــماره شناسنامه  13صادره از تربت
حیدریه در ششــدانگ یک باب منزل به مســاحت  99/45متر مربع قســمتی از پالک  54فرعی از  186اصلی چهار چشــمه علیا بخش ده مشــهد از محل مالکیت
محمد رضا ناصری آبکوه محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند 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 .م الف  12275تاریخ انتشار نوبت اول  96/1/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/30

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  -139560306004008539هئیت 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 آقای مجید دشتبان فرزند علی به شماره شناسنامه  244صادره از مشهد در
ششدانگ محوطه محصور مشتمل بر ساختمان مسکونی به مساحت  632/85متر مربع قسمتی از پالک  37و  38اصلی چهار برج بخش ده مشهد از محل مالکیت
محمد علیرضا میترا مهشــید مینا صمد و مژگان همگی کمپانی و مهر انگیز مشــهدی محســن برادران مقیمی اسماعیل تفلیچی غروی 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  12546تاریخ انتشار نوبت اول  96/1/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/1/30

اگهی مزایده (نوبت دوم)

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

شــماره نامه 9610112530700072 :شــماره پرونده 9509982512100689 :بموجب نیابت واصله از شــعبه  4اجرای احکام مدنی قم به شــماره
 139500200083017مورخ  1395/12/1محکوم علیه به نام شــرکت ســهیل سیکلت قم واقع در شهرک صنعتی طغرود به پرداخت مبلغ  30615930ریال
بابت محکوم به در حق محکوم له آقای داود شیرازی فرزند ابوالفضل و مبلغ  500هزار ریال به عنوان حقوق اجرایی در حق صندوق دولت محکومیت حاصل نموده
اســت که در راســتای آن اموالی به شــرح  -1تعداد  70قطعه فرمان کامل موتورسیکلت هندا  125سی ســی ،هر قطعه به ارزش پایه  220هزار ریال  -2تعداد
 60قطعه دوشــاخه عقب موتورســیکلت هندا  125سی ســی به ارزش پایه هر قطعه  150هزار ریال  -3تعداد  25قطعه اگزوز با مارک کبکو موتورسیکلت هندا
 125ســی ســی هر قطعه به ارزش  200000ریال ،جمعا به مبلغ کل  29400000ریال که توسط کارشناس قیمت گذاری شده و پس از ابالغ به طرفیت موصون
از اعتراض مانده و با توجه به اینکه در مرحله اول خریدار نداشته به مبلغ مرحله دوم مزایده رسیده است بر این اساس مقرر شده مزایده اموال توقیفی مذکور
در تاریخ سه شنبه  1396/2/26از ساعت  9الی  10صبح در محل اجرای احکام دادگاه عمومی بخش جعفرآباد قم برگزار گردد قیمت مزایده از مبلغ کارشناسی
آغاز و به کســانی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شــد برنده مزایده می بایســتی ده درصد مزایده نقدا و فی المجلس و مابقی را ظرف مدت
/10ده روز پرداخت نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش جعفر آباد قم
دادنامه

پرونده کالسه  9509982523000297شعبه  30حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972523001079شماره بایگانی
شــعبه  950298خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملی ســید ضیاء ایمانی و مدیریت شــعب استان قم آقای بهروز درخشان به نشانی  55م عماریاسر سرپرستی
بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1فاطمه فرجی فرزند رحمت ا -2 ...موسی حقگو فرزند محمد عیسی  -3حسین گلبان فرزند ولی اله  -4مریم باقری وشنوه فرزند علی
 -5مهدی فرجی فرزند رحمت ا ...همگی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه رای شورا در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت عاملی سید
ضیاء ایمانی و مدیریت شــعب اســتان قم آقای بهروز درخشــان و وکالت رسول خیابانی به طرفیت خواندگان فاطمه فرجی  -موسی حقگو  -حسین گلبان  -مریم باقری
وشنوه  -مهدی فرجی مبنی بر مطالبه مبلغ  190/000/000ریال به استناد  4فقره سفته به شماره خزانه داری کل 727576 - 727575 - 727574 - 727572
(سری  /ش) و گزارش تسهیالت ارائه شده ،شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات خواهان  /نماینده یا وکیل 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 وفق ماده  73ق.آ.د.م در جلسه مقرر حاضر نشده و نسبت به
دعوا و مســتندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پســند به شــورا ارائه نداده و نظر به اینکه مستندات مذکور در پرونده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان
خواســته داللت داشــته ،لذا شــورا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت و موجه تشخیص داده و مســتندا به مواد  519 - 198قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون
تجارت و مواد  1301 - 1258 - 1257قانون مدنی رای بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  167/564/571ریال به انضمام هزینه دادرســی و حق
الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید و نســبت به مابقی خواســته مطالبه خســارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شــرایط مندرج در ماده  522قانون آیین
دادرسی مدنی و عدم طلبکاری خواهان مستندا به ماده  197همان قانون رای به بی حقی خواهان صادر می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از گذشت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان قم می باشد .قاضی شورای
حل اختالف شماره  30قم  -جبلی نائینی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .دبیر شورای حل اختالف شماره
 30قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه اول -

شعبه  30حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

شــماره پرونده  175/36/95شــماره دادنامه  362 - 95/6/2خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت بهروز درخشــان آدرس قم  55م عماریاسر سرپرستی
بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1مجید ناصر صفا فرزند بیت اله و  -2رمضان کتابی فرزند اسالمعلی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه به مبلغ 5/000/000
ریال 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 سفته به شماره خزانه
داری  ،404166شورا با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات نماینده خواهان و ارائه مدارک از جمله مصدق سفته موصوف در پرونده از سوی وی
به شــعبه و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نشــده و نسبت به دعوا و مستندات آن ایرادی ننموده و ادله و مدرک محکمه پسند به
شورا ارائه نداده و نظر به اینکه مستندات مذکور در پرونده بر اشتغال ذمه خوانده به میزان خواسته داللت داشته ،لذا شورا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت و
موجه تشــخیص داده و مســتندا به مواد  519 - 198قانون آ.د.م و مواد  307و  309قانون 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
شرایط مندرج در ماده  522قانون آیین دادرسی 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 شهرستان 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

پرونده کالســه  9409982524100744شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972524100433شماره
پرونده  940746خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی رســول خیابانی فرزند قاســم به نشــانی قم  55متری عماریاسر سرپرستی بانک
مهر اقتصاد خواندگان  -1حسن عباسی  -2مهدی محمدزاده هر دو مجهول المکان خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  48/000/000ریال بابت
تســهیالت شــماره  7508 - 102 - 8958571 - 1یک فقره چک عهده بانک ملت و ســفته به شــماره  394637مطالبه خســارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و
حق الوکاله وکیل رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی رسول خیابانی به طرفیت خواندگان  -1حسن
عباســی  -2مهدی محمدزاده به خواســته مطالبه مبلغ  48/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ملت شــعبه میدان امام حســین قم به شماره چک
 5026234001159به تاریخ  92/11/28از شــماره حســاب جاری  31060307/35و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت شعبه میدان امام حسین قم به شماره
 2013729مورخ  92/11/28و یک فقره ســفته به شــماره  394637بانضمام خســارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه .با توجه به محتویات
پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــدند و الیحه ای ارســال ننمودند لذا شورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خواندگان ،استحقاق خواهان را
نســبت به خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد  198و  515و  519و  522ق.آ.د.م و مواد  313و  314و  310قانون تجارت ناظر به ماده 249
قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب 1377
مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  48/000/000ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر
تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران ،و یک فقره سفته به شماره  394637در حق خواهان
صادر و نســبت به حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و تا 20
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی می باشد .قاضی شورای حل اختالف شعبه  41قم  -حاتمی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به
خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شماره  41قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم
دادنامه

شماره دادنامه  9609972516100017شماره پرونده  9509982516100555شماره بایگانی شعبه  950791خواهان آقای رضا بازیار منصورخانی
فرزند ابوالفتح با وکالت آقای قاســم زند فرزند غالمرضا به نشــانی قم  -میدان ســعیدی  -بلوار نیروی هوائی  -نبش کوی  8پالک  76همراه 09124519808
خواندگان  -1آقای عیسی علی یاری  -2آقای مجتبی علی یاری فرزند عین البرز همگی به نشانی مجهول المکان خواسته ها  -1تامین خواسته  -2مطالبه وجه چک
 -3مطالبه خسارات دادرسی  -4اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رای دادگاه در این پرونده آقای رضا بازیار منصورخانی فرزند ابوالفتح با وکالت آقای قاسم زند
فرزند غالمرضا به طرفیت آقایان مجتبی علی یاری به عنوان صادر کننده و عیسی علی یاری به عنوان ضامن به خواسته ی مطالبه وجه چک به مبلغ 420/000/000
ریال معادل چهل و دو میلیون تومان به انضمام خســارات دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا اجرای حکم به نحو تضامنی طرح دعوی نموده،
دادگاه با توجه به مســتندات ابرازی خواهان که عبارتســت از تصویر مصدق یک فقره چک به شــماره  952563مورخ  95/9/1بانک سپه و گواهی عدم پرداخت
و اینکه وجود چک در اختیار خواهان دلیل بر اشــتغال ذمه ی خواندگان داشــته و خواندگان نیز به رغم ابالغ در جلســه ی دادگاه حاضر نشــده و الیحه ای تقدیم
ننموده اند و نســبت به دعوای خواهان ایراد و دفاعی نکرده ،خواســته ی خواهان را موجه تشــخیص و با استناد به مواد  519 - 515 - 198قانون آئین دادرسی
مدنی و مواد  314 - 313 - 249قانون تجارت و تبصره ی الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و قانون استفســاریه تبصره الحاقی به ماده  2همان قانون مصوب
 1376/3/10مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ  420/000/000ریال بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی به نحو تضامنی ،در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف بیست
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن به مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم می باشد .و در خصوص دعوی اعسار
نظر به اســترداد دعوی و پرداخت هزینه ی دادرســی با اســتناد به بند الف ماده  107قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد ،که این قرار ظرف
 20روز از طرف خواهان قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم می باشد.

رئیس شعبه  25دادگاه عمومی حقوقی قم  -دیندار

New Tab

سخت

عرضه لپتاپ ویژه بازی
با  ۶ترابایت حافظه و  ۳۲گیگابایت رم

لپتاپهای دارای قابلیت اجرای بازیهای ویدیویی
سنگین و پیشرفته معموال سنگین و حجیم هستند ،اما
بهتازگی لپتاپی ساخته شده که فاقد این مشکالت است.
مهر -شرکت  Origin PCلپتاپ تازهای موسوم
به EON15-Sرا روانه بازار کرده که مجهز به پردازنده
گرافیکی  GTX 1050 Tiشرکت ان ویدیا و پردازندههای
قدرتمند اینتل اس���ت .یکی از مزایای مهم این لپتاپ
تجهیز آن به  ۶ترابایت حافظه داخلی اس���ت که در
نوع خود بینظیر اس���ت .اما وزن لپتاپ مذکور تنها
 ۲/۲کیلوگرم بوده و ضخامت آن از  2/5سانتیمتر فراتر
نمیرود .قیمت مدل پایه این لپتاپ هزار دالر است .در
این مدل از پردازنده  Core i3-7100Hاینتل استفاده
شده است .همچنین عالقهمندان میتوانند تا حداکثر
 ۳۲گیگابایت رم به این لپتاپ اضافه کنند .این رمها
توانند از ن���وع Kingston HyperX Impact
می
 2,133Mhzی���اG.Skill Ripjaws 2,666Mhz
باش���ند .دیگر پردازندههای مرکزی قابل نصب بر روی
این لپتاپ عبارتاند از  Core i5-7300HQاینتل
و  Core i7-7700HQ.دقت نمایشگر  15/6اینچی
این لپتاپ هم  ۱۹۲۰در  ۱۰۸۰است  .هارددیسک این
لپتاپ هم میتواند از  ۱۲۰گیگابایت تا  ۶ترابایت در
نوسان باشد.

سرفیس جدید مایکروسافت گوگل را
به چالش میکشد

مایکروس���افت در تالش برای طراحی و عرضه مدل
تازهای از لپتاپ سرفیس اس���ت که در اواخر بهار در
دسترس عالقهمندان قرار میگیرد.
فارس – براساس گزارش منتشرشده از سوی فوربس،
این لپتاپ هیبریدی و قابل تبدیل به تبلت مجهز به
پردازندههای قدرتمند  Kaby Lakeاینتل بوده و قرار
است بهروزرسانیهای سختافزاری دیگری نیز در ارتباط
با آن انجام شود .یکی دیگر از ویژگیهای این لپتاپ
پیوند خوردن ویژه ویندوز  10آن با امکانات و خدمات
کلود مایکروسافت است .مایکروسافت در تالش است
کاربران اینترنت را به اس���تفاده از خدمات کلود خود
تشویق کند تا آنها به جای ذخیرهسازی اطالعات روی
هارددیسک این دادهها را بر روی سرورهای مایکروسافت
تاپ سرفیس در ابتدا با Windows
ذخیره کنند .لپ
 RTعرضه شده بود که نسخهای از ویندوز  8با قابلیت
سازگاری با معماری  ARMبود .یکی از مشکالت این
لپتاپ محدودیت برنامههای قابل اجرا بر روی آن بود؛
اما در مدلهای بعدی سرفیس این مشکل برطرف شد.
از جمله دیگر ویژگیهای احتمالی این لپتاپ ،عمر
باالی باتری ،عرضه کیبورد با کلیدهای همرنگ با بدنه
و مارمانند موسوم به  ،Fulcrumرم  16گیگابایتی ،یک
ترابایت حافظه داخلی و دوربینهای  8و  5مگاپیکسلی
در پشت و جلو خواهد بود.

آگهی وقت رسیدگی

در اجرای تبصره یک ماده  394قانون آیین دادرسی کیفری به رامین نوبهار که در پرونده
کالســه  951238به اتهام جعل و اســتفاده از ســند مجعول تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد
که در وقت رســیدگی به مورخ  1396/03/11راس ســاعت  11:30صبح با در دست داشتن
شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه
غیابا اتخاذ تصمیم مینماید12/215.
مدیر دفتر شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به موجب کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه اقای سعید عبدی
متهم اســت به مشــارکت در حمل سالح و قدرت نمایی با ســالح موضوع شکایت آقای بیگی که
پرونده جهت رســیدگی به شــعبه  101دادگاه کیفری دو کرمانشاه ارجاع و به کالسه 950760
ثبت و وقت رســیدگی مورخه  96/4/19ســاعت  12تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول
المــکان بــودن متهم و به تجویز ماده  344قانون ائین دادرســی کیفری و بنا به دســتور دادگاه
مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر
در جلسه دادگاه حضور یافته و یا الیحه تقدیم و یا وکیل معرفی نماید12/131 .

مدیر دفتر شعبه  101کیفری دو کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

به موجب کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه اقای سعید شاطر
ابادی فرزند محســن متهم اســت به ایراد صدمه و توهین موضوع شــکایت اقای جمال پور که
پرونده جهت رســیدگی به شــعبه  101دادگاه کیفری دو کرمانشاه ارجاع و به کالسه 960048
ثبت و وقت رســیدگی مورخه  96/4/24ســاعت  10تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول
المــکان بــودن متهم و به تجویز ماده  344قانون ائین دادرســی کیفری و بنا به دســتور دادگاه
مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا متهم از مفاد آن مطلع و در وقت مقرر
در جلسه دادگاه حضور یافته و یا الیحه تقدیم و یا وکیل معرفی نماید12/134 .

مدیر دفتر شعبه  101کیفری دو کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی جمالــه رنجبــر شــکایتی علیه متهم خســرو ایاره به اتهــام مزاحمــت تلفنی تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان کرمانشاه نموده که جهت رســیدگی به شعبه  104دادگاه کیفری
دوشــهر کرمانشــاه (  104جزایی سابق) واقع در کرمانشــاه بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه
 )9509988322301025ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/3/9و ساعت 08:00
تعیین شــده 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد12/806 .

شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی علی اصغر شــاه ملکی و غیره شکایتی علیه متهم محســن جمالی به اتهام ایراد صدمه
بدنی عمدی  -صدمه بدنی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی
به شــعبه  104دادگاه کیفری دوشــهر کرمانشــاه (  104جزایی ســابق) واقع در کرمانشــاه بلوار
بنــت الهــدی ارجاع و به کالســه  )9509988323700718ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن
 1396/03/16و ساعت  08:00تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست
خواهــان  /شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده /
متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد12/156 .
شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی مهدی محمدی شــکایتی علیه متهــم محمد مرادی به اتهام خیانــت در امانت تقدیم
دادگاههای عمومی شهرســتان کرمانشاه نموده که جهت رســیدگی به شعبه  104دادگاه کیفری
دوشــهر کرمانشــاه (  104جزایی سابق) واقع در کرمانشــاه بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه
 )9509988315800381ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/3/8و ساعت 08:00
تعیین شــده 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 نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد12/153 .

شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی حســین صفری و غیره شــکایتی علیه متهمان  -1آزاده زمانی  -2مهناز زمانی به اتهام
مشــارکت در ســرقت تعزیــری تقدیــم دادگاههای عمومی شهرســتان کرمانشــاه نمــوده که جهت
رســیدگی به شــعبه  104دادگاه کیفری دوشهر کرمانشــاه (  104جزایی سابق) واقع در کرمانشاه
بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالسه  )9509988323300376ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1396/3/10و ساعت  09:00تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن متهمان و درخواست
خواهــان  /شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور
مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده /
متهمان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد12/152 .
شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی افشــین غنی زاده شــکایتی علیه متهم مصطفی چهار محالی ( چهار دولی) به اتهام
سرقت تعزیری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 104دادگاه کیفری دوشــهر کرمانشــاه (  104جزایی سابق) واقع در کرمانشاه بلوار بنت الهدی
ارجــاع و به کالســه  )9509988316200476ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 96/3/7
و ســاعت  08:00تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست خواهان /
شــاکی و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومــی و انقالب در امور مدنی و
دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده /متهم
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد12/151 .

شعبه  104دادگاه کیفری دو (  104جزایی سابق) شهر کرمانشاه

