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کنسول مگا درایو مینی سگا گجتنیوز -سگا قصد بازگشت به دوران خاطرهانگیز و مینیاتوری کنسولها را دارد و مدیران این کمپانی ژاپنی با معرفی
امسال عرضه میشود نسخه مینیاتوری  Mega Driveدررویداد  ،2018 Sega Fesاز عرضه آن در سال  2018میالدی خبر دادند .سگا
همچنین اعالم کرد که از تابستان امسال ،چندین بازی کالسیک را برای کنسول نینتندو سوئیچ ارائه میکند.

نگاهی به بازار جهانی کامپیوترهای شخصی در سه ماهه اول 2018

شیب نزولی عرضه اسپیکرهای هوشمند اپل

عرضه دوربین فیلمبرداری سونی
با قابلیتهای کاربردی

اچپی یکهتاز بازار کمرونق

ب���ازار کامپیوترهای ش���خصی برای
چهاردهمین فصل متوالی از بهار سال
 2012به بعد ،در فصل اول سال 2018
نیز با افت مواجه بود و البته در همین
فصل ،شرکت دل توانست به رشد فروش
دست یابد.
فناوران -بر اس���اس گزارش گارتنر،
ش���رکت دل در فص���ل اول س���ال
 2018میالدی با رش���د  6/5درصدی
نسبت به مدت مش���ابه در سال قبل
قویترین عملکرد را در میان سازندگان
کامپیوترهای شخصی داشته است.
در فصل مورد بررس���ی میزان عرضه
جهانی کامپیوترهای شخصی به 61/7
میلیون دستگاه رس���ید که نسبت به
فصل اول س���ال  2017به میزان 1/4
درصد افت نش���ان میدهد .عمدهترین
دلیل این افت هم ،کاه���ش عرضه از
سوی تولیدکنندگان چینی بوده که 5/7
اند .کاهش عرضه
درصد افت عرضه داشته
تولیدکنندگان چینی نیز به این دلیل
بوده که سازمانهای دولتی این کشور که
سهم عمدهای از تقاضا را شکل میدهند،
های جدید دولت،
در انتظار اعالم سیاست
اند.
خریدهای خود را به تعویق انداخته

به عقیده تحلیلگران حوزه فناوری ،اپل در سال جاری
 ۲۰۱۸میالدی ،تنها حدود  ۲میلیون دستگاه اسپیکر
هوشمند هوم پاد خواهد فروخت.
ایسنا -از آنجا که سال  ۲۰۱۷میالدی سالی مملو از
تانگیز در عرصه تکنولوژی
عرضه محصوالت جدید و شگف 
و گجتهای هوشمند بود ،یکی از بزرگترین رقابتها نیز
میان شرکتهای آمازون ،گوگل و اپل بر سر
بس���یاری از تحلیلگران براین باورند که اسپیکرهای
هوشمند سریعتر از ابزارهای واقعیت مجازی و افزوده
به رش���د خود ادامه داده و در سال  ۲۰۱۸سهم بسیار
بیشتری از بازار ابزارهای هوشمند و دیجیتال را از آنِ
خود خواهند کرد.
هوم پاد اپل نیز یک���ی از آن محصوالتی بود که در
مدت زمان کمیتوانس���ت توجه طرفداران و کاربران
اسپیکرهای هوشمند را به خود جلب کند ،هرچند که
بسیاری از منتقدان بر این باورند هوم پاد بهرغم سایر
رقبای خود ،تنها با گوشیهای آیفون هماهنگی و سازگاری
دارد و کاربران گوشیهای دیگر با سیستم عامل اندروید
نمیتوانند با استفاده از آن دستورهای صوتی ،پیام و غیره
ارسال کنند.
به احتمال زیاد به دلیل همین مسایل بود که فروش
اسپیکرهای هوشمند اپل آن چنان که انتظار میرفت،
خوب و قابل قبول نبود .بنابراین مینگ چی کو برآورد
کرده اس���ت که عرضه این محصول در سال  ۲۰۱۸به
 ۲میلیون دستگاه میرسد .البته پیشتر اعالم شده بود
سفارش قطعات مورد نیاز برای ساخت هوم پاد ازسوی
اپل کاهش یافته است ،بنابراین انتظار میرود با توجه به
فروش کمتر از حد انتظار ،اپل میخواهد در میزان تولید
این گجت هوشمند تجدید نظر کند.
یکی دیگر از دالیلی که از هوم پاد کمتر از س���ایر
رقبای آن استقبال شد ،میتوان به قیمت نسبتا باالی
آن پرداخت .کاربران با توجه به کاربردهای اندکی که این
محصول برایشان دارد و همچنین قیمت باالی آن ،تمایل
چندانی برای خریداری آن از خود نشان ندادهاند.
یکی دیگر از این دالیل ،میتواند پشتیبانی محدود از
تنها زبان انگلیسی باشد چراکه بسیاری از کاربران حتی در
ایاالت متحده آمریکا نیز میخواهند دستورهای صوتی
را به زبان مادری (غیر انگلیسی زبان) خود ارسال کنند.

در این بازار سه شرکت اچپی ،لنوو و
دل در مجموع  56/9درصد سهم بازار را
در کنترل دارند در حالی که سهم آنها
در اولین فصل سال  2017میالدی 54/5
درصد بوده است.
همچنین بر اساس این گزارش ،میزان
عرضه کامپیوترهای شخصی در آسیا–
اقیانوسیه در سه ماهه اول سال 2018
میالدی  21/9میلیون دستگاه بوده که

نسبت به مدت مشابه در سال قبل به
میزان  3/9درصد افت نشان میدهد.
از س���وی دیگر ،اچپ���ی در منطقه
خاورمیانه ،اروپا و آفریقا با رشد فروش
دو رقمی در زمینه کامپیوترهای شخصی
دسکتاپ و همراه مواجه بوده و در سایر
مناطق ،افت فروش را تجربه کرده است.
البته از آنجا که یک سوم کل عرضه اچپی
در بازار آمریکای شمالی است ،افت فروش

در این منطقه ،اثر مهمی روی فروش کل
پی گذاشته است .لنوو نیز در منطقه
اچ
اروپا ،خاورمیانه و آفریقا تجربه مشابهی
داشته و به  6درصد رشد عرضه دست
یافته است .در منطقه آمریکای التین هم
رشد عرضه این شرکت دو رقمی بوده
اما در آسیا–اقیانوسیه ،افت  4درصدی
فروش را تجربه کرده است .اما در میان
این شرکتها ،دل در تمامی مناطق به

جز آسیا–اقیانوسیه عملکرد خوبی داشته
و در مجموع با  6/5درصد رشد عرضه،
کنن���ده کامپیوترهای
ترین عرضه
موفق
شخصی دسکتاپ و همراه بوده است.
از سوی دیگر ،کمپانی IDCنیز میزان
عرضه جهانی کامپیوترهای شخصی در
سه ماهه اول س���ال  2018را به میزان
 60/4میلیون دستگاه برآورد کرده است.
هر دو ش���رکت گارتنر و  IDCاذعان
پی همچنان پیشتاز
دارند که شرکت اچ
بازار  PCاس���ت .گزارش گارتنر نشان
میدهد که اچپی با  20/8درصد سهم
بازار در صدر است و لنوو با  20درصد
و دل با  16درصد ردههای بعدی را در
اختیار دارند .اما گ���زارش  IDCکمی
متفاوت است .این ش���رکت تحقیقاتی
سهم  hpرا از بازار  22/6درصد با رشد
ساالنه  4/3درصدی اعالم میکند و لنوو
را با  20/4درصد سهم بازار در رده دوم
دهد .دل نیز بر اساس برآوردهای
قرار می
 IDCبا  16/9درصد سهم بازار در جایگاه
سوم قرار دارد.
در جدول میزان عرضه کامپیوترهای
شخصی برندها و س���هم بازار آنها را بر
اساس برآورد  IDCمشاهده میکنید.

امنیت

هشدار مرکز ماهر به کاربران محصوالت اپل

به دنبال آسیبپذیری بحرانی هفته گذشته تجهیزات سیسکو که
باعث تهدید سایبری در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران شد،
مرکز ماهر دو اطالعیه جدید صادر کرد.
مهر -مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای
با انتشار دو اطالعیه در مورد آسیبپذیری بحرانی در سرویس QoS
تجهیزات سیس���کو و نیز نقص امنیتی در قابلیت Smart Install
تجهیزات سیسکو توضیح داد.
پذیری با هدف سرویس Quality
مرکز ماهر اعالم کرد که آسیب
 of Serviceدر سیستم عامل  IOSو  IOS XEتجهیزات سیسکو
پذیری با مشخصه
از سوی این شرکت گزارش شده است .این آسیب
کننده
 ،CVE–2018–0151امکان اجرای کد از راه دور را برای حمله
فراهم میکند.

سند وسیله نقلیه موتورسیکلت هیرو 160مدل  1395به شماره پالک  16261-775شماره موتور GB01339 :
شماره شاسی  9595588 :به مالکیت مرتضی الهدادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است  1988خواف
برگ ســبز یا ســند مالکیت خودرو سورای پراید جی تی ایکس یی مدل  1388به رنگ نقره ای  -متالیک به شماره
موتور  2919477و شــماره شاســی  S1412288252959به شــماره پالک ایــران  763 - 61و  11بنام زانیار
نصری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.مریوان
برگ سبز خودرو پژو تیپ پارس رنگ سفید روغنی مدل  1390به شماره موتور  12490008364شماره شاسی
 NAANO1CA6BK494435شــماره انتظامــی ایــران 874-28ب 46مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می
باشد.بروجرد
حصروراثت

نظر به اینکه آقای علی گرایلی دارای شناســنامه شــماره  41547به شــرح دادخواســت به کالســه 97/1/21-350از این شورا درخواست گواهی
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طلعت ارغیانی به شناســنامه  1303در تاریخ  96/5/29در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به-1:علی گرایلی ش ش  41547متولد -1354ســبزوار-فرزند-غیر نامبرده فوق وارث دیگری ندارد .اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ اخطار اجرایی به خوانده مجهول المکان

بدینوســیله به آقای-1قربان برازنده فرزند محمدباقر فعال مجهول المکان ابالغ میگردد که به موجب رأی شــماره  96/10/30-766-69صادره از
پرونده کالسه  3/96/484شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان سبزوار محکوم شده اید به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواسته وپرداخت
3/680/000ریال بابت هزینه های دادرســی و پرداخت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید  95/12/21بر اســاس شــاخص تورم اعالمی بانک مرکزی در حق
محکوم له آقای امیرحسین فتاحی ثانی فرزند فراع الدین و پرداخت حق االجرا دولتی در حق دولت که پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز می بایستی
مفاد آن را به موقع اجرا بگذارید .در غیر این صورت برابر قانون از سوی اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف اقدام قانونی صورت خواهد پذیرفت.

دبیر شعبه  3شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

به خواندگان مجهول المکان  -1ابوالفضل اقاجانی فرزند محمد حســین  -2ســید علی میراســماعیلی فرزند ســید احمد  -3جواد سلیمانی فر فرزند
رضا خواهان :بانک مهر اقتصاد با وکالت خانم ســمیه کریمی دادخواســتی به طرفیت خواندگان فوق به خواســته مطالبه وجه چک به شــماره 837/278105
مورخ  1396/2/21عهده بانک ســامان به مبلغ  467000000ریال و مطالبه خســارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح که به این شعبه ارجاع و
به شماره پرونده کالسه  9609982512200901شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/4/9ساعت  12تعیین
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان 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 .قم ،خیابان ساحلی ،جنب زندان ساحلی،دادگاه های حقوقی
شهرستان قم ،طبقه اول،شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی)

مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم -حسین نوده فراهانی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شماره درخواســت 9710462524100005 :شماره پرونده 9609982524100725 :خواهان  :شرکت محیا دارو با مدیرعاملی حمید ترکاشوند
و وکالت ســعیده صالحی فر خوانده :محمد حســین ســاریخانی قلعه باباخانی خواســته :مطالبه طلب در تاریخ  1396/11/24خواهان :فوق دادخواســتی به
طرفیت خواندگان فوق به شــرح خواســته مطالبه وجه به شــعبه  41تقدیم که به شــماره  960730ثبت وبرای روز  1397/2/29ســاعت  9:30صبح وقت
رســیدگی تعیین گردیده اســت و با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان حســب درخواست خواهان و موافقت دادگاه مستندا به ماده  73ق.آ.د.م مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد خواندگان مذکور می تواند از تاریخ نشر آگهی جهت اعالم ودریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
به دفتر دادگاه واقع در قم مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در این شــعبه حضور بهم رســاند .بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

دفتر شعبه  41شورای حل اختالف استان قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

به آقای محمد هاشم محمدی خواهان :آقای مجتبی حیدری سه گنبد با وکالت آقای داود خسروی بارور دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به خواسته
ابطال عملیات اجرائی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609982512200865شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1397/2/30ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .قم ،خیابان
ساحلی ،جنب زندان ساحلی،دادگاه های حقوقی شهرستان قم ،طبقه اول،شعبه دوم دادگاه عمومی(حقوقی)

مدیر دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم -حسین نوده فراهانی
متن آگهی

شــماره درخواســت 9710462516000002 :شماره بایگانی شــعبه 970011 :خواهان ندا غالمی پور دادخواستی بخواسته مطالبه استرداد الشه
چک به همراه خسارات دادرسی به طرفیت خواندگان شرکت خوشگوار زاگرس ،مجید کاشانی ،حمید باروزه ،رضا شیرازی ،روح اله قانعی ،مهرداد دانشمند،
ســید نصراله طباطبائی و ابراهیم محمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی قم واقع در
خیابان ســاحلی ارجاع و به کالســه  9709982516000011ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1397/4/23ساعت  10صبح تعیین شده است و به علت
مجهــول المــکان بودن خواندگان دادخواســت خواهان و به تجویزماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضر گردند .قم ،خیابان ســاحلی ،جنب زندان ســاحلی ،دادگاه های
حقوقی شهرستان قم ،طبقه دوم ،شعبه 24

منشی شعبه  24دادگاه عمومی حقوقی قم  -کشاورز

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم خدیجه سیاه پور گشت فرزند قربانعلی

شــماره ابالغنامه 9710102516500279 :شــماره بایگانی شــعبه 961115 :خواهان :شوکت خوش محســنی قمی دادخواستی به طرفیت خوانده
خانم خدیجه ســیاه پورگشــت به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982516500949
شــعبه  29دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397/3/1ســاعت  12تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده
پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.قم ،خیابان ساحلی ،جنب زندان ساحلی ،دادگاه های حقوقی شهرستان قم ،طبقه همکف ،شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی

مدیر دفتر شعبه  29دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم -محمد پرهام
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای قربانعلی ترابی عباد فرزند حســین علی دارای شناســنامه شــماره  8به شرح دادخواست به کالســه  970117از این دادگاه درخواست صدور
گواهی حصر وراثت نامحدود را نموده و چنین توضیح داده اســت که متوفی حســینعلی ترابی نصر به شناسنامه شماره  5در تاریخ  1396/3/18در اقامتگاه
دائمی خود فوت نموده اســت و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1شــاه پسند نوروزی ارجمند فرزند کریم ش ش  166نسبت با متوفی زوجه
 -2نجات علی ترابی نصر فرزند حسینعلی ش ش  272نسبت با متوفی فرزند  -3معصومه ترابی نصر فرزند حسینعلی ش ش  381نسبت با متوفی فرزند
 -4ابراهیم ترابی نصر فرزند حســینعلی ش ش  392نســبت با متوفی فرزند  -5عروجعلی ترابی عباد فرزند حسینعلی ش ش  323نسبت با متوفی فرزند
 -6قربانعلی ترابی عباد فرزند حســینعلی ش ش  8نســبت با متوفی فرزند  -7فرزندعلی ترابی عباد فرزند حســینعلی ش ش  324نســبت با متوفی فرزند
 -8احمدعلی ترابی نصر فرزند حسینعلی ش ش  271نسبت با متوفی فرزند  -9حسینعلی ترابی عباد فرزند حسنعلی ش ش  325نسبت با متوفی فرزند.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی باســتناد مواد  361و  362قانون امور حســبی درخواســت مزبور در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورای حل اختالف تسلیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

شــماره بایگانی شــعبه  960164به آقای  /خانم مژده منصوبی فرزند محمد ،زهرا و محمد ابراهیم شاکری فرزندان مهدی ،فخری آقایی فرزند سید
تقی ،امیرســاالر و ســارا شاکری فرزندان محمدرضا -خواهان ناصر علیزاده دادخواســتی به طرفیت خواندگان مژده منصوبی و  ...به خواسته الزام به تنظیم
ســند رســمی و مطالبه خسارت دادرسی مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609982512700145شــعبه  7دادگاه عمومی حقوقی
شهرســتان قم ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397/04/19ســاعت  09:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
بــه علــت مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تــا خوانده ظرف یک ماه پس از
تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود ،نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد .قم -خیابان ساحلی -جنب زندان ساحلی -دادگاه های حقوقی شهرستان قم -طبقه اول -شعبه هفتم دادگاه عمومی (حقوقی)

مدیر دفتر شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم -معصومه عزتی شیری
اجرائیه

سخت

شــماره اجرائیه  9610422521600250شماره پرونده  9609982521600228شماره بایگانی شعبه  960229مشخصات محکوم له اسماعیل
حاجی خدادادی فرزند غالمعلی نشــانی قم -ســلفچگان -روستای یکه باغ -منزل حاجی خدادادی مشــخصات محکوم علیه حسن دکامین فرزند خیراله نشانی
مجهول المکان محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  1396002000562859و شماره دادنامه مربوطه 9609972521601092
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ  143/000/000ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرسی به مبلغ  4/680/000ریال و خسارت تاخیر تادیه
چک موصوف از تاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شــاخص بهای بانک مرکزی ایران و پرداخت هزینه های نشــر آگهی در حق محکوم له و
همچنین پرداخت نیم عشر هزینه اجرایی در حق اجرای احکام مدنی .متصدی امور دفتری شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم -محمد قربانی
نشانی قم -خیابان ایستگاه راه آهن -مجتمع شورای حل اختالف -طبقه اول -شعبه  16حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

این آس���یبپذیری به دلیل وجود ضعف «عدم بررسی مرز حافظه
تخصیص داده شده» در کدهای سیس���تم عامل  iOSبه وجود آمده
است.
های مخرب را
برداری از این آسیبپذیری ،بسته
تواند با بهره
مهاجم می
پذیر ارسال کند .هنگامیکه
های آسیب
به پورت  UDP 18999دستگاه
بستهها پردازش میشوند ،یک وضعیت سرریز بافر قابل بهرهبرداری
تواند به مهاجم اجازه دهد تا
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کد دلخواه را با سطح دسترسی باال در دستگاه اجرا کند یا با reload
دستگاه باعث توقف سرویسدهی دستگاه شود.
فرض روی تجهیزات
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آگهی حصر وراثت

احتراما خانم خاطره بشیری گودرزی دارای شماره شناسنامه  4133222717به شرح دادخواست به کالسه  97/31این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چَنین توضیح داده که شادروان اسداله بشیری گودرزی به شماره شناسنامه  267در تاریخ  1389/11/13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت منحصر اســت به -1 :اشــرف بشــیری گودرزی به شماره شناسنامه ( 322همسر متوفی) -2داود بشــیری گودرزی به شماره شناسنامه
( 286فرزند متوفی) -3مریم بشــیری گودرزی به شــماره شناســنامه ( 355فرزند متوفی) -4فاطمه بشیری گودرزی به شماره شناسنامه ( 497فرزند متوفی)
-5پریســا بشــیری گودرزی به شماره شناسنامه ( 58658فرزند متوفی) -6سهیال بشیری گودرزی به شماره شناسنامه ( 2208فرزند متوفی) -7خاطره بشیری
گودرزی به شماره شناسنامه ( 35680فرزند متوفی ) ضمن انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هرکسی اعتراض دارد و یا
وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهی حصر وراثت

احتراما آقای هومن روزبهانی دارای شــماره شناســنامه  128به شــرح دادخواست به کالســه  97/31این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان قدرت اله روزبهانی به شــماره شناســنامه  974در تاریخ  1397/1/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت منحصر است به  -1 :فاطمه میرزایی به شماره شناسنامه ( 624همسر متوفی) -2هوشنگ روزبهانی به شماره شناسنامه ( 1196فرزند متوفی) -3هومن
روزبهانی به شماره شناسنامه ( 128فرزند متوفی) -4افسانه روزبهانی به شماره شناسنامه ( 69فرزند متوفی) ضمن انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور
را در یک نوبت آگهی می نماید هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شــادروان در اختیارش باشــد در تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد
واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده کالســه  940977محکوم علیه احمد علیزاده کوشــکی به تهیه و تحویل جهیزیه تا ســقف مبلغ  80/000/000ریال به نرخ سال 1388
در حــق محکــوم لــه و پرداخت مبلغ  4/000/000ریال بعنوان نیم عشــر دولتی که در راســتای اجرای حکــم از اموال محکوم علیه در راســتای اجرای حکم یک
قطعه زمین زراعی ابی به مســاحت  16000متر شــانزده هزار متر که از شــمال به جوی آب آغمازر از جنوب به جوی اب پایین پیش قلعه از شــرق به زمین اقای
محمد جهانی و از غرب وصل به زمین اقای حســین ثوابی میباشــد که دارای ده ســاعت ســهم اب کشــاورزی از مدار ده روزه میباشد که کارشناس منتخب با توجه
به حاصلخیزی شــیب زمین و نیز بررســیهای صورت گرفته ارزش یک متر مربع از زمین فوق معادل  28/000ریال بوده و با عنایت به اینکه رقبه فوق مشــاعی
میان دو نفر ( نفر دوم حســین علیزاده پدر محکوم علیه) بوده ســهم هر کدام  8000هشــت هزار متر و پنج ســاعت اب کشــاورزی که قیمت کل زمین متعلق به
محکوم علیه معادل  224/000/000ریال وجه رایج مملکتی محاســبه ارزیابی نموده که در مهلت قانونی از ســوی طرفین اعتراضی واصل نگردیده لذا در مورخه
 97/2/23از ساعت  9الی  10صبح از طریق مزایده که از طریق کارشناسی شروع به کسانیکه که باالترین مبلغ را پیشنهاد دهند واگذار خواهد شد  10درصد
قیمت ملک نقداو الباقی ظرف مهلت یکماه از خریدار اخذ میشــود طالبین خرید میتوانند جهت بازدید از ملک و هماهنگی های الزم پنج روز قبل از موعد مزایده
در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوند 8.

 -دادورز شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری مانه و سملقان

آگهی احضار متهم به جلسه رسیدگی

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان آشخانه( مانه و سملقان) به موجب پرونده کالسه  9509985858400530برای متهم علی محمد
حسن پور فرزند کریم به اتهام سرقت تقاضای کیفرنموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه  1397/2/26ساعت 10:00
صبح تعیین گردیده اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد  174قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق
مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد9.

(شعبه  101دادگاه کیفری دو ( 101جزایی سابق) شهرستان آشخانه( مانه و سملقان
دادنامه

پرونده کالســه  9509985840100538شــعبه  1دادگاه خانواده دادگستری شهرستان اشخانه مانه و سملقان تصمیم نهایی شماره  ...خواهان خانم گل
بوبه نوروزی فرزند نوروز علی به نشانی اشخانه کوچه اداره پست پشت مسجد پنج تن درب اول پالک  82خوانده اقای رضا جهانی فرزند حسن به نشانی روستای
قلعه خان خواسته طالق به درخواست زوجه رای دادگاه در خصوص دادخواست خانم گل بوته نوروزی فرزند نوروز علی متولد  1355بشاره ملی 5249560679
بطرفیت پاقای رضا جهانی فرزند حسن به شماره ملی  5249177905مجهول المکان به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طالق خواهان اظهار داشته
برابر دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان به شماره  8809975857301123مورخ  1388/11/13و سند نکاحیه شماره  477824الف 93
در تاریخ  1379/9/24پیوســت دادخواســت در ســال  1393به عقد دائم خوانده درامده اســت که خوانده اعتیاد شــدید به مواد مخدر صنعتی پیدا کرد و من
و فرزند مشــترکمان فاطمه یازده ســاله را بیش از ده ســال اســت که رها کرده و به مقصد نامعلومی رفقته است و هیچگونه نفقه ای پرداخت نکرده است و حتی
ازدواج را هم ثبت نکرد من از طریق دادگاه ثبت کردم از وی هیچ خبری ندارم لذا دوام زوجیت موجب عســر و حرج اســت برای همین با بذل یک میلیون ریال
از ده میلیــون ریــال مهریه اش را در قبال طالق تقاضا به شــرح فوق دارند دادگاه باعناتی به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق ســند نکاحیه علقه زوجیت
دائم بین انهار را محرز میداند و با توجه به اینکه به موجب مندرجات پرونده و نتیجه تحقیقات محلی صورت گرفته و اظهارات گواهان که حاکی از اینست که زوج
پس از ازدواج با خواهان نامبرده را ترک نموده و کســی از محل زندگی وی باخبر ندارد و با توجه به عدم حضور خوانده در جلســات دادرســی علی رغم ابالغ وقت
دادرســی از طریق انتشــار آگهی و به تبع عدم دفاع موثر و از انجائیکه داوران طرفین نیز به جهت اینکه خوانده همســر و فرزندش را رها نموده و تاکنون خبری
از ایشــان نگرفته اســت و معلوم نیست کجا بســر میبرد مصلحت انان را در طالق دانسته اند و همچنین با لحاظ نظر قاضی محترم مشاور دادگاه خانواده که نظر به
صدور حکم به الزام زوج به طالق دارند لذا دادگاه با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد مواد 1324-1323-1321-1318-1317-1316-1315-1313
قانون مدنی دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خوانده در عســر و حرج شــدید و غیر قابل تحمل برای زوجه دانســته و بر اســاس ماده  26و  34قانون حمایت
از خانواده و نظر به قاعده فقهی الضرر و الضرار فی االســالم و اینکه شــارع حکیم تکلیف ما الیطاق نمیفرماید و به موجب آیه شــریفه  78ســوره مبارکه حج و با
عنایــت بــه مــاده  1130قانون مدنی حکم به الزام خوانده به مطلقه نمــودن خواهان مینماید طرفین میتوانند به یک از دفاتر رســمی ثبت طالق مراجعه و پس از
وقــوع طــالق واقعه مزبور را رســما به ثبت برســانند نوع طالق با توجه به اینکه زوجــه مبلغ یک میلیون ریال از ده میلیون ریال مبلــغ مهریه اش را در قبال طالق
بذل مینماید و با عنایت به مواد  1155-1146-1145-1144قانون مدنی بائن اســت و عده ان از تاریخ اجرای صیغه طالق ســه طهر میباشــد رعایت شــرایط
صحت اجرای صیغه طالق حسب مورد از جمله مراعات مفاد ماده  1134و  1135قانون مدنی و ماده  33و  37حمایت از خانواده به عهده مجری ضیغه خواهد بود
و مطابق تبصره ماده  33قانون اخیرالذکر در صورت امتناع زوج ســر دفتر نمایندگی در اجرای صیغه طالق را داراســت خواهان در این پرونده مدعی مطالبه هیچ
نوع حق و حقوق مالی اعم از جهیزیه و نفقه و مهریه نشــده لذا دادگاه ازاین جهات مواجه با تکیلفی نیســت مدت اعتبار حکم طالق وفق ماده  33قانون حمایت از
خانواده شــش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامخواهی یا انقضای مهلت فرجام خواهی اســت بدیهی اســت رعایت مفاد ماده اخیرالذکر از ناحیه ســر دفتر الزامی
اســت ضمنا برابر گواهی صادره به شــماره  1396/5854/1/1632مورخ  1396/20/10هیچگونه عالئمی دال بر براداری در زوجه مشــاهده نشــده اســت و
در مورد فرزند مشــترک بنام فاطمه با توجه به اینکه ایشــان به ســن تکلیف رســیده موضوع حضانت در مورد وی منتفی میباشــد لذا دادگاه در این مورد تکلیفی
ندارد رای صادره غیابی و ظرف مهلت  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و پس از ان ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم
تجدید نظر استان خراسان شمالی میباشد10.

رئیس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان مانه و سملقان

رای شورا

در خصوص دادخواست اقای ناصر اخالقی به طرفیت خوانده سوال ناروئی به خواسته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو انت تویوتا به شماره پالک
 569-65ق  34و هزنیه دادرســی با مالحظه دادخواســت و ضمائم و اســتعالم از پلیس راهنمایی و رانندگی و اینکه ســند به نام خوانده سوال ناروئی میباشد و
عدم حضور خوانده در جله شــورا و اینکه خوانده دلیل موجهی برای برائت ذمه خویش ارائه نکرده اند لذا شــورا خواســته خواهان را مقرون به صحت تشــخیص
داده و با اســتناد به مواد  519 -515- 198قانون این دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ســوال ناروئی به انتقال
ســند یک دســتگاه خودرو وانت تویوتا به شــماره پالک  569-65ق  34و هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید در خصوص دادخواست آقای ناص
راخالقی به طرفیت خوانده حمید قریش به خواســته الزام به تنظیم ســند یک دســتگاه خودرو وانت تویوتا به شماره پالک  569-65ق  34و هزنیه دادرسی و با
توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان اعالم نموده اند که سند خودرو به نام سوال ناروئی میباشد لذا دعوی متوجه خوانده نمیباشد مستندا به بند  4ماده
 84و  89ماده  299قانون ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعالم مینماید رای صادره نســبت به خوانده ســوال
ناروئی غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از باالغ قابل واخواهی در این حوزه شــورا و ســپس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر
در محکام محترم دادگستری شهرستان مانه و سملقان میباشد رای صادره نسبت به خواهان و خوانده اقای حمید قریش صادره ظرف مدت بیست روز پس ابالغ
قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در محکام عمومی دادگستری شهرستان مانه و سملفان میباشد 11

قاضی حوزه چهارم شورای حل اختالف مانه و سملقان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خانم افسانه فعله گری فرزند الیاس

خواهان  /آقای علی اصغر رمضان پور دادخواستی به طرفیت خوانده خانم افسانه فعله گری به خواتسه االزم به تنظیم سند خودرو مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709985859100089شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آشخانه ( مانه و سملقان) ثبت و وقت رسیدگی
آن مورخ  1397/3/1و ســاعت  09:00تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 12 .

(شعبه  1دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان آشخانه ( مانه و سملقان
دادنامه

خواهان :شــرکت تعاونی عشــایری شهید پارســا فردوس به مدیریت عاملی اقای رمضان میرزایی با وکالت خانم محدثه سادات پروانه جلیلی فرزند سید احمد
به نشــانی اســتان خراسان جنوبی شهرســتان فردوس بلوار جمهوری اسالمی خوانده اقای مهدی کفاش بجســتانی فرزند علی اکبر به نشانی خراسان جنوبی شهرستان
فردوس شــهید مطهری  20پالک  3خواســته :مطالبه وجه چک گردشــکار :مالحظه میگردد خواهان به طرفیت خوانده دادخواســتی بخواســته مطالبه وجه چک مطرح و
درخواســت رســیدگی به اســتناد مدارک موجود در پرونده نموده که پس از قبول دادخواســت و ارجاع آن به این دادگاه و ثبت آن به کالسه فوق در وقت فوقالعاده
شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بتصدی امضاکننده زیر تشــکیل و با بررســی اوراق پرونده ختم رسیدگی اعالم و با استعانت از درگاه ایزد متعال بشرح زیر مبادرت
به صدور رأی میشــود .رأی دادگاه شــرکت تعاونی عشایری شهید پارسا فردوس به مدیر عاملی اقای رمضان میرزایی با وکالت خانم محدثه پروانه جلیلی دادخواستی
به طرفیت اقای مهدی کفاش بجســتانی به خواســته مطالبه مبلغ  325.000.000ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره  16926086/704080مورخ ، 93/7/1
با احتســاب خســارات دادرســی و تأخیر تأدیه مطرح و چنین اظهار داشــته که خوانده چک مســتند دعوی را بابت بدهی خود صادر نموده لکن در سر رسید وجه آن را
پرداخت ننموده اســت .علی رغم ابالغ اوراق اخطاریه از طریق نشــر آگهی خوانده در جلســه دادرســی حاضر نشده اســت ،دادگاه با عنایت به صدور چک با مشخصات
پیش گفته از ســوی خوانده و صدور گواهی عدم پرداخت از ســوی بانک محال علیه و بقای اصول اســناد نزد خواهان که همگی داللت بر بدهی خوانده به خواهان به
میزان خواســته دارد و با عنایت به اینکه مســتندات مرقوم مصون از تعرض باقیمانده اســت .بنابر این دادگاه خواســته خواهان را موجه تشخیص و به استناد مواد
 310و  313قانــون تجــارت و تبصــره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و قانون استفســاریه تبصره مذکور و مواد  515 ،502 ،198و  519قانون آیین دادرســی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  325.000.000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  10.055.000ریال بابت هزینه
دادرســی و مبلغ  9.000.000ریال بابت حقالوکاله وکیل در مرحله بدوی و نیز خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت براســاس شــاخص اعالمی از سوی
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالن میدارد .رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس ظرف مهلت بیســت
روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان جنوبی میباشد 22 .شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان فردوس

بهروز نشده از سیستم عامل سیسکو استفاده میکنند ،تحت تاثیر این
آسیبپذیری هستند.
دراین راستا کاربران با استفاده از دستور  show udpمیتوانند
از غیر فعال بودن این پورت اطمین���ان حاصل کنند .همچنین برای
مسدودسازی این آسیبپذیری میتوان با استفاده از  ،ACLدسترسی به
پورت UDP 18999تجهیز را مسدود کرد.
نامه اخیر سیسکو
درهمین حال مرکز ماهر پیرو انتش���ار توصیه
در تاری���خ  ۹آوریل درخصوص نقص امنیت���ی در قابلیت Smart
 Installتوضیح داد که بنابر اعالم این شرکت ،در برخی از محصوالت،
غیرفعالسازی قابلیت با استفاده از دس���تور  no vstackدر هربار
اندازی مجدد ( )reloadدس���تگاه لغو شده و سرویس Smart
راه
شود.
 Installمجددا فعال می

آگهی مزایده نوبت اول

به موجب پرونده کالسه  940990محکوم علیه حسنعلی خورا فرزند حسین محکوم است به پرداخت  57/612/168ریال بابت اصل خواسته و پرداخت
مبلغ  1/728/365ریال بابت هزنیه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت  93/7/6تا یوم الوصول در حق محکوم له اســمعیل
بهمن فرزند مخدومقلی و پرداخت هزنیه دادرسی خسارت تاخیرتادیه در حق فروش تمبر دادگاه و پرداخت مبلغ  2/880/608ریال بعنوان نیم عشر دولتی در
حق دولت جمهوری اســالمی که در جهت وصول محکوم به شــخص ثالث بنام حســین خورا نسبت به معرفی یک قطعه زمین کشاورزی ابی واقع در اراضی کشاورزی
روستای خرمدره شرقی به مساحت دو هزار متر مربع از سهم مشاع  645سهم و هشت دهم یک سهم از پالک  54اصلی واقع در روستای خرمدره شرقی با حدود
اربعه شــماال وصل به زمین رضا نیبســتانی غربا وصل به دامداری حســین خورا شــرقا وصل به زمین حاج محمد صادقی و جنوبا وصل به زمین حســین خورا و رضا
نیســتانی که کارشــناس منتخب با توجه به نوع خاک بافت خاک عمق خاک میزان شــیب عرصه راههای دسترســی به ان و سایر فاکتورهای دخیل و موثر در موضوع
قیمت هر متر مربع از عرصه قیمت کل عرصه توقیفی کال به مبلغ یکصدو پنج میلیون ریال براورد نموده است و در مهلت قانونی از سوی طرفین اعتراضی واصل
نگردیده لذا در مورخه  97/2/17از ســاعت  9الی  10صبح از طریق مزایده و به صورت مشــاعی به فروش میرســد و به مسانیکه که باالترین قیمت را پیشنهاد
دهند واگذار خواهد شد  10درصد قیمت ملک نقداو الباقی ظرف مهلت یکماه از خریدار اخذ میشود مزایده از قیمت کارشناسی شورع و طالبین خرید میتوانند
جهت بازدید از ملک و هماهنگی های الزم پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شوند  .محل فروش اجرای احکام دادگستری شهرستان
مانه و سملقان است الزم به ذکر است زمین مورد مزایده در تصرف خودش میباشد 13

مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مانه و سملقان -ایزدیان
آگهی مزایده نوبت اول

بــه موجــب پرونــده کالســه  930081و  950251محکــوم علیه آقــای اراز علــی پروانه فرزند تقی مقیم روســتای اینچه ســفلی محکوم اســت به پرداخت
 112/000/000ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  1/240/000ریال بابت هزنیه دادرســی و پرداخت مبلغ  6/720/000ریال بابت حق الوماله وکیل و
پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ  1392تا زمان وصول طبق شــاخص بانک مرکزی از بابت پرونده اجرایی به شــماره  950251اجرایی و نیز پرداخت  3412کیلو
گرم گندم بابت باقیمانده اصل خواسته از بابت پرونده  930081در حق محکوم له اقای حسین یوسفی و پرداخت هزنیه دادرسی خسارت تاخیرتادیه در حق فروش
تمبر دادگاه و پرداخت مبلغ  6/600/000ریال بعنوان نیم عشــر دولتی در حق دولت و ســایر هزنیه های اجرایی که از اموال محکوم علیه یک قطعه زمین مســکونی
واقع در روســتای ازنچه ســفلی پالک  151اصلی بخش  4بجنورد به مســاحت  591متر مربع میباشــد وفاقد سند رســمی که حدود اربعه ان عبارت است از شمال به
طول بیســت متر و ســی ســانتی متر وصل به زمین اتا پروانه شرق در دو قسمت اول مرزیســت به طول هفت متر و شصت سانتی متر وصل است به دیوار گلی منزل
مســکونی صفر یانق دوم مرزیســت به طول چهارده متر که وصل اســت به زمین صفر یانف جنوب مرزیســت به طول بیســت و یک متر وصل است به تپه غرب منکسر
اول در دو قســمت اول مرزیســت به طول شــانزده متر و هشــتاد ســانتی متر وصل به زمین تاقان دردی دوم به طول هجده متر وصل است به دیوار بلوکی متصرفی
عبدالباســط پروانه که توســط خود محکوم علیه در راســتای وصول محکوم به معرفی شده و کارشناس متخب بهای ملک توقیفی را با در نظر گرفتن ارزش و محل وقوع
که در دامنه تپه و کوچه بن بســت و درایا شــیب واقع شــده اســت و فقاد حصار میباشد از قرار هر متر مربع به بیســت هزار تومان و ارزش کل ان را یبازده میلیون
و هشــتصدو بیســت هزار تومان ارزیابی نموده اســت و در مهلت قانونی از سوی طرفین اعتراضی واصل نگردیده لذا در مورخه  97/2/18از ساعت  9الی  10صبح
از طریق مزایده و به کســانیکه که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهند به صورت مفروزی واگذار خواهد شــد  10درصد قیمت ملک نقداو الباقی ظرف مهلت یکماه از
خریدار اخذ میشود مزایده از قیمت کارشناسی شورع و طالبین خرید میتوانند جهت بازدید از ملک و هماهنگی های الزم پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای
احکام مدنی حاضر شوند  .محل فروش اجرای احکام دادگستری شهرستان مانه و سملقان است الزم به ذکر است زمین مورد مزایده در تصرف خودش میباشد 14

مدیراجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مانه و سملقان  -ایزدیان
آگهی مزایده نوبت دوم

به موجب پرونده کالســه  931415محکوم علیه غالمعلی صمدی فرزنزد قربانعلی مقیم روســتای خرمده محکوم است به پرداخت مبلغ 250/000/000
ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ  7/500/000ریال بابت هزنیه دادرسی و پرداخت مبلغ  7/200/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت
تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چک  92/9/16تا زمان وصول طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت  12/500/000ریال بعنوان نیم عشر دولتی
در حق دولت که از اموال محکوم علیه یک قطعه زمین زراعی واقع در روستای خرمده غربی به مساحت کل پنج هکتار و با حدودات اربعه شماال به جوی آب عمومی
و جنوبا به رابه بین زمارع و جوی اب و شرقا به قربان مقدم و غربا به زمین قربان احمدی ختم میشود که کارشناس منتخب با توجه به حالخیزی و کیفیت خاک وش
یب زمین و نیز ســایر بررســی های صورت گرفته ارزش یک متر از زمین موصوف را معادل  35/000ریال و قیمت کل  1/750/000/000ریال ارزیابی نموده
است که در مهلت قانونی از ناحیه طرفین اعتراضی واصل نشده است لذا در مورخه  97/2/15ساعت  9الی  10صبح از طریق مزایده به کسانی که باالترین مبلغ
را پیشنهاد دهند بصورت مشاعی واگذار خواهد شد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و خریدار  10درصد قیمت ملک نقداو الباقی ظرف مهلت یکماه از خریدار
اخذ میشــود طالبین خرید میتوانند جهت بازدید و هماهنگی های الزم پنج روز قبل از موعد مزایده در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شــوند  .محل فروش اجرای
احکام مدنی دادگستری شهرستان مانه و سملقان میباشد 15

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مانه و سملقان  -ایزدیان

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردوس  -محکوم علیه آقای ایمان مجد میرزایی فرزند هادی در پرونده کالســه 960035
به اســترداد ثمن معامله یک دســتگاه خودروی پراید به شــماره  668ط  27ایران  52به مبلغ  87/000/000ریال و پرداخت مبلغ  20/000/000رایل وجه
نقــد و مبلــغ  1/250/000ریال بابت هزنیه کارناســی و آگهی روزنامه در حــق محکوم له اقای علی اکبر جعفری پور و مبلــغ  9/950/000ریال بابت حق االجراء
دولتی در حق دولت محکوم گردیده اســت .محکوم علیه  -1یک دســتگاه گاری کفی دســت ســاز  2محور ســفید رنگ متعلق و در تصرف خودش را جهت توقیف و
مزایده معرفی نموده اســت .که گاری فوق فرســوده و قابل استفاده نمیباشد و براساس نظر کارشناس به قیمت اهن کهنه به مبلغ  40/000/000ریال میباشد
 -2اقای ســید فاضل شــیردل فرزند سید حسین یک دستگاه موتور سیکلت آپاچی به شماره انتظامی  35912-767به مبلغ  13/000/000ریال و یک دستگاه
موتور سیکلت تریل به شماره انتظامی  93467-791به مبلغ  30-000/000ریال از طرف محکوم علیه جهت توقیف و مزایده معرفی نموده که موتور های فوق
توقیف و بر اســاس نظر کارشــناس به قیمت های مذکور ارزیابی گردیده  -و نظر کارشناســان مصون از اعتراض باقی مانده لذا به تقاضای محکومله مقرر گردید
مرحله اول مزایده در روز شــنبه مورخ  1397/2/22ســاعت  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 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 شد25 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فردوس  -محکوم علیه آقای سعید فروزان فرزند محمد باقر در پرونده کالسه  950124به
پرداخت مبلغ  756/897/101ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه تاکنون و مبلغ  18/827/530ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 2/150/000
ریال بابت هزینه کارشناســی و آگهی روزنامه در حق محکوم له آقای رســول اســماعیلی و پرداخت مبلغ  32/104/175ریال به عنوان حق االجراء دولتی در حق
دولت محکوم گردیده اســت .محکوم له ســهام محکوم علیه از شــرکت شــمش فلز رویال را جهت توقیف و مزایده معرفی نموده اســت .که ســهام فوق توقیف و
براساس نظر کارشناس هر سهم معادل  334/466ریال ارزیابی گردیده که جمع  22/050سهم متعلق به محکوم علیه به مبلغ  7/374/975/300ریال میباشد
و نظر کارشــناس مصون از اعتراض باقی مانده لذا به تقاضای محکومله مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز دوشــنبه مورخ  1397/2/17ساعت  9تا  10صبح
از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت کارشناسی
شــروع و به شــخصی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید واگذار خواهد شــد 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 تســویه حســاب کامل نســبت به
تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد24 .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری فردوس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان محمود قدرتی

آقای جواد حمامی فرزند حســین دادخواســتی بخواســته الزام خوانــده به پرداخت وجه چکهای شــماره  454729مورخــه  94/4/1و  454731مورخه
 94/4/15نزد بانک سپه جمعا به مبلغ  36700000بانضمام خسارت تاخیرتادیه و جمسیع خسارات دادرسی بطرفیت آقای محمود قدرتی فرزند محمد اسماعیل
فعال مجهول المکان به این شــورا تســلیم نموده که بکالســه  9709985659200011اندیکاتور شورا ثبت و وقت رســیدگی برای ساعت  08:00صبح روز پنج
شــنبه مورخ  97/3/3تعیین گردیده مراتب حســب درخواست خواهان و دستور شــورا و بتجویز ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب
یک نوبت به منظور اطالع خوانده مجهول المکان در روزنامه کثیراالنتشــار درج میشــود تا نامبرده قبل از وقت رســیدگی به شــورا مراجعه و ضمن دریافت نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم آن آدرس دقیق خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شود در غیر اینصورت شورا غیابا رسیدگی و تصمیم
الزم اتخاذ خواهد نمود18 .

قاضی شورای حل اختالف حوزه دو فردوس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده مجهول المکان احمد صادق پور

آقای امین افضلی فرزند رجبعلی دادخواســتی بخواســته الزام خواندگان به تنظیمو انتقال ســند یک دســتگاه خودروی سواری بی ام و به شماره انتظامی
 885و  55-81بطرفیت آقای احمد صادق پور فعال مجهول المکان به این شورا تسلیم نموده که بکالسه  9709985659300009اندیکاتور شورا ثبت و وقت
رسیدگی برای ساعت 8صبح روز دو شنبه مورخ  97/2/31تعیین گردیده مراتب حسب درخواست خواهان و دستور شورا و بتجویز ماده  73قانون آئین دادرسی
مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک نوبت به منظور اطالع خوانده مجهول المکان در روزنامه کثیراالنتشــار درج میشــود تا نامبرده قبل از وقت رسیدگی به شورا
مراجعه و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن آدرس دقیق خود را اعالم و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در شورا حاضر شود در غیر اینصورت
شورا غیابا رسیدگی و تصمیم الزم اتخاذ خواهد نمود17 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

آگهی انحصار وراثت

آقای علی شــیرگیر غریب زاده از این شــورا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشــته که شادروان گل افروز علی زاده غیر شمار در تاریخ
 1393/8/5در اقامتگاه دائمی خود فردوس فوت نموده و وارثین حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  -1علی شــیرگیر غریب زاده به شناســنامه شــماره 8451
صادره ازفردوس فرزند متوفی  -2محمد شــیر گیر غریب زاده به شناســنامه شــماره  44صادره ازفردوس فرزند متوفی  -3جانعلی شــیرگیر غریب زاده به
شناســنامه شــماره  277صادره ازفردوس فرزند متوفی  -4گل بهار شــیر گیر غریب زاده به شناســنامه شــماره  926صادره ازفردوس فرزند متوفی میباشد و
نامبرده غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی میشــود تا هر کس اعتراض یا وصیتنامه ای دارد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه
به این شعبه تسلیم واال گواهی صادر خواهد شد16 .

اجرائیه

قاضی شورای حل اختالف فردوس

مشخصات محکوم له علی مصباح نام پدر حسن نشانی استان خراسان جنوبی شهرستان فردوس شهر اسالمیه بلوار امام حسین خیابان شهادت منزل شخصی
مشــخصات محکوم علیه حجت اله نوروزی نام پدر عباس مجهول المکان محکوم به بموحب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9710095659100018و
شــماره دادنامه مربوطه  9609975659101182محکوم علیه محکوم اســت به  -1انتقال و تنظیم ســند موتور سیکلت سحر به شماره انتظامی 13589-765
بــه نــام خواهــان  -2مبلــغ  500/000ریال حق االجرای دولتــی که در صورت پرداخت محکــوم به ظرف ده روز از تاریــخ ابالغ از پرداخت هزنیــه اجرائیه معاف
خواهید شد 21 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

سونی از دوربین فیلمبرداری جدید خود با نام
FS5 IIرونمایی کرد.
فناوران -این دوربین از قابلیت فیلمبرداری خام
مند است و دارای وضوح4K HDR
( )Rawبهره
و نرخ  ۱۲۰فریم بر ثانیه است.
این دوربین جدیدترین نس���خه از س���ری
دوربینهای حرفهای با سنسورSuper 35mm
است .دوربین مورد نظر شباهت بسیاری با نسل
های این نسل،
روزرسانی
پیش���ین خود دارد و به
شوند که در نسل
هایی می
بیشتر شامل ویژگی
توانست با پرداخت مبلغی به
قبل ،کاربر فقط می
آنها دسترسی داشته باشد؛ اما اکنون این ویژگیها
بهطور رایگان در نسل جدید این دوربین موجود
است.
کار رفته در این
سنسور  Exmor CMOSبه
دوربین مانند نسل پیشین آن است .بدنه دوربین
FS5 IIبا پایهی لنز  E–mountنیز به نسل قبلی
خود شباهت دارد؛ با این تفاوت که نوشتههای روی
روز شده است.
بدنه به
اما بیشترین تغییرات این دوربین در زمینههای
علم رن���گ ( ،)Color Scienceحالتهای
برداری خام ( )Rawو عملکرد ضبط با نرخ
فیلم
فریم باالست.
دوربین جدید سونی  FS5 IIهمچنین از عملکرد
 HDRفوری ( )Instant HDRبهره میبرد .با
وجود عملکرد  ،Instant HDRدیگر نیازی به
درجهبندی رن���گ ( )Color Gradingویدیو
نیست .در واقع این موضوع به این معناست که
هنگام فیلمبرداری با حالت، HLG/BT.2020
طور مستقیم
تواند از دوربین به
ویدئوی  HDRمی
در رسانه پخش شود.
دوربین FS5 IIاز دو درگاه کارت حافظه بهره
میبرد که امکان ضبط ویدیو با وضوح  4Kدر نرخ
 ثانیه و وضوح  FULL HDدر نرخ
 بر
 ۳۰فریم
آورد.
طور داخلی فراهم می
 ۱۲۰فریم بر ثانیه را به
دوربین FS5 IIسونی با برچسب قیمتی ۴۷۵۰
دالر به بازار عرضه خواهد شد.
آگهی مزایده مرحله اول

به موجب اجراییه های صادره از شــوراهای حل اختالف شهرســتان فردوس محکوم علیهما اقایان محمد صفری و محمد حســین اطالعی در پرونده
های  -1کالســه  960052مطروحه در اجرای احکام شــوراهای حل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال بابت اصل خواســته و خسارت
تأخیــر تأدیــه تاکنون بر اســاس قرارداد و مبلــغ  1/515/000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلــغ  3/240/000ریال بابت حق الوکالــه وکیل در حق
محکــوم لــه تعاونــی اعتبار ثامــن االئمه با وکالت خانم موقــر و پرداخت مبلغ  3/237/750ریال بــه عنوان حق االجراء دولتی در حــق دولت  -2پرونده
کالســه  960572محکــوم علیهــا خانم فاطمه طلوعی به پرداخت مبلغ  120/000/128ریال بابت اصل خواســته و خســارت تأخیــر تأدیه تاکنون و مبلغ
 1/480/843ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  3/899/218ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم له اقای محمد حســین اطالعی با وکالت خانم
جلیلی و مبلغ  5/892/374ریال بابت حق االجراء دولتی در حق دولت  -3پرونده کالسه  950094مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیهما اقایان
محمد صفری و غالمرضا قثومنجانی به پرداخت مبلغ  60/000/000ریال بابت باقمیانده اصل خواســته و خســارت تأخیر تأدیه تاکنون بر اساس قرارداد
و مبلغ  225/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ  1/800/000ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ  600/000ریال بابت هزنیه کتارشناسی در حق
محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم موقر و مبلغ  2/601/250ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم گردیده اند محکوم علیه
اقای محمد صفری از طرف خود و دیگر محکوم علیهم یک باب منزل مســکونی به مســاحت عرصه  230متر مربع واقع در روســتای مهرانکوشــک که شماال
به منزل اقای حســین صفری و جنوبا به کوچه و شــرقا به منزل اقای جعفر صفری و غربا به زمین آقای طاهری متعلق به خودش را جهت توقیف و مزایده
معرفی نموده اســت .که ملک مذکور توقیف و براســاس نظر کارشناس به مبلغ  270.000.000ریال ارزیابی گردیده و نظر کارشناس مصون از اعتراض
باقــی مانــده لذا به تقاضای وکیل محکومله مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز پنج شــنبه مورخ  1397/2/20ســاعت  9تا  10صبح از طریق مزایده
حضوری و با حضور نماینده دادســتانی فردوس در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شود و مزایده از قیمت کارشناسی شروع و
به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز 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 تســویه حســاب کامل نســبت
به تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد23 .

مدیر اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس

آگهی انحصار وراثت

خانــم رقیه اکبری رمضانی از این شــورا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشــته که شــادروان ابراهیــم اکبری رمضانی در تاریخ
 1396/11/18در اقامتگاه دائمی خود فردوس فوت نموده و وارثین حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  -1امیر محمد اکبری رمضانی به شناسنامه شماره
 0850339952صادره ازفردوس فرزند متوفی  -2مژده اکبری رمضانی به شناسنامه شماره  0640914081صادره ازفردوس فرزند متوفی  -3رقیه
اکبری رمضانی به شناسنامه شماره  1صادره ازفردوس فرزند متوفی  -4خداوردی اکبری رمضانی به شناسنامه شماره  418صادره ازفردوس پدر متوفی
 -5هزاره رمضانی چاهک به شناســنامه شــماره  1صادره ازفردوس مادر متوفی میباشــد و نامبرده غیر از ورثه فوق ورثه دیگری ندارد 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 شد20 .

قاضی شورای حل اختالف فردوس

دادنامه

مرجع رســیدگی شــورای حل اختالف فردوس به نشانی فردوس دادگســتری خواهان :خانم اعظم میکانیک فرزند حســن به نشانی استان خراسان
جنوبی شهرســتان فردوس بلوار شــهید فهمیده پالک  29خواندگان  -1خانم طاهره تقاضایی فرزند محمد حسن به نشانی استان خراسان جنوبی شهرستان
فردوس خیابان بهشــتی  9-2خانم رابعه درویش پور فرزند علی به نشــانی مجهول المکان خواســته :الزام به تنظیم ســند خودرو «رأی شورا» در خصوص
دعوی خواهان خحانم اعظم میکانیک فرزند حســن به طرفیت خواندگان  -1خانم طاهره تقاضایی فرزند محمد حســن  -2خانم رابعه درویش پور فرزند علی
به خواســته الزام خواندگان به تنظیم ســند رسمی یک دستگاه خودرو سواری وانت مزدا تک کابین به شماره انتظامی  472-74د  51مقوم به یکصدو سی
میلیون ریال بدین شــرح که خواهان به شــرح دادخواست اجماال اظهار داشته خودرو مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و شناسنامه آن به نام
خوانده ردیف دوم میباشــد تاکنون نســبت به تنظیم ســند ان به نام خواهان اقدامی ننموده اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده و با مالحظه
اوراق و محتویــات پرونده و مســتندات ابرازی از طرف خواهان از جمله مبایعه نامه عادی فــی مابین خواهان و خوانده ردیف اول و وجود مدارک خودرو در
ید خواهان و نظر به اینکه خوانده ردیف اول با حضور در جلســه شــورا موضوع فروش خودرو موضوع خواســته به خواهان را تائید نموده و خوانده ردیف
دوم با وصف ابالغ از طریق انتشــار آگهی در جلســه شــورا حاضرنشده و در مقابل خواســته خواهان ایرادی ننمودند و الیحه ای نیز ارسال نداشته اند و با
عنایت به احراز تصرفات مالکانه خواهان و اینکه برابر ارائه سند قطعی از سوی خواهان خوانده ردیف دوم مالک رسمی اعالم شده و توجها ً به اصول آزادی
قراردادها و صحت عقود شورا دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف دوم را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد  10و  183و  219و  220قانون
مدنی و ماده  29قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده  198قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم بر الزام وی به انتقال
و تنظیم ســند خودرو موصوف به نام خواهان به عنوان اصل خواســته در حق خواهان صادر و اعالم میگردد .و در خصوص دعوی خواهان نســبت به خوانده
ردیف اول بلحاظ عدم مالکیت رســمی وی و عدم توانایی قانونی ایشــان برای تنظیم ســند دعوی متوجه مشارالیه نبوده و به استناد ماده  89ناظر بر بند 4
ماده  84قانون اخیرالذکر قرار رد دعوی صادر و اعالم میگردد .رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس
از آن ظرف همین مهلت قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی فردوس میباشد19 .

قاضی شورای حل اختالف حوزه دو فردوس

آگهی جلسه دوم مزایده

در پرونــده کالســه  950206اجرائیــه صــادره از شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری مینودشــت و بــه موجــب دادنامــه شــماره
 9409971800100447صادره از شــعبه اول حقوقی مینودشــت محکوم علیهم ســید حســن موســوی نســب فرزند سید حسین و ســید مهدی قاضوی
فرزند ســید جالل و ســمانه میر دوســتی فرزند آشــور به پرداخت تضامنی مبلغ  58/976/712ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  2/989/301ریال بابت
هزنیه دادرســی و مبلغ  2/121/961ریال بابت حق الوکاله وکیل مرحله بدوی و همچنین پرداخت خســارت تاخیرتادیه بر مبنای قرارداد تنظیمی از تاریخ
 93/12/24لغایت یوم الوصول در حق محکوم له پست بانک استان گلستان و نیز پرداخت مبلغ  2/948/836ریال بابت نیم عشر در حق دولت جمهوری
اسالمی ایران محکومیت دارند حال محکوم علیهم اموالی را در قبال بدهی خود تعرفه نموده اند که حسب تقاضای محکوم له و طبق ئنظریه کارشناسی اموال
ارزیابی شــده و نظریه مزبور مصون از هر گونه اعتراضی باقی مانده اســت لذا حســب در خواست محکوم له مزایده اموال تعرفه شده در محل دفتر اجرای
احکام مدنی دادگســتری مینودشــت در مورخه  1397/2/23از ساعت  10الی  11با حضور نماینده دادسرا و مامور اجرا انجام میگردد قیمت پایه از مبلغ
کارشناســی و با رعایت ســایر قیود مندرج در ماده  131قانون اجرای احکام مدنی شــروع و مال به کسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قیمت پیشنهادی را
قبول کرده است خریدار یا خریداران میتوانند پنج روز قبل از فروش و تشکیل مزایده از اموال مورد مزادیه با هماهنگی اجرای احکام مدنی بازدی نموده
و ســپس در صورت تمایل در جلســه مزایده شــرکت نمایند برنده مزایده باید  10درصد بها را نقدا و یا بصورت چک پول فی المجلس به عنوان سپرده به
واحد اجرا تســلیم نماید و الباقی بها را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت ســپرده او پس از کســر هزنیه مزایده به نفع
دولت ضبط میگردد هر گونه نقل و انتقال مال بعد از پرداخت تمام بهای ان و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صورت میگیرد و کلیه هزنیه های نقل و
انتقال به عهده برنده مزایده اســت توصیف اجمالی اموال مورد مزایده  -1یک دســتگاه کپی ایکس اتیک مارک  5AR-X1805-SHARPدست دوم و اماده
به کار به مبلغ  34/500/000ریال  -2چهار دستگاه دوربین با رسیور دست دوم و اماده به کار و کار کرده به مبلغ  14/500/000ریال  -3یک دستگاه
کامپیوتر با کیس  CAP ISو با مانیتور  5MS-SAMSUNG8000و با صفحه کلید فراسو و متعلقات دست دوم و مستعمل و کارکرده و اماده به کار به مبلغ
 7/500/000ریال مجموعا کل اموال تعرفه شــده به مبلغ  56/500/000ریال بفروش خواهد رســید  .آدرس محکوم له گرگان خ  5اذر نبش اذر هفتم
ادرس محکوم علیهم مینودشت خ شهید لنگری فرعی دوم- 55.

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مینودشت-افشاری
آگهی جلسه دوم مزایده

در پرونده کالســه  960324اجرائیه دادگســتری مینودشــت و به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره  8809971787500845صادره از شعبه
 5حقوقــی گنبــد محکوم علیه غالمرضا الهی محکوم اســت به پرداخت  271/726/800ریال بابت اصل خواســته و مبلــغ  5/384/536ریال بابت هزنیه
دادرســی و حق الوکاله  7/721/340له خواهان و همچنین پرداخت خســارت تاخیرتادیه از مورخه  1387/11/19لغایت وصول محکوم به ســود دوران
مشارکت در حق ابوالفضل سلطانی و و پرداخت  5درصد محکوم به بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی با توجه به اینکه یک قطعه
تجاری دارای سند مالیکت ششدانگ به شماره پالک  6 / 2235/2883/3129فرعی از  35فرعی واقع در خیابان تهران -مشهد نبش جنوبی خیابان شهید
باهنر رســتوران گل گندم را معرفی نموده که پس از ارجاع امر به کاشــناس منتخب و با توجه به اعالم نظریه کارشناســی که در توصیف اجمالی قید شــده
و نظریه مزبور مصون از هر گونه اعتراضی باقی مانده اســت لذا حســب درخواســت خواهان مقرر گردید اموال توقیف شده از طریق مزایده در محل دفتر
اجرای احکام مدنی دادگستری مینودشت در مورخه  1397/2/25از ساعت  10الی  11صبح با حضور نماینده دادسرا و مامور اجرا انجام میگردد قیمت
پایه از مبلغ کارشناســی و با رعایت ســایر قیود مندرج در ماده  131قانون اجرای احکام مدنی شــروع و مال به کسی تعلق خواهد گرفت که باالترین قیمت
پیشنهادی را قبول کرده است خریدار یا خریداران میتوانند پنج روز قبل از فروش و تشکیل مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی
بازدید نموده و سپس در صورت تمایل در جلسه مزایده شرکت نمایند برنده مزایده باید  10درصد بها را نقدا و یا بصورت چک پول فی المجلس به عنوان
سپرده به واحد اجرا تسلیم نماید و الباقی بها را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزنیه مزایده
به نفع دولت ضبط میگردد هر گونه نقل و انتقال مال بعد از پرداخت تمام بهای ان و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صورت میگیرد و کلیه هزنیه های
نقل و انتقال به عهده برنده مزایده اســت توصیف اجمالی اموال توقیف شــده یک واحد تجاری ( رســتوان گل گندم) واقع در طبقه همکف یک ساختمان دو
طبقه بوده و مســاحت تجاری مذکور  175متر و  88دســیمتر میباشــد که به مبلغ  6/505/800/000تومان ارزیابی شــده است ادرس محکوم له گنبد و
ادرس محکوم علیه گنبد آزادگان یاس غربی مجتمع 56 . 24

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مینودشت-افشاری
آگهی مزایده نوبت دوم

به موجب کالســه پرونده  960046محکوم علیه  -1فضل اهلل ناصری فرزند فرج اهلل  -2علی اکبر شــافعی فرزند محمد حســین متضامنا محکوم
اند به پرداخت مبلغ  171/065/101ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  5/191/630ریال بابت هزنیه دادرسی و پرداخت مبلغ  5/305/562ریال بابت
حق الوکاله و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ مطالبه  96/2/3تا یوم الوصول مطابق قرارداد فروش اقفساطی مسکن در حق محکوم له بانک صادرات خراسان
شمالی و پرداخت مبلغ  8/553/000ریال بعنوان نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایرات که از اموال احد از محکوم علیهم علی اکبر شافعی
که در اجرای وصول محکوم به یک واحد مســکونی با قولنامه عادی در پیش قلعه به شــماره  64مورخه  1385/5/2به مســاحت حدودا هفتاد متر مربع با
اسکلت پیچ و مهره و اجر و سقف تیرچه بلوک دارای یک اتقا خواب و هال و پذیرایی و اشپزخانه و دراای امتیازات اب و برق و گاز میباد و یک قطعه زمین
خالصه در شمال ساختمان با قولنامه هادی مورخه  85/5/10به مساحت  120/96متر مربع  14/40 * 8/40متر میباشد که ساختمان و زمین مسذکور در
تصرف اقای علی اکبر شــافعی میباشــد و در ان سکونت دارد که کارشــناس منتخب با توجه به موقعیت مکانی و وسعت و ابعاد ملک نوع سند قولنامه عادی
کاربری مســکونی قدمت بنا در حال حاضر ارزش ملک خالصه به مبلغ ده میلیون تومان و ارزش ســاختمان به مبلغ ســی و دو میلیون تومان و ارزش دو ملک
جمعــا بــه مبلــغ چهل و دو میلیون تومان ارزیابی که مهلت قانونی نیز از ســوی طرفین اعتراضی واصل نگردیده لذا در مورخه  1397/2/16ســاعت  9الی
 10صبح از طریق مزایده به صورت مشــاعی بفروش میرســد و به کســانی که باالترین مبلغ را پیشــنهاد دهند واگذار خواهد شد و و 10درصد قیمت ملک
نقــدا ً و الباقــی ظرف مهلت یک ماه از خریدار اخذ میشــود .طالبین خرید میتوانند جهت بازدید از ملــک و هماهنگیهای الزم پنج روز قبل از موعد مزایده
در دفتر اجرای احکام مدنی حاضر شــوند .محل فروش اجرای احکام دادگســتری شهرســتان مانه و ســملقان میباشــد منزل مذکور توسط خود محکوم علیه
معرفی گردیده و در تصرف خودش میباشد 16
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