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خداحافظی اینتل
با پردازندههای ایتانیوم

اینتل اعالم کرد سری  9700از نسل کیتسون
آخرین نسل از پردازندههای  64بیتی ایتانیوم
خواهد بود.
خبرآنالین -از زم���ان راهان���دازی پروژه
پردازندههای  64بیتی ایتانیوم در سال 2001
توسط اینتل ،امید زیادی به وجود آمد تا از آن
جای معماری  x86استفاده شود.
به
این پردازن���ده دو دهه بر صنعت پیس���ی
حکمفرما بود و حاال اینتل اعالم کرده اس���ت
که سری  9700آخرین سری از پردازندههای
ایتانیوم خواهد بود.
ایتانیوم پردازندههای  64بیتی برای سرور و
پیسیهای قدرتمند خانگی بود که ابتدا توسط
ی شده و توسط اینتل توسعه یافت.
اچپی طراح 
مایکروسافت نیز در سال  2010پشتیبانی از
آن را قطع کرد.

مهر -انگشتر هوشمندی به بازار آمده که از نظر ابعاد یک دهم گوشیهای هوشمند است ،اما از بسیاری از قابلیتهای آنها برخوردار است.
جواهر مدنظر که  Modulajنام دارد ،از سوی شرکت  Triingطراحی شده و در طراحی آن از تیتانیوم و برخی سنگهای قیمتی نیز بهره گرفته
شده است .یکی از مزایای جالب این انگشتر قابلیت سازماندهی و طبقهبندی داده ذخیرهشده روی گوشیهای هوشمند است.

New Tab

پیشخوان

کارکردهها جایگزین نوتبوکهای گرانقیمت شدند

پردازنده قدرتمند اینتل
در راه است

اینتل قص���د دارد بهزودی ی���ک پردازنده
قیمت موسوم به Core i9
قدرتمند و بسیار گران
را روانه بازار کند.
اس���اس گزارش تک کرانچ ،این
فارس -بر
پردازنده که برای استفاده در رایانههای رومیزی
طراحی شده  Core i9 CPUنام دارد و دارای
 12هسته است.
نظر در نمایشگاه
رود پردازنده مورد
انتظار می
مندان
کامپیوتکس تایوان در معرض دید عالقه
قرار بگیرد.
مصرف برق این تراشه  12هستهای  140وات
است و به نظر میرس���د اینتل قدرتمندترین
پردازنده مرکزی مورداس���تفاده در رایانههای
شخصی را تا به حال طراحی کرده باشد.
ترین نقطه ضعف ای���ن پردازنده قیمت
مهم
رسد
باالی آن است که به بیش از هزار دالر می
و بنابراین استفاده از چنین پردازندهای انتخاب
اول بسیاری از مردم نخواهد بود.
دیگر مدلهای  Core i9بهصورت  8 ،6یا 10
ای عرضه میشوند.
هسته
عرضه ای���ن مدلها در ماه ژوئ���ن و عرضه
ای از ماه آگوست شروع شده و
مدل  12هسته
های
تاپ
احتمال نصب آنها روی نسل جدید لپ
مکبوکپرو وجود دارد.

انگشتر هوشمند با قابلیت ذخیره
اطالعات و برقراری تماس تلفنی

4

مریم عسگری در پ���ی گران���ی نوتبوکو
تبلته���ای وین���دوزی توجه
کاربران به سمت کامپیوترهای رومیزی جلب شده است.
توان از رشد تقاضا برای قطعات کامپیوتری
این موضوع را می
و کاالهای مکمل پیسی مشاهده کرد.
اس���اس اعالم کارشناسان ،مش���کالتی که برخی از
بر
کامپیوترهای آلین وان یا بدون کیس ارزان و میانقیمت
اند نیز مزید بر علت شده و موجب
برای کاربران ایجاد کرده
شده اس���ت توجه کاربران به همان سیستمهای قدیمی
اند از:
رومیزی جلب ش���ود .برخی از این مشکالت عبارت
هنگکردنهای گاه و بیگاه دستگاه هنگام کار ،گرمشدن
بیش از حد دستگاه و بروز مشکالتی برای صفحات لمسی
کامپیوترهای آلینوان.
قطعهفروشهای ب���ازار نیز با بیان ای���ن مطلب که در
های اخیر میزان تقاضا برای قطعات کامپیوتری افزایش
ماه
گویند :این موضوع ابتدا درباره کاربران
یافته اس���ت ،می
شد؛ اما
حرفهای نظیر گیمرها و تدوینگران مش���اهده می
حاال کاربران عادی نیز به س���مت کامپیوترهای رومیزی
بازگشتهاند.
احد خداوردی ،یک فعال ب���ازار در این زمینه میگوید:

مشکالتی که برخی از
کامپیوترهای آلین وان
یا بدون کیس ارزان
و میانقیمت برای
کاربران ایجاد کردهاند
نیز مزید بر علت شده
و موجب شده است
توجه کاربران به همان
سیستمهای قدیمی
رومیزی جلب شود

بسیاری از ش���رکتهای دولتی و خصوصی ،آموزشگاهها و
های جدید کامپیوترهای رومیزی
مدارس نیز با خرید نمونه
های قدیمی روی آوردهاند.
به ارتقای سیستم
به گفته این فعال بازار ،این موضوع موجب ش���ده است
بر بازار قطعات کامپیوتری شاهد رونق در بازار کیس،
عالوه

مانیتور ،موس و کیبورد و سایر تجهیزات کامپیوتری باشیم.
کارشناس���ان میگویند :در صورتی که گرانی نوتبوک
ادامه داش���ته باشد ،ش���اهد رونق بیش���تر بازار قطعات
ه���ای کارکرده خواهیم
بوک
کامپیوتری و همچنین نوت
بود.

محصول

مادربوردهای جدید ایسوس برای گیمرهای حرفهای به بازار آمدند
های H270
ایسوس دو مادربورد جدید سری  ROGرا با چیپست
و  B250معرفی کرد.
فناوران -مادربوردهای ایسوس ROG Strix H270I Gaming
و  ROG Strix B250I Gamingدر فرمفاکتور  mini-ITXتولید

شدهاند و از نظر ابعاد بسیار کوچک هس���تند ،این ویژگی به این
مادربوردها این امکان را میدهد که بتوان حتی در سیس���تمهای
کوچک و جمعوجور مخصوص بازی نیز از این مادربوردها استفاده
کرد.
توان به قابلیت double-
از دیگر ویژگیهای این مادربوردها می
 ،decker heatsinkنورپ���ردازی  Aura Sync RGBو همچنین
های صوتی و گیمینگ پرداخت.
قابلیت
مادربوردهای  ROG Strix H270I Gamingو B250I Gaming
برند که به
س���ینکی با ویژگی  Double-deckerبهره می
از هیت
عنوان بخشی از
س���ت اصلی به
سینک چیپ
لطف این قابلیت هیت
هیتسینک SSD M.2نیز در نظر گرفته شده و با نصب درایوهای
جامد M.2در این قسمت عالوهبر صرفهجویی در فضا ،میتوان تا
 20درجه دمای کمتر و همچنین عملکرد بهتر و پایداری بیش���تر
را تجربه کرد.

پروانه بهداشــتی ساخت شرکت ســالم دانه زاگرس بروجرد به شماره  48/10389مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد .بروجرد
برگ سبز و سند کمپانی خودروی سواری پراید جی ال ایکس ای به رنگ نقره ای متالیک مدل  1386به شماره
موتور  2125794و شــماره شاســی  S1412286379646به شــماره پالک ایــران  441 -42ل  38به مالیکت
شهربانو بندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  84کاشمر
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  -13956030601400هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خواف تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نور علی رضوانی ارزنه فرزند موســی به شــماره شناســنامه  11صادره از خواف
در ششــدانگ یک باب منزل به مســاحت  150/95متر مربع قســمتی از پالک  819متصل به  719فرعی از  157اصلی واقع در بخش شش تربت حیدریه
خریداری از محل مالکیت حبیب اله طالعی احدی از ورثه شمس الدین طالعی رودی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد 1012.تاریخ انتشــار نوبت
اول  1396/2/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/2/27

رئیس ثبت اسناد و امالک خواف

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

برابر رای شماره  -139560306021001977هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مهدی علیجانی فرزند موســی به شــماره شناسنامه  8صادره از بردسکن
در یک باب ســاختمان به مســاحت  93/74متر مربع قســمتی از پالک  4اصلی واقع در بخش  4بردسکن خریداری از مالک رسمی آقای محمود عابدینی محرز
گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .کالسه  91-71م الف  385تاریخ انتشار نوبت اول  96/2/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/2/27

محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره بایگانی شــعبه  951555خواهان جمشــید کردلو به طرفیت علی عباس پور به خواسته مطالبه وجه چک ،اعســار از پرداخت هزینه دادرسی،
تامین خواســته دادخواســت تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی و استماع گواهی گواهان به شــعبه  1دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان قم واقع در قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان قم  -طبقه اول  -شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) ارجاع
و به کالســه  9509982512101368ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/4/31ســاعت  10/30تعیین شده اســت .به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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.

منشی دادگاه حقوقی شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم  -فاطمه مهتری 1
دادنامه

شماره دادنامه  9609972512100233شماره پرونده  9509982512101205شماره بایگانی شعبه  951349خواهان خانم ملیحه نیکوگفتار
عظیم فرزند علی به نشانی قم  -میدان مطهری  -خیابان اراک  -بین کوچه  1و  - 3طبقه باالی دفترخانه  17همراه  09194515079خوانده آقای مرتضی
طاهری فر به نشانی مجهول المکان خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی «رای دادگاه» با استعانت از خداوند متعال دادخواست خانم ملیحه نیکوگفتار
عظیــم بــه طرفیت آقــای مرتضی طاهری فر به خواســته مطالبه وجه بابت وجوهی که به عنوان قــرض به خوانده از طریق واریز به حســاب وی پرداخت کرده
اســت به مبلغ  25/243/000تومان (در جلســه اول خواسته به این مبلغ کاهش داده شــد) به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به
دادخواست تقدیمی خواهان و اسناد عادی و بانکی ارائه شده توسط وی که حاکی از واریز متعدد وجوه به حساب  5892101058834579که حسب فیش
های واریزی به نام خوانده عهده بانک سپه می باشد و با توجه به عدم حضور خوانده علیرغم ابالغ و عدم انکار در خصوص اسناد ارائه شده خواسته خواهان
ثابت تشخیص و به استناد مواد  515 ،198و  519قانون آئین دادرسی مدنی و مواد  619 ،648و  650قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
 25/243/000تومان به انضمام خســارات دادرســی صادر و اعالم می گردد و نســبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه با توجه به عدم احراز شرایط ماده 522
قانــون آیین دادرســی مدنی حکم به بطالن دعوی مســتند به ماده  197قانون مذکــور صادر و اعالم می گردد .رای صادره غیابی ظــرف  20روز از ابالغ قابل
واخواهی در این شــعبه و ســپس ظرف  20روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر اســتان قم است .دادرس شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم  -نائینی
رونوشت برابر با اصل و اداریست و جهت ابالغ به آقای مرتضی طاهری فر تهیه و ارسال می گردد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم  -عزتی

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمد حســن ســیفی فرزند محمد رضا دارای شناســنامه شماره  169به شرح دادخواست به کالســه  960560از این دادگاه درخواست صدور
گواهی حصر وراثت را نموده و چنین توضیح داده است که شادروان امیر خادمی جمکرانی به شناسنامه شماره  78703در تاریخ  1389/4/22در اقامتگاه
دائمی خود فوت نموده اســت و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1اقدس رســولی کهکی فرزند تقی ش ش  77900نســبت با متوفی زوجه
 -2حامد خادمی جمکرانی فرزند امیر ش ش  33721نسبت با متوفی فرزند  -3مهدی خادمی جمکرانی فرزند امیر ش ش  10882نسبت با متوفی فرزند
 -4محمد جواد خادمی فرزند امیر ش ش  2288نسبت با متوفی فرزند  -5مژگان خادمی فرزند امیر ش ش  682نسبت با متوفی فرزند  -6سمانه خادمی
جمکرانی فرزند امیر ش ش  678نسبت با متوفی فرزند  -7میترا خادمی جمکرانی فرزند امیر ش ش  2287نسبت با متوفی فرزند .اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف استان قم  -خانجانی

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم طاهره عباســی فرزند علی اصغر دارای شناســنامه شــماره  1586به شرح دادخواست به کالســه  960557از این دادگاه درخواست صدور گواهی
حصر وراثت را نموده و چنین توضیح داده اســت که شــادروان برات اله خدادادی رباطی به شناسنامه شماره  594در تاریخ  1390/3/1در اقامتگاه دائمی خود
فوت نموده اســت و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1رضا خدادادی رباطی فرزند برات اله ش ش  8نسبت با متوفی فرزند  -2حسین خدادادی
رباطــی فرزنــد برات اله ش ش  1نســبت با متوفی فرزند  -3علی اکبر خدادادی رباطی فرزند برات اله ش ش  24نســبت بــا متوفی فرزند  -4محمد خدادادی
رباطی فرزند برات اله ش ش  0370342976نسبت با متوفی فرزند  -5امید خدادادی رباطی فرزند برات اله ش ش  0370761812نسبت با متوفی فرزند
 -6امیر خدادادی رباطی فرزند برات اله ش ش  0371633044نسبت با متوفی فرزند  -7زینب خدادادی رباطی فرزند برات اله ش ش  88نسبت با متوفی
فرزند  -8طاهره عباسی فرزند علی اصغر ش ش  1586نسبت با متوفی زوجه .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف استان قم  -خانجانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــماره بایگانی شــعبه  960115خواهان خانم اعظم مســکریان دادخواســتی به طرفیت خوانده سید حســن طباطبائی و ناصر انصاری و داود کلهر و
محمود مجیدی و اعظم مســگریان و ابوالفضل مســگریان به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی شهرستان قم نموده
است که جهت رسیدگی به شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم واقع در قم  -خیابان ساحلی  -جنب زندان ساحلی  -دادگاه های حقوقی شهرستان
قم  -طبقه همکف  -شــعبه  29حقوقی ارجاع و به کالســه  9609982516500101ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1396/4/7ســاعت  9:30صبح
تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده  73ق.آ.د دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده 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 گردد.

دادگاه عمومی حقوقی شعبه  29حقوقی  -معارف وند

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت منوچهر زارعی خواندگان  -1مصطفی شعبانی فرزند نصراله  -2حبیب اله مصدق فرزند مصطفی  -3محمد حسین
شــمس فرزند فضل اله خواســته مطالبه وجه در تاریخ  96/1/20خواهان بانک مهر دادخواســتی به طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواسته مطالبه وجه به
شــعبه  38تقدیم که به شــماره  575/38/95ثبت و برای روز  96/5/17ساعت  18/15وقت رســیدگی تعیین گردیده است .و با توجه به مجهول المکان
بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و موافقت دادگاه مســتندا به ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهــی می گردد خوانده مذکور می تواند از تاریخ نشــر آگهی جهت اعالم آدرس و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتــر دادگاه مراجعه و یا در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حضور بهم رساند بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  38شورای حل اختالف قم

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

برابر رای شماره  -139560306021002163هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی ابدار فرزند اســمعیل به شــماره شناسنامه  355صادره از بردسکن
در یک باب ساختمان به مساحت  50/32متر مربع قسمتی از پالک  488فرعی از  4اصلی واقع در بردسکن بخش  4بردسکن خریداری از مالک رسمی خانم
بتول کرمی فرزند اسماعیل 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 انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  389تاریخ انتشار نوبت اول  96/2/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/3/11

محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی ابالغ اخطاریه ماده  87پرونده شماره 139504006092002449/1

بدینوســیله اعالم میگردد ششــدانگ پالک ثبتی  1352فرعی از  12اصلی بخش نه مشــهد متعلق به شــما در قبال طلب خانم طاهره اســالمی به
تعداد یکصد عدد ســکه طالی بهار آزادی بازداشــت گردیده لذا طبق ماده  87ایین نامه اجرای مراتب به شــما ابالغ میشــود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از
طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ منتشر گردیده است 1739 .

اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

همچنین فناوری نورپردازی  ASUS Aura Syncمادربوردهای
موردبحث ،با اس���تفاده از یک هدر  RGBروی برد به گیمرها این
ها
امکان را میدهد که جلوههای نورانی زیبایی را خلق کنند و آن
را میان ابزارهای سازگار با این فناوری شامل نوارهای  ،RGBکارت
گرافیک ،کیبورد و حتی ماوس به اشتراک بگذارند.
مادربوردهای  ROG Strix H270I Gamingو B250I Gaming
همچنین از کدک انحصاری  SupremeFX S1220Aبهره میبرند
و صدایی قوی با نرخ سیگنال به نویز  113dBدر ورودی و 120dB
در خروجی را ارایه میدهند.
مجموعه نرمافزار  Sonic Studio IIIنیز تمام امکانات الزم را برای
کنترل صدا فراهم میآورد.
مادربوردهای  ROG Strix H270I Gamingو B250I Gaming
دارای جدیدترین ش���بکه اینتل  I219-Vهستند تا بار پردازنده را
کاهش و بیشترین خروجی  TCPو  UDPرا ارایه دهند.
به همین دلیل توان بیشتری برای اجرای بازیها ایجاد میکنند.
عالوهبراین مادربوردهای جدید ایسوس مجهز به استاندارد جدید
های  2x2و سرعت انتقال  867مگابیت
 802/11ac Wi-Fiو آنتن
بر ثانیه هستند.

دو ش���کاف  PCIe 3.0 x4 M.2نیز به کاربران اجازه میدهد از
تبادل اطالعات تا سرعت  32گیگابیت بر ثانیه لذت ببرند.
همچنین هوشمند  RAMCache IIتمام ابزارهای ذخیرهسازی را
عالقه و برنامهها
های مورد
گیرد تا بازی
عنوان حافظهکش بهکار می
به
با سرعت بسیار بیشتری اجرا ش���وند و در همان لحظه اجرا آماده
استفاده باشند.
مادربوردهای  ROG Strix H270I Gamingو B250I Gaming
های حفاظتی هس���تند که Gamer’s
دارای مجموعهای از قابلیت
 Guardianنامیده میشود.
این قابلیتها شامل فناوری  ،SafeSlot، Q-LEDsمدار رگوالتور
های حافظه
ولتاژ  ،+Digiحفاظت از جریان بیشاز حد برای ماژول
و قابلیتهای هوشمند دیگری میشود.
های  PCIeبرای طول
فناوری  SafeSlotدر ارتباط با ش���کاف
عمر بیشتر مهندسی شدهاست .با استفاده از  Q-LEDsنیز میتوان
سریع مشکالت مادربورد و محل وقوع آن را شناسایی و رفع کرد.
مدار رگوالتور ولتاژ  Digi+همتوانی بهینهت���ر را به پردازنده
فرستند و محافظ  DRAM Overcurrentنیز به افزایش طول
می
عمر مادربورد کمک میکند.

آگهی فقدان سند مالکیت

باسمه تعالی

آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت تجارت ملک معتمد( سهامی خاص)
آگهی دعوت سهامداران شرکت تجارت ملک معتمد سهامی خاص ثبت شده به شماره 47396و شناسه ملی
 10380635230جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی بطورفوق العاده) که
در ســاعت  10مورخ  96/03/12در آدرس دفتر شرکت واقع در فاطمه ا لزهرا  10کدپستی 9561717636
تشــکیل می گردد حضور بهمراه رســانند .در صورت عدم حضورکلیه ســهامداران جلســه با حضور اکثریت اعضا
برگزار خواهد شد
دستور جلسه:
-1انتخاب اعضای هیات مدیره
-2انتخاب بازرسین

رئیس هیات مدیره

دادنامه

شماره دادنامه  9509972524101086شماره پرونده  9509982524100333شماره بایگانی شعبه  950335خواهان بانک انصار به نشانی خ امام
خ مینی نبش ک  28مدیریت شعب بانک انصار وکیل خواهان وحید جعفری به نشانی بلوار شهید صدوقی بلوار شهید کریمی نبش ک  6خواندگان  -1آقای مجتبی
روز خوش به نشــانی قم  45 -م عماریاســر  -ک یک  -پ  2 - 57و  -3محمد و ایمان نیکوگفتار هر دو به نشــانی قم  -بنیاد  -شــهرک ایثار  -پشــت شهرداری
کوی شهیدان حسنی  -پ  112خواسته مطالبه وجه به مبلغ  65/000/000ریال از یک فقره چک عهده بانک سپه بصورت تضامنی بانضمام خسارت تاخیر تادیه
و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل «رای شورا» در خصوص دادخواست خواهان بانک انصار با وکالت وحید جعفری به طرفیت خواندگان  -1مجتبی روز
خوش  -2محمد نیکوگفتار  -3ایمان نیکوگفتار به خواســته مطالبه مبلغ  65/000/000ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک ســپه شــعبه قم به شماره چک
 997931به تاریخ  95/5/3از شماره حساب جاری  1532800106208و گواهینامه عدم پرداخت بانک سپه شعبه قم به شماره  10001505مورخ 95/5/3
به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات
ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نشدند
و الیحه ای ارســال ننمودند .لذا شــورا ضمن اســتصحاب 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 واحد استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت
تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخت مبلــغ  65/000/000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه چــک موصوف از تاریخ
دادخواســت آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران ،در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس
از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و تا  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی قم می باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره 41
قم  -قاسمی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه  41قم نشانی قم  -خیابان
ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه

پرونده کالســه  9409982524100429شــعبه  41حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره  9509972524100573شماره
بایگانی شــعبه  940430خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال با نمایندگی آقای احمد خیرخواه به نشــانی قم  55م عماریاسر سرپرستی بانک مهر
اقتصاد خواندگان  -1اســفندیار صفری به نشــانی مجهول المکان  -2سید عباس میرکشاورز به نشانی مجهول المکان  -3محمد نسرین فرد به نشانی خ هفت تیر
ک  92پ  43خواسته مطالبه دو فقره چک به مبلغ  30میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل «رای شورا» در خصوص
دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی احمد خیرخواه به طرفیت خواندگان  -1اسفندیار صفری  -2سید عباس میرکشاورز
و محمد نســرین فرد به خواســته مطالبه مبلغ  30میلیون ریال به اســتناد دو فقره چک عهده بانک ملی ایران و ملت شعبه باهنر و جهاد به شماره چک  363306و
 980011به تاریخ  86/11/25از شماره حساب جاری  1830/7 - 1423و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملی ایران به شماره  104074مورخ  86/11/27به
انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر
شده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشته و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی
حاضر نشدند و الیحه ای ارسال ننمودند و خوانده ردیف سوم اظهار داشت که قبول دارم که اقساط معوقه شده است لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده،
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 314
و  310قانــون تجــارت ناظــر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده
استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  25/502/000ریال طبق صورت
وضعیت بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم حســب شاخص بانک مرکزی
ایران در حق خواهان صادر و نســبت به مازاد مبلغ خواســته و حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید .رای صادره نســبت به خواندگان ردیف
اول و دوم غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و تا  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی می باشــد و نســبت
به خوانده ردیف ســوم حضوری و ظرف  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی از دادگاه حقوقی می باشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  41قم  -حاتمی
رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .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

پرونده کالسه  9409982524100752شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شماره  9509972524100938شماره بایگانی
شعبه  940754خواهان بانک مهر اقتصاد با نمایندگی آقای احمد خیرخواه فرزند داود به نشانی قم  66 -م عماریاسر سرپرستی بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1آقای
حسین رنجبر فرزند علی اصغر به نشانی مجهول المکان  -2آقای محمد علی شاملو فرزند محمد حسین به نشانی قم  -خ نواب صفوی خ میالد جنب پ  8خواسته مطالبه
یک فقره چک بانک تجارت به مبلغ  1/100/000ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل «رای شورا» در خصوص دادخواست خواهان بانک
مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی احمد خیرخواه به طرفیت خواندگان  -1حســین رنجبر  -2محمد علی شــاملو به خواسته مطالبه مبلغ 1/100/000
ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک تجارت به شــماره چک  388245به تاریخ  89/4/23و گواهینامه عدم پرداخت بانک تجارت شــعبه شــهید فاطمی به شماره
 89000225مورخ  89/4/23به انضمام خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات تاخیر تادیه .با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوستی من
جمله کپی مصدق مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آن ها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خواندگان داشــته و اینکه خواندگان با وصف ابالغ قانونی در
جلسه رسیدگی حاضر نشدند و الیحه ای ارسال ننمودند 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  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 تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  1/100/000ریال بابت اصل دین به عالوه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ دادخواست
آن لغایت زمان اجرای حکم حســب شــاخص بانک مرکزی ایران در حق خواهان صادر و نســبت به حق الوکاله وکیل رای به بی حقی صادر و اعالم می نماید .رای صادره
غیابی اســت و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی قم می
باشد .قاضی شورای حل اختالف شماره  41قم  -اسماعیلی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال می گردد .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  9509972524100942شماره پرونده  9409982524100772شماره بایگانی شعبه  940774خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت
محمد رضا پاطال با نمایندگی آقای احمد خیرخواه فرزند داود به نشــانی قم  -قم  55متری عماریاســر سرپرســتی بانک مهر اقتصاد خواندگان  -1عالم تاج ازبک
فرزنــد حســینعلی بــه نشــانی کامکار 16 ،متــری دوم ،ک  6پ  -2 - 2آقــای عباس زال فرزند جواد به نشــانی کامکار 16 ،متــری دوم ک  6پ  -3 - 2آقای تقی
قراقیه فرزند صفر به نشانی قم  -قم  45 -متری کشاورز شمالی  32 -م صیاد شیرازی  -پ  8کنار مسجد امیرالمومنین خواسته ها :مطالبه وجه چک با سریال
 468108بانــک ملی مورخ  94/10/16و ســفته به شــماره های  418966 - 989664 - 989663متعلق به خوانده بــه مبلغ  32/400/000ریال به صورت
تضامنی  -خسارت دادرسی تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل «رای شورا» در خصوص دادخواست خواهان بانک مهر اقتصاد با مدیریت محمد رضا پاطال و نمایندگی
احمد خیرخواه به طرفیت خواندگان  -1عالمتاج ازبک  -2عباس زال  -3تقی قراقیه به خواسته مطالبه مبلغ  32/400/000ریال به استناد یک فقره چک عهده
بانک ملی شعبه فلکه کشاورز قم به شماره چک  468108و  1390 - 1به تاریخ  94/10/16از شماره حساب جاری  1874و گواهینامه عدم پرداخت بانک ملت
به شــماره  95686171مورخ  94/10/7و ســه فقره سفته به شماره های  418966 - 989664 - 989663متعلق به خواندگان به صورت تضامنی به انضمام
خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و خســارات 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 داشــته و اینکه خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر
نشــده اند و الیحه ای نیز ارســال نکرده اند و خوانده ردیف ســوم با حضور در جلسه دادرســی دفاع قابل قبولی نکرده است لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین
خواندگان اســتحقاق 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  310قانــون تجــارت ناظــر به ماده  249قانون تجارت و مواد  271و  1284و  1301ق م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک
و ماده واحده استفســاریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشــخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  32/400/000ریال
بابت دین بعالوه هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه چک موصوف از تاریخ دادخواســت آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شاخص بهای بانک مرکزی ایران
و ســه فقره ســفته به شــماره های  418966 - 989664 - 989663در حق خواهان صادر و نســبت به حق الوکاله وکیل رای بر بیحقی صادر و اعالم می نماید.
رای صادره در مورد خوانده ردیف ســوم حضوری و تا  20روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی اســت و نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم
غیابی اســت و تا  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و  20روز پس از آن نیز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه حقوقی اســت .قاضی شــورای حل
اختالف شماره  41قم  -اسماعیلی رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد .دبیر شورای حل اختالف شعبه 41
قم نشانی قم  -خیابان ایستگاه راه آهن  -مجتمع شورای حل اختالف  -طبقه دوم -

شعبه  41حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

اجرائیه

مشــخصات محکوم له علیرضا احتشــامی نام چدر غالمحســین نشــانی گســتان گرگان هفت دســتگاه چهارم بن بســت دوم مشــخصات محکوم علیه حسن
مرتضــوی نــام پدر اســماعیل مجهول المکان محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مروبوطه به شــماره  9610091725300119و شــماره دادنامه مربوطه
 9509971725301008محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ دویست و پنجاه هزارریال
بابت نشر آگهی در حق محکوم له ضمنا پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران بعهده محکوم علیه میباشد2967 .

قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف گرگان

نظر به اینکه آقای محمد غفوری به اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی امضاء شده مدعی است سند مالیکت تمامت چهار دانگ و نیم مشاع از ششدانگ
پالک  574فرعی واقع دراراضی عبس اباد از پالک  156اصلی دهســتان ســنگان و رشــتخوار بخش ســه تربت حیدریه که متعلق به وی میباشــد به علت نامعلوم
مفقود گردیده که و برابر ثبت دفتر امالک تربت حیدریه سند مالیکت تمامت پنج و نیم دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق ذیل دفتر  68صفحه  133بنام محمد
غفوری صادر و تســلیم گردیده و ســپس باربر اســناد رســمی  14553مورخه  1395/9/4و  1395/9/15 - 14577دفتر  32رشتخوار جمعا یک دانگ مشاع
از مالکیــت خــود را به غیر منتقل نموده اســت و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به اســتناد ماده  120آئین نامــه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت
آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ
انتشار آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت
مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد40 .

رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

برابر رای شــماره  1395/12/26 -139560306006009456هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناصر شاه پسند بنهنگی فرزند محمود به شماره شناسنامه
 1910صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  198/10متر مربع ( یکصدو نود و هشت متر و ده صدم مترمربع)
قسمتی از پالک  100/340فرعی واقع در اراضی حسنی سفلی پالک 233اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری از ورثه مرحوم بمانعلی
مقنی  -2برابر رای شماره  1395/12/26 -139560306006009454هئیت فوق الذکر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای داراب عسکریان فرزند
محمد حسین به شماره شناسنامه  11صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت با مشخصات فوق خریداری از ورثه
مرحوم بمانعلی مقنی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور
ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ 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 11 .تاریخ انتشار نوبت اول  96/2/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/3/13

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

 -1برابــر رای شــماره  1396/2/15 -139660306006000795هئیــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم محمد زاده فرزند رستم به شماره شناسنامه
 5صادره از تربت حیدریه در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت  190/30متر مربع ( یکصدو نود متر و ســی صدم مترمربع) قسمتی از پالک  21فرعی
واقع در اراضی حســین اباد پالک  117اصلی دهســتان زاوه واقع در بخش  4تربت حیدریه خریداری مع الواســطه از مالک رســمی آقای موســی جفاله  -2برابر
رای شــماره  1396/2/15 -139660306006000794هئیت فوق الذکر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی فوق الذکر در ششــدانگ یک باب ســاختمان
به مســاحت  190/20متر مربع ( یکصدو نود متر و بیســت صدم مترمربع) قســمتی از پالک فوق خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای موسی جفاله 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 تســلیم و پس از اخذ رســید 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 سند مالکیت صادر
خواهد شد 41 .تاریخ انتشار نوبت اول  96/2/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/3/13

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

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

برابر رای شــماره  1396/2/23 -139660306006000849هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم اکرم فقانی فرزند بمانعلی به شــماره شناســنامه 2043
صادره از زاوه در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  150/10متر مربع ( یک صدو پنجاه متر و ده صدم متر مربع) قسمتی از پالک  313مجزی شده از 186
متصل به  30فرعی واقع در اراضی خرایه پالک  127اصلی دهســتان اربعه واقع در بخش یک تربت حیدریه خریداری مع الواســطه از ورثه علی اصغر ابریشــمی
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 .م الف  43تاریخ انتشار نوبت اول  96/2/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/3/13

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده 9404390

بدینوســیله به خانم عزیزه گلســتانی شیشوان فرزند جعفر بشناسنامه  98و اقایان رضا افتخاری وکیلی فرزند حبیب اله بشناسنامه  878و
رضا گلســتانی شیشــوان فرزند جعفر بشناسنامه  6741و شرکت فن آوران صنعت پیشور و شرکت سینا ابتکار ابالغ میگردد که بانک صنعت و معدن اجرائیه ای
به کالسه  9404390علیه شما اجرائیه صادر نموده و و چون برابر گزارش مامور اجرای ثبت مشهد عدم حضور در آدرس اعلمی در آدرس اعالمی مورد شناسایی
واقع نگردیده اید لذا بدینوســیله به شــما ابالغ میگرد بدهی شما بابت سند رهنی و شرطی شماره  2378مورخ  1386/5/25تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره
 129به مبلغ  3/734/713/963ریال ( ســه میلیارد و هفتصدو ســی و چهار میلیون و هفتصدو ســیزده هزار و نهصدو شــصت و ســه ریال) میباشد لذا بنا به
تقاضای بستانکار طبق ماده  18آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت1749.

مسئول اجرای ثبت مشهد

آگهی دعوت از مجاورین

حســب درخواســت وارده مالکین مشاعی ششــدانگ چالک  68فرعی واقع در اراضی ابرده ســفلی پالک  97اصلی بخش  6مشهد مبنی بر نقشه برداری و
صدور سند مالکیت تک برگ با توجه به اعالم عدم امکان دسترسی به مجاورین و سایر مالیکن مشاع پالک بدین وسیله در اجرای کد  914م ب ثبتی و بخشنامه
شــماره  90/3/11-90/46869ســازمان ثبت اســناد و امالک کشــور به اطالع مالکین مشــاع و مجاورین پالک فوق الذکر که عبارتند از پالک های 66و  69و 69
مکرر فرعی میرســاند نماینده و نقشــه بردار این اداره در ســاعت  11ظهر مورخه  96/3/22در محل وقوع پالک جهت انجام معاینه محل و نقشــه برداری حضور
خواهند یافت شایســه اســت مالکین پالک های مزبور در روز و ساعت مقرر چهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی خویش در محل حضور بهم رسانند عدم حضور
مجاورین مانع از ادامع عملیات ثبتی نخواهدشد1738 .

رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز

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

برابر رای شــماره  -139560306021001433هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید ابراهیمی فرزند محمد به شــماره شناســنامه  0890096120صادره
از بردســکن در یک قطعه زمین دارای ســاختمان به مســاحت  160/26متر مربع قســمتی از پالک  1351فرعی از  4اصلی واقع در بردســکن بخش  4بردســکن
خریداری از مالک رســمی آقای رجبعلی دســترنج احدی از ورثه علی دســترنج محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت 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 دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .کالسه  95/47م الف  388تاریخ انتشار نوبت اول 96/2/27 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1396/3/11

محمد محمد زاده  -رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

دادنامه

کالسه پرونده  602/95شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار شماره حکم  51/719-95/12/30خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به نشانی گلبهار
امام خمینی  54نبش ســه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  16خوانده اکبر رودهی کوپکن به نشــانی مجهول المکان موضوع مطالبه وجه رای قاضی شــورا در
خصوص دعوی خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به طرفیت خوانده اکبر رودهی کوپکن به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره  592100عهده بانک
ملت شــعبه چهارراه خســروی مشــهد به مبلغ  30/000/000ریال و خسارت تاخیرتاادیه به انضمام هزنیه دادرسی نظر به مســتندات تقدیمی از ناحیه خواهان
که داللت بر اســتقرار دین به میازن خواســته در عهده خوانده داشــته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشــغتال ذمه خوانده و
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علی رغم ابالغ وقت رســیدگی از طریق نشــر آگهی دفاعی در مقابل دعوی مطروحه معمول نداشته و
دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اســت مســتندا به ماده  198قانون ایین دادرســی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر محکومیت خوانده
به پرداخت مبلغ  30/000/000ریال بابت چک فوق الذکر و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک  94/9/23الی یوم الوصول که در اجرای احکام
محاســبه خواهد شــد و پرداخت مبلغ  1/650/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید این رای غیابی بوده و ظرف  20روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در همین شورا میباشد97 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار

دادنامه

کالســه پرونده  604/95شــعبه اول شــورای حل اختالف گلبهار شــماره حکم  53/721-95/12/30خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به نشــانی
گلبهار امام خمینی  54نبش ســه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  16خوانده حســن خلج به نشــانی مجهول المکان موضوع مطالبه وجه رای قاضی شــورا در
خصوص دعوی خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به طرفیت خوانده حســن خلج به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره  619924عهده بانک ملت
شــعبه دانشــجو به مبلغ  14/000/000ریال و خسارت تاخیرتاادیه به انضمام هزنیه دادرســی نظر به مستندات تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار
دین به میازن خواســته در عهده خوانده داشــته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشــغتال ذمه خوانده و اســتحقاق خواهان در
مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علی رغم ابالغ وقت رســیدگی از طریق نشــر آگهی دفاعی در مقابل دعوی مطروحه معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه
خود اقامه نکرده اســت مســتندا به ماده  198قانون ایین دادرســی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
 14/000/000ریال بابت چک فوق الذکر و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک  95/7/24الی یوم الوصول که در اجرای احکام محاسبه خواهد
شــد و پرداخــت مبلــغ  1/250/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حــق خواهان صادر و اعالم مینماید ایــن رای غیابی بوده و ظــرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل
واخواهی در همین شورا میباشد9 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی

بدینوســیله به اقای محمود شــیخ احمدی فرزند یحیی فعال مجهول المکان ابالغ میشــود که اقای رضا احمدی بنکدار به وکالت اقای آبخیز فر دادخواستی
به خواســته مطالبه وجه به موجب یک فقره چک به طرفیت شــما به شــعبه  2حقوقی شــورای حل اختالف تربت جام ارائه و به کالســه  2/1225/95ثبت و برای
روزسه شنبه مورخه  96/3/30ساعت  9/30صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده  73ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه کثیراالنتشار
درج میگردد شــما میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شعبه شهرستان تربت جام مستقر در مجتمع به نشانی بلوار امام مقابل دادگستری
مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید در صورت عدم حضور
غیابا رسیدگی خواهد شد516 .

مسئول دبیرخانه شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف تربت جام

هوواوی به صورت رسمی اعالم کرد:

میتبوکهای جدید
ماه آینده معرفی میشوند

های
بو ک
هوواوی اعالم کرد ک����ه میت
صورت
جدید خود را در روز  23ماه مه به
کند.
رسمی معرفی می
اس����اس گزارش آبیرگیزمو،
فناوران -بر
س����رانجام پس از انتظاری طوالنی شرکت
های جدید
بوک
هوواوی تیزر تبلیغاتی نوت
خود را که با نام  MateBookش����ناخته
شوند ،در توییتر منتش����ر کرد و اعالم
می
ها بسیار
کرد زمان رونمایی از این دستگا ه
نزدیک است.
اند
برخ����ی مناب����ع مطلع اع��ل�ام کرده
های هوواوی در س����ه مدل
بو ک
که میت
 MateBook E، MateBook Dو MateBook
آیند.
 Xبه بازار می
بین����ی کردند که
آنها همچنی����ن پیش
های
مدل  MateBook Xدر رده دس����تگاه
بسیار باریک قرار خواهد گرفت و از لحاظ
های
های فنی هر سه دستگاه از نمونه
ویژگی
تر و از لحاظ طراحی ظاهری
قبلی پرقدرت
زیباتر هستند.
ها همچنین حاکی از این است
ش����نیده
که  MateBook Eنیز جانش����ین دستگاه
 2در  1ای����ن خانواده اس����ت و دو مدل
های فوق باریک معمولی
دیگر دس����تگا ه
هستند.
اگرچ����ه ه����وواوی اطالعات����ی درباره
های در راه خود ارایه نکرده است،
دستگاه
اند
اما برخی منابع اطالعات����ی اعالم کرده
های Kaby
که این سه دستگاه به پردازنده
کم  8گیگابایت رم مجهز
 Lakeو دس����ت
خواهند بود.
به گفته آنها اگر این موضوع صحت داشته
ای و
باشد ،شاهد عرضه دس����تگاهی حرفه
قوی در قالبی ظریف و بس����یار باریک از
خانواده هوواوی خواهیم بود.

دادنامه

کالسه پرونده  606/95شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار شماره حکم  57/726-95/12/30خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به نشانی
گلبهار امام خمینی  54نبش سه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  16خوانده حمید لطیف به نشانی مجهول المکان موضوع مطالبه وجه رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به طرفیت خوانده حمید لطیف به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 922018/58960
عهده بانک رفاه شعبه قائم مشهد به مبلغ  22/000/000ریال و خسارت تاخیرتاادیه به انضمام هزنیه دادرسی نظر به مستندات تقدیمی از ناحیه خواهان
که داللت بر استقرار دین به میازن خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و اشغتال ذمه خوانده
و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علی رغم ابالغ وقت رســیدگی از طریق نشــر آگهی دفاعی در مقابل دعوی مطروحه معمول
نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اســت مســتندا به ماده  198قانون ایین دادرســی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت دانسته و حکم بر
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  22/000/000ریال بابت چک فوق الذکر و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک  94/7/17الی یوم
الوصول که در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد و پرداخت مبلغ  1/450/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید این رای
غیابی بوده و ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا میباشد99 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار

دادنامه

کالسه پرونده  910/95شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار شماره حکم  54/722-95/12/30خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به نشانی
گلبهار امام خمینی  54نبش سه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  16خوانده اعظم ارمی به نشانی مجهول المکان موضوع مطالبه وجه رای قاضی شورا در
خصوص دعوی خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به طرفیت خوانده اعظم ارمی به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به شماره -200564-200567
 200563عهده بانک سپه شعبه میدان مادر جمعا به مبلغ  14/000/000ریال و خسارت تاخیرتاادیه به انضمام هزنیه دادرسی نظر به مستندات تقدیمی
از ناحیه خواهان که داللت بر اســتقرار دین به میازن خواســته در عهده خوانده داشــته و بقای اصول مســتندات مذکور در ید مدعی داللت بر بقای دین و
اشغتال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی دفاعی در مقابل دعوی
مطروحه معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اســت مســتندا به ماده  198قانون ایین دادرســی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت
دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  14/000/000ریال بابت چک فوق الذکر و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک هر
یک از چکها الی یوم الوصول که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ  1/280/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم
مینماید این رای غیابی بوده و ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا میباشد100 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار

دادنامه

کالسه پرونده  608/95شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار شماره حکم  59/728-95/12/30خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به نشانی
گلبهار امام خمینی  54نبش سه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  16خوانده ناصر قلندر آبادی به نشانی مجهول المکان موضوع مطالبه وجه رای قاضی
شــورا در خصوص دعوی خواهان ابوالفضل محمد زاده اخلمدی به طرفیت خوانده ناصر قلندر ابادی به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره های
 943925 -943924عهده بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار معلم جمعا به مبلغ  30/000/000ریال و خسارت تاخیرتاادیه به انضمام هزنیه دادرسی نظر به
مستندات تقدیمی از ناحیه خواهان که داللت بر استقرار دین به میازن خواسته در عهده خوانده داشته و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی داللت
بر بقای دین و اشغتال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد لذا چون خوانده علی رغم ابالغ وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی دفاعی
در مقابل دعوی مطروحه معمول نداشــته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه نکرده اســت مســتندا به ماده  198قانون ایین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را
وارد و ثابت دانســته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  30/000/000ریال بابت چک های فوق الذکر و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ
سررسید هر یک از چکها الی یوم الوصول که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ  1/700/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان
صادر و اعالم مینماید این رای غیابی بوده و ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شورا میباشد101 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف گلبهار

حصر وراثت

نظر به اینکه خانم نرگس محمدی کیذقان دارای شناســنامه شــماره  925به شــرح دادخواست به کالسه  9/96/73از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خانم عصمت قزی به شناسنامه  880در تاریخ  94/8/18در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به-1 :حســین محمدی کیذقان فرزند حســن ش ش  21590متولد  -1309سبزوار -همسر -2اعظم محمدی
کیذقان فرزند حسین ش ش  336متولد  -1352سبزوار -فرزند -3نرگس محمدی کیذقان فرزند حسین ش ش  925متولد  -1354سبزوار -فرزند
-4ربابه محمدی کیذقان فرزند حســین ش ش  648متولد  -1356ســبزوار -فرزند -5علی محمدی کیذقان فرزند حسین ش ش  56185متولد
 -1358ســبزوار -فرزند -6اکرم محمدی کیذقان فرز ند حســین ش ش  3364متولد  -1360ســبزوار -فرزند -7نیره محمدی کیذقان فرزند حســین
ش ش  3013متولد  -1362ســبزوار -فرزند اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد
شد .م الف 1014 /

قاسم زعفرانیه -رئیس شعبه  9شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
دادنامه

خواهــان  :آقای عبدالمحمد پیرزادی فرزند حیدرعلی به نشــانی شهرســتان بروجرد خ مدرس شــرقی پ  39جنب دکتــر معظمی گودرزی خوانده :
آقای محمد مینایی به نشــانی شهرســتان بروجرد بنگاه اشــراقی بلوار امام روبروی پمپ بنزین خواســته  :الزام به فک پالک خودرو رای شورا در خصوص
دادخواســت آقای عبدامحمد پیرزادی به طرفیت محمد مینایی به خواســته فک و اســترداد پالک خودروی پژو جی ال ایکس به شماره ایران  875 - 41ب
 29به انضمام هزینه دادرســی  ،با توجه به دادخواســت تنظیمی از ناحیه خواهان و همچنین اســتعالم به عمل آمده از راهنمایی و رانندگی که آخرین مالک
را خواهان معرفی کرده و اینکه خوانده علیرغم اخطار ابالغیه حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده است  ،لذا دعوی خواهان را وارد دانسته با استناد به ماده
 198قانون آیین دادرســی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به فک پالک و اســترداد پالک خودروی پژو جی ال ایکس به شــماره ایران  875 - 41ب 29
در حق خواهان صادر می نماید  .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیســت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــورا و پس ازانقضای آن ظرف مدت
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان بروجرد می باشد /.

علی محمد جوانمرد -قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهی رونوشت حصر وراثت

نظر به اینکه خانم وحیده توکلی خراســانی دارای شناســنامه شــماره  106به شــرح دادخواست به کالســه  6/49/96ش از این شورا درخواست
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان خانم آقا جالینوس زاده به شناســنامه  2195در تاریــخ  94/11/20در اقامتگاه دائمی خود
بــدرود زندگــی گفته ورثه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت  -1مجید توکلی خراســانی ش ملــی  0901081353ت ت  1342/4/25فرزند متوفی
 -2حمیــد توکلــی خراســانی ش ملــی  0040577521ت ت  1333/11/15فرزند متوفی  -3منوچهر توکلی خراســانی ش ملــی  0901013676ت ت
 1328/6/20فرزند متوفی  -4فاطمه توکلی خراســانی ش ملی  0901046272ت ت  1335/6/13فرزند متوفی  -5فریده توکلی خراســانی ش ملی
 0901112151ت ت  1348/6/25فرزند متوفی  -6ســعیده توکلی خراســانی ش ملی  0901093785ت ت  1344/12/24فرزند متوفی  -7مریم
توکلی خراســانی ش ملی  0901120162ت ت  1350/1/31فرزند متوفی  -8وحیده توکلی خراســانی ش ملی  106ت ت  1347/2/28فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد161.

شعبه ششم شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی عباس نژاد مغانی به اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی شده و تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالیکت المثنی نوبت اول به این اداره
مراجعه و مدعی اســت ســند مالیکت ســه دانگ مشاع از ششدانگ منزل پالک  3027/3140اصلی به نشانی کاشــمر خ دادگستری  8پ  46به علت نقل
مکان گم شــده اســت و برابر ســند دفتر امالک کاشــمر پالک فوق در ص  214دفتر  32ذیل ثبت  4575و به شــماره چاپی  821578صادر شده و دفتر
امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد قسمت پنج تبصره یک اصالحی ماده  120ایین نامه قانون ثبت امالک متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد باید ظرف مدت  10روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض
خود را ضمن ارائه اصل ســند مالیکت یا ســند معامله رســمی تسلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر و عدم ارسال اعتراض سند مالکیت
المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شد83 .

علی امینی  -رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی رونوشت حصر وراثت

نظر به اینکه آقای مجتبی محبی دارای شناســنامه شــماره  0939635275به شــرح دادخواست به کالســه  5/60/96ش از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اســکندر محبی به شناســنامه  5228540520در تاریخ  1396در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت  -1حســن محبی فرزند اســکندر ش م  0920060927ت ت  1368/1/10فرزند ذکور متوفی
 -2حسین محبی فرزند اسکندر ش م  0938018973ت ت  1359/10/25فرزند ذکور متوفی  -3محمد محبی فرزند اسکندر ش م 5229051825
ت ت  1357/4/1فرزند ذکور متوفی  -4مجتبی محبی فرزند اســکندر ش م  0939635275ت ت  1352/9/1فرزند ذکور متوفی  -5مرتضی محبی
فرزند اسکندر ش م  5228592660ت ت  1348/10/4فرزند ذکور متوفی  -6فاطمه محبی فرزند اسکندر ش م  5229842458ت ت 1365/5/20
فرزند ذکور متوفی  -7حمید رضا محبی فرزند اســکندر ش م  5229349964ت ت  1363/1/7فرزند ذکور متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی
درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد113.

شعبه  5شورای حل اختالف شهرستان چناران

آگهی احضار

در پرونده کالســه  1274/95آقای برات اصغر زاده به اتهام تخلفات بهداشــتی تحت تعقیب میباشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده
و به تجویز ماده  115ق.آ.د .در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت  30روز از تاریخ نشــر آگهی در شــعبه اول شورای حل اختالف چناران به
ادرس چناران جنب نمایندگی سایپا حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمایید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده خواهدشد109 .

شعبه اول شورای حل اختالف چناران

قرار تامین خواسته

به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره  27قم بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پرونده به کالسه 960145
تحت نظر اســت مالحظه می شــود خواهان مهدی شریکی ضمن دادخواســت تقاضای صدور قرار تامین خواسته را نموده لذا شورا با تشخیص فوریت صدور
قرار و نظر به فراهم شدن شرایط صدور قرار تامین خواسته به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید :قرار تامین خواسته در خصوص تقاضای خواهان
مهدی شــریکی فرزند حســین رضا ساکن قم 24 ،متری مطهری ،مطهری شمالی 24 ،متری ابوذر ،پالک  44بطرفیت خوانده آقای مجتبی بختیاری فرزند محمد
ســاکن قم 20 ،متری شــهید بهشتی ،روبروی بانک کشــاورزی ،طبقه فوقانی مانتو اپیک مبنی بر صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده بابت دو
فقــره چــک به شــماره های  391092به مبلغ  20000000ریال و شــماره  181643به مبلــغ یکصدمیلیون ریال با توجه با توجه به مســتندات خواهان و
تشخیص فوریت توقیف اموال خوانده توسط شورا مستندا به مواد  108قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب قرار تامین خواسته و اموال
بالمعارض و به استثناء مستثنیات دین خوانده به مبلغ دوازده میلیون تومان صادر و اعالم می نماید .قرار صادره بالفاصله پس از ابالغ قابل اجراء می باشد.
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