داﻧﺸﻤﻨﺪاناﻧﮕﻠﯿﺴﻰاﺧﺘﺮاعﮐﺮدﻧﺪ؛

دﺳﺘﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮدارى ﺳﻠﻔﻰ
ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮردى ﺑﺎ
آگهی مزایده عمومی

داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻧﮕﻠﯿﺴﻰ ،اﺳــﺘﺮاﺗﮋى ﺟﺪﯾﺪى ﺑﺮاى ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ رﺑﺎت ﭼﺮﺧﺪار  ExoMarsﻧﺎم دارد و
مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل در نظر دارد به استناد
ﮐﺸﻒ ﺣﯿﺎت در ﻣﺮﯾﺦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺮاى در ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدى ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
ﻋﮑﺎﺳﻰ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ،از ﯾﮏ
پژو405ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
خودروﻧﺼﺐ ﺷﺪه
دستگاهﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد
دورﺑﯿﻨﻰ روى اﯾﻦ
دارائی يک
اقتصادی و
وزارترﺑﺎتامور
به مجوز شماره  99-95-0692کميسيوناﯾﻦماده 2
اﺳﺘﻔﺎده
اﺳﺖ،
ﻣﺘﺼﻞ
آن
ﺑﻪ
اى
آﯾﻨﻪ
ﮐﻪ
ﺳــﻠﻔﻰ
از ﻧﻘﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﺴــﻰ ﭘﺎ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺬاﺷــﺘﻪ،

ﻋﮑﺴﺒﺮدارى ﮐﻨﺪ و ﭼﺸــﻢ اﻧﺪازى ﭘﺎﻧﻮراﻣﯿﮏ از
ﺳﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ رﺑﺎت ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد ،ﻧﺨﺴــﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﻨﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮدارى ﺳﻠﻔﻰ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ،روى ﻣﺮﯾﺦ ،ﻋﮑﺴــﺒﺮدارى ﮐﻨﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﻰ اروﭘﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را رﻫﺒﺮى ﻣﻰﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ آﯾﻨﻪ ﺳــﻠﻔﻰ ﺗﻮﺳــﻂ ﮔﺮوﻫﻰ از داﻧﺸﻤﻨﺪان

داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺮﯾﺴﺘﻮﯾﺖ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺗﯿــﻮ ﮔﺎن ،رﻫﺒﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوژه آﯾﻨﻪ،
ﺑﺨﺸــﻰ ﮐﻠﯿﺪى از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻀﺎﯾﻰ ،ﺑﻪ ارزش
ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳــﺖ .او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﻰﮔﻮﯾﺪ:
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ آﯾﻨﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﻄﺢ زﯾﺮ ﭼﺮخﻫﺎى
ﻣﺮﯾﺦ ﻧﻮرد را ﻫﻢ ﺑﺮرﺳــﻰ ﮐﻨﯿــﻢ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ
را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ

وﯾﮋهﭘﻨﺞﺷﻨﺒــﻪﻫﺎ

جی ال ايکس مدل  82به فروش برســاند عليهذا متقاضيان می توانند پس از بازديد از خودرو و بررســی
دقيق شــرايط مزايده ،پيشنهادات خود را تا پايان وقت اداری مورخه  95/10/21در پاکت الک و مهر شده
اردبيل :فلکه ســعدی -خيابان کشاورز شهرک گلسار خيابان گلسار معاونت آموزشی مرکز
به آدرس های:
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  9دى 1395
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جنب شهرک صنعتی دبيرخانه مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل تحويل و يا
جهت کسب اطالعات بيشتر باشماره تلفن 045-32751825 :تماس و يا به سايت اينترنتی مرکز به نشانی
 http:Ardabil.areo.irمراجعه نمايند.
ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎى زﯾﺮ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن در اﯾﺮان

ﻣﺮﯾﺦﻧﻮرد ﺛﺒﺖ ﻣﻰﮐﻨﺪ ،در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ ﺣﯿﺎت در اﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ
اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ExoMarsﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ
دو ﻣﺘﺮى ﺳــﻄﺢ ﻣﺮﯾﺦ را ﺣﻔﺎرى ﮐﻨــﺪ .از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑــﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺗﺨﺼﺼﻰ
اﺳﺖ ،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺧﺎك را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﺪ و
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎى ارﮔﺎﻧﯿﮏ را ﺟﺴﺖ وﺟﻮ ﮐﻨﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪﺳﺮاﺳﺮىﺻﺒﺢاﯾﺮان

We e k e n d

ﺧﺒﺮﻓﻨﺎورى مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل

اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻣﺤﺒﻮبﻣﻦ

ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزىﻫﺎى ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺳﺎل 2016

ﻫﻤﯿﺸﻪﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎنﻓﻨﺎورىﻫﺎىﻧﻮﯾﻦ،ﺑﻪدﻧﺒﺎلﻃﺒﻘﻪﺧﺎﺻﻰازﻣﺸﺘﺮىﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺸﺮى در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺤﺒﻮب و ﭘﺮﺳﻮدى از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺣﻮزهﻓﻨﺎورىﻣﺤﺴﻮبﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦﺷﺮﮐﺖﻫﺎىﺑﺰرگﻧﯿﺰﺳﻌﻰدارﻧﺪﺑﺎﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺒﺎبﺑﺎزىﻫﺎىﻣﺠﻬﺰﺑﻪﻓﻨﺎورىﻫﺎىﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﮐﻪﮔﺎﻫﻰاوﻗﺎتﺟﻨﺒﻪآﻣﻮزﺷﻰﻧﯿﺰ
دارﻧﺪ ،ﺳﻬﻤﻰ از ﺑﺎزار ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻰ از ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزىﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ در ﺳﺎل 2016ﻣﻰ اﻧﺪازﯾﻢ:
ﺗﻮپ رﺑﺎﺗﯿﮏ
اﯾﻦاﺳﺒﺎبﺑﺎزىﮐﻪ+Sphero SPRKﻧﺎمدارد،ﺑﯿﺸﺘﺮﺟﻨﺒﻪآﻣﻮزﺷﻰدارد.دراﯾﻦﺑﺎزى
ﺑﻪ ﺟﺎى ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻮپ رﺑﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻋﺼﺎ ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻰ
اﯾﻦ رﺑﺎت را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎزى ﺑﺮاى ﮐﻮدﮐﺎن 8ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﻣﻰﺗﻮان
آﻧﻬﺎراﺗﺸﻮﯾﻖﮐﺮدﺗﺎدرﺑﺎزىﻫﺎﯾﻰﻣﺎﻧﻨﺪﻣﺎرﭘﯿﭻﯾﺎﺗﻘﻠﯿﺪرﻧﮓﻫﺎىﺳﯿﺎرهﻫﺎىﻣﻨﻈﻮﻣﻪ
ﺷﻤﺴﻰ ،از اﯾﻦ ﺗﻮپ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزى ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﺗﻮپ را ﻧﯿﺰ
ﺑﺒﯿﻨﺪﺑﻪاﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐدركﺑﻬﺘﺮىازﺗﻮﭘﻰﮐﻪﮐﻨﺘﺮلﻣﻰﮐﻨﻨﺪ،ﺧﻮاﻫﻨﺪداﺷﺖ.
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﻰ دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﺎ Mover Kit
ﺷﺮﮐﺖ  Tech Will Save Usﭼﻨﺪ ﭘﺮوژه ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ،آﻣﻮزش
درﺑﺎره ﻓﻨﺎورى ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺳــﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﮐﻨﺴﻮل
ﺑﺎزىﻫﺎى ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮى ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺑﺮاى آب دادن ﺑﻪ ﮔﻞﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ اﺳﺖ .درﻫﺮﺣﺎل
اﯾﻦاﺳﺒﺎبﺑﺎزىﺟﺪﯾﺪﮐﻪﺑﺮاىﮐﻮدﮐﺎن 8ﺳﺎﻟﻪوﺑﺎﻻﺗﺮﻣﻨﺎﺳﺐاﺳﺖ،ﺑﻪﮐﻮدﮐﺎناﺟﺎزه
ﻣﻰدﻫﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﻰ دﻟﺨﻮاﻫﺸﺎن را ﺑﺴﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ،ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻮر اﺳﺖ .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺪﮔﺬارى ﺳﺎده،
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎىﻣﻮﺑﺎﯾﻞراﺑﺮاىﺳﺎﻋﺖﻣﭽﻰﺷﺎنﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪ.اﯾﻦﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﻮﺑﺎﯾﻠﻰازﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪﮐﺎرﻫﺎىﻣﺨﺘﻠﻔﻰاﻧﺠﺎمﺑﺪﻫﺪ،ﻣﺜﻼﺑﭙﺮد،ﺑﺪودﯾﺎدﺳﺘﺶراﺗﮑﺎنﺑﺪﻫﺪ.
ﻗﻠﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى
اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى ﻟﻨﺪن روﻧﻤﺎﯾﻰ و در
ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺑﺎاﺳﺘﻘﺒﺎلﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﻰروﺑﻪروﺷﺪ.ﮐﻮدكﺑﻪوﺳﯿﻠﻪاﯾﻦاﺳﺒﺎبﺑﺎزى،ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎى ﺳﻪ ﺑﻌﺪى ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده اى ﺑﺴــﺎزد .در اﯾﻦ ﻗﻠﻢ ،از رﻧﮓ ﺑﯿﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮑﻰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮاى آزاد ،ﺳﺮد و ﺳﺨﺖ ﻣﻰﺷﻮد .اﯾﻦ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزى،
ﻗﺎﻟﺐﻫﺎوﻧﺴﺨﻪﻫﺎىازﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهاىﻧﯿﺰداردﮐﻪاﯾﺪهﻫﺎﯾﻰﻧﯿﺰﺑﻪﮐﻮدﮐﺎناراﺋﻪ
ﻣﻰﮐﻨﺪ.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان ايالم
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك مهران
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شــماره 139560315002000547هيــات اول موضوع قانون تعيين
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمانهاي فاقد ســند رســمي مستقر در واحد
ثبتي حوزه ثبت ملك مهران تصرفــات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس
كاظمي فرزند جمعه بشــماره شناسنامه 971صادره از مهران در يك باب خانه
به مســاحت  576.46متر مربع پالك 420فرعي از  13اصلي صالح آباد واقع در
شهرستان مهران بخش صالح آباد خيابان شهيد رجايي كوچه شهيد شاه محمدي
خريداري مع ا لواسط از مالك رسمي آقاي عباسعلي رحيمي محرز گرديده است..
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي ميشــود در
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند
ميتوانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره
تســليم نمايند و پس از اخذ رســيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشــار نوبت اول  1395/09/ 24:تاريخ انتشــار نوبت دوم1395/10/09:
نصراهلل رادپور رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان مهران
رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره عبدی زاده بنفشــه درق دارای شناســنامه شــماره  10817به شــرح
دادخواست به کالســه  972/955/95اين دادگاه درخواســت گواهی حصروراثت
نموده وچنين توضيح داده که شــادروان طاهره هادی پور بنفشه درق به شناسنامه
 44در تاريخ  95/5/14اقامتگاه دايمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن
مرحوم منحصر اســت به  -1بابک عبدی زاده بنفشه درق ش.ش  164پسر متوفی
 -2بهزاد عبدی زاده بنفشه درق ش.ش  25پسر متوفی  -3مريم عبدی زاده بنفشه
درق ش.ش  783دختــر متوفی  -4زهرا عبــدی زاده ش.ش  26457دختر متوفی
 -5فاطمه عبدی زاده بنفشــه درق ش.ش  1815دختر متوفی  -6زهره عبدی زاده
بنفشــه درق ش.ش  10817دختر متوفی  -7رجب عبدی زاده بنفشه درق ش.ش
 269همسر متوفی ( متوفی به غير از نامبردگان فوق الذکر ورثه ديگری ندارد) و
اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور در يک نوبت آگهی می نمايد تا
هرکســی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف
يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شــد .رييس شعبه 955
شورای حل اختالف شهر ری م الف5458 :
رونوشت آگهی حصروراثت
خانم مهناز خســروانی دارای شناسنامه شماره  1421به شرح دادخواست به کالسه
 983/955/95اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده
که شــادروان رضا عامــری فرد نصرآبادی به شناســنامه  973در تاريخ 84/12/5
اقامتگاه دايمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اســت
به  -1مريم عامری فرد نصرآبادی ش.ش  0481259856دختر متوفی  -2مهناز
خســروانی ش.ش  1421همســر متوفی ( متوفی به غير از نامبردگان فوق الذکر
ورثه ديگری ندارد) و اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور در يک
نوبت آگهی می نمايد تا هرکســی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای نزد او باشــد
از تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد .رييس شعبه  955شورای حل اختالف شهر ری م الف5471 :
رونوشت آگهی حصروراثت
خانم زهره عبدی زاده بنفشــه درق دارای شناســنامه شــماره  10817به شــرح
دادخواست به کالسه  971/955/95اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده
وچنين توضيح داده که شــادروان رجب عبدی زاده بنفشــه درق شناسنامه  269در
تاريخ  95/9/22اقامتگاه دايمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1بهزاد عبدی زاده بنفشه درق ش.ش  25پسر متوفی  -2بابک
عبدی زاده بنفشــه درق ش.ش  164پســر متوفی  -3مريم عبدی زاده بنفشــه
درق ش.ش  783دختــر متوفی  -4زهرا عبــدی زاده ش.ش  26457دختر متوفی
 -5فاطمه عبدی زاده بنفشــه درق ش.ش  1815دختر متوفی  -6زهره عبدی زاده
بنفشه درق ش.ش  10817دختر متوفی  ( .متوفی به غير از نامبردگان فوق الذکر
ورثه ديگری ندارد) و اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور در يک
نوبت آگهی می نمايد تا هرکســی اعتراضی دارد و يا وصيت نامه ای نزد او باشــد
از تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد
شد .رييس شعبه  955شورای حل اختالف شهر ری م الف5459 :

ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺑﺎزار اﯾﺮان ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﭘﺮﻓﺮوش ﺑﻮدﻧﺸﺎن ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ
ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن اﺳــﺖ .ﭘﺮاﯾﺪ ،ﭘﮋو ،ﺗﯿﺒﺎ و ﻏﯿﺮه ازﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺎﻟﮑﺎن آﻧﻬﺎ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎرى از ﻣﺮدم ﺑﻪﺟﺰ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ،ﭼﺎرهاى ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪﻧﻮﻋﻰ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﺟﺒﺎرى ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﺸﺎن ،ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮﺑﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﯿﻤﺘﺸﺎن
ﭼﻨﺪ ﺻﺪﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻰ ﻧﯿﺴﺖ .در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺘﻰ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﻰﮐﻨﯿﻢ.
.1رﻧﻮﺳﺎﻧﺪرو

رﻧﻮ ﺳــﺎﻧﺪرو در ﺳــﺎل  2007ﻣﯿــﻼدى ،وارد ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷــﺪ
و ﻧﺴــﻞ اول آن ﺑــﻪ اﯾﺮان آﻣــﺪ .ﺳــﺎﻧﺪرو ،از ﻃﺮاﺣــﻰ ﻇﺎﻫﺮى
ﭼﻨــﺪان ﺟﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮﺧــﻮردار ﻧﺒــﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزار ﮐﺸــﻮرﻣﺎن ﺗﺸــﻨﻪ
ﯾﮏ ﺧﻮدروى ﺑﺎﮐﯿﻔﯿــﺖ از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ اروﭘﺎﯾﻰ ﺑﻮد .ﻧﺴــﺨﻪ
ﻫــﺎچ ﺑــﮏ ﮐــﺮاس ) ،(Stepwayارﺗﻔــﺎع ﺑﯿﺸــﺘﺮ و ﺑﺪﻧﻪاى
اﺳــﭙﺮتﺗﺮ دارد ﮐــﻪ ﻇﺎﻫــﺮ ﺟﺬابﺗــﺮى را ﺑﻪ آن ﺑﺨﺸــﯿﺪه
اﺳﺖ .رﻧﻮ ﺳﺎﻧﺪرو از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ 4ﺳﯿﻠﻨﺪر 1,6ﻟﯿﺘﺮى ﺑﺎﻗﺪرت105
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸــﺘﺎور  148ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ
ﺣﺪودى 43ﺗﺎ 50ﻣﯿﻠﯿﻮن )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻧﺪه دﺳﺘﻰ ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن
ﺧﻮدرو( در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰرﺳﺪ.
.2ﺳﺎﻧﮓﯾﺎﻧﮓﺗﯿﻮوﻟﻰ
ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزى ﺳﺎﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﻣﯿﻨﻰ ﮐﺮاس اوور
ﺟﺪﯾﺪى را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﯿﻮوﻟﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ زﺑﺎن ﻃﺮاﺣﻰ ﺗﺎزه و ﺟﺬاﺑﻰ

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم ندا هادی دارای شناســنامه شــماره  12589به شــرح دادخواست به کالسه
 951/953/95اين دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده
که شــادروان محمدحسين هادی به شناســنامه  959در تاريخ  95/2/27اقامتگاه
دايمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1ندا
هادی  12589ش.ش -2 .ســميرا هادی ش.ش  -3 18232ســارا هادی ش.ش
 -4 0017539773زهــرا رحمتی زاده  174و اينک با انجام تشــريفات مقدماتی
درخواست مزبور در يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکسی اعتراضی دارد و يا وصيت
نامه ای نزد او باشــد از تاريخ نشــر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد واال
گواهی صادر خواهد شــد .رييس شعبه  953شورای حل اختالف شهر
ری م الف5452 :
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1395/9/7-139560324009006232هيات موضوع قانون تعيين
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد
ثبتی بوشــهر تصرفات مالکانه و بالمعــارض متقاضی آقای اصغر عباس پور فرزند
ماشــااله به شماره شناســنامه  329صادره از بوشهر به شماره ملی 3500921825
در ششــدانگ يک باب خانه به مســاحت  110/55متر مربع پالک  365فرعی از
 3013اصلی مفرزو و مجزی شــده از پــالک اصلی  3013/122واقع در بخش دو
بوشــهر خريداری از مالک رسمی شهباز دم ســحری محرز گرديده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ
انتشــار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از
اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع
قضايی تقديم نمايند .بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد 244973 .تاريخ انتشار نوبت
اول 1395/10/11 :تاريخ انتشار نوبت دوم 1395/10/26 :م الف 1979:سهراب
خواجه -رييس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
برگ اجرائیه
مشــخصات محکوم له :نام بهروز نام خانوادگی :حسن پور نام پدر :اسماعيل شغل:
 نشانی محل اقامت  :پايگاه هوايی -کمربندی الين 424پالک 4محکوم به :بهموجب دادنامه شماره  95/386مورخ  95/7/10 :شورای حل اختالف شعبه اول که
وفق دادنامه شــماره – شعبه -دادگاه -تجديد نظر استان – قطعيت حاصل کرده
اســت .محکوم به پرداخت مبلغ نود و نه ميليون ونهصد هزار ريال به عنوان اصل
خواســته و مبلغ يک ميليون و پانصدو ســی و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسی
و خســارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد چک ( )95/2/27که توسط اجرای احکام
محاســبه می گردد در حق خواهان به شــرط واريز ظــرف ده روز از تاريخ ابالغ
فرصت داريد نســبت به اجرای حکم اقدام نمايد .مشــخصات محکوم عليه :نام
 :حميدرضا نام خانوادگی :رســتگاری نام پدر :مسعود شغل -:نشانی محل اقامت:
مجهول المکان محکوم عليه مکلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه -1 :پس از ابالغ
اجرائيــه ظرف ده روز مفاد آن را به موقــع اجراء بگذارد -2 .ترتيبی برای پرداخت
محکوم به بدهد -3 .مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتيفاء محکوم به ازآن
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرائيه نداند ظرف مهلت ده روز صورت
جامع دارائی خود را به قســمت اجراء تسليم کند اگر مالی ندارد صريح ًا اعالم نمايد
هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم
و پرداخت محکوم به بوده ايد ليکن برای فرار در پرداخت اموال خود معرفی نکنيد
يــا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهيد به نحوی که اجرای تمام يا قســمتی
از مفاد اجرائيه متعســر باشد .به مجازات حبس از  61روز تا 6ماه محکوم خواهيد
شد -4 .عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده  34قانون اجرای مدنی می باشد به
مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آيين دادرســی مدنی مصوب 1379/1/21
و همچنيــن مفاد قانون نحوه اجرای محکوميت های مالی مصوب  10آبان 1377
که ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اســت .م الف 1958 :رييس شعبه شورای
حل اختالف شهر بوشهر
آگهی ابالغ اجرائیه
در پرونــده اجرايی  9505401221صادره از شــعبه  12آقای امير رادار به پرداخت
مبلغ  101/500/000ريال با احتســاب خســارت تاخير تاديه از تاريخ  95/3/25به
عنوان محکوم به در حق احســان مــرادی و پرداخت مبلغ  5/000/000ريال بابت
هزينه اجراء در حق دولت محکوم اســت ،بنابراين با توجه به مجهول المکان بودن
اقامتــگاه محکوم عليه در اجرای ماده  9قانون اجــرای احکام مدنی مفاد اجرائيه
يک نوبت به ترتيب مقرر در مواد 118و 119قانون يادشده آگهی و به نامبرده ابالغ

در آن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻮﻧﺘﺎژى
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻣﻰدﻫﺪ ،از ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
و ﻣﻰﺗﻮان آن را ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ زﯾﺮ  100ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎزار
اﯾﺮان ﻧﺎﻣﯿﺪ.ﭘﯿﺸــﺮاﻧﻪ  4ﺳــﯿﻠﻨﺪر  1,6ﻟﯿﺘﺮى ﺑﺎﻗﺪرت  128اﺳﺐ
ﺑﺨﺎر و ﮔﺸــﺘﺎور  160ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ در ﻗﻠﺐ ﺗﯿﻮوﻟﻰ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و اﯾﻦ
ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت ﺗﻮﺳــﻂ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﺧﺖ
 AISINژاﭘﻦ ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷــﻮد .ﺳﺎﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﻗﯿﻤﺖ
 94ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ را ﺑﺮاى ﺗﯿﻮوﻟﻰ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎى زﯾــﺎد ،ارزش آن درﺑﺎزار ﺑﻪ  110ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن رﺳــﯿﺪه
اﺳﺖ.
 .3ﺟﮏ اس5
ﺟﮏ اس  5را ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾــﻦ و ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﮐﺮاس اوور
ﭼﯿﻨﻰدرﺑﺎزاراﯾﺮانداﻧﺴﺖودرﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪﻧﯿﺰﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦﮐﺮاس
اوور ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮد .ﻃﺮاﺣﻰ ﺟﺬاب و ﻣﺪرن ،ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ

ميگردد تا ظرف مدت  10روز از تاريخ انتشــار آگهی ،مفاد وموضوع اجرائيه را اجرا
نمايد واال ،اجراء احکام مدنی نســبت به اجرای حکم و وصــول هزينه اجراء اقدام
مــی نمايد در ايــن صورت برای عمليات اجرايی به محکــوم عليه ابالغ يا اخطار
ديگری نخواهد شــد مگر اينکه محکوم عليه محل اقامت خود را کتب ًا به اين اجراء
اعالم نمايد .اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری
کرمانشاه
آگهی
خواهان /شاکی پروانه شــعبان بلشی دادخواستی به طرفيت خوانده /متهم محمد
ســاالری راد به خواســته طالق به درخواســت زوجه تقديم دادگاه های عمومی
شهرســتان کرمانشــاه نموده که جهت رســيدگی به شــعبه پنجم دادگاه خانواد
شهرســتان کرمانشــاه واقع در کرمانشــاه -بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالســه
 9509988311401236ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن  1395/11/18و ساعت
 10تعيين شــده اســت .به علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواست
خواهان /شــاکی و به تجويز ماده  73قانون آيين دادرســی دادگاه ه های عمومی
و انقــالب در امور مدنــی و دســتور دادگاه مراتب يک نوبت در يکــی از جرايد
کثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رســيدگی حاضر گردد .مدير شعبه پنجم
دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه -جعفری
آگهی
خواهان اختر سياره دادخواستی به طرفيت خواندگان مريم ،مهيار و مرجان شريف
زاده به خواسته ابطال اجرائيه تقديم دادگاه های عمومی شهرستان کرمانشاه نموده
که جهت رسيدگی به شــعبه پانزدهم دادگاه عمومی( حقوقی) شهرستان کرمانشاه
واقع در کرمانشــاه -بلوار بنت الهدی ارجاع و به کالســه 9509988310200159
ثبت گرديده که وقت رســيدگی آن  1395/11/16و ساعت  11تعيين شده است .به
علت مجهول المکان بودن خوانده /متهم و درخواســت خواهان /شاکی و به تجويز
ماده  73قانون آيين دادرسی دادگاه ه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب يک نوبت در يکی از جرايد کثيراالنتشــار آگهی می شــود تا خوانده
 /متهــم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن بــه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم
نشــانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسيدگی حاضر گردد .مدير دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی (
حقوقی) شهرستان کرمانشاه -شريفی
رونوشت آگهی حصروراثت
آقای منصور کمانگردارای شناسنامه شماره  5به شرح دادخواست به کالسه 882-95
از اين شــورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنين توضيح داده که شادروان
مرحوم احمد کمانگر شافعی مذهب به شناسنامه شماره  542در تاريخ1395/9/26
در اثر حوادث ترافيکی بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است
به  :همســرش به نام عطيه فرجی به شناسنامه شــماره  867متولد 1346/11/30
وسه دختر به اســامی کژال کمانگر به شناسنامه شــماره  3830107927و متولد
 1370/11/8ومرضيه کمانگر به شناسنامه شماره  3830212674و متولد 1374/2/6
و آرزو کمانگر به شناسنامه شماره  3830380021متولد  1382/8/27و دو برادر به
اسامی حسن کمانگر به شناسنامه شــماره  559متولد  1331/1/1وبخشی کمانگر
به شناسنامه شــماره  624متولد  1348/3/10وسه خواهر به نام فاطمه کمانگر به
شناسنامه شــماره  541متولد  1339/3/1وسلطنه کمانگر به شناسنامه شماره 641
متولد  1348/3/6و زيبا کمانگر به شناســنامه شماره  666متولد  1355/8/9وبه جز
اينها ورثه ديگری ندارد اينک با انجام تشــريفات مقدماتی درخواست مزبور را در
يک نوبت آگهی مينمايد تــا هر کس اعتراضی دارد ويا وصيتنامه از متوفی نزد او
باشــد از تاريخ نشر آگهی ظرف مدت يک ماه به شورای حل اختالف شماره يک
کامياران تقديم دارد واالگواهی صادر خواهد شــد .م/الف 497:رئيس شعبه
اول شورای حل اختالف کامياران
آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم
در پرونده کالســه  950887اجراي احكام مدني متمركز دادگستري تاكستان آقاي
حســين رحمتي مطابق نيابت ارسالي از اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان
خميــن محكوم به پرداخت مبلغ  317/187/802ريال در حق علي علي محمدي و
پرداخت نيم عشــر دولتي در حق صندوق دولت دولت ميباشد ومحكوم له /محكوم
عليه /جهت اســتيفاي طلب خويش بدواً تقاضاي توقيــف و فروش اموال منقول
محكوم عليه به شــرح و ميزان كارشناســي ذيل را نموده است كه اين اجراقصد
دارد در مــورخ  1395/10/29از ســاعت  11صبح در محل اجــراي احكام مدني
متمرکز دادگستري تاكستان از طريق مزايده عمومي اموال ذيل را بفروش برساند
 .طالبين و خريداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزايده از امول

و ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ،آن را ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎى
زﯾﺮ 100ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺟﮏ اس 5از ﯾﮏ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ 4ﺳﯿﻠﻨﺪرﺗﻮرﺑﻮﺷﺎرژﺑﺎﺣﺠﻢ 2ﻟﯿﺘﺮاﺳﺘﻔﺎدهﮐﺮدهﮐﻪﻗﺪرﺗﻰ
ﻣﻌﺎدل 174اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور 235ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ را اراﺋﻪ ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺧﻮدرو در دو ﻣﺪل 6ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳﺘﻰ و 6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺖ
ﺣﺪودى 82و 94ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰرﺳﺪ.
 .4ﭘﮋو 207آى

ﭘﮋو 207آى ﯾﺎ ﭘﮋو 206ﭘﻼس ،آﺧﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﮋو 206اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﺸــﻮرﻫﺎى ﭼﯿﻦ ،آرژاﻧﺘﯿﻦ و اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﺮانﺧﻮدرو ،ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﮋوى ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﯾﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﭘﮋو  207آى ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  1,6ﻟﯿﺘﺮى را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت  105اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور  142ﻧﯿﻮﺗﻦ
ﻣﺘﺮ را دارد .ﭘﮋو 207آى ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮى ﺟﺬاب ،ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﺪل 5دﻧﺪه
دﺳﺘﻰوﺑﺎﻗﯿﻤﺖﺗﻘﺮﯾﺒﻰ 42ﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎنرواﻧﻪﺑﺎزارﺷﺪ.
.5ﮐﯿﺎﺳﺮاﺗﻮﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﻧﺴﻞ دوم ﮐﯿﺎ ﺳﺮاﺗﻮ از ﺳﺎل  2008ﺗﺎ  2013ﻣﯿﻼدى ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻰﺷﺪ
و ﭘﺲازآن ﺟﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم داد .اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻤﭽﻨﺎن در

فوق با هماهنگی اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضوراً شركت نمايند و خريدار
مي بايســت  %10مبلغ پيشنهادي خود را نقداً پرداخت و مابقي را ظرف مهلت يك
ماه بحســاب ســپرده دادگســتري واريز نمايد و پس از تاييد مزايده توسط دادگاه
محترم صادر كننده حكم اموال به خريدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تاييد
مزايده مبلغ  %10واريزي به خريدار مســترد خواهد شــد  .و در صورتي كه خريدار
مابقي وجه مزايده را در زمان مقرر بحساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف
نمايد مبلغ  %10پيشنهادي خريدار پس از كسر هزينه مزايده به نفع صندوق دولت
ضبط خواهد و خريدار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشــت  .مراسم مزايده
با رعايت مواد قانون اجراي احكام مدني اجراء خواهد شــد  .اموال مزايده شــامل
 5000كيلو گرم لوبيا كشاورزي به ارزش سي ميليون تومان توسط كارشناس رسمي
ارزيابــي و اعالم گرديد  .مدير دفتر اجراي احكام مدني دادگستري
تاكستان رحمانی
آگهی
بديــن وســيله به زينــب بگم موســوی عبدآبــاد فرزندســيدعلی اکبر شــماره
شناسنامه1081وشــماره ملی0828632073ابالغ می شــودکه بانک مســکن به
استنادســندرهنی شــماره1393/9/27-46881دفترخانه 7شــيروان جهت وصول
مبلغ277/134/072ريــال تاتاريخ1395/2/27بــه انضمام خســارت تاخيرمتعلقه
وازتاريخ مذکورتاروزتســويه کامل بدهی طبق مقررات عليه شمااجرائيه صادرنموده
وپرونده اجرائی به کالســه9500095دراين اداره تشــکيل شــده وطبق گزارش
مورخ1395/9/29مامور.محل اقامت شــمابه شرح متن سندشــناخته نشده.لذابنابه
تقاضای بســتانکارطبق ماده18آئين نامــه اجرامفاداجرائيه فقط يک مرتبه دريکی
ازروزنامه های کثيراالنتشارمحلی آگهی می شودوچنانچه ظرف مدت ده روزازتاريخ
اين آگهی که روزابالغ محســوب می گردد.نســبت به پرداخــت بدهی خوداقدام
ننماييد.موردوثيقه مندرج درسندرهنی فوق باتقاضای بستانکارپس ازارزيابی ازطريق
مزايده فروخته وازحاصل فروش آن طلب بستانکاروحقوق دولتی استيفاخواهدشد.م
الــف 147صمدابراهيم زاده-رئيس اداره ثبت اســنادوامالک
شيروان
آگهی انحصار وراثت
آقای مهدی مشــرفی به شــماره شناســنامه  1123مطابق دادخواست تقديمی به
کالســه پرونده  211/6/95از اين شعبه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده که شــادروان اقدس طهماسبی به شماره شناسنامه  40در تاريخ
 84/11/6اقامتــگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم
منحصر اســت بــه -1 :مهدی مشــرفی ش.ش  1123ت.ت  1361صادره تهران
فرزند متوفی -2حســينعلی مشــرفی ش.ش  18ت.ت  1326صادره ميمه همسر
متوفی -3مجتبی مشــرفی ش.ش  1124ت.ت  1359صادره تهران فرزند متوفی
-4قاســم مشرفی ش.ش  1819ت.ت  1341صادره شهريار فرزند متوفی -5زهرا
مشــرفی ش.ش  50402ت.ت  1365صادره تهران فرزند متوفی -6علی مشرفی
ش.ش  4900217239ت.ت  1370صــادره شــهريار فرزند متوفی و مرحوم ورثه
ديگری ندارد اينک با انجام تشــريفات مقدماتی  ،درخواست مزبور را باستناد ماده
 361قانون امور حســبی در يک نوبت آگهی می نمايد تا هرکســی اعتراضی دارد
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر آگهی ظرف يکماه به اين شعبه
تقديم دارد و اال گواهی مربوز صادر خواهد شــد.م.الف/108/1455 :الف ق شعبه
 6شورای حل اختالف شهرستان قدس
آگهی تحریر ترکه
در پرونده بکالســه فوق دين با توجه به فوت شــادروان علــی اکبر چوبينی فرزند
مرادعلی به شماره شناسنامه  639صادره از –متولد-تهران انتهای وحدت اسالمی
خ خســرو باقری جدی پ  135درخواســت تحرير و ترکه و قرار تحرير ترکه صادر
گرديد اســت و برای تاريخ  95/11/6راس ساعت  16:00نوبت تحرير ترکه يقين
گرديده لذا بدين وســيله به تمامی ورثه متوفای ياد شــده يا نمايندگان قانونی آنها
بســتانکاران از متوفی و مديونين به وی و هر کس که به هر طريقی حقی به ترکه
متوفی دارد ابالغ ميشود و ساعت و تاريخ ياد شده در حوزه  6امور حسبی شورای حل
اختالف شهرستان قدس در عمليات تحرير و ترکه حاضر شدند.م.الف/108/1471:
الف ق حوزه  6شورای حل اختالف شهرستان قدس
برگ احضاریه
برگ احضاريه شــونده :مهدی نام خانوادگی:بابايی محل حضور  :حوزه  2شورای
حل اختالف خيابان ســی متری شورا – روبروی دادگستری شهرستان قدس علت
حضور:ســکينه کارکن – مطالبه وقت حضور:روز 2ماه  11ســال  95اگر وکيل
انتخاب نموديد انتخاب نمايند و اگر هم کســی را بعنوان شهود قضيه دارند قبل از
وقت مقرر معرفی کنيد تا مطابق مقررات احضار شــوند.م.الف/108/1411:الف ق
حوزه  2شورای حل اختالف شهرستان قدس

ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪﺻﻮرت  CKDو در دو ﻣﺪل  1,6ﻟﯿﺘﺮى و  2ﻟﯿﺘﺮى ﺑﻪ
ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪﻫﺎى 1,6و 2ﻟﯿﺘﺮى ﺳﺮاﺗﻮى ﻣﻮﻧﺘﺎژى
در اﯾﺮان ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ اراﺋﻪ ﻗﺪرت 124و 156اﺳﺐ ﺑﺨﺎر رادارﻧﺪ
و از ﮔﺸﺘﺎور 156و 194ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮى ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﯿﺎ ﺳﺮاﺗﻮى
ﻣﻮﻧﺘﺎژى ﺑﺎ دو ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ  6ﺳﺮﻋﺘﻪ دﺳــﺘﻰ و  6ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻗﯿﻤﺖ  76ﺗﺎ  91ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى آن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهاﺳﺖ.
 .6ام وىام 315ﺟﺪﯾﺪ

ﻧﺴﺨﻪ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ام وىام 315در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎى زﯾﺎدى
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﮑﻰ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎى ﭼﯿﻨﻰ در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷــﺪ و ﻃﺮاﺣﻰ زﯾﺒﺎ و ﺟﺬاب آن ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺒﻮرد ﺟﺪﯾﺪ،
ﺑﺴﯿﺎرىازﻣﺸﺘﺮﯾﺎنراﺑﻪﺧﻮدﺟﺬبﮐﺮد.اﯾﻦﺧﻮدروازﻧﻈﺮاﺳﺘﻬﻼك،
ﯾﮑﻰ از ﮐﻢ دردﺳﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎچ ﺑﮏﻫﺎى ﭼﯿﻨﻰ در ﺑﺎزار اﺳﺖ .ام وىام
 315ﻧﯿﻮ از ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮاﻧﻪ  4ﺳﯿﻠﻨﺪر  1,5ﻟﯿﺘﺮى ﺑﻬﺮه ﻣﻰﺑﺮد و ﺗﻮان
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت  107اﺳﺐ ﺑﺨﺎر و ﮔﺸﺘﺎور  140ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ را دارد .اﯾﻦ
ﻫﺎچﺑﮏﭼﯿﻨﻰﺑﺎﮔﯿﺮﺑﮑﺲ 5ﺳﺮﻋﺘﻪدﺳﺘﻰوﻗﯿﻤﺖﺣﺪودى 44ﺗﺎ
 47ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻰرﺳﺪ.

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم خديجه ديده بان رضائيه دارای شناســنامه شــماره  342بشــرح دادخواست
به کالســه /701083ش 67از اين شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و
چنين توضيح داده که شــادروان سريه آيش بشناسنامه  1392در تاريخ 95/7/15
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به -1جواد
ديده بان رضائيه فرزند ســلمان ش.ش (59658فرزند) -2خديجه ديده بان رضائيه
فرزند ســلمان ش.ش ( 342فرزند) -3زيبا ديده بان رضائيه فرزند سلمان ش.ش
( 146فرزند) -4رحيم ديده بان رضائيه فرزند سلمان ش.ش ( 411فرزند) -5زهرا
ديده بان رضائيه فرزند سلمان ش.ش ( 839فرزند) -6رضا ديده بان رضائيه فرزند
ســلمان ش.ش ( 1155فرزند) اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور
به استناد ماده  362قانون امور حسبی را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی
اعتراضی دارد ويا وصيت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاريخ نشر نخستين آگهی
ظرف مدت يک ماه به شوراتقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
شعبه  67شورای حل اختالف اروميه رئيس تاريخ چاپ 95/10/11:
-روزنامه نسل فردا م الف442-

