
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
11فناوری اطالعات

یکشنبه 28 دی ماه 1393 سال دهم ـ شماره 2492 

شماره 139360301055005363 
هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139360301055005280 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نبی اله فتحی فرزند عبداالحد 
بش��ماره شناس��نامه  548 صادره از اردبیل در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت  192/06 مترمربع پالک 1357 
فرعی از 43  اصلی واقع در مالرد- سرآسیاب- خ امام- کوچه شهید زارع- بن بست اول- پالک 39 مدعی است ملک را بصورت 
با واس��طه از مالکین رس��می کاظم گیتی و منصور گیتی خریداری نموده است. بنابراین بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/10/11  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/10/27 

منوچهر کاظم اصالنی 
رئیس ثبت اسناد و امالک مالرد 

م الف 6054  

شماره: 139360326003002853 
هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 93/3701 مورخ 93/9/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اس��دآباد  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم محمد عباس��ی فرزند 
جعفرخان بش��ماره شناس��نامه  982 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب مغازه بمس��احت 13/30 مترمربع در قسمتی از پالک 
1855/1 اصلی واقع در خیابان کاش��انی ابتدای کوی نبرد خریداری با واس��طه از مالک رس��می آقای محسن بشیری محرز گردیده 
است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/13 

محمد علی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک  اسدآباد 

دادنامه 
پرونده کالسه  9309982660700124 شعبه 1001 دادگاه خانواده شهرستان مالرد دادنامه شماره 9309972660701125 

خواهان : خانم سحر انقانی فرزند یوسف علی به نشانی سرآسیاب خ 10 متری رهبریان پ 28 
خوانده : آقای رضا نوروزی فرزند بنشانی مجهول المکان 

خواسته : طالق به درخواست زوجه 
نظر به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید. 

رای 
در خصوص دعوی س��حر انقانی بطرفیت رضا نوروزی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش )طالق( نظر به کپی 
مصدق س��ند رس��می ازدواج رابطه زوجیت دائمی متداعیین محرز اس��ت خوانده حس��ب دادنامه شماره 90702792- 
90/11/26 در ش��عبه  هفتم ش��هریار به پرداخت مهریه زوجه بتعداد 314 عدد محکوم ش��ده است بنا به ادعای خواهان 
حدود دو سال است که زوج بدون عذر موجه شرعی و قانونی منزل مشترک را ترک کرده و از کشور خارج و مجهول 
المکان می باشد و فرزند بزرگ پریا 9 ساله را با خودش برده است و فرزند کوچک امیر رضا 5 ساله با وی زندگی می 
کند در حال حاضر هزینه های زندگی بر عهده خود خواهان بوده که در ش��رایط بخرنج قرار گرفته اس��ت کلیه حقوق 
شرعی و قانونی خویش از قبیل مهریه و نفقه )حتی نفقه دوران عده( و اجرت المثل زندگی مشترک در قبال اخذ طالق 
به زوج بذل نموده است و مطابق گواهی گواهان در دادگاه و تحقیقات مرجع انتظامی زوج حدود بیش از 2 سال است 
که زندگی مشترک را ترک کرده و رفته است و زوجه از زوج نفقه ای دریافت نکرده است با این اوصاف عسر و حرج 
خواهان در تداوم زندگی مش��ترک محرز بنظر می باش��د و تالش داوران و مساعی دادگاه در تداوم زندگی مشترک موثر 
نبوده و نظر به پزش��کی قانونی داللت بر عدم بارداری زوجه می باش��د و خوانده نیز از طریق نشر آگهی دعوت شده تا 
بحال به دادگاه مراجعه نداش��ته و در مورد خواس��ته خواهان دفاع و ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده اس��ت با این اوصاف 
خواسته خواهان ثابت بوده و دادگاه مستندا به مواد 1119 و 1129 و 1130  قانون مدنی و شرایط مندرج در سند رسمی 
ازدواج حک��م ب��ه الزام زوج به طالق زوجه از نوع طالق خل��ع نوبت اول صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظ��رف 20 روز از تاری��خ  ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و 20 روز دیگر قاب��ل تجدید نظر طلبی در محاکم تجدید 
نظر اس��تان تهران می باش��د و 20 روز بعد از آن قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کش��ور می باشد. اعتبار رای صادره 

ظرف 6 ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد. 
رئیس شعبه 1001 دادگاه عمومی )خانواده( مالرد 
علی امین نژاد 

دادنامه 
خواهان : آقای اصغر آقائی فرزند علی بنش��انی 4دانگه ابتدای چهاردانگه انتهای خ ش��هدای سدید مجتمع کوه 

افکن سوله 19/3 
خوانده : آقای مجتبی کوتوال فرزند صفرعلی بنشانی مجهول المکان 

خواسته ها : 1- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه هزینه دادرسی 3- مطالبه وجه چک 
گردش��کار : خواهان دادخواس��تی بطرفیت خوانده باال تقدیم دادگاه نموده که پس از ارجاع به این ش��عبه ثبت 
و طی کالس��ه فوق تحت رس��یدگی قرار گرفته و با رعایت تشریفات آیین دادرسی در وقت فوق العاده / مقرر 
دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با بررسی جمیع اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 

ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه 

در خصوص دعوای آقای اصغر آقائی بطرفیت آقای مجتبی کوتوال بخواسته مطالبه وجه چک به مبلغ یکصد و 
ده میلیون ریال و خسارت دادرسی و تاخیر تادیه؛ دادگاه با توجه به وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت 
آن در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه خوانده دارد و مستند خواهان مصون از ایراد و انکار باقی مانده است 
و وصف تجریدی در اسناد تجاری که حاکی از موضوعیت سند تجاری بدون توجه به منشاء دین دارد و از آن 
اماره مدیونیت استنتاج می گردد و اینکه خوانده در دادگاه حضور نیافته دفاعی در قبال دعوی مطروحه، معمول 
نداش��ته و دلیلی دال بر پرداخت وجه چک و برائت ذمه خویش به دادگاه ارایه نداده اس��ت و با توجه به اصل 
اس��تصحاب اش��تغال ذمه وی احراز می گردد از اینرو دادگاه مستندا به مواد 249 و 314 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون موادی از قانون 
صدور چک مصوب مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ یکصد و ده میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/600/000 ریال بابت خسارت دادرسی در 
حق خواهان می نماید. اجرای احکام مکلف است مبلغ خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ سررسید چک تا زمان 
اجرا بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران محاسبه و از خوانده وصول و به 
خواهان ایصال نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. 
رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه 
ارسطو ذوالفقاری 

م الف 6027 

دادنامه 
ش��اکی خانم سمیه قربانی با وکالت آقای سجاد پاشائی بنش��انی جاده ساوه شهر گلستان 

فلکه دوم ساختمان سعدی واحد 1 
متهم : آقای محمد صادق اوغلی بنشانی مجهول المکان 

اتهام ها : 1- توهین به اشخاص عادی 2- ترک انفاق 3- تهدید 
رای دادگاه 

در خصوص اتهام محمد صادق اوغلی فرزند یحیی دائر بر ترک انفاق و تهدید و فحاشی 
موضوع ش��کایت سمیه قربانی فرزند کرامت با وکالت سجاد پاشایی با عنایت به شکایت  
ش��اکی خصوصی و کیفرخواست شماره 9310432985701002 مورخ 93/4/8 صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب بهارس��تان و مودای اظهارات شهود و مطلعین و با و با توجه 
به اینکه متهم در هیچکدام از مراحل رس��یدگی حاضر نش��ده و دفاع موثری از خود بعمل 
نیاورده دادگا هبزهکاری وی را محرز دانس��ته  به اس��تناد ماده 53 قانون حمایت خانواده 
مصوب 1391 و ماده 19 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 وی را به لحاظ ترک انفاق 
به تحمل یکسال حبس یکسال حبس )یکسال حبس( و به استناد ماده 608 قانون مجازات 
اس��المی مصوب 1375 به لحاظ فحاش��ی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و به 
لحاظ تهدی به اس��تناد ماده 669 قانون اخیر با رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محکوم و اعالم می نماید. این رای غیابی و ظرف ده روز از تاریخ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس وفق مقررات قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
محمد مهدی شمس 
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی )جزایی( شهرستان بهارستان 

شماره: 139360326003002859 
هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 93/2551 مورخ 93/9/5 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اس��دآباد  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم جالل سیف دهنوشی 
فرزند حمزه بشماره شناسنامه  791 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک باب خانه بمساحت 200/03 مترمربع در قسمتی از پالک 
66 اصلی واقع در خیابان کاش��انی 24 متری هجرت خریداری با واس��طه از مالک رس��می آقای یحیی اسدی محرز گردیده است. 
بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/13 

محمد علی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک  اسدآباد 

آگهی ابالغ وقت جلسه دادگستری بهارستان 
بدینوس��یله به آقای علی فری فرزند - مجهول المکان حس��ب ش��کایت فوالد فوالدی و 
کیفرخواس��ت شماره - صادره از دادسرای بهارستان متهم است به سرقت اعالن می گردد 
پرونده وی به ش��عبه 105 ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخ 1393/12/3 ساعت 8/30 
تعیی��ن گردیده از اینرو مراتب وفق ماده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور کیفری در این روزنامه کثیراالنتش��ار آگهی تا نامبرده  در جلس��ه دادگاه 
حاض��ر و از خود دف��اع نماید در صورت عدم حضور دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد 

داد/. 
مدیردفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان 

آگهی ابالغ وقت جلسه دادگستری بهارستان 
بدینوسیله به آقای مجید امیری فرزند - مجهول المکان حسب شکایت اسماعیل قره داغی 
و کیفرخواس��ت شماره 765/93 صادره از دادسرای بهارس��تان متهم است به ایراد صدمه 
بدنی ناشی از تغییر در حین کار اعالن می گردد پرونده وی به شعبه 105 جزایی ارجاع و 
وقت رسیدگی برای مورخ 1393/11/26 ساعت 8/30 تعیین گردیده از اینرو مراتب وفق 
ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری در این روزنامه 
کثیراالنتشار آگهی تا نامبرده  در جلسه دادگاه حاضر و از خود دفاع نماید در صورت عدم 

حضور، دادگاه وفق قانون غیابا رای خواهد داد/. 
مدیردفتر شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی بهارستان 

آگهی ابالغ وقت جلسه شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان بهارستان 
بدینوسیله به آقایان وحید سهراب و محمد قزوینی مجهول المکان حسب اعالم 
ش��اکی فرش��ید عزیزی و شکایت ایش��ان مبنی بر تهدید و ایراد ضرب و جرح 
عمدی وفق ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری در این روزنامه کثیراالنتش��ار 
درج نموده از اینرو الزم اس��ت جهت رس��یدگی در جلس��ه  مورخ 93/11/28 
حاض��ر و از خ��ود دفاع نمایید واال وف��ق مقررات غیابا رس��یدگی و اعالم نظر 

خواهد نمود. 
مدیردفتر شعبه اول دادیاری  دادسرای شهرستان بهارستان

مختاری 

آگهی ابالغ وقت جلسه شعبه اول دادیاری دادسرای شهرستان بهارستان 
بدینوس��یله به آقای نعمت رضوانی فرزند افضل مجهول المکان حس��ب اعالم 
شاکی فاطمه فریدی خاکپور و شکایت ایشان مبنی بر افتراء وفق ماده 180 قانون 
آئین دادرسی کیفری در این روزنامه کثیراالنتشار درج نموده از اینرو الزم است 
جهت رس��یدگی در جلس��ه  مورخ 93/11/28 حاضر و از خود دفاع نمایید واال 

وفق مقررات غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود. 
مدیردفتر شعبه اول دادیاری  دادسرای شهرستان بهارستان

مختاری 

آگهی ابالغ وقت جلسه دادگستری بهارستان 
بدینوسیله به آقای سیروس رحمتی فرزند - مجهول المکان حسب اعالم شاکی 
ابراهیم ابراهیمی و ش��کایت وی دایر بر اعسار از پرداخت محکوم له وفق ماده 
180 قان��ون آئین دادرس��ی کیفری در این روزنامه کثیراالنتش��ار درج نموده که 
پرونده وی پس از ثبت بکالسه 930316 برای تاریخ 93/11/27 ساعت 9 صبح 
تعیین وقت و مطرح رسیدگی است از اینرو الزم است در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی در جلسه  دادگاه حاضر و از خود دفاع نمایید واال دادگاه وفق مقررات 

غیابا رسیدگی و اعالم نظر خواهد نمود. 
مدیردفتر شعبه 103 حقوقی جزایی بهارستان 

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالس��ه 931302 / 6 د حس��ب ش��کایت ش��اکی خصوصی علیه محمد رضا 
محم��دی فرزن��د - به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و س��رقت و توهین تحت تعقیب 
اس��ت، نظر به اینکه متهم فوق  مجهول المکان می باش��د به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرسی عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا یک ماه پس از نشر 
آگهی، جهت رس��یدگی و دفاع از اتهام انتس��ابی در این دادیاری حاضر ش��ود در غیر این 

صورت طبق مقررات قانونی اتخاذ تصمیم خواهد شد. 
دادیار شعبه ششم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب همدان 
بهادری 

م الف 5381 

شماره: 139360326003002829 
هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 93/2472 مورخ 93/8/25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد  تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم حسینعلی افشاری اکرم 
فرزند علی خان بش��ماره شناس��نامه  226 صادره از اسدآباد در شش��دانگ یک باب خانه بمساحت 116/47 مترمربع در قسمتی از 
پالک 1850 اصلی واقع در خیابان کاش��انی کوی ش��هید توکلی صالح خریداری با واس��طه از مالک رسمی آقای اکبر احدی محرز 
گردیده است. بنابراین به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت  به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1393/10/28 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1393/11/13 

محمد علی جلیلوند 
رئیس ثبت اسناد و امالک  اسدآباد 

آگهی مزایده مورد وثیقه 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9300040 

بموجب س��ند رهنی بش��ماره 7199 مورخ 91/7/6 دفتر اسناد رسمی شماره 1039 تهران شرکت تعاونی اعتبار 
صالحین جهت وصول طلب خود علیه آقایان محمد حسن حاجی علی اصغر آجیل فروش و اسماعیل مردانی 
اقدام بصدور اجرائیه به کالس��ه 9300388/3 در اداره س��وم اجرای اس��ناد رسمی نموده که وفق ماده 30 و 31 
آئین نامه اجرا به اجرای ثبت اسالمشهر نیابت داده شده که پس از تشکیل پرونده به کالسه 9300040 در این 
اداره اجرائی��ه در تاریخ های 1393/3/26 و 1393/3/19 به مدیونی��ن ابالغ و عملیات اجرائی پیگیری گردید، 
طبق محتویات پرونده مورد وثیقه : س��ند مالکیت 200 مترمربع مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 
320 مترمربع قطعه 714 تفکیکی از پالک ثبتی 4719 فرعی از 52 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 107 
فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش دوازده تهران با حدود : ش��ماال بطول 16 متر به قطعه 637، ش��رقا بطول 
20 متر به قطعه 713 تفکیکی. جنوبا بطول 16 متر به خیابان 10 متری، غربا بطول 20 متر به خیابان 15 متری 
ذیل ثبت ش��ماره 91988 صفحه 172 دفتر 660 به س��ریال چاپی 580760 بنام آقای حس��ن نصراهلل زاده ثبت 
و صادر گردیده اس��ت سپس تمامی مورد ثبت باال با واس��طه بموجب سند قطعی شماره 95599- 1391/3/6 
دفتر 257 تهران به آقای محمد حس��ن حاجی علی اصغر آجیل فروش منتقل ش��ده اس��ت س��پس برابر رهنی 
ش��ماره 7199 مورخ 1391/7/6 دفتر 1039 تهران در رهن ش��رکت تعاونی اعتبار صالحین قرار گرفته اس��ت. 
بنش��انی اسالمش��هر- س��عیدیه- خیابان حجازی- نبش کوچه 29- پالک 425 بر اساس بازدید صورت گرفته 
توس��ط کارشناس رسمی دادگس��تری کل پالک ثبتی 320 مترمربع با حدود اربعه شماال 16 متر به قطعه 637، 
ش��رقا 20 متر به قطعه 713، جنوبا 16 متر به کوچه 10 متری و غربا 20 متر به خیابان 15 متری محدود ش��ده 
و ملک مش��اعی مورد نظر دارای عرصه بمس��احت 200 مترمربع با ابعاد 10 متر عمق و 20 متر به خیابان 15 
متری و تماما بنا احداث ش��ده اس��ت. اعیانی بصورت ساختمان دو طبقه، قدیمی س��از، نیمه اسکلت فلزی با 
نمای سیمانی می باشد که شامل همکف 5 باب تجاری بمساحت کل حدود 90 مترمربع و الباقی پشت مغازه 
مسکونی احداث شده و طبقه اول بصورت دو واحد مسکونی مجزا دارای یک اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه 
و س��رویس می باشد. ساختمان دارای یک درب از خیابان و دو درب از کوچه می باشد. تجاری های همکف 
دارای شیشه میرال با حفظ کرکره فلزی و ارتفاع حدود 4 متر، درب  و پنجره های فلزی و انشعاب برق مجزا 
و آب و گاز مش��ترک می باش��د. سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی می باشد. در حال حاضر 
تمام تجاری ها در اختیار مستاجر قرار دارد. لذا طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق 
مبلغ 5/700/000/000 ریال مورد ارزیابی واقع گردیده است متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
در س��اعات اداری به اجرای ثبت اسالمش��هر و جهت بازدید به محل وقوع  ملک که نش��انی آن در این آگهی 
قید گردیده مراجعه نمایند از اینرو مزایده از مبلغ 5/700/000/000 ریال شروع و به کسی که باالترین پیشنهاد 
را ارائه دهد واگذار می ش��ود و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد ش��د و بدهی های مربوط به 
آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و حق اش��تراک و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری تا تاریخ مزایده 
اعم از قطعی غیرقطعی به عهده خریدار و فروش کال نقدی است و چنانچه مبلغ مورد مزایده زائد بر مبلغ در 
آگهی فروخته شود و نسبت به مازاد حق مزایده سایر هزینه های قانونی وصول خواهد شد و تنظیم سند انتقال 

موکول به ارائه حسابهای دارائی و شهرداری و غیره خواهد بود. 
خریداران می توانند در روز یکش��نبه 1393/12/3 از س��اعت 9 صبح تا 12 ظهر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 
اسالمش��هر واقع در خیابان علی بن ابیطالب روبروی پارک مفیدی حضور یافته و در مزایده  ش��رکت نمایند 
توضیح اینکه چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رس��می غیر مترقبه گردد جلس��ه مزایده روز بعد از تعطیل 
در همان س��اعت و محل انجام می ش��ود و هزینه های اجرایی برابر مقررات وصول خواهد ش��د. ضمنا ملک 

مورد نظر بیمه نمی باشد. 
تاریخ انتشار آگهی : 1393/10/28 

رئیس ثبت اسناد و امالک اسالمشهر 
مهدی شعبانی 

م الف 4377 

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم س��مانه پاسندی طبق وکالتنامه ش��ماره 8272 مورخ 1393/10/23 بوکالت از جانب صادق دلگشا با ارائه دو برگ 
استش��هادیه گواهی ش��ده توسط دفترخانه ش��ماره 15 گرگان ادعا نموده که سند مالکیت شش��دانگ به مساحت 98/9 
مترمربع دارای پالک شماره 108/1093 اصلی  واقع در بخش سه حوزه ثبتی گرگان ذیل ثبت 28828 صفحه 369 جلد 
188 که به نام صادق دلگش��ا صادر و تس��لیم گردیده که مخدوش گردیده که برابر سند رهنی 5710 مورخ 91/12/1 در 
رهن موسس��ه مالی و اعتباری ثامن الحجج قرار گرفته که نس��بت به رهن فوق اجراییه صادر گردیده و نامبرده صدور 
المثنی س��ند مالکیت را از این اداره نموده اس��ت. از اینرو باستناد به ماده 120 اصالحی قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی می گردد تا هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده و مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
باش��د ظرف مدت ده روز از تاریخ آهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مس��تندات به این اداره تسلیم نماید 
در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدرو سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار آگهی : 1393/10/27  
علی برقی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان  

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
کالسه پرونده: 931256 / 3 

وقت رسیدگی : 93/12/6 ساعت 9/15 صبح 
خواهان: مصطفی خلج فرزند علی 

خوانده: غالمحسین صبوری جونیانی فرزند حسین مجهول المکان 
خواسته: تنظیم و انتقال سند رسمی خودروی پژو  

خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 3 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود  تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه خود را به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت 

منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 
دفتر شعبه 3 دادگاه عمومی شهرستان قدس 

م الف  108/1282/الف ق  

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9209982883300816 ش��عبه 102 دادگاه عمومی )جزایی( دادگس��تری شهرستان اسالمشهر 

دادنامه شماره 9309972886201065 
شاکی : آقای ذکریا سعیدی پیرآغاج بنشانی اسالمشهر شاطره خیابان طالقانی کوچه امام رضا )ع( پالک 19 

متهم : آقای فرشید احمدیان بنشانی مجهول المکان 
اتهام : کالهبرداری 

رای دادگاه 
در خصوص اتهام آقای فرش��ید احمدیان فعال متواری بدلیل مجهول المکان بودن دائر بر کالهبرداری با مانور 
متقلبانه و دریافت مبلغ 15/000/000 ریال از شاکی آقای ذکریا سعیدی باین توضیح که نامبرده با چاپ آگهی 
و توزیع گس��ترده آن در س��طح شهر خبر از فروش اجناس و وس��ایل منزل با قیمت ارزان وارداتی از مرزبانه 
داده و ش��ماره تم��اس خود را در ذیل آن نیز قید کرده و با این ترفند ش��اکی را فریفت��ه و مبلغ 15/000/000 
ریال از وی اخذ نموده تها 3 عدد تلویزیون برایش تهیه و تحویل نماید که پس از دریافت وجه متواری شده، 
دادگاه با مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ش��کایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی کپی رسید پیوستی 
ک��ه حکای��ت از پرداخت وج��ه و انتقال آن از طریق عابر بانک به حس��اب متهم داش��ته و متهم نیز با وصف 
ابالغ از طریق نش��ر آگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار در جلس��ات تحقیقات مقدماتی دادسرا در جلسه رسیدگی 
م��ورخ 93/9/10 ای��ن دادگاه حضور نیافته و در قبال اتهام مطروحه دفاعی به عمل نیاورده اس��ت بنابراین بزه 
انتس��ابی وی را محرز و مس��لم دانسته و مس��تندا به مواد 1- 2- 3- 4- 12- 14- 18 قانون مجازات اسالمی 
مصوب 1392 و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1364/6/28 
مجلس ش��ورای اس��المی و تایید 1367/9/15 مجمع تش��خیص مصلحت نظام متهم فوق را عالوه بر رد اصل 
ماال کالهبرداری ش��ده به صاحبش آقای زکریا س��عیدی به مبلغ 15/000/000 ریال و پرداخت جزای نقدی به 
همین میزان در حق صندوق دولت به تحمل 7 س��ال حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره  در اجرای 
م��اده 217 قانون آئین دادرس��ی در امور کیفری غیابی و ظرف مهلت 10 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاء مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم 

تجدیدنظر استان تهران می باشد. 
ابراهیم فالح 
دادرس شعبه 102 محاکم جزائی 

م الف 4449 

برگ اخطاریه 
اخطار شونده : بهروز نظارتی عنبران ، مجهول المکان 

محل حضور: حوزه 4 شورای حل اختالف 
وقت حضور : مورخ 93/11/25 ساعت 10 

شعبه 4 شورای حل اختالف 
م الف 108/1281/ الف ق 

    

    

شنیدن با زبان ممکن شد
محققان دانش��گاه ایالتی کلرودای آمریکا 
موفق به س��اخت ایمپلنتی شده اند که به افراد 
اجازه می دهد از طریق زبان بشنوند. به گزارش 
رویت��رز، محققان ب��ه منظور دس��تیابی به یک 
سیستم ترمیم شنوایی موثر و ارزان تر، حلزونی 
را طراح��ی کرده ان��د که در زبان فرد ناش��نوا 
کاش��ته می ش��ود و فرد به راحتی می تواند از 
طریق زبان امواج صوتی را بشنود. این سیستم 
از یک گوش��ی بلوتوثی تشکیل شده است که 
 کلمات را از طریق یک بلندگو دریافت می کند و 
سیگنال های الکتریکی را به حلزون کاشته شده 
در زبان فرد ناشنوا ارسال می کند و فرآیند شنیدن 
از طریق تحریک های لمسی زبان انجام می شود. 
داوطلبانی که از این دس��تگاه استفاده کرده اند، 
احس��اس آن را شبیه به ایجاد حباب هایی روی 
س��طح زبان توصیف کرده اند. مدیر این پروژه 
تحقیقاتی معتقد است که این روش بسیار ساده 
تر از عمل جراحی کاشت حلزون گوش است. 
مهندسان ساخت و تعمیر موتورهای جت ناسا 
معموال ب��ه دلیل وجود فرکانس های بلند از وز 
وز گوش و کاهش شنوایی رنج می برند و بسیار 
از این روش اس��تقبال کرده ان��د. این روش با 
الهام از لمس خط بریل توسط انگشت نابینایان 

توسعه داده شده است. 

 استفاده از نانوذرات برای 
چاپ سه بعدی ال ای دی

محققان دانشگاه پرینس��تون با استفاده از 
نانوذرات و پلیمر به عنوان مواد اولیه، موفق به 
چاپ سه بعدی ال ای دی روی سطح شدند. به 
گزارش ایرنا، این گروه روی یک لنز چش��می، 
ال ای دی ایجاد کردن��د و امیدوارند بتوانند از 
این روش برای تولید چش��م مصنوعی استفاده 
کنن��د. چاپ س��ه بعدی قطع��ات الکترونیکی 
همیش��ه با محدودیت هایی روبرو بوده است. 
از این رو ارایه روش��ی که بتوان با اس��تفاده از 
آن م��واد مختلفی را به صورت مس��تقیم روی 
یک س��طح ب��ه صورت س��ه بع��دی چاپ و 
قطعه الکترونیکی با ای��ن فرآیند را تولید کرد، 
موضوع��ی که توج��ه محقق��ان را جلب کرده 
اس��ت. از این طریق می توان ترکیبات مختلفی 
روی یک سطح اعمال و ادواتی با ویژگی های 
مختلف تولید کرد. این گروه تحقیق برای چاپ 
سه بعدی ابتدا ترکیبات الزم نظیر پلیمر مناسب 
را انتخاب و آن را عامل دار می کنند. سپس این 
ماده درون حالل مناسبی حل شده و در نهایت 
محلول به دس��ت آمده ب��رای ایجاد الگو روی 

سطح موردنظر استفاده می شود.

خرب روز

 دسترسی به اینترنت پرسرعت 
با بزرگترین شبکه ماهواره ای جهان

توسط برنامه بی سابقه یک شرکت بزرگ 
ارای��ه دهنده خدم��ات اینترنت، تمام س��اکنان 
جهان ام��کان اس��تفاده از اینترن��ت مقرون به 
صرفه را پیدا می کنند. به گزارش مهر، شرکت 
OneWeb بر اس��اس طرحی گسترده امکان 
دسترس��ی میلیارده��ا تن در سراس��ر جهان به 
اینترنت را فراهم می آورد. این ش��رکت اعالم 
کرده که با اس��تقرار شبکه بزرگی از ماهواره ها 
در سراسر آس��مان زمین دسترسی همگانی به 
اینترنت پرس��رعت جهان��ی را فراهم می کند. 
ای��ن برنامه درحالی رونمایی ش��ده که پیش از 
این نیز ایده های مشابهی برای توسعه اینترنت 
پرس��رعت جهانی مطرح ش��ده اس��ت. پروژه 
Project Loon ش��رکت گوگل از جمله این 
طرح هاس��ت که بر اساس آن بالن های متصل 
به ش��بکه اینترنت در سراس��ر نقاط دورافتاده 
جهان به پرواز درآمده و س��اکنان آن مناطق را 
به این ش��بکه متصل می کنند. با این حال ایده 
ش��رکت OneWeb متف��اوت از تمامی این 
پروژه هاس��ت. این ش��رکت با سرمایه گذاری 
بال��غ   Qualcomm و Virgin ش��رکتهای
 ب��ر 648 ریزروب��ات را به م��دار زمین پرتاب 
می کند. این ماهواره ها با چندین ترمینال زمینی 
در ارتباط خواهند بود. ش��رکت ویرجین اعالم 
 ک��رده که این ترمینالها ب��ه طور خودکار نصب 
می شوند. بدین ترتیب می توان گفت به زودی 
بزرگترین شبکه ماهواه ای جهان که کارایی آن 
ارایه اینترنت پرس��رعت به سراسر نقاط زمین 

است تحقق می یابد.

ذره بینی برای مشاهده صور فلکی
این ذره بین دارای ی��ک صفحه نمایش و 
یک آینه کوچک است و وقتی به طرف آسمان 
گرفته می ش��ود می توان صور فلکی را مشاهده 
 Orion Stargazing ،کرد. به گزارش فارس
Companion ذره بینی اس��ت که کودکان و 
بزرگساالن می توانند به راحتی صور فلکی را با 
آن مشاهده کنند؛ Audrey Yrieix طراح این 
ذره بین غیر معمول است.ذره بین دارای یک آینه 
کوچک گرد بر روی یک صفحه نمایش شفاف 
اس��ت؛ وقتی ذره بین به طرف آس��مان گرفته 
می ش��ود، خطوطی پدیدار می شود که کاربر با 
کم��ی چرخاندن ذره بین می تواند صورفلکی را 
از این طریق شناس��ایی کند و از خیلی نزدیک 
مش��اهده کند.ای��ن ذره بین دارای ی��ک باتری 
کوچک و ی��ک پورت USB برای ش��ارژ در 

دسته است.

خرب روز

اس��تاد علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه 
شیراز با اش��اره به رتبه 20 ایران در پایگاه استنادی 
web of science گف��ت: تامس��ون رویترز منبع 
اطالعاتی مهم جهانی است که در حرفه های مختلف 
و کسب و کارهای گوناگون از اطالعات متنوع این 
پایگاه استفاده می شود. دکتر جعفر مهراد افزود: این 
پایگاه در ایران بیش��تر به آی اس آی معروف است. 
چهره ماندگار علمی کشور افزود: در بررسی تولید 
علم ایران و تعدادی از کش��ورهای اس��المی که در 
انتشار مقاالت علمی در نشریات معتبر بین المللی از 
سایر کشورهای اسالمی شاخص تر هستند بر اساس 
web of science دانشمندان و پژوهشگران کشور 
تنها در س��ال 2015 میالدی که ش��انزده روز از آن 
سپری شده است موفق به انتشار 973 مقاله شده اند.
وی خاطر نش��ان کرد: ترکیه در این بازه زمانی 715 
مقاله، مالزی 368 مقاله، عربستان سعودی 352 مقاله، 
مصر 287 مقاله، و پاکستان نیز 150 مقاله منتشر کرده 
است.عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران 
ادامه داد: ایران همواره در این پایگاه اس��تنادی جزو 
20  کشور برتر جهان است. دکتر مهراد به کل آمار 
تولید علم ایران در قالب مقاالت علمی نیز پرداخت 
و افزود: دانش��مندان و پژوهش��گران ایران در طی 
زمان های گذش��ته بر رویهم 233889 مدرک تولید 
ک��رده اند ک��ه از این تعداد تنه��ا 179984 مورد به 
مقاالت علمی، 31140 مورد به مقاالت کنفرانس ها، 
16096 مورد به چکیده نشست های علمی و بقیه 
به سایر اشکال اطالعات علمی تعلق دارد. وی ادامه 

داد: نخستین مقاله علمی این سال ها که از باالترین 
اس��تناد برخوردار اس��ت در حوزه فیزیک در سال 
2012 میالدی منتشر شده و نام دانشمندان بسیاری 
از کشورهای مختلف در این مقاله مشاهده می شود 
که از ایران اسامی فرهاد اردالن، حسام الدین ارفعی، 
حامد بخشیان سهی، محسن اعتصامی، فهیمی، مجید 
هاشمی، غالمرضا جعفری، محسن خاکزاد، مجتبی 
محمدی نجف آبادی، سعید پاک طینت، صرافزاده، 
و مریم زینلی به چشم می خورد که از نظر وابستگی 
سازمانی به پژوهشگاه دانش های بنیادی ارجاع شده 
اس��ت. وی افزود: دومین و سومین مقاله پر استناد 
به ترتیب به محمد رضایی، یعقوب اسدی، محمد 
رضا میالنی حس��ینی، الهام آقایی، فردین احمدی 
و ثنا بریجانی تعلق دارد که در حوزه پژوهش��ی بیو 
ش��یمی، بیولوژی مولکولی و شیمی در سال 2006 

منتشر شده است.

تفاهم – گروه فناوری: معاون نظارت و اعمال 
مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
با اش��اره به ای��ن که طبق مصوبه 119 کمیس��یون 
تنظیم مقررات کلیه ش��اخص ه��ای کیفی مربوط 
به ش��بکه ی نس��ل 2 و باالتر مصوب و ابالغ شده 
اظهار داش��ت: در بحث پوشش شهری و جاده ای 
و کیفیت سازمان به صورت دایم وضعیت را مانیتور 
می کند و به نظر ما تمام اپراتورها نیازمند کار بیشتر 
هستند تا به استانداردهای مصوبه 119 برسند. دکتر 
غالمرضا داداش زاده گفت: س��ازمان در دو سطح 
پوش��ش و کیفیت شبکه را رصد می کند. یکی، بر 
اساس گزارش های دوره ای اپراتورها که هر سه ماه 
 یک بار تمام ش��اخصها از جلمه پوشش را گزارش 
می کنند و س��پس از طریق گزارش های س��تاد و 
مناطق که  هر شش ماه یکبار در کشور شاخصها از 
نظر میزان برآورده کردن انتظارات بررسی می شود.  
دکتر داداش زاده با اشاره به برخی مشکالت از جمله 
مشخص نبودن محدوده شهرها و روستا گفت: علی 
رغم این که نیازمند ایجاد یک س��ری س��ایت های 
جدید هستیم عدم همکاری دستگاه های مختلف 
باعث اش��کال در کار اپراتورها شده است. به ویژه 
در شهرها که اپراتورها با مشکالت بسیاری مواجه 
هس��تند که به س��ختی قابل حل است و همین امر 
موجب پوشش نامناسب در برخی مناطق پرجمعیت 
شهری شده و با توجه به رشد ساختمان سازی در 
بسیاری شهرها طبیعتاً اپراتورها مسوولیت سنگینی 
برای پوش��ش و بهینه سازی ش��بکه دارند. وی با 

تاکید بر این که هنوز فاصله زیادی با استانداردهای 
جهانی و منطقه داریم اظهارکرد: اپراتورها باید کار 
زیادی انجام دهند تا به استانداردهای مطلوب کیفیت 
و پوشش برس��یم.دکتر داداش زاده در بخش دیگر 
سخنان خود در مورد سیم کارتهای بی نام و نشان نیز 
گفت: تا پیش از عید، باید مطابق مصوبات کمیسیون 
و دستور العمل نظارتی ابالغی به اپراتورها، تکلیف 
س��یم کارتهای دارای هویت جعل��ی و یا بدون کد 
ملی مشخص شود.وی با تاکید بر این که در شبکه 
مخابرات کشور، سیم کارت فعال بدون نام و نشان 
نداریم، اظهار داش��ت: ه��ر دو اپراتور به یک میزان 
دارای س��یم کارتهای اش��کال دار با هویت جعلی 
هس��تند و از این رو باید به تکمیل کد ملی س��یم 
کارت های فاقد کد ملی پرداخته و سپس نسبت به 
احراز هویت صاحب سیم کارت با کسی که از آن 

استفاده می کند، اقدام کنند.

 8 طرح ماندگار 
از برنامه های بلند مدت شرکت پست 

تفاهم – گروه فناوری: مدیرعامل شرکت پست در جلسه شورای اداری پست استان اصفهان، با اشاره 
به تغییر وضعیت خدمات پستی کشورها به حالت سه بعدی فیزیکی، الکترونیکی و مالی بر لزوم ایجاد 
سرویس های جدید، کشف بازارهای نوین و جبران عقب ماندگی های موجود وافزایش دانش علمی تاکید 
کرد. مهندس مهری آینده نگری و آینده پژوهی در پست را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: از آن جایی 
که پس��ت سنتی جوابگوی نیازهای جامعه نمی باشد هشت طرح ماندگار را  برای آینده پست در برنامه 
بلند مدت به منظور جایگزینی خدمات فیزیکی و سنتی با خدمات جدید الکترونیکی دارای ارزش افزوده 
تدوین و ارایه کرده ایم. وی گفت: ارایه سرویس E-POST ،پست لجستیک، بانک های اطالعاتی، طرح 
تجزیه و توزیع، طرح تجزیه و مبادالت و ایجاد هاب پستی در فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، ایجاد 
سرویس های جدید مالی، بهینه سازی وضعیت موجود و تجمیع واحدهای ستادی در ساختمان مرکزی 
پست از جمله این طرح ها است. مدیرعامل پست، توسعه و تقویت بازار را برای بقای شبکه بسیار مهم 
عنوان کرد و خواستار بررسی و تحقیق در بازارهای هدف به خصوص بانک ها و بیمه ها شد. وی کیفیت 
را نخستین اولویت شبکه برشمرد و اظهار داشت: کیفیت اعتماد و اعتبار می آورد و اعتماد سرمایه پایان 
ناپذیر است. مدیرعامل پست گفت: شرکت پست باید با افزایش کیفیت و به کارگیری فناوری های نوین با 
شرکت های موازی رقابت کند و متناسب با نیازهای مردم و حتی پیش تر از آن خدمات جدید را ارایه کند. 

 نخستین تفاهمنامه همکاری علمی 
میان ایران و برزیل امضا شد

تفاهم – گروه فناوری: س��تاد توسعه علوم وفناوری های ش��ناختی معاونت علمی وفناوری 
ریاس��ت جمهوری و بنیاد حمایت از تحقیقات سائو پائولوی برزیل )فاپسپی( جهت تقویت پیوند 
میان مراکز علمی دو کشور تفاهمنامه همکاری امضا کردند. براساس این گزارش، پس از مذاکرات 
متعدد میان اساتید و پژوهشگران برجسته دو کشور، در راستای سیاست توسعه علوم و فناوریهای 
ش��ناختی و گس��ترش همکاری های علمی بین المللی، ستاد توس��عه علوم و فناوریهای شناختی 
معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و بنیاد حمایت از تحقیقات س��ائوپائولوی کش��ور 
برزی��ل تفاهمنامه همکاری علمی منعقد کردند. بر اس��اس این تفاهمنام��ه طرفین توافق کردند تا 
همکاری های علمی و فناوری میان پژوهش��گران دو کشور را از طریق تامین بودجه پژوهش های 
مش��ترک خود در زمینه های مورد عالقه و نیاز دو کش��ور تا دستیابی به نتایج مطلوب را بر اساس 
 )FAPESP( برابری و منافع متقابل گس��ترش دهند. بنیاد حمایت از تحقیقات سائو پائولو برزیل
بزرگترین س��ازمان اعطای حمایتهای پژوهش��ی در این کش��ور ، س��ال 1960 در شهر سائوپائولو 
تاس��یس ش��ده اس��ت و اکنون به ریاست پروفس��ور دکتر سلس��والفر با بهره گیری از یک درصد 
بودجه ایالت س��ائوپائولو )بزرگترین ایالت برزیل( تاکنون در راس��تای توسعه علم و دانش فعالیت 

گسترده ای انجام داده است.

 آمار تولید علم ایران 
در سال 2015

تعیین تکلیف سیم کارت های دارای 
هویت جعلی یا بدون کد ملی 


