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شنبه 23 دی 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3276 

 رونمایی از دستگاه
 ثبت دقیق امواج مغزی 

تفاه��م – گروه فناوری: دس��تگاه ثبت امواج 
مغزی فرکانس های پایین مغزی)دی سی پتانسیل( 
که موجب تحول در تشخیص و درمان بیماری های 
علوم اعصاب می ش��ود، در دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد رونمایی شد. پروفسورعلی گرجی، در حاشیه 
مراس��م رونمایی از دس��تگاه ثبت امواج الکتریکی 
مغزی با حض��ور فرکانس های پایی��ن مغزی) دی 
سی پتانس��یل( که در دانشکده علوم پزشکی مشهد 
برگزارشد، اظهار کرد: معموال دستگاه های ثبت امواج 
مغزی فیلتری دارند که برخی از امواج مغزی را حذف 
می کنند. این موضوع باعث می شود، نتوانیم در جریان 
ثبت امواج یک سری از اطالعاتی که در مغز انسان 
وج��ود دارد را دریافت کنیم. وی ادامه داد: به همین 
دلیل ما با کمک سه گروه در ایران، کانادا و دانشگاه 
مونستر آلمان دستگاهی را طراحی کردیم که می تواند 
امواجی که به وسیله فیلترها حذف می شده اند را بدون 
اینکه نقصی در ثبت امواج رخ دهد، ثبت کند. رئیس 
بخش تحقیقات صرع دانش��گاه مونس��تر آلمان در 
خصوص اهمیت این دستگاه عنوان کرد: با استفاده 
از این دستگاه می توانیم اطالعات بسیار مهمی را که 
توسط دستگاه های قبلی سانسور می شده، ثبت کنیم و 
از این امواج در تشخیص بیماری های مغز و اعصاب 
استفاده کنیم. همچنین این دستگاه می تواند به عنوان 
فاکتوری ب��رای پیش بینی پیش آگهی یا اثر درمانی 

داروها مورد استفاده قرار بگیرد.

عرضه هدست مستقل واقعیت مجازی 
توسط گوگل و لنوو

در سال های اخیر تمامی هدست های واقعیت 
مجازی باید همراه با یک رایانه شخصی یا گوشی 
هوشمند به کار می رفتند و استفاده مستقل از آنها 
ممک��ن نبود. به گزارش خبرنگار فارس به نقل از 
فست کمپانی، اما حاال شرایط تغییر کرده و گوگل 
و لنوو با همکاری هم یک هدست واقعیت مجازی 
 تولید کرده اند که بدون نیاز به هیچ س��خت افزار

 خارجی و به طور مس��تقبل قابل اس��تفاده است. 
 این هدس��ت می تواند رقیبی جدی برای تولیدات 
فی��س بوک، اچ تی س��ی، گوگل، س��ونی و غیره 
 Mirage Solo محسوب ش��ود. این هدست که
نام دارد، سخت افزارهای رایانه ای مجزایی برای 
 استفاده مستقل به همراه دارد و برای موقعیت یابی

 کاربر به هیچ س��خت افزار یا حسگر اضافی نیاز 
ندارد. تولید این هدست می تواند به افزایش استفاده 
از این نوع محصوالت کمک ش��ایانی نماید، زیرا 
 کاربران را از دست استفاده از انبوهی از کابل و سیم

 و ابزار جانبی ره��ا می کند. هنوز قیمت و زمان 
عرضه این هدست مشخص نشده است.

خبرنامه

 هماهنگی نور با موسیقی و فیلم؛ 
ارمغان المپ های هوشمند جدید

ش��رکت فیلیپس از نرم افزار و اپلیکیش��ن 
جدیدی رونمایی کرد که ب��ه کاربران این امکان 
را م��ی دهد تا رنگ و جلوه های نور المپ های 
هوشمند خانه را با محتوای در حال پخش رایانه 
و گوشی خود هماهنگ کنند. به گزارش ایسنا به 
نقل از وب سایت theverge، اپلیکیشن جدیدی 
که به تازگی شرکت فیلیپس از آن رونمایی کرده 
اس��ت، Hue Sync ن��ام دارد و همانطور که از 
نامش پیداس��ت، با المپ های هوشمند فیلیپس 
ارتباط برقرار کرده و پس از آن، نور و جلوه های 
حاصل از المپ های مذکور با هرگونه محتوایی 
که از رایانه کاربران پخش می ش��ود و به نمایش 
 در م��ی آی��د )همانند موس��یقی در حال پخش( 
هماهنگ می ش��ود. البته الزم به ذکر اس��ت: در 
حال حاضر این اپلیکیش��ن جدی��د فیلیپس تنها 
برای رایانه هایی که از سیستم عامل ویندوز ۱۰ 
و مک OS پش��تیبانی می کنند، قابل دسترس��ی 
و استفاده اس��ت. روش کار این اپلیکیشن بدین 
گونه اس��ت که پس از اتصال ب��ه رایانه کاربر و 
مش��اهده محتوای در حال پخش بر روی صفحه 
 نمایش رایانه، رنگ، نور و جلوه های المپ های 

هوشمند فیلیپس را تغییر می دهد. 

 المپیک زمستانی کره جنوبی؛ 
هدف بعدی هکرها

ش��ماری از هکرها و مجرمان سایبری قصد 
دارند به زیرساخت های اینترنتی و شبکه المپیک 
 و پارالمپیک زمس��تانی کره جنوب��ی، حمله کنند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از وب سایت زد دی نت، 
تحقیقات صورت گرفته حاکی اس��ت که کمپین و 
گروهی از هکرها و مجرمان سایبری تصمیم دارند 
به زیرس��اخت های شبکه ای که در خالل برگزاری 
رویداد مهم و بزرگ المپیک زمس��تانی پارالمپیک 
کره جنوبی به کاربران، ش��هروندان و ورزش��کاران 
خدمات و س��رویس های اینترنت��ی ارائه می دهند، 
حمله کرده و اطالعات مربوط به آن را به س��رقت 
ببرند. بازی های المپیک و پارالمپیک زمستانی قرار 
اس��ت ماه آینده در ش��هر پیونگ چان��گ واقع در 
کشور کره جنوبی برگزار شود. پیشتر هم گروهی از 
متخصصان امنیت سایبری و شبکه در کره جنوبی، 
بداف��زار و باج افزاری را در سیس��تم های رایانه ای 
شرکت ها و سازمان های مربوطه کشف کرده بودند 
که نشان از تالش هکرها و مجرمان سایبری برای 
سرقت اطالعات یا آس��یب زدن به برگزاری روند 
س��الم بازی های المپیک زمس��تانی ک��ره جنوبی 
داشت. آمار حمالت سایبری و هک در سال جاری 

میالدی ۲۰۱۷، به اوج خود رسیده است

خبرنامه

احضار مته��م .در پرونده کالس��ه 132/961266 محمد 
م��داح محمد اب��ادی ب��ه اتهام س��رقت چ��ک – جعل – 
کالهبرداری – اس��تفاده از س��ند مجعول تحت تعقیب می 
باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز 
م��اده 344 قانون ایین دادرس��ی در ام��ور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی نامبرده مکلف اس��ت راس س��اعت 11 روز 
96/12/2  در شعبه 132 دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر 
و از اتهام انتس��ابی دفاع نمای��د در صورت عدم حضور در 

موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مدیر دفتر شعبه 132 دادگاه کیفری 2 مشهد   53969  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660306008001273 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی خانم ایران توتونیان مش��هد فرزند باقر بش��ماره شناسنامه 270  صادره مشهد در یک هفتم 
ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 64 . 2288  متر مربع کل پالک باقیمانده شماره 797 فرعی از ده 
اصلی واقع در بخش شش مشهد از محل مالکیت مالک رسمی مرحوم مال محمد زمانیان گوارشکی 
به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا 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 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 مراجع 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: 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/08   

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک 

ابالغ وقت رسیدگی به رضا اکبری فرزند محمد
ب��ا توجه به گ��زارش مرجع انتظامی رضا اکبری فرزن��د محمد به اتهام 
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره پرونده تش��کیل که به این شعبه 
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609985131201259 شعبه 141 
دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی مش��هد 141 جزایی سابق 
ثب��ت و وقت رس��یدگی م��ورخ 1396/11/30 س��اعت 8:30 تعیین که 
حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی 
ب��ه علت مجهول المکان بودن متهم مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی میگردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار 
آگه��ی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ابالغیه 
دریافت  و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 141 دادگاه کیفری دو مجتمع 
قضایی امام خمینی مشهد    53968 

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه 
مینا انتظامی فرزند علی اصغر به نش��انی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه 9509977458201231  مورخ 95/11/30 صادره از شعبه 52 

در پرونده کالسه 950824 محکوم به  
پرداخت 1-مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2-مبلغ 2/310/000 ریال بابت  هزینه دادرسی ابطال تمبر و نشر آگهی 
3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 

4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 93/6/16 تا اجرای حکم 
بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در 

حق خواهان موسسه کوثر 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باشد ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود .
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد  53975 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660306008001429 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای محمود توتونیان مشهد فرزند باقر بشماره شناسنامه 41  صادره مشهد در دو هفتم ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 64 . 2288  متر مربع کل پالک باقیمانده شماره 797 فرعی از ده اصلی واقع در 
بخش شش مشهد از محل مالکیت مالک رسمی مرحوم مال محمد زمانیان گوارشکی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا 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 مراجع 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: 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/08   

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک 

رونوشت آگهی حصر وراثت. نظر به اینکه جواد رضازاده قصاب  دارای شناسنامه 
شماره 2875 به شرح دادخواست به کالسه 960836 از این شورا درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان احمد رض��ازاده قصاب  به 
شناسنامه 870 در تاریخ 1395/8/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1- فاطمه قدم خیر  ش ش 1812 متولد 1329    صادره چناران همسر متوفی 

2- جواد رضازاده قصاب  ش ش 2870 متولد 1360   صادره مشهد فرزند متوفی
3- غالمرضا رضازاده قصاب  ش ش 217 متولد 1350   صادره ورامین فرزند متوفی
4- زهره رضازاده قصاب  ش ش 19290 متولد 1355   صادره مشهد فرزند متوفی
5- فاطمه رضازاده قصاب  ش ش 9150 متولد 1352   صادره تهران فرزند متوفی

6- فاطمه بلنج ش ش 19850 متولذ 1297 صادره مشهد مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
شورا شعبه 170  شورای حل اختالف مشهد     47245 

ابالغ اجرائیه .پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه 
فاضل چناقلو فرزند محمدتقی به نش��انی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد 
چون وفق دادنامه 9509977458200585  مورخ 95/6/17 صادره از ش��عبه 52 

در پرونده کالسه 950368 محکوم به  
پرداخت 1-مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2-مبلغ 2/700/000 ریال بابت  هزینه های دادرسی و نشر آگهی 
3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 

4- خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 94/3/27 تا اجرای حکم 
بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در 

حق خواهان تعاونی ثامن االئمه 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باشد ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر 
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود .
متصدی امور دفتری شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو مشهد  53974

آگهی دعوت از مجاورین  و مالکین مشاعی
نظر به درخواس��ت آقای غالمحس��ین دلشاد  مالک مش��اعی پالک 206 فرعی از 
897-اصلی بخش ش��ش مش��هد برابر درخواست ش��ماره 24/96/23045 مورخ 
96/10/20 مبنی بر عدم ابالغ واقعی به مالکین پالک مجاور و سایر مالکین پالک 
فوق الذکر جهت تعیین طول و ابعاد و مس��احت جهت پالک 206 فرعی از 97-

اصلی بخش 6 مش��هد  به اس��تناد ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم 
االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور ، نماینده و نقش��ه بردار این اداره در اجرای ضوابط مقرر در ماده 18 آیین 
نامه قانون فوق در روز سه شنبه تاریخ 96/10/26 ساعت 10  صبح جهت معاینه 
مح��ل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حض��ور خواهند یافت لذا بموجب 
این آگهی از مالکین مشاعی و نیز مالکین پالک های مجاور دعوت بعمل می آید 
به جهت حف��ظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این 
آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند . بدیهی است عدم حضور در 

موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد .
سید محمود حسینی نژاد – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم زهرا زاهدی تاج الدینی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی  نوبت اول به این اداره مراجعه کرده 
و مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 246 فرعی از 24- اصلی بخش 7 قوچان که 
متعلق به نامبرده می باش��د بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
ش��د شش��دانگ پالک فوق ذیل ثبت 12886 صفحه 295 دفتر 80 بنام خانم زهرا زاهدی 
تاج الدینی فرزند مرتضی ثبت و س��ند مالکیت شماره چاپی 721764 سری ب 90 صادر 
و تس��لیم گردیده و طی س��ند ش��ماره 19127 مورخ 1391/07/05 دفتر 4 درگز  در قبال 
مبلغ 433/794/749 ریال در رهن بانک مس��کن درگز می باش��د، دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت درصورت عدم وص��ول اعتراض در مهلت مقرر و یا وص��ول اعتراض بدون ارائه 

سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.
رییس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

ناصر حسن زاده

پی��رو آگهی های منتش��ره در جراید بدین وس��یله به محکوم علی��ه احمد زارع 
فرزند عباس��علی به نش��انی مجهول المکان می باشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه 
9509977458200630 م��ورخ 95/6/29 ص��ادره از ش��عبه 52 در پرونده کالس��ه 

950375 محکوم به  
پرداخت 1-مبلغ 150/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2-مبلغ 2/700/000 ریال هزینه های دادرسی و نشر آگهی 
3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری 

4- خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک مورخ 94/3/27 تا اجرای حکم 
بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای حکم در حق 

خواهان تعاونی ثامن االئمه 
نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت بر عهده محکوم علیه می باش��د ده روز از 
انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اق��دام نمایید در غیر 
اینص��ورت دای��ره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وص��ول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139660306008001430 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای احمد توتونیان مشهد فرزند باقر بشماره شناسنامه 736  صادره مشهد در دو هفتم ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت 64 . 2288  متر مربع کل پالک باقیمانده شماره 797 فرعی از ده اصلی واقع در بخش شش 
مشهد از محل مالکیت مالک رسمی مرحوم مال محمد زمانیان گوارشکی به متقاضی داشته و تصرفات 
متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا 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 رس��ید ظرف مدت یک ماه  از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع 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: 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/08   

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660306008001431 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای محسن توتونیان مشهد فرزند باقر بشماره شناسنامه 744  صادره مشهد در دو هفتم ششدانگ یک 
قطعه باغ به مساحت 64 . 2288  متر مربع کل پالک باقیمانده شماره 797 فرعی از ده اصلی واقع در 
بخش شش مشهد از محل مالکیت مالک رسمی مرحوم مال محمد زمانیان گوارشکی به متقاضی داشته 
و تصرفات متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا محرز گردیده است . لذا 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 مراجع 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: 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1396/11/08   

سید محمود حسینی نژاد – رئیس ثبت اسناد و امالک 

ابالغ دادنامه 
بدین وس��یله پیرو آگهی های قبلی به خوانده /خواندگان  1-س��جاد س��ندگل 
2-محم��د تجعفری س��بزیکاران  فعال مجه��ول المکان ابالغ میش��ود در مورد 
دادخواست بانک مهر اقتصاد   علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک  به موجب 
حک��م ش��ماره 9609977458400184 ب��ه تاریخ 96/3/18 در پرونده کالس��ه 

 54/951027
1- مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 

2- مبلغ 1/920/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر دادرسی
3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری

4- خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 94/4/6 الی اجرای حکم بر 
مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتس��اب در دایره اجرای احکام به 
ص��ورت تضامنی محکوم ش��ده اید . مراتب بدین وس��یله در روزنامه درج می 
گ��ردد رای ص��ادره غیابی و از تاری��خ درج در روزنامه در مهل��ت قانونی قابل 

واخواهی در این شورا می باشد .
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وزارت ارتباطات اعالم کرد

نحوه اعطای وام ۱5میلیونی به تولیدکنندگان اپلیکیشن
در راس��تای حمای��ت از تولی��د نرم افزارهای 
کاربردی ایم��ن و محتوای چندرس��انه ای موبایل، 
وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تسهیالت برای 
هر درخواس��ت توس��عه دهندگان نرم افزارها درنظر 
گرفت. به گزارش مهر، مطابق با دستورالعمل اعطای 
تسهیالت از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات 
که س��ال گذش��ته به تصویب هیات وزیران رسیده 
است، حمایت از توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی 
 اپلیکیش��ن های ایم��ن و محتوای چندرس��انه ای

 تلفن همراه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. 
براین اس��اس این وزارتخانه پی��ش از این تا پایان 
آبان ماه به توس��عه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم 
افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرس��انه ای 
تلف��ن همراه زمان داد تا درخواس��ت خود را برای 

دریافت این تسهیالت اعالم کنند. 
 بررس��ی ها از این دستورالعمل نشان می دهد

 ک��ه س��قف تس��هیالت درنظ��ر گرفته ش��ده برای 
توس��عه دهن��دگان حقیقی و حقوقی اپلیکیش��ن به 
ازای ه��ر متقاضی، مبلغ ۱۵ میلیون تومان اس��ت. 

برای درخواس��ت بیش از ۱۵ میلی��ون تومان باید 
درخواس��ت کنندگان از طریق ثبت نام در فراخوان 
طرح های فناورانه اقدام کنند. ارائه این تس��هیالت 
برای تولید و یا توس��عه اپلیکیشن های ارزشمند بر 

مبنای برنامه کس��ب وکار مشخصی است که باید به 
تایید کارگروه ارزیابی این تسهیالت برسد. همچنین 
این تسهیالت به افرادی تعلق می گیرد که درگذشته 
حداقل یک اپلیکیش��ن با کیفیت موبایل تولید کرده 

باشند. برنامه کسب و کار متقاضیان )بیزینس پلن( 
باید به صورت مبس��وط و براساس قالب ارائه شده 
از س��وی دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه شود. 
طرح ه��ای متقاضیان از طریق وب��گاه وجوه اداره 
ش��ده وزارت ارتباطات پ��س از ارزیابی کارگروه 
اس��تانی و تایید نهایی در دبیرخانه کارگروه، برای 
طی مراحل بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی 
می ش��وند. این کارگروه ش��امل مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات هر اس��تان، نماینده پارک علم 
و فناوری اس��تان، نماینده صندوق کارآفرینی امید، 
نماینده س��ازمان نظام صنفی رایانه ای و یک نفر از 
خبرگان و توسعه دهندگان باس��ابقه نرم افزارهای 
کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل ICT اس��تانی 

است که متقاضی از آن اقدام کرده است. 
درهمین حال طبق اع��الم وزارت ارتباطات، 
اعتب��ارات موردنی��از ب��رای اعطای تس��هیالت به 
متقاضیان حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی 
امید و به متقاضیان حقوقی از محل وجوه اداره شده 

وزارت ارتباطات پرداخت خواهد شد.

در تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی 
موسسات تحلیل داده و ترافیک اینترنتی، اپلیکیشن 
واتس اپ در رتبه نخس��ت و تلگرام در رتبه چهارم 
فهرست امن ترین پیام رسان های جهان جای گرفته اند. 
 ،techworld  به گزارش ایسنا به نقل از وب سایت
این روزها که بحث امنیت پیام رس��ان های داخلی و 
خارجی بسیار داغ شده است، به نظر می رسد اطالع 
یافتن از پیام رسان های خارجی که از ضریب امنیت 
باالی��ی برخوردارند، کمک به س��زایی به اس��تفاده 

آگاهانه کاربران از آنها خواهد کرد.
 در ای��ن گ��زارش به بررس��ی مختصری از 
فهرس��ت پیام رس��ان های خارجی ک��ه از ضریب 

امنیت باالیی برخوردارند، پرداخته شده است: 
1. واتس اپ ) whatsapp(/  اپلیکیش��ن 
پیام رس��ان وات��س اپ در س��ال ۲۰۱۶ میالدی، 
محبوب ترین و پرکاربردترین پیام رس��ان توس��ط 
کاربران در سراسر جهان شناخته شد. این پیام رسان 
همچنی��ن با توجه به اینکه از سیس��تم رمزنگاری 
بهره   end-to-end encryption پیش��رفته 
می ب��رد، ازضریب امنیتی باالیی برخوردار اس��ت 
بدی��ن گونه که مکالمات و اطالعات مبادله ش��ده 

میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت 
ش��ده بوده و این طور که گزارش های منتشر شده 
عنوان می کنند، مکالمات و اطالعات ش��خصی و 
خصوصی آنها از سوی نهادهای دیگر قابل رصد 

و ردگیری نخواهد بود.
 2. س��یگنال ) Signal(/ این پیام رسان که 
در س��ال ۲۰۱۴ میالدی آغاز به کار کرد، توانست 
در ای��ن مدت زم��ان کوتاه فعالیتش، بس��یاری از 
متخصصان امنیت سایبری استفاده از آن را به عنوان 
یک پیام رس��ان امن به کاربران پیشنهاد می دهند. 
 ش��یوه رمزنگاری ای��ن پیام رس��ان از واتس اپ

 تبعی��ت کرده و هیچ اطالعاتی در س��رویس ها و 
سرورهای اپلیکیشن سیگنال ذخیره نمی شود.

 /)G data secure chat ( 3. جی دیتا چت  
اپلیکیشن پیام رسان جی دیتا چت که به تازگی عرضه 
 ش��ده و چندان از محبوبیت سایر اپلیکیشن های 
معروف و همچنی��ن تعداد دفع��ات دانلود زیادی 

برخوردار نشده است.
اپلیکیش��ن   /)  telegram( تلگ��رام   .4  
پیام رس��ان تلگ��رام هم ک��ه در دو س��ال اخیر از 
محبوبیت و اس��تقبال بی نظیری از سوی کاربران 

بهره مند ش��ده اس��ت، از س��رعت و امنیت باالیی 
برخ��وردار اس��ت و ع��الوه ب��ر پروت��کل های 
رمزنگاری پیش��رفته از قابلی��ت دیگری همچون 
مکالمه محرمانه ) secret chat( برخوردار است.

 5. س��یراس ) Ceerus(/ این پیام رس��ان 
توسط یک استارتاپ انگلیسی مجهز به سیستم های  
SQR معرفی و عرضه ش��ده است. این اپلیکیشن 
که ب��ه منظور حفاظت از اطالع��ات خصوصی و 
شخصی کاربران، شرکت ها و سازمان های مختلف 
طراح��ی و عرضه ش��د، از کاربران یک حس��اب 
کاربری کامل تهیه می کند و از سیستم رمزنگاری 

پیشرفته بهره می برد. 

6. پرایوی��ت )Pryvate(/ این س��رویس 
پیام رس��ان نیز که در سال ۲۰۱۵ میالدی طراحی 
ش��د و در دس��ترس عموم کاربران قرار گرفت، از 
تماس صوت��ی و ویدیویی و مکالمات رمزنگاری 
شده بهره می برد و به کاربران در سیستم های عامل 
مختلف، خدمات ارس��ال پیام را ارائه می دهد. این 
پیام رس��ان توسط تجار و شرکت های تجاری از 

استقبال بی نظیری مواجه شده است. 
7. فی��س ب��وک مس��نجر/ پیام رس��ان فیس 
 بوک مس��نجر نیز از سیس��تم رمزنگاری پیش��رفته

  end-to-end encryption     و همچنین مکالمات 
محرمانه استفاده می کند.

 در رتبه بندی امن ترین 
پیام رسان های دنیا؛ تلگرام چهارم شد

    

    

دادنامه
مرجع رس��یدگی : شورای حل اختالف ش��عبه ۱۱ ویژه مخابرات به نشانی خوی- 

میدان مطهری- اداره مخابرات طبقه دوم، اتاق۲۰8  
خواه��ان : نام : رضا نام خانوادگی : رحیمی ش��ندی ف : علی آدرس : شبس��تر- 

شندآباد- خ امام- محله زاویه- جنب موتور آب- منزل شخصی پ۶ 
خوانده : نام : داود نام خانوادگی آقازاده ف : محمدعلی آدرس : خوی خ دانشگاه 

پیام نور- کوچه لقمان  
موض��وع : مطالب��ه مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت یک فقره چک با احتس��اب 

خسارات دادرسی و تاخیرتادیه 
رای شورا 

شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . 
در خصوص دعوی رضا رحیمی ش��ندی ف علی ب��ه طرفیت خوانده داود آقازاده 
خواس��ته مطالبه وجه یک فقره چک بش��ماره ۶8۶۰۲۱ عه��ده بانک صادرات با 
احتس��اب خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه شورا با بررس��ی محتویات پرونده و 
استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده و بقای اصول مستندات مذکور در ید 
مدعی که داللت بر بقای دین و اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارند از آنجا که خوانده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداشته 
و دلیل بر برائت ذمه خود اقامه نکرده است لذا شورا با مشورت اعضاء محترم شعبه 
۱۱ شورای حل اختالف خوی و مستندا به مواد 3۱۰-3۱3-3۱۴ قانون تجارت و 
مواد ۵۲۲-۱98-۵۱9 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را وارد و ثابت 
دانسته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از بابت 
اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرسی بمبلغ 3۰۰/۰۰۰ ریال و تاخیر تادیه 
مبن��ی بر نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وص��ول در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در 

همین شعبه میباشد . 
قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف خوی- حیدری زاد  

دادنامه
به تاریخ 9۶/8/۱۰پرونده کالس��ه 3۶۰/9۶/۷دادنامه ۶۰9 مرجع رس��یدگی شعبه هفتم شورای 

حل اختالف ایالم
خواهان : آقای عبدالعلی رحمی فرزند رضا شغل : کارمند:  آدرس ایالم –چالیمار بلوار نمازخ دهم 
خوانده: آقای عباس عزیزی: فرزند رحیم - آدرس استان گیالن – شهرستان لنگرود                                                
گردشکار : پس از وصول دادخواست به کالسه فوق جلسه شورا در وقت مقررتشکیل وبا بررسی 

محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای شورا                                                                                       

درخصوص دادخواست خواهان آقای عبدالعلی رحمی بطرفیت آقای عباس عزیزی بوکالت رضا 
صید کاظمی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۴/۷8۰۵/۴9بعهده بانک ملت شعبه 
مرکزی شهرستان لنگرود به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه 
ب��ا این توضیح که وکیل خواهان اعالم نم��وده که موکلش مبلغ فوق الذکربابت پرداخت وجه نقد 
ب��ه خوانده ازوی طلب دارد که ضمن مراجعات مک��رراز پرداخت خودداری می نماید .تقاضای 
رسیدگی وصدور حکم مقتضی را دارد ، شورا باتوجه به تصویر مصدق چک مذکوروگواهی نامه 
عدم پرداخت بانک محال علیه وعدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی با نشر اخطاریه درجراید 
وعدم ارائه هر گونه دفاعی از سوی وی، خواسته خواهان را وارد دانسته وبا استناد به مواد ۱98، 
۵۱9و قانون آیین دادرسی مدنی ومواد 3۱۰، 3۱۱،3۱3و3۱۴ قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اصل خواسته  به انضمام مبلغ ۲/۵۷۰/۰۰۰ریال بابت هزینه 
دادرس��ی ومبلغ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت حق الوکاله وتاخیر تادی��ه از مورخ 9۶/۱/۲۰ لغایت 
اجرای حکم در حق خواهان صادر می نماید  رای صادره غیابی وظرف مدت بیس��ت روزپس ا 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی 

ایالم می باشد.
قاضی شعبه هفتم شورای حل اختالف شهرستان ایالم /محمد حسین داربی فر  


