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 راه اندازی سیستم موبایل و آنالین 
ثبت مرسوالت پستی 

مدیرعام��ل ش��رکت پس��ت جمه��وری 
اس��امی ای��ران گفت: ب��ا پیگیری ه��ای انجام 
ش��ده در دهه فجر امس��ال، سیس��تم موبایل و 
آنای��ن ثبت در همه کش��ور راه اندازی خواهد 
ش��د و توزیع کنن��دگان مرس��والت پس��تی در 
سراسر کش��ور به صورت آن الین ثبت و رصد 
می ش��وند. به گزارش ایس��نا ، "حسین مهری" 
در جمع کارکنان پس��ت اس��تان یزد افزود: اگر 
توزیع مرسوالت به هنگام و درست باشد، قطعًا 
بیش از 90 درصد مش��کات پس��ت حل شده 
است. وی ادامه داد: خواسته ها و نیازهای مردم 
در حال تغییر ب��وده و ما باید خودمان را همراه 
ب��ا توقعات و نیازهای مردم به روزس��انی کنیم. 
مهری خاطرنش��ان کرد: باید برای به روزرسانی 
و تامین تجهیزات نیز تمهیدات الزم اندیش��یده 
شود که بسیاری از این تجهیزات فراهم شده و 
بقیه موارد هم در حال به روزرس��انی است. وی 
گفت: امروزه جهت گیری پست در دنیا به سمت 
پست لجستیک اس��ت و متاسفانه در کشور ما 
زیرس��اخت های این مساله وجود ندارد و هنوز 
رویکرد ما در پست ایران، خدمات رسانی دولتی 
به مردم است که باید این روش اصاح شود، لذا 
با سرعت باید زیرساخت های الزم فراهم شود 

که اقدامات الزم در حال انجام است. 

صادرات محصوالت تکنولوژیک ایرانی 
به کشورهای اسالمی

مدیرکل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی 
و فناوری با اش��اره به کنفران��س آکادمی علوم 
جهان اس��ام گفت: ایران توانایی انتقال دانش 
فنی و صادرات در حوزه هایی مانند سامت و... 
را به کش��ورهای اسامی دارد. سید احمد رضا 
اعایی طباطبایی، در خصوص نتایج بیستمین 
دوره آکادمی علوم جهان اس��ام که با حضور 
دانش��مندان جهان اس��ام  در ایران برگزار شد 
ب��ه مهر گفت: این کنفرانس دو روزه با حضور 
دانش��مندان عضو آکادمی علوم جهان اسام از 
۲۱ کشور دیگر به غیر از ایران برگزار شد. وی 
با بیان اینکه این کنفراس هر ساله در یک کشور 
برگزار می شود، اظهار داشت: کنفرانس آکادمی 
علوم جهان اس��ام برای دومین ب��ار در  ایران 
برگزار شد که همین میزبانی مزیت زیادی برای 
کش��ورمان به ارمغ��ان آورد. وی ادامه داد: این 
کنفران��س فرصت خوبی برای ما در راس��تای 
صادرات دس��تاوردهای تکنولوژیک ایرانی به 
کش��ورهای جهان اسام، ارائه توانمندی خود، 

ظرفیت صادرات و... را فراهم کرد. 

خرب روز

 ارائه ارزان ترین رومینگ 
در پرواز توسط همراه اول

از این پس، مشترکین همراه اول می توانند 
در طول پرواز نیز از خدمات تلفن همراه خود 
ش��امل مکالمه، پیامک و دیتا اس��تفاده کنند. به 
گزارش تفاهم، برای اس��تفاده از این سرویس 
ویژه، هم��راه اولی ها می توانند در طول پرواز 
 On سرویس رومینگ خود را روشن و شبکه
Air  را جس��تجو ک��رده و از خدمات مذکور 
ب��ا پایین ترین نرخ در ایران، بهره مند ش��وند. 
خدم��ات رومینگ حین پرواز هم��راه اول، در 
حال حاضر با ش��رکت های ایرفول، آل نیپون، 
ازال، بریتی��ش ایرویز، سبوپس��فیک ایر، مصر، 
امارات، اتحاد، هواپیمای��ی هنگ کنگ، لبیریا، 
هواپیمایی لیب��ی، عمان ایر، هواپیمایی فیلیپین، 
قطر ایروی��ز، رویال ج��ردن، هواپیمای تایلند، 
تام و خطوط هوایی س��نگاپور برقرار اس��ت.
ع��اوه بر این، نرخ رومینگ امارات همراه اول 
از ابتدای س��ال نو میادی کاهش قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. بر این اس��اس، تعرف��ه مکالمه 
با ای��ران ۵۲ درصد کاه��ش و از مبلغ ۱9000 
ری��ال به 9000 ریال و تعرفه پیامک و دیتا )هر 
مگابایت( نیز هرکدام ۵00 ریال کاهش داشته و 
از ۵000 ریال به ۴۵00 ریال رسیده است.همراه 
اولی ها می توانند برای کسب اطاعات بیشتر 
 در ای��ن زمینه ب��ه پرتال این اپراتور به نش��انی

www.mci.ir مراجعه کنند.

تهیه هر نوع غذا توسط ربات سرآشپز 
 ۲0۱6 CES در اولین روز آغاز نمایشگاه
که با ه��دف نمایش آخری��ن تکنولوژی های 
روز جهان ه��ر س��اله در الس وگاس برگزار 
می ش��ود، رب��ات سرآش��پز قابل اس��تفاده در 
آش��پزخانه با قابلی��ت طبخ ان��واع غذاها نظر 
اکثر بازدیدکنن��دگان را به خود جلب کرد. به 
گزارش ایس��نا ، ربات سرآشپز جدید سرنتی 
نام گذاری ش��ده و شرکت سازنده مدعی شده 
اس��ت که این ربات قادر است هر نوع غذایی 
را برای صاحب خود طبخ کند. شرکت سازنده 
در م��ورد عملکرد این ربات عنوان کرد: برای 
تهی��ه هر غذایی ابتدا مواد الزم در محفظه های 
از پیش تعیین ش��ده ربات قرار داده می شود، 
سپس با فعال ش��دن ربات عملیات پخت وپز 
غذا با نظم ش��روع می ش��ود و مواد مورد نیاز 
درس��ت در زم��ان الزم در محفظ��ه متحرک 
مخلوط می شوند. آخرین نمونه ربات سرآشپز 
با تجهیزات و دس��تورهای آشپزی برای آماده 
کردن غذاهای پیچیده تر تا سال ۲0۱7 به بازار 

عرضه خواهد شد. 

خرب روز

تفاهم – گروه فناوری: معاون دانش��جویی 
وزرات عل��وم تحقیقات و فن��اوری عنوان کرد: 
هزینه ایجاد ش��غل در مراکز دانش بنیان و علم و 
فناوری بسیار کمتر از هزینه ایجاد شغل در سایر 
موارد اس��ت. مجتبی صدیقی در مراس��م افتتاح 
نمایش��گاه عرضه توانمندی های صنعتی سبزوار 
در دانش��گاه فناوری های نوین سبزوار گفت: ۵0 
درصد رشد علوم پزش��کی در دانشگاه هاست و 
ح��وزه پژوهش نیاز به نگاه ن��و دارد. وی افزود: 
علی رغم اینکه شرایط بودجه 9۵ مناسب نیست، 
دولت در حوزه پژوهش و فناوری اعتبار مناسبی 
در نظر گرفته اس��ت.صدیقی با اش��اره به توسعه 
کمی فوق العاده آموزش عالی در س��ال های اخیر 
گفت: بخش��ی از این رش��د بی هدف بوده چنان 
ک��ه امروز ب��ا پدی��ده صندلی خالی دانش��گاه ها 
مواجه ش��ده ایم.وی بیان ک��رد: در طرح آموزش 
عالی، جمعیت دانش��جویی و رشته ها با توجه به 
ظرفیت و مزیت های هر منطقه مش��خص ش��ده 
اس��ت.صدیقی همچنین گف��ت: در طرح آمایش 
وزرات علوم، مزیت دانشگاه ها فناوری های نوین 
دیده شده و س��بزوار نیز جایگاه مشخصی دارد.
معاون وزیر علوم با اش��اره به اینکه دانشگاه های 
فن��اوری نوی��ن فضای زمانی رس��یدن به فضای 
مطلوب را فراهم می کند، گفت: این دانش��گاه ها 
مسیر دانش��گاه های قدیم را دنبال نکنند بنابراین 
ب��ا توجه به رس��الت جدید دانش��گاه های نوین 
فقط به فک��ر صدور مدرک نباش��یم که با پیوند 

پژوهش و صنعت اش��تغال سرمایه های اجتماعی 
و رشد کشور را فراهم کنیم.وی گفت: تحقیقات 
دانشگاهی باید در رسیدگی به مشکات منطقه و 
شهر، سپس فراتر از آن باشد.در ادامه، رمضانعلی 
س��بحانی فر، س��خنگوی کمیس��یون صنای��ع و 
معادن مجلس ش��ورای اس��امی گفت: یکی از 
ش��اخص های توس��عه هر کش��ور میزان سطح 
پژوه��ش تحقیق، علم و تولید است.س��بحانی فر 
با بی��ان اینکه ام��روز اقتصاد کش��ورها مبتنی بر 
دانایی محوری اس��ت، گفت: بزرگترین س��رمایه 
کشور نیروی انس��انی مبتنی  بر دانایی است.وی 
گفت: مجلس ش��ورای اس��امی نگاه خوبی به 
حوزه پژوهش دارد چون که پژوهش سنگ  بنای 
توسعه علمی کشور است.سبحانی فر همچنین از 
وزارت علوم خواست در توزیع بودجه پژوهشی 

به همه دانشگاه های کشور توجه داشته باشند.

تفاهم – گروه گ��زارش: معاون مرکز ملی 
فضای مجازی با تشریح مدل های اجرای دولت 
الکترونیکی در کش��ورهای مختل��ف گفت: کره 
جنوبی و س��نگاپور پیش��گامان جهان در توسعه 
دول��ت الکترونیک محس��وب می ش��وند. عباس 
آسوشه با اشاره به الزامات کشور برای راه اندازی 
خدمات دولت الکترونیکی اظهار داش��ت: دولت 
الکترونیک��ی یک��ی از پدیده ه��ای مهم حاصل 
از بکارگی��ری فن��اوری اطاع��ات و ارتباطات 
اس��ت و  اج��رای این پدیده، تح��ول عمیقی در 
 نح��وه زندگی مردم و اداره امور کش��ورها ایجاد 
می کند. آسوشه  با بیان این که دولت الکترونیکی 
بر روی ش��بکه ملی اطاعات باید شکل بگیرد، 
تصری��ح ک��رد: در ای��ران، ش��ورای عالی فضای 
مجازی با تدبیر مقام معظم رهبری و با ریاس��ت 
رئیس جمهوری به عن��وان نقطه کانونی متمرکز 
هماهنگ��ی  و  تصمیم گی��ری  سیاس��ت گذاری، 
فعالیت ه��ا در فض��ای مج��ازی کش��ور ایج��اد 
ش��ده که تمامی دستگاه های کش��ور موظف به 
همکاری همه جانبه با این ش��ورا هستند. وی به 
ابعاد مس��ئولیت های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات در اجرای این طرح به امکان هماهنگی 
و یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمت، توانایی 
شناس��ایی و استانداردس��ازی توابع مش��ترک در 
سراسر دولت و نیز کاهش سیستم ها و فرایندهای 
چندگانه اش��اره کرد و افزود: ای��ن وزارتخانه به 
عنوان یک نهاد هماهنگ کننده با همکاری بخش 

خصوص��ی می تواند جایگاه ویژه ای در راهبری 
اجرای دولت الکترونیکی در کش��ور داشته باشد. 
معاون مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه 
توسعه دولت الکترونیکی یک فرآیند بهم پیوسته 
از توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
بطور کلی همه حوزه های موثر در جوامع بشری 
است، افزود: این فرآیند باید براساس یک استراتژی 
توسعه پویا و همراه با اصاحات نهادی پایدار در 
جهت تحقق اهداف ملی، حرکت کند. آسوش��ه ، 
با اش��اره به نتای��ج مطالعات انجام ش��ده بر روی 
مدل های اجرای دولت الکترونیکی در کشورهای 
مختلف، گفت: بررسی ها نشان می دهد چارچوب 
نهادهای راهبری دولت الکترونیکی کش��ورها در 
سه بخش اصلی سیاس��تگذاری و تصمیم سازی، 
حکمران��ی و هماهنگی و تس��هیل اجرای دولت 

الکترونیکی شکل می گیرد.

 LG رونمایی از تلویزیون های برند جدید
تفاه��م – گروه فن��اوری: ال جی رس��ما محص��والت   LG SIGNATUREجدید خود را 
 LG رونمایی می کند، نامی که بهترین های تکنولوژی و طراحی شرکت ال جی را در خود دارد. هدف
SIGNATURE خالص و پیشرفته ماندن مطابق با ذات محصوالت است. اولین محصوالت عرضه 
ش��ده LG SIGNATURE ش��امل تلویزیون OLED زیبا و با قابلی��ت پخش۴K  HDR، یک 
 ،Door-in-DoorTM پیشرفته، یخچال فریزر )Twin washTM( ماشین لباس شویی دوقلوی
 )Turbo washing( تصفیه کننده ی هوای هایبریدی و ماشین ظرف شویی مجهز به تکنولوژی بخار
می ش��ود. همچنان که برند LG SIGNATURE گس��ترش پیدا می کند محصوالت بیشتری به آن 
اضافه می ش��ود. تلویزیون های LG SIGNATURE OLED - برنده ی جایزه ی بهترین نوآوری 
CES ۲0۱6- سادگی باشکوه خود را از طریق حذف تمام چیزهایی که ممکن است لذت دیدن بیننده 
را مخت��ل کند نمایان می کنند. “هدف اصلی ما اطمینان یافتن از حفظ کیفیت اختصاصی محصوالت 
ما از زمان خلق ایده ی اولیه تا زمانی که به دست مشتری برسد است”، این را برایان نا ، معاون ارشد 
اجرایی و مدیر بازاریابی جهانی ال جی می گوید. LG SIGNATURE تجسم همه ی آن چیزهایی 
است که برای ال جی مهم  هستند و ما امیدواریم که مشتریانی که قدردان محصوالت خوب از برندها 
 CES بافاصله پس از پایانLG SIGNATURE معتبر هستند نیز با ما هم نظر باشند”.محصوالت
وارد بازارهای آمریکای شمالی، اروپا و آسیا می شوند. از بازدیدکنندگان دعوت می شود تا در روزهای 

6 تا 9 ژانویه از غرفه ی ال جی در این نمایشگاه بازدید کنند.

افزایش تنوع تهدیدات سایبری سازمانی
موسس��ه امنیتی کسپرس��کی انواع و میزان تهدیدات س��ازمانی در س��ال ۲0۱۵ را مورد بررسی 
قرار دارد و اعام کرد: تنوع تهدیدات س��ایبری در س��الی که گذش��ت افزایش یافته است. براساس 
این گزارش، بالغ بر ۵۸ درصد سیس��تم های س��ازمان ها، حداقل توسط یک نوع بدافزار آلوده شدند 
که نس��بت به س��ال پیش از آن، ۳ درصد افزایش داشت.حدود یک س��وم )۲9 درصد( کامپیوترهای 
س��ازمانی، حداق��ل یک بار مورد حمله  اینترنتی قرار گرفتند ک��ه می توان نتیجه گرفت که این میزان 
حمات، س��ه برابر بیش��تر از حمله به کاربران عادی ب��ود. عاوه بر ای��ن، ۴۱ درصد کامپیوترهای 
سازمانی با تهدیدات داخلی مانند آلودگی ناشی از حافظه  USB یا دستگاه های قابل حمل )پرتابل( 
آلوده  دیگر مواجه شدند. متخصصان همچنین متوجه شدند که حمات به سمت پلتفرم اندروید 7 
درصد افزایش داشت که حاکی از افزایش عاقه  هکرها به داده  های ذخیره شده روی موبایل های 
 cryptolocker کارمندان اس��ت.اتفاق مهم دیگر در س��ال ۲0۱۵ دو برابر ش��دن تعداد حم��ات 
)بدافزار باج گیر( بود و کسپرس��کی بر روی بیش از ۵0 هزار سیس��تم سازمانی، cryptolocker را 
شناس��ایی کرد. ش��رکت کسپرسکی توصیه می  کند که ش��رکت ها به منظور کاهش خطر و افزایش 
آگاهی از آخرین تهدیدات، گام بردارند. قوانین پایه  ای و اولیه امنیت ش��بکه  های سازمانی به مانند 
همیش��ه هستند.براین اساس به سازمانها توصیه می ش��ود که کارمندان را آموزش دهند، فرآیندهای 
امنیتی قوی راه  اندازی کرده و به طور کامل از تکنیک ها و فناوری  های جدید استفاده کنند. چرا که 

به ازای هر الیه  محافظتی اضافی، خطر نفوذ به شبکه کاهش می  یابد.

 حوزه پژوهش 
نیازمند نگاهی نو

 شبکه ملی اطالعات 
ضامن دولت الکترونیک

شرح  به   615 شناسنامه  شماره  به  روز  فرخ  كريم  آقاي  وراثت  حصر  آگهي  رونوشت 
دادخواست تقديمي به كالسه پرونده 1676/634/94 از اين شعبه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پرويز فرخ روز به شماره شناسنامه 
3447 در تاريخ 93/5/21 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- كريم فرخ روز ش ش 615 نسبت پسرمتوفي 2- رحيم 
فرخ روز ش ش 4475 نسبت پسر متوفي 3- رحمان فرخ روز ش ش 8146 نسبت 
پسر متوفي 4- فاطمه فرخ روز ش ش 1186 نسبت دختر متوفي 5- زهرا فرخ روز ش 
ش 1613 نسبت دختر متوفي 6- مريم فرخ روز ش ش 14867 نسبت دختر متوفي 
7- ماندگار كاهه ش ش 1029 نسبت همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي، 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد
تهران   13 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراي   634 شعبه  رئيس        110/106394  

شرح  به   34987 شناسنامه  شماره  به  رحيمي  رضا  آقاي  وراثت  حصر  آگهي  رونوشت 
دادخواست تقديمي به كالسه پرونده 1671/634/94 از اين شعبه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان كريم رحيمي به شماره شناسنامه 
3694 در تاريخ 94/1/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت 
به: 1- رضا رحيمي ش ش 34987 نسبت پسر متوفي 2-  آن مرحوم منحصر است 
 2794 ش  ش  رحيمي  ركسانا   -3 متوفي  دختر  نسبت   7016 ش  ش  رحيمي  رومينا 
نسبت دختر متوفي 4- رويا رحيمي ش ش 4870 نسبت دختر متوفي 5- شكوه رجبي 
انجام تشريفات مقدماتي، درخواست  با  اينك  خواه ش ش 4318 نسبت پسر متوفي 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي مربوطه صادر خواهد شد
تهران  شماره13  مجتمع  اختالف  حل  شوراي   634 شعبه  رئيس        110/106391  

رونوشت آگهي حصر وراثت آقاي ولي الفي به شماره شناسنامه 791 به شرح دادخواست 
تقديمي به كالسه پرونده 1672/634/94 از اين شعبه درخواست گواهي حصر وراثت 
تاريخ  در  به شماره شناسنامه 23  الفي  الف  كه شادروان  داده  توضيح  چنين  و  نموده 
94/8/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- ولي الفي ش ش 791 نسبت پسر متوفي 2- رحيم الفي ش ش 1002 
نسبت پسر متوفي 3- حسن الفي ش ش 711 نسبت پسر متوفي 4- كاظم الفي ش ش 
867 نسبت پسر متوفي 5- گل نشان الفي ش ش 754 نسبت دختر متوفي 6- گل نبي 
الفي ش ش 6 نسبت دختر متوفي 7- منصور الفي ش ش 5 نسبت دختر متوفي اينك 
با انجام تشريفات مقدماتي، درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف 

مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد
تهران   13 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراي   634 شعبه  رئيس        110/106387  

شرح  به  شناسنامه1593  شماره  به  تفضلي  سعيد  آقاي  وراثت  حصر  آگهي  رونوشت 
دادخواست تقديمي به كالسه پرونده 1659/634/94 از اين شعبه درخواست گواهي 
حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان احمد تفضلي به شماره شناسنامه 
172 در تاريخ 94/4/9 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سعيد تفضلي ش ش 1593 نسبت پسرمتوفي 2- هادي 
تفضلي ش ش 2290 نسبت پسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي، درخواست 
مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي 
نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم دارد واال 

گواهي مربوطه صادر خواهد شد
تهران   13 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراي  شعبه634  رئيس        110/106383  

حقوقي  عمومي  دادگاه   47 شعبه   9409982161200083 كالسه  پرونده  دادنامه 
مجتمع قضايي شهيد صدر تهران تصميم نهايي شماره خواهان: صندوق قرض الحسنه 
فرزند  صفرپور  رويا  آقاي  خوانده:  محمد  فرزند  شفيق  فاطمه  خانم  نمايندگي  با  كوثر 
احمد به نشاني مجهول المكان خواسته: ساير دعاوي غيرمالي – مطالبه وجه چك – مطالبه 
باال  خوانده  بطرفيت  فوق  به خواسته  دادخواستي  خواهان  گردشكار:  دادرسي  خسارت 
تشريفات  جري  و  فوق  به كالسه  ثبت  و  اين شعبه  به  ارجاع  از  كه پس  داشته  تقديم 
قانوني در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است با توجه 
به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد

 «راي دادگاه» در مورد دادخواست صندوق قرض الحسنه كوثر با نمايندگي فاطمه شفيق 
بطرفيت رويا صفرپور به خواسته مطالبه وجه چك كه در متن دادنامه اصلي به شماره 
94/1200598 مورخ 94/6/25 به علت سهو قلم يكفقره چك لذا با پذيرش اشتباه به 
عمل آمده دادنامه بدين شرح اصالح دو فقره چك هر كدام 250/000/000 ريال تغيير 
مي يابد اين راي اصالحي به همراه با راي اصلي معتبر خواهد بود و ارائه هر يك جداگانه 
ممنوع بوده و از حكم واحد ازجهت واخواهي وتجديدنظرخواهي برخوردار مي باشد اين 

راي قطعي است
تهران  صدر  شهيد  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه 47  رئيس        110/106379 

ابالغ  خواهان سيمين دولتي دادخواستي به طرفيت خوانده احمد مالئي و حميد  آگهي 
عبدي به خواسته مطالبه خسارت دادرسي و ابطال مبايعه نامه ( مالي) تقديم دادگاه هاي 
عمومي شهرستان شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 50 دادگاه عمومي 
حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران واقع در تهران- خيابان انقالب- خيابان قدس- 
روبروي خيابان پورسينا- مجتمع قضائي شهيد مدني تهران ارجاع و به كالسه پرونده 
9409980237800793 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن 1394/11/28 وساعت 
9:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني ودستور 
دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد
  110/106170      منشي دادگاه حقوقي شعبه 50 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران 

آگهي ابالغ  پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقايان حسن 
چون  مي گردد  ابالغ  مي باشد  المكان  مجهول  كه  برزوكه  خضراوي  محمدرضا  احمدي- 
وفق دادنامه شماره 9409970232100297 صادر از شعبه 156 در پرونده شماره 
مبلغ چهل  پرداخت  به  برزو  محمدرضا خضراوي  به  محكوم   9309980232100627
بابت  ريال  ميليون  ده  مبلغ  پرداخت  به  احمدي  و حسن  ريال  هزار  ميليون وهشتصد 
اصل خواسته و خسارت دادرسي وفق تعرفه قانوني و نيز خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
سررسيد چك لغايت اجراي حكم بر مبناي نرخ تورم اعالمي بانك مركزي جمهوري اسالمي 
ايران در حق محكوم له آقاي امير خرم دل ونيم عشر دولتي شده ايد ظرف ده روز از 
انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت به اجراي مفاد اجرائيه اقدام نماييد ودر غير اين 
صورت دايره اجراي احكام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزينه اجرايي اقدام 

خواهد نمود
 110/106167      مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه 156 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد محالتي تهران 

شكور  سميه  وكالت  با  لو  حسن  بهمن  تجديدنظرخواهي  خصوص  در  اخطاريه   ابالغ 
بطرفيت 1- فرهاد نواب 2- شهرام شيرازي ( مجهول المكان ) نسبت به دادنامه شماره 
نسخه  پيوست  به  اين شعبه  از  مورخ 1394/8/3 صادره   9409970241301119
ابالغ ميشود مقتضي است حسب  به شما  ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي 
ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني چنانچه پاسخي 
داريد ظرف ده روز پس از انتشار آگهي به اين دادگاه اعالم نماييد يا به دادگاه تحويل 

دهيد واال پرونده با همين كيفيت به تجديدنظرارسال ميگردد
 110/106166      مدير دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران 

آگهي ابالغ  خواهان /شاكي فاطمه اكبري نصرآبادي دادخواستي به طرفيت خوانده / متهم 
زهرا انصاري و محمد انصاري خالصي و مريم انصاري خالصي و اعظم انصاري خالص به 
و مطالبه خسارت دادرسي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان  خواسته مطالبه مهريه 
شهرستان تهران نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضايي 
شهيد صدر تهران واقع در تهران- خيابان شهيد مطهري- خيابان ميرعمد- مجتمع قضايي 
شهيد صدر ارجاع و به كالسه پرونده 9309982162401131 ثبت گرديده كه وقت 
رسيدگي آن 1394/11/28 وساعت 9 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده/ متهم و درخواست خواهان/ شاكي و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد
  110/106165      منشي دادگاه حقوقي شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد صدر تهران  

آگهي ابالغ  خواهان /شاكي محمدرضا يزدان نياز دادخواستي به طرفيت خوانده / متهم 
گل نيلوفري به خواسته الزام به تمكين تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان 
شهيد  قضايي  مجتمع  خانواده  دادگاه   244 شعبه  به  رسيدگي  جهت  كه  نموده  تهران 
قضايي  مجتمع  ميرعمد-  خيابان  مطهري-  شهيد  خيابان  تهران-  در  واقع  تهران  صدر 
شهيد صدر ارجاع و به كالسه پرونده 9409982162400671 ثبت گرديده كه وقت 
مجهول المكان  به علت  است  شده  تعيين   9:30 وساعت   1394/11/28 آن  رسيدگي 
آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  شاكي  خواهان/  درخواست  و  متهم  خوانده/  بودن 
دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در 
يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد
  110/106164      منشي دادگاه حقوقي شعبه 244 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد صدر تهران 
رونوشت آگهي حصر وراثت آقاي / خانم مهشاد شهاب زاده به شماره شناسنامه 1310 
به شرح دادخواست تقديمي به كالسه پرونده 1675/634/94 از اين شعبه درخواست 
خان  علي  محمد  سرور  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت  حصر  گواهي 
بدرود  خود  دائمي  اقامتگاه   94/7/3 تاريخ  در   2582 شناسنامه  شماره  به  شيرازي 
زندگي گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مهشاد شهاب زاده ش 
ش 1310 نسبت دختر متوفي 2- مهنوش شهاب زاده ش ش 343 نسبت دختر متوفي 
3-احمد شهاب زاده ش ش 320 نسبت همسر متوفي اينك با انجام تشريفات مقدماتي، 
درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هركس اعتراضي دارد و يا وصيتنامه 
از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يكماه به دادگاه تقديم 

دارد واال گواهي مربوطه صادر خواهد شد
تهران    13 شماره  مجتمع  اختالف  حل  شوراي  شعبه634  رئيس        110/106399  

در  واقع  سه  شماره  آپارتمان  دستگاه  يك  ششدانگ  غيرمنقول   اموال  مزايده  آگهي 
باالي  و سرويس  هال  و  اتاق  باب  يك  بانضمام  مترمربع  بمساحت 48/50  طبقه سوم 
بانضمام  آپارتمان است  اين  آپارتمان بمساحت 26/64 مترمربع كه جزء متعلقات  اين 
قدرالسهم از مشاعات و مشتركات و عرصه كه نحوه استفاده از آنها برابر قانون تملك 
آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن است بپالك شماره 1666 فرعي از 3589 اصلي مفروز 
جاده  تهران  هفت  بخش  در  واقع  اصلي  از 3589  فرعي  پالك 548  از  شده  مجزي  و 
اينكه مورد ثبت فاقد پاركينگ است  با توضيح  دوشان تپه مقابل كارخانه مبل سازي 
محدود به حدود : حدود آپارتمان شماال بطول 8/80 متر ديواريست به خانه 549 فرعي 
از 3589 اصلي شرقا بطول 5 متر پنجره و ديواريست به فضاي كوچه جنوبا اول به طول 
4/30 متر ديواريست به راهرو و پلكه كان اشتراكي دوم كه شرقي است به طول يك 
متر درب و ديواريست به راهرو و پله كان اشتراكي سوم بطول 4/50 متر ديواريست 
اشتراكي با آپارتمان مجاور جنوبي غربا بطول 6 متر پنجره و ديواريست بفضاي حياط كف 
اين آپارتمان با سقف آپارتمان شماره دو واقع در طبقه اول مشترك است و سقف آن 
قسمتي با كف اطاق و هال و سرويس باالي اين آپارتمان مشترك است و قسمتي ديگر 
پشت بام (تراس ) است ضمنا يك باب اطاق وهال و سرويس باالي آپارتمان در پيش 
نويس فاقد حدود اربعه مي باشد كه ذيل ثبت 219629 صفحه 229 دفتر امالك جلد 
به چهار دانگ مشاع و خانم  آقاي احمد رزاقي نسبت  بنام  الواسطه  1308 ثبت و مع 
به موجب سند رهني  و  گرديده است  منتقل  دانگ مشاع  دو  به  زينت سامري نسبت 
6365-84/7/30 دفتر 673 تهران در رهن بانك پارسيان قرار گرفته كه بعلت عدم 
ايفاي تعهد منجر به صدور اجراييه تحت شماره 15109-ش-3 و 8601418 مكانيزه 
شده است و برابر نظريه مورخ 91/9/20 كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي 
مورد وثيقه عبارت است از ملك فوق واقع است در تهران خيابان پيروزي بعد از خيابان 
شكوفه روبروي تسليحات كوچه مفتخر پالك 4 واحد 5 طبقه سوم و مورد ارزيابي يك 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم بانضمام يك باب اطاق و هال و سرويس باالي اين 
آپارتمان كه جزء متعلقات اين آپارتمان است آپارتمان داراي هال و يك اتاق خواب و 
آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي و مشخصات اجرايي آن از اين قرار است اسكلت فلزي 
و پوشش سقف طاق ضربي و نما سنگ و در ورودي چوبي و پنجره ها آهني و كف سالن 
سراميك و كف آشپزخانه و سرويسهاي بهداشتي سراميك و پوشش ديوار قسمتهاي 
اخير كاشي لعابي و سطوح سقف و ديوارهاي داخلي اندود و رنگ پالستيك محل داراي 
انشعاب فرعي آب و گاز و كنتور برق و سيستم گرمايش بخاري و سرمايش كولر آبي است 
ساختمان فاقد آسانسور و پاركينگ مي باشد ساختمان كال داراي 4 طبقه شامل همكف 
و سه طبقه فوقاني است و مشتمل بر 6 واحد آپارتمان مي باشد عمر ساختمان حدود 
30 سال مي باشد و بمبلغ 1/800/000/000 ريال (يك ميليارد و هشتصد ميليون 
ريال ) ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي كالسه فوق الذكر در 
روز دوشنبه مورخ 94/11/5 از ساعت 9 الي 12 ظهر  واقع در تهران ميدان ونك چهار 
راه جهان كودك پالك 34  ساختمان معاونت اجرا ثبت اسناد و امالك استان تهران سالن 
مزايده  ازطريق مزايده حضورى بفروش مى رسد و مزايده از مبلغ 1/800/000/000 
ريال (يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال ) شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته 
باشد فروخته خواهد شد شركت در جلسه مزايده براى عموم آزاد است و فروش كالً 
نقدى است چنانچه روزتعيين شده با تعطيل رسمى مصادف گردد روز بعد ازتعطيل جلسه 
مزايده درهمان ساعت ومكان تشكيل خواهد شد طالبين و خريداران مى توانند با ارائه 
چك تضمين شده بانك ملى ايران به مبلغ پايه مزايده جهت شركت درمزايده در وقت 
مقرر در جلسه مزايده شركت نمايند  ضمنا بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم ازحق 
انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى، عوارض شهردارى و غيره كه رقم قطعى 
آنها براى اين اداره معلوم نشده بعهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول 
به ارائه مفاصا حساب هاى دارايى و شهردارى و    خواهد بود  مورد مزايده با توجه به 
نامه وارده شماره 94/8/11-13026505 بستانكار تا تاريخ 95/7/7 بيمه مي باشد     

تاريخ انتشار آگهي مزايده: 94/10/19 
نقيبى   - رسمى  اسناد  اجراى  سوم  اداره  رئيس   18180/ م الف           

آگهي ابالغ اجرائيه باستناد ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى بدينوسيله به  ابراهيم 
شهبازي فرزند محمد ش ش 13 صادره از شميران بنشاني شميران حكمت كوچه الچيني 
پالك 3 ابالغ مى شود  :بانك پارسيان باستناد  قرارداد شماره  111/ش1045/86  براي 
وصول 361/843/305  ريال مبلغ الزم االجرا مبلغ  230/565/287  ريال بابت اصل 
طلب و مبلغ 61/940/355 ريال بابت سود و مبلغ 69/337/663 ريال بابت   خسارت 
تاخير تاديه تا تاريخ 89/4/15 و از اين تاريخ تا تسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما 
مبادرت بصدور اجراييه نموده و پرونده اجرايى بكالسه 138904001012000076 و 
كالسه غير مكانيزه 1945 الف قلهك  در اين اداره تشكيل و در جريان اقدام است چون طبق 
گزارش مورخ 89/8/11 مامور ابالغ  اجرا  ابالغ اجراييه بشما بدليل عدم شناسايى نشانى 
ميسر نشده لذا باستناد تقاضاى وارده شماره 12001562-94/2/27 وكيل   بستانكار و 
وفق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى  مفاد اجراييه فوق الذكر يكنوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 (ده ) روز از تاريخ 
انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجراييه محسوب مي گردد اقدام بپرداخت بدهي خود 
ننماييد عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد ضمنا اجراييه در تاريخ  

92/11/21 و 85/5/19 به ديگر مديونين ابالغ گرديده 
زهرا همتيار   اسناد رسمي–  اجراي  اداره دوم  الف                               رييس   18179/م 

آگهي اصالح ابالغ اجراييه  پيرو آگهي ابالغ اجراييه شماره 57560/م الف  منتشره در 
روزنامه صاحب قلم شماره 2210 مورخ 92/7/3 بدينوسيله نام و نام خانودگي بدهكار 

از محمدحسن شيرازي فرازي به محمد حسن شيرازي خرازي اصالح مي گردد 
 ضمنا ساير مفاد آگهي بقوت خود باقيست 

رسمي–همتيار   اسناد  اجراي  دوم  اداره  رييس  الف                                 18181/م 

آگهي ابالغ  پيرو آگهي هاي منتشره در جرايد بدينوسيله به محكوم عليه آقاي / سجاد 
نادر علي كه مجهول المكان مي باشد ابالغ مي گردد چون وفق دادنامه شماره 758 صادر 
از شعبه 28 در پرونده شماره 930137 موظف است :1- مبلغ 100/000/000 ريال 
زمان  از  تاديه  تاخير  تعرفه 3- خسارت  دادرسي وفق  بابت اصل خواسته 2- هزينه 
بانك  تورم  نرخ  شاخص  براساس  حكم  اجراي  لغايت   (93/3/3  ) دادخواست  تقديم 
مركزي در حق محكوم له محسن مالئي 4- نيم عشر اجرائي در حق دولت نيم عشر دولتي 
شده ايد ظرف ده روز از انتشار اين آگهي مهلت داريد نسبت به اجراي مفاد اجرائيه 
به وصول  احكام طبق مقررات نسبت  اجراي  اين ضورت دايره  نماييد ودر غير  اقدام 

مطالبات با هزينه اجرايي اقدام خواهد نمود
 110/106172      مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شماره 21 تهران 

آگهي ابالغ  خواهان حسين غفاري نيكو دادخواستي به طرفيت خوانده يعقوب مصحفي به 
خواسته مطالبه وجه بابت   و مطالبه خسارت دادرسي واعسار از پرداخت هزينه دادرسي و 
مطالبه خسارت تاخير تاديه تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان شهرستان تهران نموده كه 
جهت رسيدگي به شعبه 50 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران واقع در 
تهران- خيابان انقالب- خيابان قدس- روبروي خيابان پورسينا- مجتمع قضائي شهيد مدني 
تهران ارجاع و به كالسه پرونده 9409980237800703 ثبت گرديده كه وقت رسيدگي 
و  خوانده  بودن  مجهول المكان  به علت  است  شده  تعيين  وساعت 9  آن 1394/11/28 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وا نقالب در 
امور مدني ودستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد

  110/106171      منشي دادگاه حقوقي شعبه 50 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران 

دادنامه پرونده كالسه 9409982164801073 شعبه 275 دادگاه خانواده مجتمع قضايي 
شهيد مفتح تهران تصميم نهايي شماره 9409972164801762 خواهان: خانم سوين 
بهجت فرزند كاظم خوانده: آقاي حسن قرباني فرزند ابوالقاسم به نشاني مجهول المكان 
خواسته: تنفيذ طالق گردشكار: خواهان بشرح باال بطرفيت دادخواستي بخواسته فوق اقامه 
كرده درخواست رسيدگي و صدور قرار تامين خواسته به استناد مدارك موجود در پرونده را 
دارد پس از ارجاع به اين دادگاه و ثبت آن به كالسه فوق در وقت مقرر شعبه دادگاه عمومي 
تهران بتصدي امضاء كننده زير تشكيل است با بررسي اوراق پرونده با استعانت از خداوند 
متعال و اعالم ختم رسيدگي به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد «راي دادگاه» درباره 
دعوي خانم سوسن بهچت فرزند كاظم به طرفيت آقاي حسن قرباني فرزندابوالقاسم به 
خواسته تنفيذ طالق بدين شرح كه ما حصل دعاي خواهان آنسته كه براساس احوال شخصيه 
زوجين در فرانسه 8 دوندگي نمودن تطليق صادر شده درخواست تنفيذ دارم  ما دو فرزند 
رشيد دارم كه در فرانسه اند و خودم االن در ايران اسكان گزيدم  خوانده حضور ندادر به 
صحت ادعاي مطروحه اقرار مي كند دادگاه با توجه به گواهي ش 33-30/10/93 سفارت 
جمهوري اسالمي ايران د ر فرانسه و گواهي وقوع طالق شرعي 30/10/93(20/1/2015) 
خواسته خواهان را پس از بررسي پذيرفته و به استناد مواد 4 و مالك ماده 15 قانون حمايت 
خانواده 9/12/1391 حكم تنفيذ طالق را صادر و اعالم زوجه مي تواند پس از قطعيت راي 
بر اساس حكم احوال شخصيه خود متاركه نمايد سر دفتر احتياطا صيغه طالق را مجددا جاري 
نمايد امور مالي زوجه مي گويد حقوق خود را استيفاء نموده ادعايي ندارد فرزندان رشيدند 
اين راي غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي سپس تجديدنظرخواهي در 

دادگاه هاي محترم تجديدنظر تهران مي باشد
تهران  خانواده  دادگاه   275 شعبه  رييس        110/106169  

مجتمع  خانواده  دادگاه   237 شعبه   9409980200701390 كالسه  پرونده  دادنامه 
خواهان:   9409970200702287 شماره  نهايي  تصميم  تهران  يك  خانواده  قضايي 
خانم مرضيه شاهپري فرزند عليرضا خوانده: آقاي عليرضا شاهپري فرزند ابوالفضل به 
نشاني مجهول المكان خواسته: اذن در ازدواج گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته 
فوق بطرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كالسه 
فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده/ مقرر دادگاه بتصدي امضاء كننده زير 
تشكيل است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت 
مرضيه  خانم  دوشيزه  دادخواست  در خصوص  دادگاه»  «راي  مي نمايد   راي  به صدور 
شاهپري فرزند عليرضا به طرفيت آقاي عليرضا شاهپري فرزند ابوالفضل كه خوانده ولي 
قهري خواهان مي باشد به خواسته اجازه ازدواج و ثبت رسمي آن بدون تحصيل اجازه 
خوانده با عنايت به جامع محتويات پرونده نظر به اينكه خواهان اظهار مي دارد آقاي محمد 
حسن پارسايي و فرزند علي اكبر داراي شمار شناسنامه شماره 1210070693 متولد 
77/7/22 شاغل در شركت كارمند را به عنوان نامزد خود معرفي نموده كه ماهيانه بطور 
متوسط داراي 1/200/000 تومان درآمد مي باشد و براي وصلت منظور تعداد 114 
عدد سكه تمام بهار آزادي به عنوان مهريه توافق شده است دادگاه با تحقيق از مطلعين 
و شهود ومصاحبه با طرفين آنها را هم كفو هم و خواهان را بالغه و رشيده مي داند لذا 
به استناد ماده 1043 قانون مدني و باتوجه به مسئله دوم ذيل عنوان فصل في اولياء 
العقد از كتاب تحرير الوسيله به خواهان اجازه مي دهد بدون تحصيل اذن ولي قهري خود 
نسبت به ازدواج با شخص مشاراليه با مهريه مورد توافق اقدام نمايد ضمنا بنا به توافق 
طرفين اين اجازه موكل به پذيرش شرائط مندرج در نكاحنامه هاي رسمي توسط نامزد 
مورد نظر در ضمن عقد نكاح در اجراي ماده 1119 قانون مدني و ثبت آن در نكاحنامه 
رسمي مربوطه مي باشد دفاتر رسمي ثبت ازدواج مكلف به ثبت واقعه نكاح ياد شده پس 
از وقوع آن ودرج شرايط پس از اشتراط آن مي باشد اين راي غيابي و ظرف مدت 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض و 

رسيدگي در دادگاه محترم تجديدنظر استان تهران مي باشد
تهران  يك  خانواده  دادگاه   237 شعبه  رئيس        110/106168  


