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های رادیویی پرظرفیت» در گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
فناوران  -پروژه «طراحی و س���اخت لینک
اطالعات کلید خورد .این پروژه در ادامه دستاوردهای برنامه جامع موضوع محوری «کسب دانش و تولید نمونه رادیویی پرظرفیت و دسترسی
رادیویی  »4Gتعریف شده است.

طراحی و ساخت لینکهای رادیویی پرظرفیت
کلید خورد

کسب و کارهای «ایرانی» با روشهای عجیب فیلترینگ تنبیه میشوند

های اعالم کننده ن���رخ ارز در چند روز
فیلتر س���ایت
گذشته ،پرونده انتقادات از نحوه مواجهه با کسب و کارهای
های فیلتر
اینترنتی را باز کرد .چرا که اوال در میان سایت
شده ،س���رویسهایی بودند که اعالم نرخ ارز تنها بخش
کوچکی از فعالیتشان بود و دوما ،برای فیلتر این سایتها،
قوه قضاییه دس���تور قطع سرورهایشان را داده است .در
این گزارش به مرور روشهای فیلتر یک سایت و اثرات آن
بر کس���ب و کار پرداخته و البته نظرات یکی از موسسات
سایت ارانیکو که اخیرا فیلتر شده است را منعکس کردهایم.
نکته مهم این است که روش اتخاذ شده در فیلتر کسب
و کارهای ایرانی ،قویتر از روش فیلترینگ کسب و کارهای
خارجی است و انگار که یک کس���ب و کار به جرم ایرانی
بودن ،باید تنبیه بیشتری شود.

میزبان مهمان کُش

دست قوه قضاییه
از سرور و دامنه
سایتهای خارجی کوتاه
است و تنها میتوان
در الیه اپراتورها این
سایتها را فیلتر کرد.
در چنین شرایطی
حتی در هنگام تنبیه
نیز ،سایتهای ایرانی
به خاطر فعالیتشان
در کشور ،با برخورد
سنگینتری مواجه
میشوند

دکمه رو بزن
ها کسب و کارهای اینترنتی به همان شیوه معمولی
قدیم
شدند .به
شوند ،مسدود می
های خارجی فیلتر می
که سایت
این ترتیب که مقام قضایی حکم فیلترینگ را به اپراتورها
میفرستاد و آنها هم حکم را اجرا میکردند.
البته هرگز به این موضوع توجه نمیش���د که فیلتر یک
س���ایت ،به مانند پلمب یک واحد صنفی و تعطیلی کامل
آن است و جریمهای که معموال آخرین مرحله است و چه
خالفی باید آن کسب و کار انجام داده شود که کل کرکره
آن را پایین بکشند.
اما مقام قضایی معموال بیتوجه به ض���رر و زیانی که
دیدند ،خیلی راحت حکم ب���ه فیلترینگ
ها می
س���ایت
میدادند و میدهند.

یک دامنه را دارایی یک شرکت بدانیم ،آیا از نظر حقوقی
اش را به دلیل تخلف کاری
تواند دسترسی فرد به دارایی
می
مسدود کرد؟
به هر حال چند وقتی است این شیوه از سوی قوه قضاییه
اجرا نمیشود و به نظر میرسد آنها نیز استدالالتی از این
دست را پذیرفتهاند.

دامنه را ب ُکش
پس از مدتی به یک راهکار جدید برای فیلتر کس���ب و
کارهای اینترنتی دست یافته ش���د .به این صورت که اگر
دامنه کس���ب و کار مذکور در دامنه  irقرار داشت ،مقام
قضایی دستور مسدودس���ازی را به ایرنیک به عنوان مرکز
ثبت دامنههای مرتبهاول کشوری نقطه–آیآر میفرستاد و
از بیخ کل دامنه را از دسترس خارج میکرد.
این شیوه با انتقادات زیادی همراه شد .اول این که اعتبار
کرد و خیلی از کسب و کارها
دار می
دامنه  irرا خدش���ه
برای این که سایتش���ان به کل از دسترس خارج نشود،
روند .یک بحث
های دگیری مانند  comمی
سراغ دامنه
حقوقی دیگری هم وجود داش���ت و آن هم این که اگر

سرور را قطع کن
روش جدیدی که برای فیلترینگ از س���وی قوه قضاییه
انتخاب شده ،قطع دسترسی به س���رور کسب و کارهایی
است که در دیتاسنترهای داخل ایران میزبانی میشوند.
بخشی از کس���ب و کارهای ایرانی مراکز داده داخلی را
انتخاب میکنند .از یک سو با افزایش قیمت دالر ،هزینه
استفاده از خدمات میزبانی بینالمللی افزایش چشمگیری
های
دهندگان ،شرکت
داشته و از سوی دیگر برخی خدمات
 FCPهستند که در قبال ترافیک ایجاد شده ،امتیازاتی را
برای میزبانی به کسب و کارها میدهند.
قطع دسترسی از سرور چند پیامد ناخوشایند دارد .اوال
اگر سایتی خارج از کشور نیز خدمات بدهد ،عمال دسترسی

آگهی انحصار وراثت

بهمن مقدم فر از این شورا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان کوکب ابوالحسنی در تاریخ  91/7/17در اقامتگاه
دائمــی خــود فردوس فوت نموده و وارثین حین الفوت آن مرحوم عبارتند از  -1بهمن مقدم فر به شناســنامه شــماره  60صــادره ازفردوس فرزند متوفی
 -2عبدالمجید مقدم فر به شناســنامه شــماره  381صادره از نیشابور فرزند متوفی  -3شهین مقدم فر به شناسنامه شماره  161صادره از فردوس فرزند
متوفی -4شــهین مقدم فر به شناســنامه شــماره  161صادره از فردوس فرزند متوفی  -5فرشــته مقدم فر به شناسنامه شماره  9565صادره ازفردوس
فرزند متوفی  -6پروانه مقدم فر به شناســنامه شــماره  4992صادره از گناباد فرزند متوفی  -7محمد علی مقدم فر به شناســنامه شــماره  6282صادره
ازفردوس همسر متوفی میباشد مراتب یك نوبت در روزنامه آگهی میشود تا هر کس اعتراض یا وصیتنامه ای دارد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به این
شعبه تسلیم واال گواهی صادر خواهد شد265 .

دادنامه

دادرس شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان مالیر

رونوشت آگهی حصر وراثت

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حســن آهن جان به شناســنامه شــماره  134به شــرح دادخواست به کالســه  1/97/547از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم شــیر علی آهن جان بشناســنامه شــماره  332در تاریخ  1396/7/8دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1متقاضی فوق الذکر پســر متوفی  -2غالمرضا آهن جان ش ش  30صارده از علی آباد پســر متوفی  -3حســین آهن
جان به ش ش  11323صادره از علی آباد پســر متوفی  -4عبداله احمدی منش ش ش  926صادره از علی آباد پســر متوفی  -5کلثوم آئین جان ش ش 41
صادره از آق قال دختر متوفی  -6فاطمه راهدار پودینه ش ش  319صادره از زابل همســر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در
یك مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهدشد.1142.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان خانم شــهال معززی دادخواســتی به طرفیت خواندگان خانمها و اقایان ســامان معززی-ســکینه معززی-عباس معززی  -آمنه معززی  -محمد
خسروی-پروین معززی  -مهران معززی  -علی خسروی-خدیجه چراغ ابو-زینب معززی  -سوگند معززی  -مریم کتولی-شوکت معززی  -زهرا خسروی-سارا
معززی  -مرضیه نصرتی-رضا معززی  -امیر عباس معززی-حســین خســروی-الهه معززی  -فاطمه خسروی-ســمیه خسروی به خواسته ابطال قرارداد(مالی)
مطالبه خســارت دادرســی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالسه  9709981765100204شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی اباد
کتول ثبت و وقت رســیدگی مورخه  1397/9/12ســاعت  10:00تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یك ماه 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 رســیدگی در دادگاه حاضر
گردد. 1151.

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی اباد کتول

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای کوروش مقصود لو فرزند علی اکبر

خواهان  /رحمت اله دولتی دادخواستی به طرفیت خوانده غالم اکبری و تولیدی صنایع غذایی بامداد شیر گلستان به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه
مطالبه وجه چك و همچنین دعوای تقابل غالم اکبری و تولیدی صنایع غذایی بامداد شیر گلستان بطرفیت رحمت اله دولتی و قاسم حاجیلری و کوروش مقصود لو
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709981765100238شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی اباد کتول ثبت و وقت رسیدگی
مورخه  1397/9/13ســاعت  09:00تعیین که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یك 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. 1150.

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آباد کتول

آگهی ابالغ اجرائیه

محکوم له :محمد جواد امینیان محکوم علیه :عبداله رحمانی فرزند کریم و پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به آقای عبداله رحمانی فرزند
کریم که مجهول المکان میباشد ابالغ میشود طبق اجرائیه صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی آزاد شهر در پرونده کالسه 9609981757100283
به موجب دادنامه شــماره  9709971757100016مورخ  1397/1/19صادره از شــعبه دوم حقوقی ازاد شــهر محکوم علیه به همراســایر محکوم علیهم
دیگر محکومند به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت اتومبیل یکدستگاه خوردوی وانت دو کابین به شماره شهربانی  628-69ل 23
و شــماره شاســی  2202002070و موتور  13037Zدر حق محکوم له اقای محمد جواد امینیان فرزند علی میباشــد پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه
های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشــد بدیهی اســت با توجه به غیابی بودن حکم اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین مناســب از
محکــوم له یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه میباشــد لذا مفاد اجرائیه صــادره یك نوبت در اجرای ماده  73ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در
یکی از جراید کثیراالنتشار درج میگردد تا ظرف ده روز پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد در غیر اینصورت واحد اجرای احکام
طبق مقررات نسبت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزنیه اجرایی اقدام خواهد نمود.1145.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان آقای علی اکبر کرد کتولی دادخواســتی به طرفیت خواندگان عباس و محمد قلی و صاحب جان و هاجر و ابراهیم و حســینقلی و علیقلی و صغری و
رضا قلی همگی معززی فرزند ذوالفقار به خواســته اثبات مالیکت و خلع ید به درخواســت خواهان تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان علی آباد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان علی آباد کتول واقع در شهرستان علی اباد کتول ارجاع و به کالسه 9609981765001034
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1397/8/26و ســاعت  08:45صبح تعیین شــده است و ضمنا موضوع جلسه رسیدگی و اجرا قرار و ضمنا شهود خود را در
محل حاضر نماید به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و
دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.1149.

شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان علی اباد کتول

شعبه دوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) شهرستان آزاد شهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقایان  -1نعمت حسینی بای  -2سید هاشم حسینی
بای  -3سید محمود حسینی بای فرزندان آقامیر

خواهان اداره راه و شهرســازی آزاد شــهر و رامیان دادخواســتی به طرفیت خواندگان فوق به خواسته خلع ید و  ...مطرح که به این شعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالسه  9709981757100148شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزاد شهر ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ  1397/8/20و ساعت
 11:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یك
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یك ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 1146.

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آزاد شهر

دادنامه

شماره پرونده 975 :سوم شماره دادنامه 97/3/2-102 :مرجع رسیدگی کننده شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ازادشهر خواهان محمد
رضا کوســاری فرزند یاور آدرس ازاد شــهر خیابان شــاهرود لوازم خانگی محســن شــماره تماس  09111771968خوانده حمیدر ضا شهابی مقدم فرزند
علی ادرس مجهول المکان خواســته مطالبه طلب رای قاضی شــورا در خصوص دادخواســت اقای محمد رضا کوســاری فرزند یاور بطرفیت اقای حمیدر ضا
شهابی مقدم فرزند علی بخواتسه مطالبه مبلغ دوازده میلیون ریال وجه یك فقره سفته به شماره خزانه داری کل  642438به انضمام خسارات دادرسی
و خســارت تاخیترادیه با توجه به دادخواســت تقدیمی و تصاویر مصدق ســفته های مســتند دعوی و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رسیدگی مورخ
 97/3/12و نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلســه رســیدگی شــورا حاضر نشده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی به عمل نیاورده و
هیچگونه دلیل و مدرکی در جهت برائت ذمه خویش و بطالن دعوی خواهان ارائه ننموده فلذا با عنایت به نظریه مشورتی اعضای شورا بشرح صورتمجلس
مورخ  97/3/12دعوی خواهان را وارد تشــخیص و با احراز اشــتغال ذمه خوانده مســتندا به ماده  9قانون شــوراهای حل اختالف و مواد -249 -223
 309-307قانــون تجارت و مواد  198و  519و  522قانون ایین دادرســی مدنی دادگاههــای عمومی و انقالب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ
دوازده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست  96/12/5تا زمان اجرای حکم بر اساس نرخ شاخص
اعالمــی از ناحیــه بانك مرکزی و پرداخت مبلغ چهار صدو نود و پنج هزارریال بابت هزنیه داردســی در حق خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی
و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه و ســپس ظرف مدت بیســت روز پس ازان قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی و
حقوقی ازارد شهر میباشد1147.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان آزاد شهر

گذاری را نابود کن
سرمایه
شود هر
شیوه جدید فیلترینگ از مرکز داده ،سبب می
کسب و کاری به این موضوع فکر کند که چرا باید میزبانی
سایتش را به مراکز داخلی بسپارد.
درواقع وقتی این موضوع را در کنار کیفیت و پشتیبانی
نسبتا پایین سرویسهای میزبانی ایرانی بگذارید ،به این
نتیجه خواهید رسید که شاید به دردسرش نیرزد.

خانم کنیز ســنچولی به شناســنامه شماره  3331به شرح دادخواست به کالسه  1/97/552از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان مرحوم شــیر محمد سنچولی بشناســنامه شــماره  3333در تاریخ  1395/9/30دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1متقاضی فوق الذکر همســر متوفی  -2قاســم ســنچولی ش ش  8صادره از گنبد پســر متوفی  -3بهزاد ســنچولی ش ش
 4870036224صــادره از رامیــان پســر متوفی  -4رقیه ســنچولی ش ش  100صادره از گنبــد دختر متوفی  -5خدیجه ســنچولی ش ش  265صادره از گنبد
دختر متوفی  -6ســکینه ســنچولی ش ش  75صادره از گنبد دختر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.1143.

قاضی شورای حل اختالف فردوس

پرونده کالســه  9709988510900176شــعبه  1دادگاه خانواده دادگســتری شهرستان مالیر تصمیم نهایی شــماره 9709978510900599
خواهان خانم زهرا مرادی طائمه فرزند رحمت اهلل به نشانی استان همدان شهرستان مالیر شهر مالیر خیابان بروجرد خیابان عارف کوچه پیهانی منزل احمد
غیاثوند خواندگان  -1آقای مصطفی دارابی فرزند ابوالقاسم به نشانی استان همدان شهرستان مالیر مالیر خیابان بروجرد خ عارف کوچه پیهانی منزل احمد
غیاثوند  -2اقای رحمت اله مرادی طائمه فرزند اســداله به نشــانی مالیر روســتای نامیله وسط روستا کوچه باالتر از پست بانك وسط کوچه منزل جنوبی یك
طبقه ســرامیکی ســفید و قرمز مجهول المکان خواتســه اذن در ازدواج گردشــگار دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختمر سیدگی را اعالم و به شرح زیر
مبــادرت بــه صدور رای مینماید رای دادگاه در خصوص دعوای خواهــان خانم زهرا مرادی طائمه فرزند رحمت اله به طرفیت خواندگان الف اقای رحمت اله
مرادی طائمه فرزند اسداله ب) اقای مصطفی دارابی فرزند ابوالقاسم به خواتسه صدور حکم مبنی بر ازدواج خواهان با خوانده ردیف دوم بدین شرح که
خواهان به موجب دادخواســت تقدیمی و صورتجلســه دادگاه چنین اشــعار نمدند دخرت خوانده ردیف اول هستم پدرم از حدود هشت سال قبل منزل را
ترک کرده و خبری از ایشان نداریم مدتی است که خوانده ردیف دوم که فردی جوان سالم متعهد و متدین و از خوانده ای اصیل میباشد بله خواستگاری
بنده امده و با یکدیگر به تفاهم رسیده و مورد پسند مادر و بزرگترها میباشد و قصد ازدواج با یکدیگر را داریم خوانده ردیف اول علیرغم ابالغ قانونی
از طریق نشــر آگهی در جلســه مقرر دادگاه حضور نیافته و الیحه ای از ایشــان به داداه واصل نگردید خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادگاه با ارائه
مســتندات خــود را معرفــی و تقاضای خواان را تائیــد و تاکید نمود با توجه به مجمــوع اوراق و محتویات پرونده و مالحظه مســتندات ابرازی  -1خواهان و
خوانده ردیف دوم قابلیت صحی برای نکاح یا همان ســن ازدواج رســیده اند خواهان متولد  1370/3/14و نامزدش متولد  1369/8/29است  -2باکره
بودن دختر با توجه به اقرار ایشان ظهور عرفیث و عدم ایراد خوانده ردیف دوم  -3فوت جد پدری و عدم حضور پدر خواهان در محل  -4استیذان از پدر
خواهان عادتا غیر ممکن است بویژه اینکه سوابق مربوط به طالق مادر خواهان و نیز ازدواج خواها خواهان موید ورود دادگاه و صدور احکام مربوطه و اعمال
اراده دادگاه به جایگزینی از پدر خواهان دارد  -5احراز احتیاج دختر به ازدواج با توجه به وضیعت شخصی خانوادی و اجتماعی ایشان با لحاظ قواعد فقهی
الضرر و نفی عســر و حرج  -6معرفی کامل خوانده ردیف دوم به عنوان مردی که میخواهد با او ازدواج کند  -7بررســی وضیعت شــغلی تحصیلی اجتماعی و
رفتاری خوانده ردیف دوم که موید انست که کفو خواهان است و فردی است مومن و توانا به دادن نفقه همسرش  -8اعالم مهری که بین طرفین قرارداده
اســت ( یکصد قطعه ســکه طال تمام بهار ازادی و ســایر شــرایط نکاح از جمله وسایلی از منزل که زوج متعهد شــده خریداری نماید و عدم اختالف ایشان در
محل اقامت و ســکونت و تشــریفات مراسم ازدواج  -9اظهار نظر مکتوب و مســتدل قاضی محترم مشاور دادگاه در مورد موضوع موافق با نظر قاضی انشاء
کننــده رای لــذا دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشــخیص داده مســتندا به مواد  4-1بند دوم و  8قانون حمایت خانــواده مصوب  1391/12/1و
مواد  1044 -1041قانون مدنی ضمن احراز ســاقط شــدن اجازه ولی قهری حکم بر ازدواج خواهان با خوانده ردیف دوم صادر و اعالم مینماید تا به دفتر
ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمایند رای صادره نسبت بخوانده ردیف اول غیابی است و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل
واخواهی در همین دادگاه و پس از ان ظرف همان مهلت و نیز نســبت به خواهان و خوانده ردیف دوم حضوری اســت ظرف مهلت بیســت روز از تاریخ ابالغ
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان میباشد

آنها نیز به سایت قطع خواهد شد .از سوی دیگر صاحبان
کسب و کار نیز عمال به دیتای سایت خود به صورت آنالین
دسترسی نخواهند داشت ،مگر آنکه به آنها اجازه داده شود
به صورت فیزیکی به دیتاسنتر رجوع کرده و دیتایشان
را کپی کنند.
از همه مهمتر ،دادستانی دس���تور قطع ارتباط به سرور
های مختلفی
دهد .برخی کسب و کارها س���رویس
را می
کنند و اگر یک س���رور
های گوناگون ارایه می
روی دامنه
 dedicateدر اختیار داشته باشند و دادستانی دستور
قطع آنها را بدهد ،عمال اسباب قطعی سرویسهای دیگر را
نیز فراهم کرده است.

رونوشت آگهی حصروراثت

آقای عبداله حاجیلری فرزند محمد بشــرح دادخواســت به کالســه  2/97/582از این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده
که شــادروان احمد رضا حاجیلری به شناســنامه ملی  2260199720در تاریخ  97/6/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به افراد مشروحه زیر  -1عبداله حاجیلری نام پدر محمد شماره شناسنامه  2269689356محل صدور علی آباد تاریخ تولد  1348/1/1پدر متوفی
 -2زلیخا علمشاهی نام پدر قربان شماره شناسنامه  2269687991محل صدور علی اباد تاریخ تولد  1348/1/2مادر متوفی اینك با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبور را در اجرای ماده  361ق امور حسبی مصوب  74/4/18یك مرتبه آگهی میماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.1148.

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف علی آباد کتول

آگهی حصروراثت

خواهان رونوشــت حصر وراثت علیرضا ده مرده فرزند شــیرعلی به شــرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالســه  9709981720900441از این
دادگاه درخواســت گواهــی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که مرحومه بیگم ده مرده فرزند حیــدر ش ش  2208در اقامتگاه دائمی خود بدورد حیات
گفته و ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به  -1علیرضا ده مرده فرزند شــیر علی ش ش  283نســبت پسر متوفی  -2طاهره ده مرده فرزند شیر علی ش ش
 7738نســبت دختر متوفی  -3طیبه ده مرده فرزند شــیر علی ش ش  53نســبت دختر متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یك نوبت
آگهــی میگــردد تــا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یکماه به ایــن دادگاه تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهدشد.1134

شعبه نهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

در اجرای ماده  174قانون آئین دادرســی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب با انتشــار این آگهی برای یك نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار
آقایان  -1حسین شیخ ویسی  -2اکبر کوچکزایی  -3اکبر رستمی متهمند به الف ) تهدید علیه بهداشت عمومی ب) تخریب عمدی شبکه فاضالب  -4حسین ذبیحی
متهم اســت به تخریب عمدی شــبکه فاضالب  -5رمضان مردانی متهم اســت به تهدید علیه بهداشت عمومی موضوع شکایت شرکت آب و فاضالب استان گلستان
که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به نامبردگان ممکن نگردیده اســت احضار میشــوند تا در وقت رســیدگی ساعت  9:15صبح مورخ  1397/8/23در
این شــعبه حاضر شــده و از اتهام منتســبه در پرونده  101/970524از خود دفاع نمایند در صورت عدم حضور متهمان یا عدم اعالم عذر موجه دادگاه تصمیم
مناسب اتخاذ مینماید.1135.

این در شرایطی است که س���ازمان فناوری اطالعات در
حال تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری گسترده در
قطبهای مراکز داده میکند .در این شرایط سرمایهگذاران
از خود میپرسند آیا تاسیس دیتاسنتر ،فکر خوب و امنی
برای سرمایهگذاری هست؟

برقرار شود .همچنین میلس���رور ما روی این سرور قرار
ها هم نداریم .از آن
داشت و اکنون دسترس���ی به ایمیل
جالبتر این که برای ما از سمت مقام قضایی پیامک آمده
که ایمیل خود را چک کنید .این در حالی است که ما اصال
به سرورمان دسترسی نداریم که آن را بخواهیم چک کنیم.

درددل کن
هایی که فیلتر آن از سمت مرکز داده
از جمله س���ایت
سر و صدای زیادی در چند روز گذشته به پا کرده است،
سایت ارانیکو است .سایتی که خدمات متنوعی را با هزاران
بازرگان و فعال اقتصادی ارایه میکرد اما به خاطر وجود
جدول نرخ ارز در سایت ،سرور آن از بیخ قطع شد.
عطا خلیقی یکی از موسسان سایت ارانیکو در این باره
توضیح میده���د 10 :مهرماه از پلیس فت���ا با ما تماس
گرفتند تا به دادگاه رسانه مراجعه کنیم .آنجا به ما اعالم
کردند که فهرس���تی از بانک مرکزی دریافت کردهاند که
شد .به همین
ها ،اعالم نرخ دالر انجام می
در این س���ایت
دلیل هم دستور داده شده است که سرورهای این سایت
از دسترس خاج شود.
وی با بیان این که مگر میشود سایتی که به  60هزار
بازرگان خدمات میدهد ،نرخ ارز را منتش���ر نکند ،افزود:
ما نرخ ارز را با استعالم از صرافیها اعالم کرده و صرفا از
حدود ساعت  12تا  5بعد از ظهر که بازار باز است ،آن را
به روز میکردیم.
های اطالعرسانی خود
خلیقی ادامه داد :ما حتی در کانال
ها به صورت شبانه
نسبت به اعالم نرخ توسط برخی سایت
های
هش���دار داده بودیم .اما به جای آن که چنین سایت
فیلتر شوند ،سراغ ما آمدهاند.
وی درباره دسترسی به اطالعات سرورها گفت :دسترسی
آنالین که ممکن نیست و در حال بررسی هستیم ببینیم
امکان مراجعه فیزیکی و کپی اطالعات وجود دارد یا نه.
موسس سایت ارانیکو گفت :کیفیت میزبانی و پشتیبانی
دیتاس���نترهای خارجی به مراتب باالتر از امکانات داخلی
است .حتی س���ه ماه پیش یکی از دیتاس���نترها دچار
سوزی شد و س���رور ما در آن ماجرا سوخت ،اما در
آتش
عمل هیچ کس پاسخگوی ضرر و زیان و دیتای از دست
رفته نشد.
خلیقی گفت :آنچه قطع شده یک  DNS Serverبود
که  DNSیک سری از مش���تریان روی آن قرار داشت و
ناچاریم این DNSها را تغییر دهیم تا الاقل ارتباط آنها

لطفا فیلتر نکن!
روز گذشته اقتصاد آنالین جمله جالبی را از معاون اول
قوه قضاییه نقل کرد .اژهای گفته بود :اگر فردی که دارای
بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ بود ،دچار اش���تباه و جرم
شد؛ برخورد با وی نباید سبب تعطیلی محل کسب او شود.
پرسش اینجاست که چرا این موضوع به کسب و کارهای
اینترنتی تعمیم پیدا نمیکند؟ فیلتر یک س���ایت ،دقیقا
همان کاری را میکند که پلمب یک دفتر تجاری و به نظر
میرسد قوه قضاییه در فیلتر سایتها ،توجه و دقت بیشتر
کرده و از جریمههای جایگزین و تذکرات بیشتر بهره ببرد.
تر این که دست قوه قضاییه از سرور و دامنه
از همه مهم
سایتهای خارجی کوتاه اس���ت و تنها میتوان در الیه
اپراتورها این سایتها را فیلتر کرد .در چنین شرایطی حتی
شان
در هنگام تنبیه نیز ،سایتهای ایرانی به خاطر فعالیت
تری مواجه میشوند.
در کشور ،با برخورد سنگین

آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم بــه خلیل اهلل قربانی  -2محمــد مهدی  -3محمود
 -4محمد رضا  -5ام البنین همگی قربانی  -6طاهره ابراهیمی

خواهــان آقــای علی اصغر علی مردانی دادخواســتی به طرفیت خوانده بتول علیمردانی-زهرا علیمردانی  -محمد رضــا علیمردانی  -خلیل اهلل قربانی-
مریــم وطنی-عیــدی محمــد علیمردانی  -فاطمــه علیمردانی  -ام البنین علیمردانــی  -طاهره ابراهیمی-محمــود قربانی-مظاهر علیمردانــی  -امیر علیمردانی
 محســن علیمردانی  -احســان علیمردانی-صدیقه علیمردانی  -حســین مظفری-محمد مهدی قربانی-شمســی علیمردانی  -مهدی علیمردانی  -مشهدی قلیعلیمردانــی  -داود علیمردانــی  -ام البنیــن قربانی-یوســف وطنی-علی اکبر علیمردانی  -محمد رضا قربانی-علی علیمردانــی  -عبدالرضا علیمردانی  -مهدی
مظفری-شــهال علیمردانی  -مرضیه علیمردانی  -راویه ســوخته سرایی-لیال وطنی-شیر علی وطنی-مریم علیمردانی  -بتول میر فندرسکی-سودابه علیمردانی
 به خواســته اثبات مالکیت -ابطال مبایعه نامه -ابطال ســند رســمی -اثبات صلح نامه -ابطال ســند مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه 9409981765100073شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان علی اباد کتول ثبت و وقت رســیدگی مورخه  1397/9/6ساعت  11:00تعیین که حسب
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرســی مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواســت خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یك 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. 1152.

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آباد کتول
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم ســمیرا ســوخت سرائی به شناسنامه شماره  3056به شرح دادخواست به کالسه  1/97/591شهری از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حامد خاکســار فرزند عید محمد بشناسنامه شماره  9در تاریخ  1397/5/23دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثــه حیــن الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1متقاضی فوق الذکر همســر متوفی  -2عید محمد خاکســار ش ش  3472صادره از مشــهد آبکوه پدر متوفی
 -3ویدا فندرســکی ش ش  4صادره از رامیان مادر متوفی  -4فربود خاکســار به ش ش  3613339218صادره از زاهدان پسر متوفی اینك با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یك مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.1144.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان جمشــید نجفی نودیجه دادخواســتی به طرفیت خوانده ســازمان امور دارایی و اقتصادی( ســازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی) نور محمد
محســن نژاد-میثم وطن خواه خواســته اتهام ســایر دعاوی غیر مالی -ابطال سند رسمی (موضوع سند ملك اســت) ابطال سند رسمی (موضوع سند ملك است)-
توقیف عملیات اجرایی مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709980056100393شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان ثبت
و وقت رســیدگی آن مورخ  1397/9/3و ســاعت  11:00تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان
بودن خوانده میثم وطن خواه فرزند محمد رضا و درخواســت خواهان مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یك ماه 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 رســیدگی
در دادگاه حاضر گردد 1136 .

شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان

آگهی احضار

در پرونده کالسه  960463شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کردکوی اقای غالمحسین مهربان فرزند یوسف علیه اقای رستمعلی ابراهیمی
فرزند جمشــید به اتهام کالهبرداری اینترنتی به مبلغ دویســت و پنجاه میلیون ریال شــکایت نموده اســت علیرغم ارســال احضاریه متهم در ادرس اعالمی در
پرونــده مورد شناســایی واقع نشــده اســت لذا در اجرای مــاده  174قانون ایین دادرســی کیفری با توجه به مجهــول المکان بودن متهم ضمن نشــر آگهی در
روزنامه کثیراالنتشــار متهم موصوف پس از یك ماه از انتشــار این اگهی در شــعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کردکوی حاضر و در خصوص اتهام وارده
از خود دفاع نمایند در غیر اینصورت غیابی به ان رســیدگی خواهد شــد در ضمن مطابق ماده  190قانون ایین دادرســی کیفری متهم میتواند برای خود وکیل
اختیار کند .1137

بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کردکوی

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی

خواهــان اقــای ناصــر نعیمی فرزند علی اصغر دادخواســتی به طرفیــت  -1جالل بهاری فرزند رجبعلی  -2محمد مهدی کابوســی فرزند قاســم  -3محمود
قربانــی فرزند حســین  -4حســین کالنتری  -5محمد تقی قاســمی فرزند ولی اله به خواســته  -1اثبــات مالکیت  -2اثبات وقوع بیع تقدیــم دادگاه های عمومی
شهرســتان گرگان نموده که جهت رســیدگی به شــعبه  6دادگاه عمومی و حقوقی گرگان واقع در اســتان گلســتان شهرســتان گرگان خیابان شهید بهشتی روبروی
مخابــرات کــد پســتی  4913714955تلفــن  01712222517الــی  20پورتال دادگســتری کل اســتان گلســتان  http://dadgolestan.irارجاع و به کالســه
 9709980056500108و  9609980056500819و بــه شــماره بایگانــی  6/960946-970137ثبــت گردیــده با توجه باینکه کارشــناس اقای محمود
خاندوزی نظریه کارشناســی خود را تقدیم دادگاه نموده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده اقای محمود قربانی فرزند حســین و درخواســت خواهان آقای
ناصر نعیمی فرزند علی اصغر و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده اقای محمود قربانی فرزند حسین پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف یك هفته پس از رویت جهت مالحظه نظریه
کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا به این شعبه حاضر شوند1138

مدیر دفتر شعبه  6دادگاه خانواده گرگان

آگهی درخواست حصروراثت

اقای علی فخفوری فرزند محمد به شــرح درخواســتی که به کالســه  1/97/522این شورا ثبت گردیده درخواســت صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشــته که مرحومه ســیده فاطمه علی نژاد فرزند ســید آقاجان به شــماره شناســنامه  211صادره از کردکوی در تاریخ  96/9/3در اقامتگاه دائمی خود
شهرســتان کردکــوی فــوت نموده و ورثه حین الفــوت وی عبارتند از  -1علی فخفــوری ف محمد ت ت  1317ش ش  2249033889همســر متوفی  -2مرتضی
فخفــوری ف علــی ت ت  1349ش ش  2249381399پســر متوفــی  -3حافــظ فخفوری ف علــی ت ت  1351ش ش  2249391556پســر متوفی  -4زمان
فخفوری ف علی ت ت  1353ش ش  2249398275پســر متوفی  -5محمد فخفوری ف علی ت ت  1362ش ش  2248795653پســر متوفی  -6محســن
فخفــوری ف علــی ت ت  1364ش ش  2249919811پســر متوفــی  -7ملیحه فخفوری ف علی ت ت  1358ش ش  2248795122دختر متوفی  -8نســرین
فخفــوری ف علــی ت ت  1355ش ش  2249403198دختــر متوفی والغیر اینك شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــوررا یك نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یك ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی
صادر خواهد شد.1153.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

آگهی درخواست حصروراثت

اقای فرهاد رســولی فرزند عادل به شــرح درخواستی که به کالسه  1/97/525این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و
اعالم داشته که مرحوم عادل رسولی فرزند قربانعلی به شماره شناسنامه  120صادره از کردکوی در تاریخ  97/1/30در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی
فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1نجما عرب نام پدر محمد ت ت  1325ش م  2249054061همســر متوفی  -2آزاده رســولی نام پدر عادل ت
ت  1361ش م  2249435812دختر متوفی  -3الهه رسولی نام پدر عادل ت ت  1353ش م  2248535112دختر متوفی  -4عذرا رسولی نام پدر عادل ت
ت  1357ش م  2248794381دختر متوفی  -5فرهاد رســولی نام پدر عادل ت ت  1355ش م  2248546572پســر متوفی متوفی والغیر اینك شــورا پس
از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یك نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف یك ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.1154.

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان

قوانینی که کار نمیکند
سال گذشته معاون اول رییس جمهور دستور داد پیش
از آن که دستگاههای دولتی ،از یک کسب و کار اینترنتی
ای زیر
به قوه قضایی ش���کایت کنند ،موضوع را در کمیته
نظر معاونت حقوقی رییس جمه���ور اعالم و از آن کمیته
اجازه بگیرند .کمیتهای که از سال گذشته اخیرا یک جلسه
داشته است.
شورای عالی فضای مجازی کشور نیز مهر تاییدی بر این
مصوبه زد و از تمام دستگاههای حاکمیتی خواست به این
کمیته مراجه کنند.
های
رسد شکایت دستگاه
با این حال ،همچنان به نظر می
دولتی بدون اخ���ذ نظر کمیته ادام���ه دارد که نمونه آن
بازداشت مدیر سرویس «آزمایش آنالین» با شکایت وزارت
بهداشت بود.
العموم،
عالوه بر این ،همچنان قوه قضاییه به عنوان مدعی
بدون اخذ نظر کارشناس���ی امکان ورود و فیلتر کسب و
رسد این موضوع نیازمند تعامل
کارها را دارد که به نظر می
بیشتر قوا است.
دادنامه

تاریخ رســیدگی  97/4/25شــماره پرونده  2/96/816شماره دادنامه  2/97/284مرجع رسیدگی کننده شعبه دوم شورای حل اختالف کردکوی
خواهان :ســید محمود حســینی فرزند ابوالقاســم گرگان چناران  26ســاختمان  6ســمت چپ خواندگان  -1نبی ذکریایی فرزند ابوالقاســم کردکوی خیابان
شهید مطهری روبروی بنگاه معالمالی ذکریایی  -2ابراهیم برهانی فرد فرزند عبدالرحیم-مجهول المکان  -3حسین کرد جزی فرزند هادی بندر گز سه راه
بندر گز به ســمت نوکنده نمایشــگاه رفاه خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو کلیه خســارات هزینه دادرسی مقوم به  3/100/000ریال به تاریخ
 97/4/25در وقت فوق العاده شــعبه دوم شــورای حل اختالف شهرســتان کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه  2/96/816از
دفتر واصل و با امعان نظریه مشروتی شورا با توجه به محتویات پرونده و اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر اقدام به اصدار رای مینماید رای قاضی شورا در
خصوص دادخواست اقای سید محمود حسینی فرزند ابوالقاسم به طرفیت  -1اقای نبی اله ذکریایی فرزند ابوالقاسم  -2اقای ابراهیم برهانی فرد فرزند
عبدالرحیم  -3اقای حســین کرد جزی فرزند هادی به خواتســه الزام به انتقال ســند رسمی خودرو کلیه خســارات هزنیه دادرسی مقوم به 3/100/000
ریال بدین توضیح که خواهان بیان داشــته به موجب قولنامه عادی یك دســتگاه خودرو ســواری پژو  405به شــماره پالک 88-479ن 78از خوانده ردیف
اول به مبلغ  182/500/000ریال خریداری نموده و مقرر شده بود پس از وصول بدهی در دفتر خانه رسمی انتقال سند انجام شود و تاکنون نسبت به
انتقال ســند رســمی اقدامی صورت نگرفته اســت خواندگان با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای ارسال ننموده و وکیل معرفی نکرده
اند شــورا در راســتای کشف حقیقت از پلیس راهور در خصوص مالکیت خودرو استعالم که مشخاص گردید خودرو به نام خوانده ردیف دوم اقای ابراهیم
برهانی فرد میباشــد علی هذا با توجه به دادخواســت تقدیمی و ضمائم و پاســخ اســتعالم هر چند خواهان معامله ای با صاحب سند نداشته و ندارد و لیکن
در خصوص خودرو مورد بحث قولنامه ای بین خوانده ردیف اول و خواهان تنظیم گردیده اســت لذا خواهان را محرز و مســلم تشــخیص مســتندا ب مواد
 220-219-10از قانون مدنی و مواد  198و  303از قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسنادر
ســمی و انتقال ســند خودرو به شــماره پالک  479/88ن  78ســواری پژو  405GLXIمدل  1390به رنگ مشکی و هزنیه دادرسی به مبلغ 1/000/000
ریــال و هزنیــه روزنامه به مبلغ  350/000ریال در حق خواهان صادر و اعالم میگردد اما در خصوص دادخواســت خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول و
خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه خودرو حسب استعالم به نام خواندگان ردیف اول و سوم نبوده لذا ادعا نسبت به خواندگان ردیف اول و سوم موصوف
نبوده و نیست و مستندا به بند  4ماده  84و ماده  89از قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان دراین خصوص صادر میگردد رای صادره غیابی
و ظرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از انقضای مهلت واخواهی به مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر
خواهی در محکام عمومی حقوقی شهرستان کردکوی میباشد1139.

قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

دادنامه

پرونــده کالســه  9709981721100294شــعبه یازدهم شــورای حل اختالف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره
 9709971721100580خواهان اقای رمضانعلی عســگری فرزند حســینعلی با وکالت اقای حمزه گرزین فرزند محمد به نشانی استان گلستان شهرستان
گرگان گرگان خ ولیعصر روبروی عدالت  23مجتمع ابوریحان طبقه  2واحد  3خواندگان  -1اقای فریده رفیعی -2الهام عباســی شــاهدهی همگی به نشــانی
مجهول المکان خواسته ها  -1مطالبه خسارت دادرسی  -2مطالبه خسارت تاخیرتادیه  -3مطالبه وجه بابت  ...رای قاضی شورا در خصوص دعوی رمضانعلی
عسگری با وکالت حمزه گرزین بطرفیت فریده رفیعی و الهام عباسی شادهی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ دو میلیون تومان طی یك فقره سفته به شماره
خزانه داری کل  176858به انضمام خسارت دادرسی با عنایت به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق سفته با توجه به اظهارات وکیل خواهان در جلسه
رســیدگی مورخ  97/6/12شــورا نظر به اینکه ابالغ قانونی اخطاریه در تاریخ  97/5/3از طریق روزنامه کائنات به چاپ رســیده و خوانده در جلســه شورا
حضور نیافته و هیچ دفاعی در قبال دعوی مطروحه بعمل نیاورده و با عنیات به ظنریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخ  97/6/12و با عنیات
به اینکه ضمانت موجب نقب ذمه به ذمه میباشــد لذا شــورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانســته و مستندا به ماده  709قانون تجارت و  9قانون شورای
های حل اختالف و مواد  223و  307و  249و  309قانون تجارت و مواد  198و  519و  522قانون ایین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف
اول فریده رفیعی به مبلغ دو یملیون تومان بابت اصل خواســته و هشــتاد و هفت هزار و چهار صدو هفتاد و یك هزار تومان هزینه دادرســی و دویســت و
چهــل هــزار تومان حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم میگردد در خصوص خســارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت  97/4/28تا زمان
اجرای حکم بر اساس شاخص اعالمی از ناحیه بانك مرکزی در حق خواهان صادرو اعالم میگردد در خصوص دعوی رمضانعلی عسگری با وکالت حمزه گرزین
بطرفیت الهام عباسی با عنایت به محتویات پرونده و تقاضای خواهان در متن دادخواست مستندا به ماده  79قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و
اعالم میگردد رای صادره غیابی ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضای مهلت قابل اعتراض در محکام عمومی گرگان میباشــد قرار صادره
ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محکام عمومی گرگان میباشد 1140

قاضی شعبه  11شورای حل اختالف گرگان

دادنامه

پرونده کالسه  96099800574000041شعبه  108دادگاه یکفری دو گرگان  108جزایی سابق تصمیم نهایی شماره 9709970057400676
خواهان :اقای شاهرخ سلیمانی زاده فرزند اروجعلی به نشانی فعال زندان گرگان خواندگان  -1آقای علی رضا شیبك فرزند عطا محمد به نشانی مینو دشت
روستای قره چشمه  -2اقای محسن مکاریان فرزند محمد علی به نشانی گرگان گرگان جدید گرگانجدید  -30مجتمع گلشن  -3خانم کامل انصاری فرزند
علیار به نشــانی گرگان شــهرک شــریعتی باهنر  4کوچه چهاردهم ســمت چپ درب سوم  -4اقای سید محمد حسینی کالته ســاداتی فرزند سید عباس به
نشــانی گرگان گرگانجدید شــهرک شهدا کوچه پنجم زیر باشگاه استخر ایثار مجتمع ماهان طبقه اول  -5اقای امین مطهری  -6اقای محمد رضا کتولی نژاد
همگی به نشــانی  -7اقای علی اکبر کریمیان فرزند حســین به نشــانی گرگان کاشانی کوچه  12چناران  38انتهای کوچه سمت چپ درب آخر  -8اقای علی
وردان مهتر کالته فرزند عبداهلل به نشــانی گرگان شــهرک جامی جامی  2مجتمع شــفق خواسته اعســار از پرداخت هزینه دادرسی  -هوالعزیز  -به تاریخ
 1397/6/17در وقت نظارت جلسه شعبه  108دادگاه یکفری دو گرگان به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل پرونده کالسه  961082تحت نظر
است دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح ذیل مبادرت به صدور
رای مینماید رای دادگاه در خصوص دعوی خواهان اقای شارهخ سلیمان زاده فرزند عروج علی بطرفیت اقایان  -1محمد رضا کتولی نژاد  -2امین مطهری
 -3علی وردان مهتر کالته  -4محســن مکاریان  -5ســید محمد حســینی کالته ســاداتی  -6خانم کامل انصاری  -7علیرضا شــیبك  -8علی اکبر کریمیان
بخواتســه اعســار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شــماره  9109970057100693صادره از شــعبه  108دادگاه کیفری دو گرگان به مبلغ هفت
میلیون و یکصدو چهل هزار تومان و تقاضای تقســیط ان با این توضیح که خواهان اظهار داشــت به موجب رای دادگاه محکوم به رد مال در حق خواندگان
شــده ام با توجه به اینکه در زندان به ســر میبرم و اموال از خود نداشــته توان پرداخت یك جای محکوم به را نداشــته تقاضای تقســیط ان را دارم لذا
دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده مالحظه استشــهادیه محلی ضم پرونده که به امضای چنمد نفر رســیده که با امضاء ذیل ان گواهی نموده که
خواهان توان پرداخت یك جای محکوم به را ندارد و با توجه به مفاد اظهارات شهود تعرفه شده از سوی خواهان که جملگی اظهارات وی را تصدیق نموده
اند و گواهان جملگی بر عدم توانایی و تمکن مالی خواهان صحه گذارده از طرفی در جلســه رســیدگی دادگاه خواهان امادگی خود را به پرداخت اقســاطی
محکوم به اعالم نموده اســت و با توجه به اســتعالم به عمل امده از اداره ثبت اســناد و امالک گرگان و پلیس راهور اســتان گلســتان واحد شماره گذاری
که مالکیت از وی مشــاهده نشــده اســت و اینکه خواندگان ردیف پنجم و هشتم با حضور در جلسه نیز دفاع موثر و دلیل و مدرکی محکمه پسند بر ایسار
و توانیــی مالــی خواهان ارائه ننموده اســت هر چند انکه رضایت خویش را نیز اعالم کرده اند فلذا با عنیات بــه مراتب فوق و مالحظه وضیعت خواهان و
ایه شــریفه  280ســروه بقره و ان کان دوعســره فنظره الی میســره و ان تصدقوا خیرلکم ان کنتم تعلمون اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش
به او مهلت بدهید و چنانچه براســتی قدرت پرداخت ندارد بهتر اســت او را ببخشــید گواهی اعسار خواهان ار پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده
را صادر و ان را به تجویز ماده  3الی  12قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  1394در حق خواهان تقســیط مینماید به این شــرح که خواهان
مکلف اســت در ابتدا به عنوان پیش قســط برای هر یك از خواندگان مبلغ دویســت هزار تومان و ماهیانه مبلغ یکصدو پنجاه هزار تومان برای هر یك از
خواندگان تا استهالک کامل محکوم به صادر و اعالم میگردد بدیهی است در صورتی که خواهان متمکن به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد ملزم
به تادیه ان خواهد بود و همچنین در صورت عدم پرداخت اقساط ماهیانه در زمان مقرر تا پرداخت اقساز معوقه به درخواست ذی نفع بازداشت میشود
و هکذا چنانچه در وضیعت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت نقدی محکوم به شد این رای مانع وصول بقیه ان به صورت نقدی نخواهد بود
رای صادره غیابی بوده وظ رف مدت بیست روز پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی نزد همین شعبه دادگاه و پس از ان ظرف مدت بیست روز قابل تجدید
نظر خواهی نزد محکام محترم مرکز استان گلستان میباشد 1141

دادرس شعبه  108دادگاه کیفری دو گرگان

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال  1366بدینوسیله برگهای مالیاتی قطعی با مشخصات زیر به مودیان ذیربط ابالغ میگردد تا ظرف مهلت ده روز مودیان از تاریخ درج این آگهی به اداره امور
مالیاتی مراجعه و نسبت به پرداخت مالیات قطعی شده خود اقدام نمایند در غیر اینصورت به استناد ماده  210قانون مالیاتهای مستقیم اقدام به صدور برگ اجرایی خواهد شد
ردیف
1
2
3
4
5

شماره پرونده
6638
6638
6638
6638
6638

نام مودی

شماره ملی  /شناسنامه  /ثبت

شماره و تاریخ برگ مالیات قطعی

نحوه قطعیت

عملکرد سال

منبع مالیاتی

درامد ماخذ مشمول مالیات

مالیات متعلقه

شماره واحد مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

ساری پویا

1649

52107429-1397/6/15

رای هیات بدوی

1394

عملکرد

309.137.615

77.284.403

120816

ساری بلوار امیرمازندرانی

ساری پویا

1649

52107508-1397/6/15

رای هیات بدوی

1394

ماده 169

-

25.761.468

120816

جنب فرمانداری روبروی

ساری پویا

1649

52107890-1397/6/15

رای هیات بدوی

1393

عملکرد

302.400.000

75.600.000

120816

بانک صنعت و معدن

ساری پویا

1649

52107922-1397/6/15

رای هیات بدوی

1393

ماده 169

-

25.200.000

120816

اداره امور مالیاتی ساری

ساری پویا

1649

52108380-1397/6/15

رای هیات بدوی

1385

عملکرد

3.750.763

937.690

120816

طبقه دوم

کریم نوروز زاده  -رئیس امور حسابرسی مالیاتی کد  1208شهرستان ساری

