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فناوران  -هوواوی قصد دارد گوشی پرچمدار جدیدش را با نام  P11معرفی کند .بر اساس شایعات این مدل دوربینی
ها حاکی
دهد .هچنین گزارش
ای در زمان فیلمبرداری ارایه می
مجهز به سه لنز خواهد داشت که وضوح تصویر فوقالعاده
است که در این گوشی از فناوری مشابه TrueDepthاپل بهره برده خواهد شد.

در کنار افزایش قیمت دالر

مذاکرات شیائومی
با ورایزون و AT&T

رجیستری قیمت گوشیها را باال برده است

پس از کس���ب موفقیتهای فراوان شیائومی
در کشور چین ،هم اکنون اعالم کرده است که
میخواهد به بازار تلفن همراه و سایر گجتهای
الکترونیکی ایاالت متحده آمریکا ورود پیدا کند.
ایس��نا  -پس از آنکه برند تقریبا نو ظهور
شیائومی در کشور مادری خود یعنی چین به
موفقیت و میزان فروش بسیار باالیی دست یافت،
هم اکنون تصمیم گرفته است بازار آمریکا را نیز
به تسخیر خود درآورد.
ش���یائومی بدین منظور قصد دارد در ابتدا
های هوش���مند
محصوالت الکترونیکی و گجت
خود را به فروش برس���اند و سپس گوشیهای
هوشمند و پرچمدار خود نظیر میت  ۱۰پرو را
به بازار این کشور تزریق کند.
به همین ترتیب شیائومی با اپراتورهای ورایزن
و  AT&Tنیز در حال همکاری است تا بتواند
با کمک آنها محصوالت خود را برای مشتریان
بینی
و طرفداران آمریکایی نیز عرضه کند .پیش
میشود ،شیائومی با ورود و پاگذاشتن بر خاک
آمریکا حتی از همتای چینی خود یعنی هوواوی
نیز پیش���ی خواهد گرفت و کار را برای اپل و
سامسونگ سخت و دشوار خواهد کرد و احتماال
بسیاری از کاربران و مشتریان آمریکایی نیز به
تر این برند
محصوالت با کیفیت و نسبتا ارزا ن
چینی گرایش پیدا خواهند کرد.
ش���یائومی به منظور ش���روع ای���ن رقابت
گسترده ،تصمیم گرفته است که فروشگاههای
خردهفروشی متعددی را در خاک کشور ایاالت
متحده آمریکا راهاندازی کند تا بتواند بهخوبی
تمامی محصوالت خود را عرضه کند و کاربران
ها دسترس���ی
آمریکایی نیز به این فروش���گاه
مناسبی داشته باشند.
بنابرای���ن بر اس���اس اظه���ارات مدیرعامل
شیائومی ،این ش���رکت قصد دارد طی دو سال
آینده پرچمداران خود را در کشور آمریکا ارایه
و عرضه کند.

های موبایل
از اواخر شهریورماه امسال که موضوع رجیستری گوشی
جدی شد ،بازار با تحوالتی همراه شد.
فناوران  -قرار بود طرح شناسهدار کردن گوشیهای موبایل اجرایی
شود تا بازار سر و سامان بگیرد ،از جنس قاچاق خالی شود ،سودی که
پیشتر به جیب قاچاقچی واریز میشد ،به جیب دولت سرازیر شود و
کسب و کارها رونق بگیرد .در کنار تمام این موارد اما تاکید و تضمین
شده بود که فشاری از هیچ جهت به مردم و خریداران وارد نشود.
حاال که این طرح به ش���کلی نه چندان قوی در حال اجراست ،چه
اتفاقی در بازار افتاده است؟
غیر از عواملی که همچنان از واردات و فروش جنس قاچاق در بازار
کنند جنس
دست نکشیدهاند ،برخی از فروش���ندگان بازار جرات نمی
قاچاق بفروشند.
برخی دست نگه داش���تهاند و از فروش گوش���یهای آیفون امتناع
ها با
کنند ،اما اتفاقی که در بازار افتاده ،این است که تعدادی از شرکت
می
همکاری یکدیگر اقدام به ثبت شرکت جدیدی برای واردات گوشی کرده
اند.
و به شکل قانونی اقدام به عرضه گوشی در بازار کرده
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که قیمت گوشیهای اپل که
هماکنون به گفته مسووالن تنها برند مشمول رجیستری است ،با افزایش
 400تا  500هزار تومانی همراه شده است که البته به گفته فروشندگان

بازار این افزایش قیمت ربط زیادی به افزایش قیمت دالر ندارد و این
شود که باعث شده
ها مربوط می
دار کردن گوشی
موضوع به ثبت و شناسه
سود بسیار باالیی عاید شرکتها شود .البته این موضوع به سود دولت هم
شود.
بوده چرا که بخشی از آن به خزانه دولت واریز می
های
ها بازاریان معتقدند که موضوع رجیس���تری گوشی
با همه این
موبایل تاکنون که فقط در حد حرف ب���وده و هنوز هیچ اتفاق خاصی
نیفتاده چرا که بسیاری از کسانی که گوشی خریداری کردهاند اگرچه با

پیامی مبنی بر رجیستر نشدن گوشیهایشان روبهرو شدهاند اما از تاریخ
ها فعال هستند و
گذرد اما همچنان گوشی
تعیین شده ،مدت زمانی می
کار میکنند .حتی گزارشهای رسیده حاکی از آن است که گوشیهایی
کارت
اکنون پس از تعویض سیم
اند هم
که شش ماه پیش هم فروخته شده
اند که این موضوع
هایی مبنی بر قاچاقی بودن گوشی دریافت کرده
پیام
نیز باعث نگرانی بسیاری از کاربران شده است.
فروش���ندگان بازار ادعا میکنند که پس از بروز چنین مشکالتی با
سامانههایی که برای پاسخگویی اعالم شده ،تماس گرفتهاند اما پاسخ
اند.
درستی دریافت نکرده
بر این اساس اگر اوضاع به همین روال ادامه پیدا کند هیچ بعید نیست
هایی که پیشتر قرار
کم موضوع رجیستری هم همانند سایر طرح
که کم
بود اجرایی شود و مس���کوت ماند باز هم به بنبست خورده و فعال با
مشکالتی همراه است که مشخص نیست تا چه زمانی اجرای کامل آن
طول بکشد .حتی بسیاری معتقدند که در صورت اجرای طرح هم از آنجا
که نه نظارتی در بازار صورت میگیرد و نه تیم منسجمی بر اجرای آن
واقف هستند ،قطعا راههایی برای دور زدن طرح پیدا خواهد شد.
حاال باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده چه اتفاقی میافتد .آیا طرح
رجیستری موفق اجرایی میشود یا باید باز هم شاهد وفور کاالی قاچاق
در بازار باشیم.

قانون

چالش قضایی موبایلی در آمریکا
اخیرا مردی به نام تیموتی کارپنتر به واس���طه سرقتهای گسترده بین
سالهای  2010تا  2012در میشیگان و اوهایو دستگیر شده و به  116سال
حبس در زندان فدرال محکوم شده است.
فناوران  -اما نتیجه درخواست استیناف او که اکنون روی میز دادگاه
عالی آمریکا قرار دارد ،میتواند روی زندگی همه آمریکاییها در سالهای
آینده اثرگذار باشد.
ماجرا از این قرار است که در جریان تحقیقات  FBIاز دزدیهای
وی ،پلیس فدرال تنها اقدام به ضبط مکالمات گوش���ی این سارق
نکرده ،بلکه تمام موقعیت او را از طریق تلفنهمراهش طی  127روز
نیز ذخیره و ثبت کرده است.
اطالعاتی که از طریق گوشی سارق مذکور به دست آمده ،نشان
میدهد که او در زمان و مکان وقوع تم���ام دزدیها در آن محل
حضور داشته است FBI .همچنین از طریق کنترل موقعیت گوشی
خوابد ،به
ها کجا می
دانسته که این س���ارق شب
وی ،به خوبی می
کدام کلیسا میرود و با چه کسانی رفت و آمد دارد.
اما ماجرا از این قرار است که  FBIدر واقع مجوزی برای ردیابی
موقعیت این سارق نداشته و تنها از شرکت ارایه دهنده خدمات به

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای مــواد  344و  454از قانــون آئیــن دادرســی کیفــری مصــوب  1392به
بهمن یاری فرزند علی بگ در پرونده کالســه  960559ت  7شــعبه هفتم دادگاه تجدید
نظــر اســتان کرمانشــاه موضوع تجدید نظــر خواهی صارم شهســواری از دادنامه شــماره
 9600420مورخــه  96/5/24شــعبه اول بخش جمیل به طرفیت وی ابالغ میشــود در
تاریخ  1396/11/7ساعت  10صبح با همراه داشتن کارت شناسایی در این شعبه حضور
یابد در صورت عدم حضور دادگاه مطابق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم مینماید584 .
دفتر شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــاکی خانم حســنا مردانپور شکایتی علیه متهم آقای رسول اســترکی به اتهام ایجاد
مزاحمت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609988328500141
شــعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  111جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی آن
مورخ  1396/11/7و ســاعت  11:00تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون ایین دادرســی مدنی بــه علت مجهول المکان بودن متهــم مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی 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 1878 .
مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  111جزایی سابق
دادنامه

پرونــده کالســه  9609988315900100شــعبه  102دادگاه کیفــری دو شــهر
کرمانشاه  102جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  9609978312501131شاکی خانم
کوثر فروتنی فرزند فردین به نشانی استان کرمانشاه شهرستان کرمانشاه شهر کرمانشاه
الهیه متهم اقای پوریا مردانی فرزند محمد به نشانی استان البرز شهرستان فردیس رکن
ابــاد خیابان لوله گاز بن بســت گالیــول پالک  568طبقه اول کد پســتی 3173978341
موبایــل  09016541286اتهــام کالهبرداری به میزان نه میلیــون و نهصد هزارریال از
طریق عرضه لباس برای فروش در کانال تلگرام رای دادگاه به موجب کیفرخواست شماره
 96-5107213صــادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان کرمانشــاه اقای پوریا
مردانــی فرزند محمــد متهم اند به کالهبرداری بــه میزان نه میلیــون و نهصد هزارریال
از طریــق عرضه فروش لبــاس در کانال تلگرام نظر به مجمــوع اوراق و محتویات پرونده
مفاد کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان کرمانشاه و تحقیقات
انجــام شــده و گزارش و تحقیقات جامــع مرجع انتظامی و واریز وجه به حســاب متهم نزد
بانک پاســارگاد و عدم ارســال کاال توســط متهم و گزارش پلیس فتا و شــکایت مقرون به
واقــع خانم کوثر فروتنــی و متن پیامهای نامبدره در صفحات  6-5-4-3-2-1اســتعالم
بعمل امده در ص  35-25-15و عدم مراجعه و حضور متهم در جلســه رســیدگی بدون
اعــالم هر گونه عذر موجه علیرغم مطالب ذکر شــده و مضــی مهلت و انتظار کافی دادگاه با
توجــه به ابالغ قانونی به متهم و ســایر قرائن و اوضاع و امــوال موجود در پرونده وقوع و
ارتکاب بزه موصوف را از ناحیه متهم ثابت و محرز تشــخیص داده و مســتندا به ماده یک
قانون تشــدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشــا و کالهبرداری مصوب مجمع تشــخیص
مصلحــت نظام نامبدره را به تحمل پنج ســال حبس تعزیری و رد مبلغ فوق در حق شــاکی
خصوصــی و پرداخت همین مبلــغ بعنوان جزای نقدئی در حق دولــت محکوم مینماید رای
صادره با توجه به مطالب صدر الذکر و مستندا به مواد 406 -375 -344 -342 -340
قانون ایین دادرســی کیفری مصوب  1392غیابی محســوب و ظرف مهلت بیست روز پس
از ابالغ به محکوم علیه قابل واخواهی در همین دادگاه خواهد بود و پس از انقضاء مهلت
واخواهی ظرف بیســت روز به استناد مواد  431-427-426-406قانون آ.د.ک 1392
قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر اســتان کرمانشــاه میباشد مقرر است دفتر
پرونده تایپ یا پاکنویس از امار شــعبه کســر به محکوم علیه ابالغ در صورت واخواهی به
نظر برســد در صورت تجدید نظر به محکام تجدید نظر اســتان و برگ شــماری و ممهور به
مهر دفتر شــعبه و به اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه ارسال و
برابر مقررات قانونی اقدام گردد1848 .
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی

در اجــرای تبصره  1ماده  394قانون آئین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در
امور کیفری مصوب  1392حسب شکایت اقایان  -1بابک یاوری با وکالت اقای حامد مرادی
 -2عطــا احمدی  -3یاســر عبدالهی ده باغــی علیه متهم متواری اقــای مصیب مرادی فاقد
مشخصات بیشتر به اتهام  -1مشارکت در سرقت از طریق راهزنی  -2مشارکت در تخریب
عمــدی خــودرو  -3ایراد صدمــه بدنی عمــدی در پرونده  950029تحــت تعقیب بوده و
مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی به تاریخ  97/2/8راس ساعت
 9صبح با در دست داشتن شماره پرونده مذکور جهت تدارک دفاع از اتهام انتسابی در این
شعبه حضور بهم رسانید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید 187 .
مستشار شعبه اول دادگاه کیفری یک ( ویژه نوجوانان) استان کرمانشاه
برگ اجرائی

مشــخصات محکوم علیه  :محســن دهیار مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلمدی نشانی محل اقامت گلبهار
امــام خمینــی  54مهــر  8بلوک  3غربــی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره  38-38تاریخ  96/1/30شــعبه اول شــورای حل اختالف
شهرســتان گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  5/000/000ریال بابت خواســته
و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک لغایت زمان اجرای حکم که در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد و همچنین پرداخت مبلغ
 1/065/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی میباشد و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در
حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد  24و  34و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522
و 523و  526قانون آئین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید548 .

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

برگ اجرائی

مشــخصات محکوم علیه  :محمد رحیمی زارع مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلمدی نشــانی محل اقامت
گلبهار امام خمینی  54مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شماره  37-37تاریخ  96/1/30شعبه اول شورای حل اختالف
شهرســتان گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  5/000/000ریال بابت چک مورد
دعوا و نیر خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و همچنین پرداخت مبلغ
 977/500ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی میباشد و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق
دولــت پرداخــت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت
محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد  24و  34و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522
و 523و  526قانون آئین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید549 .

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

های وی
تیموتی کارپنتر خواسته تا اطالعات مرسوم مربوط به تماس
را در اختیار آنها بگذارد.
حاال تیموتی کارپنتر در درخواست فرجامخواهی خود اعالم کرده که بر
اساس قانون مصونیت از تحقیقات بدون دلیل ،حریم خصوصی او با کنترل
موقعیتش از طریق ردیابی تلفن همراهش شکسته شده است ،آن هم بدون
مجوز قانونی برای این مورد مشخص.
به این ترتیب هر آمریکایی که تلفن همراه دارد ،چشم به تصمیم دادگاه
عالی آمریکا دوخته تا ببیند نتیجه چیست.
دانستن موقعیت کاربران تلفن همراه یکی از اطالعاتی است که به شکل
خودکار توسط اپراتورها ثبت میشود .این اتفاق از طریق برقراری همیشگی
ارتباط تلفن همراه چه در حالت خاموش و چه در حالت روشن با آنتنهایی
که در سراسر کشور گسترده اس���ت ،رخ میدهد .در واقع این الزمه ارایه
خدمت به کاربران تلفن همراه است که هر لحظه به یک آنتن در نقطهای
مشخص متصل باشند.
به عالوه پیشرفتهای فناوری به آنتنهای تلفن همراه این امکان را داده
که به نقاط کوچکتر و کوچکتر نیز وارد شوند و به ارایه خدمات ارتباطی
بپردازند و این یعنی موقعیت هر کاربر نیز به ش���کل دقیقتری مشخص

دادنامه
پرونده کالســه  9609981514400093شــعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان ساری  104جزایی
ســابق تصمیم نهایی شماره  960997511701064شاکی خانم ســیده زهرا انور خورا فرزند سید رمضان
ســای روستای شــکتا نبش بهاران  6منزل علیرضا اکبری متهم اقای سید مهدی نیک نفس بابلسر خ شریعتی
 16متری آپارتمان نیاش طبقه اول فعال مجعول المکان اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر رانندگی رای
دادگاه در خصوص اتهام اقای ســید مهدی نیک نفس فرزند ســید غالم دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی با
وسیله نقلیه موتور منجر به ایارد صدمه بدنی غی رعمدی نسبت به شاکیه سیده زهرا اندر خورا که منتهی به
صدور کیفرخواست پیوست پرونده از سوی دادسرای عمومی ساری شده است دادگاه با توجه به جامع اوراق
و محتویات پرونده شکایت شاکیه گواهی های پزشکی قانونی نظریه افسر کاردان فنی تصادفات که مصون از
تعرض و تخدیش باقیمانده است و با توجه به گزارش اولیه مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهم و دیگر قرائن
و امارات موجود بزهکاری متهم از نظر این دادگاه محرز و مســلم اســت مستندا به مواد -450-449-448
 715-714-709-488قانون مجازات اسالمی مصوب  92حکم بر محکومیت متهم موصوف به پرداخت یک
و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی ســاق پای راســت و نیم درصد کامله بابت ارش تورم در همین قســمت
یک درصد دیه کامله بابت جراحت قدامی فوقانی ساق راست دامیه یک و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی
زانوی راست نیم درصد دیه کامله بابت خراشیدگی خلف ران راست حارصه و دو فقره یک و نیم هزارم دیه
کامله بابت کبودی قدام ران پای چپ سه هزارم دیه کامله بابت کبودی لب فوقانی دو دهم درصد دیه کامله
بابت تورم در همین قســمت دو درصد دیه کامله بابت ارش آســیب نسوج نرم زانوی راتس و کشیدیگ رباط
متقاطع قدامی زانوی راست در حق شاکیه مذکور ظرف مدت دو سال قمری از زمان حدوث و از جنبه عمومی
جرم مستندا به ماده  717قانون مجازات ساالمی مصوب سال  75از بخش تعزیرات و با اعمال بند یک ماده 3
قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی
در حق دولت جمهوری اسالمی ایران صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز
پس از ابالغ دادنامه قابل واخواهی در این شــعبه و پس از انقضاء مدت مذکور ظرف مدت بیســت روز قابل
تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان مازندران میباشد 506 .
رئیس شعبه  104دادگاه کیفری دو ساری
آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوســیله به اقای ســالم عدلی فرزند صبر شــماره شناســنامه  771متعهد به نشــانی خرمشــهر
محرزی نهر  8فعال مجهول المکان ابالغ مشــود که بانک انصار خرمشــهر به اســتناد قرارداد بانکی شــماره
 1386/4/14-3074جهــت وصــول مبلــغ  63/663/661ریال بابــت اصل و فرع بدهی کــه از تاریخ
 1390/10/14روزانــه مبلــع  664ریال به بدهی اضافه میگردد طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر
نمود و پرونده اجرایی به کالسه  9000021ار این اداره تشکیل شده و با توجه به عدم شناسایی آدرس
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18ایین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های
کثیراالنتشــار محلی آگهی میشــود و تا ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد
نســبت به پرداخت بدهی خود اقــدام ننمائید در غیر اینصورت عملیات اجرایی علیه شــما جریان خواهد
یافت977 .
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر
آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه در پرونده کالســه  9609985185200396آقایان محمد آذریان فرزند علی و مرتضی
اذریان فرزند علی باتهام ســرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی از طرف این دادیاری تحت تعقیب هســتند به
جهت معلوم نبودن محل اقامت و ابالغ احضاریه ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده  174قانون ائین
دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا در ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه اول دادیاری
دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان سرخس جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم
حضور اقدام قانونی معمول خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سرخس
اخطاریه
نظــر به اینکه بدلیــل تعدد مالکین و مجاورین دسترســی به کلیه مالکین مشــاعی پالک  267فرعی از
 58اصلی و مجاورین پالک مذکور میســر نمیباشــد لذا وقت تعیین متراژ و مساحت پالک  267فرعی از 58
اصلی بخش سه کاشمر مورد تقاضای آقای علی حجی نیای فروتقه برای روز  1396/10/2ساعت  10تعیین
گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قایل
هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهمرسانیده و برابر
کد  914مجموعه بخشــنامه های ثبتی مطالب خود را اظهار دارید در صورت عدم حضور و نبودن اختالفی بر
اساس مقررات سند مالیکت بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد 389 .
رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر
آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول
به موجب اجرائیه صادره از ســوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد در پرونده کالسه 950511
اجرایی محکوم علیه شــرکت مذاب گســتر جویمند به پرداخت مبلغ  61/363/329ریال در حق علی صمد
زاده شــهری و مبلغ  1/000/000ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم میباشــد که محکوم له
در قبال پرداخت محکوم به یاد شــده فوق اموال منقول به شــرح ذیل را جهت توقیف معرفی نموده اســت
 -1یک دســتگاه پمپ باد ایران مکث به ارزش 2 /000/000ریال  -2دو عدد کپســول هوا جمعا به مبلغ
 4/500 /000ریــال  -3یــک دســتگاه خوا بــرش نو بــه ارزش  2/350/000ریال  -4یــک عدد رگالتور
کپســول گاز به ارزش  1/200/000ریال  -5یک دستگاه پمپ باد فرسوده به ارزش  1/500/000ریال
 -6یــک دســتگاه پمپ جک بــه ارزش  1/500/000ریال  -7مقدار  222/5کیلو گــرم آلومینیوم از قرار
کیلویــی  45/000ریال بــه ارزش  10/012/500ریــال  -8مقدار  528کیلوگرم اهــن ضایعاتی از قرار
کیلویی  7/000ریال به ارزش  36/900/000ریال که توســط اجرای احکام توقیف و طبق نظر کارشــناس
کل اموال جمعا به مبلغ  59/962/500ریال ارزیابی شــده اســت و مقرر شــده در روز چهار شــنبه مورخه
 96/10/20از ســاعت  10الــی  11صبح از طریــق مزایده حضوری در محل اتاق اجرای احکام دادگســتری
گناباد به فروش برســد لذا طالبین به خرید میتوانند در روز و ســاعت تعیین شــده در محل مذکور حاضر و
در مزایده شــرکت نمایند مزایده از قیمت ارزیابی شــده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین
قیمت را پیشــنهاد نمایند فروخته خواهد شــد و ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و
نامبرده مکلف اســت مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگســتری تودیع و قبض مربوطه را تسلیم
اجرای احکام نماید در غیر اینصورت  10درصد دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد
شد طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده
به این اجرا مراجعه نمایند 1256.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد
آگهی مزایده اموال غیر منقول ( اسناد ذمه) پرونده اجرایی شماره 139604006223000021

به موجب پرونده اجرایی کلساه فوق بابت چک به شماره  2381/296973مورخ  1395/12/10به مبلغ  600/000/000ریال سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک باب منزل به پالک ثبتی شماره  4997فرعی از  3027اصلی بخش یک حومه کاشمر  -خیابان خرمشهر  -خرمشهر  10بعد از
چهارراه اول قطعه چهارم سمت راست پالک  17که سند ان به شماره چاپی  349674در صفحه  235دفتر امالک جلد  42ذیل شماره  6059ثبت
گردیده است و سند مالیکت ان به نام اقای سید محمد هادی عسکری صادر و تسلیم شده است سپس ذیل شماره 139605806012000132
دفتر بازداشــتی بازداشــت گردیده اســت که طبق نظر کارشــناس رســمی به مبلغ  1/653/000/000ریال ارزیابی شــده و پالک فوق به صورت
زمین که برابر گزارش مامور اجرا ملک مزبور در تصرف مدیون میباشــد حدود و مشــخصات ششــدانگ پالک به شرح ذیل شماال بطول  11/97متر
دیوار اشتراکی با زمین مصترفی از پالک  2639فرعی شرقا بطول  24/95متر دیوار اشتراکی با زمین متصرفی از پالک  2639فرعی جنوبا بطول
 11/96متر محل درب و دیوار به خیابان  17متری غربا بطول  25/30متر دیوار اشتراکی با زمین متصرفی جواد عبدالهیان از پالک  2639فرعی
حقوق ارتفاقی ندارد و پالک فوق از ســاعت  9الی  12روز چهار شــنبه مورخ  96/10/20در اداره ثبت اســناد و امالک کاشمر واحد اجرا) واقع در
خیابان خرمشهر کوچه شهید عازم مقابل استادیوم ورزشی از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ  1/653/000/000ریال شروع و به
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود الزم به ذکراست پرداخت بدهی های مربوط به اب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی
ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزنیه های فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مســترد خواهد شــد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز اداری بعد از
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد387 .

واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر

میشود.
گذار خدمات ارتباطی در آمریکا این
 FCCبه عنوان نهاد مقررات
الزام را برای اپراتورهای آمریکایی ایجاد کرده تا آنها در شعاع 50
متری آنتنهای خود امکانی فراهم کنند تا کس���انی که با پلیس و
فوریتهای اورژانسی ( )911تماس میگیرند ،موقعیت افراد را نیز
ثبت کنند.
حاال ظاهرا از این امکان برای ردیابی این س���ارق یعنی تیموتی کارپنتر
استفاده شده و این مساله حقوقی را ایجاد کرده که آیا چنین استفادهای
مجاز است و آیا این به منزله نقض حریم خصوصی افراد است؟
از منظر عمومی امکان ردیابی و دس���تگیری مجرمان به وسیله پلیس
پذیرفته شده است .بر اس���اس قانون اما به منظور حفاظت از شهروندان
بیگناه ،باید مجوزهای الزم قبل از هرگون���ه تحقیقات از قاضیها دریافت
شود .موضوعی که ظاهرا در این مورد خاص رعایت نشده و مورد شکایت
این سارق قرار گرفته است.
به این ترتیب حاال یک پرونده حقوقی جدید روی میز قضات عالی آمریکا
قرار دارد تا بررسی کنند آیا دستگیری و استناد به موقعیت گوشی این سارق
به عنوان ادله محکومیت ،قانونی بوده است یا نه؟

اخطاریه
خوانده آقای محســن فیضی فرزندحســین همسر شــما خانم فهیمه جعفری فرزند حسین با دردست
داشتن دادنامه شماره 9509975113801101به تاریخ  1395/08/29وکالسه پرونده940868
وقطعیت 96/06/11صادره ازشعبه 25دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهیدمطهری مشهد
این خانم قصد ثبت واقعه طالق خود را دارد .ظرف مدت 7روز به این دفتر خانه مراجعه نمایید
مراتب جهت اطالع اعالم میگردد .م الف 101:
سردفترازدواج وطالق  42-55عباس تشکری
برگ اجرائی
مشخصات محکوم له  :مهدی اسکندری نام پدر محمد نشانی محل اقامت شهرکرد ناغای روستای جهمان
محکوم به بموجب دادنامه شماره  119مورخ  96/6/24شورای حل اختالف خرمشهر حوزه نهم محکوم علیه
اقای ایرج بختیار وند محکوم به پرداخت مبلغ سی و هشت میلیون ریال در حق محکوم له و هزنیه دادرسی
و خســارت تاخیرتادیه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت با احتســاب اجرای حکم در حق محکوم له گردید.
مشــخصات محکوم علیه  :ایرج بختیار وند نام پدر محمد کریم به نشــانی محل اقامت  :مجهول المکان  .به
استناد ماده  33قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ این اجراییه ظرف ده روز
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر
اینصورت طبق قانونی اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای دادگستری صورت می پذیرد969.
شورای حل اختالف خرمشهر حوزه نهم
آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شــورای حل اختالف شهرســتان فردوس محکوم علیهما آقای جواد بهمدی و خانم راضیه فیض بخش در پرونده
کالســه  960607مطروحه در اجرای احکام شــوراهای حل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  110/920/930ریال بابت اصل خواســته و خسارت
تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ  1/465/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  3/840/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ  1/150/000ریال
بابت هزنیه کارشناسی و آگهی روزنامه در حق محکوم له آقای غالمرضا سپاهی با وکالت اقای لطفی و و پرداخت مبلغ  5/765/250ریال به عنوان
حــق االجراء دولتی در حق دولت محکوم گردیده اســت .محکــوم علیهما خانم راضیه فیض بخش  6دانگ مفروز یک باب منزل مســکونی با موقعیت
جنوبی واقع در اسالمیه بلوار بلده متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف معرفی نموده است .که ملک فوق توقیف و براساس نظر کارشناس با
توجه به مازاد قیمت ملک نسبت به محکوم به یک دانگ آن به مبلغ  154/916/666ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشناس مصون از اعتراض باقی
مانده لذا به تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز دو شنبه مورخ  1396/10/25ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری
و با حضور نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرستان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به
شــخصی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید
ملک مذکور به این اجرا مراجعه نمایند .برنده مزایده باید حداقل  10درصد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تسویه حساب کامل
نسبت به تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد369 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی مزایده مرحله اول

بــه موجــب اجراییه صادره از شــورای حل اختالف شهرســتان فردوس محکوم علیه آقــای مهدی ایومن فرزند نعمت اهلل در پرونده کالســه
 960720مطروحه در اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  15/182/072ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه
تاکنون و مبلغ  967/500ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  650/000ریال بابت هزنیه کارشناسی و آگهی روزنامه در حق محکوم له آقای حسین
فخر اکبری و پرداخت مبلغ  798/375ریال به عنوان حق االجراء دولتی در حق دولت محکوم گردیده است .محکوم علیه یک دستگاه خودرو پراید
مدل  1381به رنگ ســفید شــیری به شــماره انتظامی  536ی  83ایران  32متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف معرفی نموده اســت .که
خودرو فوق توقیف و براساس نظر کارشناس به مبلغ  38/000/000ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشناس مصون از اعتراض باقی مانده لذا به
تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز ســه شــنبه مورخ  1396/10/26ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور
نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری 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 خودرو مذکور
به این اجرا مراجعه نمایند .برنده مزایده باید حداقل  10درصد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تســویه حســاب کامل نسبت به
تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد368 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شورای حل اختالف شهرستان فردوس محکوم علیه آقای محمد رضا علیپور در پرونده کالسه  950416مطروحه
در اجرای احکام شــوراهای حل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  11/531/914ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ
 165.000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  650/000ریال بابت هزنیه کارشناســی و آگهی روزنامه در حق محکوم له آقای محمد رضا علیپور و
پرداخت مبلغ  508/250ریال به عنوان حق االجراء دولتی در حق دولت محکوم گردیده اســت .محکوم علیه یک دســتگاه موتور ســیکلت به شماره
انتظامی  792-2247متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف معرفی نموده اســت .که موتور ســیکلت فوق توقیف و براساس نظر کارشناس به
مبلــغ  7/500/000ارزیابــی گردیده و نظر کارشــناس مصون از اعتــراض باقی مانده لذا به تقاضای محکومله مقــرر گردید مرحله اول مزایده در
روز پنج شــنبه مورخ  1396/10/21ســاعت  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 شــخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد
شــد خریــداران محتــرم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید موتور ســیکلت مذکور به این اجــرا مراجعه نمایند .برنده
مزایده باید حداقل  10درصد از بهاء فروش را فیالمجلس تودیع نماید و پس از تســویه حســاب کامل نســبت به تحویل آن برابر مقررات اقدام
خواهد شد370 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی انحصار وراثت

خانم طاهره شرفی از این شورا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان جعفر قلی شرفی در تاریخ 1396/7/4
در اقامتــگاه دائمــی خــود فردوس فوت نموده و وارثین حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  -1حســین شــرفی به شناســنامه شــماره  222صادره
ازفردوس فرزند متوفی  -2علیرضا شــرفی به شناســنامه شــماره  17صادره ازفردوس فرزند متوفی  -3حسن شرفی به شناسنامه شماره 711
صادره ازفردوس فرزند متوفی  -4طاهره شرفی به شناسنامه شماره  312صادره ازفردوس فرزند متوفی  -5پروانه شرفی به شناسنامه شماره
 14صادره ازفردوس فرزند متوفی  -6مریم شرفی به شناسنامه شماره  92صادره ازفردوس فرزند متوفی  -7فاطمه شرفی به شناسنامه شماره
 28صادره ازفردوس فرزند متوفی  -8صغری آینه دار به شناسنامه شماره  4صادره ازفردوس همسر متوفی و الغیر مراتب یک نوبت در روزنامه
آگهی میشود تا هر کس اعتراض یا وصیتنامه ای دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شعبه تسلیم واال گواهی صادر خواهد شد367 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

برگ اجرائی

مشــخصات محکوم علیه  :محســن باللی مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلمدی نشانی محل اقامت گلبهار امام
خمینی  54مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شماره  36-36تاریخ  96/1/30شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار
که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  10/000/000ریال بابت خواسته و نیر خسارت تاخیرتادیه
از تاریخ تقدیم دادخواســت  95/11/16لغایت زمان اجرای حکم که در اجرای احکام محاســبه خواهد شد و همچنین پرداخت مبلغ 1/150/000
ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت پرداخت
نمایــد .محکــوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجــرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام
تعهــد و مفــاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مــواد  24و  34و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون
آئین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید550 .

برگ اجرائی

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

مشــخصات محکوم علیه  :علی گزبندی النگ مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلمدی نشــانی محل اقامت گلبهار
امام خمینی  54مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شماره  55-723تاریخ  95/12/30شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان
گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت بــه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  48/700/000ریــال بابت چک فوق الذکر و نیر
خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک 95/1/25الی یوم الوصول که اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و همچنین پرداخت
مبلغ  2/120/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی
در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت
محکــوم بــه و یــا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مــواد  24و  34و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522
و 523و  526قانون آئین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید551 .

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

برگ اجرائی

مشــخصات محکوم علیه  :مجید حقانی زحمتکش مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلمدی نشــانی محل اقامت
گلبهار امام خمینی  54مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره  56-724تاریخ  95/12/30شــعبه اول شــورای حل اختالف
شهرستان گلبهار که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  23/600/000ریال بابت چک فوق الذکر
و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک  92/11/12الی یوم الوصول که اجرای حکم که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و همچنین
پرداخت مبلغ  1/490/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشر
دولتــی در حــق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ اجرایی ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای
پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد  24و  34و  35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد
 522و 523و  526قانون آئین دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید537 .

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان گلبهار

رابط

سیستم عامل بلک بری هم
متوقف شد

بلکبری اعالم کرده است که تا دو سال آینده
سرویسهای مربوط به سیستمعامل بلکبری را
تعطیل خواهد کرد.
بری در بازار
که این روزها بلک
فناوران -درحالی
گوشی آندرویید ممکن است انتخاب اول نباشد،
های مربوط به این
جالب توجه است که سرویس
ها همچنان پابرجا هستند .اما کسانی که
گوشی
هنوز از این سیس���تمعامل بهره میبرند نیز باید
هایی
بدانند که بلکبری اعالم کرده س���رویس
همچون اپ اس���تور بلکبری را تا دو سال آینده
تعطیل خواهد کرد.
از آنجایی که دو سال از فروش اولین گوشی
گذرد ،منطقی اس���ت که این
بلکبری  ۱۰می
شرکت بخواهد خدمات خود را برای این پالتفرم
متوقف کند .س���ایت  Blackberry travelو
تماس تصویری  PlayBookاولین سرویسهایی
خواهند بود که پیش از بقیه به ترتیب در فوریه و
مارس  ۲۰۱۸متوقف خواهند شد.
اما تعطیلی بزرگ مربوط اس���ت به اپ استور
بری ک���ه در تاریخ  ۳۱دس���امبر
جهانی بلک
س���ال  ۲۰۱۹به وقوع خواهد پیوست .بنابراین
هایی مانند پاسپورت و کالسیک راهی برای
دستگاه
دانلود اپلیکیشن نخواهند داشت .با این حساب
ها آغاز
شمارش معکوس برای طرفداران این گوشی
شده است و با پایان این زمان ،راهی به جز عزیمت
اواس وجود نخواهد داشت.
به سمت آندرویید یا آی
اما خبر خوش برای کاربران دستگاههای BB10
این است که کمپانی بلکبری متعهد شده این
ها حداقل دو سال دیگر پشتیبانی خواهند
دستگاه
شد .گوش���یهای مجهز به  BBOSنیز حداقل
دو سال امکان استفاده از شبکه خواهند داشت.
این شرکت همچنین اعالم کرده است کاربرانی
که هنوز از دستگاههای قدیمی بلکبری استفاده
های آندروییدی این
کنند برای خرید دستگاه
می
شرکت مثل  KeyOneو  Motionاز تخفیف
بهرهمند خواهند شد؛ اما جزئیات دقیق این طرح
برگ اجرائی
تخفیفی هنوز عنوان نشده است.
مشــخصات محکوم علیه  :حســن خلج مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلم

امام خمینی  54مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره  53-721تاریخ  95/12/30ش
شهرســتان گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 0
فوق الذکر و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک  95/7/24الی یوم الوصول که اجرای حکم که د
شــد و همچنیــن پرداخــت مبلــغ  1/250/000ریال بابت هزنیه دادرســی در حق خواهان صــادر و اعالم میگ
همچنیــن پرداخت نیم عشــر دولتــی در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ اجرا
موقــع اجــرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجــام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت ب
و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی مدنی اقدام قانونی از س
صورت می گیرید538 .

مراقب حفظ شناسه IMEI
گوشی باشید

شورای حل اخ
اولشناسه
شعبهپایه
بر

با توجه به اجرای رجیستری
برگ اجرائی
مشترکان موبایل
کارت،
 IMEIو شماره س���یم
باید در حفظ  IMEIدق���ت به خرج دهند و از
نصب اپلیکیش���نهایی که مشخصات گوشی را
تغییر میدهند یا س���پردن تعمیرات گوشی به
افراد نامطمئن بپرهیزند.
اول جدید
های
فارس -برای فعالس���ازی گوشی
شورای حل اخ
شعبه
اجرائیاز طریق سامانه
برگ باید
در طرح رجیستری کاربر
مشــخصات محکوم علیه  :ناصر قلندر ابادی مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زا
رای شــماره
عملمحکوم به
واحــد .16
 37777غربی
(س���تارهمهر  8بلوک
نبش ســه راهی اول
بموجباین
کند: .در
مربع)
گلبهــار امــام خمینی 54همتا
شــعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به محک
 IMEIو
ش���ماره
کارت،
ش���ماره نیرسیم
یک از چکها ا
سررســید هر
تاخیرتادیه از تاریخ
خســارت
سامانههای فوق الذکر و
 30/000/000ریال بابت چک
کــه در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد و همچنین پرداخت مبلغ  1/700/000ریال بابت هزنیه دادرســی
پرداختکهنماید.روی
رقمی
فعا ل
میگردد این رای غیابیکد
محکوم علیه م
6دولت
عدد حق
(یکدولتی در
س���ازینیم عشر
همچنین پرداخت
میباشد و
ظــرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای
قانون از
خرید
مدنی ووموادباید
درجاحکامشده
کارت
آئین دادرس
هنگام 526
 522و 523و
گارانتیاجرای
 64و  66قانون
مواد  24و  34و  35و  38و
اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید540 .
دریافت کرد) خواسته میشود و در
فروش���نده
شعبه اول شورای حل اخ
اجرائییکتا با یک سیم
IMEI
با
گوش���ی
نهایت یک
برگ
مشخصات محکوم علیه  :حسین حلیمی مجهول المکان  .مشخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخل
شد.
خواهد
فعال
و
منطبق
کارت
امام خمینی  54نبش ســه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره 52/720
محکومیت خوانده ب
پایه به
محکوم است
اجرایاســت محکوم علیه
قطعیت یافته
توجهکه
شهرستان گلبهار
شناسه
بر
رجیستری
به
شــورای حل اختالف با
ریال بابت چک فوق الذکر و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک  95/3/23الی یوم الوصول که
خواهان صادر
حق
در
دادرسی
هزنیه
بابت
ریال
1/050/000
مبلغ
پرداخت
همچنین
کارت ،مشترکان موبایل
محاســبه خواهد شــد و IMEIو شماره س���یم
میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس از
انجام تعهد و مفاد رای بدهــد در غیر ا
دقت به و یا
پرداخت محکوم
دریا ترتیبی
بگذارد و
کنند.
حفظبرایIMEI
آن را بــه موقــع اجــراباید
 35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی مدنی اقدام
دادگستری صورت می گیرید541 .
 IMEIروی جعبه گوش���ی درج شده یا از
شعبه اول شورای حل اخ
طریق شمارهگیری کد دس���توری ستاره مربع
برگ اجرائی
محمد زاده اخ
ابوالفضل
محکوم له :
قابلالمکان .
مربع مجهول
شــوکت غالمی
مشــخصات محکوم
رعایت
برای
مشخصاتاست.
مشاهده
علیه :شش
صفر
امام خمینی  54نبش ســه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره 54-722
شود
توصیه م
کاربران
امنیتی
شناسهخوانده به
به محکومیت
یاست
محکوم
محکوم علیه
بهیافته است
قطعیت
نکاتگلبهار که
شورای حل اختالف شهرستان
ریال بابت چک فوق الذکر و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک  95/3/23الی یوم الوصول که
دیگرانحققرار
گوش���ی خود
خواهان صادر
اختیار دادرسی در
دربابت هزنیه
راریال
1/450/000
 IMEIپرداخت مبلغ
محاســبه خواهد شــد و همچنین
میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس از
دستگاه
دستگاه،
تعمیر
نیاز به
صورت
ندهند.یادر
بدهــد در غیر ا
مفاد رای
انجام تعهد و
محکوم به و یا
پرداخت
ترتیبی برای
آن را بــه موقــع اجــرا بگذارد و
 35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی مدنی اقدام
 542مطمئن سپرده ش���ود و حتماً از عدم
دادگستری صورت می بهگیرید.افراد
شورای حل اخ
تعمیراول
تغییر شناس���ه  IMEIبعد از شعبه
دستگاه،
برگ اجرائی
اطمینان حاصل کنند.
مشــخصات محکوم علیه  :اکبر رودهی کوپگن مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد ز
رای شــماره
بموجب
:
به
محکوم
.16
بلوک  3غربی واحــد
اول مهر 8
گلبهــار امــام خمینی  54نبش ســه
مشکوک
های
ن
اپلیکیش���
نصب
راهی از
همچنین
شــعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به محک
 94/9/23الی
چک
سررســید
تاریخ
از
تاخیرتادیه
خســارت
نیر
و
الذکر
فوق
بابت چک
مشخصات اصلی گوشی را تغییر میدهند،
 30/000/000ریال که
در اجرای احکام محاسبه خواهد شد و همچنین پرداخت مبلغ  1/650/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق
پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اس
این رای غیابی میباشــد و
همچنینکنند.
پرهیز

مشــخصات محکوم علیه  :حمید لطیف مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلم
امام خمینی  54نبش ســه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره 58-726
شورای حل اختالف شهرستان گلبهار که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به
ریال بابت چک فوق الذکر و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید چک  94/7/17الی یوم الوصول که
محاســبه خواهد شــد و همچنین پرداخت مبلغ  1/450/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر
میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس از
آن را بــه موقــع اجــرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهــد در غیر ا
 35و  38و  64و  66قانون اجرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی مدنی اقدام
دادگستری صورت می گیرید539 .

ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یــا انجام تعهد و مفاد رای بده
 24و  34و  35و  38و  64و  66قانــون اجــرای احــکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی
اجرای احکام دادگستری صورت می گیرید543 .

شعبه اول شورای حل اخ

جشنواره برگ
اجرائیمجانی
تعمیرات
مشــخصات محکوم علیه  :اعظم ارمی مجهول المکان  .مشــخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد زاده اخلم
امام خمینی  54نبش ســه راهی اول مهر  8بلوک  3غربی واحد  .16محکوم به  :بموجب رای شــماره 735-57
هوواوی
محصوالت
محکوم علیه محکوم است به محکومیت خوانده به
شورای حل اختالف شهرستان گلبهار که قطعیت یافته است

شرکت هوواوی جش���نواره تعمیرات مجانی
هایش را در 4مرکز خدم���ات برگزار
گوش���ی
میکند.
محص���والتاولهوواوی
فن��اوران  -دارندگان
شورای حل اخ
شعبه
توانند به مدت هفتبرگ
اجرائیتاریخ  2تا 8دی
روز از
می
مشخصات محکوم علیه  :ابراهیم خانی دهقان مجهول المکان  .مشخصات محکوم له  :ابوالفضل محمد ز
فروششعبه اول
از 96/1/30
پستاریخ
42-42
بموجب رای شماره
بلوک  3غربی.
گلبهار امام خمینی  54مهر
خدمات
محکومبهبه :مرکز
مراجعه
ماه 8با
گلبهار که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 9/000/000
احکامکرج،
موبایل
تهران،
ایرانلغایتدر
بازارتاریخموبایل
محاســبه خواهد
بازاردر اجرای
حکم که
زمان اجرای
سررســید چک
نیز خســارت تاخیرتادیه از
 1/975/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی میباشد و همچنی
خدمات
روز از
مش���هد
خدمات
است و
اصفهان
خدمات
موقع اجرا بگ
مفاد آن را به
اجرایی ظرف ده
پس از ابالغ
علیه مکلف
حق دولت پرداخت نماید .محکوم
محکــوم بــه و یــا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابــر مواد  24و  34و  35و  38و  64و  66ق
شوند.
مند
ه
بهر
هوواوی
رایگاندادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می گیر
 522و 523و  526قانون آئین
شورای حل اخ
شعبه
اول دارای
های
این جش���نواره برای تمامی مدل
برگ
س���ه :سال
اجرائیدر
هوواوی
یزدانیقدیم
حســن و
گارانتیمحمدجدید
ابوالفضل محمد ز
مشخصات محکوم له
مجهول المکان .
مشــخصات محکوم علیه :
گلبهار امام خمینی  54مهر  8بلوک  3غربی واحد  . 16محکوم به  :بموجب رای شماره  41-41تاریخ 96/1/30
بر
عالوه
و
است
ش���ده
گرفته
است نظر
گذشته در
محکوم است به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000
محکوم علیه
شهرستان گلبهار که قطعیت یافته
اجرای احکام
 ۵۰که در
اجرای حکم
تعمیراتچکها لغایت زمان
سررسید هر یک از
اجرتاز تاریخ
دعوا و نیز خسارت تاخیرتادیه
درصد
مشتریان از
رایگان
پرداخت مبلغ  1/297/500ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد این رای غیابی م
آبروز مفاد آ
ظرف ده
اجرایی
ابالغ
از
پس
اســت
مکلف
علیه
محکوم
نماید.
پرداخت
عشــر دولتــی در حــق دولت
تخفیف قطعات یدکی درباره شکس���تگی،
ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد  24و  34و 35
احکام دادگس
اجرای
سوی
از
قانونی
اقدام
مدنی
دادرسی
آئین
قانون
526
و
و523
احکام مدنی و مواد 522خوردگی و نوس���انات الکتریکی محصوالت نیز
شعبه اول شورای حل اخ
برخوردار خواهند بود.

ریــال بابــت چک های فوق الذکر و نیر خســارت تاخیرتادیه از تاریخ سررســید هر یک از چکها الی یوم الوصول
احکام محاســبه خواهد شــد و همچنین پرداخت مبلغ  1/280/000ریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان
غیابی میباشــد و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت پرداخت نماید .محکوم علیه مکلف اســت پس
مفــاد آن را بــه موقــع اجرا بگذارد و یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهــد در
 34و  35و  38و  64و  66قانــون اجــرای احکام مدنی و مواد  522و 523و  526قانون آئین دادرســی مدنی
احکام دادگستری صورت می گیرید544 .

