ساخت الماسی سختتر از الماس!
دانشمندان اســترالیایی ،طی چندین سال
تالش ،موفق به توسعه نوع نادری از الماس
شدند که سختتر از تمام الماسهاست.
الماس سختترین ماده طبیعی است که بر
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اخبار فناوری

ششموتورسیکلتشگفتانگیز!

شرکت این است که یونیت  SnapSkanدر مکانهایی مانند ورودی
پارکینگها نصب شــود که افراد اغلب به طور منظــم از آن عبور
میکنند.عملکرد این سیستم به گونه ای است که با رد شدن خودرو
از روی این یونیت ،لیزر به طور خودکار به تایر خودرو تابیده شده و به
بررسی وضعیت آن میپردازد .این یونیت فقط برای تایرهای شرکت
 Nokiansساخته نشده و با تمام تایرها کار میکند.در طول این روند،
یک دوربین نیز پالک خودرو را چک کرده و آن را ثبت میکند.پس
از آن راننده میتواند با ارسال یک پیام که حاوی شماره پالک خودرو
است ،از وضعیت تایر خودروی خود با خبر شده و در صورت لزوم از
نمایندگی ،تقاضای تعویض تایر داشته باشد.این شرکت قصد دارد تا
فناوری جدید خود را در سطح جهانی توسعه دهد.

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم سیمین شفیعی دارنده شماره شناسنامه  947فرزند عبدالحسین از این
شــورا در خواســت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه مرحوم
بنام عبدالحسین شــفیعی در تاریخ  93/11/14در آخرین اقامتگاه دائمي خود
شهرســتان ســمنان وفات یافته و ورثه آن مرحوم منحصر است به -1 :شهال
شــفیعی -به ش ش  - 610فرزند عبدالحســین  -فرزند متوفی  -2سیمین
شفیعی -به ش ش  - 947فرزند عبدالحسین  -فرزند متوفی  -3محترم مریدی
نژاد  -به ش ش  - 269فرزند لطفعلی  -همسر متوفی  -4سعید شفیعی -به
ش ش  - 716فرزند عبدالحســین  -فرزند متوفی  -5منوچهر شــفیعی -به
ش ش  - 150فرزند عبدالحســین  -فرزند متوفی اینك با انجام تشریفات
مقدماتي درخواست مزبور را در یك نوبت آگهي مي نماید تا هر كسي اعتراضي
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نخستین آگهي ظرف یك ماه
به شــورا تقدیم دارد واال گواهي صادر و هر وصیتنامه جز ســري و رسمي كه
بعد از موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود .م.الف2188 :
محقق -رئيس شعبه نهم شورای حل اختالف سمنان
آگهی مفقودی برگ سبز خودرو سواری
برگ ســبز خودرو ســواری پژو SD - TUS206به شــماره شــهربانی
 593 15ج  23ایــران به رنگ ســفید روغنی مدل  1394به شــماره موتور
 0183681B163و شــماره شاســی 276587 FJ 0 FE 41 NAAP
بــه نام محمدرضا ایران پور به کد ملی  1373771445و شــماره شناســنامه
 75797صــادره از تبریز فرزنــد علی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد .تبريز
اگهی فقدان سندمالکيت
نظر بــه اینکه ورثه اسداســکویی با اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی
شــده منظم به تقاضای کتبی برای دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول
به این اداره مراجعه و مدعی اســت ســند مالکیت ســه دانگ ازششــدانگ
پالک62فرعی ازپالک8اصلی واقع دربخش3سبزوارکه متعلق به اسداسکویی
میباشــد بعلت جابجایی مفقود شــده است با بررســی دفتر امالک معلوم شد
ســنداولیه نســبت به ششــدانگ ذیــل ثبت4113صفحه564دفتر34به نام
محمدتقی اسکویی صادروتسلیم شــده است وبرابرسندرسمی شماره-50264
40/11/9دفترخانه3سبزوارموردثبت بالمناصفه به اسداسکویی وکاظم اسکویی
منتقل شــده است دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد بنابر این به استناد
مــاده  120آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبــت آگهی و متذکر می گردد
هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجودسند
مالکیــت نزد خود می باشدبایســتی ظرف ده روز از تاریخ انتشــاراین آگهی
اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی
بــه این اداره تســلیم کند در صورت عدم وصول اعتــراض در مهلت مقرر یا
وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی نسبت به
صدور ســند مالکیت المثنی و تســلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.م الف
5906 :اميدخيرخواه رئيس ثبت اســنادوامالک ســبزوار تاریخ
انتشار95/9/25:

دارای ســاختاری به شکل یک شبکه شش
ضلعی اســت ،که این امر آن را تا  58درصد
سخت تر از الماسهای معمول میکند.
در حال حاضر محققان در آزمایشگاه موفق به
ایجاد یک نسخه از لونسدالیت ()lonsdalite
در مقیــاس نانو شــدهاند و پیشبینی آنها
این است که این نســخه از الماس میتواند

ویژهپنجشنبــهها

دعوت به همکاری امروزه با گســترش حجم ترافیــک ،تمایل به
آغاز فروش هدفون بیسیم اپل به قیمت  ۱۶۰دالر
آزادراه
ســیکلت بیش از پیش شده
کیلومتــراز 9موتور
شــرکت نورد لولــه صفا واقــع در ســاوه – استفاده
باالخره پس از تأخیر فراوان ،اپل فروش هدفون بیسیم خود را آغاز
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شرکت  BMWتوانسته
هدفون را دیرتر راهی بازار می کند.
موتورســیکلتی تمام
الکترونیکی خلق کند،
چک کردن وضعیت تایر خودرو با لیزر
که نه تنها قدرت باالیی
یک شرکت فنالندی اخیرا روشی نوین را برای چک کردن وضعیت
دارد،همچنین کامال مناســب ســوپرقهرمان
تایرهای خودرو توســعه داده است .این شــرکت تولید کنند تایر
شرکت دیســی؛یعنی بتمن خواهد بود .این
خودرو که  NOKIANنام دارد ،به تازگی سرویسی به نام SnapSkan
موتورسیکلت نســبت به حالت راننده ،باالنس
را توسعه داده که با استفاده از یک اسکنر سهبعدی ،الستیک خودرو
میشود و دقیقا شبیه موتورسیکلت بتمن است.
کاربران را در جادهها و در حال حرکت بررســی میکند .ایده این

حصر وراثت
آقاي علي اكبر جعفري فرزند صفر علي شــماره شناســنامه شماره  426به
شرح دادخواســت به کالسه  950584از این شــورا درخواست گواهی حصر
وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان صفر علــي جعفري فرزند
یوســف به شناســنامه  1637در تاریخ  1372/02/20اقامتگاه دائمی خود
را بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1علی
اكبر جعفري ش.ش 424پسر-2یوســف جعفري ش.ش 428پسر -3رمضان
جعفــري ش.ش 417پس-4خاتون جعفــري ش.ش 6دختر-5آفاق جعفري
ش.ش 458دختــر -6مروارید جعفــري ش ش 426دختر  -7فاطمه احمدي
ش ش 1428همســر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال
گواهی صادر خواهد شــد .رئيس شــعبه سوم شورای حل اختالف
 -شهر قزوين

روی زمین وجود داشــته و توانایی بریدن
سنگ و آهن را نیز دارد ،اما این الماس جدید،
نمونه ارتقا یافته الماسهای پیشین است.
این المــاس یک نســخه از لونســدالیت

()lonsdaliteاســت که به طور طبیعی در
مرکز تعداد انگشت شــماری از محلهای
برخورد شــهاب ســنگ در سراسر جهان
وجود دارد.این المــاس جدید با نمونههای
پیشین تفاوت داشته و خاص است؛ چرا که
اکثر الماسها از کربن در یک شبکه مکعبی
ساخته شده ،اما لونســدالیت ()lonsdalite

ساعت هوشمندی که با گرمای
بدن شار ژ میشود

آیا شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که
از شارژ کردن دستگاههای الکتریکی به ستوه
آمدهاید؟ به خصوص وقتی با آن وسیله زیاد
سر و کار دارید؟ ساعت هوشمند MATRIX
 PowerWatchبه درد شما میخورد.
این ساعت هوشــمند عمال به وسیله خود
"شما" شارژ میشود .تنها کاری که باید بکنید،

آگهی
خواهان فرشته مسکریان به طرفیت عباس جواهری به خواسته مطالبه طلب-
تامین خواســته تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان بابــل نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابل واقع در بابل ارجاع و
به کالسه  921169ثبت و وقت رسیدگی آن  1395/11/18ساعت  9:15است.
به علــت مجهول المکان بودن خوانده فوق الذکر و درخواســت خواهان و به
تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود
تا خوانده یک هفته پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود جهت رسیدگی حاضر شوند.
منشی شــعبه  7دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان بابل -انسيه
عسکری فيروزجايی
اجرائيه
بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 9510091110602998
و شــماره دادنامه مربوطــه  9209971110600929محکوم علیه -1حســین
ذوالفقاری به نشــانی بابــل  45متری بهزاد جنب مخابــرات دفتر ذوالفقاری
-2نقی تقی پور به نشــانی بابل شــهاب الدین کال جنب بلوک زنی -3تولیدی
امید مجهول المکان -4فهیمه هاشــم پور مجهول المکان محکوم اســت به
خواندگان را متضامنا به پرداخت  30/186/737ریال بعنوان اصل خواســته و
 15015000ریــال بعنوان هزینه دادرســی و نیز  18892471ریال حق الوکاله
وکیل از باب رعایت قواعد تســبیب و الضرر درحــق خواهان بانک صادرات
استان مازندران با مدیریت باب اله نوری به نشانی ساری میدان امام ساختمان
مرکزی بانک صادرات استان مازندران با وکالت ماندانا سجادیان امیری فرزند
ســید حسن به نشانی مازندران -بابل -بابل میدان هالل احمر بحر ارم شرقی
س شــایان محکوم مینماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیرتادیه 37
درصــد را از تاریخ  90/07/09لغایــت  92/2/23بماخذ  630/000/000لغایت
وصول محکوم به محاســبه و درحق محکوم له ایصال نماید رای صادره غیابی
اســت و بپرداخت مبلغ نیم عشر اجرایی میباشد .مديردفترشعبه  6دادگاه
عمومی حقوقی شهرستان بابل -احمد عباسی
آگهی مزايده اموال منقول نوبت دوم
درپرونده کالســه /950217الف شــعبه اجرای احکام کیفری بر اســاس مفاد
اجرا ئیه شــماره 9410422295900001مورخ  94/11/25صادره از شعبه 104
دادگاه عمومی کیفری دادگاه بخش کهریزک محکوم علیه آقای خلیل صبائی
بناب محکوم اســت به پرداخت  14/000/000/000ریال بابت اصل خواسته و
خسارت تاخیر از تاریخ  93/11/18و  94/4/7لغایت صدور حکم و اجرای آن و
هزینه دادرســی به میزان  420/270/000ریال و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه
در حق محکوم له آقای مهدی مخلص آبادی فرزند حســن و پرداخت نیم عشر
دولتی که این اجرا حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف حدود سه هزار
تن کره وارداتی به شرح نظریه کارشناس رسمی دادگستری در نشانی کهریزک
کمربندی دوم تهران  5کیلومتر به ســمت ورامین توقیف نموده که حسب نظر
کارشناس رسمی به مبلغ  60/601/345/000ریال ارزیابی گردیده است .مقرر
گردیده متقاضیان در روز  95/10/8از ســاعت  10الی  11در دفتر شعبه اجرای
احکام کیفری دادگاه عمومی بخش کهریزک واقع در بلوار شهید بهشتی جنب
شــهرداری حاضر تا کاالی توقیفی بفروش برسد .و به استناد ماده  131قانون
اجرای احکام مدنی مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند فروخته
خواهد شــد  10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده دریافت و
نامبرده مکلف است تا یک ماه نسبت به پرداخت الباقی ثمن معامله اقدام نماید
در غیر اینصورت  10درصــد اولیه با هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت
ضبط و مزایده تجدید می گردد .طالبین در صورت تمایل می توانند  5روز قبل
از موعد مزایده به این شعبه مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از کاالی توقیفی مورد
مزایده داده شــود .م الف 5221 :ذاکری -مدير اجرای احکام کيفری
دادگاه بخش کهريزک
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک
آگهی فقدان سند مالکيت

به گفته شرکت ،این موتور به شدت امن است
و تالش میکند تا سفری ســالم برای راننده به
ارمغان بیاورد .این قضیه تا حدی جدی اســت
که  BMWگفته نیازی به پوشیدن کاله ایمنی
نیست و میتوانید تنها از عینک مخصوص موتور
استفاده کنید
APWorks Light Rider

ایــن موتور ســیکلت
اولین موتوری است که
قطعات آن تمام توسط
چاپگرهای سه بعدی
تولید شــدهاند .این موتور که  Light Riderنام
دارد ،توسط شرکت  APWorksتولید شده که
یکی از زیرمجموعههای شرکت  Airbusاست و
میانگین سرعت این دستگاه ،حدود  48کیلومتر
در ساعت اســت که تا  80کیلومتر در ساعت
نیز خواهد رسید .اولین نســخه این محصول،
طراحی شبیه اســکلت یک موجود ناشناخته
فضایی را دارد تا اینکه شبیه یک موتورسیکلت
این است که آن را به دست کنید .این وسیله با
کمک فناوری حرارتی الکتریک ،انرژی خود
را حرارت بدن شما میگیرد که قاعدتا هرگز
تمام نمیشــود .زمانی که ساعت را از دست
خود باز کنید ،دستگاه بعد از ارسال اطالعات
به روی برنامه رسمی خود ،به حالت خواب
میرود.
ممکن اســت برای خیلی از کاربــران این
تکنولوژی چندان کاربردی به نظر نیاید ،اما
از آنجاکه بدن شما کالریهای سوزانده شده

مقاومت خارقالعادهای داشــته باشد.این
الماس جدید به قدری سخت و مقاوم است
که این تیم بر این باورنــد که میتوان از آن
در معادن و برای بریدن مواد بســیار سخت
استفاده کرد.
این پژوهش در  Scientific Reportsبه چاپ
رسیده است.

روزنامهسراسریصبحایران
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معمولی باشد و تنها  6کیلوگرم وزن دارد! این
حدود  30درصد کمتر از یک موتور الکترونیکی
معمولی است.
Honda Chopper

چنــد ســال پیــش
طرحــی مفهومــی از
سوی شــرکت هوندا
معرفی شــد که توجه
عالقهمندان به دنیای تخیلــی را به خود جلب
میکند .این موتــور هوندا که یــک نوع چاپر
محسوب میشود ،از ذهن خالق Peter Norris
بیرون آمده و فعال در حد یک طرح مفهومی باقی
مانده است.آقای نوریس پیش از این در زمینه
بازیهای ویدئویی فعالیت داشت و وارد دنیای
چنین محصوالتی نشــده بود.این چاپر هوندا
دیدی تازه نسبت به دنیای موتورسیکلتها دارد
و ممکن است هوندا به ســرش بزند و این طرح
دیوانهوار را وارد خط تولید کند .تمامی قطعات
الکترونیکی موتور این دستگاه به چرخها تکیه
دادهاند و بدینترتیب این محصول داونفورس
پایینتری خواهد داشت و میزان کشش کمتری
نسبت به موتورســیکلتهای معمولی خواهد
را به حرارت تبدیل میکند که دقیقا همان
چیزی است که  MATRIX PowerWatchبا
آن شارژ میشود ،به همین دلیل این ساعت
آمار کالری مصرف شــده بدن شما را بسیار
دقیقتر اعالم میکند.به دلیــل اینکه این
دستگاه هرگز نیازی به شــارژ شدن ندارد،
هیچ پورت و خروجی نیز به روی آن مشاهده
نمیشود و عمال دستگاه کامال بسته است و
این به این معنی است که حتی میتوانید آن
را با خود به عمق  50متری زیر آب ببرید.

آقای یاســر دهقانی ( طبق ســند وکالتنامه به شــماره 1394/7/12-15585
دفترخانه شــماره  2کهریزک) با تســلیم دوبرگ استشــهادیه ای از دفترخانه
 4کهریزک و درخواســتی به شــماره وارده  7085مورخــه  95/5/18منضم به
نامه دادســرای عمومی و انقالب تهران اعالم داشــته :سند مالکیت  1000متر
مربع مشــاعی از  70000مترمربع مشاع ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت
 535000متــر مربع به شــماره پــالک  4فرعی از  92اصلــی مفروز از پالک
باقیمانده فرعی واقع در علی آباد بخش  12تهران ذیل ثبت به شماره 353742
در صفحه  49دفتر جلد 1570امالک شهرری با سریال چاپی به شماره 55456
به نام آقای جواد دهقانی فرزند ولی اله ثبت و صادر شد .اینک اصل سند مذکور
به علت ســرقت مفقود گردیده و تقاضای صــدور المثنی برای آنان نموده و در
حال حاضر بنا به مندرجات استشــهادیه تسلیمی و گواهی دفتر امالک در رهن
نمی باشــد در همین راستا وفق ماده  120آیین نامه اصالحی ق .ثبت مصوب
 1380/11/8مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کســی مدعی حقی
برای خود باشــد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف ده روز به این اداره مراجعه و
ضمن ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله ،اعتراض خود را تسلیم نماید .بدیهی
اســت در صورت عدم وصــول اعتراض در مهلت مقرر قانونــی و یا عدم ارائه
اصل ســند مالکیت یا سند معامله ،المثنی سند مالکیت پالک مبحوث عنه طبق
مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد .سيد مهدی المعی -رييس
اداره ثبت اسناد و امالک کهريزک م الف4519 :
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ام کلثوم علی میرزایی ســلوش دارای شناسنامه شــماره  1379به شرح
دادخواست به کالســه  498/952/95این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان سیده خدیجه عباسی کومله شناسنامه
 2364در تاریــخ  92/1/23اقامتگاه دایمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :یاســین علی میرزایی سلوش ش.ش
 1387پســر متوفی  -2نسرین علیمیرزایی سلوش ش.ش  735دختر متوفی -3
ام کلثوم علیمیرزا یی سلوش ش.ش  1379دختر متوفی  -4محسن علیمیرزایی
ش.ش  675پسر متوفی .و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او
باشــد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف 4518 :رييس شعبه  951مجتمع شماره20
اخطار اجرايی
مشــخصات محکوم علیه :نام :مجتبی نام خانوادگی :ناجی نشانی محل اقامت:
مجهول المکان مشــخصات محکوم لــه :نام :مژگان نــام خانوادگی :قناعتی
محکوم به :به موجب رای شــماره  474تاریخ  95/5/26حوزه  958شورای حل
اختالف شهرستان ری ( و رای شماره -تاریخ -:شعبه -:دادگاه عمومی ) -:که
قاطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم است به :پرداخت مبلغ چهار میلیون
تومــان اجور معوقه  10ماهه از  93/9/3الی  94/7/3و یکصد و بیســت هزار و
پانصد تومان بابت هزینه دادرســی در حق محکوم له .مطابق مقررات محکوم
مکلف اســت :پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع
اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد
در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم به اجرای احکام
دادگســتری محل تحویل خواهد شــد .م الف 5285:شورای حل اختالف
منطقه  20تهران ( ری)
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ام کلثوم علی میرزایی سلوشــی دارای شناســنامه شماره  1379به شرح
دادخواست به کالســه 950/957/95این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت
نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســیده فاطمه قاسم پور کومالئی به
شناســنامه  566در تاریــخ  1385/11/10اقامتگاه دایمی خــود بدرود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به -1 :احمدعلی علیمیرزایی
ســلوش ش.ش  8پســر متوفی  -2رضا علی علی میرزایی سلوش ش.ش 20
پسرمتوفی  -3حسینعلی علی میرزائی سلوشی ش.ش  14پسر متوفی  -4سکینه
علیمیرزایــی سلوشــی ش.ش  4دختر متوفی  -5صدیقه علیمیرزایی ســلوش
ش.ش 2دختر متوفی  -6عالیه علیمیرزایی سلوشــی ش.ش  858دختر متوفی
 -7صالحه علیمیرزایی سلوشی ش.ش  8دختر متوفی  -8مهربان علی میرزایی

داشــت ،با این اوصاف ،ایستایی و کنترل موتور
بیشتر خواهد بود.
Johammer J1
این موتور سیکلت قرار
است چیزی را عرضه
کند که رقبایش قدرت
عرضه آن را ندارند .عمر
باتری بیشتر باتری این دستگاه با یک بار شارژ
کامل تا  200کیلومتر دوام خواهد آورد .حجم
باتری بزرگتر از دیگر موتورسیکلتهاســت و
بدینترتیب شاهد دوام بیشتری هستیم.
Voxan Wattman

ایــن موتورســیکلت
ابتدا در ســال 2013
معرفی شــد .قرار بود
این دستگاه ،قوی ترین
موتورسیکلت الکتریکی باشد که تا به حال تولید
شده است .باتری این دستگاه ،یک باتری 12.8
کیلو وات بر ساعت است .از بهترین قابلیتهای
این محصول میتوان به شتاب ابتدایی فوقالعاده
دستگاه اشاره کرد که قابلیت دارد از صفر تا 97
کیلومتر را در  3.4ثانیه ناچیز پر کند .همچنین

کل ظرفیت باتری در حدود نیم ساعت پر خواهد
شد و این میزان تا  178کیلومتر شمارا همراهی
خواهد کرد .متاسفانه به دلیل برخی مشکالت
فنی ،تولید این موتور کنار گذاشــته شــد و به
فراموشی سپرده شد.
Tron Lightcycle

طبیعتــا ایــن موتور
را دیدهایــد .در فیلم
ترون ،که چند ســال
پیش دوباره بازسازی
شــده بود ،از این موتورها به عنوان یک وسیله
برای بازیهای داخل فیلم استفاده میشد .بدنه
این دســتگاه با چندین خط نوری  LEDتزیین
شده است .این موتور قادر است تا  160کیلومتر
بر ســاعت ســرعت بگیرد و با  35دقیقه شارژ
 160کیلومتر ســفر خواهد کرد .اما سازندگان
این محصول اصرار دارنــد که مهمترین بخش
این موتورســیکلت ،ظاهر آن و نورهای LED
براق اســت .همچنین بدنه محصول با فوالد و
کربن و فایبرگلس تولید شده است .طبیعتا در
شب این محصول چشم خیلی را به خود جلب
خواهد کرد.

البته این نکته را نیز باید در نظر داشته باشید
که این ساعت هوشمند نمیتواند درجایگاه
مقایسه با ساعت هوشمند پیشرفته اندرویدی
قرار بگیرد ولی برای افرادی که میخواهند
برای اولین بار تجربه ســاعت هوشــمند را
داشته باشند ،میتواند گزینه مناسبی باشد.
این ســاعت تعداد قدمهای شــما را هنگام
پیادهروی ثبت کرده و همچنین میزان کالری
سوزانده شده را نشان میدهد و عمال در رده
دستگاههای ردیاب ورزشی قرار میگیرد.

سلوشی ش.ش  15دختر متوفی .متوفی به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد
و اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می
نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .م الف5280 :
رييس شعبه  957شورای حل اختالف ری
رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم فاطمه کاظمی دارای شناســنامه شماره  54به شرح دادخواست به کالسه
940/955/95این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان قربان کاظمی حسین آبادی به شناسنامه  85در تاریخ 95/1/2
اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است
به -1 :امیر کاظمی ش.ش  11120پسر متوفی  -2مرتضی کاظمی ش.ش 376
پســرمتوفی  -3رحمان کاظمی ش.ش  7129پسر متوفی  -4مرضیه کاظمی
ش.ش  5010دختر متوفی  -5فاطمه کاظمی ش.ش 54دختر متوفی  -6تاج ماه
رمضانعلی ش.ش  52همســر متوفی .در ضمن متوفی به غیر از نامبردگان ورثه
دیگری ندارد و اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشد از
تاریخ نشــرآگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد .م الف 5265 :رييس شعبه  955دادگاه عمومی
رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محسن نوری دارای شناسنامه شماره  1یک به شرح دادخواست به کالسه
285/964/95این دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح
داده که شادروان حمید نوری به شناســنامه  1333در تاریخ 95/6/17اقامتگاه
دایمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به:
 -1محســن نوری ش.ش  1یک پدر متوفی  -2خدیجه حســنی ش.ش 900
مــادر متوفی .متوفی به غیر از نامبردگان فوق الذکر ورثه دیگری ندارد و اینک
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه نزد او باشــد از تاریخ نشرآگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد .م الف5253 :
رييس شعبه  964شورای حل اختالف شهر ری
دادنامه
پرونده کالســه  9409982870500420شعبه  5شــورای حل اختالف شهری
تاکستان اســتان قزوین تصمیم نهایی شماره  9509972870500532خواهان:
آقای ابوالفضل قدیمی فرزند بهرامعلی با وکالت آقای ابوذر بختیاری فرزند مسلم
به نشانی سه راه خیام – کوچه تعهدی -ساختمان چهلستون -واحد  11خوانده:
آقای جمشــید سمیعی فرزند خانجان به نشــانی قزوین -خ شهید بابایی کوچه
 31پالک  63/1واحد 1خواسته :مطالبه وجه چک رای قاضی شورا در خصوص
دعوی خواهان :آقای ابوالفضل قدیمی فرزند بهرامعلی به طرفیت خوانده :آقای
جمشــید سمیعی فرزند خانجان به خواسته مطالبه مبلغ  15/000/000ریال وجه
فقره چک به شماره  400/539895مورخ  91/12/10عهده بانک صادرات شعبه
قزوین از حساب شماره  0103714390002متعلق به خوانده به انضمام خسارات
قانونی /خســارت تاخیر تادیه به شــرح منعکس در دادخواست تقدیمی نظر به
اینکــه خواهان با تقدیم فتوکپی مصدق چک موضوع خواســته و گواهی عدم
پرداخت وجه آن به علت کســر موجودی تقاضای رسیدگی و صدور حکم دارد.
بــا عنایت به اینکه وجود اصل چــک در ید خواهان داللت بر بقاء دین ظهور به
اشــتغال ذمه خوانده را دارد و از جهتی خوانده علیرغم اطالع از وقت رسیدگی
شــورا حاضر نشده و به مستندات خواهان و دعوی دفاع موثری به عمل نیاورده
و دعوی خواهان در این مرحله محمول بر صحت اســت با استصحاب بقاء دین
مســتنداً به مواد 310و  313قانون تجــارت و مواد 198و519و 522قانون آیین
دادرســی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت مبلغ  15/000/000ریال بابت
مبلغ چک و ســایر خسارات قانونی در حق خواهان .رای صادره غیابی و ظرف
مهلت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد .قاضی شعبه
 5شورای حل اختالف تاکستان – سرابی
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین

آگهی فقدان سند مالکيت
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت  164متر مربع
بــه پالک  32193فرعی از  20175فرعــی از  6018فرعی از یک اصلی واقع
در تاکســتان بخش  8قزوین ذیل ثبت  101335صفحــه  103دفتر جلد 482
سند مالکیت به شماره مسلســل -130600د 91/بنام خانم بتول ارجینی صادر
و تســلیم گردیده اســت .ســپس خانم عاطفه برموفر وکیل مالک طبق وکالت
نامه شــماره  29755مورخ  95/12/25دفتر خانه  54تاکســتان با ارائه دوبرگ
فرم شــهادت شهود مدعی فقدان ســند مالکیت به علت جابجایی منزل مفقود
گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است علیهذا مراتب
به اســتناد ماده  120آئین نامه قانون ثبت اعالم می دارد تا چنانچه هر کســی
نســبت به ملک مذکور حق و یا ادعایی دارد یا مدعی سند مالکیت نزد خود می
باشــد از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت ده روز می تواند با ارائه مدارک و یا
اصل ســند مالکیت اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید در غیر اینصورت
پس از گذشت مهلت مقرر مطابق مقررات ثبت به صدور سند مالکیت المثنی و
تســلیم آن به مالک اقدام می گردد .رييس اداره ثبت اسناد و امالک
تاکستان-مسعود رحمانی
آگهی
خواهان اسماء فوالدی دادخواستی به طرفیت خوانده احداله فوالدی به خواسته
اجازه ازدواج تقدیم دادگاه های خانواده شهرســتان کرمانشاه نموده که جهت
رسیدگی به شعبه ششــم دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه واقع در کرمانشاه
بلــوار بنت الهدی ارجاع و به کالســه  9509988311601072ثبت گردیده که
وقت رســیدگی آن  95/11/16ساعت  10/30تعیین شده است به علت مجهول
امکان بودن خوانده ودرخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی
داذدگاه های عمومی وانقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده پس از نشر اگهی و
اطــالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن نشــانی کامل خود نســخه دوم
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
مدير دفتر شعبه ششم دادگاه خانواده – محمدی
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
اگهی فقدان سند مالکيت
نســبت به ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  164متر مربع به پالک
 20175فرعــی از  6018فرعــی از یک اصلی وا قع در تاکســتان بخش 8
قزوین ذیل ثبت  27305صفحه  557دفتر جلد  102سند ما لکیت بشماره
مسلســل  741831بنام اقای مر تضی فالح رحمت ابادی صادر و تســلیم
گردیده اســت  .سپس نامبرده تمامی ششــدانگ مورد ثبت خود را در برابر
ســند رســمی شــماره  6774مو رخ  86/5/21دفتر خانه  51تاکســتان به
آقای امیر حســین طاهر خانی انتقال قطعی داده است وی نیز تمامی آن
رابرابر سند شــماره  17359مورخ  89/2/15دفتر خانه  54تاکستان بالسویه
به بانوان فاطمه حیدری و بتول ارجینی انتقال داده اســت که ســند ما
لکیت اولیه در ازاء ســه دانگ مشــاع به خانم فاطمه حیدری اختصاص یا
فته و نســبت به خریداری دیگری سند مالکیت جداگانه صادر گردید سپس
خانم عاطفه برموفر طبق وکالت نامه شــماره  26664مورخ  92/1/29دفتر
خانه  54تاکســتان و تفویض وکالت نامه شــماره  29749مورخ 92/12/25
دفتر خانه  54تاکســتان از طرف مالــک خانم فاطمه حیدری با ارائه دو
برگ فرم شــهادت شــهود مدعی فقدان سند ما لکیت به علت جابجایی
منزل مفقود گردیده اســت و تقا ضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده
اســت علیهذا مراتب به اســتناد ماده  120آئین نامه قا نون ثبت اعالم
می دارد تا چنا نچه هر کســی نســبت به ملک مذکور حق وادعایی دارد
یا مدعی وجود ســند ما لکیت نزد خود می با شــد از تا ریخ انتشــار این
آگهــی به مــدت ده روز می تواند با ا رائه مدارک و یا اصل ســند ما
لکیت اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید در غیر این صورت پس از
گذشت مهلت مقرر مطا بق مقررات ثبت به صدور سند ما لکیت المثنی و
تسلیم آن به مالک اقدام می گردد .رئيس اداره ثبت اسنادو امالک
تا کستان مسعود رحمانی

