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وفاداری به آندرویید بیشتر از iOS

اگر چه کاربران گوشی آیفون اپل مدعی وفاداری بسیار
زیاد به این گوشی هستند ،اما نتایج یک بررسی علمی
عکس این مطلب را نشان میدهد.
فارس -تحقیق���ات جدید حاکی از آن اس���ت که
طرفداران و کاربران سیس���تم عامل آندرویید وفاداری
بیشتری به این سیستم عامل در مقایسه با گوشی آیفون
و سیستم عامل  iOSدارند.
میزان وفاداری به گوشیهای آندروییدی از سال 2016
به این س���و روز به روز در حال افزایش است و در حال
حاضر به بیشترین میزان خود از سال  2016به این سو
رسیده است .نرخ وفاداری به آندرویید در حال حاضر 91
درصد است؛ حال آنکه این رقم در مورد سیستم عامل
 iOSتنها  86درصد اعالم شده است.
به نظر میرسد این ش���رایط موفقیتی کلیدی برای
گوگل محسوب میشود و حال این شرکت باید تصمیم
بگیرد که چگونه خدمات و محصوالت خود را به مشتریان
وفادارش بفروش���د تا وفاداری آنها به گوگل و آندرویید
حفظ شود.

شاید برای شما هم این س���وال پیش آمده باشد که چرا
گوشیهای آيفون نسبت به گوشیهای مبتنی بر آندرویید
کمتر در معرض بدافزارها قرار میگیرند .در این گزارش به
دالیل امنیتی میپردازیم که اپل اعمال کرده تا محصوالتش
کمتر با مشکل مواجه شوند.
اپاستور تنها راه دانلود اپلیکیشن
عامل اپل محدود بودن آن
های سیس���تم
یکی از ویژگی
است .اگرچه بسیاری از کاربران از این قضیه رضایت ندارند،
اما همین محدود بودن دسترسی باعث شده تا اپل امنیت
دستگاههایش را تضمین کند .برخالف سیستمعامل آندرویید
که کاربران میتوانند از هر فروشگاهی نرمافزار دانلود کنند،
کاربران  iOSفقط امکان نصب اپلیکیش���ن را از اپاستور
های
دارند .بر این اساس اپل توانسته نظارت دقیقی روی اپ
عرضه شده برای  iOSداشته باشد.
بهروزرسانی
دهد ،ارایه
ترین کارهایی که اپل انج���ام می
یکی از مهم
های جدید  iOSاست .به
های مکرر برای نسخه
روزرسانی
به
کند .یکی
این ترتیب از انتشار و نفوذ بدافزارها جلوگیری می
از تفاوتهای عمده  iOSنسبت به آندرویید ،انتشار مداوم
بهروزرسانیهای نرمافزاری برای گوشیهای آیفون است که با
های سازگار با آن
های جدید همه دستگاه
روزرسانی
انتشار به
کنند .این در حالی است که پس
نسخه نیز آن را دریافت می
های مختلف آندرویید ،هر برندی زمان خاصی
از عرضه نسخه

رابط

جیلبریک کردن
آیفون نظم تمام
سیستم امنیتی
آیفون را از بین
میبرد .به این ترتیب
با قفل شکستن
آیفون اصوال باید
منتظر عواقب بعدی
آن بود

هایش
های آن نسخه روی گوشی
روزرسانی
را برای ارایه و به
انتخاب میکند بنابراین احتمال نفوذ بدافزارها در گوشیهای
یابد.
آندروییدی افزایش می
بدافزارهای مخرب آیفون
اگرچه اپل مدام با ارایه بهروزرس���انیهای مختلف از نفوذ
بدافزارها روی گوش���یهایش جلوگیری میکند ،اما باز هم
های آیفون را تهدید
هایی وج���ود دارند که گوش���ی
برنامه
کنند .برای مثال ،س���پتامبر س���ال  ،۲۰۱۵اپل از صدها
اپلیکیشن چینی تولید ش���ده برای  iOSپرده برداشت که
ها قرار گرفته
بدافزارها در میان کدهای تشکیل دهنده آن
بودند .این موضوع از آنجا نشات گرفت که توسعهدهندگان

پس از دریافت نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش

«تسک میران» عرضه محصوالت شیائومی را در ایران آغاز کرد
شرکت «تسک میران» ،نماینده انحصاری فروش و خدمات پس
از فروش برند شیائومی ،در روزهای پایانی سال  96با افتتاح مرکز
خدمات پس از فروش ،حضور قانونی خود را در بازار ایران اعالم کرد.
فناوران -محصوالت برند  Miبا ضمانت تسک میران نخستین
بار در ایران از طریق کمپین ن���وروز بازار بامیلو به صورت آنالین و
اختصاصی به فروش میرسد و بر اساس گزارشها ،در روز اول این
های برند  Miیعنی
ترین مدل
کمیپن همه موجودی یکی از محبوب
 A1به فروش رفته است که تس���ک میران اعتقاد دارد این میزان
دهد که بازار ایران برای کاالهای این برند کامال
استقبال نشان می
مشتاق است.
شرکت «تسک میران» همچنین در راس���تای حمایت از حقوق
مصرف کنندگان تمام گوشیهای همراه خود را به صورت رجیستر
شده به بازار عرضه کرده و با اعالم حمایت از طرح رجیستری ،آن را

اقدامی موثر در جهت جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به کشور اعالم
کرده است.
گفتنی است که شرکت ش���یائومی یکی از تولید کنندگان مطرح
محصوالت الکترونیکی دنیاس���ت که در سال  2014محصوالت این
کمپانی با برند  MIبه بازار فناوری عرضه شد.
این کمپانی با برند  MIتوانست در سال  2017جایگاه سومین تولید
های هوشمند جهان را از آن خود کند .این شرکت در
کننده گوشی
خصوص طراحی گوشیهای هوشمند ،اپلیکیشنهای موبایل ،لپتاپ
ولوازم جانبی نیز فعالیت دارد.
برند می تولید محصوالت مقرون به صرفه با کیفیت جهانی را سر
لوحه کار خود قرار داده و همچنی���ن این برند در محصوالت زندگی
هوشمند از جمله اینترنت چیزها ،لوازم خانگی هوشمند و محصوالت
سرگرمی نیز در دنیا مطرح است.

ایین دادرســی کیفری مصوب  1392اصل برائت فقهی مورد تاکید اصل  37قانون اساســی
و نیز قاعده فقهی تدره الحدود بالشــبهات موضوع ماده  120قانون مجازات اســالمی مصوب
 1392حکــم به برائــت نامبردگان صادر و اعــالم میگردد رای صادره حضوری و به اســتناد
مادتیــن  437و  431قانــون صدر الذکر به مدت بیســت روز پس از ابــالغ قابل تجدید نظر
خواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان کرمانشاه است.
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان کنگاور

دادنامه

پرونــده کالســه  9509988328700151شــعبه  108دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشــاه  108جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  ...شکات  -1اقای وحید رحمانی فرزند
فتحعلــی  -2اقای فتحعلی رحمانی فرزند برجعلی با وکالــت اقای عادل همتی فرزند عظیم
به نشانی کرمانشــاه چهارراه بسیج خیابان بنت الهدی جنب بخشداری مرکزی دفتر وکالت
پاسارگاد متهم اقای فرامرز آزادی به نشانی مجهول المکان اتهام ها  -1ایراد صدمه بدنی
غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی  -2سرقت رای دادگاه در خصوص اتهام فرامرز آزادی
فرزند علی اکبر دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع کیفرخواســت شــماره 96-907
مورخه  96/9/21دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان کرمانشاه دادگاه اوراق پرونده
را موردبررســی و مدقه قرار دادو پس از اســتماع دفاعیات وکیل شــکات عادل همتی و
ایضــا احدی از شــکات وحیــد رحمانی مالحظه نظریه کارشــناس فعل انتســابی را بر خالف
عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواســت با ایراد صدمات بدنی غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی
در امــر رانندگــی تطبیق و با احراز بزه انتســابی توجها به شــکایت شــکات گزارش مرجع
انتظامی اظهارات شــهود واقعه نظریه کارشــناس گواهی های پزشکی قنونی و اینکه متهم
در پس از ارتکاب جرم متواری و در جلســه دادگاه حاضر نشــده و دفاعی ننموده مستندا
به مــواد  715-714-710-709-569-462-454-452-449-448قانون مجازات
اســالمی مصوب  1392و ماده  717قانون مجازات اســالمی مصوب  1375وی را از حیث
جنبه عمومی جرم با رعایت مواد  86-687-64قانون مجازات اســالمی مصوب  1392به
پرداخــت مبلــغ هجده میلیون ریال جــزای نقدی جایگزین از پنج مــاه حبس که در صورت
تعذر از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا میشــود و از حیث جنبه خصوصی جرم به
پرداخت  -1شــش هزارم دیه کامل اللت ســیاه شــدگی های ران چپ و ساق چپ  -2نیم
صدم دیهکامل بابت جرح حارصه پشــت دســت چپ  -3ارش معادل یک درصد دیه کامل
بابت تورم زانوی چپ  -4ارش معادل دو صدم دیه کامل بابت شکســتگی اســتخوان کف
دســتی چهارم دست چپ رد حق شــاکی فتحعلی رحمانی فرزند برجعلی و  -1ارش معادل
ده صدم دیه کامل بابت اختالل سطح هوشیاری شدید با برگشت به حالت عادی  -2ارش
معادل دو صدم دیه کامل بابت ادم مغزی  -3یک پنجم از چهار پنجم از یک دوم دیه کامل
بابت شکســتگی اســتخوان ران راســت که بدون عیب بهبود یافته  -4ارش معادل شش
صدم دیه کامل بابت کاهش قوام عضالنی و نقص عضو در اندام تحتانی راســت  -5ارش
معادل دو صدم دیه کامل بابت تعبیه ورید قرمز ســمت راســت قفســه ســینه  -6هفت
صدم دیه کامل بابت جراحت های حارصه خلف پوســت ســر سمت راست پیشانی دو عدد
حارصه سمت راست صورت ران راست کف دست راست و دامیه های خلف دست چپ و.
قوزک داخلی پای راســت  -7یک دهم از یک ســوم از دو صدم دیه کامل بابت دامیه بند
اول انگشــت اول دست راست در حق وحید رحمانی ظرف دو سال از تاریخ وقوع جرم که
هر ســال تصف انرا پرداخت نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شــعبه و پس از ان به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در
محکام تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 4042 .
رئیس شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه

پرونده کالســه  9509988375300877شــعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان
کنگاور شــکات  -1دادســتان عمومی و انقالب کنگاور  -2اقای مصطفی غالمزاده با وکالت
خانم یاســمن عنایتی نــژاد متهمان :اقایان  -1علی اکبر مومیوند  -2فرشــاد مومیوند هر
دو فرزندان فرهنگ به نشــانی مجهول المکان اتهام مشــارکت در تخریب عمدی خودرو و
فالســک بسمه تعالی گردشکار  :پس از اعالم شکایت از سوی اقای مصطفی غالمزاده علیه
اقایان علی اکبر مومیوند و فرشــاد مومیوند دایر بر مشــارکت در تخریب خودرو و فالسک
و انجــام تحقیقات از ســوی دادســرای عمومی و انقــالب کنگاور قرار جلب به داردســی و
کیفرخواســت صادر و پرونده جهت رســیدگی به دادگاه ارسال و به این شعبه ارجاع شده
اســت دادگاه در وقت مقرر تشــکیل گردید و اکنون باتوجه به اوراق و محتویات پرونده
و ادلــه موجــود ختمر ســیدگی را اعالم و باســاتعانت از خداوند متعال و تیکه بر شــرف و
وجــدان به شــرح زیر مبادرت به صدور رای میگــردد رای دادگاه در خصوص اتهام اقایان
 -1علــی اکبر مومیوند  -2فرشــاد مومیونــد هر دو فرزندان فرهنگ و فاقد مشــخصات
دیگــر و تامیــن کیفــری دایر بــر مشــارکت در تخریب عمدی خــودرو و فالســک موضوع
شــکایت اقای مصطفــی غالمزاده بــا وکالت خانم یاســمن عنایتی نژاد و نیز کیفرخواســت
شــماره  961043837020069مورخــه  96/6/14صادره از دادســرای محترم عمومی
و انقــالب کنگاور با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اوال دالیل ذکر شــده
در کیفرخواســت شامل شکایت شــاکی صورتجلســه مرجع انتظامی اظهارات گواه و عکس
خودروی تخریب شــده میباشــد که با مالحظه انها اساســا داللت قطعی بر ارتکاب بزه های
یادشــده از ســوی متهم ندارد چرا که شکایت شاکی صورتجلســه مرجع انتظامی و تصویر
اخذ شــده حکایت از تخریب خودرو و وانت و داللتی بر ارتکاب بزه از ســوی متهمان ندارد
و اظهــارات گواه ( حدود یک ماه پیش ســاعت  12/30داخل کارخانه بودم دیدم ماشــین
پژو یی امد من از باال امدم و دیدم که دور زندند و نایستادند و من دوباره دیدم سواری
دارد میآید با سایپا رفتم از زیر دیدم ماشین پیکان را گذاشتند درب نگهبانی و خودشان
دو نفری داخل محوطه بودند گفتم اینجا چکار میکنید گفتند دنبال غالمزاده هســتیم اینها
به من گفتند شــمتا چکاره اید و من گفتم نگهبانم و انها گفتند ما پســرهای اقای مومیوند
هســتیم یکی از انهــا نامش علی بود و نام دیگری را نمیدانم یکــی از انها به دیگری گفت
علــی برویــم و من گفتم صبر کیند تا زنگ زدم به مســئولمان و انهــا در رفتند و من رفتم
دیدم پیکان بار تخریب کرده اند و یک شیشــه دفتر و فالســک را شکســته اند و مطمنم
انها شکسته اند فرد دیگری به جز انها نیامده به محل انها به من گفتند ما طلب از شرکت
داریم اگر ببینم انها را می شناســم به نحوی نیست که انتساب بزه به نامبردگان را اثبات
کند ثانیا به نظر دادگاه دلیل دیگری که حاکی از انتســاب بزه های مذکور به متهمان باشــد
وجود ندارد ثالثا قراین و اماراتی که نهایتا موجبات علم و یقین قضایی را فراهم اورد نیز
موجود نیست ومن حیث المجموع ارتکاب بزه های یاد شده توسط مشارالیهما مورد شبهه و
تردید بوده و ادله کافی بر نفی ان نیز وجود ندارد مستندا به مواد  374-4و  375قانون

دادنامه

پرونده کالســه  9609988316000282شعبه  112دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 112جزایــی ســابق تصمیم نهایــی شــماره  9609978313501474شــاکی  :دادســتان
دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه متهمین  -1اقای شیرزاد ملکی  -2اقای مهرداد رضایی
همگی به نشــانی کرمانشــاه متواری  -3اقای عبدالرضا کهریزی فرزند جمال الدین به نشانی
کرمانشاه کرمانشاه کیانشهر اخر شهرک کوی زیبا کوی دیبا اخر کوی دست راست اتهام ها -1
جعل  -2کالهبرداری رای دادگاه در خصوص اتهام اقایان  -1عبدالرضا کهریزی  -2شیرزاد
ملکی  -3مهرداد رضایی مبنی بر جعل متعدد اســناد رســمی و اســتفاده زا ســند مجعول و
کالهبرداری به میزان هفتادو پنج میلیون رایل موضوع شکایت اولیه اقایان منصور عزیزی و
جهانبخش عزیزی و کشــتمند رســتمی نظر به شکایت اولیه شکات و با توجه به گزارش مرجع
انتظامی و وجود اســناد مجهول و اســتعالم از ثبت احوال و فراری بودن متهمین ردیف دوم و
ســوم ارتکاب بزه جعل اسناد رســمی و نحو تعدد و کالهبرداری توسط متهمین ردیف و سوم
محرز اســت مســتند به ماده یک از قانون تشــدید مجازات مرتکبین بزه ارتشــا و اختالس و
کالهبــرداری و ماده 34 1از قانون مجازات اســالمی و مــاده  533از قانون تعزیرات هر یک
به  7ســال حبس تعزیری و هفتادو پنج میلیــون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و به
 3ســال حبس تعزیری به جهت ارتکاب بزه جعــل محکوم میگردند که با رعایت تعدد مجازات
اشــد می بایســت اجرا گردد بدیهی اســت در صورتی که اجرای مجازات اشد به یکی از علل
قانونــی تقلیل یابد و یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شــود مجازات اشــد بعــدی اجرا میگردد در
راستای اعمال ماده  215قانون مجازات اسالمی اسناد مجعول کشف شده از متهمان بایستی
ضبط گردد و در خصوص اتهامات متهم ردیف الو و همچنین اتهام اســتفاده از ســند مجعول
با توجه به عدم کفالت ادله اثباتی و اینکه جعل اســناد منتهی به کالهبرداری شــده است لذا
تعیین مجازات مستقل استفاده از سند مجعول متصور نیست مستندا به ماده  120از قانون
مجازات اســالمی رای برائت صادر میگردد رای محکومیت صادره غیابی اســت و در مدت 20
روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی و در مدت  20روز پس از ان قابل تجدید نظر خواهی
در محکام تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 4438

رئیس شعبه  112دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
آگهی مزایده مرحله دوم

بــه موجــب اجراییــه صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقی فــردوس  -محکوم علیه آقای حســن تهاجمــی به پرونده کالســه  950178بــه پرداخت مبلغ
 465/682/586ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ  10/920/000ریال بابت هزنیه دادرسی و مبلغ  9/960/000رایل بابت حق
الوکاله وکیل در حق محکوم له اقای محمد علی کریمی ســرند با وکالت آقای لطفی و پرداخت مبلغ  19/294/000ریال به عنوان حق االجراء دولتی در حق دولت
محکوم گردیده است .محکوم علیه یک قطعه باغ مشجر به مساحت  2200متر مربع دارای درخت انار و پسته و انگور و آلوچه و بادام و خانه گلی و گود کنی استخر
واقع در روســتای برون متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده اســت .که ملک مذکور توقیف و براســاس نظر هیئت کارشناســی پس
از اعتــراض بــه مبلغ  232/770/000ریال ارزیابی گردیده و لذا به تقاضای وکیل محکومله مقرر گردید مرحله دوم مزایده در روز شــنبه مورخ 1397/1/18
ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستانی فردوس در محل اجرای احکام دادگستری شهرستان فردوس برگزار شود و مزایده از
قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد 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 شد499 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

آگهی مزایده مرحله دوم

به موجب اجراییه صادره از شورای حل اختالف شهرستان فردوس محکوم علیه آقای رمضان شیر گیر غریب زاده در پرونده کالسه  960689مطروحه در
اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  57/750/000ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ  777/500ریال بابت
هزینه دادرســی و مبلغ  1/150/000ریال بابت هزنیه کارشناســی در حق محکوم له اقای مهدی عوض بیگی و پرداخت مبلغ  2/788/875ریال به عنوان حق
االجراء دولتی در حق دولت محکوم گردیده است .محکوم علیه یک قطعه زمین دیمزار به مساحت  14135/5متر مربع از اراضی پالک برون واقع در حاشیه جاده
اصلی فردوس مشهد باالتر از راه ابگرم متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف معرفی نموده است .که ملک مذکور توقیف و براساس نظر کارشناس به مبلغ
 70/677/500ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده لذا به تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله دوم مزایده در روز دو شــنبه
مورخ  1397/1/20ســاعت  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 شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج
روز قبــل از موعــد مزایده جهت بازدید ملک مذکور به این اجرا مراجعه نمایند .برنــده 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 شد500 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شــعبه اول دادگاه حقوقی فردوس  -محکوم علیه آقای مهدی تجلی بیدســکان فرزند کلوخ حســن به پرونده کالسه 960118
به پرداخت و تحویل چهارده قطعه سکه طال تمام بهار ازادی بابت قسمتی از مهریه و مبلغ  1/990/240ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ  1/150/000ریال
بابت هزنیه کارشناسی و آگهی روزنامه در حق محکوم لها خانم زهرا سادات شهیدی با وکالت خانم موقر و مبلغ  8/599/512ریال بابت حق االجراء دولتی در حق
دولت محکوم گردیده اســت .محکوم علیه  4دانگ یک باب منزل مســکونی واقع در فردوس خ خرمشــهر  4میالن شهید هویدا  2متعلق به خودش را جهت توقیف
و مزایده معرفی نموده اســت .که ملک فوق شــامل دو پالک ثبتی 3357فرعز از دو اصلی بخش یک فردوس و پالک  3462فرعی از  2اصلی بخش یک فردوس
میباشد و هردو پالک یک منزل را تشکیل میدهد که منزل مذکور در یک طبقه با سازه آجر و آهن و سقف ضربی و اجری با زیربنای  159متر مربع میباشد که ملک
مذکور توقیف و براســاس نظر کارشــناس  4دانگ آن به مبلغ  722/313/333ریال ارزیابی گردیده و نظریه کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده است لذا
به تقاضای وکیل محکوملها مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز یکشنبه مورخ  1397/1/19ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده
دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شــود و مزایده از قیمت کارشناســی شروع و به شــخصی که باالترین قیمت را
پیشنهاد 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 شد498 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

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

برابر رای شــماره  139660329012002720هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر سعید قربانی فرزند ابوذر بشماره شناسنامه  0017891353صادره از تهران
در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  176/51متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  4فرعی از  1اصلی قطعه واقع در
حســین اباد حاج تقی خریداری از مالک رســمی ورثه باقری محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود 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
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 1041 .تاریخ انتشار نوبت اول  96/12/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/12/22

رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار

آگهی احضار متهم
اقای علی روشــن فرزند یداله در خصوص شــمایت یداهلل روشن علیه شما در پرونده کالسه  8/961180د این شعبه به اتهام
ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید و حمل ســالح ســرد تحت تعقیب قرار دارید بدینوســیله بر اســاس ماده  174قانون ائین
دادرسی کیفری مصوب  1392مراتب به شما ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر اینصورت
پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میشود603 .
دادیار شعبه هشتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری
آگهی احضار متهم
اقای مجتبی هادیان فرزند اسماعیل به شما ابالغ میگردد از آنجائیکه استانداری مازندران شکایتی علیه شما دایر بر کاله برداری
از طریق جعل عنوان دولتی در پرونده کالسه  960164شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ساری مطرح نموده اند لذا ظرف
مهلت یکماه از تاریخ انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حضور یافته و یا وکیل معرفی نمایید در غیر اینصورت
بازپرس شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری
غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد.602

لنوو :گوشیهای موتو زد را
تولید میکنیم

چینی ،از نسخههای تقلبی  Xcodeاستفاده کرده بودند و
شان به بدافزار آلوده شده بود .بر این اساس اپل
های
اپلیکیشن
استور حذف کرد.
ها را از اپ
این بدافزارها را شناسایی و آن
دورهای هم مرورگر سافاری به شدت آسیب پذیر شد و به
های مخرب از این موضوع استفاده کردند و با
این ترتیب سایت
کردند.
قفل کردن مرورگر ،از کاربران اخاذی می
سال  2014نیز بدافزاری شناس���ایی شد که گوشیهای
شکسته آیفون را مورد حمله قرار داد و اقدام به دزدی
قفل
های آيفون کرد.
اطالعات از گوشی
آیفونهای قفلشکسته در معرض خطرند
شان
های گوشی آیفون
بس���یاری از کاربران از محدودیت
راضی نیستند و میخواهند که با قفلشکستن یا به اصطالح
ها را از بین ببرند و به
جیلبریک کردن آن ،این محدودیت
ویژگیهای بیشتری دست پیدا کنند .اما معموال این افراد
نمیدانند که جیلبریک کردن آیفون نظم تمام سیستم امنیتی
آن را از بین میبرد .به این ترتیب با قفل شکس���تن آیفون
اصوال باید منتظر عواقب بعدی آن بود.
آیفونها ویروسی نمیشود
با همه موضوعات مطرح شده ،الزم است بدانید که امکان
ها بسیار کم است .البته الزمه این موضوع
ویروسی شدن آيفون
ن نکنید و
این است که هرگز اقدام به جیلبریک کردن آیفو 
عامل گوشی هم مدام باید به روز شود تا از نفوذ
البته سیستم
بدافزارهای جلوگیری به عمل بیاید.

بازار

برگ ســبز ســواری پراید هاچ بک به رنگ قرمز روغنی مدل  1993به شماره موتور
 465677و شماره شاسی  750213به شماره پالک ایران  366 -36ق  22به مالیکت
اکرم درودگر عشرت ابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  454کاشمر

دادنامه

اپلیکیشن  Focosفناوران -اپلیکیشنی با نام  Focosدراپاستور منتشر شده است که ویژگی  Portrait Lightingآیفون  ۸و
برای نورپردازی پرتره آیفون  ۱۰را برای کاربران آیفونهای قدیمی نیز ارایه میکند .به کمک  Portrait Lightingو black background
زمینه مناسب ثبت کنند.
توانند تصاویر پرتره با عمق بیشتر و پس
کاربران می

راز نفوذ کمتر ویروسها و بدافزارها به آیفون

تغییر نام سیستم عامل
آندرویید ویر

گوگل قصد دارد نام سیس���تم عام���ل خود برای
ساعتهای هوش���مند آندروییدی موسوم به آندرویید
ویر را تغییر دهد و نام جدید  WearOSرا برای آن
برگزیند.
فارس -اگر چه برخی شرکتهای تجاری محصوالتی
را با استفاده از این سیس���تم عامل تولید کردهاند ،اما
آندرویید ویر هرگز به یک سیس���تم عامل مشهور و
پرطرفدار در دنیای محصوالت همراه مبدل نشد و ظاهرا
گوگل امیدوار است با تغییر نام تا حدی بر این مشکل
غلبه کند.برخی منابع خبری نزدیک به گوگل تصویری از
محیط و رابط کاربری  Wear OSمنتشر کردهاند که
قابلیت  Nearbyرا در بخش خدمات گوگل پلی نمایش
میدهد .این قابلیت زمانی فعال میشود که ساعتی مجهز
به همین سیستم عامل در اطراف آن شناسایی شده و دو
ساعت بخواهند به یکدیگر متصل شوند.
در تصویر منتشر ش���ده لوگوی جدید و رنگارنگی
مشاهده میش���ود که تقلیدی از رابط کاربری و ظاهر
 Google Assistantمحسوب میشود.
از جمله ساعتهای مجهز به سیستم عامل آندرویید
ویر میتوان به Samsung Gear Live، Moto
 360و  Huawei Watchاشاره کرد .انتظار میرود
گوگل اولین رونمای���ی از  Wear OSرا در ماه می و
همزمان با برگزاری کنفرانس توس���عه دهندگان خود
انجام دهد.
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آگهی احضار متهم
اقای ابتین عباســیان افراپلی فرزند حســین به اتهام توهین و تهدید از طریق ارســال پیامک در فضای مجازی موضوع شــکایت
علیرضا مجتهدی در پرونده کالســه شــماره  621264شــعبه ششــم بازرپسی دادسرای ســاری تحت تعقیب قرار دارید بدینوسیله بر
اســاس ماده  174قانون ائین دادرســی کیفری مراتب به شــما ابالغ میشود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید
در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میشود604 .
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری
آگهی احضار متهم
اقــای ســعید حســن زاده به اتهام بی احتیاطی و عــدم رعایت نظامات دولتی بــه میزان  70درصد تقصیر موضوع شــکایت هزرا
کاویانی چراتی در پرونده کالسه شماره  951267شعبه ششم بازرپسی دادسرای ساری تحت تعقیب قرار دارید بدینوسیله بر اساس
ماده  174قانون ائین دادرســی کیفری مراتب به شــما ابالغ میشــود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر شوید در غیر
اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار نظر میشود605 .
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم
در پرونده کالســه  961449 - 101/ 960899مطروحه در شــعبه  101دادگاه عمومی جزایی ســاری موضوع اتهام  -1حسنی
عرب  -2حمیرا بزرگ اورتی دایر بر توهین فحشــای و تخریب و ایراد صدمه بدنی عمدی که تحت تعقیب میباشــد با توجه به اینکه
متهــم موصــوف در آدرس مندرج در پرونده مورد شناســایی قرار نگرفت و مجهول المکان بوده و آدرس مشــارالیه نامعلوم میباشــد
بدینوســیله به اســتناد ماده  180ق.آ.د.ک به متهم ابالغ میگردد که جهت رســیدگی برای روز  1397/2/3ساعت  09/30صبح جهت
ادای توضیحات و پاســخ به اتهام وارده در جلســه دادگاه حضور یافته در غیر اینصورت دادگاه راسا اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم
قانونی خواهد نمود608.
مدیر دفتر شعبه  101دادگاه کیفری دوساری
آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده کالســه  103 - 961350به موجب شــکایت خانم سمانه نشاطی زاده علیه متهمه ســیده فاطمه هاشمی فرزند احمد
فاقد مشــخصات دیگر به اتهام توهین و افترا به شــاکی حســب دســتور دادگاه طبق ماده  344ق.آ.د کیفری به نامبرده اخطار میگردد
برای روز یکشنبه  97/4/31ساعت  12ظهر جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت دادگاه رسیدگی و رای غیابی
صادر خواهد نمود609 .
مدیر دفتر شعبه  103دادگاه کیفری دو ساری
آگهی مزایده اموال غیر منقول
بموجب پرونده کالســه  1/961475له مهدی رضایی با وکالت یزدان قلی پور جهت فروش یک واحد
ویــال و زمیــن شــالیزاری و هزینه های اجرایی اموال مشــروحه زیر متعلــق به محکوم علیه توقیف وتوســط
کارشناس ارزیابی و مقرر شد در مورخ  1397/1/21از ساعت  9الی  11از طریق مزایده حضوری در محل
دفتر دفتر اجرای احکام مدنی ســاری بفروش برســد و قیمت از میزان ارزیابی شــده شروع و به کسانی که
باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند فروخته خواهد شــد ضمنا  10درصد از قیمت پیشــنهادی نقدا از برنده
اخــذ و مابقــی باید ظرف یکماه پرداخت گــردد همچنین در صورت انصراف یا عــدم پرداخت به موقع مابقی
وجه  10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد مال مورد مزایده واقع در ســاری روســتای
رمز اباد میباشــد مشــخصات مورد ارزیابی  -1یک واحد ویال به مساحت حدود  500متر مربع با حدود اربعه
شــماال وصل به زمین منوچهر کاظمی جنوبا وصل به زمین رضا قادری شــرقا وصــل به زمین علی صفتی غربا
وصل به زمین اصغر شعبانی که در بافت روستا قرار ندارد  -2زمین شالیزاری که به گفته امدی از اعضای
شــورای محل تقریبا  5167متر مربع با حدود اربعه شــماال وصل به زمین محمد حســین سلطانی جنوبا وصل
به جاده بین مزارع شــرقا وصل به زمین مراد علی خطایی غربا صول به زمین محمد رمضانی با در نظر گرفتن
کلیه عوامل موثر موقعیت مکانی اندازه مســاحت شکل هندسی مقدار و مساحت بنا نوع کیفیت و قدمت ان
ارزش ویال با زمین  1/750/000/000ریال و ازرش زمین شــالیزاری به مبلغ  826/000/000ریال که
جمعا به مبلغ  ( 2/576/000/000دو میالرد و پانصد و هفتاد شــش میلیون ریال ارزیابی شــده که قیمت
پایه مزایده نیز میباشد مراجعین جهت اطالعات بیشتر میتوانند تا یک هفته قبل از مزایده به اجرای احکام
مدنی مراجعه کنند 597 .
اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ساری
دادنامه
پرونده کالســه  9409981511200498شــعبه  12دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان ساری تصمیم
نهایی شماره  9609971511201039خواهان شرکت پت و پاالیش الیاف البرز با مدیریت اقایان علیرضا
مهربان و اصغر ســاالری خرم با وکالت اقای میکائیل بادله فرزند نبی به نشــانی اســتان مازندران شهرستان
ســاری ســاری خیابان فرهنگ ســاختمان  85دفتر وکالت تلفن  09111519345خوانده دادســتان محترم
عمومی و انقالب شهرســتان ســاری به نشانی اســتان مازندران شهرستان ساری  -ســاری دادستان محترم
عمومی و انقالب شهرســتان ســاری خواســته صدور حکم ورشکســتگی رای دادگاه در خصــوص دعوی اقای
شرکت پت و پاالیش الیاف البرز با وکالت اقای میکائیل بادله به طرفیت دادستان عمومی و انقالب شهرستان
ســاری به خواتســه صدور حکم ورشکســتگی با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشــت شرکت موکل در
زمینــه پاالیــش و تولیــد الیاف فعالیت دارد امــا به علت فقدانســرمایه در گردش اولیــه و رکود اقتصادی
ناشــی از تحریم و مشــکالت واحد های تولیدی موجــب ناتوانی و توقف موکل در تادیــه دیون و تعهدات وی
گردید و شرکت موکل ورشکسته شده است استمهال موکل از طلبکاران و استقراضی از بانکها و اشخحاص
حقیقی نیز نتوانســته شــرکت موکل را از ورشکســتگی خارج نماید لذا تقاضای اعالم ورشکســتگی خواهان
به تاریخ توقف ســال  1387نمود دادگاه جهت بررســی خواســته خواهان موضوع را به کاشرناســی ارجاع و
کارشناس رسمی در  15صفحه نظریه خودش را منفصال اعالم و اظهار نمود با توجه به داراییهای و بدهی های
شناســایی شــده شرکت پاالیش پت و ایالف البرز و نیز با توجه به فزونی میزان بدهی های شرکت نسبت به
دارایی ها شرکت ورشکسته میباشد و اموال و دارایی های شرکت کفاف دیون شرکت را نمینماید همچنین
تاریخ توقف شــرکت در سال  1387تشــخیص میگردد بنابر این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظریه
کارشناس رسمی که این نشریه با اوصاع و احوال مورد کارشناسی مطابق دارد شرکت خواهان را متوقف در
دیون خود شــناخته و به اســتناد مواد  202و  412و  416و  427و  440قانون تجارت حکم به ورشکستگی
شــرکت پت و الیاف البرز به شــماره ثبت  9147ســاری صادر و اعالم مینماید همچنین دادگاه تاریخ توقف
شــرکت را با توجه به نظریه کارشــناس ســال  1387اعالم مینماید دادگاه اقای ضیاء الدین درویشــی را به
عنــوان مدیر تصفیه و اقای جعفــر الریمی را به عنوان ناظر تعیین مینماید تا بــا رعایت مقررات قانون تجاتر
نسبت به امر تصفیه شکرت خواهان اقدام نمایند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
اعتراض در محاکم تجدید نظر استان مازندران میباشد 607 .
رئیس شعبه  12دادگاه عمومی حقوقی ساری
دادنامه
پرونده کالسه  9509981513701209شعبه  108دادگاه یکفری دو شهرستان ساری  108جزایی
ســابق تصمیم نهایی شــماره  ...شاکی اقای خسرو زرگری کردکالیی فرزند عباس به نشانی ساری کمربندی
غربی کوی بخشــی نرگس  7پ  74متهم اقای امیر حســین یداله پور به نشــانی مازندران ساری خ پیروزی
روبروی اســتخر رحیمی داخل کوچه اولین اپارتمان ســمت چپ فعال مجهول المکان اتهام تخریب گردشکار
دادگاه پس از بررسی کیفرخواست و دالیل و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح
ذیــل مبادرت به صــدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص اتهام امیر حســین یــداهلل پور آزاد بدون
صــدور قرار تامین کیفــری به علت مجهول المکان بودن دایر بر تخریب عمدی دروازه منزل شــاکی های (
خســور) زرگری فرزند عباس در کوی بخشــی واقع در کمر بندی غربی کوچه نرگس  7با تبر زدن و خراب
کردن صندوق پســتی ان و رنگ پریدگی در درب موضوع کیفرخواســت شماره 96/10/26-96/7778
دادســرای عمومی و انقالب ســاری دادگاه با توجه به شکایت شــاکی فوق و اظهارات شهود که ادعای شاکی
را تائید و از همســایگان وی بودند و گزارشــات مرجع انتظامی که موید ادعای شاکی است عکس های تهیه
شــده از درب منزل شــاکی بزه انتسابی به وی محرز اســت و به استناد ماده  677قانون تعزیرات متهم را
بــه تحمل شــش ماه حبس محکوم مینماید ایــن رای غیابی و پس از ابالغ ظــرف  20روز قابل اعتراض در
دادگاه میباشد 606
رئیس شعبه  108دادگاه یکفری دو ساری

لنوو اعالم کرد که کاهش  ۵۰درصدی نیروی
مفهوم کنار گذاشتن
کار موتوروال در شیکاگو ،به
خانواده  Moto Zنیست.
فناوران  -ش����ایعاتی درب����اره کاهش ۵۰
درصدی نیروی کار موتوروال در ش����یکاگو و
های هوشمند
کنار گذاش����تن خانواده گوشی
رسد؛ اما با توجه به انتشار
گوش می
موتو زد به
خبرهایی درباره محص����والت آینده موتوروال
های موتو زد ،مانند ماژول Moto
برای گوشی
 Modهدس����ت واقعیت مجازی ،این شایعات
رسند.
نظر می
کمی متناقض به
گوی لنوو اعالم کرده است که
حال س����خن
شدن خانواده
مفهوم کنار گذاشته
این مسأله به
های هوش����مند  Moto Zنیست و
گوش����ی
ش����ده در خصوص آن،
های مطر ح
زنی
گمانه
صحت ندارند.
گوید :س����ال  ،۲۰۱۷لنوو اعالم کرد
وی می
که طی چند فصل آینده ،اقداماتی را در زمینه
منابع جهانی خود انجام خواه����د داد که در
ت����ر از  ۲درصد از نی����روی کار این
نهایت کم
شرکت در سراس����ر جهان را تحت تأثیر قرار
خواهد داد .برکناری تع����دادی از کارکنان در
هفته گذش����ته ،در ادامه این اقدامات انجام
های
دادن فعالیت
شده است .ما در حال کاهش
موتوروال در شیکاگو هس����تیم؛ اما این موضوع
نیمی از کارکنان م����ا در آن منطقه را تحت
تأثیر قرار نداده اس����ت و خان����واده موتو زد
کماکان ب����ه فعالی����ت خود ادام����ه خواهد
داد.
در م����اه ژانویه ،اطالعات����ی در رابطه با کل
خانواده محصوالت موتوروال در س����ال ،۲۰۱۸
های بعدی سری  Zفاش شد؛
شامل دس����تگاه
چنانچه این ش����ایعات صحت داشته باشند،
کارگیری نمایشگر خمیده و
احتماال شاهد به
های موتو ماد خواهیم
محلی برای اتصال ماژول
بود.

مزایده
بموجــب پرونــده کالســه  951501اجرای شــعبه 5دادگاه حقوقــی آقای جواد اکرمــی پور فرزند
ناصــر بپرداخت مبلغ1.700.000.000ریال بابت اصل خواســته و خســارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم
دادخواســت 1395/4/6تایوم الوصول براساس نرخ شــاخص بانک مرکزی ومبلغ هزینه های دادرسی
درحــق محکوم له ماندگار مرتضــوی برزوئی فرزند قدرت اله وپرداخت5درصــد بابت حق االجرا درحق
دولت محکوم گردیده اســت.باتوجه به اینکه محکوم علیه تاکنون نســبت بپرداخت بدهی خود اقدامی
ننموده اســت ازناحیه محکوم له ششــدانگ عرصه واعیان بشــماره پالک ثبتی 2787فرعی ازیک اصلی
بخش12سبزوار متعلق به جواد اکرمی پورجهت استیفای محکوم به بشرح ذیل معرفی که ازطریق دایره
اجرا توقیف گردیده اســت پس از ارجاع امر به کارشناس بشرح ذیل ارزیابی گردید«ازمحل ششدانگ
پالک ثبتی 2787فرعی از یک اصلی بخش12سبزوار واقع درخیابان خوشبین نرسیده به خوشبین-10
کارواش آبــی بازدیدبعمــل آمد پس از بررســی و معاینه محل ملک مذکور و باتوجــه به موقعیت مکانی
و معابرملک بشــرح ذیل ارزیابی و تقویم میگردد-1:مســاحت 129/17مترمربــع از قرار هر مترمربع
22/000/000ریــال جمعا بمبلغ 2/841/740/000ریال-2مســاحت همکف 80مترمربع از قرار هر
مترمربع 800/000ریال جمعا64/000/000ریال-3امتیازات آب و برق و تاسیســات و سایر متعلقات
بمبلغ 5/000/000ریال -ارزش کل پالک فوق الذکر بمبلغ2/985/740/000ریال معادل دویســت
و نــودو هشــت میلیون و پانصــدو هفتــاد و چهارهزارتومان تعییــن میگردد».مقررگردیــد مزایده روز
چهارشــنبه مورخ  97/1/15ســاعت9صبح از طریق مزایده حضوری و باحضور نماینده دادستان محترم
عمومی و انقالب شهرســتان ســبزوار درمحل اجرای احکام مدنی دادگستری به فروش برسد.مزایده از
قیمت کارشناســی شــروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد .طالبین به
خرید میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدیدشان از ملک مذکور
داده شــود.قابل ذکــر اینکه 10درصد مبلغ پیشــنهادی نقــدا ً و فی المجلس از برنــده مزایده دریافت
خواهد شد.تحویل و تنظیم سند تابع مقررات جاری می باشد.
شم آبادی-دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار
اخطاریه
خوانده آقای اردالن قوامی فرزند عبداهلل خواهان خانم بهاره اشرف زاده فرزند غالمحسین با
در دست داشتن شماره دادنامه 96/10/09-9609977580201021و کالسه -960304قطعیت
96/12/20صادره از شــعبه محترم 22دادگاه خانواده مشــهد .این خانم قصد ثبت واقعه طالق خود را
دارد .ظــرف مدت  7روز به ایــن دفتر خانه مراجعه نماییددر غیر اینصورت طالق همسرشــما غیابا ثبت
خواهد شــد .مراتب جهت اطالع اعالم میگردد .آدرس :مشــهد ،بلوار توس ،توس  ،48پالک  11تلفن:
 36657042م الف 198:
سردفتر طالق 87مشهد -حسین رجایي
دادنامه

پرونده کالســه  9609982522100247شعبه  21حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره
 9609972522100632شــماره بایگانی شــعبه  960247خواهان آقای حســن دســتیان فرزند ابوالفضل با وکالت آقای
مجتبی نظری زاده فرزند ابوالفضل به نشــانی قم  -باجک کوچه  - 30ســاختمان خضرا  -واحد  6خوانده آقای کاظم کشاورز
فرزند عظیم به نشانی مجهول المکان خواسته ها -1 :مطالبه خسارات دادرسی  -2مطالبه وجه چک  -خسارت تاخیر تادیه -
حق الوکاله وکیل «رای شورا» در خصوص دادخواست آقای حسن دستیان فرزند ابوالفضل با وکالت آقای مجتبی نظری زاده
به طرفیت آقای کاظم کشاورز به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به شماره  1462/365720/42و 1462/365719/52
بــه عهــده بانک ملت جمعا بــه مبلــغ  76/000/000ریال که منجــر به صدور گواهی عــدم پرداخت مــورخ  94/11/01و
 94/12/02از ناحیه بانک محال علیه گردیده است ،تقدیمی از ناحیه خواهان داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده
در حق خواهان دارد و بقای اصول مستندا در ید مدعی دال بر بقای دین و اشتغال ذمه خوانده میباشد و با عنایت به اینکه
خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حاضر نشده اند و دفاع معمول نداشته و دلیلی مبنی بر برائت ذمه ارائه ننموده است
لذا شــورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشــخیص و اســتناد به مواد  313و  314قانون تجارت و ماده 522 - 519 - 198
قانون آیین دادرســی مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  76/000/000ریال بابت اصل خواســته به انضمام
 2/055/000ریال هزینه دادرســی و تاخیر تادیه از سررســید چک ها مــورخ  94/10/30و  94/11/30 -لغایت اجرای
حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی است و ظرف مدت
 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی و حقوقی
قم می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  21قم  -منتظری رونوشــت برابر با اصل اداریســت و جهت ابالغ به آقای
کاظم کشــاورز تهیه و تنظیم می گردد .دبیر شــورای حل اختالف شعبه  21قم تصویر برابر با اصل است .نشانی قم  -خیابان
ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  21حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی تبادل لوایح

شماره پرونده  132/39/96تجدیدنظرخواه بانک مهر اقتصاد با وکالت نرگس محمدی تجدیدنظرخواندگان  -1الهه
ســادات عابدینی نژاد فرزند جواد  -2ســید جواد عابدینی نژاد فرزند غفار تجدیدنظرخواسته اعتراض به دادنامه شماره
 838 - 96/7/30صادره از شورای حل اختالف ریاست محترم شورای حل اختالف استان قم با سالم؛ احتراما باستحضار
می رســاند؛ اینجانب نســبت به دادنامه شــماره  838مورخ  96/7/30صادره از شــعبه  39شورای حل اختالف قم که در
تاریخ  96/11/29ابالغ شده است درخواست رسیدگی مجدد می نمایم .ضمنا رونوشت دادنامه بدوی و الیحه اعتراضیه
و ســایر مدارک که جمعا  4برگ می باشــد پیوســت دادخواســت می باشــد .نام اخطار شــونده -1 :الهه ســادات عابدینی
نژاد  -2ســید جواد عابدینی نژاد هر دو به نشــانی مجهول المکان محل حضور شــورای حل اختالف شــعبه  39به نشــانی
دورشهر  -نبش کوچه  25و  27طبقه فوقانی بانک مهر اقتصاد وقت حضور :ده روز پس از رویت علت حضور :در خصوص
اعتراض بانک مهر اقتصاد به شــماره دادنامه  96/7/30 - 838بدینوســیله نســخه ثانی تجدیدنظر و ضمائم به پیوست
این اخطاریه ارســال می گردد شــما به عنوان تجدیدنظرخوانده ظرف  10روز پس از رویت اخطاریه پاسخ اعتراض را کتبا
به این شورا اعالم نمایید.

دبیر شورای حل اختالف شعبه  39قم  -قاسمی سوته

اجرائیه

مشــخصات محکوم له اداره کل راه و شهرســازی استان همدان نشــانی همدان  30متری سعیدیه روبروی مجتمع
600واحــدی ک پ  6516839711مشــخصات محکــوم علیــه تقی کرمــی نام پدر محمد نشــانی همــدان کبودرآهنگ
مشــخصات نمانیده یا قائم مقام قانونی محکوم له محمد تقی زراعی نشــانی همدان کبودر اهنگ اداره راه و شهرســازی
نمانیده حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان همدان محکوم به  :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره
 9610098123201463و شــماره دادنامــه مربوطه  9609978123200664محکوم علیه محکوم اســت به خلع ید
از ملــک مــورد اختــالف واقع در پالک ثبتی موصوف به میزان  60متر مربع بر اســاس خواســته خواهان و بشــرح نظریه
کارشناســی و قلع و قمع بنای احداثی در ان به میزان مذکور در حق خواهان و پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق
دولت 493

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کبودرآهنگ
اجرائیه

مشــخصات محکوم له اداره کل راه و شهرســازی استان همدان نشــانی همدان  30متری سعیدیه روبروی مجتمع
600واحدی مشخصات محکوم علیه بهاره قدسی نام پدر یداله نشانی همدان کبودرآهنگ کوی سادلج بلوار شهدا کوچه
شــاهد  10مشــخصات نمانیده یا قائم مقام قانونی محکوم له محمد تقی زراعی نشــانی همدان کبودر اهنگ اداره راه و
شهرســازی نمانیده حقوقی اداره کل راه و شهرســازی اســتان همدان محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه
به شــماره  9610098123201466و شماره دادنامه مربوطه  9609978123200641محکوم علیه محکوم است به
خلع ید از ملک مورد اختالف به میزان  180متر مربع واقع در پالک ثبتی فرعی مجزا شــده از فرعی 1و 2از  227اصلی
بخش چهار همدان و بشرح نظریه کارشناسی و قلع و قمع اعیان احداثی به میزان مذکور در پالک ثبتی مزبور و پرداخت
مبلغ  2/000/000ریال بابت هزنیه کارشناسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 494

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان کبودرآهنگ
اجرائیه

شــماره اجرائیه  9610422512500253شماره پرونده  9509982512500315شماره بایگانی شعبه 950384
مشخصات محکوم له احسان اله فغانی مهر فرزند نصراله نشانی قم  -ساالریه  -اقاقیا یک پالک  34مشخصات محکوم علیه
عباســعلی جهانی گندم کار فرزند محمد نشــانی مجهول المکان محکوم به :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره
و شــماره دادنامه مربوطه  9609972512501027ضمن اینکه محکوم له با تودیع مبلغ  5/000تومان با رعایت شــاخص
تورم از ســال  57تا زمان اجرا به صندوق ســپرده دادگســتری ،محکوم علیه محکوم اســت به تنظیم ســند رسمی به میزان
 444هزارم یک ســهم از  240ســهم ششــدانگ پالک  2305/2اصلی واقع در بخش  2قم بابت اصل خواســته و پرداخت
مبلــغ  1/907/600ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ  1/800/000ریال بابــت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در
حــق محکوم له و پرداخت نیم عشــر بابت هزینه اجرایی در حق صنــدوق دولت ضمن رعایت تبصره  2ماده  306قانون آیین
دادرســی مدنی .رئیس شــعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم  -هادوی نشــانی قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی -
دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی قم  -سلمانی

