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شماره 3541

نخست

«هاشمی-رفسنجانی» دومین هشتک پر کاربرد
فضای مجازی
درگذشت آيتاهلل هاشميرفسنجاني طي روزهاي گذشته نه تنها بر مطالب
منتشر شده در شبكههاي اجتماعي تاثير گذاشته ،بلكه افزايش قابل توجه فعاليت
كاربران اينترنت را نيز به همراه داشته است.
پس از رحلت وي شبكههاي اجتماعي به شدت تحت تاثير اين موضوع قرار
گرفتند و حتي ظرف چند س��اعت ،هشتگ #هاشمي_رفسنجاني به دومين
هشتگ پركاربرد و اصطالحا «ترند» در فضاي مجازي و شبكه اجتماعي توئيتر
تبديل شد.

چهار سال از خريد اينستاگرام توسط فيسبوك
ميگذرد و اين موضوع را ميتوان از زواياي مختلف
مورد بررسي قرار داد.
در آوريل  ،۲۰۱۲فيسبوك با خريد يك ميليارد
دالري اينستاگرام دنياي فناوري را شوكه كرد .اين
خريد آن زمان خيليها را متعجب كرد و س��واالت
زيادي به وجود آورد .نهتنها مردم از چگونگي گنجاندن
اينس��تاگرام در كسب و كار فعلي فيسبوك اظهار
تعجب ميكردند ،بلكه بسياري اين سوال را مطرح
كردند كه آيا مارك زاكربرگ مديرعامل فيسبوك
با اين سرمايهگذاري هنگفت روي شركتي كه در آن
زمان هيچ سود و درآمدي نداشت حركتي احمقانه و
اشتباه انجام داده است؟
حتي در آن زمان جان استوارت نيز به جنبش ضد
فيسبوك پيوست .متعاقب اخبار اين خريداري ،جان
استوارت در يكي از اپيزودهاي برنامه ديلي شو
اين حركت ش��بكه اجتماعي را به باد استهزا و
تمسخر گرفت و گفت :يك ميليارد دالر پول بيزبان؟!
آ ن هم براي برنامهاي كه جز نابود كردن عكسها كار
ديگريانجامنميدهد؟تنهادرصورتياينستاگراميك
ميليارد دالر ارزش خواهد داشت كه بتواند بيدرنگ
يك گرم به وزن شما اضافه كند.

  آنچه گذشت

ام��ا زاكربرگ يك عملگ��راي با اعتمادبهنفس
اس��ت كه امپراتوري خالقانه شبكه اجتماعياش را
توسط سرمايهگذاري تصادفي روي ايدههاي ضعيف
و بيهدف به وجود نياورده اس��ت .هماكنون پس از
گذشت حدود پنج سال از اين سرمايهگذاري عظيم
روي اين وبسايت معروف اشتراكگذاري تصاوير،
خريداري اينستاگرام توسط فيسبوك نهتنها يك
معامل��ه بزرگ به نظر ميآي��د ،بلكه حركتي كامال
هوشمندانه محسوب ميش��ود .فراتر از همه اينها،
زاكربرگ در فرآيند اين معامله و خريد بزرگ ،بدون
دريافت هيچگونه مش��اورهاي از مديران و روس��اي
كمپاني ،تم��ام مراحل مذاك��رات و خريد با كوين
سيستروم ،مديرعامل اينستاگرام را خود ظرف مدت
چند روز به انجام رسانيد.
بهطور خالصه ،زاكربرگ تصويري از جايگاهي كه
فيسبوك در آينده بايد در آن قرار داشته باشد ،در
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از سوي ديگر در شبكههايي مانند اينستاگرام كاربران پستهاي بسياري
را در خصوص اين موضوع به اشتراك گذاشتند و در شبكه تلگرام نيز غير
از عكسها ،اخبار و فيلمهاي متعددي كه به اش��تراك گذاشته شد بخش
قابل توجهي از كاربران از عكس آيتاهللهاشميرفس��نجاني براي پروفايل
خود استفاده كردند.
در نهايت فعاليتهاي كاربران پيرامون اين موضوع چنان وسيع بود كه ظرف
كمتر از چند ساعت وزارت ارتباطات به انتشار اطالعيهاي در اين خصوص پرداخت
و اعالم كرد كه در پي ارتحال آيتاهللهاشميرفسنجاني شايعاتي مبني بر اختالل
در شبكه اينترنت كشور مطرح شده كه اين شايعات قويا تكذيب ميشود.
به گزارش ايسنا ،اين وزارتخانه همچنين با تاكيد بر اينكه هيچگونه اختاللي

در شبكه اينترنت كشور وجود ندارد ،عنوان كرد :به دليل هجوم كاربران براي
دريافت اخبار ،ش��بكه اينترنت درحالت اشباع است و ممكن است اين امر در
برخي مناطق كنديهايي را ايجاد كرده باشد.
اما وزير ارتباطات هم در ارتباط با تاثير اين بحث بر دسترس��ي كاربران به
اينترنت گفت :در شب رحلت ايشان به من مراجعه و اينگونه عنوان كردند كه
گويا پهناي باند اينترنت كاهش يافته اما واقعيت اين بود كه در اين برهه زماني
تمام ظرفيت پهناي باند موجود در كشور مورد استفاده قرار گرفته بود.
محم��ود واعظي در عين حال عنوان كرد :در اين مدت نه تنها پهناي باند
اينترنت به هيچ عنوان كم نشد بلكه بر اين ظرفيت آن افزوده شد اما با اينحال
مردم بسيار فعال هستند.

خرید اينستاگرام توسط فيسبوك هوشمندانه بود؟

ارزش  35ميليارد دالري

ذهن خود داشت و مشتاق بود براي رسيدن به اين
جايگاه به جاي عبور از مسير جلسات و نشستهاي
هياتمديره ،پيشبينيهاي مالي و تشريفات اداري
رايج ،به دس��تان خود اين روند مهم را به س��رانجام
برساند.
به گزارش زوميت در سال  ،۲۰۱۲اينستاگرام با
موفقيت سريعي در حال رشد بود؛ با چنان سرعتي
كه فيسب��وك از وجود آن احس��اس خطر كرد .با
جايگاه اشتراكگذاري تصاوير بهعنوان هسته اصلي
تجربه كاربري فيسبوك ،زاكربرگ دچار يك نگراني
ي ش��د كه تاثير رشد و محبوبيت اينستاگرام
منطق 
ممكن است روزي جايگاه فيسبوك را به زير بكشد
اما به جاي تالش براي رقابت با اينستاگرام ،فيسبوك
به اين نتيجه رسيد كه هوشمندانهتر خواهد بود ،اگر
صاحب كل كمپاني بهصورت يكجا شود.
اينستاگرام بهطور قطع يك كمپاني موبايلي بود و
به همين صورت نيز باقي ميماند و زاكربرگ به باور
خود ،معتقد بود كه جريان صنعت به طرز سريعي در
حالتغييرجايگاهازدسكتاپبهسمتموبايلاست.در
آن زمان موبايل موفقيت بزرگ آينده به شمار ميآمد
و احتماال در دنياي فناوري ،فيسبوك بهطور منطقي
عقب ميماند .اين درك احتماال كمي دير به دست
آمد اما زاكربرگ به محض مشاهده حركت اين صنعت
به سوي موبايل ،در جهت تغيير مسير و بازنويسي
اولويتهاي فيسبوك لحظهاي درنگ نكرد.
در واقع ،ارزش��مندترين مدي��ران لزوما آنهايي
نيس��تند كه يك اس��تراتژي تجاري بينقص را از
روز اول فراه��م و ايجاد كنند .بلكه بر خالف چنين
برداشتي ،ارزشمندترين مديران حاضرند اقرار كنند
كه اس��تراتژي فعلي آنها يا بهخوبي كار نميكند يا
تاريخگذش��ته شده است و به تبع آن هيچ ترديدي
براي تغيي��ر  ۱۸۰درجهاي موضع و نظر خود براي

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علیاصغر مقدس دادخواستی به طرفیت خوانده محمد ابراهیم باقری نیا به خواسته مطالبه وجه چک به شماره
 21856557و  21856558به مبلغ پنج وچهار میلیون ریال و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تقدیم شورای حل
اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 161شورای حل اختالف شماره سه مشهد واقع در مشهد -بلوار
ش��هید قرنی -قرنی  28ارجاع و به کالس��ه  95099875037ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/12/2ساعت
 9تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئیننامه
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -49451منشی شعبه 150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان یوسف زمانیان خراسانی دادخواستی به طرفیت خوانده حسن نداف کالته به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم
شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  150شورای حل اختالف شماره سه مشهد واقع
در مشهد -بلوار شهید قرنی – قرنی  28ارجاع و به کالسه  950998750330802ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1395/11/28ساعت  8:30تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -49451منشی شعبه 150شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علیاصغر مقدس دادخواستی به طرفیت خوانده محمدپور مهدیان و جواد پور مهدیان به خواسته مطالبه وجه
سفته به شمارههای  068774و  068775و  528432و  68776جمعا به مبلغ  60,000,000و هزینه دادرسی و تاخیرتادیه
تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  161شورای حل اختالف شماره سه مشهد
واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی -قرنی  28ارجاع و به کالسه  9509987503701166ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن  1395/12/2ساعت  9:30تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف - 49452منشی شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علی محمدزاده دادخواستی به طرفیت خوانده حسین میرنیا به خواسته مطالبه سفته تقدیم شورای حل اختالف
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  171شورای حل اختالف شماره سه مشهد واقع در مشهد -بلوار
ش��هید قرنی -قرنی  28ارجاع و به کالس��ه  950839ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/28ساعت 8:15
تعیین ش��ده اس��ت .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئیننامه
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -49449منشی شعبه 171شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان محمدحس��ین شمشادی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدرضا گرانی به خواسته مطالبه اجاره معوقه و
تخلیه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  171شورای حل اختالف شماره
سه مشهد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی – قرنی  28ارجاع و به کالسه  950893ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
1395/11/28ساعت  9تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73
قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -49447منشی شعبه 171شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علیرضا کریمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمد س��بحانلو رش��تخوار و سید جعفر حسینی به خواسته
اثبات وقوع بیع و الزام به تنظیم س��ند خودرو تقدیم ش��ورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی
به ش��عبه  178ش��ورای حل اختالف شماره سه مش��هد واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی -قرنی  28ارجاع و به کالسه
 9509987504501024ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن  1395/11/30س��اعت  8:30تعیین شده است .به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف -49446منشی شعبه 178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

  شكوفايياينستاگرام

به تبع محاس��بات درست آنها در زمان مناسب،
اينستاگرام اكنون در حال شكوفايي است .به لطف
الحاق فزاينده با فيسبوك ،الزم به اش��اره نيس��ت
ك��ه موجي از امكانات جديد (بعضي از آنها آزادانه از
سرويسهايي مثل اسنپ چت الهام گرفته شدهاند)،
مسير رشد اينستاگرام را ادامه داده و به مرز انفجار زير
چتر فيسبوك رساندهاند.
طيدوسالگذشته،تعدادكاربرانفعالاينستاگرام

دو برابر شده و هماكنون نيز به رقم حيرتانگيز ۶۰۰
ميليونكاربردستيافتهاست.امروزاينستاگرامحدود
دو برابر بزرگتر از توئيتر است .سال  ۲۰۱۲زماني كه
فيسبوك اقدام به خريد اينستاگرام كرد ،اين شبكه
 ۳۵ميليون كاربر داش��ت .حدود  ۱۸ماه بعد ،تعداد
كاربران فعال اينستاگرام به رقم  ۱۵۰ميليون رسيد و
هيچ نشاني از كاهش آن نيز ديده نميشد .تنها ظرف
مدت شش ماه گذشته تعداد كاربران فعال اينستاگرام
از ۵۰۰ميليون به ۶۰۰ميليون جهش كرده است .اين
ميزان ،سريعترين نرخ رشد در طول تاريخ است.
به ط��رزي باورنكردن��ي ،فيسب��وك تاثير و
ظرفيت بلندمدت اينستاگرام را مشاهده و قبل از
گسترش شتابان كاربران فعال آن ،بهسرعت اقدام
ب��ه خريداري آن كرد .عالوه بر اين ،اكثريت غالب
كاربران اينس��تاگرام را افراد جوان زير  ۲۹س��ال
تشكيل ميدهند و اين مساله گنجينه كاربران در
حال رشد اينستاگرام را هرچه بيشتر براي تبليغات

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان موس��ی جهان تیغی دادخواس��تی به طرفیت خوانده زلیخا صبوری مقدم شریف آباد به خواسته صدور
گواهی عدم امکان سازش به خواست زوج تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی
به شعبه  27دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد واقع در بلوار شفا – شفای  30ارجاع
و به کالسه  9509987887700063ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  1395/11/20ساعت  10تعیین شده
است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئیننامه دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف-49455منشیشعبه 27دادگاهخانوادهمجتمعشهیدمطهریمشهد
آگهی وقت رسیدگی
بدینوس��یله به فاطمه ش��املو فرزند حس��ین فعال مجهولالمکان ابالغ میش��ود که آقای علیرضا روش��ن ضمیر
دادخواس��تی به خواس��ته اثبات وقوع عقدبیع به طرفیت شما به شعبه  183شورای حل اختالف مشهد ارائه و به
کالسه  951063ثبت و برای روز پنج شنبه مورخ  1395/12/5ساعت  9:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است.
لذا به استناد ماده  73ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد .شما میتوانید قبل از
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 183مشهد مستقر در مجتمع شماره 4قضایی به نشانی بلوار وکیل
آباد – نبش دانشآموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف- 49436دبیرخانه شعبه 183شورای حل اختالف مشهد
آگهی وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای نبیاله مرش��د لو فرزند عباس فعال مجهولالمکان ابالغ میش��ود که ش��رکت سهامی بیمه
آسیا به مدیریت ابراهیم کاردگر دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه  183شورای حل
اختالف مش��هد ارائه و به کالس��ه  951018ثبت و برای روز سه ش��نبه مورخ  1395/12/10ساعت  9:30وقت
رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت .لذا به استناد ماده  73ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج
میگردد .ش��ما میتوانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه  183مشهد مستقر در مجتمع
ش��ماره  4قضایی به نش��انی بلوار وکیلآباد -نبش دانشآموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس��خه
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس��یدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم
حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف -49435دبیرخانه شعبه 183شورای حل اختالف مشهد
آگهی وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای  -1احمد ادهمی  -2سیدحمیدرضا مینائی ترشیزی فرزند-1محمدباقر -2سید احمد فعال
مجهولالمکان ابالغ میشود که آقای محمدرضا حسینی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند به طرفیت
ش��ما به ش��عبه 183ش��ورای حل اختالف مش��هد ارائه و به کالس��ه  950942ثبت و برای روز س��ه شنبه مورخ
 1395/12/10س��اعت  8:30وقت رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت .لذا به اس��تناد ماده  73ق آ د م مراتب یک
نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج میگردد .ش��ما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف
شعبه  183مشهد مستقر در مجتمع شماره 4قضایی به نشانی بلوار وکیل آباد -نبش دانشآموز  2مراجعه و با
ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا
حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف -49437دبیرخانه شعبه 183شورای حل اختالف مشهد
آگهی وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای  -1علی س��لطانیه  -2فاطمه موسوی سرابی فعال مجهولالمکان ابالغ میشود که آقای علی
خدادادی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 183شورای حل اختالف مشهد ارائه و به
کالس��ه  950916ثبت و برای روز ش��نبه مورخ  1395/12/7ساعت  8:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است.
لذا به استناد ماده  73ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد .شما میتوانید قبل از
رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف ش��عبه  183مشهد مستقر در مجتمع شماره 4قضایی به نشانی بلوار
وکیلآباد -نبش دانشآموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت
و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف-49438دبیرخانه شعبه 183شورای حل اختالف مشهد
آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای سعید آزاد فعال مجهولالمکان ابالغ میشود که آقای رسول زیرک علی آبادی دادخواستی
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه  191شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه  951096ثبت
و برای روز یک شنبه مورخ  1395/12/8ساعت  9وقت رسیدگی تعیین گردیده است .لذا به استناد ماده 73
ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد .شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه
ش��ورای حل اختالف ش��عبه  191مش��هد مستقر در مجتمع ش��ماره 4قضایی به نش��انی بلوار وکیل آباد – نبش
دانشآموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر
جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف-49454دبیرخانه شعبه 191شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان رضا مطیعی نقندر دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی خوش منظر کهنه اوغاز به خواسته مطالبه وجه چک
به شماره  383671به مبلغ بیست میلیون ریال با احتساب کلی هزینههای قانونی دادرسی و تاخیر در پرداخت تقدیم
شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  161شورای حل اختالف شماره سه مشهد واقع
در مشهد -بلوار شهید قرنی -قرنی  28ارجاع و به کالسه  9509987503701018ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1395/12/2ساعت  10تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف - 49445منشی شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای عمران خسروی فعال مجهولالمکان ابالغ میشود که آقایهادی محمدزاده جزین دادخواستی
به خواسته مطالبه وجه به طرفیت شما به شعبه 186شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه  950930ثبت و
برای روز سه شنبه مورخ  1395/12/3ساعت  8:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است .لذا به استناد ماده 73
ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد .شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه
شورای حل اختالف شعبه 186مشهد مستقر در مجتمع شماره 4قضایی به نشانی بلوار وکیلآباد -نبش دانشآموز
 2مراجع��ه و ب��ا ارائه آدرس جدید خود نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر جهت
رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف-49442دبیرخانه شعبه 186شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان رضا مطیعی نقندر دادخواستی به طرفیت خوانده مصطفی خوش منظر کهنه اوغاز به خواسته و مطالبه وجه چک به
شمارههای 383672و 383673به مبلغ چهل میلیون ریال با احتساب کلی هزینههای قانونی و دادرسی و تاخیر در پرداخت
تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  161شورای حل اختالف شماره سه مشهد
واقع در مشهد -بلوار شهید قرنی – قرنی 28ارجاع و به کالسه 9509987503701169ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1395/12/2ساعت  10:30تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده
 73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف - 49444منشی شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد

آگهی وقت رسیدگی
بدینوس��یله به خانم پرس��تو ارجمندی نیا تبریزی و شرکت آلما خوراک شرق فعال مجهولالمکان ابالغ میشود
که آقای غالمرضا س��ازگار گل خطمی دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه وجه چک به طرفیت ش��ما به شعبه186
شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه  951101ثبت و برای روز شنبه مورخ  1395/12/7ساعت  8وقت
رس��یدگی تعیین گردیده اس��ت .لذا به استناد ماده  73ق آ د م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج
میگردد .ش��ما میتوانید قبل از رس��یدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه  186مشهد مستقر در مجتمع
ش��ماره 4قضایی به نش��انی بلوار وکیل آباد – نبش دانشآموز  2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نس��خه
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رس��یدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم
حضور غیابا رسیدگی خواهد شد.
مالف -49443دبیرخانه شعبه 186شورای حل اختالف مشهد

ياهو تغيير نام ميدهد

و بازاريابي جذاب ميكند.
در حالي كه شايد برخي خريدهاي رايج نتيجه
خوبي به بار نياورند ،خريداري اينستاگرام از روز اول
به نحوي عالي و بدون مش��كل بوده است .با وجود
اينس��تاگرام و حتي بدون در نظر گرفتن واتساپ،
ردپاي موبايلي فيسبوك ،نيرويي است كه بايد آن
را به رسميت شناخت.
از نقطهنظر اقتصادي ،اينستاگرام در حال پرداخت
سود سهام خود از طريق تبليغات هدفمند و موفق
است .براي مثال در طول سهماهه اول سال ،۲۰۱۶
برآورد شد كه سود حاصل از اينستاگرام مبلغ 572/5
ميليون دالر و ش��امل  ۱۰درصد از مجموع س��ود
فيسبوك بوده اس��ت .در واقع تحليلگران در مركز
كرديتسوئيس
( )Credit Suisseمعتقدند با نزديك ش��دن
به پايان سال  ،۲۰۱۶اينستاگرام مبلغ  3/2ميليارد
دالر سود براي فيسبوك به ارمغان آورده است .براي
خري��دي به مبلغ يك ميليارد دالر كه هنوز بهطور
نسبي در مراحل ابتدايي پولسازي قرار دارد ،خيلي
هم بد نيست.

  ارزش  25تا  ۳۵ميليارد دالري
بازگشت به مسير درست ندارند.
متعاقب الحاق بينقص و موثر اينستاگرام زير چتر
فيسبوك،فيسبوكبهنحوهوشمندانهاياجازهرشد
طبيعي به اينس��تاگرام داد .طي چند سال گذشته،
مجموع كاربران اينستاگرام با سرعت زيادي افزايش
يافته است .در پايان سال ،۲۰۱۴اينستاگرام به مجموع
 ۳۰۰ميليون كاربر كه روزانه ۷۰ميليون تصوير و ويدئو
به اشتراك ميگذارند ،دست يافت.

خبر

امروز برخي تحليلگران معتقدند با برآورد فعلي،
اينستاگرام بايد در محدوده قيمتي بين  ۲۵تا ۳۵
ميليارد دالر ارزشگذاري شود .تنها پنج ماه پيش
از خريداري توس��ط فيسبوك ،ارزش اينستاگرام
مبل��غ  ۱۰۰ميليون دالر بود .هرچند اين رقم در
زمان خريد بين  ۳۰۰تا  ۵۰۰ميليون دالر افزايش
پي��دا كرد .صرف نظر از اين ،ش��ما بايد نهتنها به
خاطر مشاهده اهميت استراتژيك اينستاگرام بلكه
به خاطر تمايل به پرداخت چنين مبلغ هنگفتي
در آن س��ال ،زاكربرگ را تحسين كنيد .عالوه بر
اين ،تمركز مجدد زاكربرگ بر تمام موارد موبايلي
شايس��ته تحسين مشابه اس��ت چراكه هماكنون
برآورد ميشود س��ود بخش موبايلي بيش از ۸۰
درصد مجموع سود فيسبوك را شامل ميشود.
تصمي��م م��ارك زاكربرگ مبني ب��ر خريداري
اينس��تاگرام در آن زم��ان عجيب و نادر ب��ود اما با
بهرهمندي از درك باال قطعا حركتي هوش��مندانه
محسوب ميشود.

ایسنا -ياهو اعالم كرد نامش را به آلتابا ( )Altaba Incتغيير ميدهد
و ماريسا ماير ،مديرعامل اين شركت پس از نهايي كردن قرارداد با شركت
وريزون از هياتمديره كنارهگيري خواهد كرد.
ياهو قراردادي با وريزون براي فروش كسب و كار اينترنت خود شامل
تبليغات ديجيتالي ،ايميل و داراييهاي رسانهاي به مبلغ  4/83ميليارد
دالر دارد.
پس از اينكه ياهو سال گذشته دو رخنه اطالعاتي را فاش كرد ،شرايط
اين قرارداد ممكن است تغيير كند يا حتي اين قرارداد ممكن است لغو
باشد .در جريان يكي از اين رخنهها حساب  ۵۰۰ميليون كاربر و در دومي
حساب بيش از يك ميليارد كاربر هك شد.
مديران وريزون اظهار كردهاند اگرچه تناسب استراتژيكي قوي با ياهو
ميبينند همچنان درباره رخنه اطالعاتي تحقيق ميكنند.
ياه��و در يك اظهارنامه رگوالتوري اعالم كرد پنج مدير ياهو پس از
نهايي شدن قرارداد با وريزون استعفا خواهند داد .ساير مديران در آلتابا
فعاليت خواهند كرد كه يك شركت هلدينگ با داراييهايي شامل ۱۵
درصد سهم در شركت تجارت الكترونيكي چيني علي بابا و  35/5درصد
سهم در ياهوي ژاپن است.
براساس گزارش رويترز ،شركت جديد اريك برندت را به عنوان رييس
هياتمديره انتخاب كرده است.

مذاكره وزير ارتباطات با وزير كار براي
فعاليت اسنپ و تپسي

ايسنا -وزير ارتباطات از مذاكره با وزراي كشور ،كار و رفاه اجتماعي
در خصوص فعاليت «اسنپ» و «تپسي» خبر داد.
محمود واعظي در نشست توسعهدهندگان محتوا درباره نرمافزارهاي
ت
حملونقل ش��هري گفت :در خصوص كسب و كارهاي جديد و فعالي 
نرمافزارهاي موجود در فضاي مجازي هنوز فرهنگس��ازي كافي نشده
است.
وي با اشاره به نرمافزارهاي فعال در بخش حملونقل اظهار كرد:
ب و كارهاي س��نتي بهطور دائم در حال مشكلتراش��ي
اكنون كس�� 
براي «اسنپ» و «تپسي» هستند و عمال اصناف آنها را به رسميت
نميشناسند.
واعظي همچنين به نارسايي مقررات موجود در اين زمينه اشاره كرد و
گفت :در تالشيم تا اگر مشكل مقررات در اين حوزه وجود دارد يا نياز به
مصوبه دولت احساس ميشود براي اين امور جايي باز كنيم چراكه در وزارت
ارتباطات بر اين باوريم كه بايد از اين نوع كسب و كارها حمايت كنيم.
وي يادآور ش��د :البته بايد توجه داش��ت برخي موضوعات در حيطه
فعاليتهاي وزارتخانه ما قرار نميگيرد و به عنوان مثال زماني كه بحث
مباحث بيمهاي مطرح ميشود در نهايت تنها ميتوانيم يك نامه به نهاد
مربوطه بنويسيم.
واعظي افزود :نكته ديگر آنكه تمام قوانين موجود به فضاي حقيقي
مربوط ميش��ود و عدهاي ميخواهند همان قواني��ن را در حوزه فضاي
مجازي نيز تس��ري دهند اما در هر صورت براي اين فضا نياز به قوانين
خاص وجود دارد.

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیلهبهآقایمحمدجوادبیگیفرزندمحمدحسینفعالمجهو لالمکانابالغمیشودکهآقایهادیقلیبیگیدادخواستی
به خواسته مطالبه وجه چک به طرفیت شما به شعبه 184شورای حل اختالف مشهد ارائه و به کالسه  951025ثبت و برای
روز چهار شنبه مورخ 1395/11/27ساعت 9:30وقت رسیدگی تعیین گردیده است .لذا به استناد ماده 73ق آ د م مراتب
یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد .شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه184
مشهد مستقر در مجتمع شماره4قضایی به نشانی بلوار وکیل آباد – نبش دانشآموز 2مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید .در صورت عدم حضور
غیابارسیدگیخواهدشد.
مالف -49453دبیرخانه شعبه 184شورای حل اختالف مشهد

آگهیابالغاجرائیه
بهشمارهابالغ 9510107513204254پیروآگهیهایمنتشرهدرجرایدبدینوسیلهبهمحکومعلیهخانمفاطمهتسلیمانکه
مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9509977513200756صادره از شعبه  302در پرونده
شماره 9509987513200452محکوم به پرداخت مبلغ 75/942/941ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 2,550,000
ریال هزینه دادرسی وپرداخت 450,000ریال بابت هزینه نشر آگهی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک
موصوف تا یوم االدا در حق محکوم له خانم پروین اسالمی و نیم عشر دولتی شدهاید .ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید .در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات
با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -49216مدیر دفتر شعبه 302شورای حل اختالف شماره شش مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیلهپیروآگهیهایقبلیبهآقایحمیدحزباویفعالمجهو لالمکانابالغمیگردددرمورددادخواستخانمزینبعراجی
بهطرفیتشمابهخواستهمطالبهنفقهبهموجبحکمشماره 9509977580201126درپروندهکالسه 22/950799مستندا
به مواد 1106و 1107و 1111از قانون مدنی و ماده 519از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب خوانده محکوم
استبهپرداختنفقاتخواهاناقدامدرحقخواهانبپردازید.رایصادرهغیابیوظرفمدت 20روزقابلواخواهیدرهمین
دادگاه و سپس ظرف 20روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی میباشد
مالف -49224مدیر دفتر شعبه 22دادگاه (خانواده) مشهد

آگهیابالغدادنامه
طی ابالغیه شماره 95010107514003766در پرونده کالسه 9509987514000533خواهان محمود رمضانی دادخواست
بطرفیتخواندهکوروشپورافشاربهخواستهمطالبهوجهچکبهموجبدادنامهشماره 9509977514000948تقدیمشورای
حل اختالف مشهد نموده که پیرو آگهیهای قبلی به آقای کوروش پورافشار فعال مجهولالمکان میباشد حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ 140,000,000ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 3,700,000ریال وهزینه نشر آگهی
به مبلغ 450000ریال و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها لغایت یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم شاخص
مرکزیدراجرایاحکاممحاسبهخواهدشددرحقخواهانآقایمحمودرمضانیمحکومشدهاید.رایصادرهغیابیوظرف
مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مالف -49204منشی شعبه 310شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهانآقایمرتضینیکوفرزندمحموددادخواستیبهطرفیتخواندهخانملیالکرباسیمارشکفرزندعباسعلیبهخواسته
الزام به تمکین عام و خاص تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25دادگاه خانواده
مجتمعقضاییشهیدمطهریشهرستانمشهدواقعدربلوارشفا–شفای 30ارجاعوبهکالسه 95099851196538ثبتگردیده
که وقت رسیدگی آن 1395/11/30ساعت 9تعیین شده است .به علت مجهو لالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و
به تجویز ماده 73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف-49223منشیشعبه 25دادگاهخانوادهمجتمعشهیدمطهریمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم زهراهایده اردبیلی حقیقی فرزند یونس دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی صادق فرزند حمزه به خواسته
تعیین و برقراری نفقه جاریه زوجه از مورخه 95/4/25لغایت صدور اجرای حکم بانضمام تهیه مسکن و اساس البیت و خسارات
دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25دادگاه خانواده مجتمع قضایی
شهید مطهری شهرستان مشهد واقع در بلوار شفا – شفای  30ارجاع و به کالسه  9509985113800988ثبت گردیده که
وقت رسیدگی آن 1395/11/30ساعت 9:30تعیین شده است .به علت مجهو لالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و
به تجویز ماده 73قانون آئیننامه دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف-49222مدیرشعبه 25دادگاهخانوادهمجتمعشهیدمطهریمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان خانم حوا عزتی فرزند غالمعلی دادخواستی به طرفیت خوانده غالمحسین عزتی فرزند آزاد به خواسته طالق به
درخواست زوجه به دلیل تخلف زوج از شروط ضمن عقد سند نکاحیه بند ب شرط 1و 2و7و 8تقدیم دادگاههای عمومی
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 25دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد واقع
در بلوار شفا – شفای 30ارجاع و به کالسه 9509985113800984ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/11/30ساعت
 10تعیین شده است .به علت مجهو لالمکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73قانون آئیننامه دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 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 آن را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مالف-49221منشیشعبه 25دادگاهخانوادهمجتمعشهیدمطهریمشهد
آگهی ابالغ معرفی داور
پیروآگهیقبلیبهآقایغالمرضاآشورقهریفعالمجهو لالمکانابالغمیگرددپروندهکالسه 25/950860ایندادگاهدعوی
خانمطاهرهکرامتیشایهفرزنداصغربطرفیتشمابخواستهطالقبهدرخواستزوجهظرفیکهفتهازتاریخدرجآگهیجهت
معرفی داورواجدالشرایط که دارایحداقل 35سال سنومتاهلو ازمنسوبین شما باشد حاضر شوید درصورت عدم حضور
وعدم معرفی داور ،به تقاضای خواهان دادگاه راسا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود و دادگاه راسا داور تعیین خواهد نمود.
مالف -49220مدیر شعبه 25دادگاه عمومی حقوقی مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
طی ابالغیه به شماره  95010107515103796بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به اقای جعفر موسوی فرزند حسن فعال
مجهو لالمکانابالغمیگردددرمورددادخواستآقایمحمدمیرخدادادیعلیهشمابهخواستهمطالبهوجهچکبهموجب
حکم شماره 9509977515100501مورخ 95/5/21در پرونده کالسه 950305خوانده محکوم است به پرداخت-1مبلغ
 70,000,000ریال بابت اصل خواسته-2مبلغ 1,085,000ریال بابت هزینه دادرسی -3پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
گواهی عدم پرداخت (مطالبه رسمی وجه حواله) 95/3/25الی یوماالداء در حق خواهان محکوم شدهاید .رای صادره غیابی و
ظرف مدت بیست روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مالف -49210منشی شعبه 321شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیلهپیروآگهیهایقبلیبهآقایسعیدصنعتکاروعلیرضااخوانفعالمجهو لالمکانابالغمیگردددرمورددادخواست
س��یروس مردانی علیه شما به خواس��ته مطالبه وجه به موجب حکم ش��ماره  9509977513800897در پرونده کالسه
 9509987513800335خوانده محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ دومیلیون
وسیصدوبیست وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 1395/1/10
لغایت یوم االداء و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم شدهاید .رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست
روز قابل واخواهی در همین شعبه میباشد.
مالف -49206منشی شعبه 308شورای حل اختالف مجتمع شماره شش مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیروآگهیهایمنتشرهدرجرایدبدینوسیلهبهمحکومعلیهآقایرضاجاللیقدیریکهمجهو لالمکانمیباشدابالغمیگردد
چون وفق دادنامه شماره  9509977513800823صادره از شعبه 308در پرونده شماره  9509987513800393محکوم
به پرداخت-1مبلغ هیجده میلیون تومان بابت اصل خواسته-2مبلغ دویست وهفتاد وسه هزار وپانصد تومان بعنوان هزینه
دادرسی-3پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 94/8/31لغایت یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی
توسط دایره اجرای احکام محاسبه و تعیین میگردد در حق محکوم له آقای عباس ابرومند و نیم عشر دولتی شدهاید .ظرف
ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید .در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -49207مدیر دفتر شعبه 308شورای حل اختالف شماره شش مشهد

آگهیاحضارمتهم
درپروندهکالسه 132/951124آقایمحمدبخاراییفرزنداسماعیلبهاتهامسرقت 25لیتربنزینتحتتعقیبمیباشد.به
واسطهمعلومنبودنمحلاقامتنامبردهوبهتجویزماده 344قانونآییندادرسیدادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفری
مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است راس ساعت 8روز 1395/11/26در شعبه 132دادگاه کیفری مشهد حاضرو
از اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود.
مالف -49460مدیر شعبه132دادگاه کیفری دو مشهد
آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه  132/950987آقای  -1سید عباس علی شاه  -2سید مظفر حسین به اتهام مشارکت در ایراد صدمه
بدنی عمدی تحت تعقیب میباشد .به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344قانون آیین دادرسی
دادگاههایعمومیوانقالبدرامورکیفریمراتبدرروزنامهآگهیونامبردهمکلفاستراسساعت 12روز1395/11/25
در شعبه  132دادگاه کیفری مشهد حاضرو از اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و
اتخاذتصمیمقانونیخواهدبود.
مالف -49459مدیر شعبه132دادگاه کیفری دو مشهد
آگهیابالغدادنامه
پیروآگهیهایقبلیبهآقایمحسنصادقیفرزندصفرفعالمجهو لالمکانابالغمیگرددبهموجبدادنامهاصداریشماره
 9409977593601336در پرونده کالسه 136/950731به اتهام سرقت موتورسیکلت به تحمل ششماه حبس و 74ضربه
شالق تعزیری محکوم گردیده است .دادنامه صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از رویت قابل واخواهی است .مراتب
یک نوبت در آگهی میگردد تا چنانچه مشارالیه به حکم صادره اعتراضی دارد اعتراض خود را به شعبه 136مستقر در مجتمع
قضاییامامخمینیمشهدتسلیمنماید.
مالف -49218مدیر دفتر شعبه 136دادگاه کیفری دو مشهد
آگهیاحضارمتهم
در پرونده کالسه 411/950524آقای مجتبی علیزاده فرزند غالم سخی متولد 1378به اتهام رانندگی بدون پروانه رسمی
تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به نتیجه نرسیدن اقدامات برای دستیابی به وی و به
تجویز ماده  115قانون آیین دادرسی کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه411
بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4شهرستان مشهد واقع در خیابان وحدت -وحدت 12حاضر و از اتهام انتسابی دفاع
نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
مالف -49217بازپرس شعبه 411دادسرای عمومی و انقالب مشهد
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
نظربهدستورمواد 1و 3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمصوب 1390/9/20امالک
متقاضیانیکهدرهیأتموضوعماده 1قانونمذکورمستقردرواحدثبتیشهرستانساریواحدرسیدگیوتصرفاتمالکانه
و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد .
لذابهموجبمادهقانون 3تعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیوماده 13آئیننامهمربوطبه
این آگهی دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و
پس از اخذ رسید  ،ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ،اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
امالکمتقاضیانقریهقرقمرتضیبوستانیخلردیفرزندرجببهشمارهملی 2092624407شمارهشناسنامه 603ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 184/85متر مربع 31اصلی بخش 2حوزه ثبت ساری
امالکمتقاضیانقریهقرقمرتضیبوستانیخلردیفرزندرجببهشمارهملی 2092624407شمارهشناسنامه 603ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 264/70متر مربع 31اصلی بخش 2حوزه ثبت ساری
تاریخ انتشار نوبت اول 95/10/22نوبت دوم95/11/9
مهدی داودی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
آگهیمزایده
به موجب رای شماره  941649و کالسه پرونده /4/950143م اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری بهارستان
محکومعلیهآقایجمشیدارفعیمحکوماستبهپرداختمبلغ 946/330/729ریالدرحقمحکوملهخانمآرزوایمانیممان
و مبلغ 1/20بابت نیمعشر دولتی در حق صندوق دولت که اموال محکوم علیه حسب درخواست محکوم له توقیف و توسط
کارشناسیمنتخبدادگاهارزیابیگردیدهاستکهقرارمزایدهاموالتوقیفیذیلبهتاریخ 1395/11/5سهشنبهساعت9-10
ینسیمشهر-میدانهفتتیر-دادگستریشهرستانبهارستان-دفتراجرایاحکاممدنیبرگزار
صبحدرمحلمزایدهبهنشان 
میگردد و علیهذا افرادی که مایل به شرکت در مزایده میباشند میتوانند در تاریخ فوقالذکر مراجعه و فرد یا افرادی که
باالترینقیمتپیشنهاددهندبهعنوانبرندهمزایدهشناختهخواهندشد.
مشخصاتوقیمتپایهاموالتوقیفیموردمزایده
ملک مورد مزایده واقع در صالحیه -خ  30متری -نگارستان  16پالک  108متعلق به جمشید ارفعی میباشد ملک مورد
نظر به مساحت  42مترمربع شامل هال  21متری ،دارای کمد دیواری آشپزخانه -دارای کابینت و سرویس بهداشتی و
دارای انشعاب آب و برق و گاز و تلفن میباشد و فاقد سند رسمی و به صورت قولنامهای میباشد و ارزش هر متر از ملک
یک میلیون و صد هزار تومان و ارزش کل ابعاد ملک چهل و شش میلیون و دویست هزار تومان حسب نظریه کارشناس
برآوردتعیینمیگردد.
توضیح اینکه ده درصد پیشنهادی نقدا از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ مزایده باقیمانده
ثمن مورد معامله را به صندوق دولت تودیع نماید در غیر این صورت 10درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط و
مزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند دو روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید آنان
از محل مزایده داده شود.
غالمرضاسالمیپامچلو-دادورزاجرایاحکامشعبهاولحقوقیدادگستریبهارستان

