خبر
New Tab

دریچه

سه شنبه  23آبان 96
 14نوامبر 2017
 25صفر 1439
شماره 2907

فناوران -توماس اردبرینک ،خبرنگار نیویورک تایمز در تهران با انتشار توییتی اعالم کرد :خبرنگاران خارجی مقیم
ایران (مانند من) اجازه سفر به مناطق زلزلهزده در ایران را ندارند .به ما گفته شده است که باید منتظر توری باشیم
که به وسیله وزارت ارشاد سازماندهی میشود .زمان این تور معلوم نیست.

New Tab

پنجره

طرح مشترک وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی کشور

والدین در شبکه تعاملی سینا
حضور و غیاب میشوند

اینترنت طبقهبندی میشود

تایید و تکذیب هک اطالعات
 700هزار معتاد کشور

درحالیکه سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته
است سامانه جمعآوری اطالعات معتادان کشور هک
شده است ،وزارت بهداشت این موضوع را تکذیب کرد.
فناوران -روز گذشته شایعه شد که عدهای هکر
اینترنتی با نفوذ به سامانه آیداتیس وزارت بهداشت،
اطالعات  700هزار معتاد تحت درمان را به س���رقت
بردند.
پرویز افشار ،سخنگوی س���تاد مبارزه با موادمخدر
در گفتوگو با خبرنگار باش���گاه خبرنگاران جوان در
اینباره گفت :بالفاصله بعد از اطالع از وقوع این رویداد،
دستورات الزم جهت بررس���ی و شناسایی مقصر یا
مقصران داده شده است.
افشار با اعالم تشکیل تیمی در س���تاد مبارزه با
موادمخدر جهت بررسی ابعاد مختلف این ماجرا گفت:
اگر مشخص شود در این زمینه کوتاهی یا قصوری رخ
داده ،با مقصران قطعا برخورد میشود.
وی بیان کرد :زمانی که این سامانه راهاندازی شد،
به وزارت بهداش���ت عیوب آن را متذکر شدیم و قرار
بر رفع عیوب در اسرع وقت شد .قطعا موضوع افشای
اطالعات سبب ریزش بیماران میشود و روند درمان
را مختل میکند.
با این حال رییس دفتر آم���ار و فناوری اطالعات
وزارت بهداشت خبر هک ش���دن سامانه آیداتیس را
تکذیب کرد.
به گزارش ایران پزشک ،محمود تارا با بیان اینکه
هیچ نشانهای مبنی بر هک یا نفوذ به سامانه آیداتیس
یافت نشده ،گفت :وزارت بهداشت در اقدامی ضربتی
با تشکیل ستادی عملیاتی ،ادعای مطرح شده مبنی بر
افشای اطالعات بیماران مراجعهکننده به مراکز درمان
اعتیاد کشور را که به صورت سازماندهی شده منتشر
شده بود ،بررسی کرد و از مراکز نظارتی مانند مرکز
تهدیدات سایبری وزارت ارتباطات و پلیس فتا در این
راستا دعوت به بررسی صحت و سقم ادعاهای مطرح
شده کرده است.
وی افزود :بررسی شواهد فعلی نشان میدهد تاکنون
هیچ نشانهای مبنی بر هک یا نفوذ به سامانه آیداتیس
یافت نشده است.
تارا گفت :با توجه به اینکه وزارت بهداشت ،اطالعات
هویتی بیم���اران این مراکز را در س���امانه آیداتیس
کند این اطمینان اولیه وجود دارد ،افرادی
نگهداری نمی
با هدف تش���ویش اذهان عمومی و برنامهریزی شده
در نظر دارند جلوی حرکت بزرگ وزارت بهداشت در
خانه در
ساماندهی مراکز درمان اعتیاد و همت این وزارت
پیشگیری از سوءاستفادههای برخی جریانهای معدود
در این مراکز را بگیرند.

اجازه تهیه گزارش از مناطق زلزلهزده
به خبرنگاران خارجی داده نشد
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براساس این طرح دسترسیهای متفاوتی به برخی افراد و گروهها داده میشود
معاون مرک���ز ملی فضای مجازی با اع�ل�ام اجرای طرح
بندی
بندی ش���ده» در کشور گفت :تقسیم
«اینترنت طبقه
ها و براساس نیازها و ماموریتها
اینترنت برمبنای دسترسی
خواهد بود.
مهر -امیر خوراکیان در حاش���یه یازدهمین نمایشگاه
ها باید تبدیل به
های دیجیتال گفت :سیاست
المللی رسانه
بین
اندرکاران
قانون و مقررات شود و با ابالغ این مقررات به دست
امر ،بتوانیم موانع تولید محتوا را برای تولیدکنندگان کاهش
دهیم تا آنها با سهولت و آرامش و اطمینان خاطر بیشتری به
فعالیتشان ادامه دهند.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با بیان ویژگیهای
محتوا در فضای مجازی و اهمیت تصویری شدن محتوا در
فضای مجازی گفت :با گذشت زمان ،تصویری شدن محتوا در
فضای مجازی امری جدی است.
وی گفت :بیش از  ۸۳درصد کل محتوای جهان در فضای
جایی محتوای تصویری است .ویدئوها
مجازی در حال جابه
بوک
اند .همچنین فیس
در دنیا در سه سال اخیر دوبرابر شده
روزانه ۸میلیارد بازدید ویدئو دارد.
های
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد :داده
باز موضوع دیگری است که اهمیت بسیاری دارد .هرچه در
رویم ،دسترس���ی آزاد به اطالعات
فضای مجازی پیش می
نرمافزار و دادههای باز در فضای مجازی بیش���تر میشود و
اطالعات بیشتری در اختیار کاربران قرار میگیرد.
وی از دیگر موارد بس���یار مهم در فضای مجازی را تولید
و انتشار محتوا عنوان کرد و گفت :تولید و بهاشتراکگذاری
محتوا دارای اهمیت است.
موانع پیش پای تولیدکنندگان محتوای داخلی
ها و مالحظات
خوراکیان گفت :فضای مج���ازی عارضه
بسیاری دارد که الزم اس���ت بیشتر به مباحث توجه داشته
باشیم .از جمله مالحظات بازنگری در قوانین و ضوابط و مدل
مواجه با سرویس ویدیومحور است .کسانی که در این حوزه
رو
هایی روبه
کنند در کشور با موانع و محدودیت
فعالیت می
هستند.
وی یادآور ش���د :همه فعاالن فضای مجازی و کسانی که
در ارایه سرویس و زیرساخت نقش دارند ،براساس مسوولیت
اجتماعیشان وظیفه دارند این مساله را برای کاربران تبیین
ها هیچ امنیتی در فضای مجازی ندارد و باید در
کنند که داده
توزیع و انتشار محتوا توجه بیشتری داشته باشند.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت :کسانی که

آگهی موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139660301053002670هیــات اول موضوع قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضــی آقــای علی جوادیان فرزند عباس به شــماره شناســنامه  76صادره از تهران در ســه دانگ مشــاع از
ششــدانگ یــک قطعــه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت  1080متر مربع پــالک  519فرعی از  93اصلی
خریداری از مالک رســمی اقای عباس جوادیان محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .تاریخ
انتشار نوبت اول  96/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم  .96/9/8م الف 4862
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139660301053002711هیــات اول موضوع قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضی آقای مهدی رحیمی فرزند نعمت اله به شــماره شناســنامه  4282صادره از ازنا در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی به مســاحت  19501/77متر مربع پالک  23فرعی از  173اصلی خریداری از مالک رســمی اقای
مهــدی عبادی پیرآغاج محرز گردیده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .تاریخ انتشار نوبت اول 96/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم  .96/9/8م الف 4861
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139660301053002672هیــات اول موضوع قانون تعییــن تكلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالكانه بالمعارض
متقاضی آقای مرتضی جوادیان فرزند عباس به شــماره شناسنامه  60197صادره از تهران در سه دانگ مشاع
از ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مســاحت  1080متر مربع پالک  519فرعی از  93اصلی
خریداری از مالک رسمی اقای مرتضی جوادیان 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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .تاریخ
انتشار نوبت اول  96/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم  .96/9/8م الف 4863
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به کرمعلی نظری گنجه  -محمود تاجیک

کالســه پرونده  220/3/96وقت رســیدگی  1396/10/5ســاعت  10صبح خواهــان مینا مینا
خانی خوانده کرمعلی نظری گنجه  -محمود تاجیک خواسته اخذ پایانكار  -تنظیم و صورتمجلس تفكیكی و تحویل
آپارتمــان پــالک ثبتــی  358688فرعی از  60و  80اصلی قطعه  204خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاههای
عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه سوم دادگاه حقوقی شــهرری ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین
شــده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را
دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رســیدگی حضور بهمرســاند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوســیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف 4869

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به مرتضی کیارودی

کالســه پرونده  274/3/96وقت رسیدگی  1396/10/2ساعت  11صبح خواهان جالل مجرد
چوبری خوانده مرتضی کیارودی خواســته الزام به تنظیم ســندر ســمی بک باب مغازه پالک ثبتی 112/426
بخــش  12تهران خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه ســوم
دادگاه حقوقی شــهرری ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده و به
درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی
از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافت نمایــد و در وقت مقررباال جهت
رسیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده
روز خواهد بود .م الف 4870
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به وحید علی بحر

کالســه پرونده  324/3/96وقت رســیدگی  1396/10/5ســاعت  10:30صبح خواهان وحید
قاســمی امیدی خوانده وحید علی بحر خواســته فســخ عقد بیع و ابطال وکالتنامه خواهان دادخواســتی تســلیم
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرری ارجاع گردیده و وقت رسیدگی
تعیین شــده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73
قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم
شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف 4871
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به نادر مهرانی

کالســه پرونــده  431/3/96وقت رســیدگی  1396/9/28ســاعت  9صبــح خواهان فهیمه
رضایی یكتا خوانده نادر مهرانی خواسته فک پالک خودرو به شماره انتظامی  632س  58ایران  88خواهان
دادخواســتی تســلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرری ارجاع
گردیده و وقت رســیدگی تعیین شــده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور
دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی
میشــود تا خوانده از تاریخ نشــر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رســیدگی حضور بهمرساند
ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوســیله آگهی الزم شــود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م الف
4873
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری

راحتی وارد عمل
است تا در این بخش در مقایسه با گذشته به
شان به میزان جذب مخاطب،
شوند .همچنین پس از فعالیت
های
شود .در ادامه حمایت
امکانات زیرساختی حمایت می
ای از سوی وزارت
ها و هزینه
ش فنی ،تعرفه
افزاری ،دان 
سخت
شان در نظر گرفته شده است.
ارتباطات تسهیالتی برای

در حوزه زیرساخت ،ایجاد شبکه ارتباطات ،مدیریت و ارایه
سرویس نقش دارند ،مسوولیت اصلی اجتماعی را دارند و باید
توجه اساسی به موضوع محتوا داشته باشند .همچنین ضوابط
و مقررات به تولید محتوای داخلی کمک میکند.
طرحی در دست تهیه
است که به موجب آن
اینترنت طبقه بندی
شده به معنای امکان
استفاده از بخشهایی
از فضای مجازی که با
محدودیت همگانی
روبهروست برای
اقشار خاص
فراهم شود

های آینده
های اجتماعی در ماه
فضای ش��بکه
متحول میشود
های آینده شاهد تحوالتی در حوزه
خوراکیان گفت :در ماه
سایبر خواهیم بود و حتما وزارت ارتباطات زیرساختهای
الزم را برای پیامرسانهای داخلی فراهم میکند .همچنین
ش���ان را به درستی انجام
سرویسهای خدماتی هم فعالیت
خواهند داد.
وی ادامه داد :مردم در حوزه پیامرسانها تصورات غلطی
دارند مبنی بر اینکه فضا اطالعاتی خواهد ش���د و امنیتی
شان نخواهد بود ،درحالی که اینطور نیست و اطالعات
برای
های داخلی امن خواهد بود.
رسان
کاربران در فضای پیام
معاون محت���وای مرکز ملی فضای مجازی گفت :س���ند
های اجتماعی تصویب شده است و ما مشکلی در این
رسانه
زمینه نداریم و به ش���دت در حال پیگیری تحول در ابعاد
مختلف سند هسیتم.
های داخلی به صورت مرحلهای
وی بیان کرد :از پیامرسان
های خود
های داخلی باید فعالیت
کنیم .پیامرسان
حمایت می
را آغاز کنند و بخش���ی از حمایتها در مسیر ثبت و مجوز

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به حسین  -حسن  -رضا  -محسن  -عذرا
 سكینه  -فاطمه و کبری شهرت همگی سالم جواهر رسید  -سید حسن و سید جلیل هر دوخیاط اردستانی
کالسه پرونده  381/3/96وقت رسیدگی  1396/9/29ساعت  10:30صبح خواهان اصغر اسپید
خواندگان حســین  -حســن  -رضا  -محسن  -عذرا  -ســكینه  -فاطمه و کبری شهرت همگی سالم جواهر رسید -
سید حسن و سید جلیل هر دو خیاط اردستانی خواسته اخذ صورتمجلس تفكیكی به یک قطعه زمین به پالک ثبتی
 22فرعی از  112اصلی بخش  12تهران خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به
شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرری ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده
و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور
بهمرســاند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوســیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود .م
الف 4872
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان ری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سید حمید رضا نواب راد فرزند حسام الدین

خواهان  /خانم فرزانه اســمعیلی دادخواســتی به طرفیت خوانده اقای ســید حمید رضا نواب راد بخواســته
گواهی عدم امكان سازش مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609980250800761شعبه
هشــتم دادگاه خانواده شهرســتان شهرری ثبت و وقت رســیدگی آن مورخ  1396/9/25و ساعت  09:00تعیین
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و
درخواســت خواهــان مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 4874.

شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم آمنه جلیلی توانا فرزند رستم

خواهان  /آقای محســن خوش نشــین دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم آمنه جلیلی توانا بخواســته الزام
به تمكین مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9609980250800763شعبه هشتم دادگاه
خانواده شهرستان شهرری ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1396/9/29و ساعت  10:00تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 4875.
شعبه هشتم دادگاه خانواده شهرستان شهرری

دادنامه

پرونده کالســه  9509988315800561شعبه  104دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 104جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  ...شاکی اقای مصطفی مرادی فرد فرزند محمد علی
به نشــانی خرم اباد خ انقالب خ بهداشت کوچه  6پ 2628متهم اقای عرفان غالمی به نشانی
کرمانشــاه کرمانشاه مسكن مهر پردیس بیســت متری سوم امالک رونیكا اتهام ها  -1تهدید
 -2ســرقت مقرون به ازار یا مســلح بودن ســارق -3 -حمل گاز اشــک آور رای دادگاه در
خصوص اتهام عرفان غالمی دایر بر سرقت مقرون به ازار تهدید و حمل گاز اشک اور موضوع
جلب به دادرسی از این مرجع نظر به شكایت مطصفی مرادی فر صورتجلسه ماموران گزارش
ضابطین تحقیقات به عمل آمده توســط مرجع انتظامی دادسرا و این دادگاه توجه اتهام به وی
محرز است دادگاه با استناد به ماده  134از قانون مجازات اسالمی مصوب  1392و مواد 12
و  18از قانون سالح و مهمات مصوب  1390و  652و  669از قانون تعزیرات مصوب 1375
وی را از بابت تهدید به تحمل دو ســال حبس تعزیری و از بابت ســرقت مقرون به ازار عالمه
بر رد عین یا قیمت اموال مسروقه به تحمل ده سال حبس تعزیری و از بابت حمل گاز اشک
اور عــالوه بر ضبط به نفع دولت به تحمل دوس ال حبس تعزیری محكوم لیكن صرفا مجازات
اشد قابل اجرا است رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی نزد
این دادگاه میباشد 1676 .
رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی

در اجــرای ماده  174قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
در پرونده کالسه  9609988320000098متهم افشین غالمی فرزند فریدون که به اتهام
 -1مباشــرت در یک فقره ســرقت تعزیری یک دســتگاه خودروی پراید  -2تغییر در ارکان
خودروی مســروقه ( ســند نمره کــردن ) و  -3کالهبرداری و فروش مال غیر مال مســروقه
تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد تا ظرف یكماه پس از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه فوق
الذکر جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور دادسرا غیابا اتخاذ
تصمیم مینماید866.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه

آگهی احضار متهم

نظر به اینكه آقای کیومرث ســلطانی ســرتختی فرزند سیف اله به اتهام خیانت در امانت
درپرونده کالسه  9609988604300167از طرف شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی
و انقالب کرمانشــاه تحت تعقیب اســت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت
وی ممكن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
 1392/12/04مراتب به نامبرده ابالغ تاظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه چهارم
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر گردد
در صــورت عدم حضور پــس از یک ماه ازتاریخ انتشــار آگهی اقدام قانونــی معمول خواهد
شد 862

دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه

متن اگهی ابالغ دادنامه

پیرو آگهی های قبلی در پرونده کالســه بایگانی  950818شعبه  113دادگاه کیفری دو
مجتمع قضایی زندان کرمانشــاه به متهم اقای ســعید مرادی ابالغ میگردد به موجب دادنامه
شــماره  9509978313601447مورخــه  1395/12/24ایــن دادگاه در خصــوص اتهام
ســرقت موضوع شــكایت اقای ســعید ویســی جمور به رد مال و تحمل یک سال حبس و سی
ضربه شــالق محكوم گردیده اســت رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف مدت بیســت روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید
نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه میباشد1602.

شعبه  113دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه ( 113جزایی سابق)

اینترنت طبقهبندیشده اجرایی میشود
بندی شده گفت :اکنون
خوراکیان با بیان اینترنت طبقه
با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،طرحی در
دست تهیه است که به موجب آن اینترنت طبقه بندی شده
هایی از فضای مجازی که با
به معنای امکان استفاده از بخش
روست برای اقشار خاص فراهم شود.
محدودیت همگانی روبه
وی به زمان برداشته شدن این محدودیت برای خبرنگاران،
ای نکرد.
ها و مراکز یاد شده اشاره
استادان دانشگاه
خوراکیان در ادامه به فنی بودن مساله فیلترینگ پرداخت و
افزود :گاهی مواقع استادان دانشگاه ،محققان و پژوهشگران یا
ای هستند که به دلیل وجود
خبرنگاران دنبال دریافت مقاله
تصویری نامناسب با محدودیت مواجه شدهاند؛ بنابراین در
تالش هستیم دسترسی این اقشار و مراکز علمی را متناسب با
ماموریتهای آنها افزایش دهیم.
وی افزود :در دوس���ال اخیر ،مصوبات کوتاه را تبدیل به
ایم ،اسنادی که وظایف را در
اسناد قابل انتشار در کشور کرده
کند تا زندگی فضای مجازی
های مختلف مشخص می
حوزه
براساس اسناد ملی به سهولت و بدون مشکالت باشد.
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد :شبکه
ملی اطالعات ،فضای مجازی سالم ،مفید ،ایمن ،تولید محتوای
منطبق با فرهنگ ایرانی اس�ل�امی ،آموزش و فرهنگسازی،
صیانت از کودکان و نوجوانان ،خط و زبان فارس���ی ازجمله
مان اهمیت
ای است که برای
موضوعات و محورهای  ۲۵گانه
بسیاری دارد.
وی یادآور شد :در سال  ۹۶ما برای حمایت و توسعه محتوا
در کارگروه بیش از  ۹۰موضوع���ی را که مانعی برای تولید
محتوا بوده ،شناسایی کردیم و از این تعداد  ۱۵موضوع را در
اولویت قرار داریم و هماکنون با کمک دستگاههای ذیربط در
نامه و مصوبات هستیم تا به رشد فضای
حال تنظیم تفاهم
مجازی کمک بیشتری کند.
خوراکیان گفت :با انحصار در حوزه فضای مجازی موافق
نیستیم و باید کمک کنیم تا اپراتورها و همه کسانی که در
حوزه خدمات و ارتباطات نقش اصلی دارند ،در بازار تولید
مفید باشند.

آگهی وقت رسیدگی

در اجــرای ماده  180قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
مصوب  78/6/28به آقای امیر خنجری که در پرونده کالسه  9609988321400093به
اتهام تهدید تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی مورخ  96/8/15راس
ساعت  09:30صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه
معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید1664.

مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شاکی فرهاد رکنی شكایتی علیه متهم آرش صبوری به اتهام تهدید و ایجاد مزاحمت برای
اطفال مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه 9609988315200081
شــعبه  111دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشاه  111جزایی ســابق ثبت و وقت رسیدگی آن
مورخ  1396/9/28و ســاعت  09:00تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانــون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن متهــم مراتب یک نوبت در یكی از
جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه
حاضر گردد 1669 .

مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شــاکی علیمــراد ســورنی و غیــره شــكایتی علیــه متهم جمــال الدیــن رزمجو بــه اتهام
جــرح عمــدی با جســم برنــده مطرح کــه به این شــعبه ارجــاع و به شــماره پرونده کالســه
 9609988315200077شــعبه  111دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشاه  111جزایی سابق
ثبت و وقت رســیدگی آن مورخ  1396/9/28و ســاعت  10:00تعیین که حســب دســتور
دادگاه طبــق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن متهم
مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهــی میگردد تا متهم ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 1668 .

مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی

در اجــرای ماده  344قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
مصــوب  1392بــه آقای فاتح امیری فرزند حســین که در پرونده کالســه  960507جزایی
به اتهام تهدید و توهین تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به تاریخ
 96/10/6راس ســاعت  10:30صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذکور خود را
در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفــی نماید در صورت عــدم حضور دادگاه غیابــا اتخاذ تصمیم
مینماید1667.

مدیر دفتر شعبه  112دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی

در اجــرای ماده  344قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
مصــوب  1392بــه خانم پروین موســوی کــه در پرونده کالســه  960683جزایــی به اتهام
ایراد صدمه بدنی عمدی تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به تاریخ
 96/10/9راس ســاعت  09:00صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونده مذکور خود را
در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفــی نماید در صورت عــدم حضور دادگاه غیابــا اتخاذ تصمیم
مینماید1666.

مدیر دفتر شعبه  112دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه

متن اگهی ابالغ دادنامه

پیرو آگهی های قبلی در پرونده کالســه بایگانی  950543شعبه  113دادگاه کیفری دو
مجتمع قضایی زندان کرمانشــاه به متهم اقای ســید رسول حســینی ابالغ میگردد به موجب
دادنامــه شــماره  9609978313600641مورخه  1396/4/31ایــن دادگاه در خصوص
اتهام تحصیل اموال مســروقه موضوع شــكایت اقای جهانبخش پشــابادی به تحمل دو ســال
حبس تعزیری محكوم گردیده اســت رای صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف مدت بیســت روز پس از انقضاء واخواهی قابل تجدید
نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان کرمانشاه میباشد1604.

(شعبه  113دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه ( 113جزایی سابق
آگهی احضار متهم

در پرونده کالســه  9609988315200230شعبه اول بازپرســی دادسرای عمومی و
انقــالب آقایــان  -1فرید دارابی  -2احســان میرزایی  -3محمد رحیمــی  -4عرفان بموجب
شــكایت سعید کدیوریان به اتهام مشــارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی جرح عمدی با جسم
نوک تیز از حیث جنبه عمومی بزه ایجاد مزاحمت و قدرت نمایی با ســالح ســرد اخالل در نظم
عمومی از طریق درگیری و ســرقت مسلحانه مقرون به ازار شبانه تعقیب قرار دارند با توجه
به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امكان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده
 174قانون ائین دادرســی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــارآگهی و متهمین
ظرف مهلت یک ماه احضار میشــوند پــس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد
شد807.

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه

آگهی احضار متهم

نظر به اینكه متهمین به اسامی حامد رسولی  -پوریا تاشک  -پوریا مرادی و ارش مرادی
به مشــارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با سالح سرد از طرف این شعبه دادسرای عمومی و
انقالب کرمانشاه به شــماره پرونده  96099832230183و کالسه بایگانی  960199تحت
تعقیب هســتند و ابالغ احضاریه به واســطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان ممكن نگردیده
در اجرای ماده  174قانون آئین دادرسی کیفری مصوب  1392به نامبرده تا ظرف مدت یک
ماه از تاریخ انتشــار این آگهی در شعبه ســوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان
کرمانشاه جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شوند در صورت عدم حضور پس از یک ماه
از تاریخ انتشار اگهی تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد 812.
دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه

وزیر آموزش و پرورش با اعالم از بارگذاری شبکه
تعاملی آموزش و پرورش (سینا) در آینده نزدیک
ترین برنامههای
گفت :آموزش خانواده یکی از مهم
این شبکه است.
فارس -س���ید محمد بطحایی افزود :یکی از
اقدامات اساسی برای ایجاد همسویی و همگرایی
اندازی شبکه تعاملی آموزش
خانواده با مدرسه ،راه
زودی فعالیت خود را آغاز
و پرورش اس���ت که به
میکند .وی افزود :برنامههای این ش���بکه ابتدا
روسای مناطق آموزش و پرورش و در مرحله بعد
دهد و در
مدیران مدارس را تحت پوشش قرار می
های
افتاده را از آموزش
ادامه مناطق محروم و دور
الزم بهرهمند میسازد.
وی گفت :در شبکه تعاملی آموزش و پرورش،
عالوهبر برنامههای آموزشی ،برنامههای نرمافزاری
نیز ارایه میشود.وزیر آموزش و پرورش گفت :با
هجمههایی که در س���طح جامعه وجود دارد و
مش���غلهای که مدیران در مدارس با آن مواجه
هستند ،آموزش  2ساعته مدیران در هفته ضروری
است تا با مس���ائل اجتماعی ،تربیتی ،اعتیاد و ...
موجود در جامعه بیشتر آشنا شوند.
بطحایی ادامه داد :آموزش خان���واده یکی از
مهمترین برنامههای این شبکه است زیرا آموزش
خانواده به ش���کل فعلی چنانکه باید ،جوابگوی
نیازها نیست.
وی نحوه آموزش شبکه مذکور را چند رسانهای
و ترکیبی دانس���ت و گفت :موضوعات و مسایلی
شود که امکان طرح آن
در این شبکه مطرح می
های ملی وجود ندارد؛ بنابراین والدین از
در شبکه
طریق وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور میتوانند
وارد این شبکه تعاملی شوند و تنها مطالب مورد
گیرد.
نیاز و مرتبط با فرزندش در اختیار او قرار می
وزیر آموزش و پرورش ،استفاده از شبکه تعاملی
آموزش و پرورش «سینا» را برای والدین الزامی
دانست و بیان کرد :حضور و غیاب والدین از طریق
 ipصورت میگی���رد و والدین مخصوصا مادران
موظفند در ساعاتی که تعیین میشود به شبکه
سینا مراجعه و به فراگیری مطالب بپردازند.
بطحایی شبکه سینا را مخفف سامانه یکپارچه
نرمافزاری آموزش و پرورش معرفی کرد و گفت:
فضای مجازی و اینترنت ،اعتیاد ،مس���ائل بلوغ،
های کاذب،
دوران رش���د ،عفاف و حجاب ،عرفان
مسائل مربوط به محیط خانه ،ماهواره ،خودکشی
و دوس���تی و ارتباط با جنس مخالف ،موضوعات
ای هستند که در ابتدای فعالیت شبکه سینا
دهگانه
شود.
برای اولیا آموزش داده می
آگهی احضار متهم

نظر به اینكه آقای محمد حسین پناهی ازاد به اتهام دو فقره تسبیب در ایراد صدمه
بدنی شــبه عمدی ناشی از عدم رعایت اصول حفاظتی در محل کار و عدم نظارت بر حسن
انجــام کار درپرونده کالســه  9609988322400109از طرف شــعبه چهارم دادیاری
دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم
نبــودن محــل اقامت وی ممكن نگردیده اســت بدینوســیله در اجرای مــاده  174قانون
آئین دادرســی کیفری مصــوب  1392/12/04مراتب به نامبرده ابــالغ تاظرف یک ماه
از تاریخ انتشــار آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه جهت
پاســخگویی به اتهام خویش حاضــر گردد در صورت عدم حضور پــس از یک ماه ازتاریخ
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد 863
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه
آگهی احضار متهم

در پرونده کالسه  / 9609988316000304شعبه  9بازپرسی دادسرای عمومی و
انقالب متهم فاطمه حزبیان دایر بر کالهبرداری موضوع شكایت شمسی بختیاری از طریق
نشــر آگهی تحت تعقیب است و ابالغ اخطاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ایشان
ممكن نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده  174قانون ائین دادرســی کیفری مراتب یک
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی و متهم ظرف یک ماه احضار میشــود پس از انقضای
مهلت مذکور تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد 865
بازپرس شعبه نهم دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی

در اجــرای مــاده  180قانون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقــالب در امور
کیفــری مصــوب  78/6/28بــه آقای عبدالــه گومه فرزند مــراد که در پرونده کالســه
 9609988322400289بــه اتهــام دایــر بر عدم اجــرای دادنامه هیــات حل اختالف
موضــوع مــاده  180قانون کار به منزل تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگــردد که در وقت
رســیدگی مورخ  96/8/15راس ساعت  09:30صبح با در دست داشتن شماره پرونده
مذکــور خود را در موعد مقرر بــه دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا
اتخاذ تصمیم مینماید1665.
مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه  9601294وفق ماده  18آیین اجرا

اقای صحبتعلی عبدی اقدم و پوالد عبدی اقدم ساکن کرج میدان
ازادگان بلــوار امام رضا خیابان ســاوجی بیــن اردالن  3و 4ملک دوم
از تقاطع اردالن  3نبش کوچه شــادی بدینوسیله به اقایان صحبتعلی
عبدی اقدم و پوالد عبدی اقدم بدهكار پرونده کالســه فوق که برابر
گــزارش مامــور ابــالغ آدرس فوق شــناخته نگردیده ابــالغ میگردد
کــه برابر رای شــماره  77/96/541مورخ  1396/5/7بین شــما و
شهرداری منطقه  8مبلغ  5/104/709/200ریال بدهكار میباشید
کــه بر اثر عدم پرداخت وجه بســتانكار درخواســت صــدور اجرایئه
نمــوده و پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بكالســه فوق در
این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد
رسمی بشما ابالغ میگردد پس از ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب و فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار
درج و منتشــر میگردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهی
خود اقدام در غیر اینصورت پس از گذشــت مدت مذکور نیم عشــر
دولتی تعلق میگیرد و بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .م الف 8198
معاون اداره اجرای ثبت کرج  -قاسمی

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان :بانک مســكن شــعبه مرکزی خرمشــهر دادخواســتی به طرفیت آقــای مكی دریس فرزنــد ابراهیم
بخواسته محكومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ  27672319ریال بابت اصل و سود خسارت تادیه قرارداد
تسهیالت به مجتمع شورای های حل اختالف ارجاع و بكالسه  487/4/96ش  4ثبت و برای روز  96/9/29ساعت
 09/30تعیین وقت گردیده و چون خوانده مذکورمجهول المكان اعالم شــده اســت لذا بر حســب تقاضای خواهان
و دســتور شورا مســتندا به ماده  73از قانون آئین دادرسی در امور مدنی مراتب فوق یک نوبت در یكی از جراید
کثیراالنتشار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت میشود از تاریخ نشر آگهی به شعبه  4شورای حل اختالف مراجعه
و با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آدرس محل اقامت خود را اعالم در غیر اینصورت مفاد دادخواست و
ضمائم و وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و شورا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود860.
رئیس شعبه  4شورای حل اختالف خرمشهر
آگهی مزایده اموال غیر منقول
در راســتای اجرای دستور فروش به شماره  9409986141200051صادره از شعبه دوم حقوقی خرمشهر
له بدریه ســاعی پور  -صادق ســاعی پور  -صدیقه ســاعی پور  -عبدالكاظم ساعی پور  -مكیه ساعی پور  -گروین
ارفع  -ســلیمه ســاعی پور  -محمد مكی ســاعی پور  -عبدالعزیز ســاعی پور  -عبدالحمید ساعی پور  -محمد طبا
ساعی پور  -محمد باقر ساعی پور  -محمد سعید ساعی پور  -فخریه ساعی پور  -منصور ساعی پور  -نصر ساعی
پور  -پری ساعی پور  -زهرا ساعی پور  -مریم ساعی پور  -فوزیه ساعی پور  -نجات ساعی پور  -نسرین ساعی
پور  -فاطمه ساعی پور  -محمد حسین ساعی پور  -محمد حسن ساعی پور  -علیه محمد رضا ساعی پور  -محمد
ســلیمان ســاعی پور  -سارا ســاعی پور  -عبدالكریم ساعی پور  -محمد علی ســاعی پور  -محمد طاهر ساعی پور
 عبدالمجید ســاعی پور  -مبنی بر دســتور فروش ملک به پالک ثبتی  32ناحیه  3بخش  2خرمشــهر با توجه بهارزیابی طریه ارجاع به کارشناس و تعیین قیمت و با توجه به ابالغ نظریه کارشناس و عدم اعتراض طرفین و اجرای
تشــریفات مقرر در جلســه  1396/9/7ســاعت  9صبح به مزایده گذاشته میشــود که مزایده از مبلغ کارشناسی
شــروع و به باالترین مبلغ پیشــنهادی بفروش میرسد و خریدار مكلف به پرداخت ده درصد از قیمت پیشنهادی فی
المجلس بوده و الباقی ظرف مدت یكماه میباشــد که در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ مزایده در مهلت مقرر ده
درصد از قیمت تودیعی ضبط میگردد ضمنا هزینه نقل و انتقال بعهده خریدار اموال است و خریدار میتواند جهت
رویــت اموال تــا پنج روز قبل از تاریخ مزایده با مراجعه به اجرای احكام مدنی دادگســتری خرمشــهر اقدام نماید
مشــخصات ملک پالک ثبتی  32ناحیه  3بخش  2خرمشــهر خرمشــهر خیابان مولوی کیومرث به مساحت 5480/36
متر مربع به ارزش هشت میلیارد و دویست و بیست میلیون و پانصد و چهل هزارریال پایه مزایده تعیین گردیده
اجرای احكام حقوقی دادگستری خرمشهر
است 861

