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اینستاگرام محلی برای ایجاد سلبریتیها؛

شبکهای که خودشیفتگی را نشانه می رود

صبا رضایی -یکی از شــبکههای مجازی
پرطرفداردرمیانکاربراناینترنتی،اینستاگراماست
بهطوریکهپسازرواجاینشبکهمجازی،بسیاری
ازکاربران فیسبوکبه این شبکه مجازی مهاجرت
کردند و بازدید از فیسبوک به شدت کاهش یافت
بهطوریکهمارکزاکربرگاینستاگرامرا بهقیمت
یک میلیارد دالرخریداری کرد.
  اینستاگرام 700میلیون نفر کاربر فعال
دارد
ازسوییدیگریکیازشبکههایاجتماعیکهبه
شدت جامعهشناسان و روانشناسان را نگران کرده
است همین اینستاگرام است .گرفتن سلفیهای
متعدد و انتشار عکس در شرایط مختلف از سوی
کاربران میتواند اختاللی به نام خودشیفتگی را
موجب شود .حتی سلفی گرفتن به تنهایی خود
ایجاد اختالالت روانی بسیاری میکند .اینستاگرام
مدتیاستخدماتیافزودهبهناماستوری،بهنحوی
که کاربران این شبکه مجازی میتوانند عکسهای
خود را در حالتهای مختلف به مدت  24ساعت
در اســتوری که قســمت باالی اینستاگرام قرار
میگیرد با دنبالکنندگان یا همان فالوئرهای خود
به اشتراک بگذارند .این امر موجب شده بسیاری از
کاربراناینستاگرامبهطرزاعتیادآوریاقدامبهانتشار
عکسهایخوددرشرایطمختلفشبانهروزدراین
شبکهمجازیکنند.ازدیدروانشناسیانسانهانیاز
به دیده شدن از سوی عزیزان و اقوام خود دارند اما
چهتعدادازفالوئرهایما دراینستاگراماقوام،دوستان
و عزیزانمان هستند؟ به راستی فعالیتهای ما در
شبانهروز ،اینکه نیمهشب دچار افسردگی شدیم،
صبحزودمتوجهشدیمسرماخوردهایموشبهنگام
تصادف شدیدی داشتیم تا چه حد برای کاربران
اینستاگرام اهمیت دارد؟ به نظر میرسد انتشار این
گونهعکسهاموجبمیشودکاربرانمعروفشده
ودراینستاگرامبهکاربریمحبوبوحتیسلبریتی
تبدیل شوند .بسیاری از این کاربران نیز از شهرت
بوکارهای
و محبوبیت خود برای راهاندازی کس 
اینستاگرامی استفاده میکنند ،تبلیغات ،فروش
محصوالت مختلف و شــرطبندی از جمله این
فعالیتهاهستند.ایجادکمپینهایمختلفنیزاز
دیگر اقداماتی است که کاربران این شبکه مجازی
به آن میپردازند و به راستی در فرهنگسازی یا
ایجاد ضدفرهنگها موثر واقع میشوند .اگرچه نیاز
بوکارهایاینترنتیدراینستاگرام
بهنظارتبرکس 
بوکارهامنفی
احساسمیشوداماتمامیاینکس 

نیستند و این شبکه مجازی در تبلیغات و معرفی
بوکارهای قانونی و مجاز کشور نیز بسیار موثر
کس 
و مفید عمل کرده اســت .از سویی دیگر یکی از
دالیل پرطرفدار بودن این شبکه مجازی تبدیل
کاربران عادی به سلبریتیهای پرطرفدار است که
تنها خصلت آنها فعال بودن در اینستاگرام و آگاهی
از نحوه اثرگذاری روی مخاطبان آن است .با اینکه
انجمن سلطنتی بریتانیا گزارشی منتشر کرده که
اینستاگرام در کاربران خود ایجاد خودشیفتگی
میکند اما بسیاری از روانشناسان بر این باورند که
اگر کاربران این شبکه مجازی خودشیفته هستند
مقصراینستاگرامنیستبلکهاینشبکهمجازیتنها
وسیلهایبراینمایشخودشیفتگیآنهابودهوعلت
اصلی در جای دیگری است.
  اثراتمخربومثبتاینستاگرام
به عقیده کارشناسان اینستاگرام میتواند اثرات
مخرب و مثبت بسیاری به همراه داشته باشد که
البتهاینامربستگیبهنحوهاستفادهوسوادرسانهای
کاربران دارد.
سید علیرضا آ لداوود ،پژوهشگر ارشد فضای
توگوبا«جهانصنعت»اظهار
مجازیورسانهدرگف 
کرد:بهطورکلیشبکههایاجتماعیوپیامرسانها
بهدلیلدارابودنسرمایههایاجتماعیدرحوزههای
مختلف مورد استفاده قرار میگیرند .یکی از مزایای
شبکههایاجتماعیمانندفیسبوکواینستاگرام
نسبت به پیامرسانهایی مانند تلگرام دوجانبه و
تعاملی بودن خدمات آنها به شمار میرود.
او افزود :شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام
کاربرمحورهستندوکاربرانمیتواننددرآنهامحتوا
تولید کنند در صورتی که به عنوان نمونه محتوای
کانالهایپیامرسانهامانندتلگرامتنهاازسویمدیر
این کانالها ایجاد میشوند.
آ لداوود درباره دیگر ویژگیهای اینســتاگرام
اظهار کرد :در این شبکه مجازی به آسانی میتوان
با ذائقهســنجی و بررسی سلیقهها و عالقههای
کاربران ،اطالعات موردپســند آنهــا را ارائه داد.
فیسبوک نیز همین ویژگی را داراست اما با ظهور
اینستاگرام،بسیاریازکاربرانفیسبوکبهمشتریان
همیشگی اینستاگرام تبدیل شدند و با کوچ آنها به
این شبکه مجازی ،مدیر فیسبوک اینستاگرام را
خریداری کرد.
  خطرناکترینشبکهمجازی
او با اشاره به تحقیقات انجمن سلطنتی بریتانیا
دربارهاینستاگرامبیانکرد:اینانجمنباتحقیقاتی

آگهی حصر وراثت
آقای جاوید پورقاســم دارای شناســنامه شــماره  274-000794-9به شــرح دادخواســت به کالســه
57/961766ش از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان
عربعلی پورقاسم به شناسنامه  355در تاریخ  96/11/19اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن
مرحوم /مرحومه منحصر است به:
 -1امیر پورقاسم فرزند عربعلی شماره شناسنامه  1186پسر متوفی
 -2جاوید پورقاسم فرزند عربعلی شماره شناسنامه  274-000794-9پسر متوفی
 -3فرشید پورقاسم فرزند عربعلی شماره شناسنامه  1032پسر متوفی
 -4نسرین پورقاسم فرزند عربعلی شماره شناسنامه  631دختر متوفی
 -5مهین احمد زاده بوینی یوغونلو فرزند محمد حسین شماره شناسنامه  715همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور حسبی را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه پنجاه و هفت شورای حل اختالف ارومیه
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي مجيد حاجيقرباني فرزند احمدعلي
خواهــان آقاي محمدرضــا عظيميارداقي دادخواســتي به طرفيــت خوانده آقاي مجيــد حاجيقرباني
فرزند احمدعلي به خواســته مشــاركت در ســرقت مطرح كه به اين شــعبه ارجاع و به شماره پرونده
كالســه  9609982855101179شعبه  111دادگاه كيفري دو شــهر قزوين ثبت و وقت رسيدگي مورخ
 1397/02/29ســاعت  09:00تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئين دادرسي
مدنــي به علــت مجهولالمكان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب يك نوبــت در يكي از جرايد
كثيراالنتشــار آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشــار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشــاني كامل خود ،نســخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
نورعلي رنجبران -منشي دادگاه كيفري شعبه  111دادگاه كيفري دو شهر قزوين
آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابــر راي شــماره  1396/6/18 – 139660324009007955هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد سند رسمي مســتقر در واحد ثبتي بوشهر تصرفات مالكانه و بالمعارض
متقاضي آقاي كريم حســينزاده فرزند غالمحســين به شماره شناسنامه  5290صادره از شيراز به شماره
ملي  2291562266در ششــدانگ يك باب ساختمان به مســاحت  392/10مترمربع پالك  4فرعي از 68
اصلي مفروز و مجزي شــده از پالك  68/1اصلي واقع در بخش دو بوشــهر خريداري از ســهام مشــاعي
مالك رسمي گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشــود در صورتي كه اشــخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،
دادخواســت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند .بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول 1397/1/27
تاريخ انتشار نوبت دوم 1397/2/11
 84مالف -سهراب خواجه -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بوشهر
آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش سیزده مشهد ،شهرستان
تربت جام
به موجب ماده  14قانون ثبت اسناد و امالک ،تحدید حدود ملک شماره زیر:
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت  764متر مربع به شماره پالک  -12فرعی از  -909اصلی
واقع در بخش سیزده مشهد شهرستان تربت جام مورد تقاضای آقای امیر نظام احمدی
در روز دوشنبه  1397/02/17ساعت  10صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد .
لذا به موجب ماده  14قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شمارههای فوقالذکر
به وسیله این آگهی اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر باالدر محل حضور بهم رسانند .چنانچه هر
یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنهادر محل حاضر نباشند مطابق ماده  15قانون مزبور ملک مورد
آگهی با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین تحدید خواهد شــد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود
و حقــوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبودهاند مطابق ماده 20
قانون ثبت اعتراض فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره  2ماده
واحد قانون تعیین تکلیف پروندههای معترض ثبتی ،معترضین میبایســت از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره
ثبــت ظرف یک ماه دادخواســت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایــی تقدیم و گواهی الزم از مرجع
مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.
مالف  -836سید مجتبی جوادزاده -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی دادنامه
پرونده كالســه  9609982861000606شــعبه  3دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تاكستان تصميم نهايي
شماره 9609972861001504
خواهان :معاونت توســعه مديريت و منابع دانشــگاه علومپزشــكي قزوين با نمايندگي خانم ليال استواري
فرزند اســمعيل به نشاني اســتان قزوين -شهرستان قزوين -شــهر قزوين -خيابان نواب شمالي -خيابان
شهيدســلماني -مجتمع ادارات -ســاختمان شماره يك ستاد دانشگاه علومپزشــكي قزوين -شماره تماس:
 09126814662و آقاي علي بابائي فرزند فتحعلي به نشــاني اســتان قزوين -شهرســتان قزوين -شهر
قزوين -خيابان نواب شــمالي -مجتمع ادارات -دانشگاه علومپزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين-
شماره تماس 09195867718
خوانده :آقاي احمدرضا جعفري به نشاني تاكستان خيابان عاشورا كوچه نهم درب آخر
خواستهها:
 -1مطالبه خسارت تاخير تاديه
 -2مطالبه وجه بابت هزينه درماني
راي دادگاه
در خصوص دعواي دانشگاه علومپزشكي قزوين با وكالت خانم ليال استواري و آقاي علي بابائي به طرفيت
آقاي احمدرضا جعفري به خواســته مطالبه وجه مبلغ  82/200/000ريال بابت هزينه درمان و به انضمام
خســارات قانون مدني بدين شــرح كه برابر اعالم مركز آموزشي درماني كوثر به شماره  14171مورخ
 96/5/31همســر خواهان خانم ســميرا بلوچ از تاريخ  96/2/10لغايت  96/2/18در آن مركز بســتري و
هزينه درمان ايشــان مبلغ فوق كه عليرغم تعهد و اخطار به خواهان از پرداخت آن ممانعت لذا خواســتار
محكوميت ايشان ميباشند دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ،صورتحساب پيوستي ،ديگر اسناد و قرائن
و از طرفي عدم حضور خوانده در دادگاه و دفاعي از ناحيه ايشــان در مجموع دادگاه خواســته را ثابت و
وارد تشــخيص و به استناد ماده  1257قانون مدني و مواد  198و  519 ،515و  522قانون آئين دادرسي
مدني خوانده را به پرداخت  82/200/000ريال بابت اصل خواســته و  2/015/000ريال به عنوان هزينه
دادرســي و حقالوكاله وكيل طبق تعرفه و خســارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســت لغايت اجراي
حكم در حق خواهان محكوم و اعالم مينمايد .راي صادره غيابي بوده ظرف بيســت روز پس از ابالغ قابل
واخواهي در همين شعبه ميباشد.
يعقوب شادمند -دادرس مامور به خدمت در دادگستري تاكستان شعبه سوم عمومي حقوقي
تاکستان

که در سال 2017ارائه داده است نتیجهگیری کرده
کهاینستاگرامخطرناکترینشبکهمجازیبهلحاظ
ایجاد اختالل در میان جوانان به شمار میرود.
این پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه
بوکارهای اینســتاگرامی گفت:
درباره کســ 
بوکارهای بســیاری در اینستاگرام ایجاد
کس 
شــدهاند اما چه کسی بر آنها نظارت میکند؟
تابع چه قوانینی فعالیت میکنند و چند درصد
از این کسبوکارها قانونی هستند؟ بسیاری از
بوکارهای اینستاگرامی قاچاق بوده و به
کســ 
صورت قاچاقی به عرضه انواع دارو ،مواد غذایی
و آرایشی میپردازند که ممکن است تقلبی یا
بوکارهایی مانند انواع
مضر باشند .همچنین کس 
شــرطبندیها و قمارها در این شبکه مجازی
ایجاد شدهاند.
اودربارهدالیلتاثیرگذاریزیاداینستاگرامنسبت
به دیگر شبکههای مجازی عنوان کرد :اینستاگرام
تصویرمحور بوده و هر تصویر معادل با هزار کلمه
معناسازی میکند و تا 40سال در ذهن بینندگان
باقیمیمان ددرصورتیکهدیگرشبکههایمجازی
مانندفیسبوکمتنمحورهستنداماامکانانتشار
تصویر و ویدئو نیز در آنها وجود دارد.
آ لداوودافزود:شاهدفعالیتگستردهسلبریتیها
در اینستاگرام هستیم و به طور کلی این شبکه
مجازیسلبریتیهایبسیاریایجادکردهاستکه
از افراد عادی جامعه هستند.
  سندرمشخصیتخودشیفته
اوتاکیدکرد:اینستاگرامموجبایجادسندرمی
بهنامشخصیتخودشیفتهمیشودکهدردرازمدت

میتوانداختالالتخلقیدوقطبیرابههمراهداشته
باشــد .این شبکه مجازی با تغییر ذائقه کاربران
میتواند موارد ارزشمند را بیارزش کرده و مسایل
باارزش را به اموری پیش پا افتاده تبدیل کند.
آلداوود دربــاره دالیــل تاثیــرات منفی
اینستاگرام بیان کرد :متاسفانه سواد رسانهای
مردم و سلبریتیهای کشورمان اندک بوده و به
همین دلیل موجب ایجاد تاثیرات منفی روی
کاربران و جامعه میشود .یکی از مشکالت این
شبکه مجازی نمایش دادن اختالفات طبقاتی
است .این در حالی اســت که اینستاگرام 24
میلیون کاربر در ایران دارد.
او با اشــاره به تاثیرات مخربی که در صورت
استفادهنادرستاینستاگراممیتواندبههمراهداشته
باشد اظهار کرد :یکی از کاربران چینی صفحهای
ایجاد کرد و به دنبالکنندگان خود گفت که اگر
تعداد فالوئرها به یک میلیون نفر برسد خودکشی
میکند.فالوئرهابهیکمیلیوننفررسیدواینکاربر
به صورت زنده در استوری از صحنه خودکشی خود
فیلم گرفت و در این شبکه مجازی منتشر کرد.
  اثراتمثبتوفرهنگسازیهایمناسب
اینستاگرام
آ لداوود با اشاره به اینکه اینستاگرام میتواند
تاثیرات بسیار مثبت و فرهنگسازیهای مناسب
را نیز به همراه داشته باشد بیان کرد :کمپینهای
بسیار مثبتی را از سوی کاربران باسواد و آگاه در این
شبکه مجازی شاهد هستیم؛ کمپین زباله نریزیم،
چالشیادگاریننوشتنرویدرختانوابنیهتاریخی
یا کاربرانی که فیلمها و عکسهایی از تخریبهای

آگهي ابالغ دادخواست و ضمائم
آقاي علي عبدالهي فرزند رضا نظر به اينكه خواهان به طرفیت خانم گالبتين موسوي دادخواستي به خواسته
مطالبه وجه به طرفيت شما به شعبه  20شوراي حل اختالف اروميه تسليم نموده و به شماره 20/960761
ش ثبت كالســه شده نســبت به روز چهارشنبه مورخ  97/3/9ســاعت  10/30صبح تعيين وقت گرديده
اســت لذا طبق ماده  73قانون آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار
درج و شما ميتوانيد ظرف يك ماه پيش از انتشار به دفتر شعبه شوراي حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني
دادخواســت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوقالذكر جهت رســيدگي حاضر شويد واال نسخه ثاني
دادخواست و ضمائم ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابا اتخاذ تصميم خواهد نمود.
مدير دفتر شعبه  20شوراي حل اختالف اروميه
آگهیمفقودی
برگ سبز خودروی سواری پژو آردی آی 1600مدل  1385به رنگ یشمی روغنی ش .موتور 11784078503ش.
شاسی 13494313به نام یحیی یزدانی مفقود گردیده ازدرجه اعتبار ساقط است.
سرخرود
آگهیحصروراثت
آقای سعادت بازیار دارای شناسنامه شماره 58به شرح دادخواست به کالسه 960194از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب بازیار به شناسنامه  239مهاباد در تاریخ 96/2/17اقامتگاه
دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به  1خواهر
سعادت بازیار فرزند رحمن -آمین شش  58خواهر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی مینماید تا هر
کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف  1ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
ایوبی -رئیس 5شورای حل اختالف مهاباد
آگهیحصروراثت
خانم عشرت بیات فرزند عزت دارای شماره شناسنامه  6محل صدور شناسنامه جاپلق به شرح دادخواستی که به
کالسه پرونده  9709986710200041از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده که شادروان عزت بیات
فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 239و تاریخ تولد 1311/11/2در تاریخ 1396/12/17در اقامتگاه دائمی خود
بدرود گفته ورثه منحصر است به:
 -1نام و نام خانوادگی عشرت بیات شماره شناسنامه  6تاریخ تولد  1341/4/24صادره از الیگودرز نسبت فرزند
 -2نام و نام خانوادگی محمد بیات شماره شناسنامه  1752تاریخ تولد  1352/3/15صادره از الیگودرز نسبت فرزند
 -3نام و نام خانوادگی علیاکبر بیات شماره شناسنامه  757تاریخ تولد  1342/5/29صادره از الیگودرز نسبت فرزند
 -4نام و نام خانوادگی مریم بیات شماره شناسنامه  1751تاریخ تولد  1350/10/1صادره از الیگودرز نسبت فرزند
 -5نام و نام خانوادگی حمیدرضا بیات شماره شناسنامه  54تاریخ تولد  1355/6/12صادره از الیگودرز نسبت فرزند
 -6نام و نام خانوادگی فاطمه بیات شماره شناسنامه  30تاریخ تولد  1359/2/4صادره از الیگودرز نسبت فرزند
 -7نام و نام خانوادگی امالبنین بیات شماره شناسنامه  21تاریخ تولد  1344/4/8صادره از جاپلق نسبت فرزند
 -8نام و نام خانوادگی اشرف حسینی شماره شناسنامه  7تاریخ تولد  1321/8/1صادره از جاپلق نسبت همسر
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او میباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی
صادر خواهد شد.
15832مالف -شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ازنا
آگهیحصروراثت
آقای محمدرضا خاکخور کله جوبی دارای شناسنامه شماره  1364به شرح دادخواست به کالسه 1/97ش 75/از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه صادق به شناسنامه شماره17291
در تاریخ  96/9/30اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر به:
 -1متقاضی با مشخصات فوقالذکر شش  1364متولد  1351پسر متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شعبه یکم شورای حل اختالف شهرستان
قرچک تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
7501مالف-رئیسشعبهیکمشورایحلاختالفشهرستانقرچک
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شــماره  139560319012006874و رای اصالحی  139660319012004045هیات دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعداله شول فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه  850صادره از سیرجان
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  23/65مترمربع پالک  11فرعی از  3133اصلی (که در آگهی قبل اشتباها
پالک چهار فرعی قید گردیده بود) واقع در بخش  36کرمان به آدرس سیرجان روستای امیرآباد شول خریداری از
مالک رسمی آقای نعمتاله شول محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک 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 1397/01/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/11 :
توضیحات :برابر دستور شماره  94/29787مورخ  94/9/1نقشهبرداری مورد تقاضا به آقای محمودآبادی ارجاع
گردید.
3602مالف -عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شــماره  139560319012006878و رای اصالحی  139660319012004042هیات دوم موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعداله شول فرزند نعمتاله به شماره شناسنامه  850صادره از سیرجان
در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  25/94مترمربع پالک  10فرعی از  3133اصلی (که در آگهی قبل اشتباها
پالک سه فرعی قید گردیده بود) واقع در بخش  36کرمان به آدرس سیرجان روستای امیرآباد شول خریداری از
مالک رسمی آقای نعمتاله شول محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت یک 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 1397/01/27 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/11 :
توضیحات :برابر دستور شماره  94/29787مورخ  94/9/1نقشهبرداری مورد تقاضا به آقای محمودآبادی ارجاع
گردید.
3603مالف -عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان

میراث فرهنگی را به نمایش گذاشته و برای مرمت
این آثار درخواست کمک میکنند.
  ارتباطخودشیفتگیباشبکههایمجازی
قطعینیست
پژوهشهای متعددی ادعا میکنند که میان
افزایش خودشــیفتگی و فراگیری رسانههای
اجتماعی رابطه مستقیمی یافتهاند .پژوهشگرها
رفتارهایــی ازجمله تالش در جذب فالوئرهای
بیشتر ،تمایل به درمیانگذاشتن چیزهایی از
زندگی خود با فالوئرها و نیز تقید به ارائه تصویری
مثبت در تمامی اوقات را بهعنوان نمونههایی از
جلوههای خودشیفتگی در رسانههای اجتماعی
برمیشــمارند .بهعالوه ،پژوهشــگرها رابطه
مستقیمی بین تعداد دوستان فیسبوکی افراد
با شدت ابتالی آنها به دستهای از خصلتهای
مخرب اجتماعی یافتهانــد ،خصلتهایی که
معموال مرتبط با خودشیفتگی قلمداد میشوند.
با اینحال ،کیاران مکماهون ،روانشناس و رییس
موسسه سایبر سیکیوریتی ،معتقد است ارتباط
بینخودشیفتگیورسانههایاجتماعیآنقدرها
هم سرراست و قطعی نیست .او در اینباره گفت:
دانشگاهیان معموال بر سر دادهها و شیوه سنجش
آنها بحث دارند .در کل ،خودشیفتگی رشد یافته
و استفاده از رسانههای اجتماعی نیز رشد داشته
است .با وجود این ،همبستگی بین این دو چندان
قطعی و روشن نیست .مک ماهون افزود :محتمل
است که آنچه در قالب رسانههای اجتماعی بازتاب
مییابد رشد خودشیفتگی در بستر گستردهتر
فرهنگی غرب باشد .رواج رسانههای اجتماعی
ل از آن
در چنین حدی مستلزم این است که قب 
خودشیفتگی ریشه دوانیده باشد .لوسی کالید
نیز بهعنوان مشــاور و رواندرمانگر ،بر این باور
اســت که تمایالت خودشیفتگی در همه افراد
وجــود دارد و اینکه امروزه اینگونه خصلتها
بیشتر قابللمس شــده از آنجا ناشی میشود
که رسانههای اجتماعی رایج و همهگیر شدهاند.
کالید در اینباره اظهار کرد :بهنظر من رسانههای
اجتماعی مسبب اختالالت شخصیت نیستند،
بلکه امکان ظهور و تجلی آنها را فراهم میکنند.
اگر کسی خودشیفته باشد ،میخواهد بازتابهای
مثبتی از خود نشان دهد .او جهان را ب ه دید آینه
مینگرد و دائما بهدنبال تصدیقشدن است.
  سخنآخر
چهبخواهیموچهباآنمخالفباشیماینستاگرام
طرفدارانبسیاریدرایراندارد.فیلترینگنیزراهکار
مناسبی نیســت ،چنانکه شاهد بودهایم تاثیری
در استفاده کاربران از فیسبوک و توئیتر نداشته
بوکارهای
است .راهکار اساسی در نظارت بر کس 
اینستاگرامی و افزایش ســواد رسانهای کاربران
اینترنتیکشورماناست.

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره139560319012007017و رای اصالحی 139660319012004044هیات دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات
تاله به شماره شناسنامه 850صادره از سیرجان در ششدانگ
داله شول فرزند نعم 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سع 
یک باب مغازه به مساحت  46/92مترمربع پالک  12فرعی از  3131اصلی (که در آگهی قبل اشتباها پالک پنج فرعی
قید گردیده بود) واقع در بخش 36کرمان به آدرس سیرجان روستای امیرآباد شول خریداری از مالک رسمی آقای
نعمتاله شول محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت یک 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 1397/01/27:تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/11:
توضیحات :برابر دستور شــماره  94/29787مورخ  94/9/1نقشهبرداری مورد تقاضا به آقای محمودآبادی ارجاع
گردید.
3604مالف -عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتی اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139660309030001489مورخ 1396/10/26و رای 139660309030001490مورخ96/10/26
هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملک
قزوین-البرزتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمحسنمحمدیبهشناسنامهشماره 462کدملی4324011311
صادره از قزوین فرزند موسی در سه دانگ مشاع از ششدانگ و آقای زیداله محمدی به شناسنامه شماره  477کد
ملی 1600199542صادره از هشترود فرزند اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان مشتمل بر مغازه
به مساحت 111/87مترمربع واقع در قطعه اول فرازی پالک شماره 13اصلی واقع در قزوین بخش 5حوزه ثبت ملک
قزوین -البرز و در ازای سهم مشاعی متقاضی از سند شماره 30390مورخ 96/8/9دفتر 62البرز از آقای غالمحسین
فتحی مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید ،ظرفمدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواستخودرا بهمراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهیاست در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/01/27:تاریخ انتشار نوبت دوم1397/02/11:
110مالف -شعبان عسگری -رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین -البرز
آگهیابالغاجراییه
آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 9700008:عليه متعهد :عليرضا طاهرينژاد و داوود گرگيني و صديقه ميرزائيرفسنجاني-
متعهدله:پستبانكبدينوسيلهبهآقايعليرضاطاهرينژاد،نامپدر:بهادر،شمارهشناسنامه،9:شمارهملي،3131244291:
متولد ،1342/03/01:به نشاني :سيرجان خيابان امامحسين شهرك مرواريد قطعه 114و به صديقه ميرزائيرفسنجاني،
نام پدر :محمد ،شــماره شناسنامه ،34 :شماره ملي ،3130837213 :متولد ،1344/02/29 :به نشاني :سيرجان خيابان
حمزه بريدگي دوم
بدهكاران پرونده كالسه 139704019067000008/1كه برابر گزارش 97000378شناخته نگرديدهايد ابالغ ميگردد
كه برابر قرارداد بانكي 95063034759مورخه 95/7/13بين شما و پست بانك شعبه سيرجان مبلغ 155000000ريال
بدهكار ميباشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه
صادر و به كالسه فوق در اين اجرا مطرح ميباشد لذا طبق ماده 18/19آئيننامه اجرایي مفاد اسناد رسمي به شما ابالغ
ميگردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ ،درج و منتشر
ميگرددظرفمدتدهروزنسبتبهپرداختبدهيخوداقدامودرغيراينصورتبدونانتشارآگهيديگريعمليات
اجرایيطبقمقرراتعليهشماتعقيبخواهدشد.
 3665مالف -صالح آزادي -مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سيرجان
آگهیوقترسیدگی
خواهان /خواهانها جواد امامی با وکالت نیلوفر قلعه نوئی دادخواستی به طرفیت خوانده محمدحسین علیمردانی به
خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 159شورای
حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد -چهارراه ابوطالب قرنی 28و به کالسه  961209ثبت
گردیده که وقت رسیدگی آن مورخ 1397/03/07ساعت 8:30تعیین شده است .به علت مجهول المکان بودن خوانده
و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین 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
شورا مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد .
مالف-2029منشیشعبه 159شورایحلاختالفمجتمعشماره 3مشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم زهرا عبدالهی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سبزعلی اسدی به خواسته مطالبه نفقه معوقه مطرح
که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987601500541شعبه  91شورای حل اختالف مجتمع شهید
مطهری شهرســتان مشهد ثبت گردیده و وقت رسیدگی مورخ  1397/03/05ساعت  10تعیین که حسب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد .
مالف-2031مسئولدفترشعبه 91شورایحلاختالفمجتمعشهیدمطهریمشهد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان خانم سمانه صوفی جباری دادخواستی به طرفیت خوانده آقای احمد محمدی به خواسته مطالبه نفقه معوقه
مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609987601501035شعبه  91شورای حل اختالف مجتمع
شهیدمطهریشهرستانمشهدثبتگردیدهووقترسیدگیمورخ 1397/03/05ساعت 9:30تعیینکهحسبدستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی حاضر گردد .
مالف-2032مسئولدفترشعبه 91شورایحلاختالفمجتمعشهیدمطهریمشهد
آگهیابالغدادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای علی قاسمی شرقی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست خانم
معصومه فالح علیه شما به خواسته مطالبه نفقه معوقه به موجب حکم شماره 9609977601500990در پرونده کالسه
 91/960991به  -1پرداخت نفقات معوقه مشارالیه از مورخه  95/11/05الی  96/11/03از قرار ماهیانه 4/000/000
ریال مجموعا به مبلغ 48/000/000ریال در حق خواهان محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد
رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -2033مسئول دفتر شعبه 91شورای حل اختالف مشهد
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پاسخجهرمیبهسواالتدربارهفیلترینگ

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سواالت مخاطبان در زمینه فیلترینگ در
صفحه شخصی خود در اینستاگرام پاسخ داد.
به گزارش مهر ،محمدجواد آذریجهرمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
مخاطبان زیادی در این صفحه ،همواره سواالت و اعتراضات زیادی را در خصوص
فیلترینگ یا عدم انجام آن ابراز میکنند ،الزم دیدم توضیحاتی عرض کنم.
-1وزارتارتباطاتمرجعتصویبوتصمیمپاالیش(فیلترینگ)یارفعآننیست،
بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسالمی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات
کمیتهها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.
 -2پاالیش صفحات غیراخالقی و نیز ضد اعتقادات عموم مردم ،در سایر کشورها
نیز رواج دارد و در کشور ما نیز در این خصوص نظام قانونی تصویب شده که رعایت
میشود.عالوهبرآنسیاستهاییتوسطحاکمیتکشورهایمختلفبرایحفاظت
از کالن دادهها یا رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد.
 -3انسداد سرویسهای بینالمللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از
بوکار نوپا در
سرویس داخلی میتواند به ضدهدف تبدیل شود .شرکتهای کس 
کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.
-4یکیازآثارفضایمجازی،ظهوررسانههاینویناستکهکشورهایمختلف،
ضمن بهرهبرداری از آنها ،برای استفاده از این تکنولوژی سیاستگذاری و تنظیم قانون
کردهاند .تا این سیاست یا قانون در کشور موجود نباشد ،دو قطبی توسعه یا فیلتر
رسانههای نوین همچنان به عنوان یک چالش وجود خواهد داشت.
-5سیاستمصوبکشوردرشورایعالیفضایمجازیبرتوسعهپیامرسانهای
بومی قرار گرفته است ،در کنار تقویت ساختار فنی آنها ،رفع برخی شبهات و صیانت
از حریم خصوصی با تکیه بر ظرفیت فتوای راهبردی مقام معظم رهبری و نیز اصالح
مصادیقمجرمانهبرایجلوگیریازبرخوردهایسلیقهایبافعاالنوفعالیتهایفضای
مجازی و نیز سیاست حمایتی عادالنه برای توسعهدهندگان داخلی به ویژه در نحوه
تبلیغات با استفاده از ظرفیتهای ملی الزم است در دستور کار قرار گیرد.
به عنوان وزیر ارتباطات ،تا کنون تالش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم
خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی کردهام و اگر قانون اختیارات الزم را
به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز
تالش الزم را خواهم کرد .همچنین برای اصالح مصادیق مجرمانه و نیز توقف
نظام رایگیری آنالین انســداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث
برخوردهای سلیقهای با ســایتهای اینترنتی است ،تالشهایی کردهایم که
تاکنون نتیجه الزم را نداشته اما به این تالش که الزمه رشد ظرفیتهای بومی
نیز هست ادامه خواهیم داد.

بیمهتکمیلیبرایشرکتهایدانشبنیان

دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی از ارائه خدمات
بیمه درمان تکمیلی به شرکتهای دانشبنیان در کل کشور خبر داد.
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،سید محمد صاحبکار
خراسانی با اشــاره به اهمیت سرمایههای انسانی در شرکتهای دانشبنیان
گفت :مهمترین دارایی شــرکتهای دانشبنیان ،نیروی انسانی آنهاست و از
مواردی که میتواند موجب افزایش رضایتمندی و حفظ نیروی انسانی فعال در
شرکتهای دانشبنیان شود ،ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی به افراد فعال
در این شرکتهاست.
دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی افزود :در حال
حاضر با توجه به مقررات و هزینههای موجود ،بسیاری از شرکتهای کوچک و
متوسط توانایی ارائه این خدمات را به کارکنان خود ندارند.
آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهیهای قبلی به خانم سمیه جهان مهر فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست آقای
حسین باغبان ثانی به طرفیت شما به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503700019
در پرونده کالسه  161/960953حکم به پرداخت مبلغ خسارت وارده به مبلغ  2/700/000تومان و بابت از
کار افتادگی و خواب خودرو طبق قرارداد محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای
صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -2034دفتر شعبه 161شورای حل اختالف مشهد
آگهیابالغدادنامه
پیرو آگهیهای قبلی به خانم الهام سادات رحیمی بایگی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست
آقای صادق یزدانی به طرفیت شــما به خواســته تنظیم سند و اثبات وقوع عقد بیع به موجب حکم شماره
 9709977503700001در پرونــده کالســه  161/960942حکم به اثبات وقــوع عقد بیع و به حضور در
دفترخانه اســناد رســمی و تنظیم سند خودرو پراید به شماره انتظامی  457و  49ایران  42به نام خواهان
آقای صادق یزدانی و همچنین به پرداخت مبلغ  3/270/000ریال و مبلغ  450/000ریال بابت هزینه انتشار
آگهی بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد
رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -2037دفتر شعبه 161شورای حل اختالف مشهد
آگهیابالغدادنامه
پیرو آگهیهای قبلی به سعید راجع فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد درخواست انسیه سرفرازی به
طرفیت شما و آقای کاظم احمدی به خواسته مطالبه وجه چک به موجب حکم شماره 9709977503700002
در پرونــده کالســه  161/960838متضامنا به مبلغ  100/000/000ریال بابت یک فقره چک به شــماره
 364847مــورخ  96/04/10عهــده بانک ملی و مبلــغ  3/970/000ریال بابت هزینه دادرســی و آگهی
درج روزنامه و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک  96/04/10الی یوم االداء که بر مبنای نرخ
تورم شــاخص بانک مرکزی در اجرای احکام محاســبه خواهد شد در حق خواهان محکوم شدهاید مراتب
بدینوســیله در روزنامــه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریــخ درج در روزنامه در مهلت قانونی
قابل واخواهی در این شورا است.
مالف -2038دفتر شعبه 161شورای حل اختالف مشهد
آگهیابالغدادنامه
پیرو آگهیهای قبلی به رضا روســتا فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد درخواســت آقای ذبیح
اله امجدی به طرفیت شــما به خواسته مطالبه خســارت به موجب حکم شماره 96099775036301467
در پرونده کالســه  960184حکم در حق خواهان آقای ذبیح اله امجدی خوانده محکوم به پرداخت مبلغ
 2/925/000تومان بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  272/500تومان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ
هزینه کارشناســی به مبلغ  150/000تومان و پرداخــت هزینه تمبر تامین دلیل به مبلغ  110/000تومان
محکوم شدهاید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه
در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است.
د
مالف -2045دفتر شعبه 159شورای حل اختالف مشه 
آگهیابالغاجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حامد روحانی که مجهول المکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره  9609977503701271صادره از شعبه  161در پرونده شماره
 960796محکوم به حضور در دفتر خانه اســناد رســمی و تنظیم سند اتومبیل به شماره پالک  599ن 39
ایــران  12به نــام محکوم له و همچنین به پرداخت مبلغ  4/895/000ریال بابت هزینه دادرســی در حق
محکوم له آقای علی ماجرانی و نیم عشــر دولتی شــدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به
وصول مطالبات با هزینه اجرای اقدام خواهد نمود.
مالف -2035متصدی امور دفتری شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد
آگهیابالغاجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حامد عابدی که مجهول المکان میباشد
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره  9609977503701275صادره از شعبه  161در پرونده شماره
 960641محکوم به پرداخت مبلغ  55/000/000ریال بابت یک فقره سفته به شماره  95/6/5-948948و
 1/395/000ریال هزینه دادرسی و مبلغ  450/000ریال بابت درج آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم
دادخواست مورخ  96/07/23تا زمان اجرای حکم محکوم له آقای مرتضی انصاری زاده و نیم عشر دولتی
شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر
اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
مالف -2036متصدی امور دفتری شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد
آگهیابالغاجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای کاظم محمدزاده مرغزاری که مجهول
المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره  9609977503700775صادره از شعبه 161
در پرونده شــماره  960347محکوم به پرداخت مبلغ  200/000/000ریال بابت یک فقره چک به شماره
 932005/439553مورخ  95/02/25عهده بانک رفاه کارگران و مبلغ  5/130/000ریال بابت هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک  95/02/25الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک
مرکزی در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له آقای علی خرمی طرقبه 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 -2039متصدی امور دفتری شعبه 161شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد
آگهیابالغاجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیههاسید احمد .منیر .قاسم .علی .فخر السادات.
بــی بی رقیه همگی به نام خانوادگی وزیر پور یزدی و ایراندخت محب زاده و خوانده ردیف دوم مجتبی
دشتی که مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9609977504201304صادره
از شــعبه  170در پرونده شــماره  960840محکوم به حکم بر الزام خواندگان ردیف دوم تا هشــتم ورثه
مرحوم ســید حســین وزیر پوریزدی به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند خودرو سیتروئن
به شماره  763ل  44ایران  12به نام خواهان و همچنین حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت
مبلغ  4/970/000ریال بابت هزینه دادرســی و روزنامه در حق خواهان محکوم له آقای محمود یوســفی
و نیم عشــر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه
اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی
اقدام خواهد نمود.
مالف -2030متصدی امور دفتری شعبه 170شورای حل اختالف مجتمع شماره 3مشهد

