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پاییز دل انگیز برای دو اپراتور ارتباطی کشور

ارتباطات سیار و مخابرات
در میان  5شرکت فعال بورس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان،
شرکت ارتباطات س���یار ایران ،مخابرات و ملی صنایع
مس ایران پنج ش���رکت فعالتر بورس اوراق بهادار در
پاییز بودند.
فناوران  -فهرست  50شرکت فعالتر بورس تهران
برای سه ماهه سوم امسال منتشر شد که بر این اساس
صنایع پتروشیمی خلیج فارس ،فوالد مبارکه اصفهان،
شرکت ارتباطات سیار ایران ،مخابرات و ملی صنایع مس
ایران پنج ش���رکت فعالتر بورس اوراق بهادار در پاییز
بودند .همچنین شرکتهای سرمایهگذاری نفت و گاز و
پتروشیمی تامین ،پاالیش نفت اصفهان ،گل گهر ،پاالیش
نفت بندرعباس ،گسترش نفت و گاز پارسیان ،سرمایه
گذاری غدیر ،پتروشیمی جم ،فوالد خوزستان ،گروه مپنا
و پاالیش نفت تهران در رتبههای ششم تا پانزدهم جدول
فعالترین شرکتهای بورس���ی در سه ماهه سوم سال
 96قرار دارند.
از سوی دیگر رتبههای  16تا  30نیز برای شرکتهای
کشتیرانی ،بانک ملت ،خدمات انفورماتیک ،توسعه معادن
و فلزات ،پتروشیمی مبین ،چادرملو ،سایپا ،سرمایهگذاری
امید ،ایران خودرو ،دادهگستر عصر نوین ،سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی ،پتروشیمی پردیس ،آسان پرداخت
پرشین ،سرمایهگذاری گروه توسعه ملی و پتروشیمی فجر
به ثبت رسیده است.
این گزارش میافزاید :شرکتهای فوالد کاوه جنوب
کیش ،گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان ،پتروشیمی
خارک ،فوالد خراسان ،پاالیش نفت تبریز ،پارس خودرو،
ایران ترانسفو ،بانک تجارت ،پتروشیمی فناوران ،آلومینیوم
ایران ،پتروشیمی شازند ،بانک انصار ،بانک کارآفرین ،به
پرداخت ملت ،نفت بهران ،سرمایهگذاری دارویی تامین،
سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران ،پتروشیمی شیراز،
س���رمایهگذاری خوارزمی و گروه صنعتی پاکشو نیز
رتبههای  31تا  50را به خود اختصاص دادهاند.
با توجه به تجربیات بورسهای اوراق بهادار در سطح
بینالملل ،شناسایی شرکتهای ممتاز یا دارای موقعیت
برتر اغلب بر پایه معیارهای نقدشوندگی سهام ،میزان
تاثیر گذاری ش���رکت بر بازار و برتری نسبتهای مالی
انجام میشود.
شناسایی شرکتهای فعالتر در بورس اوراق بهادار
تهران بر پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام و میزان
دادوستد سهام در تاالر معامالت (تعداد و ارزش سهام
دادوستد شده) ،تناوب دادوستد سهام در تاالر معامالت
(تعداد روزهای دادوستد شده و دفعات دادوستد شده) و
معیار تاثیرگذاری شرکت بر بازار (میانگین تعداد سهام
منتشر شده و میانگین ارزش جاری سهام شرکت در دوره
بررسی) است.
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برگزاری محفل قرآنی
در وزارت فاوا

وزارت فاوا  -محفل قرآنی پیام وحی به همت شورای فرهنگی وزارت ارتباطات روز چهارشنبه  13دیماه در حسینیه پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود .در این مراسم عالوه
پردازد .این برنامه چهارشنبه  13دی ماه از ساعت  16تا  18در محل حسینیه
المللی قرآن کریم ،گروه قدر به اجرای تواشیح می
بر قرائت قرآن به وسیله دو تن از قاریان بین
شود و ورود برای عموم آزاد است.
پیامبر اعظم (ص) واقع در خیابان شریعتی باالتر از چهارراه شهید قدوسی ،روبروی پارک اندیشه ،موسسه فرهنگی ورزشی پیام برگزار می

به دلیل ادامه فیلتر تلگرام و اینستاگرام روی داد

عذرخواهی وزیر ارتباطات بابت زیان کسبوکارهای سایبری
دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی :باید به سرویسهای داخلی کمک کنیم اما آنها کند هستند

داخلی نمیخواهیم بلکه باید کمک کنیم که سیستمهای
داخلی شکل بگیرند و با حضور در آنها و همفکری و تجربه
کاربری ،به پیشرفت آنها کمک کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابت متضرر ش���دن
کسبوکارها از فیلتر تلگرام و اینستاگرام عذرخواهی کرد.
رس���ان
فناوران  -در پی تجمعات روزهای اخیر ،پیام
تلگرام و شبکه اجتماعی اینستاگرام روز گذشته نیز برای
سومین روز پیاپی بنا به دستور شورای عالی امنیت ملی
فیلتر بود.
اعضای شورای عالی امنیت ملی شامل روسای سه قوه،
ریزی،
محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ،محمد باقری
رییس س���تاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ،عبدالرحیم
موس���وی فرمانده کل ارتش ،محمد علی جعفری فرمانده
کل س���پاه ،عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ،محمد
جواد ظریف وزیر امور خارجه ،س���ید محمود علوی وزیر
اطالعات و سعید جلیلی نماینده رهبری میشود .همچنین
وزیر یا مسوول موضوع در ش���ورا نیز موظف به حضور در
جلسه است بنابراین درباره فیلتر تلگرام و اینستاگرام ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در جلسه حضور داشته است.
زیان سنگین کسبوکارهای نوپا
در سه روز گذش���ته انتقادات زیادی به تصمیم فیلتر
تلگرام و اینستاگرام وارد شده اس���ت .بهویژه بسیاری از
وکارهای نوپا در توییتر وزیر به این تصمیم انتقاد
کس���ب
کرده بودند.
رسانهها نیز در چند روز گذشته گزارشهای گوناگونی
وکارها منتشر کردهاند.
اعتمادی و ضرر کسب
درباره بی
باره
وکارهای اینترنتی در این
دبیر انجمن صنفی کسب
به خبرگزاری ف���ارس گفت :در اخت�ل�ال چند روز اخیر
وکارهای اینترنتی افت شدید و مشهودی
فروش کس���ب
داشته و تمامی کسبوکارها متضرر ش���دند و بازار تنزل
کرد؛ کسبوکارهای تلگرام و اینس���تاگرام نیز صددرصد
ضرر کردند.
کنند و نتیجه
نسب افزود :افرادی اغتشاش می
رضا الفت
کنند،
آن بر س���ر کارآفرینانی که در این مملکت کار می
مالیات و هزینه میپردازند و شغل کردهاند آوار میشود.
وی گفت :در این چند روز به ش���دت وضعیت فروش
کس���بوکارهای اینترنتی افت مشهود داشته و بسیاری از
شده تحت تأثیر
های از پیش تعیین
ها و کمپین
ریزی
برنامه
قرار گرفتهاند.
وی گفت :در این جریان ،تمامی کس���بوکارها شامل
کنندگان خدمات فروش کاال و خدمات متضرر شدهاند
ارایه

دادنامه
پرونده کالسه  9509985413300674شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر زاهدان
 101جزایی سابق تصمیم نهایی شماره ...متهم اقای محمد افغان فاقد مشخصات به نشانی
سیســتان و بلوچســتان زاهدان اتهام حمل و نگهداری خرید فروش ســالح شکاری بدون
مجوز رای دادگاه در خصوص اتهام اقای محمد افغان فاقد مشخصات و اطالعات بیشتر دایر
بر نگهداری یک قبضه ســالح شــکاری غیر مجاز دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده
با توجه به فقد ادله کافی و نیز عدم کشف سالح با توجه به حاکمیت اصل برائت و مستند
به اصل ســی و هفتم قانونی اساســی یران و ماده  4قانون ایین دادرســی کیفری مصوب
 1392حکــم بر برائت متهم از بزه انتســابی صادر و اعــالم مینماید رای صادره حضوری و
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان سیستان
و بلوچستان میباشد 3103

رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان

آگهی احضار متهم
پیرو آگهی منتشــره بدینوســیله به  -1وحید شــیرزایی معروف به واحد قلندر زهی
فرزند رســول فاقد مشــخصات بیشــتر و فعال مجهــول المکان به اتهــام خیانت در امانت
موضوع پرونده کالسه  960109این مرجع وفق ماده  344آئین دادرسی کیفری از طریق
یکی از جراید کثیراالنتشــار برای یک نوبت آگهی شــود تا در مورخه  1397/20ســاعت
 09:00جهت رسیدگی و دفاع از اتهام انتسابی در این مرجع حاضر گردند در صورت عدم
حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود3158 .
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری  2زاهدان
دادنامه

پرونده کالسه  9509985414701471شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر زاهدان
 101جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره ...شــاکی آقای ابوالفضل علی احمدی فرزند رضا
به نشانی سیستان و بلوچستان زاهدان سیستان  19سرنبش  2طبقه متهم اقای مرتضی
زراعتگری به نشــانی سیستان و بلوچستان زاهدان اتهام ها  -1توهین به اشخاص عادی
 -2تهدید رای دادگاه در خصوص اتهام اقای مرتضی زراعتگری فاقد اطالعات و مشخصات
بیشــتر دایر بر توهین و تهدید موضوع شــکایت اقای ابوالفضل علــی احمدی فرزند رضا
دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی  -گزارش مرجع انتظامی
گواهی گواهان به شــرح بــرگ  9و  10پرونده کیفرخواســت دادســرای عمومی و انقالب
شهرســتان زاهدان دفــاع بالوجه متهم دادگاه بزهکاری وی را محرز و مســلم دانســته و
مســتند به مواد  608و  669از قانون مجازات اســالمی بابت بزه تهدید به تحمل دو سال
حبس تعزیری محکوم مینمایدت و از باتب توهین وی را به پرداخت یک میلیون ریال جزای
نقدی محکوم مینماید از مجازات های فوق مجازات بزه تهدید اشد و قابل اجرا است رای
صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و
سپس ظرف مدت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان
سیستان و بلوچستان میباشد 3154
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان

دادنامه
پرونده کالسه  9509981511100170شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ساری تصمیم
نهایی شــماره  9509971511100812خواهان بانک رفاه به مدیریت محمد علی فالح به نشانی استان
مازندران شهرســتان ساری ساری خ میر مازندرانی اداره امور شعب بانک رفاه همراه 09112511623
خواندگان  -1اقای ســید احمد میری قلعه ســری به نشــانی مجهول المکان  -2اقای ســید حسین رضوی
به نشــانی استان مازندران شهرستان ساری ســاری خ بعثت کوچه  4پالک  - 3- 57آقای محمد محمودی
بریجانی به نشــانی اســتان مازندران شهرســتان ســاری ســاری کوی ســید الشــهدا کوچه هشت بهشت
ســاختمان گلها طبقه  -4 -2اقای عباس ماهفروزی به نشــانی اســتان مازندران شهرســتان ساری ساری
بلوار خزر باالی قنادی پاســارگاد خواســته ها  -1مطالبه خســارت دادرســی  -2مطالبه وجه بابت  ...رای
دادگاه در خصوص دعوی بانک رفاه به طرفیت خواندگان  -1ســید حســین رضوی  -2عباس ماهفروزی
 -3محمد محمودی بریجانی  -4ســید احمد میری قلعه ســری مجهول المکان به خواســته مطالبه وجه به
مبلغ  410/064/428ریال و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ  95/2/10به انضمام هزنیه دادرسی دعوی
بخالصه اینکه ردیف اول به موجب قرارداد مشــارکت مدنی از تســهیالت بانک اســتفاده نموده و مطابق
قرارداد نامبرده و ســایر خواندگان بــه ضمتانت وی را نمودند متضامنا تعهد به بازپرداخت اقســاط دین
را نمودند اما از انجام تعهد ســرباز زدند رســیدگی و صدرو حکم به شرح خواسته میباشد دادگاه نظر به
قرار داد مســتند دعوی که اصالت ان مورد تعرض و تکذیب خواندگان واقع نگشــته و به رغم ابالغ انان
در جلســه دادگاه حضور نیافتند و به دعوی ایراد یا دفاعی ننمودند لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت
تشــخیص داد و غیابــا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به اســتناد مــواد  1301 -230 -10قانون
مدنــی و مواد  198و  519و  515قانون ایین دادرســی مدنی و نیز قانــون الحاق در تبصره به ماده 15
قانون عملیات بانکی بدون ربا به پرداخت مبلغ  410/064/428ریال اصل خواسته و به پرداخت مبلغ
 13/476/932ریال هزنیه باطال تمبردادرســی مبلغ دویســت هزارریال هزنیه نشــر اگهی و همچنین
پرداخــت خســارت تاخیرتادیه مندرج در قــرارداد از تاریخ  95/2/10لغایت یــوم االداء در حق خواهان
صادر و اعالم میدارد این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس در فرجه بیست روز
قابل تجدید نظر خواهی میباشد 521
رییس شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی ساری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای علیرضا خسروی پور فرزند قربانعلی
خواهان  /شــرکت تعاونی و مرغداری گوشتی متشــکل گناباد با وکالت قاسم پژمان دادخواستی به
طرفیت خوانده آقای علیرضا خسروی پور به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره
پرونده کالســه  9609985194900067شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان گناباد ثبت و
وقت رســیدگی آن مورخ  1396/11/23و ســاعت  12:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
مــاده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 1294 .
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان گناباد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان  /نســرین رحمتی دادخواســتی به طرفیت خوانده غالمحســین گرگانی به خواســته انتقال
رســمی ســند ملک مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالســه 9609986141300765
شــعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشــهر ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1396/11/25و
ســاعت  09:30تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی
کامل خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه
حاضر گردد 1044 .
شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرمشهر
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اگر شبکه ملی اطالعات
ایجاد میشد ،سرعت
اینترنت در حالت
عادی بسیار باالتر بود
و حتی در صورت بروز
اتفاقات این چنینی،
این شبکه از اختاللها
مصون بود

کندی سرویسهای داخلی
وکارهای اینترنتی افزود :در این ایام
دبیر انجمن کسب
انتظار میرفت اگر ش���بکه ملی اطالعات راهاندازی شده،
شاهد این اختاللها نباشیم .برای مثال یک سایت داخلی
فروش بلیت در چند روز گذش���ته به دلیل کندی سرعت
اینترنت ،با افت عجیب فروش روبهرو شده است.
وی گفت :با وجود انتشار اخبار راهاندازی فازهای متعدد
های تخصصی متعدد
ش���بکه ملی اطالعات و طرح بحث
رسد هنوز موضوعات مرتبط با
درباره این شبکه ،به نظر می
این شبکه تماما مطرح نشده و این شبکه کامل اجرا نشده
است و این سؤال مطرح است که آیا در شبکه مل اطالعات
نیز این اختاللها رخ میداد؟
وی گفت :امیدوارم این اتفاق درس���ی برای مسووالن
شود که اجرای شبکه ملی اطالعات را طبق احکام متعدد
حکومتی و دستورات رهبری تسریع کنند.
وی افزود :اگر شبکه ملی اطالعات ایجاد میشد ،سرعت
اینترنت در حالت عادی بسیار باالتر بود و حتی در صورت
بروز اتفاقات این چنینی ،این شبکه از اختاللها مصون بود.
وی گف���ت :در نتیجه ای���ن اتفاقها و تاثی���ر آن بر
کسبوکارها سرمایهگذارانی که جذب بازار ایران شده اند
یکه خوردند و کمی با احتیاط عمل می کنند.

و بازار تنزل کرد.
دبیر انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی افزود :برخی
کسبوکارهای ش���خصیتر و کوچکتر نیز در شبکههای
ها هزینه و تبلیغ
اجتماعی تلگرام و اینس���تاگرام س���ال
کردند و بر این بس���تر تجارت���ی راه انداختند که در این
ایام صددرصد دچار ضرر ش���دند؛ زیرا اغلب مردم عادت
به اس���تفاده از فیتلرشکن ندارند و اس���تفاده عمومی از
فیلترشکن نیز صحیح نیست.
شود و از
وی اظهار امیدواری کرد :این موضوعات حل می
آنها رهایی خواهیم یافت ،اما این اتفاق نشان داد الزم است
دارندگان کسبوکارها نیز به بسترهای داخلی توجه کنند.
وی گفت :در حال حاضر در کش���ور پیامرسان داخلی
های متفاوتی را نیز ارایه
وجود دارد که اتفاقا برخی سرویس
میکنند و برای مثال سرویس پرداخت در حال راهاندازی
های داخلی است که با داشتن لینک
رسان
روی برخی پیام
پرداخت ،خرید کاال را بسیار آسان میکند.
الفتنسب گفت :فرصت خوبی است که کسبوکارها به
طور همزمان روی پیامرسان داخلی نیز سرویس ارایه کنند
که در صورت بروز هر مشکل موقتی یا دائم ،ادامه فعالیت
برای آنها ممکن باشد.
رسان
توانیم کنار بکش���یم و بگوییم پیام
وی گفت :نمی

آگهی مزایده مرحله اول

بــه موجــب اجراییــه صادره از شــورای حل اختالف شهرســتان فــردوس محکوم علیــه آقای جواد فخــار فرزند
حبیــب اله در پرونده کالســه  960347مطروحــه در اجرای احکام شــوراهای حل اختالف فردوس بــه پرداخت مبلغ
 184/926/315ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیــر تأدیه تاکنون و مبلــغ  2/415/000ریال بابت هزینه
دادرســی و مبلغ  5/040/000ریــال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ  150/000ریال بابــت هزنیه آگهی روزنامه در
حق محکوم له اقای محمد عامری و پرداخت مبلغ  8/372/750ریال به عنوان حق االجراء دولتی در حق دولت محکوم
گردیــده اســت .آقای حبیب اله فخــار از طرف محکوم علیه  6دانگ مفروز یک قطعه باغ منزل به مســاحت  2200متر
مربع به پالک ثبتی  5522فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس واقع در اسالمیه جنب نیروگاه قدمی که  130درخت
بازده و امتیاز اب وبرق و  65متر زیر بنا با اســکلت اجر و نوع ســقف اجر و اهن و یک ســاعت اب از چاه موتور پرچم
دارد متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف معرفی نموده اســت .که ملک فوق توقیف و براســاس نظر کارشناس
بــه مبلغ  1/695/000/000ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده اســت ضمنا ماک
فوق از طریق شــعبه  101دادگاه عمومی جزایی فردوس در قبال مبلغ  500/000/000ریال بازداشــت میباشد لذا
به تقاضای محکومله مقرر گردید ملک مذکور در روز شنبه مورخ  1396/11/7ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده
حضوری و با حضور نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و
مزایده از قیمت کارشناســی شــروع و به شــخصی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران
محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید ملک مذکور به این اجرا مراجعه نمایند .برنده
مزایده باید حداقل  10درصد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تسویه حساب کامل نسبت به تحویل
آن برابر مقررات اقدام خواهد شد393 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی مزایده مرحله اول

بــه موجــب اجراییه صادره از شــعبه اول دادگاه حقوقی فردوس  -محکوم علیه آقای مهدی ســلیمی در پرونده
کالســه  960040به پرداخت مبلغ  288/197/604ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ
 7/345/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  1/150/000ریال بابت هزنیه کارشناســی و آگهی روزنامه در حق
محکوم له آقای حبیب اله ســودخواه محمدی و مبلــغ  13/517/250ریالبابت حق االجراء دولتی در حق دولت محکوم
گردیده اســت .محکوم علیه یک چهارم پالک 3972فرعی زا  2اصلی بخش یک فردوس که  11258/75ســهم مشاع
از  45035ســهم یک قطعه زمین با کاربری گردشــگری  -تفرحی و.اقع در فردوس حاشیه جنوب شرقی میدان شهید
صبوری میباشــد متعلق و در تصرف محکوم علیه را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده اســت .که ملک فوق توقیف و
براساس نظر کارشناس به مبلغ  337/762/500ریال ارزیابی گردیده و لذا به تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله
اول مزایده در روز یکشــنبه مورخ  1396/11/8ســاعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده
دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت کارشناسی
شــروع و به شــخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شــد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت
پنــج روز قبــل از موعــد مزایده جهت بازدید ملک مذکور بــه این اجرا مراجعه نمایند .برنــده مزایده باید حداقل 10
درصــد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تســویه حســاب کامل نســبت به تحویــل آن برابر مقررات
اقدام خواهد شد395 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

آگهی اجرائیه

در پرونــده کالســه  960227اجــرا ش به موجــب دادنامه شــماره  960997851670061صادره از شــعبه
 117شــوراهای حل اختالف مالیر له آقای قاســم علی میرزائی اجرائیه به شــرح ذیل صادر گردیده اســت  .به موجب
درخواســت اجرای حکــم مربوطه به شــماره  9610428516700247محکوم علیها طاهره کماســپیان و رحیم عبدی
محکومند به پرداخت شــش میلیون ریال بابت اصل خواســته و اجرای حکم یک میلیون و پانصد و چهل و پنج هزاریال
هزنیه داردسی در حق خواهان صادر مینماید با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه مفاد این اجرائیه یک نوبت
در روزنامه محلی اســتان انتشــار و ده روز پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شــد و جهت محکوم علیه اخطار و
یا ابالغ دیگری صادر نمیگردد مگر آنکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام مدنی مالیر اعالم نماید

شعبه  117شورای حل اختالف دادگستری مالیر

آگهی اجرائیه

در پرونده کالسه  960240اجرا ش به موجب دادنامه شماره  9609978516800541صادره از شعبه 118
شــوراهای حل اختالف مالیر له مجید احمدی علیه محمد قربان حاتمی اجرائیه به شــرح ذیل صادر گردیده اســت  .به
موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  6800787محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت دویست میلیون
ریال اصل خواســته مبلغ پنج میلیون و صدو پنجاه هزارریال هزنیه دادرسی و شش میلیون ریال اصل خواسته مبلغ
پنج میلیون و صدو پنجاه هزارریال هزنیه ددادرســی و شــش میلیون ریال حق الوکاله وکیل در حق محکوم له صادر
مینماید با توجه به مجهول المکان بودن محکوم علیه مفاد این اجرائیه یک نوبت در روزنامه محلی استان انتشار و ده
روز پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و جهت محکوم علیه اخطار و یا ابالغ دیگری صادر نمیگردد مگر آنکه
محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام مدنی مالیر اعالم نماید

شعبه  118شورای حل اختالف دادگستری مالیر

برگ اجرائی 2/829/95

مشخصات محکوم علیه  :محمد وحدتی اخالقی مجهول المکان  .مشخصات محکوم له  :غالمرضا ژیانی فیض ابادی
نام پدر محمد ابراهیم نشانی محل اقامت گلبهار مجتمع تجاری پرند لوازم خانگی نور  .محکوم به  :بموجب رای شماره
 54/298تاریخ  96/4/31شعبه دو شورای حل اختالف شهرستان گلبهار که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم
است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  50/000/000ریال بابت اصل خواسته و پرداخت کلیه خسارت قانونی
وارده و هزنیه های دادرســی و تاخیرتادیه به نرخ روز در حق خواهان صادر و اعالم میدارد و رای صادره غیابی اســت
پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت  .محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع
اجــرا بگــذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهــد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد 24
و  34و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی مدنی اقدام
قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید570 .

شورای حل اختالف شعبه دو گلبهار

دادنامه

پرونده کالسه  960998585400536شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان اشخانه ( مانه و سملقان) 102
جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  9609975857700831شاکی اقای احمد قدیمی فرزند محمد اراهیم به نشانی
خراســان شــمالی مانه و سملقان مرکزی آشــخانه خ مدرس پ  177متهم هادی علیپور فرزند حسینقلی به نشانی فعال
مجهول المکان اتهام مزاحت تلفنی گردشــکار اقای احمد قدیمی با تنظیم شکوائیه ای که جهت رسیدگی به شعبه دوم
دادیاری ارجاع شده اعالم کرده از دانرده  9396755600بجهت مزاحمت تلفنی شکایت دارد دادیار محترم به جهت
اینکه رســیدگی به موضوع در صالحیت مســتقیم دادگاه بوده قرار عدم صالحیت صادر کرده و پرونده به دادگستری
ارســال که به اینشــعبه ارجاع و شــماره فوق ثبت شده اســت رای دادگاه در خصوص اتهام اقای هادی علیپور فرزند
حســینقلی دایر بر مزاحت تلفنی موضوع شــکایت آقای احمد قدیمی دادگاه با توجه به شــکایت شــاکی و مالحظه متن
پیامکهای ارســال شــده از شماره همراه  9396755600که در اختیار متهم قرار گرفته و عدم حضور متهم در جلسه
رسیدگی علی رغم ابالغ از طریق نشر اگهی و سایر قرائن و اوضاع احوال پرونده بزهکاری متهم محرز مسلم میباشد
لذا دادگاه باستناد ماده  641تعزیرات و ماده  66و بند ب مواد  83و  86قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و رای
وحدت رویه شــماره  746هیات عمومی دیوان عالی کشــور حکم بر محکومیت متهم به پرداخت ده میلیون ریال جزای
نقدی بدل از نود و یک روز حبس به نفع صندوق دولت بلحاظ مناسب بودن جزای نقدی نسبت به حبس به حال متهم
و جامعه صادر و اعالم میدارد در اجرای ماده  70قانون مجازات اســالمی مصوب در صورت عدم پرداخت جزای نقدی
مجازات حبس اجرا خواهد شــد رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همینش عبه و
ســپس ظرف مهلت بیســت روز پس ازانقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر اســتان
خراسان شمالی میباشد 402

رئیس شعبه  102دادگاه یکفری دو مانه و سملقان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

کالســه پرونده  96/774شعبه اول شورای حل اختالف کماالن بدینوسیله به اقای فرامرز سلطانی فرزند نعمت
اله مجهول المکان ابالغ میگردد خواهان خانم مریم شــهرکی دادخواســتی به طرفیت شــما به خواسته الزام به تنظیم
ســند به این شــعبه ارائه نموده و به کالسه فوق ثبت و جری تشریفات قانونی تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه
جهت طرفین نظر به اینکه خوانده مجهول المکان میباشد لذا مستندا به ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار درج میگردد تا خوانده در دفتر شــعبه اول شورای حل اختالف کماالن
حاضر و نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم و اخطاریه را دریافت نموده و در جلســه دادرسی که به روز دوشنبه تاریخ
 1396/11/15ساعت  15/00بعد از ظهر تعیین شده است شرکت نمایید چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک
نوبت و مدت آن ده روز خواهد بود4323.

مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف کماالن

عذرخواهی وزیر
اما در پ���ی انتقادات و مش���کالت ایجاد ش���ده برای
کسبوکارهای اینترنتی محمد جواد آذری وزیر ارتباطات
به دلیل قطع این دو شبکه اجتماعی عذر خواهی کرد.
وزیر فاوا که در روزهای سخت و پرفشاری به سر میبرد،
اخیرا وعده داده بود که با نظر ش���ورای عالی امنیت ملی،
رسان به فعالیت خود ادامه دهند .او روز گذشته
این دو پیام
های دولت
نیز در توییتر خود نوشت« :یکی از جهت گیری
برای حل معضل بیکاری ،توسعه کس���ب کارهای نوپا و
تقویت فضای مجازی بوده و خواهد بود».
وی ادامه داد« :وظیفه دارم از صدها هزار هموطن عزیزی
که به دلیل شرایط اخیر متضرر شدهاند ،عذرخواهی کنم.
با بازگشت آرامش ،در حال مذاکره با شورای امنیت کشور
برای رفع محدودیتها هستیم».

رای شورا

مرجع رســیدگی شــورای حل اختالف شعبه دوم کرمانشاه به نشــانی خیابان منتظری جنوبی مجتمع شوراهای حل
اختــالف خواهــان حمید رضا محمودی محل اقامت بردســکن خ حافظ  10پ  6خوانده نام منصــور مزروعی محل اقامت
مجهول المکان موضوع الزام به انجام تعهد به تاریخ  1396/10/2در قوت مقرر جلســه شــورا تشکیل است پرونده
کالســه فوق شــعبه دوم شــورای حل اختالف از دفتر شــورا واصل و تحت نظر قرار گرفت با بررسی محتویات پرونده
و مالحظه نظریه مشــورتی شــورا ختم رســیدگی اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای میگردد رای شــورا در
خصــوص دعوای اقای حمیــد رضا محمودی به طرفیت خوانده منصور مزروعی به خواســته الزام خوانده به انجام تعهد
بــه مبلــغ  60/000/000ریال بابت بیمه نامه عمر  90/07/2551/000009بر اســاس بیمه نامه مذکر به انضمام
کلیه خســارات داردســی و خســارت تاخیرتادیه تا یوم الوصول با توجه به محتویات پرونده اینکه خواهان مدعی است
بــر اســاس بیمه نامه عمر با خوانــده به عنوان نمایندگی بیمه نوین اقدام به خرید بیمــه نامه عمر بنام پدرش مرحوم
عباس محمودی در سال  90نموده است که در صورت فوت بیمه شده مبلغ  60/000/000ریال به خواهان پرداخت
نماید که بیمه شــده بر اساس تائید شهرداری بردسکن در تاریخ  91/9/1فوت در بهشت رضا مدفون گردیده است
و نظــر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ از طریق نشــر آگهی در ش.ورا حاضرنگردیــده و در مقابل دعوی مطروحه دفاعی
بعمل نیاورده اســت لذا دعوی خواهان را وارد تشــخیص داده و به اســتناد مواد  198و  502قانون ایین دادرســی
دادگاههــای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیــت خوانده به عنوان نمایندگی بیمه نوین به پرداخت مبلغ
 60/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/935/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان و نیز هزنیه
های اضافی دادرســی ناشــی از آگهی ابالغ دادنامه و ئاجرائیه پس از پرداخت خواهان توســط اجرای احکام از خوانده
وصول خواهد شــد و در ارتباط با خســارت تاخیرتادیه بدلیل انصراف خواهان قرار رد دعوی وی صادر و اعالم میگردد
رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ واقعی به خواندگان قابل واخواهی در این شــورا و ظرف
مدت بیست روز پس از پایان مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی و حقوقی کاشمر میباشد 312

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کاشمر

ابالغیه

پیرو اگهی های منتشــره قبلی بدینوســیله به خانم فاطمــه پور عوض که مجهول المکان میباشــند ابالغ میگردد
حســب شــکایت خانم مرضیه یوســف زاده بر علیه شما مبنی بر فحاشــی و افتراء ظرف مهلت سی روز از تاریخ درج در
روزنامه جهت اخذ توضیح و دفاع از اتهما انتســابی به این شعبه مراجعه نمائید در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ
تصمیم خواهد شد 311 .

دادیار شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کاشمر

آگهی درخواستآگهی درخواست حصروراثت

خانم فاطمه صغری پاســند فرزند ســلمان به شرح درخواستی که به کالســه  960595این شورا ثبت گردیده
درخواســت صــدور گواهــی انحصار وراثــت نموده و اعالم داشــته که آقای زمان رضــا نژاد فرزند قربان به شــماره
شناســنامه  12905صادره از کردکوی در تاریخ  1392/5/31در اقامتگاه دائمی خود شهرستان گرگان فوت نموده
و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1فاطمه صغری پاســند ف ســلمان متولد  1353ش ش  27همســر متوفی -2
قربان رضا نژاد ف ابراهیم متولد  1335ش ش  5پدر متوفی  -3ســکینه بیگم حســینی پیشین کالته ف میر محمد
متولــد  1332ش ش  6مــادر متوفی  -4امید رضا نژاد ف زمان متولد  1369ش ش  2240060212پســر متوفی
 -5ســیاوش رضا نژاد ف زمان متولد  1375ش ش  2240210656پســر متوفی والغیر اینک شــورا پس از انجام
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی
نــزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم نمایــد واال گواهی صادر خواهد
شد4339.

قاضی شعبه سیزدهم شورای حل اختالف گرگان

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای یعقوب لک زائی به شناســنامه شــماره  1000به شــرح دادخواســت به کالســه  1/96/672از
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سارا لک زائی بشناسنامه شماره
 370در تاریخ  1396/3/5دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به
 -1متقاضی فوق الذکر پدر متوفی  -2عبداالحد براهوئی ش ش  226 - 058645-7صادره از علی اباد پسر متوفی
 -3آمنه رخشانی ش ش  208صادره از سرخس مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد4331 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان خانــم حمیده محمدی دادخواســتی به طرفیت خوانــده علی خاندوزی فرزند کاظم به خواســته طالق
بــه درخواســت خواهان تقدیــم دادگاه های عمومی شهرســتان علــی اباد نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول
دادگاه عمومــی حقوقــی (خانواده) شهرســتان علی اباد کتول واقع در شهرســتان علی اباد کتول ارجاع و به کالســه
 9609981765000786ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/11/23و ســاعت  10صبح تعیین شــده
اســت و ضمنا موضوع جلســه رســیدگی میباشــد به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکــی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد 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
گردد4327 .

شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان علی اباد کتول

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ( نوبت دوم)

در پرونــده کالســه  960105احــکام مدنی ایــن دادگاه در خصوص دعوی ولــی دانش ده که بــه طرفیت قادر
براهویی که توســط شــخص ثالث یک باب منزل مسکونی تعرفه شده که به شرح ذیل از طریق مزایده بفروش میرسد
یک باب منزل مســکونی پالک  1579این دادگاه اموال مشــروحه ذیل از طریق مزایده بفروش میرســد ســنگ پله 4
ســانتی  130متر مربع ســنگ 9از  10اصلی متعلق به یوســف گرگیچ مســاحت  149متر مربع واقع در بلوچ اباد سیاه
خــان کوچــه امام علی (ع) ارزیابی شــده به قیمت  450000000ریال به قمیت کارشناســی  -1مزایده از مبلغ اعالم
کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد  -2مکان مزایده اجرای احکام دادگاه عمومی خان
ببین میباشــد  -3موعد مزایده روز  3شــنبه  1396/11/9ســاعت  11الی  12ظهر میباشد  -4متقاضایان میتوانند
پنــج روز قبــل از مزایــده از ملک مورد نظر دیدن نمایند  -5برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای احتمالی را فی
المجلــس به صندوق ســپرده دادگاه عمومــی خانببین تودیع الباقی را در ملهت یکماه به حســاب مذکور واریز و فیش
آن را تحویــل اجرای احــکام مدنی دادگاه عمومی خانببین نماید در غیر اینصورت مبلــغ واریزی از وی در حق صندوق
دولت ضبط خواهد میگردد4326 .

قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه خان ببین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

شــماره بایگانی شعبه  960351به آقای  /خانم فرزاد عارفی فرزند نادر و شرکت آسیا گستر آسوده  -خواهان
آقای محســن ســرکارمیمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای فرزاد عارفی و شــرکت آسیا گستر آسوده به خواسته
مطالبه وجه مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9609982523700351شــعبه  37حقوقی
شورای حل اختالف شهرستان قم ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/11/14ساعت  08:00تعیین که حسب دستور
دادگاه طبــق موضــوع ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به
دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر
فــوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد .جمکران  -روبروی درب  3مســجد  -جنــب کالنتری  - 26مجتمع قضایی
جمکران  -طبقه زیرزمین

مدیر دفتر شعبه  37حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم  -کرباسی
ابالغ وقت رسیدگی

بدینوســیله به اقای حسین خسروی فرزند یحیی ساکن گالیکش فعال مجهول المکان اخطار میگردد خواهان خانم
زهرا وطنی فرزند قربان با وکالت الهام کاغذلو دادخواســتی بطرفیت شما بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش
با احراز شــرایط اعمال وکالت در طالق به دادگســتری رامیان تقدیم نموده پس از ارجاع به این شــعبه و ثبت ان به
کالســه  960671و جری تشــریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه جهت طرفین نظر به اینکه خوانده
مجهول المکان میباشــد لذا مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشــار درج میگردد تا ضمن حضور در شــعبه و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم در جلسه رسیدگی که
به روز دو شــنبه تاریخ  1396/11/23ســاعت  10:00صبح تعیین شده است شرکت نمایند.بدیهی است در صورت
عدم حضور دادگاه غیابا مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتنضی خواهد نمود 4319 .

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان رامیان

New Tab

موج
انتقاد از همکارینکردن دستگاههای بین بخشی

بیشتر مناطق مشهد باند پهن ندارد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان خراسان
رضوی گفت :بیش����تر مناطق مشهد باند پهن
های
ندارد و از شورا درخواست داریم زیرساخت
الزم را برای افزایش پهنای باند فراهم کند.
فارس  -علی کارگ����زار در نطق پیش از
دستور در یازدهمین جلسه شورای شهر مشهد
با بیان حرکت سریع جوامع به سمت فناوری
دیجیتال گفت :با اینکه خراسان رضوی همواره
های این بخش در سطح کشور
از نظر ظرفیت
های اخیر به رتبه
نخست بوده ،اما در س����ال
 24در تلفن ثابت و رتبه  27در تلفن همراه
رسیده است.
وی ادامه داد :این مشکل به دلیل همراهی
های بین بخشی برای مخابرات
نکردن دستگاه
خراسان رضوی ایجاد شده و مشکالتی را برای
 است.
ما ایجاد کرده
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی
چکانی و س����ختگیری
به مجوزه����ای قطر ه
اکنون
های مختلف پرداخت و گفت :هم
دستگاه
بخش اعظم کالن شهر مشهد فاقد باند پهن
است.
وی ادامه داد :خراسان رضوی  3میلیون و
 300هزار مشترک تلفن همراه دارد و از این
تعداد 2 ،میلیون نفر مشترک مشهدی داریم.
کارگزار یادآور ش����د :در یک س����ال اخیر،
ای از موبایل قابل جذب در
تجهیزات عم����ده
دلیل نبود مجوزهای الزم جذب نشد
مشهد به
که این سبب تاسف مدیریت مخابرات خراسان
رضوی است.
وی با بی����ان اینکه تمام امکانات ش����رکت
مخابرات ایران را برای خراسان رضوی همراه
ایم ،متذکر شد :اعتبارات و تجهیزات الزم
کرده
یابد ،ام����ا مجوزهای الزم در این
تخصیص می
شوند.
استان صادر نمی
مدیرعامل شرکت مخابرات خراسان رضوی با
های
مندی از همراهی نکردن دستگاه
ابزار گالیه
 ادام����ه داد :اگر وضعیت
مختلف با مخابرا ت
به همین روال پی����ش رود ،اعتبارات مخابرات
ها تخصیص
خراسان رضوی به س����ایر استان
پیدا میکند.
های
وی از شورای شهر خواست تا زیرساخت
الزم را برای دس����تیابی خراس����ان رضوی به
جایگاه اول در مخاب����رات ایجاد کند و اضافه
کرد :حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون
 8هزار ش����غل به صورت غیرمستقیم و 500
شغل به صورت مستقیم ایجاد کرده است.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان  /یعقوب هالکو فرزند حســین با وکالت ســارا کرامتی فرد دادخواســتی به طرفیت مجتبی کرامتلو
فرزند یحیی و عموم اهالی محله خوردیماق مینودشت به خواسته اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین مزروعی
بــه مســاحت  520متر مربع واقع در قریه خوردیماق مینودشــت و ابطال ســند رســمی به پــالک  387فرعی از
 48اصلی قریه خوردیماق مینودشــت مطرح و تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مینودشــت نموده که جهت
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) خانواده شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان شهرستان
مینو دشــت خیابان ســید جمال الدیــن بعد از پل خاکی کد پســتی  - 4981684345تلفــن 01735220988
و  01735220987پورتــال دادگســتری کل اســتان گلســتان  http://dadgolestan.irارجــاع و بــه کالســه
 9609981800200490ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن رور شنبه  1396/11/14و ساعت  10:00تعیین
شده است به علت غیر محصور بودن عده ای از خواندگان و درخواست وکیل خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آئیــن دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یــک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 4325 .

شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان مینودشت
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422524100396شماره پرونده  9509982524100563شماره بایگانی شعبه
 950565مشخصات محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواسطه بهروز درخشان نشانی قم  55م عماریاسر
سرپرســتی بانک مهر اقتصاد مشــخصات محکوم علیهم  -1محمد صبوری فرزند حســین نشــانی مجهول المکان
 -2فاطمه احمدی ورزنه فرزند حبیب نشــانی مجهول المکان  -3حســین بیطرفان فرزند رجب نشانی قم  -قم -
آذر  -ک  - 69نبــی زاده  -ک  - 9پ  57مشــخصات نماینــده یا قائم مقام قانونــی محکوم له  /محکوم علیه علی
پورمهجور فرزند حبیب اله نشانی قم  -خیابان عطاران  -بین گلستان و مفتح  -دفتر وکالت پورمهجور نوع رابطه
وکیل محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت مع الواســطه بهروز درخشــان .محکوم به :بموجب درخواســت اجرای
حکم مربوطه به شــماره  9610092524100883و شــماره دادنامه مربوطه  9609972524100185محکوم
علیهم محکومند تضامنی به پرداخت مبلغ  174/000/000ریال بابت اصل دین بانضمام پرداخت خسارت تاخیر
تادیه چک شــماره  93653617از تاریخ سررســید  95/6/17لغایت زمان اجرای حکم حسب شاخص بهای بانک
مرکزی ایران و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت مبلغ  452/000تومان هزینه دادرســی در حق
محکوم له و پرداخت نیم عشــر دولتی هزینه اجرای احکام .مســئول دفتر شــعبه  41حقوقی شورای حل اختالف
شهرســتان قم  -فالح قاضی شــورای حل اختالف قم نشانی قم  -خیابان ایســتگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل
اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9609982512300317شــعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قــم تصمیم نهایی
شــماره  9609972512301015شماره بایگانی شــعبه  930361خواهان خانم مژگان سیفی زاده پیله داربنی
فرزند وحید به نشانی استان قم  -شهرستان قم  -شهر قم  19 -دی کوچه  65پ  51خواندگان  -1آقای بهروز
دلیر فرزند قنبر  -2آقای عبدالعلی اویسی فرزند قاسم  -3آقای مریم دلیر فرزند قنبر  -4آقای سید علی اکبر
تولیتی فرزند سید مهدی  -5خانم شهناز دلیر فرزند قنبر  -6آقای طرالن دلیر فرزند قنبر  -7خانم زهرا تولیتی
فرزند سید مهدی  -8خانم زهرا دلیر فرزند قنبر  -9آقای کریم توفیق آالنق فرزند محمد باقر  -10آقای کامران
دلیــر فرزنــد قنبر  -11آقای رحیم توفیق آالنق فرزند محمد باقر  -12آقای ســید علــی رضا تولیتی فرزند علی
محمد  -13خانم فاطمه تولیتی فرزند ســید مهدی  -14آقای احمد دلیر فرزند قنبر  -15آقای عبدالرضا اویسی
فرزند قاســم  -16آقای علی دلیــر فرزند قنبر  -17آقای ولی دلیر فرزند قنبر همگی به نشــانی مجهول المکان
 -18خانم مهری یاری فرزند رستم به نشانی استان قم  -شهرستان قم  -شهر قم  -خیابان جواد االئمه  -کوچه
 - 44پالک  -19 - 30آقای بهروز ســیفی زاده پیله داربنی فرزند وحید به نشــانی اســتان قم  -شهرســتان قم
 شــهر قــم  -خیابان باجک  -باجک  - 2کوچه  - 65پالک  51خواســته ها -1 :اثبــات مالکیت (مالی غیر منقول) -2الزام به تنظیم ســند رســمی ملک  -3مطالبه خسارت دادرسی  -4اثبات وقوع بیع رای دادگاه در این پرونده
خانــم مژگان ســیفی زاده پیله داربنی فرزند وحیــد به طرفیت آقایان و خانم ها  -1ســید علیرضا تولیتی فرزند
علی محمد -2 ،ســید علی اکبر تولیتی فرزند ســید مهدی و  -3زهرا تولیتی فرزند سید مهدی -4 ،فاطمه تولیتی
فرزند سید مهدی -5 ،عبدالعلی اویسی فرزند قاسم -6 ،عبدالرضا اویسی فرزند قاسم -7 ،رحیم توفیق آالنق
فرزند محمد باقر -8 ،کریم توفیق آالنق فرزند محمد باقر -9 ،مهری یاری فرزند رســتم -10 ،احمد دلیر فرزند
قنبر -11 ،بهروز سیفی زاده پیله داربنی فرزند وحید -12 ،کامران دلیر فرزند قنبر -13 ،ولی دلیر فرزند قنبر،
 -14علی دلیر فرزند قنبر -15 ،بهروز دلیر فرزند قنبر -16 ،طرالن دلیر فرزند قنبر -17 ،شــهناز دلیر فرزند
قنبر -18 ،زهرا دلیر فرزند قنبر و  -19مریم دلیر فرزند قنبر به خواســته اثبات وقوع بیع (تنفیذ مبایعه نامه
عادی مورخه  ،1390/04/28اثبات مالکیت نســبت به معادل ســهمی  120مترمربــع از ملک موضوع پالک ثبتی
 2214اصلی بخش  2ثبت قم ،الزام به تنظیم ســند رســمی انتقال ملک مذکور هر کدام مقوم به مبلغ بیســت و
یک میلیون ریال و مطالبه خســارات دادرســی طرح دعوی کرده اســت دادگاه در مورد اثبات مالکیت از این جهت
که با صراحت ماده  22قانون ثبت اســناد و امالک در تعارض آشــکار خواهد بود و نتیجه آن ایجاد مالکیت موازی
و معارض می باشــد و در مورد تنفیذ مبایعه نامه از این نظر که دعوای تنفیذ در قوانین خاص و در مواردی احصا
شده است و تنفیذ مبایعه نامه از موارد مذکور نیست و هر دو خواسته از امور ترافعی نبوده و قابلیت رسیدگی
و استماع ندارند با استناد به ماده  2قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعالم می کند
و در خصوص الزام به تنظیم ســند با توجه به محتوای پرونده و نظر به اینکه  -1مالکیت خواندگان ردیف اول تا
ششــم نســبت به ملک موضوع خواسته به حکایت پاسخ استعالم ثبتی به شــماره 1396/04/31 - 2/12494
و گواهی حصر وراثت شــماره  9409972524001810محرز اســت  -2خوانده ردیف نهم با وکالت تفویضی از
ناحیه خوانده ردیف دهم که وکیل مع الواســطه مالکان بوده اســت ملک موضوع خواسته را به حکایت سند عادی
مســتند دعوی به خوانده ردیف نهم و او به خوانده ردیف یازدهم و او به خواهان انتقال داده اند -3 .اقدامات
وکیل در حدود وکالت اعطایی نســبت به موکل نافذ اســت  -4قراردادهای خصوص تنظیمی بین افراد در صورت
عدم مخالفت با قانون نســبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و الزم االتباع هســتند  -5عقود طرفین را
عالوه بر مصرحات به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شــوند ملزم
می نمایند -6 .خواندگان ردیف نهم و یازدهم ضمن حضور در جلســه دادگاه انتقال ملک موضوع خواســته را به
خواهان تایید و تنظیم ســند انتقال به نام او را بالمانع دانســته اند و خواندگان دیگر به رغم ابالغ وقت دادرسی
و مفاد دادخواســت از طریق نشــر آگهی در جلســه دادگاه حضور نیافته و در برابر دعوای خواهان ایراد و دفاعی
نکرده اند .دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوای خواهان را نسبت به خواندگان ردیف اول تا ششم به عنوان مالکان
قانونــی موجه تشــخیص و با اســتناد به مــواد  10و  219و  220قانون مدنی و مــواد  198و  515و  519قانون
آیین دادرســی مدنی آنان را به تنظیم ســند رسمی انتقال ملک موضوع خواســته به نام خواهان و پرداخت مبلغ
ســه میلیون و ششــصد و شصت و نه هزار و ششصد و سی و ســه ریال بابت هزینه دادرسی به خواهان محکوم
می کند و نســبت به خواندگان دیگر به جهت اینکه مالک ملک موضوع خواســته نبوده و اختیار تنظیم سند انتقال
را باالصاله ندارند ،دعوی را متوجه آنان ندانسته با استناد به ماده  89قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4
ماده  84قانون مذکور قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعالم می کند رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست
روز پــس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر پــس از انقضای مهلت واخواهی
نســبت به خواندگان ردیف اول تا ششــم و نیز ظرف بیست روز پس از ابالغ نسبت به خواهان و خواندگان دیگر
قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر اســتان قم اســت .رئیس شعبه ســوم دادگاه عمومی حقوقی
قم  -روح اله حسین پور رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می
گردد .نشانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه
سوم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قم  -خلیلی
اجرائیه

شماره اجرائیه  9610428797100380:پرونده کالسه9609988797100349
شماره بایگانی شعبه  960350:تاریخ تنظیم 1396/10/10:
مشــخصات محکوم له  :نام و نام خانوادگی نام پدر نشــانی 1بهرام ظریفی تکاب عبداله اســتان کردستان-
شهرستان سقز -شهر سقز -خیابات سعدیس کوچه آرمان پالک 6
مشخصات محکوم علیه -1 :امیر آزادی فرزند علیداد به نشانی مجهول المکان
محکوم به:
بــه موجب درخواســت اجرای حکم مربوطــه بشــماره 9610098797101001و شــماره دادنامه مربوطه
 9609978797100801محکــوم علیــه محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ  120/000/000ریــال بابت اصل
خواســته و  1/140/000ریال هزینه دادرسی وخســارت تاخیر تادیه ازتاریخ چکها  95/10/10و 95/11/10
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت
مسئول دفتر شعبه  1شورای حل اختالف شهرستان سقز  -آزاد معصومی

محل امضائ رئیس و مهر دادگاه  :امیر جمالی قره قشالقی

