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سلجوقی: موافق تاسیس نمایندگی 
آمازون در  ایران نیستم

با همکاری سازمان فنی و حرفه ای

»اتحادیه« دوره  آموزشی
 صدور پروانه کسب می گذارد

براساس تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزشی فنی و حرفه ای استان 
تهران و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از این پس آزمون فنی و حرفه ای 
که از ملزومات صدرور پروانه کسب است، توسط کمیسیون فنی اتحادیه و 

تایید نهایی با حضور ریاست کمیسیون  انجام می شود.

اظهار تمایل ترکسل
 به حضور در بازار ایران
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آیت اهلل سیستانی
 »کلش آو کلنز« را تحریم کرد
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اپل، سامسونگ و سونی به کوتاهی 
در برخورد با پدیده کودکان کار متهم شدند
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واکنش مثبت بورس به شایعه 
همکاری اورنج و همراه اول

 Mate 8
به زودی وارد بازار 

ایران می شود

پرچمدار جدید هوواوی در خاورمیانه 
رونمایی شد

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات گفت: 
آمازون می تواند بدون داشتن نمایندگی در ایران 
سرویس جهانی خود را به ایرانی ها نیز ارایه کند 
و ایرانی ها پس از برجام در صورت لزوم با کارت 

اعتباری از این فروشگاه خرید کنند.
 خسرو سلجوقی درباره شنیده های 
مبنی بر خیز آمازون برای ورود به 
بازار ایران، گفت: موافق ورود 
 آمازون به ایران در قالب
 نمایندگی نیستم.

عکس یک 

با انتشار ش���ایعه ای در بازار سهام در زمینه 
سرمایه گذاری اپراتور فرانسوی اورنج در همراه 
اول شاخص این ش���رکت با رشد قابل توجهی 

روبه رو شد.

صدور کارت بانکی 
مشترک در دستور کار 

ایران و روسیه

PB



سهم چهار و نیم میلیونی
 بازی های رایانه ای مجاز در 10 ماه

خسرو کرمیهن رییس ستاد مبارزه با بازی های 
رایانه ای غیرمجاز گفت: چه���ار و نیم میلیون 
هولوگرام برای بازی های ویدئویی از ابتدای سال 

تاکنون صادر شده است.
فن��اوران- نظارت بر الص���اق هولوگرام بر 
بازی های ویدئویی از برج هش���ت سال گذشته 
اجرایی شد. این درحالی بود که پیش تر ناشران 
خود ش���خصا اقدام به الص���اق می کردند که 

شفافیت را کاسته بود.
کردمیهن افزود: این کار با هدف رسیدن به 
آماری دقیق از بازار داخلی اجرایی شده است. 
یعنی بفهمیم اوال چقدر بازی در بازار توزیع شده 
و دوما کدام بازی ه���ا مخاطب بیش تری دارد و 

هولوگرام بیش تری برای آن صادر می شود.
وی آمار دقیق الصاق هولوگرام را 4.483.525 
قطعه برشمرد و افزود: این نشان می دهد که از 
ابتدای سال تاکنون حدود چهار و نیم میلیون 
بازی ویدئویی در سراسر کشور توزیع و پخش 

شده است.
رییس س���تاد مبارزه با بازی ه���ای رایانه ای 
غیرمجاز به جم���ع آوری بازی های غیرمجاز در 
سراس���ر کش���ور نیز پرداخت و گفت: تاکنون 
13 مرکز استان مورد بازرسی قرار گرفته اند و 
نزدیک به 241 هزار حلقه بازی غیرمجاز ضبط 

شده است.
خبر دیگر از صنعت بازی ساز ایران این که 
نهمین جلسه ش���ورای پروانه ساخت بازی های 
رایانه ای در سال جاری برگزار و از میان شش 
عنوان پروانه درخواست ش���ده، با صدور پروانه 

ساخت هر شش عنوان موافقت شد.
بر اس���اس این گ���زارش از ابتدای س���ال 
تاکن���ون 52 ب���ازی پروانه س���اخت دریافت 
 کرده اند و از مزای���ای این پروان���ه برخوردار

 شده اند.
ش���ش بازی جدیدی که پروانه ساخت آن ها 
صادر ش���ده اند ش���امل بازی »پروژه آلفا« به 
نویس���ندگی آرمین زنبوری و بهرام رس���تمی 
با س���بک مبتنی بر مکان، ب���ازی »هیرو« به 
نویسندگی شهاب مروتی با سبک شبیه سازی، 
بازی »کفترین« به نویسندگی نوید بیات، حسین 
عطایی فرد، ساسان یوسفی با سبک استراتژی، 
بازی »خون آش���وب« به نویس���ندگی فرزین 
جهانبخش با سبک اکشن، بازی »نبرد زیرمینی« 
به نویسندگی نادر لطفی با سبک آرکید و بازی 
»مسابقه SSR« به نویسندگی محمد شهسواری 

با سبک ورزشی است.

فراخوان سازمان محیط زیست 
برای مقابله با سایت های شکار

ریی����س اداره محی����ط زیس����ت تهران 
برای مقابله با س����ایت های صید و ش����کار 
از ش����هروندان و فعالین فض����ای مجازی 

درخواست همکاری کرد.
ایسنا- محمدحسین بازگیر در این باره 
گفت: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده 
با معاون دادس����تان و سرپرست دادسرای 
جرایم اینترنتی، مقابله با تخلفات حوزه شکار 
و صید در فضای مجازی شروع و برخورد 
با س����ایت ها و صفحات مجازی شبکه های 

اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: از کلیه عزیزان دلس����وز و آشنا 
به موضوع تقاضا می ش����ود با ارسال »پرینت 
اسکرین« از س����ایت های متخلف رایانه ای 
و »اسکرین شات« از ش����بکه های اجتماعی 
مجازی، به ما در شناسایی و تشکیل پرونده 

قضایی برای این متخلفان یاری رسانند.«

راه اندازی سامانه  جدید 
طرح های پژوهشی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 
کشور برای توس����عه امکانات و قابلیت های 
سامانه طرح های پژوهشی، سامانه جدیدی 

را راه اندازی و نصب می کند.
خبرگزاری مهر- صن����دوق حمایت از 
پژوهش����گران و فناوران کشور برای توسعه 
امکانات و قابلیت های س����امانه طرح های 
پژوهشی، س����امانه جدیدی را راه اندازی و 

نصب می کند.
در این راستا به دلیل انجام مراحل انتقال 
از سامانه قبلی به سامانه جدید و به منظور 
اطمینان از صحت انتقال اطالعات کاربران 
گرامی، پردازش اطالعات محققان، از تاریخ 
3۰دی ۹4 تا ۶ بهمن ۹4 موقتا متوقف و 
در این مرحله دسترسی به سامانه طرح های 
دانش بنیان، ثبت اختراع و پسادکتری بدون 

تغییر میسر خواهد بود.
محققان می توانند س����واالت خود را از 
طریق پس����ت الکترونیکی صندوق حمایت 
از پژوهش����گران و فن����اوران به نش����انی 
support@insf.org  و یا با ش����ماره تلفن 

821۶1133 مطرح کنند.  

New TabNew Tab

پنجره دریچه

بودجه هزینه ای شورای عالی فناوری اطالعات که سال ۹۴ حدود ۳.۵ میلیارد ریال بود در سال ۹۵ به ۳.۷ میلیارد ریال افزایش یافته است. در این ردیف بودجه، مبلغ ۸۴۳ 
میلیون ریال بابت حقوق ومزایا و ۲ میلیارد و ۸۶۸ میلیون ریال بابت سایر مصارف برای این شورا درنظر گرفته شده است.

افزایش بودجه شورای 
عالی فناوری اطالعات

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات گفت: آمازون 
می تواند بدون داشتن نمایندگی در ایران سرویس جهانی 
خود را به ایرانی ها نیز ارایه کند و ایرانی ها پس از برجام در 

صورت لزوم با کارت اعتباری از این فروشگاه خرید کنند.
خبرگ��زاری ف��ارس- خس���رو س���لجوقی درباره 
ش���نیده های مبنی بر خیز آمازون ب���رای ورود به بازار 
 ایران، گف���ت: مواف���ق ورود آمازون به ای���ران در قالب

 نمایندگی نیستم.
وی گفت: در حال حاضر فروش���گا های اینترنتی ایرانی 
همین سرویس را در کشور ارایه می دهند و باید زمینه را 

برای رشد ارایه کنندگان خدمت داخلی فراهم کنیم.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران تصریح 
کرد: ورود فروشگاه های اینترنتی بین المللی مانند آمازون به 

معنی کوچک شدن ارایه دهندگان ایرانی خواهد بود.
سلجوقی تاکید کرد: البته این موضوع به معنی استفاده 
نکردن از امکانات فروش���گاه های بین المللی نیست، بلکه 
آمازون می تواند بدون داشتن نمایندگی در ایران در قالب 
فعالیت  بین المللی سرویس جهانی خود را به ایرانی ها نیز 
ارایه دهد و ایرانی ها نیز با داشتن کارت اعتباری در صورت 

لزوم از این فروشگاه خرید کنند.

۲ خبر

در حال حاضر 
فروشگا های اینترنتی 
ایرانی همین سرویس 
را در کشور ارایه 
می دهند و باید 
زمینه را برای رشد 
ارایه کنندگان خدمت 
داخلی فراهم کنیم
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بااعطای حکمی:
امیر بنی كریمی بعنوان رییس شورای امر به معروف و 

نهی از منکر شركت نفت گلستان منصوب شد
در  فقیه  ولی  نماینده  نورمفیدی-  اهلل  آیت  سوی  از  حکمی  اعطای  با 
امیر  استان،  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  استان گلستان و رییس ستاد 
بنی کریمی-مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان به 
عنوان “ریاست شورای امر به معروف و نهی از منکر” این شرکت منصوب 

شد.در بخشی از این حکم آمده است:
این  احیای  راستای  در  باریتعالی  حضرت  توجهات  ظل  در  است  امید 
دو فیضه مقدس و الهی تالش چشمگیر و سعی وافر نموده و با همکاری 
مسوولین و تشکیل جلسات و جذب امکانات گامی ارزنده جهت رضایت و 

خشنودی حضرت ولی عصر)عج( بردارید.
گفتنی است شورای امر به معروف و نهی از منکر شرکت نفت منطقه 
گلستان متشکل از 9 عضو و به ریاست مدیر این شرکت وظیفه رسیدگی 
را  منکر(  از  نهی  و  معروف  به  الهی)امر  فریضه  دو  این  به  مربوط  امور  به 

برعهده دارد.
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته المپیاد 
ورزشی فوتبال در دبستان پسرانه پزشکیان اراک

برگزاری  با  مسابقه،  یک  مدسه  یک  هفته  هر  برگزاری  ادامه  در   
مسابقات فوتبال با هدف توسعه ورزش همگانی و شهروندی به ویژه ورزش 
بین  نشاط  و  شور  مورد  که  برگزار  پزشکیان  پسرانه  دبستان  مدارس،در 
دانش آموزان قرار گرفت.در متن برگزاری این مسابقات کارشناس سازمان 
فضای سبز در مورد حفظ و نگهداری درختان مطالبی عنوان نمود.در پایان 
مسابقات با حضور معاون فرهنگی، مسوول روابط عمومی، مسوول ورزش 
ناحیه 1 و مسوولین مدرسه پزشکیان جوایز تیم های  آموزش و پرورش 

برتر اهدا گردید. 
سازمان  عامل  مدیر  طرف  از  تقدیری  لوح  یادبود  رسم  به  همچنین 

فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به مدیر و دبیر ورزش مدرسه اهدا شد.
برنامه عملیاتی سالیانه شركت توزیع برق سمنان در 

حوزه مدیریت مصرف تدوین شد
رئیس گروه مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان سمنان اعالم کرد: 
برنامه عملیاتی سالیانه این شرکت در سال 95 در حوزه مدیریت مصرف 
تدوین شد.مهندس بهروز کسائیان گفت: این برنامه تحت 10 عنوان و با 
اعتباری به مبلغ 7 میلیارد و 700 میلیون ریال برآورد گردیده و فی مابین 

این شرکت و معاونت مدیریت مصرف شرکت توانیر مبادله شده است.
بهینه سازی سیستم روشنائی در  پایلوت  یادآور شد: اجرای طرح  وی 
10 مدرسه با استفاده از المپ های ال ای دی، مانیتورینگ صنایع باالی 
200 کیلوولت با نصب سیستم قرائت از راه دور، بهینه سازی مصرف انرژی 
آموزشی و  اجرای همایش و سمینارهای  بزرگ،  ادارات  و  صنایع سنگین 
جلب مشارکت مشترکین صنعتی باالی 200 کیلووات در برنامه تعطیالت 
و تعمیرات ساالنه و نحوه همکاری مشترکان کشاورزی از جمله این برنامه 

ها محسوب می شوند.
وی اضافه کرد: تهیه بانک اطالعات کامل از مشترکین کشاورزی شامل 
نوع تجهیزات در چاه های آب، شناسایی مشترکین پرمصرف در بخشهای 
صرفه  پتانسیل  بررسی  مصرف،  الگوی  رعایت  به  آنها  تشویق  و  مختلف 
های  برنامه  اجرای  و  برق  توزیع  های شرکت  ساختمان  در  انرژی  جوئی 
بهینه سازی سیستم های روشنائی و سرمایش، اقدامات فرهنگی- آموزشی 
بهینه سازی سیستم  پایلوت  اجرای طرح  و  های جمعی  رسانه  از طریق 
روشنائی مجتمع تجاری به عنوان برنامه های عملیاتی است که در راستای 

مدیریت مصرف برق در سال آتی پیش بینی و اجرائی خواهد شد. 
برگزاری دوره اصول و آئین تشریفات در شركت 

توزیع برق سمنان
رئیس گروه آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی از برگزاری دوره اصول 
و فنون پذیرائی و آئین تشریفات، برای 25 نفر از کارکنان بخش خدمات 

شرکت توزیع برق استان سمنان اطالع داد.
همکاران  تکریم  هدف  با  آموزشی  دوره  این  گفت:  تبیانیان  حسینعلی 

و مراجعین و در مجموع به مدت 150 نفر ساعت به اجرا درآمده است.
دهی،  سرویس  استانداردهای  و  پذیرائی  اصول  با  آشنائی  افزود:  وی 
در  لباس  و  پوشش  کامل  تشریفات  و  آداب  کار،  لباس  و  نظافت شخص 
محافل رسمی، رعایت ویژگی های ظاهری، بهداشت فردی و محیطی به 
ویژه مرتب بودن آبدارخانه ها، الگوی رفتار اداری، آداب معاشرت و تکریم 
میهمانان، نحوه احوال پرسی، چگونگی مواجهه شخص پذیرائی کننده با 
مراجعان و میهمانان، شیوه های مختلف چیدمان میز و صندلی و طریقه 
این دوره  از جمله مواردی است که توسط مدّرس  اتاق جلسات  به  ورود 

آموزشی ارائه شده است.
تبدیل شبکه توزیع برق روستای قهج سفلی منطقه 

بسطام به كابل خودنگهدار
مدیر امور برق بسطام از اجرای پروژه تبدیل شبکه فشار ضعیف هوائی 

مسی روستای قهج سفلی به کابل خودنگهدار خبر داد.
کاهش  راستای  در  طرح  این  داشت:  اظهار  زاده  فرخ  جمال  مهندس 
تلفات انرژی الکتریکی و با هدف تعدیل بار شبکه، ارتقای قابلیت اطمینان 
خطوط برق رسانی و افزایش رضایت مندی مشترکان عملیاتی شده است. 
وی یادآور شد: در این طرح، 2 هزار و 200متر کابل خودنگهدار جایگزین 
شبکه سیم مسی شده و بهینه سازی گردیده است. وی با اشاره به این که 
این روستا دارای 150 اشتراک برق می باشد گفت: به منظور اجرای این 

پروژه 300 میلیون ریال اعتبار صرف شده است.
كشتی آلومینای ایرالکو از هند رسید

کشتی حامل مواد اولیه موردنیاز ایرالکو حامل 33000 تن پودر آلومینا 
شرکت  )ره(  امام  بندر  تاسیسات  اختصاصی  اسکله  وارد  هند  نالکو  از 
آلومینیوم ایران شد.این محموله در حال حاضر در حال تخلیه و بارگیری 
به سمت سیلوها است. این محموله بعد از رفع تحریم ها از ایرالکو، نخستین 
بخش از محموله ای است که با شرایط مناسب توسط تیم مدیریت جدید 

ایرالکو با نالکو هند قرارداد آن بسته شده است.
مدیرعامل سازمان فاوا خبر داد:

ایجاد واحد امور مشتریان)CRM(  در سازمان با 
هدف افزایش اعتماد مشتریان و كیفیت خدمات

اصفهان - بهمن توکلی فرد  -به گزارش رسیده از روابط عمومي سازمان 
فاوا شهرداري اصفهان، مهندس وحید حیدریان با اعالم این مطلب افزود: 
منظور  به  ها  و سازمان  ها  امور مشتریان در مجموعه  واحد  شکل گیری 

کاهش نارضایتی هاي مشتریان مي باشد.
وي اضافه کرد: این اقدام باعث ایجاد فضایی برای ارتباط بیشتر و ساده 
تر مشتریان و انتقال مشکالت ایشان به صورت مستقیم به سازمان خواهد 
شد.وي در ادامه تصریح کرد: با توجه به سرعت رشد تکنولوژی و اطالعات، 
سطح تقاضای مشتریان نیز به سرعت تغییر کرده و انتظار دنبال نمودن 
این تغییرات توسط واحدهاي فناوری اطالعات از یک سو و مشکالت اجرا، 
تولید و ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دیگر باعث نارضایتی مشتریان 
از واحد های فناوری اطالعات می گردد که با تشکیل واحد امور مشتریان 
اینکه   بیان  با  فاوا  سازمان  آمد.مدیرعامل  فائق  این مشکالت  بر  توان  مي 
تاکید سازمان بر ایجاد این واحد دنبال نمودن سیاست های کالن مشتری 
مداری است بیان داشت: در ارائه خدمات سازمان، نظر مشتری از اهمیت 
به  مشتری  نیاز  نمودن  برطرف  مشي  خط  این  با  و  بوده  برخوردار  ویژه 
عنوان  بزرگترین ارزش برای هر مجموعه- که  جزء چشم انداز هاي تمامي 
سازمان ها  مي باشد- می تواند در سازمان فاوا به صورت مشخص تر دنبال 
گردد.  در این رابطه مهندس مجید غالمي، مدیر امور مشتریان سازمان 
فاوا  در سخناني با اشاره به اهداف سازمان فاوا در این راستا بیان داشت: 
این سازمان با توجه به شرایط خاص خود با هدف کوتاه مدت؛ ایجاد ارتباط 
اثربخش بین مشتریان و سازمان برای افزایش اعتماد بین آنها و هدف بلند 
مدت؛ شناسایی نقاط چالش زاي ارتباطی بین مشتری و سازمان و پیگیری 
جهت رفع آنها، واحد امور مشتریان را ایجاد نموده است.وي در پایان ابراز 
امیدواري کرد تا سازمان فناوري اطالعات وارتباطات شهرداري اصفهان بر 
اساس رویکرد جدید بتواند خدماتي با کیفیت باال و مناسب تر از قبل را در 

اختیار شهرداری و شهروندان اصفهان قرار دهد.
احداث شهرک نمایشگاه های اتومبیل در پیرانشهر 

آغاز شد
ارومیه - امیررضا علیار : معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
نمایشگاه های  شهرک  گفت:  آذربایجان غربی  تجارت  و  معدن  صنعت، 
اتومبیل پیرانشهر کلنگ زنی و مراحل احداث آن آغاز شد. محمد دهقان 
شهرک  زمین  پیرانشهر  شهرستان  در  گذشته  سال  در  داشت:  اظهار 
نیز  امسال  و  خریداری  خصوصی  بخش  توسط  اتومبیل  نمایشگاه های 
توسعه  و  بازرگانی  امور  شد.معاون  آغاز  آن  احداث  مراحل  و  کلنگ زنی 
تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی تصریح کرد: در این 
رابطه هم اینک بتن ریزی مغازه ها انجام شده اما با توجه به عدم هماهنگی 
بین مجری طرح، شهرداری و اداره صنعت ،معدن و تجارت جلسه ای برگزار 
هماهنگی  و  دستورالعمل  با  پروژه  اجرای  تطبیق  واحدها،  انتقال  نحوه  و 

مجریان و نماینده شهرداری با اتحادیه اصناف بررسی شد.
وی بیان کرد: بنابراین با توجه به تصویب ضرورت هماهنگی مقرر شد 
مجریان طرح با اداره شهرستان، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه همکاری و 

هماهنگی الزم را داشته و در نهایت از محل این طرح بازدید به عمل آمد.
دهقان با اشاره به گزارش عملکرد 9 ماهه اداره توسعه زیرساخت های 
توسعه  و  ایجاد  کارگروه  جلسه  نخستین  امسال  گفت:  استان  تجاری 
و  مسائل  و  برگزار  مزاحم  و  آالینده  صنوف  انتقال  و  صنفی  شهرک های 
مشکالت اتحادیه درودگران بررسی شد و با توجه به ارائه راهکارهای الزم 

اخبار شهرستان ها
توسط ادارات ذی ربط مقرر شد اخذ انشعاب آب، برق و گاز پیگیری شود.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
آذربایجان غربی در زمینه روند پیشرفت احداث مجتمع ضایعات افزود: در 
استان  شهرسازی  و  راه  سازمان  از  الزم  استعالمات  شد  مقرر  زمینه  این 

اتخاذ شود.
با  واحدهای صنفی  اطالعات  استخراج  به  توجه  با  دهقان تصریح کرد: 
پروانه از سایت مرجع ایرانیان و آمار اعالمی اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل 
حال  در  پروانه  بدون  واحد   70 و  پروانه  با  واحد   290 هم اینک  ارومیه، 

فعالیت هستند.
وی افزود: عالوه بر آن با توجه به جمع بندی اطالعات واحدهای احداثی 
تعداد  هم اکنون  است،  واحد  در مجموع 417  که  تا سه  یک  فاز  مجتمع 
و  بوده  موجود  صنفی  واحدهای  از  بیشتر  واحد   57 احداثی  واحدهای 
بنابراین با توجه به عدم ارائه مستندات و دالیل کافی توجیهی و به دلیل 
نداشتن توجیه فنی و اقتصادی، درخواست اتحادیه نمایشگاهداران ارومیه 
و اشخاص حقیقی برای احداث فاز چهار مورد موافقت کارگروه قرار نگرفت.
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
آذربایجان غربی اظهار داشت: امسال در شهرستان تکاب برای انتقال صنوف 
آالینده و مزاحم، جلسه کارگروه متشکل از ادارات مرتبط تشکیل و طرح 
توجیهی انتقال اصناف به شهرک های صنفی بررسی شد و اتاق اصناف با 

هماهنگی اتحادیه ها در حال مکان یابی برای احداث شهرک صنفی است.
برگزاری كارگاه آموزشی بین المللی كشاورزی و 

منابع طبیعی
المللی کشاورزی و منابع طبیعی ویژه  بین  کارگاه آموزشی 20 روزه  
مدیران ادارات کشاورزی کشور پاکستان درمعاونت آموزش مرکز تحقیقات 

کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی در حال اجراست.
و  کشاورزی  ادارات  مدیران  از  نفر   20 تعداد   آموزشی  کارگاه  دراین 
منابع طبیعی استانهای شمالی کشور پاکستان حضور دارند و از تاریخ دهم 
لغایت سی ام دی ماه جاری برگزار می گردد در این کارگاه آموزشی در 
خصوص بسیاری از موضوعات کشاورزی و منابع طبیعی ازجمله)کشاورزی 
پایدار ،خاکورزی حفاظتی و ...  دوره آموزشی برگزار خواهد شد و بازدید 
از بخشهای پژوهشی و مراکز تولیدی کشاورزی استان مرکزی  نیز  هایی 

انجام خواهد پذیرفت.
به میزباني شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي :

دومین جلسه هماهنگي كار گروه اجرایي توسعه 
بنگاه هاي كوچک و متوسط استان برگزار شد

جلسه  دومین  مرکزي  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  میزباني  به 
با  استان  بنگاه هاي کوچک و متوسط  اجرایي توسعه  هماهنگي کارگروه 
اتاق  رئیس   ، مرکزي  استان  مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي  حضور 
اصناف ، معاونان سازمان صنعت ، معدن و تجارت و مدیران حوزه صنایع 
شرکت  این  جلسات  سالن  محل  در  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  کوچک 
برگزار شد . در این جلسه نحوه همکاري در راستاي انتقال صنوف تولیدي 
و  قرار گرفت  بررسي  مورد  استان  نواحي صنعتي  و  به شهرکها  آالینده  و 
مقرر گردید براي حل مشکالت جلسه اي مشترک با حضور تمامي روساي 
اتحادیه ها برگزار گردد تا میزان زمین مورد نیاز صنوف و محل استقرار 
آنها در شهرکها و نواحي صنعتي مشخص گردد .آمره مدیر عامل شرکت 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در این جلسه گفت : با توجه به شرایط 
واگذاري حق انتفاع از زمین و تاسیسات در شهرکها و نواحي صنعتي ، این 
مهم فرصت مناسب و مطلوب براي توسعه فعالیت هاي صنوف است و این 
چارچوب  در  صنوف  با  همکاري  هرگونه  جهت  را  کامل  آمادگي  شرکت 

قانون و مقررات را دارد .
تقدیر از مدیر كل و دبیر شورای اقامه نماز اداره كل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
در اولین اجالس استانی نماز که با حضور آقای دکتر مظفر قائم مقام 
ستاد اقامه نماز کشور، حضرت آیت ا.. نورمفیدی امام جمعه شهرگرگان ، 
حضرت آیت ا.. شاهرودی نماینده محلس خبرگان ، دکتر صادقلو استاندار، 
فرمانداران ، ائمه جمعه و جماعات شهرستانهای استان،اعضاء شورای اقامه 
نماز ادارات استان و یاوران نماز استان در محل تاالر فخرالدین اسعدگرگانی 
برگزار شد با اهداء لوح تقدیر از مدیر کل و دبیر شورای اقامه نماز اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری تقدیر بعمل آمد.
تفسیر  نورمفیدی طی سخنانی ضمن  ا..  آیت  اجالس حضرت  این  در 
آیات الهی قرآن کریم و احادیث و روایاتی از ائمه جمعه پیرامون نماز ، بر 

پرداختن به روح معنوی نماز تاکید نمودند.
دکتر مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور دیگر سخنران این اجالس 
بودند که ایشان در خصوص علت تاکید بر نماز فرمودند: اگر ترویج نماز و 
نمازخواندن درست انجام شود کارها درست انجام میپذیرد و یقیناً خداوند 
در انجام کار کمک میفرمایند . در ادامه ایشان گفتند: عده ای بودند که 
ما را با فرهنگ نماز آشنا کردند ، حال وظیفه ماست که به نحو شایسته با 

توجه به دین خود را نسبت به نماز ادا کنیم .آقای دکتر صادقلو استاندار 
آخرین سخنران این اجالس بودند که ایشان نیزعلی رغم همه فعالیتهای 
خوبی که در اینخصوص صورت گرفته اما هنوز نامکشوفه های نماز باقی 
است که باید با برگزاری هدفمند چنین جلساتی سایر مفاهیم نماز را کشف 
کنیم . استاندار کالم خود را با سخنانی از شهید مطهری که فرموده بودند 
“ سعی کنید حق نماز را ادا کنید “ و پرسش این سئوال از حضار که آیا ما 
وظیفه و حق نماز را ادا کرده ایم و دعا برای همه خدمت گزاران عرصه نماز 
به پایان بردند.این اجالس با اهداء لوح تقدیر به فعاالن عرصه نمازاز جمله 
آقای مهندس قزل سفلو مدیر کل و آقای احمد کردجزی دبیر شورای اقامه 

نماز اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به پایان آمد
ستاد هفته منابع طبیعی استان گلستان تشکیل شد
،مهندس  جهادکشاورزی  سازمان  ریاست  مهاجر  دکتر  آقای  حضور  با 
قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری  ، مسئول حوزه نمایندگی 
تحقیقات کشاوری  ، مدیران مرکز  فقیه در سازمان جهاد کشاورزی  ولی 
و منابع طبیعی ، مدیریت ترویج ، روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی 
منابع  هفته  برگزاری  ستاد  اولین جلسه   ، کل  اداره  این  عمومی  روابط  و 

طبیعی تشکیل شد.
هفته  شعار  اجرایی،  سیاستهای  و  شمار  روز  بیان  ضمن  جلسه  دراین 
منابع طبیعی سال 1394“ مدیریت جامع منابع طبیعی با مشارکت مردم “ 
نیز اعالم گردیده ، دکتر مهاجر به عنوان رئیس ومهندس قزلسفلو به عنوان 
اهمیت منابع  به برشمردن  اقدام  برگزاری هفته منابع طبیعی  دبیر ستاد 
طبیعی و آبخیزداری نموده ، خواستار انجام اقدامات ذیل شدند  دیدار با 
نماینده معزز ولی فقیه در این ایام  ، لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های 
صداوسیما ، توجه به طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز چهل چای و بازدید 
مدیران از این طرح ، توجه به جنگل کاری اقتصادی با هدف مشارکت مردم 
، حضور در ستادهای نمازجمعه استان ، فعال کردن ستادهای شهرستانی و 
استفاده از تمامی ابزارهای الزم برای فرهنگ سازی مناسب تاکید کردند .

مندی  وظیفه  خصوص  در  اعضاء  توسط  مطالبی  بیان  با  نشست  این 
بر  با ذکر صلواتی  ادامه پیدا کرد و  برنامهای قابل اجرای خویش  و شرح 

محمد)ص( و آل محمد به پایان رسید.
فوت ۶نفر در اثر آنفوالنزا تایید شد/كمبود ۱۳۶۵ 

تخت درمانی
ارومیه - بهاره پورعلی :رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
به  ابتال  اثر  بر  استان  این  در  نفر  شش  فوت  از  غربی  آذربایجان  درمانی 

بیماری آنفلوالنزا خبر داد. 
بیماری  آنفلوانزا  بیماری  اینکه  بیان  با  نشست خبری  در  آقازاده  جواد 
افراد دارای  افزود:  مسری است که در همه کشورهای دنیا بروز می کند 
ابتال به این  از  باید بیشتر مواظب خود باشند و تا حد امکان  باال  ریسک 
بیماری جلوگیری کنند و در صورت ابتال نیز باید به سرعت زمینه مداوا 
برای آنها فراهم شود.وی ادامه داد: در صورتی که سرماخوردگی تا سه روز 
با مداوای معمولی برطرف نشود، شهروندان می توانند به پزشک مراجعه 
کنند ولی نباید با ایجاد التهاب در بین مردم و مراجعه بیش از اندازه به 

درمانگاه ها زمینه بروز شایعه را در بین مردم فراهم کرد.
آقازاده در ادامه با اشاره به حرف و حدیث های شیوع بیماری آنفوالنزای 
نیز که در روزهای  آنفوالنزای خوکی  نیز گفت: موضوع  خوکی در استان 
اخیر در بین مردم مطرح شده، اساس ندارد و منطقی و علمی نیست.رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی در پاسخ به سوالی در خصوص میزان مرگ و میر در 
استان و مهمترین علل آن گفت: علت فوت بیماران در آذربایجان غربی در 
درجه اول بیماری قلب و عروق و در درجه دوم سرطان ها و تومورها است.

بیماری قلب و عروق مهمترین عامل مرگ و میر در آذربایجان غربی
آقازاده یاد آور شد: با توجه به آمار کشوری میزان مرگ و میر به این 
علت در استان ما رو به افزایش است، چون در سایر استان ها سوانح رانندگی 

دومین علت است و سرطان در ردیف سوم قرار دارد.
به  استان  در  سرطان  افزایش  های  حدیث  و  حرف  خصوص  در  وی 
خصوص ارومیه به دلیل تبعات منفی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه 
اظهارداشت: تاثیر خشک شدن دریاچه ارومیه در افزایش سرطان در استان 

از لحاظ علمی فرضیه ای ثابت نشده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در این 
زمینه قصد داریم روی 10 هزار نفر مطالعاتی انجام دهیم تا صحت یا عدم 
زمینه  این  در  نظر  اظهار  علمی  نتایج  بدون  ثابت شود گفت:  مسئله  این 
درست نیست.وی در ادامه با اشاره به اقدامات این دانشگاه در زمینه درمان 
و زیرساخت های الزم در این خصوص گفت: در بهسازی مراکز بهداشتی 
و  هزینه شده  اعتبار  ریال  میلیارد   41 امسال  و شهری  روستایی  درمانی 

استان در این زمینه به استانداردهای موجود رسیده است.
با  غربی  آذربایجان  درمانی  خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
اشاره به اینکه متاسفانه با وجود این هزینه کرد همچنان با کمبود تخت 
بیمارستانی در استان مواجه هستیم عنوان کرد: میزان تخت استاندارد در 
استان باید پنج هزار و 200 تخت وجود داشته باشد که در شرایط فعلی با 

کمبود یک هزار و 3۶5 تخت مواجه هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 
به تکمیل زیرساخت های بهداشتی و درمانی در استان اشاره و اضافه کرد: 
1۸0 خانه بهداشت در عرض یکسال ساخته شده و شبکه خانه بهداشت 
در استان ما تکمیل شده است و برای رسیدن به این هدف 1۸0 میلیارد 

ریال اعتبار هزینه شده است.
دستگیری قاچاقچیان محموالت جنگلی

در دی ماه سال جاری مامورین منابع طبیعی شهرستانهای کردکوی ، 

بندرگز و گرگان در هنگام گشت و مراقبت از عرصه های جنگلی 14نفر 
یا حمل محموالت جنگلی  را ، حین تهیه و  از قاچاقچیان منابع طبیعی 
مورد شناسایی قرار داده آنها را دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.

تخلفات مذکور شامل ده فقره قطع و قاچاق چوب آالت جنگلی به حجم 
15مترمکعب و دو فقره برداشت غیر مجاز چلم به میزان ۸1 هزار شاخه 
دستگاه  همچنین شش   ، اند  گردیده  ضبط  مکشوفه  محموالت  که  بوده 
نیز  یگان حفاظت  یا  انتظامی  نیروی  توسط  این محموالت  خودرو حامل 
توقیف شده اند شایان ذکر است در حوزه اداره منابع طبیعی بندرگز،  حین 
به شدت   جنگلی  آالت  قاچاق چوب  حامل  خودرو  یک   ، گریز  و  تعقیب 
به خسارت  منجر  که  نمودند  برخورد  منابع طبیعی  مامورین  با خودروی 

سنگینی به خودروی منابع طبیعی شد
شهردار اصفهان درهمایش فرصت های سرمایه 

گذاری شهر خالق:
اصفهان مملو از اسطوره های بی بدیل فرهنگی است
بین  همایش  برگزاری  اصفهان  -شهردار  فرد   توکلی  بهمن   - اصفهان 
المللی فرصت های سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان را زمینه ای برای 

رقابت اصفهان با شهرهای بزرگ جهان دانست. 
نژاد در همایش “فرصت های  به گزارش خبر نگار ما ، مهدی جمالی 
سرمایه گذاری شهر خالق اصفهان” اظهارکرد: همیشه شهرهای برتر جهان 
در معرض کسب موفقیت منحصربه فرد قرار گرفته و می گیرند، در واقع 
شهرهای مطلوب دنیا به دنبال رقابت تنگاتنگ در حوزه بازارهای جهانی 
و تعامل با سایر شهرهای متروپلیس برای سرمایه گذاری بوده و هستند 
اساطیری  جایگاه   ، فرد  منحصربه  های  موفقیت  بهترین  از  یکی  یقینا  و 
برای شهرهاست.وی افزود: پاریس با بیشترین تعداد گردشگر و حجم سفر 
نام ایفل مطرح و مشهور است، و این برج ایفل  امروزه به اسطوره ای به 
بود که به پاریس وجهه بین المللی داد، ایفل پاریس را تکثیر و فرهنگ 
مردم آن کشور را روایت کرد و در واقع پاریس به راحتی با این المان به 

یک اسطوره تبدیل شد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: برج ساعت بینگ بن، لندن را اسطوره کرد 

و ایراهاوس سیدنی و ارگ کرملین مسکو را اسطوره کرده است.
و  است  تکرارشونده  های  روایت  اسطوره  کرد:  خاطرنشان  نژاد  جمالی 
هر چیزی که بتواند الگو باشد می تواند یک اسطوره باشد، به همین دلیل 
اصفهان مملو از اسطوره هاست، کوچه به کوچه، رواق به رواق، چهارسوق 
به چهارسوق، عمارت به عمارت و نه فقط اسطوره های صورتی، بلکه این 
شهر مملو از اسطوره های سیرتی نیز هست که آیین فتوت و جوانمردی، 
نوازی، آیین تهذیب نفس و مناجات، فرهنگ وقف  آیین پهلوانی و یتیم 
باشد.وی  می  ها  اسطوره  این  از  بخشی  شهادت  و  ایثار  فرهنگ  نذرو  و 
دانش  و  نوآوری  و  خالقیت  اگر  و  هاست  فرصت  شهر  اظهارکرد:اصفهان 
حفظ  های  نامه  آیین  اگر  و  شود  مستولی  سنتی  تفکرهای  بر  محوری 
حقوق سرمایه گذاران تدوین گردد و اگر شورای سرمایه گذاری خارجی و 
رصدخانه فرصت ها در شهر تاسیس شود، نصف جهان می تواند سرمایه 
منافع  حافظ  جهان  نصف  مردم  بار  این  و  کند  جذب  را  خارجی  گذاران 
کامل  به جهانی  تا شهرشان  شوند  می  خارجی  و  داخلی  گذاران  سرمایه 

تبدیل شود.
گذاران،  با سرمایه  برای همراهی  نژاد خاطرنشان ساخت:امروز  جمالی 
دلسوز  شورایی  و  خونگرم  مردمی  با  همزبان  و  همدل  شهر  اسطوره  یک 
برای  امنیت  و  ثبات  باعث  موضوع  همین  که  داریم  پیگیر  دولتمردان  و 
هر سرمایه گذار است. نماینده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از 
کشور هم در این همایش با اشاره به اینکه در حال حاضر بانک اطالعاتی 
به سرمایه  است  است، گفت: الزم  ایجاد  از کشور در حال  ایرانیان خارج 
گذاران احترام گذاشته شود نه این که فقط پولشان بخواهیم .سید مجید 
بین المللی  روز همایش  در دومین  پنل گردشگری  در حاشیه  زاده  حالج 
 ۶.5 اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  خالق  شهر  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
اظهار  زندگی می کنند،  از کشور  ایران در خارج  از جمعیت کشور  درصد 
این  از ظرفیت  استفاده  برای  برنامه ریزی های الزم  داشت: در حال حاضر 
افراد برای سرمایه گذاری در ایران مورد توجه قرار گرفته است.وی با اشاره 
به اینکه سرمایه ایرانیان خارج از کشور از سرمایه های نفتی کشور باالتر 
ایران  در  به سرمایه گذاری  تمایل  از کشور  خارج  افراد  تمام  افزود:  است، 
دارند سرمایه گذاری  تعلق  احساس  ای که  منطقه  در  و می خواهند  دارند 
کنند.نماینده دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در ادامه با 
اشاره به اینکه در حال حاضر بانک اطالعاتی ایرانیان خارج از کشور کامل 
خدمات  مرکز  دفاتر  استان ها  تمام  در  اساس  این  بر  داشت:  ابراز  نیست، 
مشاوره ایرانیان خارج از کشور  را راه اندازی کرده ایم تا بتوان آمار دقیق از 

این افراد را به دست آورد.
مدیركل ورزش وجوانان استان مركزی:

طرح اشتغال پاره وقت قهرمانان ورزشی به وزارت 
ورزش وجوانان ارائه شد

سعید ملکی مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی از ارائه طرح اشتغال 
پاره وقت قهرمانان ورزشی  به وزارت ورزش وجوانان خبر داد.

مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی در نشست مشترکی که دردفتر 
است  ضروری  گفت:  شد  تشکیل  وجوانان  ورزش  وزارت  های  طرح  امور 

مشکالت اشتغال قهرمانان ورزشی کشور حل شود.
را  و سالم، جامعه ای سالم  ورزشکار  نیروهای  اینکه حضور  بیان  با  وی 
در پی دارد، افزود: این مهم نیازمند توجه به مشکالت ورزشکاران و حل 
کمبودهای آنان است.مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی تصریح کرد:  

ورزشکاران رده سنی بزرگساالن به دلیل نداشتن شغل مشخص و ناتوانی 
در رفع مشکالت مالی قادر به ادامه ورزش کردن و ادامه فعالیت در رشته 

ورزشی مورد عالقه خود نیستند.
برنامه ریزی های صورت  ادامه داد: برهمین اساس طی  سعید ملکی  
گرفته در اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی طرح اشتغال پاره وقت 
ورزشکاران وجوانان  ارائه شدکه از ورزشکاران وجوانان  در راستای توسعه  
جوانان  های  وسمن  ورزشی،باشگاهها  هیاتهای  دستگاه،  کلیه  در  کاری 

بصورت پاره وقت  وپروژه ای استفاده شود
از نکات این  مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی بیان داشت: یکی 
طرح استفاده از ظرفیت وپتانسیل نیروی جوانی در عرصه اجرایی برنامه 
این طرح  کلیات  با  ملکی گفت:  باشد.سعید  اجرایی می  ها ودستگاههای 
موافقت گردیده و مقرر شد  با اصالحات جزئی در جلسه ای که با حضور 
سایر دستگاه مرتبط در وزارت ورزش وجوانان تشکیل خواهدشد بررسی 

وبه تصویب خواهد رسید
مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی در پایان  توضیح داد:این طرح 
در استان مرکزی بعنوان استان پایلوت به اجرا گذاشته می شود  وپس از 

بررسی نقاط ضعف وقوت  به صورت کشوری اجرا خواهد شد.
آب  گلستان:تاسیسات  آبفا  شركت  مدیرعامل 
 ۶۵ با  گمیشان  و  بندرتركمن  شهرهای  كن  شیرین 

درصد پیشرفت در حال اجرا است
.به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان مهندس 
ایجاد  طرح  اجراي  روند  مدت  این  طي  افزود:  رحمتی  هادی  محمد 
بندر ترکمن و گمیشان تسریع شده  تاسیسات آب شیرین کن شهرهای 
است.وی با اشاره به افق تامین آب شرب شهرهای بندر ترکمن و گمیشان 
با  شده،  انجام  آب  بخش  در  که  خوبی  گذاری  سرمایه  به  توجه  با  افزود 
راه اندازی تاسیسات آب شیرین کن شهرهای مذکور بخشی از مشکالت 
تامین آب شرب مرتفع خواهد شد.مدیرعامل شرکت آبفا گلستان تصریح 
با  بازگشایی گره کور  تامین آب شرب شهرهای ترکمن و گمیشان  کرد 
راه اندازی آب شیرین کن میسر خواهد شد و با اجرای این طرح 7 هزارو 

500 متر مکعب در شبانه روز به منابع تامین این شهرها افزوده خواهد
مهندس محمد هادی رحمتی اظهار داشت : طرح ایجاد تاسیسات آب 
شیرین کن بندر ترکمن و گمیشان به روش BOO با مشارکت شرکت رعد 
آب جنوب و با اعتباربالغ بر 300 میلیارد ریال  اجرا خواهد شد.وی با بیان 
این مطلب که طرح ایجاد تاسیسات آب شیرین کن گمیشان و بندترکمن 
شامل تامین مالی ،طراحی،تهیه و خرید ، اجرای،نصب و راه اندازی ،بهره 
برداری ، نگهداری و مالکیت )BOO( به مدت 15 سال می باشد افزود 
این طرح در حال  در حال حاضر عملیات ساخت سوله ها و مهمانسرای 
انجام است و بعد از اتمام آن کارشناسان جهت نصب تاسیسات و تجهیزات 
مستقر خواهند شد .مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان طول 
خط انتقال آب شیرین کن بندرترکمن و گمیشان  را 2 کیلومتر بیان نمود 
و افزود در حال حاضر ۶ حلقه چاه برای این طرح حفاری شده که تاکنون 
برای 3 حلقه آن مجوز و پروانه بهره برداری گرفته شده و در مجموع 45 

لیتر در ثانیه آب از این چاه ها برداشت خواهد شد.
مهندس رحمتی با اشاره به اینکه در گلستان ظرفیت آبی موجود نصف 
آینده  برای  الزم  تدابیر  و  پیش بینی  و  نیست  هم  نیاز  مورد  آبی  ظرفیت 
ضرورت دارد خاطر نشان کرد با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولیدی 

آب شیرین 7۶00 مترمکعب در روز افزایش می یابد.
وی در ادامه افزود از زمانی که قرارداد آب شیرین کن در استان منعقد 
شده تمام نگاه ها در استان به این سمت رفته و امیدواریم با  ورود سرمایه 
آب  تاسیسات  مناقصه  نزدیک  آینده  در  استان  به  خصوصی  بخش  گذار 

شیرین کن شهرهای بندرگز و نوکنده انجام شود.
كاهش 9۳ میلیون لیتری مصرف فراورده های نفتی 

در استان گلستان
 از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه،717 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی 
در استان گلستان به مصرف رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 93 

میلیون لیتر کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گلستان، امیر بنی کریمی مدیر منطقه با بیان این خبر گفت: سهم بنزین 
بود که در  لیتر  و  500  هزار  میلیون  زمانی، 307  بازه  این  در  مصرفی 
قیاس با مدت مشابه سال قبل، 0/7 درصد افزایش یافته است .وی درباره 
مصرف نفت سفید نیز گفت: مصرف این فرآورده با ۸,۸ درصد کاهش به 
.بنی کریمی  لیتر در 9 ماه امسال رسیده است  40 میلیون و 3۸2 هزار 
بازه  این  در  نفتگاز  لیتر  هزار   177 و  میلیون   3۶5 مصرف  از  همچنین 
آن  لیتر  هزار   500 و  میلیون   ۶9، مقدار  این  از  گفت  و  داد  خبر  زمانی 
نفت گاز مصرفی نیروگاهی و 295 میلیون و ۶70 هزار لیتر آن را نفتگاز 
نفتگاز)  کلی  مصرف  کرد:  تصریح  ادامه  در  است.وی  بوده  نیروگاهی  غیر 
نیروگاهی وغیر نیروگاهی( به نسبت 9 ماه سال گذشته 19/4 درصد کاهش 
زمان  مدت  در  نیز  کوره  نفت  مصرف  کریمی  بنی  گفته  به   . است  یافته 
مشابه  مدت  به  نسبت  که  بوده  لیتر  هزار   ۶30 و  میلیون  سه  شده  یاد 
سال قبل )7 میلیون و 341 هزار لیتر(، 50/5 درصد کاهش داشته است 
.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان، همچنین از 
مصرف157 میلیون و 2۸3 هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده )سی ان 
جی( در 9 ماه امسال خبر داد و گفت: مصرف این سوخت پاک نسبت به 
مدت مشابه سال قبل 0/3 درصد افزایش یافته است است.وی اظهار کرد: 
مقدار مصرف گاز مایع )ال پی جی( نقاط مختلف گلستان نیز در این بازه 

زمانی ۸4 میلیون و 575 هزار لیتر می باشد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد:

مخالفت با حضور 
فروشگاه های اینترنتی خارجی در ایران

آیت اهلل سید علی سیستانی مرجع عالیقدر عراق در فتوایی بازی معروف »کلش آو کلنز« 
را تحریم کرد.

ایرنا- سید خضیر المدنی از وکالی آیت اهلل سیستانی در سخنرانی قبل از خطبه های نماز 
جمعه در کربال اخیرا اعالم کرد که آیت اهلل سیستانی خرید و فروش و تجارت و بازی کردن با 

این بازی الکترونیکی را به طور کامل تحریم کرده است.
همچنین دفتر آیت اهلل سیستانی اصل فتوا را روی صفحه شخصی ایشان گذاشت و در پاسخ 
سوالی که آیا اجازه خرید و فروش بازی و هزینه کردن پول برای این بازی امکان پذیر است که 

عین جواب دفتر آیت اهلل سیستانی به شرح زیر است:
»طبق نظر آیت اهلل سیس���تانی فروش این بازی صحیح نیست و اصل بازی کلش نیز مجاز 

نمی باشد و در عین حال می توان به آرای فقهای دیگر در این خصوص مراجعه کرد.«
سایت رسمی عتبه حسینی روز سه شنبه درخصوص علت صدور چنین فتوایی از سوی آیت 
اهلل سیستانی نوشته اس���ت: با توجه به اینکه امکان ارتقا بازی طبق خواسته های بازی کننده 
وجود دارد، تروریست های داعش اخیرا توانس���ته اند این بازی را متناسب با سیاست های خود 

دستکاری کنند و از طریق آن در بین نوجوانان و جوانان سربازگیری کنند.
این سایت با بیان اینکه بازی کلش انعکاسی از جنگ ها و سالح های واقعی در فضای مجازی 
است، ادامه داد: گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه توانسته است که این بازی را متناسب 

با سیاست های خود ارتقا دهد.
به نوشته سایت عتبه حسینی، معموال 7۰ درصد بازی به گونه ای است که همواره گروه های 

جنایتکار به نیروهای منظم نظامی حمله ور شده و اقدام به قتل و کشتار و تخریب می کنند.
در بازی کلش آو کلنز بازی کننده می تواند حسب خواست خود یک شهر یا پادگان نظامی را 
ایجاد و نیروهای خود را آموزش داده و سپس برای گرفتن غنیمت، دست به غارت و کشتار بزند.

به دلیل تبلیغ داعش صورت گرفت85 درصد دانش آموزان تهرانی در فضای مجازی هستند

تحریم بازی »کلش آو کلنز«
 از سوی آیت اهلل سیستانی

آمار

مدی���رکل آموزش و پرورش ش���هر ته���ران در 
مراس���م انعقاد تفاهم نامه با تبیان گفت: 85 درصد 

دانش   آموزان تهرانی درگیر فضای مجازی اند.
ایکنا- اس���فندیار چهاربند گفت: وی افزود: یک 
میلیون و 8۰ ه���زار دانش آموزان در ش���هر تهران 
مشغول به تحصیل هس���تند که از این تعداد بیش 
از 85 درصد آنها درگیر فضای مجازی اند. همچنین 
سن استفاده از فضای مجازی حتی به زیر پنج سال 
رسیده است. با این تفاسیر اگر نتوانیم مصونیت های 
الزم را ایجاد کنیم و با آشفتگی در این فضا مشغول 
باشیم قطعا دوره رشد نسل آینده بدون سپر محافظ 
خواهد بود و حتی اصالحش در سنین باالتر هزینه 

سنگینی خواهد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تصریح کرد: 
باید کار ملی و جهادی در عرصه فضای مجازی رخ 
دهد تا تربیت فرزندان مان براس���اس داشته های مان 

باشد.
وی بیان کرد: دشمن بارها گفته که هدف اولم در 
منطقه، جمعیت منطقه است و حتی وزیر امورخارجه 
دو ماه پیش در مجمع فعاالن شبکه اجتماعی عنوان 
کرد که از فرصت شبکه های اجتماعی باید برای نفوذ 
در افکار کودکان، نوجوانان و جوانان منطقه خاورمیانه 
اس���تفاده کرد تا ارزش ها و انتظارات مان را از زبان 

فرزندان کشورشان به گوش حاکمان برسد.

چهاربند گفت: این یک جنگ آشکار و یک تهدید 
بزرگ اس���ت و باید در این فضا هویت مان را حفظ 
کنیم که حفظ هویت از ویژگی های توسعه است. اگر 
در این مسیر کوششی نکنیم و براین تصور باشیم که 
مرزها محافظت می شوند س���خت در اشتباه هستیم 
چراکه آنها از داخل افکارها را با هزینه و منابع مان اما 

به نفع خودشان اشغال کرده اند.
وی بیان کرد: در فضای مجازی دیر شروع کرده و 
تاخیرداشته ایم. تحلیلی در این فضا شاهد نبوده ایم و 
عقب ماندگی قابل توجهی در سه عرصه دانش، مهارت 
و فرهنگ اس���تفاده از فضای مجازی داریم که در 

مجموع همان سواد رسانه ای می شود.
مدیرکل آم���وزش و پرورش ش���هر تهران گفت: 
آموزش سواد رس���انه ای را باید از سنین پایین در 
آموزش و پرورش آغاز کنیم تا ک���ودکان از همان 

سنین با این فضا آشنا باشند.
وی بیان ک���رد: تولید محتوا و ط���رح ملی هنر و 
خالقیت، طرح مهمی اس���ت چراکه موضوع هنر در 
مدارس کم رنگ شده اس���ت درحالی که هنر بستر 

خالقیت است.
چهاربند گفت: در راس���تای ای���ن تفاهم نامه باید 
کارگروهی تش���کیل ش���ود تا بتوانیم بندهای این 
تفاهم نامه را محقق کنیم. همچنین هر نوع امکانات 

مورد نیازتان را در سازمان تامین خواهیم کرد. 
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واگذاری مخابرات، بهترین 
تمرین خصوصی سازی دولت بود

۶ سال پس از خصوصی شدن مخابرات، نزدیک ۱۸ 
هزار میلیارد تومان به عنوان س���ود مستقیم به دولت 
پرداخت شده که این رقم به اندازه تمام درآمد دولت از 

مخابرات بعد از انقالب اسالمی است.
فناوران- چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات در دیدار با جمعی از مدیران رسانه و 
دانشجویان در اظهاراتی، به انتقاد از شیوه خصوصی سازی 
مخابرات پرداخت و با بیان اینکه مخابرات فقط به دنبال 
سود است، گفت: نمی خواهیم پست به سرنوشت مخابرات 
دچار شود.اکنون اما شرکت مخابرات ایران در اطالعیه ای 
پیرامون این موضوع به چند نکته اشاره کرده و قضاوت 
در مورد خوبی و بدی خصوصی سازی را به افکار عمومی 
سپرده است. در پاسخی که مخابرات به رسانه های منتشر 
کننده سخنان واعظی داده، آمده است: بیشترین سود از 
خصوصی شدن مخابرات، عاید دولت شده است، به نحوی 
که در ۶ س���ال پس از خصوصی سازی، نزدیک ۱۸هزار 
میلیارد تومان به عنوان سود مستقیم به دولت پرداخت 
شده که این رقم به اندازه تمام درآمد دولت از مخابرات بعد 
از انقالب اسالمی است. بنابراین، وزیر محترم می بایست 
دست اندرکاران خصوصی سازی را تشویق می کرد تا این 
روند را ادامه دهند.چهار میلیون تلفن ثابت دایر شده، 
۴۱ برابر شدن تعداد پورت های پرسرعت و سرمایه گذاری 
۶۸۰۰ میلی���ارد ریالی در بخش تلف���ن ثابت پس از 
خصوصی سازی، واگذاری بیش از ۳۰ میلیون سیم کارت 
و سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومانی در بخش 
تلفن همراه، علیرغم فشارهای موجود، نشان دهنده نگاه 
توسعه ای مخابرات به این بخش است، ضمن اینکه ۸۰ 
هزار کارمند از بدنه دولت، جدا و توسط مخابرات مدیریت 
می شوند.در ادامه پاسخ شرکت مخابرات ایران آمده است: 
وزیر محترم ارتباطات در مقایس���ه ای با وضعیت پست 
و مخابرات گفته اند: نمی خواهیم پس���ت به سرنوشت 
مخابرات دچار شود. ما هم معتقدیم وضعیت پست با 
مخابرات، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، زیرا فقط در 
بخش تعرفه های پستی از سال ۸۲ تاکنون شاهد افزایش 
۳۰ برابری تعرفه ها به صورت رسمی بوده ایم )که البته 
حق پست بوده است(. در حالی که تعرفه های مخابرات از 
سال ۸۲ تاکنون با طرح های همکدسازی و ثانیه محوری 
تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. لذا مردم عزیز ما خوب 
درک می کنند که حفظ یک بن���گاه به صورت دولتی 
چه هزینه هایی را به آنان تحمیل کرده است. از این رو 
امیدواریم وزیر محترم ارتباطات و مجموعه وزارتخانه فارغ 
از بحث های رسانه ای و شخصی، نگاه توسعه ای به حوزه 
ICT را دنبال کرده و در شرایط حساس کنونی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات، بیش از پیش، یاری رسان 
شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم ترین بازوی اجرایی 

صنعت ارتباطات کشور باشند.

واکنش مثبت بورس به شایعه 
همکاری اورنج و همراه اول

با انتش���ار ش���ایعه ای در بازار س���هام در زمینه 
سرمایه گذاری اپراتور فرانس���وی اورنج در همراه اول 

شاخص این شرکت با رشد قابل توجهی روبه رو شد.
تسنیم- س���ایت ش���رکت مخابرات ایران اعالم 
کرده برخی ش���ایعات در بازار حاکی اس���ت که این 
سرمایه گذاری در جریان سفر قریب الوقوع روحانی به 

پاریس اعالم خواهد شد.
وزیر ارتباط���ات چند ماه قبل از مذاک���ره اپراتور 
فرانس���وی اورنج با یکی از اپراتورها برای خرید سهام 

خبر داده بود اما نام آن اپراتور را اعالم نکرده بود.
در هفته های اخیر نیز خبرهای متعددی از تالش 
برخی اپراتورهای خارجی برای سرمایه گذاری در بازار 

ایران به گوش رسیده بود.
عالقه مندی برای س���رمایه گذاری در بازار مخابرات 
ایران با توجه به لغ���و تحریم ها از ماه ها قبل با حضور 
هیات هایی از شرکت های مختلف در بازار تکنولوژی و 
مخابرات ایران و ارزیابی بازار شنیده می شد اما هیچگاه 

خبر رسمی از این موضوع اعالم نشد.

رییس سندیکای صنعت مخابرات ایران مطرح کرد

انتقاد از تحریم دو ساله مخابرات 
توسط وزارت ارتباطات

رییس سندیکای صنعت مخابرات ایران گفت: با 
رکود دو ساله مخابرات به نظر می رسد مخابرات از 
سوی وزارت ارتباطات تحریم شده که بارها گفته ایم 
که اگر دلتان به حال مخابرات نمی س���وزد به حال 

صنعت مخابرات کشور بسوزد.
فارس- فرامرز رستگار رییس سندیکای صنعت 
مخابرات ایران با بیان اینکه رکود در شرکت مخابرات 
باعث رکود در صنعت مخابرات کشور شده،  گفت: با 
تعرفه ۵ تومانی برای ۳ دقیقه مکالمه داخل استانی، 
همکدس���ازی تلفن ثابت و ثبات ۱۰ ساله تعرفه ها 
علیرغم تورم ساالنه به نظر می رسد درآمد مخابرات 

کفاف توسعه را نمی دهد.
رستگار ادامه داد: با توسعه شرکت مخابرات امکان 
پویایی و توس���عه در صنعت مخاب���رات و پیرو آن 

اشتغال زایی نیز فراهم می شود.
رییس س���ندیکای صنعت مخابرات ایران با بیان 
اینکه با ادامه رکود دو ساله مخابرات به نظر می رسد 
مخابرات از سوی وزارت ارتباطات تحریم شده، گفت: 
برای مثال اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با 
ارایه بسته هایی برای جذب مشتری تالش می کنند 
در حالی که مدت ها بسته پیشنهادی مخابرات برای 
تلفن ثابت با مخالفت وزارت ارتباطات روبه رو می شود.

New Tab New Tab

ایستگاه مدار

صرف درآمد ۴۰۰میلیارد تومانی پیامک مجوز مجلس می خواهد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات کالنتری و حسابی از تاریخ 30 دی ماه آغاز می شود. با اجرای عملیات مذکور ارتباط 
تلفنی مشترکان با پیش شماره های 8819، 8820، 8864 تا 8866، 8878، 8879، 8887، 8888، 3961، 6510، 6511، 6514 تا 6517، 6519 و 6559 

به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.

اختالل در 2 مرکز 
مخابراتی

در حالی که مصارف اعتب����ار حاصل از افزایش قیمت 
پیامک ه����ا طبق تبص����ره نمایندگان مجلس ش����ورای 
اسالمی  مشخص ش����ده بود، اما در الیحه بودجه سال 
آینده نحوه تخصیص ۴۰۰میلی����ارد تومان درآمد خزانه 
 کش����ور از محل پیامک ها به درس����تی مشخص نشده 

است.
تس��نیم- نمایندگان مجلس ش����ورای اسالمی  سال 
گذشته در جریان بررس����ی بخش درآمدی الیحه بودجه 
سال 9۴ اپراتورهای موبایل را موظف کردند تا عالوه بر 
قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ری����ال را از مصرف کنندگان 
 خدمات مزب����ور دریافت و به حس����اب خزانه داری واریز 

کنند.
این موضوع که در بند الحاقی تبصره ۱9 الیحه بودجه 
سال 9۴ آمد و نهایتا مصوب شد، اپراتورهای ارایه دهنده 
خدمات مخابراتی را موظف کرد تا مبلغ دریافت شده را 
به حساب درآمد عمومی  ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری 

کل کشور واریز کنند.
در همان تبصره آمده بود که درآمد حاصله متناس����ب 
با وصول از محل اعتب����ار ردیف ۵۳۰۰۰۰-۴۰ به برخی 
از دستگاه های مشخص شده اختصاص می یابد. یعنی ۳۵ 
درصد به جمعیت هالل احمر جمهوری اس����المی ایران، 
۲۰ درصد به کمیت����ه امداد امام خمین����ی)ره( جهت 
توانمندسازی نیازمندان تحت پوش����ش، ۲۰ درصد به 

سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزینه های 
درمانی و تجهیزات توانبخش����ی افراد تحت پوش����ش، 
۵ درصد جهت تحت پوش����ش ق����رار دادن ۵۰ درصد 
حق بیمه تأمین اجتماعی بس����یجیان معسر، ۵ درصد 
به س����ازمان بیمه س����المت ایران جهت ارتقای پوشش 
تعهدات خدمات دندانپزش����کی و خودمراقبتی کودکان 
و نوجوانان زیر ۱۴ س����ال، ۵ درصد به دانشگاه پیام نور 
جهت تملک دارایی های سرمایه ای، ۵ درصد به سازمان 
پزشکی قانونی و ۵ درصد به سازمان انتقال خون ایران 
بابت تعمیر تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی 

اختصاص یابد.
حال در الیحه بودجه سال آینده )سال ۱۳9۵(، دولت 
رقم ۴۰۰ میلی����ارد تومان را به عن����وان درآمد حاصل 
از افزایش قیمت هر پیامک به عن����وان درآمدهای خود 

پیش بینی کرده است.
اما در جدول ش����ماره 9 )برآورد اعتبارات ردیف های 
متفرقه در س����ال 9۵( رقم ۳۲۴ میلیارد تومان از این 
اعتبارات را در قالب بودجه های جاری و عمرانی تخصیص 
داده و تکلیف ۷۶ میلیارد تومان آن همچنان مش����خص 

نیست.
غالمرضا مصباح����ی مقدم درباره ای����ن اختالف رقم 
گفت: طبق تبصره ای که به الیحه بودجه س����ال گذشته 
خورد، محل هزینه کرد اعتب����ارات حاصله از این بخش 

مش����خص اس����ت و دولت نمی تواند ریالی از اعتبارات 
 حاصله از افزایش قیمت پیامک را در جای دیگری هزینه 

کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با ابراز این موضوع 
که کلیه بخش های الیحه را به دقت بررس����ی خواهیم 
کرد، گفت: طبق قانون، اعتب����ارات حاصله از این بخش 
باید به خزانه دولت واریز شده و از آنجا به دستگاه های 
ذی ربط تعلق گیرد و اگر دولت از کل اعتبارات دریافتی 
تنها بخشی را تخصیص دهد، قاعدتا باقی ارقام باید در 
 خزانه دپو ش����ود و بدون مجوز قادر به خرج آن نخواهد 

بود.
وی درباره اینکه چطور می ش����ود خزانه به اعتباراتی 
خاص از محل تبصره  خوردن الیحه بودجه دس����ت یابد 
اما کل آن اعتبارات که محل هزینه  کردش مشخص است، 
هزینه نشود گفت: ممکن اس����ت دو علت برای این کار 
وجود داشته باشد؛ یکی اینکه تبصره قبلی دچار تغییراتی 
شود و مبلغی از اعتبارات س����ابق اضافه آید که در این 
صورت در خزانه دپو می شود و با مجوز در بخش هایی که 

دولت نیازمند هزینه کرد است، خرج می شود.
او افزود: دلیل دیگر که بعید به نظر می رسد، این است 
که دولت بخواهد بخشی از اعتبارات حاصله را به عنوان 
منابع خود تلقی و در بخش های مورد نظر خرج کند که 

در این صورت با آن برخورد می شود.

3 ارتباطات
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با رفع تحریم های غرب ضد  ایران بسیاری از ش���رکت های فناوری برای حضور مجدد در بازار 
ایران اظهار تمایل کرده اند.

فارس- به گزارش روزنامه حریت، شرکت ترکس���ل که یکبار بخت خود را در یک دهه پیش 
برای حضور در بازار مخابرات ایران آزمایش کرده بود حال دوباره قصد دارد شانس خود را در این 
زمینه آزمایش کند.Kaan Terzioğlu مدیر عامل شرکت ترکسل در این مورد گفته است: ایران 
بازار بزرگی است و در نقطه تمرکز ما قرار دارد. ما از نزدیک بازار ایران را زیر نظر داریم و با تمامی  

اپراتورهای تلفن همراه و ثابت آن در تماس هستیم.
ترکسل در سال ۲۰۰۴ رهبری کنسرس���یومی  را بر عهده داشت که توانست مجوز فعالیت به 
عنوان دومین اپراتور تلفن همراه را در ایران به دست آورد. اما در نهایت شرکت ام تی ان آفریقای 
جنوبی جایگزین ترکسل شد و اپراتور ترک بعد از مدتی پیگیری موضوع در دادگاه های آمریکا از 

تعقیب موضوع منصرف شد.
ترکسل امیدوار است با ارایه خدمات دیتا، موسیقی و چندرس���انه ای بازار خوبی در ایران به 
دست آورد. در حال حاضر تنها 9 درصد از درآمد ترکسل از خارج از این کشور تامین می شود و 
این اپراتور مخابراتی در تالش است این درآمد را به ۴۰ درصد افزایش دهد. ترکسل که فعالیت 
گسترده ای در آسیای میانه و جمهوری های شوروی سابق دارد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ با 
کاهش ۱۶.۵ درصدی درآمد مواجه شد که علت عمده آن بحران های مالی و اقتصادی در اوکراین 
 Turk و بالروس بود. این ش���رکت مخابراتی دارای ۳۴ میلیون مشترک در ترکیه است و بعد از

Telekom با سهم ۳۶ درصدی در رتبه دوم است.

 بازگشت طرح مکالمه نامحدود 
با ابعاد محدود

اظهار تمایل ترکسل برای حضور در بازار ایران
رگوالتوری

طرح مکالمه نامحدود که با دس���تور رگوالتوری و به 
دلیل »ضدرقابتی« بودن حذف ش���ده بود، بار دیگر در 
قالبی جدید اما محدود ارایه شده است که با توجه به ایراد 
رگوالتوری پیش بینی می شود طرح جدید به صرفه تر برای 

اپراتور و کم صرفه تر برای مشترک باشد.
فارس- در میان طرح های متعددی که از س���وی 
اپراتورهای تلفن هم���راه ارایه می ش���ود، طرح مکالمه 
نامحدود از اقبال ویژه ای برخوردار ش���د که از سوی ۳ 

اپراتور به مشترکان ارایه می شد.
در این طرح در ازای پرداخت مبلغ اولیه ثابتی تمامی 
 مکالمات درون شبکه بدون محدودیت و رایگان می شد. 
این طرح به ویژه مورد استقبال مشترکان همراه اول قرار 

گرفت زیرا شبکه تلفن ثابت و همراه را شامل می شد.
اما طرح مکالمه نامحدود به تعبیر رگوالتوری ضدرقابتی 
و باعث برهم خوردن بازار اپراتورهای تلفن همراه شد و در 

نهایت رگوالتوری دستور توقف این طرح را صادر کرد.
در حالی که مش���ترکان پیگیر طرح جایگزین بودند، 
اپراتور دوم بسته های ترکیبی به عنوان جایگزین مکالمه 
نامحدود ارایه کرده است و همراه اول نیز طرح مکالمه 

محدود را ارایه کرده است.
در این طرح با شماره گیری کد دستوری ستاره هزار 
س���تاره یک مربع، مبلغی در ازای دقائق���ی مکالمه به 
مشترک پیشنهاد می شود. برای مثال در ازای ۷۲۰ دقیقه 
مکالمه به ارزش ۴۱ هزار تومان پیشنهاد ۱۱ هزار تومانی 

ارایه می شود.
با توجه به ایراد رگوالتوری به طرح های سابق مکالمه 
نامحدود و اس���تفاده از تعبی���ر »ضدرقابتی« برای این 
طرح ها انتظار می رفت طرح ه���ای بعدی که مجوز ارایه 
می گیرن���د به صرفه تر برای اپرات���ور و کم صرفه تر برای 

مشترک باشد.

غالمرضا مصباحی:
طبق تبصره ای که 
به الیحه بودجه سال 
گذشته خورد، محل 
هزینه کرد اعتبارات 
حاصله از این بخش 
مشخص است و 
دولت نمی تواند 
ریالی از اعتبارات 
حاصله از افزایش 
قیمت پیامک را در 
 جای دیگری هزینه 
کند

PB



 Acer Iconia 713
تبلت جدید ایسر به بازار آمد

Acer Iconia 713 تبلتی آندروییدی ست 
که قابلیت نصب س���یم کارت دارد و عالوه بر 
شبکه های مخابراتی 2G و 3G، امکان مکالمه 

را نیز برای کاربر فراهم می کند. 
فناوران- در این تبلت یک پردازشگر چهار 
هسته ای با فرکانس کاری 1/3 گیگاهرتز روی 
چیپ ست مدیاتک MT8382V قرار گرفته که 
در کنار پردازشگر گرافیکی Mali-400 و یک 
گیگابایت حافظه رم، ترکیب سخت افزاری نسبتاً 

قوی را تشکیل داده اند. 
برای ذخیره س���ازی اطالعات، 16 گیگابایت 
حافظه داخلی در نظر گرفته ش���ده که توسط 

کارت های micro-SD قابل ارتقاست. 
صفحه نمایش تبل���ت 7 اینچ، معادل 8/9 × 
116 × 193 میلی متر است و وزنی برابر با 298 

گرم دارد. 
کیفیت تصویر در این تبل���ت HD بوده و 
صفحه نمایش آن از رزولوشن 800 × 1280 
پیکسل برخوردار اس���ت وبه لطف بهره گیری 
از فناورای IPS روش���نایی و کنتراست صفحه 
 نمایش عالی و زوایای دید در آن بسیار مطلوب 

است. 
دوربین 5 مگاپیکس���لی در پشت دستگاه و 
دوربین 0/3 مگاپیکسلی در جلوی دستگاه امکان 
عکس برداری، فیلم برداری و برقراری مکالمات 

ویدیویی را فراهم می کنند. 
یک باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 12/9وات-

ساعت در تبلت گنجانده شده که به ادعای ایسر 
این مدل در پخش مداوم ویدیو می تواند نزدیک 

به 7 ساعت دوام بیاورد. 
این تبلت هم اکنون با یک س���ال گارانتی 

سازگار ارقام در بازار موجود است.

New Tab

 نوت بوک قابل تبدیل 
اچ پی از راه رسید

شرکت اچ پی Spectre x2 را با طراحی 
ظریف روانه بازار کرده که با جدا ش����دن 
صفحه کلید از نوت بوک به یک تبلت مبدل 

می شود.
خبرگزاری فارس-  این محصول از نظر 
 Surface ظاهری شباهت زیادی به تبلت
Pro شرکت مایکروس����افت دارد. از نظر 

کیفیت ارتباطات بی سیم هم این تبلت نمره 
خوبی می گیرد.

البته این تبلت از نظر س����خت افزاری و 
به خصوص پردازنده های مورد اس����تفاده 
چندان قدرتمند نیس����ت و عمر باتری آن 
هم در مقایسه با محصوالت مشابه چندان 
باال نیست. به نظر می رس����د که اچ پی با 
هدف کاهش هزینه تمام ش����ده این تبلت 
از پردازنده ه����ای ارزان قیمت تری در آن 

استفاده کرده است.
  قیمت مدل ساده Spectre x2 همراه 
با صفحه کلیدی ساده و خوش دست 799 

دالر است.
س����ازگاری با پورت USB-C، نسل دوم 
پردازنده های Core M ش����رکت اینتل از 
جمله ویژگی های این تبلت است. در صورت 
نصب پردازن����ده Core m7  اینتل، 256 
گیگابایت حافظه اس اس دی، 8 گیگابایت 
رم قیمت Spectre x2 ب����ه 1149 دالر 

افزایش می یابد.
از جمله دیگر ویژگی های این محصول 
می توان به نمایش����گر 12 اینچی با دقت 
1920 در 1080، پردازنده گرافیکی 515 
اینتل و نصب سیس����تم عام����ل 64 بیتی 

ویندوز 10 اشاره کرد.

New Tab

پیشخوان سخت

TUF Sabertooth Z170 S رونمایی ایسوس از مادربورد

شرکت Dell تبلت ویندوزی جدید خو را با نام New Dell 8 Venue Pro به بازار معرفی کرده است.این تبلت  دارای صفحه نمایش هشت اینچی با کیفیت Full HD است و 
پردازنده آن نیز Atom است.این مدل از پردازنده Z8500-Atom x5 بهره مند است که یکی از جدیدترین پردازنده های نسل Cherry Trail اینتل است. حافظه داخلی آن 

نیز 64 گیگابایت است. قیمت اعالم شده برای تبلت در حدود 450 دالر است.

معرفی تبلت ویندوزی 
دل به بازار

4 بازار
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شرکت ایسوس روز 18 دیماه 1394 از محصول 
جدید خود با نامTUF Sabertooth Z170 S ، در 

اندازه استاندارد ATX رونمایی کرد. 
فناوران- در طراحی و س���اخت این مادربورد، 
 Thermal مانند TUF ویژگی ه���ای اصلی س���ری
Radar 2، سنسورهای کنترل دما TUF Ice، برنامه 
کنترل و مانیتور مادرب���ورد TUF Detective به 
همراه ویژگی های اختصاصی برای خنک کنندگی هر 

چه بهتر، به کار رفته است. 
این مادربورد بر پایه چیپ س���ت Z170 دارای 
 USB 3.1 Gen2 آخرین تکنولوژی برقرای ارتباط
از نوع A و C اس���ت. همچنین ویژگی هایی مانند: 
قطعات دارای رده نظامی، TUF ESD Guard 2 که 

از شوک های الکتریسیته س���اکن جلوگیری می کند، 
TUF LANGuard و تضمین کارایی 5 ساله این 
مادربورد، باعث می شوند تا کاربر با خیال راحت از این 
رده مادربورد در مدت زمان طوالنی استفاده نماید.

سری TUF شرکت ایسوس اولین مادربوردی است 
که مدار چاپی )PCB( را به صورت کامال س���فید 
طراحی می کند و در مدل Z170 S نیز این طراحی 
با پس زمینه نظامی روی مادربورد پیاده سازی شده 
 Q-LED است. بر س���طح این محصول یک نشانگر
به کار رفته که کاربر را از درست اجرا شدن تمام 
مراحل بوت مادربورد مطلع می س���ازد و عالوه بر 
این یک مکمل زیبا برای رنگ س���فید آن است.
 TUF Ice، از فناوری های Sabertooth Z170 S
Thermal Radar 2 و TUF Detective 2 بهره 
می برد تا در تمام حالت ها دمای مادربورد را زیر نظر 

داشته و دمای مورد نظر تثبیت شده باشد.
Thermal Radar 2 دارای 11 کانکتور مختلف 
برای فن های قسمت های مختلف است. به این وسیله 
کاربر به راحتی می توان���د دمای نقاط مختلف را به 
دلخواه تنظیم نموده و یا به استفاده از یک کلیک به 
برنامه این اجازه را بدهد تا به صورت خودکار دمای 

قطعات را تنظیم کند.
برنام���ه TUF Detective 2 تمام اطالعات الزم 
را توس���ط برنامه مخصوص موبایل و تبلت به کار 
بر نش���ان می دهد تا به راحتی بتوان از راه دور نیز 
وضعیت مادربورد را کنترل کرد. این برنامه همچنین 
به کاربران اجازه می ده���د تا مادربورد خود را عیب 

یابی و تنظیمات دلخواه را روی آن اعمال کنند. 

مادربورد Sabertooth Z170 S توسط قطعات 
رده TUF طراحی و ساخته شده تا حداکثر توان و 
عمر مورد نظر برای یک مادربورد جان س���خت را 
داشته باشد. وجود خازن های 10K این قابلیت را به 
بورد می دهد که با وجود شرایط سخت تر و دمای باال، 
20 درصد عمر بیشتری نسبت به بقیه مادربوردها 
داشته باش���د. در قطعات مدار تغذیه، از مواد ضد 
اکسید استفاده شده که 13 درصد دفع حرارت را 
نسبت به قطعات مش���ابه امکان پذیر ساخته و در 
نتیجه عمر قطعات را در شرایط مشابه فراهم می کند.
به منظور جلوگیری از ش���وک های الکتریس���یته 
 TUF ESD ساکن روی مادربورد و پنل های پشتی، از
Guard 2 استفاده شده است. این طراحی به گونه ای 
انجام گرفته است که نسبت به قبل 2 برابر در مقابل 
ش���وک ها قوی تر بوده و همچنین تمام پورت های 
USB و کانکتورهای I/O پشتی را پوشش می دهد 
که نسبت به مدل های قبل 30 درصد بیشتر است.

روی ب���ورد Sabertooth Z170 S از محافظ 
سخت افزاری LANGaurd استفاده شده است. این 
فناوری که در رده نظامی بوده و از قسمت شبکه 
مادربورد پشتیبانی می کند، با استفاده از خازن های با 
کیفیت باال و همچنین فناوری کوپلینگ سیگنال ها 
از برقراری ارتباط بهتر، قطعی کمتر و سرعت باالتر 
اطمینان حاصل می کن���د. قطعات به کار رفته برای 
LANGuard به گونه ای انتخاب شده اند که دارای 
تحمل باالتری در مقابل الکتریس���یته ساکن و به 
همین دلیل تا 2.5 برابر ش���وک بیشتر را تحمل 

می کنند.

کد درخواست 28757285
آگهی تغییرات شرکت  راهنمای ماشین آالت راهسازی با مسئولیت محدود به شماره ثبت 44520 و شناسه ملی  10100898670 
به اس��تناد صورتجلس��ه  هیئت مدیره مورخ  1394/01/15 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د: آقای مهندس محمد کرمانچی به شماره ملی 
0033724946 به سمت  رئیس هیئت مدیره و خانم ماه منیر اسماعیلی به شماره ملی 0039047288 به سمت  مدیر عامل  و عضو 
آقای مهندس وحیدرضا کرمانچی به شماره ملی 0057193916 )خارج از شرکاء( به سمت  نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و 
کلیه اسناد رسمی و تعهدات بانکی از قبیل چک، سفته، برات و سایر مکاتبات اداری شرکت با امضاء مدیر عامل  و رئیس هیئت مدیره یا 
مدیر عامل  و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است . – محل شرکت  به تهران خیابان  کارگر شمالی )امیرآباد( 
چهارراه دکتر فاطمی ش��ماره 302 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید . با ثبت این مستند تصمیمات  
تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( تعیین سمت مدیران، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق 

الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159547 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

کد درخواست 28753795
آگهی تغییرات شرکت  آوادیس کیانا آوید با مسئولیت محدود به شماره ثبت 477139 و شناسه ملی  14005143692 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/11 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: - آقای مجید اسماعیلی چیمه به شماره ملی 0057810001  با 
پرداخت مبلغی به صندوق شرکت  سهم الشرکه خود را به مبلغ 99000000 ریال افزایش داد. – آقای مهدی اسماعیلی چیمه به شماره ملی 
0057122539 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت  سهم الشرکه خود را به مبلغ 1000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت  از مبلغ 
1000000 ریال به 100000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصالح گردید . اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک 
به قرار ذیل می باشد: آقای مهدی اسماعیلی چیمه به شماره ملی 0057122539 دارنده 1000000 ریال - آقای مجید اسماعیلی چیمه به شماره 
ملی 0057810001  دارنده 99000000 ریال با ثبت این مستند تصمیمات  افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159548 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

کد درخواست 28746173
آگهی تغییرات شرکت  گروه ستاره مهاجر آبی شرکت  با مسئولیت محدود به شماره ثبت 294849 و شناسه ملی 10103310940  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/14 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: نام شرکت  به »کیمیا مکمل آراد« تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. با ثبت این مستند تصمیمات اصالح ماده اساسنامه )تغییر نام(   انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159549 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 28754907
آگهی تغییرات ش��رکت  تعاونی کارکنان فنی و مکانیک خاک به ش��ماره ثبت 17882 و شناسه ملی 10100620134  به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1394/04/14 و تاییدیه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان تهران به ش��ماره 
94/15/187429 مورخ 94/6/9 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید. آقایان جواد حاجی 
غفوری با کد ملی 0039914607 و منوچهر هراتی با کد ملی 0038955253 به عنوان بازرس اصلی و آقای غالمسین انصارین با کد ملی 
0033848130 به عنوان بازرس علی البدل برای  مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. با ثبت این مستند تصمیمات  انتخاب بازرس 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159550 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 28700137
آگهی تغییرات ش��رکت  توس��عه مهر آذر پارت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 451355 و شناسه ملی  14003940915 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/07/25 تصمیمات  ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدرضا دهقان منشادی به شماره ملی 0069530599 به سمت  مدیر عامل  و عضو 
هیئت مدیره آقای علی موحد محمدی به شماره ملی 1950676897 به سمت  رئیس هیئت مدیره – کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور 
از قبیل چک سفته بروات و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل  و رئیس هیئت مدیره متفا همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات  انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در 

سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159551 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 28700659
آگهی تغییرات شرکت  توسعه مهر آذر پارت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 451355 و شناسه ملی  14003940915 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/07/5 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د: آقای علی موحد 
محمدی به ش��ماره ملی 1950676897 با پرد مبلغ 500000 ریال به صندوق ش��رکت  در ردیف ش��رکاء قرار گرفت. بنابراین 
س��رمایه ش��رکت  از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 1500000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح یافت. 
لیس��ت ش��رکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد. آقای سیدمحمدرضا دهقان منشادی 
به ش��ماره ملی 0069530599  دارنده مبلغ 500000 ریال س��هم الشرکه  آقای تورج احمدی به شماره   ملی 0452860180 
دارنده مبلغ 500000 ریال س��هم الشرکه آقای علی موحد محمدی به شماره ملی 1950676897 دارنده مبلغ 500000 ریال 
س��هم الش��رکه  موضوع  ش��رکت  به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید : خرید و فروش و صادرات 
و واردات  کلیه اقالم مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی. اخذ وام و تس��هیالت ریالی و ارزی از بانکهای 
داخلی و خارجی . اخذ وا عطاء نمایندگی داخلی و خارجی ش��رکت در مناقصات و مزایدات  دولتی و خصوصی ترخیص کاال از 
گمرکات کش��ور ایجاد ش��عب در سراسر کش��ور فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی تاسیس 
ش��رکت  با مش��ارکت در س��ایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق خرید س��هام یا سهم الشرکه برای شرکت  . شرکت  در 
نمایش��گاههای داخلی و خارجی ، برگزاری و ش��رکت سمینارها و همایش ها در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت 
پس از اخذ مجوزهای الزم  . با ثبت این مس��تند تصمیمات  اصالح ماده اساس��نامه )تغییر موضوع  فعالیت( افزایش س��رمایه از 
طریق ورود ش��ریک جدید انتخاب ش��ده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک ش��خصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی 

های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159552 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران       

کد درخواست 28701140
آگهی تغییرات ش��رکت  گل بال موتور  با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 432872 و شناسه ملی 14003121783  به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1394/07/23 تصمیمات  ذیل اتخاذ ش��د: آقای علیرضا رضائی با ش.م 
0064042715  با پرداخت  مبلغ 40000000 ریال به صندوق شرکت  در ردیف شرکا قرار گرفت. بنابراین سرمایه شرکت  از 
مبلغ 100000000 ریال به مبلغ 140000000 ریال افزایش یافت و ماده قانونی اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح یافت. لیست 
ش��رکاء و میزان س��هم الشرکه که هر یک پس از افزایش به شرح زیر می باش��د. خانم درسا بصروی با کد ملی 0310781256 
دارن��ده 10000000 ری��ال – آقای محمد علی بصروی با کد ملی 310441420 دارنده 10000000 ریال – خانم زهرا صدقی 
ب��ا کد ملی 4568749336 دارنده 20000000 ریال – آقای مس��عود بصروی ب��ا کد ملی 0321353544 دارنده 60000000 
ری��ال – آق��ای علیرضا رضائی با کد ملی 0064042715 دارنده 40000000 ریال تعداد اعضاء هیئت مدیره از 3 نفر به 2  نفر 
کاهش یافت در نتیجه ماده قانونی اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح گردید. ماده 14 اساس��نامه به شرح ذیل اصالح گردید. کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقود اسالمی واوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل  منفردا همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید، کاهش  / افزایش اعضاء 
هیئت مدیره ، اصالح مواد اساسنامه در تصمیمات  پیش بینی نشده سامانه   انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159553 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران  

کد درخواست 28701453
آگه��ی تغیی��رات ش��رکت  گل ب��ال موت��ور  با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثب��ت 432872 و شناس��ه ملی 
14003121783  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1394/07/23 تصمیمات  ذیل 
اتخاذ ش��د: آقای مس��عود بصروی با شماره  ملی 0321353544 به س��مت  مدیر عامل  و عضو هیئت مدیره و آقای 
علیرضا رضائی با ش.م 0064042715   به س��مت  رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه 
اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک س��فته بروات و عقود اسالمی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل  
منفردا همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. با ثبت این مس��تند تصمیمات انتخاب و تعیین س��مت هیئت مدیره ، 
تعیین وضعیت حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد. 
159554 - سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران 

3/54
تریلیون دالر

ارزش بازار جهانی فناوری 
اطالع��ات در س��ال 2016 
میالدی ب��ه 3.54 تریلیون 
دالر می رس��د و در ای��ن 
زمینه نرم افزار و مراکز داده 
دو برنده اصلی برای کسب 
بیشترین درآمد محسوب 
می شوند و در مقابل میزان 
س��رمایه گذاری در بخش 
 سخت افزار کاهش می یابد.

همکاران سیس��تم- مرکز 
تحقیقاتی گارتنر پیش بینی 
کرد که میزان پرداخت پول 
در بازار جهانی IT در سال 
جاری میالدی رشد 6 دهم 
درصدی را تجربه می کند. 
در سال 2015 میالدی ارزش 
این ب��ازار 3.52 تریلیون 
 دالر ب��رآورد ش��ده بود.

گفتنی اس��ت که در سال 
2015 می��الدی می��زان 
پرداخ��ت پ��ول در بازار 
جهانی IT نس��بت به سال 
قبل از آن افت 216 میلیارد 
دالری را تجربه کرد و البته 
گارتنر پیش بینی کرده است 
ارزش این بازار در س��ال 
2014 میالدی تا سال 2019 
 مجددا محقق نخواهد شد.

گارتنر توضی��ح داد بازار 
ن��ی دس��تگاه های  جها
الکترونیکی شامل رایانه های 
شخصی، تلفن های همراه، 
تبلت ها و چاپگرها در سال 
2016 می��الدی کاهش 1.9 
درصدی را تجربه می کند. 
دالیلی برای این اتفاق وجود 
دارد که از جمله آنها می توان 
به ضعف ش��رایط اقتصادی 
در روس��یه، ژاپن و برزیل، 
کاهش درخواست بازار برای 
خرید رایانه ه��ای لوحی و 
تغییر رویه بازارهای جدید 
ب��رای خری��د تلفن همراه 
 ارزان قیمت اش��اره کرد.

فناوری

مایکروسافت به تازگی اطالعات بیش���تری را در مورد ابزار 
واقعیت افزوده خود موسوم به هولولنز در اختیار عموم گذاشته؛ از 
جمله اینکه این ابزار قادر به برقراری ارتباط با طیف گسترده ای 

از محصوالت فناوری است.
خبرگزاری فارس- همچنین مشخص شده است که عمر 
باتری هولولنز به شدت وابس���ته به نحوه استفاده از آن بوده و 
از 2.5 تا 5.5 ساعت در نوسان اس���ت. بنابراین با یک بار شارژ 
نمی توان از هولولنز برای پیشبرد امور کاری در طول روز استفاده 
کرد.استفاده از این هدست واقعیت افزوده چنین است که گویی 
شخص در 60 س���انتی یک مانیتور 15 اینچ ایستاده و به آن 

نگاه می کند.
البته این ارقام هم زمان با عرضه نسخه نهایی نمایشگر یاد شده 

ممکن است تغییر کند. قرار است مدل اولیه هولولنز ظرف چند 
ماه آینده در دسترس توسعه دهندگان و متخصصان قرار بگیرد.

نکته دیگر اینکه بسیاری از برنامه های سازگار با ویندوز 10 بر 
روی هولولنز قابل نصب است.

عالوه بر این برای برقراری ارتباط میان آن با دیگر ابزار می توان 
از وای.فای یا بلوتوث استفاده کرد.  با قراردادن هدست هولولنز 
روی چش���مانتان، تمام تصاویر مقابل شما به شکل سه بعدی 
شبیه سازی می شوند و می توانید ظاهر و ترتیب همه وسایل دنیای 

واقعی را که در دور و اطراف شما قرار دارند، تغییر دهید.
هولولنز از دستورات صوتی نیز پشتیبانی می کند، تا محتوا را 
کپی کند یا یک ارگانیسم جدید بسازد. با این حال، هنوز مشخص 
نیست که مایکروسافت چگونه می خواهد وعده  مدیرعامل این 

شرکت در خصوص کاربردی بودن این دستگاه را در هر دو حوزه  
مصرفی و تجاری محقق کند. هنوز اطالعاتی در مورد قیمت این 

مصحول ارایه نشده است.

سازگاری هولولنز با طیف گسترده ای از محصوالت

 Thermal Radar 2
دارای 11 کانکتور 
مختلف برای فن های 
قسمت های مختلف است. 
به این وسیله کاربر به 
راحتی می تواند دمای 
نقاط مختلف را به دلخواه 
تنظیم نموده و یا به 
استفاده از یک کلیک 
به برنامه این اجازه 
را بدهد تا به صورت 
خودکار دمای قطعات را 
تنظیم کند

PB



آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان محمد حســین صبرانی و احمد یوســفی نیا و کریم گلی نعمان به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم شــورای حل اختالف  شهرســتان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشــهد واقع در مشهد بلوار شهید قره 
نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به کالسه 9409985600300412 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/12 و ساعت 09:45 تعیین شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25176
شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد علی ارغوانی قلعه نو و بهمن ارغوانی و الیاس ارغوانی قلعه نو  به خواسته مطالبه 
وجه چک تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید 
قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به کالســه 9409985600300410 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/12 و ســاعت 09:15 تعیین شده 
است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 

کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25177
شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان رئوف عباســی خونیک و محمد نیكوکار به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم شــورای حل 
اختالف  شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد واقع در مشــهد بلوار شهید قره نی - نبش قره نی 
31  ارجاع  و به کالســه 9409985600300422 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/10 و ســاعت 09:45 تعیین شــده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25179
شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم مرجان ســادات اکبرزاده دارای شناســنامه شــماره 0922362483 به شــرح دادخواست به کالســه 90/937/94 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بی بی زهرا طیرانی حاجیان به شناسنامه 45 در تاریخ 1394/2/2 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- ســید محمد اکبرزاده ش ش 1344/58359 ص مشــهد همسر 2- موسی طیرانی 
حاجیان ش ش 1315/21011 ص مشــهد پدر 3- مژگان ســادات اکبرزاده ش ش 1369/0920854397 ص مشــهد فرزند 4- مرجان سادات اکبرزاده 
ش ش 1372/0922362483 ص مشــهد فرزند متوفی ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 
362 ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25192
 شعبه 90  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم معصومه ســادات هاشــمی دارای شناســنامه شماره 230 به شــرح دادخواست به کالســه 89/940949 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه دوالبیان به شناسنامه 480 در تاریخ 1394/8/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- ســید رضا هاشــمی ش ش 1357/72473 ص مشهد  فرزند  مرحوم 2- معصومه سادات هاشمی ش 
ش 1352/230 ص مشــهد  فرزند  مرحوم 3- ســیده زهرا هاشــمی ش ش 1350/9676 ص مشــهد  فرزند  مرحوم 4- بی بی منصوره هاشــمی ش ش 
1359/3742 ص مشــهد  فرزند  مرحوم ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور 
حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهدشد.25193
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای سید احمد مصباحی بیدگلی دارای شناسنامه شماره 36577 به شرح دادخواست به کالسه 89/940969 از این شورا درخواست 
گواهــی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه پرخید به شناســنامه 47753 در تاریــخ 1394/10/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- ســید احمد مصباحی بیدگلی ش ش 1321/36577 ص اصفهان  فرزند  مرحوم 2- حســین 
مصباحی بیدگلی ش ش 1330/243 ص قوچان  فرزند  مرحوم 3- محســن مصباحی بیدگلی ش ش 1336/44905 ص مشــهد  فرزند  مرحوم 4- عطیه 
مصباحی ش ش 1316/130 ص تربت جام  فرزند  مرحوم 5- طاهره مصباحی ش ش 1319/109 ص مشهد  فرزند  مرحوم 6- منیژه مصباحی بیدگلی ش 
ش 1324/467 ص اصفهــان  فرزنــد  مرحــوم 7- منیره مصباحی بیدگلی ش ش 1326/134 ص بیرجند  فرزند  مرحوم ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25194
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم شهین بیدی دارای شناسنامه شماره 86 به شرح دادخواست به کالسه 89/940963 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان کشور غرقی به شناسنامه 1150 در تاریخ 1393/9/4 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به1- علیرضا شــادنیا ش ش 1347/35571 ص سبزوار فرزند مرحوم 2- غالمرضا بیدی ش ش 1349/1813 ص تهران فرزند 
مرحوم 3- مصطفی شــادنیا ش ش 1360/8361 ص تهران فرزند مرحوم 4- شــهین بیدی ش ش 1354/8634 ص تهران فرزند مرحوم 5- لیال شــادنیا 
ش ش 1361/16986 ص تهران فرزند مرحوم ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 
ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25195
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای محمد کاظم موسوی  دارای شناسنامه شماره 78159 به شرح دادخواست به کالسه 89/940966 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســكینه موسوی نژاد به شناسنامه 228 در تاریخ 1364/5/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- حســن موســوی ش ش 272/1336 ص فریمان فرزند متوفی 2- محمد موسوی ش ش 273/1338 
ص فریمان فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی 

اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25196
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای ســید کاظم طاهری  دارای شناســنامه شماره 4 به شــرح دادخواست به کالسه 90/930/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســید عباس طاهری به شناســنامه 5661 در تاریــخ 1394/4/23 در اقامتگاه دائمــی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- ســید کاظم طاهری ش ش 4 متولد 1332 ص فریمان پدر مرحوم 2- بی بی طاهره حســینی ش ش 2 
متولد 1340 ص مشــهد مادر مرحوم 3- ناهید عنبری زرگر ش ش 3108 متولد 1361 ص مشــهد همسر مرحوم ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25199
 شعبه 90  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم شــهربانو فیاض نیا دارای شناســنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالســه 90/932/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی فیاض نیا به شناسنامه 70112 در تاریخ 1394/4/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- شهربانو فیاض نیا ش ش 3 متولد 1333 ص قاینات همسر مرحوم 2- محمد رسول فیاض نیا ش ش 1006 
متولد 1351 ص مشــهد پســر مرحوم 3- علیرضا فیاض نیا ش ش 6 متولد 1354 ص مشــهد پسر مرحوم 4- حسین فیاض نیا ش ش 1214 متولد 1360 
ص مشهد پسر مرحوم 5- حسن فیاض نیا ش ش 22552 متولد 1361 ص مشهد پسر مرحوم 6- مهدی فیاض نیا ش ش 14783 متولد 1366 ص مشهد 
پسر مرحوم ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25200
 شعبه 90  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  
کالســه پرونده 11/940873 وقت رســیدگی شنبه 94/12/1 ساعت 8/30 صبح  خواهان احســان راد مرد فرزند احمد خوانده برات علی رفیعی 
هدایت اباد خواسته اعتراض ثالث اجرایی مبنی بر توقیف پالک 42- 169 هـ 46  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 11 حقوقی  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا 

ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف 25204
 مدیر دفتر شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه 102/941005  آقای ســید رضا قندیلی فرزند محمد فعال مجهول المكان به اتهام تظاهر به وکالت و مداخله در امر وکالت بدون 
پروانه موضوع شــكایت نجمه بخشــی ازغندی تحت تعقیب میباشــد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی 
دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امور کیفری مراتــب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12 روز 1393/12/08 در شــعبه 102 دادگاه 

کیفری دو  مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 25390 
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طی ابالغنامه به شماره 9410107514003357 خواهان / سید احمد اختراعی طوسی دادخواستی به طرفیت خوانده ایمان رستگار مقدم و محمد سرلک  
به خواسته الزام به تنظیم سند خودرو  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش 
شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987514000896 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1394/12/05 و ســاعت 08:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25186
شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طی ابالغنامه به شماره 9410107514003325 خواهان / آقای سجاد رستگار مقدم خبازی  دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد علی ندافان یزدی   
به خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شــماره 795250 مورخ 94/8/5 عهده بانک ســپه به مبلغ 47/000/000 ریال به انضمام هزنیه دادرســی و خسارت 
تاخیر تادیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در 
قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987514000814 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 
08:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25188
شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان رمضان ســیاه باالئی  دادخواســتی به طرفیت خوانده صمد رخشــی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گرگان نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه اول شــورای حل اختالف مجتمع شهید قدوســی شهرستان گرگان واقع در استان گلستان شهرســتان گرگان خیابان جمهوری روبروی 
جمهوری 18 کد پســتی 4919654361 - تلفن 01714422341 و  017144522  پورتال دادگســتری کل استان گلستان http://dadgolestan.ir ارجاع و به 
کالســه 9409981720100580 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/08 و ســاعت 09:00 تعیین شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده 
صمد رخشی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی 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 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه اول شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای محمد صادق باقری فرزند محمد باقر  فعال مجهول المكان ابالغ میشــود که تعاونی اعتبار ثامن ئاالئمه با وکالت خانم ناهید اکبر زاده 
دادخواســتی به خواســته صدور حكم مبنی بر محكومیت تضامنی به پردتاخت دو میلوین تومان به طرفیت شــما به شعبه اول شورای حل اختالف قوچان ارائه و به 
کالســه 344/94 ثبت و برای روز دو شــنبه مورخه 94/12/3 ساعت 9/30  وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یكنوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول شهرســتان قوچان مستقر در مجتمع شماره به 
نشــانی خ ناصر خســرو چهاراه دوم مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر 

شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 384
 مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف قوچان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای حبیب پیوند زاده فرزند رجبعلی  فعال مجهول المكان ابالغ میشود که اقای ناصر علیزاده محمدیه دادخواستی به خواسته تنظیم سند 
به طرفیت شــما به شــعبه اول شــورای حل اختالف کاشمر ارائه و به کالسه 1/386/94 ثبت و برای روز 94/12/8 ساعت 9 صبح  وقت رسیدگی تعیین گردیده 
است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یكنوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 
اول شهرســتان کاشــمر مستقر در مجتمع شماره به نشــانی خ منتظری جنوبی مراجعه 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. 219
  مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف کاشمر

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9400145 
بموجب پرونده اجرایی کالســه فوق بانک ملی مرکزی قوچان باســتناد قرارداد داخلی شــماره 9305180436-93/04/07 بدلیل عدم پرداخت بدهی 
توســط مدیونین تا مورخه 94/5/6 به مبلغ 110/345/968 ریال اعم از اصل طلب ، ســود و خسارت تاخیر تادیه و از تاریخ مزبور تا یوم الوصول جرایم روزانه 
به مبلغ 95/122 ریال عیله خانم معصومه بیضائی فرزند عباسعلی ش ش 25809 قوچان با کد ملی 0870257803 بعنوان ضامن آقای رسول ابراهیمی مقدم 
تقاضای صدور اجرائیه نموده است نظر به اینكه برابر گزارش مامور ابالغ این اداره بدلیل عدم شناسایی آدرس مخاطب ابالغ اجرائیه  به مخاطبه میسر نگردیده 
است لذا باستناد ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به خانم معصومه بیضائی با مشخصات فوق ابالغ میگردد چنانچه از تاریخ انتشار 
این آگهی که بمنزله ابالغ اجرائیه میباشــد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت تمامی بدهی تان اقدام ننمائید عملیات اجرایی علیه شــما تعقیب میگردد و بجز 

آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شدتاریخ انتشار 94/10/30. م الف  374 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه آقــای رحیم جبــاری اربابی  که فعال مجهــول المكان و هیچگونه آدرســی در اختیار خواهان نمیباشــد ابالغ میگردد آقــای مهدی زهره وند 
دادخواســتی به طرفیت شــما بخواسته الزام به تنظیم سند به حوزه 122 شــورای حل اختالف شهر مالیر تقدیم داشته به کالسه 122/940505 به ثبت رسیده 
چون آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرســی مدنی به شــما ابالغ میگردد که در راس ســاعت 9 
صبح مورخ 1394/11/28 در حوزه 122  شــورای حل اختالف مالیر حاضر شــوید در ضمن میتوانید به دبیرخانه حوزه مراجعه و نســخه ثانی دادخواست و ضمائم 

را دریافت نمایئد 
 مسئول دبیرخانه حوزه 122 شورای حل اختالف مالیر

دادنامه
پرونده کالســه 9409988510100288 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان مالیر تصمیم نهایی شماره 9409978510101128 
خواهان آقای مهرداد مراد علیان فرزنداحد به نشــانی شهرســتان مالیر روستای اســالم اباد خ انتظامی منزل پدری ن خوانده : آقای فتح اله امیری فرزند صمد به 
نشــانی مجهول المكان خواســته ها 1- مطالبه خســارت تاخیر تادیه 2- مطالبه خسارات دادرســی  3- مطالبه وجه چک-.گردشكار دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه : در خصوص دعوی خواهان اقای مهرداد مراد علیان فرنزد احد  به طرفیت خوانده اقای فتح اهلل امیری 
فرزند محمد  به خواســته الزام به پرداخت مبلغ شــصت و پنج میلیون ریال وجه مندرج در یک فقره چک باالمحل به شــماره 297282-94/2/2 ااز حساب جاری 
شــماره 369332479 عهده بانک کشــاورزی خیابان سپاه بروجرد و خسارت تاخیر تادیه و هزنیه دادرســی با توجه به مندرجات دادخواست و ضمائم آن از جمله 
کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ســوی بانک محال علیه و اینكه وجود چک در ید دارنده دااللت بر اشــتغال ذمه صادر کننده و بقاء دین اســت 
و اینكه خوانده دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی جهت اثبات پرداخت دین و برائن ذمه ارائه نكرده اســت لهذا دعوی وارد تشــخیص و مســتندا به مواد 313 - 310 
- 249  قانــون تجــارت وتبصــره ماده 2 اصالحی قانون صدور چک و ماده استفســاریه تبصره مذکور و مواد 519 و 198 قانون ائین دادرســی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور مدنی حكم به محكومیت خوانده به پرداخت مبلغ شــصت  و پنج میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و چهل و پنج هزارریال  به 
عنوان هزنیه دادرســی و نیزخســارت تاخیر تادیه از تاریخ 2/2 /1394 تا تاریخ وصول وجه چک که در اجرای احكام محاســبه خواهد شد در حق خواهان صادر و 
اعالم میگردد رای صادره غیابی و پس از ابالغ ظرف بیســت روز قابل واخواهی در این دادگاه ســپس ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم 

تجدید نظر استان همدان است. 
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مالیر

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 102/941021  آقای آرش حسن زاده ثانی چری فرزند مسلم   فعال مجهول المكان به اتهام سرقت خودرو موضوع شكایت مسلم حسن 
زاده ثانی چری تحت تعقیب میباشــد به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف است راس ساعت 12 روز 1393/12/11 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو  مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 25391
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / ابوالفضل بتوئی دادخواستی به طرفیت خوانده / اعظم عابدی کوشک مهدی  به خواسته تنظیم سند تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا کوچک خان   ارجاع  و به کالسه 
940822/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/11 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25409
 دفتر  شعبه 255 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی  محمد رضا جاللی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم نادر خالوئی و سعیده جعفری فرسنگی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شــماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا 
کوچک خان   ارجاع  و به کالسه 9409987509100934/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/10 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25410
 دفتر  شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

اصالحیه
پیرو آگهی م الف 14692 تاریخ 93/12/23 در خصوص ابالغ دادنامه بدینوسیله محكوم به تنظیم سند اجاره 61/250 متر از 245 متر مربع پالک ثبتی 

12 بخش 9 مشهد در حق خواهان صحیح میباشد که اشتباها 245 متر مربع درج گردیده بود.
شعبه 7 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی  قاســم محمد زاده خلیل آبادی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم اســماعیل کهنه فرودی و محمد رضا امامی نژاد و محســن مكرمی 
به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان 
مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا کوچک خان   ارجاع  و به کالسه 9409987509300681/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/15 و ساعت 
09:30 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25400
 دفتر  شعبه 254 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی  محمد صاغری محمد اباد دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم ابراهیم وجوهیان به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه 259 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشــهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا کوچک خان   
ارجاع  و به کالسه 9409987509800838/ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/09 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی 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 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25404
 دفتر  شعبه 259 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / علی ضمیری به وکالت علی وقاری شــورچه دادخواســتی به طرفیت خوانده / حســن ســلطانی  به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد واقع در مشهد طالب میدان میرزا کوچک 
خان   ارجاع  و به کالســه 941100/ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/13 و ســاعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبت در یكی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25405
 دفتر  شعبه 266 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / مهید خدادوست خوشدره گی   دادخواستی به طرفیت خوانده / رمضان قاسمی برزشی و استان قدس رضوی و صدیقه قاسمی برزشی و کاظم 
قاســمی برزشــی و غالمرضا فرهاد چارونی و ســكینه عامل کفاشان به خواسته الزام به تنظیم سند رســمی ملک تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد  نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 35 شــورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد واقع در مشهد ابتدای خواجه ربیع روبروی آیت اله عبادی 8   ارجاع  و به 
کالســه 9409987502500436/ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/04 و ساعت 17:00 تعیین شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواســت خواهــان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتــب یک نوبت در یكی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25407
دفتر  شعبه 35 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه اقای سعید گچ پزان عیدگاهی  دارای شناسنامه شماره 188 به شرح دادخواست به کالسه 2/917/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن گچ پزان به شناسنامه 4054 در تاریخ 94/6/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به1- ســعید گچ یزان عیدگاهی فرزند حســن متولد 1346 ش ش 188 جام فرزند متوفی 2- رضا گچ پزان فرزند حســن متولد 1353 
ش ش 333 جام فرزند متوفی 3- سوســن گچ پزان فرزند حســن متولد 1344 ش ش 80 جام فرزند متوفی 4- لیال گچ پزان فرزند حســن متولد 1351 ش ش 
8937 جام فرزند متوفی 5- رویا گچ پزان فرزند حسن متولد 1363 ش ش 15 جام فرزند متوفی 6- طاهره گچ پزان فرزند حسن متولد 1323 ش ش 23 جام 
فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 

وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.234
 شعبه دو  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

آگهی فقدان سند مالكیت
نظــر به اینكه آقای ســید حســین احمدی به اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی امضاء شــده  منضم به تقاضــای کتبی به شــماره وارده 19479 مورخه 
1394/10/17 اعالم نموده که ســند مالكیت ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر ساختمان به شــماره پالک 201 از 38/91  فرعی واقع در اراضی قاسم اباد 
پالک 130 اصلی دهســتان اربعه بخش یک تربت حیدریه به علت نامعلوم مفقود گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالكیت المثنی برای ششدانگ پالک مزبور 
را از این اداره نموده که برابر مندجرات دفتر امالک ســند مالكیت ششــدانگ پالک فوق ذیل ثبت 58109 دفتر 186 صفحه 32 بنام ســید حسین احمدی صادر 
و تســلیم گردیده و ســپس برابر اســناد رسمی متعددی تمامت 120 سهم مشاع از 310 سهم ششــدانگ به غیر منتقل گردیده است   و دفتر امالک بیش از این 
حكایتی ندارد لذا به اســتناد ماده 120 آئین نامه اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده یا مدعی وجود ســند مالكیت نزد خود میباشــد بایســتی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به پیوست اصل سند مالكیت یا سند معامله 
رســمی به این اداره تســلیم نماید بدیهی اســت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكیت یا سند معامله رسمی 

نسبت به صدور سند مالكیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 439
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای مازیار نمكی خامنه  دارای شناســنامه شــماره 8344 به شــرح دادخواست به کالســه 940338 از این دادگاه درخواست گواهی حصر   
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان بهروز خامنه بشناســنامه 315 در تاریخ 94/6/17 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- مازیار نمكی خامنه فرزنــد بهــروز ش ش 8344 ت ت 1362 ش م 067480098 صادره از تهران پســر 2- ندا نمكی خامنه 
فرزنــد بهــروز ش ش 4944 ت ت 1353 ش م 0061293946 صــادره از تهــران دختر 3- آیدا نمكی خامنه فرزند بهــروز ش ش 43705 ت ت 1364 ش م 
0077900359 صــادره از تهــران دختــر 4- اعظم صنعتی فرزند علی مرتضی ش ش 389 ت ت 1330 ش م 0532052161 صادره از تهران همســر  اینک با 
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یكماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. م الف 1374
 شعبه اول شورای حل اختالف گرمسار

آگهی وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه 1- اقای احســان قنایی 2- فاطمه حصیــم خانی فرزند رضا که فعال مجهول المكان و هیچگونه آدرســی در اختیار  خواهان نمیباشــد ابالغ 
میگردد خواهان آقای فتح اله روســتایی فرزند محمد  دادخواســتی به طرفیت شما بخواســته مطالبه وجه چک   به دادگاه شعبه اول عمومی مالیر تقدیم داشته به 
کالســه 940451/به ثبت رســیده چون آدرس شما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرسی مدنی به شما ابالغ 
میگردد که در راس ساعت 10:30 صبح مورخ 95/1/17 در دادگاه شعبه اول عمومی مالیر حاضر شوید در ضمن میتوانید به دفتر دادگاه مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایئد . 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی مالیر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای صادق پور کریمی فرزند ســتار دارای شناســنامه شــماره 142 به شــرح دادخواست به کالســه 940641 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثــت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان ســتار پور کریمــی فرزند حاجی بابا به شناســنامه شــماره 14173 در تاریــخ 1394/4/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به 1 - صادق پور کریمی فرزند ســتار به شــماره شناســنامه 142 و شــماره ملی 
3932520823 پسر متوفی 2- مصطفی پور کریمی فرزند ستار به شماره شناسنامه 460 و شماره ملی 3932556097 پسر متوفی 3- جواد پور کریمی 
فرزند ســتار به شــماره شناســنامه 10006 و شــماره ملی 3934510019 پسر متوفی 4- محســن پور کریمی فرزند ستار به شــماره شناسنامه 2254 و 
شــماره ملی 3932796284 پســر متوفی 5- مهری پور کریمی فرزند ستار به شماره شناســنامه 290 و شماره ملی 3932611233 دختر متوفی 6- زیبا 
پور کریمی فرزند ســتار به شــماره شناســنامه 750 و شــماره ملی 3932631617 دختر متوفی والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد
قاضی حوزه 112 شورای حل اختالف مالیر

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالسه  اجرایی صادره از شعبه 21 دادگاه حقوقی تهران به شماره بایگانی اجرای احكام 940588/ن ح /110  شرکت پیوند گران امید  
محكــوم اســت به پرداخت مبلغ 191/305/380 ریال در حــق آقای وحید نصیری باو و نیز مبلغ 1/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی نظر به اینكه محكوم 
علیه نســبت به پرداخت دین خود اقدامی نكرده اســت حســب تقاضای محكوم له اموالی به شــرح ذیل در قبال اصل خواســته و هزینه های دادرسی و نیم عشر 
دولتی  توقیف و توســط کارشــناس رســمی دادگستری بشــرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 94/11/14 از ســاعت 12 الی 12/45 صبح در محل مجتمع 
قضایی اجرای احكام مدنی مشــهد واقع در مشــهد بلوار شــهید قرنی بین قرنی 22 و 24 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده از قیمت ارزیابی شده  
شــروع و به کســانیكه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شــد طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
به این اجرا مراجعه تا نسبت به  بازدید آنان از اموال مورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده نقدا و فی المجلس از برنده مزایده 
وصول خواهد شــد هزنیه های تنظیم ســند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشــنده و تخلیه تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اجرا 
ندارد . شــرح اموال مورد مزایده : یک دســتگاه دیزل ژانراتور کامینز انگلســتان به قدرت دیزل 117 اســب 1500 دور سبز رنگ سال ساخت 1008 میالدی و 
کوپلــه شــده با ژنراتور مارک  marreli ایتالیا بــا تابلو برق و کنترل ولید ملحقات و باطری به ارزش 220/000/000 ریــال جمعا به مبلغ 220/000/000 ریال 

به فروش میرسد. 25428
دادورز واحد مزایده اجرای احكام مدنی مشهد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالســه 122/940554  آقای حامد زارعی فرزند درویش علی به اتهام ایجاد رابطه نامشــروع موضوع شكایت آقای بیگی  تحت تعقیب میباشد 
به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مكلف اســت راس ســاعت 9 صبح روز شــنبه مورخ 94/12/22 در شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی مشــهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 25417
مدیر دفتر شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی مشهد 

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه 107/940372 اقای حســن شــفا زاده فرزند ســلیمان که به اتهام فروش مال غیر و کالهبرداری تحت تعقیب میباشد به جهت 
معلوم نبودن محل ســكونت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون ایین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
موظف است راس ساعت 8 صبح روز 1394/12/15 در شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 25420
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه کیفری دو مشهد

دادنامه 
کالســه پرونده 589/9/94 شــماره دادنامه 94/9/7-681 خواهان مراد حیدری روزبهانی فرزند خداداد به نشانی قم 24 متری آیت اله کاشانی 
بیــن ک 3و5 پ 141 خوانــده محمــد رضوی به نشــانی مجهول المكان خواســته مطالبــه وجه یک فقره چک بــه مبلغ 20/000/000 ریال وکلیه خســارت 
تاخیرتادیه وهزینه دادرســی رای شــورا درخصوص دادخواست خواهان آقای مراد حیدری روزبهانی فرزند خداداد به طرفیت خوانده آقای محمد رضوی به 
خواســته مطالبه مبلغ 20/000/000 ریال به اســتناد یک فقره چک عهده بانک انصارشــعبه خ انقالب کد شــعبه 3514 به شماره چک 898539 به تاریخ 
94/4/20 ازشــماره حســاب جاری 001-09973661-040-3512 وگواهینامه عدم پرداخت بانک انصارشــعبه انقالب اســالمی به شــماره 981 مورخ 
94/4/20 به انضمام خســارات دادرســی وخســارات تاخیرتادیه. با توجه به محتویات پرونده واســناد ومدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مستندات 
ذکرشــده وبقاء اصول آنها درید خواهان که داللت بربقاء دین برذمه خوانده داشــته واینكه خوانده با وصف آگهی ابالغ وقت رســیدگی درجلســه رســیدگی 
حاضرنشــده ونســبت به دعوی ومستندات خواهان ایرادی ودفاعی معمول نداشته است. لذا شورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را 
نســبت به خواسته محرزوثابت تشخیص داده ومســتندا به مواد 198و515و519و522 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 313و314و310 قانون تجارت 
ناظربــه مــاده 249 قانون تجارت ومواد 271و1284و1301 ق م ومســتندا به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدورچک وماده واحده استفســاریه تبصره 
مذکورمصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام حكم برمحكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی 
وخســارت تاخیرتادیه چک موصوف ازتاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حكم به حســب شاخص بهای بانک مرکزی ایران، درحق خواهان صادرواعالم می 
نمایــد رای صادره غیابی اســت وازتاریخ ابالغ به مدت 20 روزقابــل واخواهی وپس ازآن به مدت 20 روزقابــل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی 

قم می باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 9 قم-رضوانی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به آقای محمد رضوی تهیه وتنظیم میگردد.
دبیرشورای حل اختالف شعبه 9 قم 

دادنامه
 کالسه پرونده 461/9/94 شماره دادنامه 94/9/9-696 خواهان سید محمد حسین موسوی فرزند سید نعمت به نشانی قم پردیسان خ استقالل 
اســتقالل 4 مجتمع ونوس ط اول واحد 5 خوانده حمید ابرقویی به نشــانی مجهول المكان خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی برساخت ونصب کابینت 
طبق قرارداد مقوم به مبلغ 35/000/000 ریال وجبران کلیه خســارات قانونی وهزینه دادرســی رای شــورا درخصوص دادخواســت ســید محمد حسین 
موســوی به طرفیت حمید ابرقویی به خواســته الزام خوانده به انجام تعهد مبنی برســاخت ونصب کابینت طبق قرارداد مقوم به مبلغ 35/000/000 ریال 
وجبران کلیه خســارات قانونی وهزینه دادرسی دروقت مقرررسیدگی درشــورا خواهان اظهارداشت طبق قرارداد مندرج درپرونده با خوانده که قراربوده 
درتاریخ 94/4/6 نســبت به ســاخت ونصب کابینت آشــپزخانه منزلم اقدام کند علی رغم اینكه بابت هزینه ساخت ونصب سه میلیون تومان آن را طی سه 
فقره چک به اوداده ام وکل قرارداد ســه میلیون وچهارصد وســی وسه هزارتومان می باشد را دراتمام کاربه اوپرداخت کنم طی پیگیری های به عمل آمده 
هیچ گونه اقدامی نكرده اســت وازآدرســی که با اوقرارداد نوشــته ام رفته اســت ومجبورشدم آگهی کنم. شــورا با توجه به محتویات پرونده وبه استناد 
قرارداد ساخت دکوراسیونی که به امضای خوانده رسیده وعدم حضورخوانده علی رغم آگهی ابالغ وقت رسیدگی ونفرستادن الیحه جهت برائت ذمه خویش 
خواسته خواهان را وارد وثابت تشخیص داده وبه استناد م 198 ق.آ.د.م رای برمحكومیت والزام خوانده به ساخت ونصب کابینت طبق قرارداد وپرداخت 
هزینه دادرســی وهزینه های انتشــارآگهی صادرواعالم می نماید رای صادره غیابی اســت وازتاریخ ابالغ به مدت 20 روزقابل واخواهی وپس ازآن به مدت 
20 روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی وحقوقی قم می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شماره 9 قم-عطایی رونوشت برابراصل اداریست وجهت 

ابالغ به آقای حمید ابرقویی تهیه وتنظیم میگردد.
دبیرشورای حل اختالف شعبه 9 قم 

دادنامه
 کالســه پرونده 507/9/94 شــماره دادنامه 94/9/9-703 خواهان سید محمد حسین موســوی فرزند حسین به نشانی قم پردیسان خ استقالل 
استقالل 4 مجتمع ونوس ط اول واحد 5 خوانده حمید ابرقویی به نشانی مجهول المكان خواسته الزام خوانده به استرداد سه فقره چک به مبلغ سی میلیون 
ریال وجبران کلیه خســارات قانونی وهزینه دادرســی رای شــورا درخصوص دادخواست خواهان آقای سید محمد حسین موســوی به طرفیت خوانده آقای 
حمید ابرقویی به خواســته الزام خوانده به اســترداد ســه فقره چک به مبلغ ســه میلیون تومان نظربه اینكه خواهان با دردست داشتن مستندات خویش 
درشــعبه حاضرگردیده وعنوان نمودند که با خوانده درمورخه 94/3/25 بابت ســاخت ونصب کابینت آشــپزخانه قرارداد به امضاء طرفین رســیده است، 
منعقد گردید ومقررشد درتاریخ 94/4/6 کاربه اتمام رسیده وتحویل گردد ومعذالک ازانجام تعهد خودداری نموده ودراین رابطه سه فقره چک به شماره 
هــای ذیل: 022/639940-022/6339942-022/639944 را به خوانده دادم که ازانجام کاریا اســترداد چک های مذکورخودداری می نماید. نظربه 
اینكه خوانده درجلسه رسیدگی حضورنیافته ودفاعیه والیحه ای مبنی بربرائت ذمه خویش به شورا تقدیم ننموده است لذا شورا دعوای خواهان را محمول 
برصحت دانســته وحكم به محكومیت خوانده به اســترداد سه فقره چک بانک انصاربه شــماره های 022/639944-022/6339942-022/639940 
ومبلغ پانصد هزارریال بابت هزینه های دادرســی وهزینه هایی نشــرآگهی را درحق خواهان صادرواعالم می دارد رای صادره غیابی اســت که پس ازابالغ 
به مدت بیســت روزقابل واخواهی درشــعبه نهم وپس ازآن به مدت بیست روزقابل تجدیدنظردرمحاکم عمومی حقوقی می باشد. قاضی شورای حل اختالف 

شماره 9 قم-عطایی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به آقای حمید ابرقویی تهیه وتنظیم میگردد.
دبیرشورای حل اختالف شعبه 9 قم 

دادنامه
 پرونده کالســه 9409982522100278 شــعبه 21 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972522100620 
کالسه پرونده 427/21/94-شماره دادنامه 94/7/11-603 خواهان رضا زند فرزند فغانعلی به نشانی قم شهرک قدس خ چمران جنوبی پ 29 خوانده 
کریم لطفی آرباطان فرزند مقصود به نشــانی مجهول المكان خواســته مطالبه وجه بمبلغ 6/700/000 ریال بانصمام هزینه دادرســی وخسارت تاخیرتادیه 
رای شــورا درخصوص دادخواســت آقای رضا زند فرزند فغانعلی به طرفیت کریم لطفی آرباطان فرزند مقصود بخواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
415/968286 بــه عهده بانک صادرات قم شــعبه میدان معصومیه قم کد 3278 بــه مبلغ 6/700/000 ریال مورخ 93/8/15 که منجربه صدورگواهی 
عدم پرداخت مورخه 1393/8/17 ازناحیه بانک علیه گردیده اســت تقدیمی ازناحیه خواهان داللت براســتقراردین واشــتغال ذمه خوانده درحق خواهان 
دارد وبقای اصول مستندا درید مدعی دال بربقای دین واشتغال ذمه خوانده می باشد وبا عنایت به اینكه خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلسه حاضرنشده 
ودفاع معمول نداشــته ودلیلی مبنی بربرائت ذمه ارائه ننموده اســت لذا شــورا دعوی مطروحه را وارد وثابت تشخیص واستناد به مواد 313و314 قانون 
تجارت وماده 198-519-522 قانون آیین دادرســی مدنی رای برمحكومیت خوانده به پرداخت مبلغ 6/700/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام 
300/000 ریال هزینه دادرســی وتاخیرتادیه ازسررســید چک لغایت اجرای حكم درحق خواهان صادرواعالم می نماید رای صادره غیابی است وظرف مدت 
بیست روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وبیست روزپس ازآن قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی قم می باشد. قاضی شورای حل 
اختالف شماره 21 قم-محرمعلی عطایی رونوشت برابربا اصل اداریست وجهت ابالغ به کریم لطفی آرباطان تهیه وارسال می گردد. دبیرشورای حل اختالف 

شماره 21 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 21 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه
 پرونده کالســه 9409982522800158 شــعبه 28 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972522800954 
شــماره پرونده 99/28/94 شــماره دادنامه 94/9/7-936 خواهان آقای یاورعلی عزیزی با وکالت ســمیه هاشــم آقایی به نشانی قم خ دورشهرکوچه 12 
ساختمان الهیه طبقه 2 خواندگان ورثه مرحوم محمد حسن طهماسبی 1- ذکری گلستانی 2- آقای محمد علی طهماسبی هردوبه نشانی مجهول المكان خواسته 
تنفیــذ واثبــات مالكیت والزام خوانده به تنظیم ســند رســمی پالک ثبت 1956/627 اصلی واقــع دربخش 2 قم به متراژ 165 مترمربع با احتســاب کلیه 
خســارت دادرسی وخواســته مقوم به 310/000 تومان رای شورا درخصوص دادخواســت خواهان یاورعلی عزیزی با وکالت سمیه هاشم آقایی به طرفیت 
خواندگان ورثه مرحوم محمد حســن طهماســبی ذکری گلستانی، محمد علی طهماسبی به خواســته تنفیذ واثبات مالكیت والزام خوانده به تنظیم سند رسمی 
پالک ثبت 1956/627 اصلی واقع دربخش 2 قم به متراژ 165 مترمربع با احتســاب کلیه خســارت دادرســی وخواســته مقوم به 310/000 هزارتومان 
وکیــل خواهــان اظهارمی نماید موکل اینجانب زمین به متراژ 450 مترمربع ازآقای محمد حســن طهماســبی مورخه 1362/7/1 بــا قولنامه خریداری نموده 
اســت ووکالت نامه بالعزل جهت انتقال ســند به موکلم داده اســت که از 450 مترمربع 1650 مترمربع آن برای آقای یاورعلی عزیزی باقی مانده وتقاضای 
رســیدگی را خواســتارم. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی نشرآگهی درجلسه رســیدگی حاضرنگردیده والیحه مبنی بربرائت ذمه خویش ارائه ننموده است. 
شورا با عنایت به اوراق ومحتویات پرونده ومفاد دادخواست تقدیمی واستماع اظهارات وکیل خواهان ومالحظه تصویرمصدق مبایعه نامه تقدیمی فی مابین 
خواهان وخواندگان ووکالت نامه تقدیمی وگواهی حصروراثت به شــماره 93/7/29-1974 وبرابرپاسخ استعالم ثبت مبنی برمالكیت مقداری ازپالک فوق 
الذکربه نام مرحوم محمد حســن طهماســبی وبرابرپاســخ کارشناســی ثبت که ازاعتراض باقی مانده وایرادی درآن وارد نشده اســت مبنی براینكه مالكیت 
مقدار 165 مترمربع ازپالک ثبتی فوق الذکربه نام مرحوم محمد حســن طهماســبی باقی مانده اســت لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته مستندا 
بــه مــواد 219و220و221 ق مدنــی ومــواد 198و515و519 ق.آ.د.م حكم به تنفیذ مبایعه نامــه مضبوط درپرونده واثبات مالكیــت خواهان ومحكومیت 
خواندگان والزام به حضوردردفترخانه اســناد رســمی به تنظیم سند رســمی زمین به متراژ 165 مترمربع به پالک ثبتی 1956/627 اصلی دربخش دوقم 
به انضمام هزینه دادرســی به نفع خواهان صادرواعالم می نماید. رای صادره غیابی اســت وظرف مهلت 20 روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه 
شــورا وســپس ظرف مهلت 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی قم می باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 28 قم-باقریان رونوشت 
برابراصل اداریســت وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وتنظیم می گردد. دبیرشــورای حل اختالف شــعبه 28 قم نشــانی قم-خیابان ایســتگاه راه 

آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه اول-
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه 
شــماره دادنامه 9409972523101387 شــماره پرونده 9409982523100769 شــماره پرونده 721/31/94 شماره دادنامه 94/9/28-

1363 خواهــان لطــف الــه تلخابی فرزند فضل اله آدرس قم نیروگاه 20 م مطهری ک 16 پ 27 خوانده اســماعیل اســوت آدرس مجهول المكان خواســته 
مطالبه خســارت به مبلغ 7/000/000 ریال وهزینه کارشناســی ودادرســی رای شورا درخصوص دادخواســت لطف اله تلخابی به طرفیت اسماعیل اسوت 
مبنی برمطالبه خسارات وهزینه کارشناسی ودادرسی شورا با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وبا توجه به اظهارات خواهان نظربه مدارک موجود درپرونده 
خواهــان محكومیــت خوانده می باشــم ونظربه گزارش ایســتگاه راهورکه علت تامه تصادف را ازطرف خوانده دانســته اســت لذا وقــوع تصادف فی مابین 
طرفین وتقصیرخوانده برای شــعبه محرزومســلم بوده وطبق نظرکارشــناس تصادفات که میزان خســارت را 6/000/000 ریال برآورد نموده وبا عنایت به 
اینكه خوانده علیرغم ابالغ قانونی درجلســه رســیدگی حاضرنشده است شــورا دعوی خواهان علیه خوانده را ثابت وموجه تشخیص داده ومستندا به مواد 
331و335 ق.م و 1و2 مســئولیت مدنــی و 198و515و519 ق.آ.د.م حكــم برمحكومیت خوانده به پرداخت مبلــغ 6/000/000 ریال به انضمام هزینه 
کارشناســی طبق تعرفه ودادرســی 20 هزارتومان وهزینه نشرآگهی درحق خواهان صادرواعالم می دارد. رای صادره غیابی بوده و 20 روزپس ازابالغ قابل 
واخواهــی درهمین شــعبه و 20 روزهــم قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه حقوقی عمومی قم می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شــماره 31 قم-حاتمی 
رونوشــت برابربا اصل اداریســت وجهت باالغ به اسماعیل اسوت تهیه وارسال می گردد. دبیرشورای حل اختالف شماره 31 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه 

راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

وزیر صنعت، معدن و تجارت:
۹۰ درصد تولید کشور در سطح 

استاندارد جهانی است
وزیر صنعت، معدن و تج����ارت با بیان این 
که ۹۰ درصد تولید کشور در سطح استاندارد 
جهانی است، گفت: بخش خصوصی برای ورود 

به عرصه بین الملل خود را توانمند کند.
ف��ارس- محمدرضا نعم����ت زاده دیروز در 
گردهمایی فعاالن بخش خصوصی که با حضور 
رییس جمهور و 4 وزیر اقتصادی در تهران سالن 
اجالس سران پس از اجرای برجام برگزار شد، 
اظهار امیدواری کرد، با برداش����ته شدن موانع 
پیش روی فعاالن اقتصادی بتوانیم بهتر وارد 

صحنه فعالیت ها شویم.
وی اضافه کرد: باید با تالش و مس����اعدت 
یکدیگر چه در بخش خصوصی چه در بخش 
حاکمتی دولتی کار را پی����ش ببریم، چرا که 
در بین فعاالن اقتصادی مصطلح ش����ده بود 
که ما ع����الوه بر تحریم ظالمان����ه بین المللی، 
تحریم داخلی هم داریم و مطرح می شد تحریم 
 داخلی مش����کالتش بیش از تحریم خارجی

است.
به اعتقاد نعمت زاده امروز وظیفه ما دولتی ها 
این اس����ت که هر مانعی به دست دولت ایجاد 
شده را بررسی کرده و برطرف کنیم. چه آنهایی 
که به ص����ورت س����اختاری و در دوران جنگ 
تحمیلی به وجود آمده و چه آنهایی که بر اثر 

تحریم های گذشته ایجاد شده است.
وزیر صنعت از یادداش����تی که شب گذشته 
برای معاون����ان و زیرمجموعه خود تهیه کرده، 
س����خن گفت و افزود: ابالغ ک����رده ام که هر 
معاونت یا اداره در س����طح کار خودش موانع 
تسهیل کننده امور مردم را بررسی کند، تا آنچه 
که در قالب قوانین موجود مانعی را ایجاد کرده 
در حد و حدود اختیارات خود سریعا فهرست 
کنیم، تا برطرف ش����ود و آنهایی که مربوط به 
هیأت دولت و مجامع و س����ازمان های مختلف 

است را برطرف کنیم.
وی خطاب به بخ����ش خصوصی گفت: باید 
این بخش خود را بیش تر توانمند کند؛ چراکه 
بخش خصوصی و تعاونی ها باید یک بازنگری 
در درون خود انجام ده����د تا در حوزه دانش، 
منابع و تجارت ب����ا بهترین های روز دنیا به روز 
ش����ود؛ چراکه بنگاه های ما باید در حد کالس 
بنگاه ه����ای بین المللی باش����ند و ۹۰ درصد 
فعالیت های ما در کش����ور در سطح کشورهای 
پیشرفته است و فقط در 1۰ درصد مواردگیر 

داریم. 

قایم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت:
 بنگاه ها در دوران پسابرجام 

باید رقابتی شوند
 قایم مقام وزیرصنعت، معدن و تجارت به تش����ریح 
مهم ترین ضرورت های بخش خصوصی در دوران پسابرجام 
پرداخت و تصریح کرد که بنگاه های خصوصی باید ایجاد 
ظرفیت های رقابتی خود را ب����رای حضور در بازار های 

جهانی آماده کنند.
 ایسنا- مجتبی خس����روتاج افزود: امروز با اجرایی 
شدن برجام مشکالتی که در بس����تر حرکت بخش 
خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی وجود داشت 
حل ش����ده و وظیفه دولت این بود که در جهت این 

بسترسازی برای بخش خصوصی اقدام کند.
وی گفت: اما از این نقطه به بعد بنگاه ها باید خودشان 
را برای حضور در بازارهای جهانی آماده کنند به همین 
دلیل این ضرورت وجود دارد که بنگاه های ما ظرفیت 
رقابتی داشته باشند و بتوانند در شرایط تولید رقابتی 
محصول خود را در بازار جهان����ی با کیفیت مطلوب 

عرضه کنند.
خسروتاج ادامه داد: امروز بنگاه ها با سازو کارهایی که 
برای فروش و بازاریابی وجود دارد از جمله روش های 
مختلف تبلیغاتی و بازاریابی مجازی و سایر روش هایی 
که یک بنگاه موفق از آن ها استفاده می کند با قیمت و 
هزینه تولید محصوالت شان را پایین  می آورند. آنچه امروز 
مطرح است این موضوع است که شرکت ها و فعاالن 
اقتصادی چگونه بتوانند محصول و تولید رقابتی خود را 

متناسب با نیاز بازار فراهم کنند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه 
کرد: یکی از بزرگترین  وظایف تشکل هایی مانند اتاق 
بازرگانی و اتحادیه های صادراتی این است که در جهت 
توانمندی اعضا یشان حرکت کنند. اتحادیه ها و اتاق های 
بازرگانی از منابع مختلف از اعضای اتاق در قالب درصدی 
از فروش و سودش����ان پول دریاف����ت می کنند برای 
همین این منابع باید در جهت حمایت از اعضا اتاق و 

اتحادیه های صادراتی بکار گرفته شود.
 وی عنوان کرد: اتاق بازرگانی اگر می خواهد از اعضا 
خود پول دریافت کند حتما باید زمینه حضور آنها را 
در بازار های جهانی و در قالب نمایشگاه های بین المللی 
فراهم کنند، همچنین باید برای شرکت های کوچک و 
متوسط هزینه این نمایشگاه ها با تخفیف همراه باشد. 

خسروتاج تصریح کرد: آنچه در فضای پساتحریم برای 
کشور پیش آمده است این است که اتاق های بازرگانی 
باید با یک برنامه جامع هدف گذاری کرده و در تجارت 
جهانی حضور داشته باشند. با تحوالتی که در تجارت 
جهانی پیش آمده سال گذشته 1۹ تریلیارد دالر حجم 
صادرات جهانی بوده که ما هم باید ببینیم در کدام کاالها 

و برای کدام کشور ها می توانیم جایگاه داشته باشیم.

New Tab New Tab

دریچه پنجره

با امضای تفاهم نامه بین اداره کل آموزشی فنی و حرفه ای و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران صورت گرفت

برگزاری دوره های آموزشی صدور پروانه کسب توسط اتحادیه فناوران رایانه تهران

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت ریشه کن کردن فساد در سیستم های اقتصادی، گفت: بعد از برجام وظیفه اصلی به عهده 
بخش خصوصی است و در این راستا باید به برجامی داخلی نیز دست یابیم.وی زدودن قوانین و مقررات اضافی از تاروپود اقتصاد را از مهم ترین مواردی دانست که 

باید مورد توجه قرار بگیرد و تاکید کرد: کوچک کردن دولت و از طرفی بزرگ شدن بخش خصوصی از دیگر عوامل مهم محسوب می شود. 

لزوم رفع قوانین و مقررات 
اضافی از تاروپود اقتصاد

براساس تفاهم نامه همکاری بین اداره کل آموزشی فنی 
و حرفه ای اس����تان تهران و اتحادیه صنف فناوران رایانه 
تهران از این پس آزمون فنی و حرفه ای که از ملزومات 
صدرور پروانه کسب است، توسط کمیسیون فنی اتحادیه 

و تایید نهایی با حضور ریاست کمیسیون  انجام می شود.
فناوران- رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اعالم 
این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی تمام رسته های 
فنی برای گرفتن پروانه کسب باید دوره های آموزشی فنی 

و حرفه ای را بگذرانند.
س����ید مهدی میرمهدی افزود: از آنجایی که فعاالن 
صنفی برای گذراندن دوره ه����ای آموزش و امتحان فنی 
وقت و هزینه زیادی متقبل می ش����دند، اتحادیه صنف 
فناوران رایانه با سازمان فنی و حرفه ای وارد مذاکره شد 

تا دوره های آموزشی و امتحان در اتحادیه صورت گیرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس تفاهم نامه ای با سازمان 
فنی و حرفه ای منعقد ش����د که طبق این تفاهم از پس 
آزمون فنی و حرفه ای که از ملزومات صدرور پروانه کسب 
است توسط کمیس����یون فنی اتحادیه و تایید نهایی با 

حضور ریاست کمیسیون  انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه این تفاهم نامه یکی از افتخارت 

اتحادیه در س����ال جاری اس����ت، گفت: به محض آماده 
شدن فضای کار در اتحادیه کالس های آموزشی برگزار 
خواهد شد و اکنون کمیسیون فنی در حال آماده سازی 

جزوه های آموزشی است.
وی در رابطه با هزینه کالس ها نیز گفت: پیش از این 
متقاضیان پروانه کسی مجور بودند بیش از 25۰ ساعت 
درس بخوانند که هزینه ای دو میلیون تومانی در بر داشت 
اما اکنون دوره های آموزشی نه تنها کاهش یافته است 
بلکه فقط 25 هزار تومان باب����ت برگزاری آزمون هزینه 

خواهند کرد.
وی افزود: در واقع دوره های آموزش اتحادیه ش����امل 
هزینه نمی شود و وقت کمتری از فعاالن صنفی می گیرد.

میرمهدی گفت: این تفاهم نام����ه و برگزاری دوره های 
آموزشی در کمیس����یون فنی اتحادیه برای صنف رایانه 
تهران بس����یار حایز اهمیت اس����ت و بابت امضای این 
تفاهم نامه از رییس سازمان فنی و حرفه ای تشکر می کنیم. 
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محسن جاللپور، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور در اولین 
نشست شورای گفت وگو پس از اجرایی شدن برجام، ارتقای سهولت 
کسب وکار در کش���ور را بس���یار مهم ارزیابی کرد و گفت: بخش 
خصوصی در پی تغییر پارادایم اقتصادی است و می دانیم که می توانیم 
چراکه قادر بودیم کاری به مراتب س���نگین تر از این را در صحنه 

بین المللی انجام دهیم. 
فناوران- رییس اتاق ایران ضمن تاکید بر لزوم مبارزه با قاچاق قبل 
از اینکه ریشه تولید خشکیده شود، تصریح کرد: به جای اینکه دنبال 
یارانه و حمایت هایی از این دست باشیم، ایجاد امنیت و شفافیت در 
اقتصاد را مهم می دانیم.وی تاکید کرد: دولت باید وضعیت اقتصادی 
را با شرایط بنگاه های اقتصادی کشور منطبق کند.در ادامه علی طیب 
نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، نیز گفت: تجربه مذاکرات ایران و 1+5 نشان 
داد که با عقالنیت، تدبیر و منطق می توانیم سخت ترین شرایط را به 
بهترین شیوه مدیریت کنیم.وزیر اقتصاد بهره گیری از فرصت های به 
وجود آمده را مورد تاکید قرار داد و گفت: تحریم ها نش���ان داد که 
اقتصاد ایران در کدام نواحی دچار نقص است. متوجه شدیم که دولت 
باید کوچک شود، وابستگی به نفت بیشترین آسیب ها را بر پیکره 
اقتصاد و جامعه وارد کرد، بدین ترتیب باید مالکیت های دولتی را به 
بخش خصوصی واگذار کنیم و اجازه دهیم بخش خصوصی تکمیل 
طرح ها عمرانی را در دست بگیرد.رضانژاد، عضو شورای گفت وگو نیز 
در ادامه تخصص در حوزه ICT را یکی از ظرفیت های کشور عنوان 

کرد و خواستار حمایت دولت از این بخش شد. 

30
درصد 

مسوول دفتر تجاری عراق 
در سازمان توسعه تجارت، با 
بیان این که هزینه تمام شده 
کاالهای ایرانی در بازار عراق 
پنج تا 30 درصد بیشتر از 
دیگر رقباست، اظهار داشت: 
این دفتر در حال بررس��ی 

علل این افزایش است.
مهدی نجات نیا با بیان این 
مطلب گفت: ب��ه طور کلی 
تولید، بسته بندی، هزینه های 
گمرکی و انواع مالیات ها از 
جمله س��رفصل های مورد 

بررسی است.
ک��رد:  اضاف��ه  وی 
ش��رکت های ایرانی برای 
گرفتن گواهی انطباق کاال 
ب��ا اس��تانداردهای عراق 
هزینه های��ی پرداخ��ت 
می کنند ک��ه امکان حذف 
آنها در راس��تای کمک به 

صادرکنندگان وجود دارد. 

برگزاری آزمون احراز صالحیت مشاوران در اردیبهشت 
سال آینده 

رییس اتاق ایران در نشست شورای گفت و گو مطرح کرد:

بخش خصوصی به دنبال تغییر پارادایم 
اقتصادی است

اطالعیه

آزمون احراز صالحیت مشاوران مستقل اردیبهشت ماه 
سال آینده برگزار خواهد شد.

نصر کشور- طبق مصوبه شورای مرکزی، کمیسیون 
مشاوران س����ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور موظف 
است نسبت به اصالح س����اختار و تغییر سواالت آزمون 

مشاوران اقدام کند.
صائبه س����لوکی سرپرست دبیرخانه س����ازمان نظام 
صنفی رایانه ای کش����ور، با بیان این مطلب افزود: پیرو 
مصوبه شورای مرکزی آزمون احراز صالحیت مشاوران 
اردیبهشت ماه س����ال آینده برگزار می شود. در فرصت 
موجود نیز کمیسیون مشاوران با بهره گیری از ظرفیت 
صاحب نظران و کمیسیون های تخصصی مرتبط سازمان 
نظام صنفی رایانه ای در هر رسته سواالت آزمون مشاوران 

را به روز رسانی می کند. 
سلوکی، به تشریح دالیل تصمیم شورای مرکزی در 
خصوص تغییر زمان برگزاری آزمون مشاوران پرداخت 
و گفت: کمیسیون مشاوران پس از بررسی بانک سواالت 
آزمون احراز صالحیت به این نتیجه رسید که سواالت 
نیازمند بازنگری و به روزرسانی است. بنابراین تغییرات 
محتوایی و ساختاری، متناس����ب با نیاز بازار در بانک 
سواالت اعمال می شود تا آزمون مشاوران فراتر از یک 

سنجش آکادمیک باشد.
سرپرست دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 
از بازبینی منابع آزمون مش����اوران خبر داد و افزود: به 
طور طبیعی با به روزرس����انی سواالت، منابع نیز به روز 
رسانی خواهند شد که هم در قالب کتاب و هم در قالب 
جزوه پیش بینی شده است. همچنین لیست منابع نیمه 
فروردین ماه به اطالع عموم خواهد رسید تا متقاضیان 

فرصت کافی برای مطالعه داشته باشند. 
وی با بیان تاکید اعضای ش����ورای مرکزی بر تعیین 
زمان مشخص برای برگزاری س����االنه آزمون مشاوران، 
گفت: کمیسیون مش����اوران به منظور افزایش کیفیت 
آزمون، پیشنهاد تغییر زمان برگزاری را مطرح کرد و با 
توجه به تجربه ای که تاکن����ون از برگزاری آزمون احراز 
صالحیت مش����اوران در فصل زمستان داشتیم، شورای 
مرکزی مصوب کرد از این پس این آزمون هر سال در 

اردیبهشت ماه برگزار شود. 
سلوکی در مورد برگزاری الکترونیکی آزمون مشاوران، 
گفت: ضمن بررسی شرایط توسط کمیسیون مشاوران 
در این دوره چند استان ابراز آمادگی کردند تا به صورت 
پایلوت آزمون مشاوران را الکترونیکی برگزار کنند. انتظار 
داریم این تجربه به تدریج به سراسر کشور تسری یابد. 

میرمهدی: از آنجایی 
که فعاالن صنفی برای 
گذراندن دوره های 
آموزش و امتحان فنی 
وقت و هزینه زیادی 
متقبل می شدند، 
اتحادیه صنف فناوران 
رایانه با سازمان 
فنی و حرفه ای وارد 
مذاکره شد تا دوره های 
آموزشی و امتحان در 
اتحادیه صورت گیرد

PB



نخستین گوشی با دو ورودی کارت 
حافظه

منابع آگاه چندی پیش گوشی هوشمندی را با نام 
Saygus V2 مبتنی بر سیستم عامل اندروید معرفی 
کردند و توضیح دادند این گوشی هوشمند می تواند از 
کارت حافظه microSD با ظرفیت 128 گیگابایت هم 

پشتیبانی کند.
فناوران - هم اکنون پیش فروش این گوشی هوشمند 
با قیمت ۵۴۹ دالر آغاز شده است و کاربران تا پایان فصل 

جاری می توانند آن را در اختیار بگیرند.
شرکت Saygus آمریکایی است و دفتر مرکزی آن 
در شهر سالت لِیک واقع شده است. این شرکت قرار بود 
نخستین گوشی هوشمند خود را سال گذشته روانه بازار 

کند و هم اکنون برای این تاخیر یک دلیل موجه دارد.
گوشی هوشمند Saygus V2 نخستین محصول در 
جهان محسوب می شود که از دو ورودی کارت حافظه 
microSD پشتیبانی می کند و شرکت سازنده طی یک 

سال گذشته در حال افزودن این قابلیت بوده است.
این گوشی هوشمند پردازنده Snapdragon 810 را 
در خود جا داده است و نمایشگر ۵ اینچی آن می تواند 
تصاویر را با کیفیت 1080 پیکسل به نمایش بگذارد. باری 
این گوشی هوشمند رم ۳ گیگابایتی در نظر گرفته شده 
اس���ت و از دیگر امکانات به کار رفته در آن می توان به 
۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و باتری ۳100 میلی آمپری 

اشاره کرد.

ترامپ: محصوالت اپل باید در آمریکا 
تولید شود

»دونالد ترامپ« از کاندیداهای ریاس���ت جمهوری 
آمریکا طی آخرین سخنرانی خود در دانشگاه لیبرتی 
ادعا کرد که می تواند با تصویب قانون جدید شرکت اپل 
را مجبور کند کلیه محصوالت خود را در کشور آمریکا 

به تولید برساند.
فناوران -این نامزد انتخاباتی در آخرین سخنرانی خود 
تمرکز زیادی بر شرکت اپل داشت و ادعا کرد رایانه ها 
و گوشی های این شرکت می بایس���ت در خاک آمریکا 

تولید شوند.
برای آن دسته از افرادی که از قوانین اقتصادی آگاهی 
دارند این مساله روشن است که چنین اقدامی برخالف 
تجارت آزاد محسوب می شود و می تواند مشکالت مالی 

فراوانی برای اپل ایجاد کند.
با این وجود، اگر اپل تصمیم بگیرد محصوالت خود را 
در آمریکا به تولید برساند، این اقدام می تواند برای کشور 
آمریکا مزایای فراوانی به همراه داشته باشد و عالوه بر 
ایجاد فرصت های شغلی جدید، بستر الزم برای پیشرفت 

اقتصادی را هم فراهم آورد.

New Tab

پیامک

بالک بری در پاسخ مفصل خود به این خبر در وبالگ شرکت نوشته است: ما اطالعات دقیقی در مورد وسیله هک شده و نحوه انجاماین کار نداریم، اما 
اگر بازیابی اطالعات به این شیوه رخ داده باشد، ممکن است دسترسی به داده ها به عللی غیرمرتبط با طراحی بالک بری رخ داده باشد. این عوامل عبارتند 

از رضایت کاربر، ناایمن بودن برنامه های ثالث نصب شده بر روی گوشی یا رفتار غیر ایمن کاربر گوشی.

واکنش به هک بلک بری توسط 
پلیس هلند

پرچمدار جدید هوواوی در خاورمیانه رونمایی شد

Mate 8 به زودی وارد بازار ایران می شود

هوواوی هر س���ال روند رو به رشدی داشته، به نحوی که 
از 2۵ درصد در سال 2012 به ۷۶ درصد در سال 201۵ 
رسیده که این میزان در برخی کش���ورها تا 8 برابر رشد 

داشته است.
به گفته مدیر خاورمیانه بخش موبای���ل هوواوی، این 
شرکت بزرگ ترین برند چین است و هم اکنون در جایگاه 
۷0 دنیا قرار گرفته که نسبت به جایگاه 88 سال گذشته 

پیشرفت خوبی محسوب می شود.
وی همچنین ادامه داد: ما در سال گذشته هوواوی واچ 
 Android را به عنوان نخستین س���اعت با سیستم عامل
Wear و صفحه کریستال سافایر و نیز گوشی های P8 و 
Mate S را که هر ک���دام در زمان خود یکی از بهترین ها 
بودند راهی بازار کردیم.در ادامه ج���رج الکفرونی، مدیر 
محصول خاورمیانه هوواوی درباره مشخصات فنی گوشی 
Mate 8 گفت: این گوشی با باتری قوی، نمایشگر باکیفیت 
و سخت افزار قدرتمند یکی از بهترین محصوالت هوواوی 
است و یک دستگاه تجاری با کارایی باال به شمار می رود. 

به گفته وی یکی از مهم ترین ویژگی های این گوش���ی، 
طراحی زیب���ا و قابلیت حمل آن اس���ت. همچنین این 
محصول دارای نمایشگری باکیفیت است که رنگ ها را با 

دقت باال نمایش می دهد. 
وی گفت: Mate 8 نخستین گوشی هوشمندی است که 
 ARM از پردازنده 1۶ نامتری، نخستین پردازنده با معماری
Cortex-A72 و نخستین چیپ س���ت با واحد گرافیکی 
Mali-T880 بهره می برد. قدرت CPU نسبت به مدل قبلی 
100 درصد افزایش داش���ته و توانایی پردازشگر گرافیکی 
هم بیش از 12۵ درصد باال رفته است. حتی میزان مصرف 

باتری هم ۷0 درصد بهبود یافته است.
به گفته وی، در Mate 8 مش���کل داغ شدن برطرف 

شده و کاربر عملکرد باالیی را تجربه می کند، در حالی که 
همچنان دستگاه خنک است.

وی گفت: باتری این گوشی بسیار سریع شارژ می شود، 
به طوری که ۶0 درصد سریع تر از Mate 7 و تنها با ۳0 

دقیقه شارژ شدن، تا یک روز دوام می آورد.
بر اساس گزارش مدیر محصول خاورمیانه هوواوی، در 
این گوشی تنها با دوبار ضربه زدن روی نمایشگر، می توان 
اسکرین شات گرفت یا تصویر را از پس زمینه جدا کرد. 

Mate 8 همزمان از دو سیم کارت 4G پشتیبانی می کند، 
دوربین این گوش���ی از لرزش گیر اپتیکال با سنسور 1۶ 
مگاپیکس���لی س���ونی بهره می برد. این گوشی به صورت 
خودکار صحنه را تش���خیص داده و نور را تنظیم می کند، 
بنابراین هنگام عکاسی با آن تصاویر تاریک وجود نخواهد 

داشت. 
Mate 8 در ۴ رنگ وارد بازار می شود که قیمت نسخه 
۳2 گیگابایتی به همراه ۳ گیگابایت رم، حدود یک میلیون 

و ۹00 هزار تومان خواهد بود.
در این مراسم همچنین از تبلت  Media pad 2هوواوی 

با سایر صفحه نمایش 10 اینچی رونمایی شد.
این تبلت تنها ۷/۳۵ میلی متر ضخامت دارد و به ۴ بلندگو 

مجهز شده که صدای فوق العاده ای ارایه می دهد. 
صفحه نمایش Media pad 2 از وضوح فول اچ دی بهره 
می برد که توانایی تغییر رنگ های نمایش���گر بر اساس نور 
محیط و شرایط در آن وجود دارد. این دستگاه همچنین 
مجهز به سنسور اثر انگشت است و در ۴ مدل مختلف و با 

قیمت 12۹۹ تا 1۷۹۹ درهم وارد بازار می شود.
بر اس���اس اطالعات ارایه ش���ده از س���وی مدیران 
 هووآوی این محصول به زودی به ب���ازار ایران نیز عرضه 

خواهد شد.

6

نمایشگر Galaxy S7 سه لبه خمیده دارد

شرکت سامسونگ این روزها در حال تکمیل پرچمدار 
بعدی خود یعنی Galaxy S7 است و این طور که منابع 
آگاه می گویند، این گوشی هوشمند در مدل های مختلف 

عرضه می شود.
 Galaxy موبنا - یکی از مدل های گوشی هوشمند
S7 پردازنده Snapdragon 820 کوالکام را در خود جا 
 Exynos داده است و مدل های دیگر همراه با پردازنده
سامسونگ عرضه می شوند. در دیگر شایعات آمده است 
 Galaxy که سامسونگ مدل معمولی این گوشی را با نام
S7 و مدل خمیده آن را با نام Galaxy S7 Edge عرضه 
می کند.امروز منابع آگاه اعالم کردند در حالی که نمایشگر 
مدل Galaxy S6 در دو لبه بدنه خمیده شده بود، مدل 
Galaxy S7 به گونه ای ساخته شده است که نمایشگر 
آن در س���ه لبه بدنه خمیده می شود.سامسونگ گوشی 
هوشمند Galaxy S7 Edge را به گونه ای طراحی کرده 
است که عالوه بر دو طرف بدنه، در قسمت پایین آن هم 
نمایشگر خمیده شده است و بنابراین کلید Home داخل 
نمایشگر خمیده تعبیه شده است.در این گوشی هوشمند 
ورودی کارت حافظه microSD در سمت راست بدنه قرار 
دارد که مانند سیستم کارت خوان در رایانه است و کاربر 
می تواند به صورت مستقیم کارت حافظه را در آن وارد کند.

موتوروال نخستین گوشی با نمایشگر 
نشکن را به هند برد

گوش���ی Moto X Force که شرکت موتوروال ادعا 
می کند نخستین گوشی هوشمند جهان مجهز به نمایشگر 
نشکن و ضدضربه محسوب می شود، به زودی در کشور 

هند فروخته خواهد شد.
موبنا - این طور که منابع آگاه اعالم کردند، قرار است 
فروش این گوشی هوشمند از تاریخ 2 فوریه یعنی حدود 

دو هفته دیگر در کشور هند آغاز شود.
موتوروال هم اکنون یک آگهی تبلیغاتی در ش���بکه 
اجتماعی توئیتر منتشر کرده اس���ت که در آن نشان 

می دهد این گوشی هوشمند آماده ورود به بازار است.
در این آگهی تبلیغاتی ی���ک تصویر ویدیویی وجود 
دارد که این پرچمدار را به صورت کامل معرفی می کند 
و نشان می دهد که نسبت به محصوالت ساخته شده 
در شرکت های اپل، سونی و سامس���ونگ تا چه اندازه 

مقاوم تر است.
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شرکت هوواوی طی مراس���می در شهر دبی به صورت 
رس���می از گوش���ی Mate 8 رونمایی و آن را به بازار 

خاورمیانه عرضه کرد.
هوواوی را می توان یکی از پیش���روترین ش���رکت های 
تولیدکننده گوشی در دنیا دانست. این شرکت که قدمت 
زیادی در بازار موبایل دنی���ا ندارد، در مدت زمان کوتاهی 
توانست جایگاه شماره ۳ را از آن خود کند و هم اکنون به 

پیشتازی در صنعت موبایل ادامه می دهد. 
در حال هوواوی با نیازس���نجی بازار توانسته مشتریان 
خاص خ���ود را در تم���ام دنیا پیدا کند و گوش���ی های 
هوشمندی ویژه  همه اقشار مختلف طراحی کرده تا بنا به 

نیازشان بتوانند از این ابزار هوشمند بهره ببرند.
این غول چین���ی که هم اکنون جای���گاه خوبی در بازار 
موبایل دنیا به خود اختصاص داده، روز دوشنبه در مراسمی 
با حضور خبرنگاران خاورمیانه و آفریقا در منطقه جمیرای 
دوبی از گوشی پیشتاز جدید خود با نام Mate 8 رونمایی 
کرد.در این مراسم جیاو جین، مدیر خاورمیانه بخش موبایل 
هوواوی، به برخی از موفقیت های این برند در سطح جهان 
پرداخت و گفت: این شرکت در س���ال 201۵ حدود 20 
میلیارد دالر فروش داش���ت که سود آن حدود ۷0 درصد 
افزایش یافت. میزان عرضه گوشی های هوشمند هوواوی 
۴۴ درصد افزایش داش���ته و حال به باالی 100 میلیون 

دستگاه رسیده است.
وی افزود: هم اکنون هوواوی جایگاه س���وم را در بازار 
موبایل دنیا دارد و در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در 
رده دوم قرار دارد. تعداد فروشگاه های این شرکت به بیش 
از ۳۴ هزار رسیده اس���ت. همچنین میزان آگاهی از برند 

رای دادگاه
پرونده کالسه 9209981513100165 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان ساری 106 جزایی 
سابق تصمیم نهایی شماره 9409971511901086 متهم اقای سید ستار میر عمادی فرزند سید ذاکر به 
نشانی ساری جاده ساری نکا عبور شهید زارع جنب شرکت ولت تابلو منزل شخصی اتهام ها 1- قدرت نمایی 
با چاقو 2- نکهداری مشروبات الکلی 3- تمرد نسبت به ماوریان حین انجام وظیفه . رای دادگاه : به موجب 
کیفرخواســت شــماره 9110431513000103 مــورخ 92/2/29 صادره از دادســرای عمومی و انقالب 
شهرســتان ساری آقای سید ســتار میر عمادی فرزند سید ذاکر 29 ساله متهم است به نگهداری مشروبات 
الکلــی به میزان یک لیتــر و توهین و تمرد به ماموریــن دولت نظر به محتویات پرونــده صورتمجلس مورخ 
91/2/4 تنظیمی از سوی مرجع انتظامی و کشف مشروبات الکلی از متهم اقرار متهم به شرح صورتمجلس 
مورخ 92/2/5 شــعبه بازپرســی و اینکه علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حاضرند و از بزه 
انتشــابی دفاعی ننموده سات بزهکاری وی محرز بوده و دادگاه به استناد مواد 607 و 609 و 702- قانون 
تعزیرات مصوب 1375 نامبرده زا به اتهام تمرد در مقابل مامورین دولت به تحمل سه ماه و یک روز حبس 
تعزیری و به اتهام توهین به پرداخت مبلغ یک میلوین ریال جزای نقدی بدل از حبس به نفع صندوق دولت 
و به اتهام نگهداری مشــروبات الکلی به تحمل شــش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ده 
ضربه شالق تعزیری و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزارریال جزای نقدی ) پنج برابر ارزش 
عرفی مشروبات مکشوفه به نفع صندوق دولت محکوم مینماید با توجه به وقوع جرایم در سال 1391 ماده 
134 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 اعمال نگردید رای صادره غیابی بوده وظرف بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه بوده و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از آن قبال تجدید نظر خواهی 
در محاکم محترم تجدید نظر خواهی اســتان مازندران میباشد پرونده نامبرده در مورد مشروب خمر مفتوح 

میباشد در این قسمت دفتر ثبت مجدد و وقت نظارت تعیین و به نظر برسد .
 رئیس شعبه 106 کیفری دوساری

آگهی وقت اجرای قرار تحریرترکه
بدینوســیله اعالم مینماید به موجب درخواســت فاطمه صادقی - شــاداب و محمد شــروین عبادی به 
طرفیت اکبر عبادی قرار تحریر ترکه مرحوم صادق عبادی طی شماره 9409982678301002 در شورای 
حل اختالف کرج صادر و وقت اجرای قرار ســاعت 8/30 مورخ 94/12/9 تعیین گردیده اســت لذا ورثه یا 
نماینده قانونی آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کســان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت 
میشــود در موعد مذکور در محل این شــورا واقع در استان البرز به ادرس کرج رجایی شهر خ هفتم شرقی 
روبروی ســازمان آب و فاضالب مجتمع شــهید ملک زاده حاضر شــوند عدم حضور مدیون مانع اجرای قرار 

نخواهد بود . م الف 23797
رئیس شعبه 46 شورای حل اختالف کرج

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای رضا رنجور فرزند ایوب  دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت آقای کمیل فالح تقدیم 
که به این شعبه ارجاع و بکالسه 24/398/94 شورای ساری ثبت شده چون خوانده مجهول المکان میباشد 
حسب دستور شورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و اگهی میشود 
که خوانده با مراجعه به دفتر شورای حل اختالف ساری نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز 
یک شنبه مورخ 94/12/2 ساعت 9 صبح در شعبه 24 شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی 

و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
 دفتر شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای علی گوران فرزند مراد علی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت  احمد علیزاده فرزند 
محمد و ایران خلیلی فرزند مســلم  تقدیم که به این شــعبه ارجاع و بکالســه 3/361/93 ثبت شده چون 
خوانده مجهول المکان میباشد لذا طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج و اگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف ساری نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در روز دو شــنبه مورخ 94/12/3 ســاعت 9/00  صبح  در شــعبه 

سوم شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
 رئیس شورای حل اختالف شعبه سوم ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای علی تقی پور آبکسری فرزند تقی دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به طرفیت آتنا صفار تلودی  
تقدیم که به این شعبه ارجاع و بکالسه 480/94/ 2 ثبت شده چون خوانده مجهول المکان میباشد لذا طبق 
ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی  مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج و اگهی میشود که 
خوانده با مراجعه به دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف ساری نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در روز شنبه مورخ 94/12/17 ساعت در شعبه دوم شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی 

و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
رئیس شورای حل اختالف شعبه دوم ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
ســید فریبا منیری فرزند سید حســین دادخواستی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت آقای ابراهیم 
بیات فرزند نجفعلی تقدیم که به این شــعبه ارجاع و بکالســه 2/94/323 شــورای ســاری ثبت شده چون 
خوانده مجهول المکان میباشــد حسب دســتور شورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و اگهــی میشــود که خوانده با مراجعه به دفتر شــورای حل اختالف ســاری نســخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز دو شنبه مورخ 94/12/3 ساعت 9 صبح در شعبه 2 شورای حل 

اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
 دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای علی جونیان فرزند ابوالحســن  دادخواســتی به خواســته الزام به تنظیم ســند به طرفیت آقای 
نحمد بهرام زئی فرزند نور محمد تقدیم که به این شــعبه ارجاع و بکالســه 8/488/94 شورای ساری ثبت 
شــده چون خوانده مجهول المکان میباشــد حسب دستور شــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار درج و اگهی میشود که خوانده با مراجعه به دفتر شورای حل اختالف ساری نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در روز شــنبه مورخ 94/12/8 ســاعت 9 صبح در شعبه 8 شورای 

حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
 دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
بانک صادرات مازندارن با مدیریت آقای باب اله نوری با وکالت لیال برهانی  دادخواســتی به خواســته 
مطالبه وجه به طرفیت 1- حســین زرین فرزند حمید 2- مهدی زرین فرزند حمید  تقدیم که به این شــعبه 
ارجاع و بکالسه 17/94/450 ثبت شده چون خوانده مجهول المکان میباشد لذا طبق ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی  مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج و اگهی میشــود که خوانده با مراجعه به 
دفتر شعبه 17 شورای حل اختالف ساری نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز شنبه مورخ 
94/12/8 ســاعت 10 صبح در شــعبه 17 شــورای حل اختالف حضور بهم رســانند واال رسیدگی و اقدام 

قانونی معمول خواهد داشت .
رئیس شورای حل اختالف شعبه 17 ساری

دادنامه
کالســه پرونده: 197-24/94 شــماره دادنامه: 389-94/9 مرجع رســیدگی کننده: شــعبه بیســت و چهارم شورای 
حــل اختــالف شهرســتان ســاری خواهان: آذرنوش شــیرین دل: ســاری خیابــان معلم کوچه شــهید دالوری معلــم 28 ک پ 
4817887163 خوانده: امیر امینی اشــقلی: مجهول المجام خواســته: مطالبه وجه »رأی شــورا« در خصوص دعوی آذرنوش 
شــیرین دل فرزند بهمن با ظرفیت آقای امیر امینی اشــقلی فرزند قربانعلی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هشت میلیون و 
پانصــد هزار ریال موضوع یک فقره چک به شــماره 891021/187386 مورخ 94/4/15 عهده بانک رفاه کارگران شــعبه 
شهداء ساری با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات منضم به آن 
از جمله تصویر مصدق چک موصوف وگواهینامه عدم پرداخت صادره و توجهاً به وجود اصل چک در ید خواهان که داللت بر 
اشــتغال ذمه خوانده داشــته و نیز عدم حضور خوانده، با وصف ابالغ قانونی که ادعا و مستندات ابرازی خواهان را مصون از 
هرگونه ایراد یا دفاعی قرار داده اســت و بنا بر وصف تجریدی  اســناد تجاری و با استصحاب بقای دین دعوی خواهان وارد و 
اشتغال ذمه خوانده اثبات تشخیص مستنداً مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 79 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت به مبلغ هشــت میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررســید )94/4/15( لغایت زمان اجرای حکم براســاس تغییر شــاخص تورم اعالمی بانک مرکزی که هنگام اجرا 
محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 

همین شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی شهرستان ساری می باشد.
قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف شهرستان ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به اقای مرتضی ترابی ابالغ میگردد حســب شــکایت آقای احسان محمد زاده رهبار علیه شما دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی  وقت رسیدگی 
در پرونده کالســه 125/931226 برای مورخ 94/12/24 ســاعت 10/30 تعیین شده است مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میشود لذا در 

وقت مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه وفق مقررات تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود . 25389
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالســه 122/941116  آقای براتعلی برنانی به اتهام ایجاد ضرب و جرح عمدی موضوع شــکایت خانم زهرا بهادران تحت تعقیب میباشــد به 
واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 180 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده 
مکلف اســت راس ســاعت 8 صبح روز شــنبه مورخ 94/12/22 در شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی مشــهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 25418
 مدیر دفتر شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی مشهد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 121/940960 آقای مهدی گلباف کرمانی به اتهام خیانت در امانت    تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده 
و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف اســت راس ســاعت 10 صبح روز 
1395/1/14 در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد. م الف 25416
 مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالسه 121/940965 آقای غالمرضا شهپری فرزند علیرضا به اتهام کالهبرداری از طریق دادن چک مسروقه موضوع شکایت آقای محمد رضا 
شــکوهی تحت تعقیب میباشــد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت 8 صبح روز 1395/1/16 در شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید 

در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 25419
 مدیر دفتر شعبه 121 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به اقای فرهاد رشــیدی فعال مجهول المکان ابالغ میگردد حسب شــکایت آقای علی زمانی دایر بر مشارکت در صدمه عمدی وقت رسیدگی در 
پرونده کالســه 125/941018 برای مورخ 94/12/24 ســاعت 11/30 تعیین شده اســت مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار آگهی میشود در وقت 

مقرر در جلسه حاضر واال دادگاه وفق مقررات تصمیم قانونی اتخاذ خواهد نمود . 25388
مدیر دفتر شعبه 125 دادگاه کیفری دو مشهد

اجرائیه
 شــماره اجرائیه 9410422523200011 شــماره پرونده 9409982523200552 مشــخصات محکوم له مصطفی طاهری مقدم فرزند تقی نشانی قم 
19 دی ک 27 ک 5 بن بست اول پ 21 مشخصات محکوم علیه علی افصحی فرزند هادی نشانی مجهول المکان محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره پرونده 9409982523200552 وشماره دادنامه 9409972523200682 محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال بانضمام 
پرداخت هزینه کارشناســی ونیزمبلغ 53000 تومان هزینه دادرســی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشــردولتی هزینه اجرای احکام. مســئول دفترشورای حل 
اختالف شــعبه 32 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم-محدثه قشقایی قاضی شــورای حل اختالف استان قم محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه 
1- ظــرف ده روزمفــاد آنرا بموقع اجرا گذارد )مــاده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
واستیفا محکوم به ازآن میسرباشد. چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روزکلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال 
منقول وغیرمنقول، به طورمشــروح مشــتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسســات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات 
دقیق حسابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزد اشخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال 
مذکوراززمان یک ســال قبل ازطرح دعوای اعســاربه ضمیمه دادخواســت اعســاربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 
8و3 قانــون نحوه اجــرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیــه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجــرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را درپــی دارد. )مــاده 34 قانــون اجرای احکام مدنی ومــاده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هرنحوبا 
انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا 
هردومجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان 
منــوط بــه موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. نشــانی 

قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای ابوالفضل فراهانی فرزند حســن علی دارای شناســنامه شماره 61 به شرح دادخواست به کالســه 942917 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان محمود افشــاربه شناسنامه شــماره 11 درتاریخ 1392/7/8 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده 
اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- زهرا فرهنگ فرزند حسین ش ش 73 نسبت با متوفی زوجه 2- علی افشارفرزند محمود ش ش 3245 
نســبت با متوفی فرزند 3- رقیه افشــارفرزند محمود ش ش 6470 نســبت با متوفی فرزند 4- طاهره افشارفرزند محمود ش ش 1605 نسبت با متوفی فرزند 
5- کبری افشارفرزند محمود ش ش 21128 نسبت با متوفی فرزند 6- فاطمه افشارفرزند محمود ش ش 5556 نسبت با متوفی فرزند 7- مسلم افشارفرزند 
محمود ش ش 0370511638 نســبت با متوفی فرزند 8- علی اکبرافشــارفرزند محمود ش ش 127 نســبت با متوفی فرزند 9- هادی افشارفرزند محمود ش 
ش 886 نســبت با متوفی فرزند 10- علی اصغرافشــارفرزند محمود ش ش 21129 نسبت با متوفی فرزند 11- ولی افشارفرزند محمود ش ش 4041 نسبت 
با متوفی فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد 

ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

دادنامه 
شماره دادنامه 9409972513301019 شماره پرونده 9309982523200801 خانم فریده موسوی فرزند محمد باقربا وکالت خانم مریم علیمحمدی 
فرزنــد داود به نشــانی قم-خ هــدف-ک 6-پ 10 وآقای عباس خداپرســت فرزند محمد به نشــانی قم-خیابان هدف-کوی 6 پــالک 10-1- خانم عصمت فیلو 
2- خانم نرگس فیلوفرزند کریم 3- خانم کلی فیلوفرزند حیدر 4- آقای هادی فیلوفرزند کریم 5- آقای مهدی فیلوفرزند کریم با وکالت آقای محمد جواد گیتی 
زاد فرزند عبدالحمید به نشانی قم-خ انقالب-نرسیده به کوچه آیت اله گلپایگانی-بین کوی 4و6-طبقه فوقانی فروشگاه نساجی ایران پوپلین دفتروکالت آقای 
فیض تجدیدنظرخواســته ها 1- الزام به تنظیم ســند رســمی ملک 2- تنفیذ قرارداد )تنفیذ میایعه نامه عادی( 3- پرداخت حق الوکاله 4- اثبات مالکیت )مالی( 
5- مطالبه خســارات دادرســی رای دادگاه درخصوص دادخواست خانم فریده موسوی فرزند محمد باقربا وکالت آقای عباس خداپرست وخانم مریم علیمحمدی به 
طرفیت آقایان وخانمها 1- مهدی 2- هادی 3- عصمت-نرگس 5- کلی همگی فیلوبه خواسته تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره 9409972523200057 مورخ 
1394/1/29 صادرشــده ازشــعبه 32 شورای حل اختالف قم، نظربه اینکه تجدیدنظرخواه ووکالی محترم وی دلیلی را که موجب نقض دادنامه یاد شده را بنماید 
به دادگاه ارائه نداده اند بنابراین دادگاه به استناد ماده 31 قانون شورای حل اختالف وماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی 
ضمــن رد تجدیدنظرخواهــی تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید رای صادرشــده حضوری وقطعی اســت. دادرس شــعبه ســیزدهم دادگاه 
عمومی حقوقی قم-جمشــیدی رونوشــت برابراصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به تجدیدنظرخواندگان فوق الذکرتهیه وارسال می گردد. نشانی قم-خیابان 

ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه سیزدهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیرددفترشعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم-رازینی

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه دوم دادخواست وضمائم 
شــماره درخواســت 9410462513400132 به خوانده مجهول المکان امیرمنانی ونادرحائری-خواهان زهرا دهقان نجم آبادی خواســته الزام به ایفای 
تعهد وغیره درتاریخ 94/9/4 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده فوق به شرح خواسته به این شعبه تقدیم نموده که تحت شماره 9409982513400686 
ثبت وجلسه رسیدگی برای مورخ 1394/12/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده فوق، حسب درخواست خواهان 
وموافقت دادگاه ومســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یک نوبت ودریکی ازروزنامه های کثیراالنتشــارآگهی می شود-شما می توانید ازتاریخ 
نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه دوم دادخواســت وضمائم به دفتراین دادگاه واقع درقم خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی 
شهرســتان قم-طبقه همکف، شــعبه چهاردهم مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دردادگاه حضوربهم رسانید. بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه 

غیابا رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.                                                                                       دفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی شهرستان قم

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه دوم دادخواست وضمائم 
شــماره ابالغیه 9410102512205870 خواهان/شــاکی بانک مهراقتصاد )موسسه قرض الحسنه مهربســیجیان( دادخواستی به طرفیت خوانده/متهم 
مرتضی احمدی فیروزجائی ومحمود تقی زاده به خواســته پرداخت حق الوکاله ومطالبه وجه چک ومطالبه خســارات دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان 
قم-طبقه اول-شــعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالســه 9309982512100216 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/13 وســاعت 
8:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شــاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه 
مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ساحلی-جنب زندان 

ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-مهدی فیروزی

آگهی ابالغ وقت دادرسی ونسخه دوم دادخواست وضمائم 
شــماره درخواســت 9410462516000157 خواهان علی عین اللهی با وکالت ســید حجت هاشــمی دادخواســتی بطرفیت خوانده ســید حسین سجادی 
بخواسته مطالبه ی وجه چک وسایرخسارات دادرسی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی قم واقع 
درخیابان ســاحلی دادگاههای حقوقی شهرســتان قم وبه کالســه ی 9409982516000127 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 94/12/2 ساعت 11/45 صبح 
تعیین شده است وبه علت مجهول المکان بودن خوانده دادخواست خواهان به تجویزماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خواندگان پس ازنشرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست وضمائم 

را دریافت نمایند ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردند
منشی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی قم-کشاورز .

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9410102515907935 خواهان خانم مژگان کوره پزقمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای رهبراکبری به خواسته مطالبه نفقه تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 23 دادگاه خانواده شهرســتان قم واقع درقم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید 
قدوســی-طبقه چهارم-شــعبه 23 ارجاع وبه کالسه 9409982515901368 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/15 وساعت 13:00 تعیین شده 
اســت. به علت مجهول المکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی 
ودســتوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده/متهم پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم 
نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شــهید 

قدوسی-طبقه چهارم-شعبه 23
شعبه 23 دادگاه خانواده دادگستری شهرستان قم

حصر وراثت
آقای صادق حســینی فرزند فضل اله به شــرح درخواستی که به کالسه 94/746 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که  فضل اله ســیفی فرزند حسن به شماره شناســنامه 1 صادره ازنیشابوردر تاریخ 1394/4/25  در اقامتگاه دائمی خود شهرستان کردکوی فوت 
نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتست از:1-محمد  سیفی فرزند فضل اله ش ش:13 نسبت:فرزند متوفی   2-محمد اسماعیل سیفی فرزند 
فضل اله ش ش:427 نسبت:فرزند متوفی  3-یوسف سیفی فرزند فضل اله ش ش:429 نسبت:فرزند متوفی  4-یعقوب سیفی فرزند فضل اله ش ش:444 
نســبت:فرزند متوفی 5-حســین سیفی فرزند فضل اله ش ش: 466 نســبت:فرزند متوفی  6-صادق سیفی  فرزند فضل اله ش ش:163 نسبت:فرزند متوفی 
7-جعفر ســیفی فرزند فضل اله ش ش:628 نســبت:فرزند متوفی   8-مجید ســیفی نام پدر فضل اله ش ش:2066  نســبت :فرزند متوفی 9-فاطمه ســیفی 
فرزند فضل اله ش ش:5 نســبت:فرزند متوفی  وال غیر ,اینک شــورا پس از  انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس  
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
     شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان کردکوی

آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای عزیزاله عبیری فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دعوی خانم زهرا کمالی رمضان پور بطرفیت شما دایر بر 
طالق به موجب حکم شــماره 000158 در پرونده کالســه 23/940582 به اجرای طالق زوجه خویش محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف 25160
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه حقوقی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدین وسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای سعیده زلیخایی سرآسیا فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد دعوی آقای محمد حسین صداقتی فر بطرفیت 
شــما دایر بر تمکین به موجب حکم شــماره 000143 در پرونده کالسه 23/940880 به اجرای طالق زوجه خویش محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج می گردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف 25161
مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه حقوقی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به آقای 1- ســعید غفوریان فرزند مرتضی 2- زهره علی آبادی فرزند حبیب اله فعالً مجهول المکان ابالغ می شود در مورد 
دادخواست محمدرضا جنتیان فرزند محمدحسین علیه شما بخواسته 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرسی 3- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بموجب حکم 
شــماره 9409977580301159 در پرونده کالســه 53/940510 نامبردگان متضامنا به پرداخت مبلغ 1/548/156/000 بعنوان اصل خواســته و به مبلغ 
46/930/680 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان سر رسید تا تاریخ وصول در حق خواهان محکوم شده اید. مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. م الف 25164
مدیر دفتر شعبه 53 حقوقی مشهد

ابالغ اجراییه
طی ابالغنامه به شماره 9410107514003417 پیرو آگهی  های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیها آقای عباس چوپانی و خانم اکرم عرب ناصری 
که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9409977514000624 صادره از شعبه 310 در پرونده شماره 9409987514000376 
محکومند متضامنا 1- مبلغ 35/000/000 ریال بابت اصل خواســته )چک به شــماره 10191-1076129 مورخه 94/3/15( 2- مبلغ 550/000 ریال بابت 
هزینه دادرســی 3- خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )94/4/30( تا یوم االدا بر اساس شاخص بانک مرکزی که در اجرای احکام محاسبه خواهد 
شد در حق محکوم له 4- پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید 

در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 25159
متصدی امور دفتری شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

متن آگهی
شــماره ابالغیه 9410107514003427 بدینوســیله به حسین سیدی فعالً مجهول المکان ابالغ می شــود در مورد دادخواست سید محمود سیدی فرخد 
علیه شما بخواسته اعتراض ثالث اصلی بموجب حکم شماره 9309977514000714 در پرونده شماره 310/930493 حکم برد دعوی خواهان اعتراض ثالث را 
صادر می نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از درج در روزنامه قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی مشهد می باشد. م الف 25157
منشی شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی: 940908
در اجرای ماده 115/180 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقالب با انتشار این آگهی برای این نوبت در یکی از ورزنامه های کثیراالنتشار 
محلی غالمرضا اســماعیلی فرزند ابراهیم که بلحاظ مجهول المکان بودن ابالغ احضاریه به وی ممکن نگردیده اســت احضار می شــود تا در وقت رســیدگی ساعت 9 

صبح مورخه 1394/12/06 در این شعبه حاضر شده و از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالء عذر موجه دادگاه تصمیم اتخاذ می نماید. 
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو گرگان

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به آقای محمود زاهدی فرزند علی اکبر فعالً مجهول المکان ابالغ می گردد در مورد دادخواســت محمود علی میرزایی علیه 
شــما به خواســته اعسار به موجب حکم شماره 9409977514601145 مورخ 94/10/22 در پرونده کالسه 9409987514600653 حکم به تقسیط محکوم 
به دادنامه 9409977514600489 از قرار ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال از تاریخ صدور این دادنامه تا پرداخت کامل محکوم به صادر و اعالم می نماید بدیهی 
اســت رای صادره مانع از اســتیفای یکجای محکوم به در صورت دسترســی به اموال بال معارض محکوم علیه نخواهد بود رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 

قابل واخواهی در همین شعبه می باشد. م الف 25158
منشی شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

اجراییه
مشــخصات محکوم له: 1- بانک ملی نشــانی: گرگان خیابان شــهید بهشــتی سرپرستی بانک ملی استان مشــخصات محکوم علیه: 1- هاجر باباادمی فرزند: 
عباسعلی نشانی: گرگان بلوار صیاد شیرازی مجتمع برنامه و بودجه طبقه 2 2- مجتبی محمدی فرزند: محمد نشانی: گرگان کوی علی محمدی کوچه نهم مجتمع بهار 
3- ملک محمد سیستتی فرزند: خلیل نشانی: گرگان عدالت 25 گلبرگ 5 پ 45 4- خلیل سیستنی فرزند: عباس نشانی: مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم 
مقام قانونی محکوم له: عیسی خسروی فرزند: اکبر نشانی: گنبد خ امام خمینی جنوبی چهار راه مدرس مجتمع نگین طبقه دوم واحد 4 نوع رابطه: وکیل محکوم له: 
بانک ملی محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970059500205 محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
خســارت تأخیــر تأدیه از مــورخ 93/8/9 روزانه طبق مفاد مندرج در قرارداد منعقــده فیمابین بانک و نامبردگان، ایضاً حکم بــه محکومیت آنان به پرداخت مبلغ 
18/823/546 ریال به عنوان هزینه دادرســی و مبلغ 14/570/836 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل از باب قاعده تســبیب در حق محکوم له ضمنا با توجه به 

غیابی بودن رای اعمال تبصره 2 ماده 306 به اجرا تعویض می گردد وصول نیم عشر دولتی برعهده دایره اجرا می باشد.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی گرگان

اجراییه
مشــخصات محکوم علیه: 1- جواد حدادیان 2- شــرکت تعاونی دامپروری سخت کوشــان هندآباد با نمایندگی علی اکبر بافت نشانی: هر دو مجهول المکان 
مشخصات محکوم له: محمدحسن محمدی نشانی: قائم 132 ایزدی 12/1 محکوم به به موجب رای شماره 1/118 تاریخ 94/4/14 شعبه اول شورای حل اختالف 
شهرســتان کاشــمر که قطعیت یافته است محکوم علیه محکوم است به: محکوم علیه اول محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد و هفتاد هزار و پانصد ریال بابت 
هزینه هــای دادرســی و اوراق و ضمائم و مخارج تنظیم ســند و خالفی تا مــورخ 86/6/1 )تاریخ معامله( طبق قرارداد فی مابیــن و محکوم علیه ردیف دوم محکوم 
اســت به تنظیم و انتقال ســند یک دستگاه خودرو وانت پیکان شماره انتظامی ایران 32 569م24 در حق محکوم له نیم عشر اجرای معادل دویست و پنجاه هزار 
تومــان می شــود. محکــوم علیه مکلف اســت پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفــاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم به و یا 
انجام تعهد و مفاد رای بدهد. در غیر اینصورت برابر مواد 24، 34، 35، 38، 64 و 66 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522، 523 و 526 قانون آیین دادرسی 
مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد. م الف 218                                                     شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای فاطمه بیک بیلندی دارای شناســنامه شــماره 21 به شــرح دادخواست به کالسه 94/343 ش یک از این شورا درخواست گواهی 
حصــر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســین پــردل به شناســنامه 2124 در تاریــخ 94/9/12 در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی 
گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت بــه: 1- رمضان پردل به ش.ش 13 متولد 1324/7/1 صادره از حــوزه 2 گناباد پدر متوفی 2- طاهره 
ســعیدی مهنه بــه ش.ش 22 متولد 1326/3/1 صادره از حوزه 2 مه والت مادر متوفــی 3- فاطمه بیک بیلندی به ش.ش 21 متولد 136/1/1-1 صادره 
از حوزه یک مشــهد همســر دائمی متوفی 4- ســجاد پردل به ش.م 0910161097 متولد 1376/11/6 صادره از گناباد فرزند متوفی 5- زهرا پردل به 
ش.م 0910322449 متولد 1387/10/7 صادره از گناباد فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق 
امور حســبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او  باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  م الف 294
 قاضی شورا شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان گناباد

آگهی مزایده اتومبیل
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9400078 نسبت به ششدانگ یکدستگاه خودروی پراید جی ال ایکس آی مدل 1386 سفید رنگ بشماره انتظامی 
32 ایران 247 ط 87 که برابر اعالم پلیس راهور خراسان رضوی بنام آقای مهدی داوری فرزند جعفر ش.ش 4 قوچان با کد ملی 0872860892 می باشد 
باستناد سند نکاحیه شماره 16502-81/04/20 دفترخانه ازدواج شماره 19 قوچان در قبال مبلغ 918/000/000 ریال توسط خانم محیا موسوی فرزند 
محمود ش.ش 1829  قزوین با کدملی 4324439427 بوکالت آقای حبیب ســعادتی بازداشــت گردیده اســت و در حال حاضر در پارکینگ نیروی انتظامی 
قوچان، فرهنگیان شــماره 3 می باشــد که بدلیل عدم پرداخت بدهی توســط مدیون، بســتانکار برابر مواد آیین نامه اصالحی اجرای مفاد اســناد رسمی الزم 
االجراء علیه نامبرده تقاضای صدور اجراییه نموده است، ششدانگ خودروی مذکور طبق صورتجلسه ارزیابی وارده بشماره 139405006219002842-
94/10/07 بمبلغ )یکصد و پانزده میلیون ریال( ارزیابی گردیده و قطعیت یافته اســت که از طریق مزایده بفروش می رســد، جلســه مزایده از ســاعت 
9-12 روز سه شنبه مورخه 94/11/20 در محل اجرای ثبت اسناد و امالک قوچان برگزار می گردد، مزایده از مبلغ ارزیابی فوق شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شــد، ســایر هزینه های زائد بر مبلغ مزایده اعم از عوارض شــهرداری و غیره که مبلغ آنها معلوم نیســت بعهده 

خریدار بوده و طبق مقررات و آیین نامه اجرا اقدام و وصول خواهد شد. م الف 376
معاون ثبت اسناد و امالک قوچان

دادنامه
پیرونده کالســه 9409982250300355 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان گرمســار تصمیم نهایی شــماره 9409972250301169 
خواهان: خانم نرگس مهر آیین فرزند داود با وکالت خانم گلنوش باقری فرزند خسرو به نشانی گرمسار - بلوار شهید بهشتی - مجتمع خلیج فارس - طبقه 
4 واحد 15 خوانده: آقای وحید نصیرزاد فرزند حمید به نشانی تهران - دربند - میدان دربند - خ اسدالهی )سورتمه تهران( - خ حسینی - کوچه فاخری 
- کوچه یاس - پالک 7 - واحد 4 منزل نصیرزاد خواســته ها: 1. ثبت واقعه ازدواج 2. اثبات زوجیت به تاریخ 1394/09/26 در وقت فوق العاده جلســه 
شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است. پرونده کالسه فوق تحت نظر قرار دارد با عنایت به محتویات اوراق 
پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شــرح ذیل اقدام به صدور رای می گردد. رای دادگاه در خصوص دادخواســت خانم نرگس مهر آیین فرزند داود با وکالت 
بعدی خانم گلنوش باقری به طرفیت آقای وحید نصیرزاد فرزند حمیدب ه خواســته اثبات رابطه زوجیت و متعاقب آن الزام خوانده: ثبت واقعه نکاح بدین 
شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکلش و خوانده در تاریخ 1392/06/24 به مدت دو سال با مهریه تعداد پنج سکه بهار آزادی به عقد موقت یکدیگر 
در آمده اند و صیغه عقد موقت بین زوجین توســط خودشــان جاری شــده، لیکن پس از باردار شــدن زوجه، خوانده صیغه نامه را پاره نموده و حاضر به اخذ 
شناســنامه جهت فرزند مشــترک و شرکت در جلسات دادرسی نمی باشد و در جهت اثبات ادعا، به شهادت شهود استناد جسته اند و احدی از شهود که مادر 
خواهان می باشد در شهادتش بیان داشته در هنگام وقوع عقد نکاح حضور داشته و سه شاهد دیگر نیز گواهی داده اند که زوجین فوق الذکر در عقد موقت 
یکدیگر بوده اند و همه این دو نفر را به عنوان زن و شهر می شناختند و در گرمسار منزل مشترکی داشتند و با یکدیگر زندگی می کردند و در خصوص ثبت 
واقعه ازدواج نیز، نظر به اینکه با نکاح غیر رســمی زوجه )خواهان( غیر مدخوله می باشــد و در این حالت با عنایت به رای وحدت رویه 1363/01/29-1 
والیت پدر ســاقط گردیده و تکلیف ثبت واقعه ازدواج با زوج می باشــد با عنایت به مراتب مذکور و توج ها به اینکه خوانده علی رغم ابالغ وقت رســیدگی از 
طریق نشــر آگهی در جراید در جلســه حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی به عمل نیاورده دعاوی خواهان را وارد دانســته و مستنداً به مواد 21 
قانــون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 و 229 و 198 آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به احراز رابطه زوجیت موقت 
بین زوجین فوق الذکر از تاریخ 1392/06/24 به مدت دو ســال و نیز با توجه به فرزند دار شــدن زوجین حکم به ثبت واقعه ازدواج مذکور صادر و اعالم 
می گردد رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در 

محاکم تجدیدنظر استان سمنان است. م الف 1345
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گرمسار

آگهی مزایده )مرحله اول(
به موجب دادنامه شــماره 9209970059701094 و اجراییه صادره از شــعبه ســیزده دادگاه حقوقی گرگان در پرونده 940092 محکوم علیه 
عباســعلی رامک به پرداخت مبلغ 445/345/000 ریال در حق عباس صبوری با وکالت مهمدی صابری و مبلغ 32/217/350 ریال بابت هزینه نیم عشــر 
در حق دولت محکوم می باشد. وکیل محکوم علیه تقاضای توقیف اموال منقول متعلق به محکوم علیه را نموده که توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته 
و پس از جری تشــریفات قانونی انجام شــده از طریق مزایده حضوری بفروش میرســد طالبین خرید می توانند در جلســه مزایده شــرکت و پیشنهاد خود را 
ارایه و تسلیم نمایند. توصیف اجمالی ملک توقیف شده براساس ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی  1- سی و دو دستگاه تلویزیون سامسونگ هر یک به 
مبلغ 7/500/000 ریال جمعاً 340/000/000 ریال 2- یکدستگاه کولر پنجره ای 24000 پاناسونیک به ارزش 8/000/000 ریال 3- دو دستگاه کولر 
اسپلیت 50 فاز هر یک 37/000/000 ریال جمعا 74/000/000 ریال 4- یک دستگاه کولر اسپلیت 36 تک فاز به ارزش 20/000/000 ریال 5- میز 
ناهارخوری )60 عدد( هر یک 400/000 ریال جمعاً 24/000/000 ریال 6- صندلی غذا خوری )300 عدد( هر یک 120/000 ریال جمعا 26/000/000 
ریال 7- یک دســتگاه ضبط صوت سامســونگ بزرگ دو باند به ارزش 2/000/000 ریال 8- یک دســتگاه ضبط صورت جدید بزرگ باند سر خود به ارزش 
4/000/000 ریال 9- پنکه سقفی سامسونگ )14 عدد( هر یک 500/000 ریال جمعاً 7/000/000 ریال 10- یک عدد صندلی مدیریت 1/500/000 
ریــال 11- یــک عدد میــز مدیریت 4/000/000 ریال 12- دو عــدد صندلی ارباب رجوع با میز عســلی هر یک 200/000 ریال جمعــاً 400/000 ریال 
13- یــک عــدد بوفــه همراه کمد 3 در 1 بــه ارزش 800/000 ریال 14- پرده پنجــره ای 120 در 150 )11 عدد( هر یک به مبلــغ 50/000 ریال جمعاً 
5/000/000 ریال 15- مبل سلطنتی )34 عدد( هر یک 200/000 ریال جمعاً 4/800/000 ریال 16- دو تخته فرش شش متری هر یک 2/500/000 
ریال جمعاً 5/000/000 ریال 17- دو عدد آیینه و کنســول هر یک 1/000/000 ریال جمعاً 4/000/000 ریال 18- لوســتر طالیی رنگ 18 شــعله )9 
عدد( هر یک 1/300/000 ریال جمعاً 10/800/000 ریال 19- لوســتر طالیی رنگ 3 شــعله )8 عدد( هر یک 500/000 ریال جمعاً 4/000/000 ریال 
20- یــک عدد لوســتر طالیی رنگ 30 شــعله 2/200/000 ریال 21- دو عدد باند نواســار هــر یک 800/000 ریال جمعــاً 1/600/000 ریال 22- دو 
عدد پنکه زمینی هر یک 200/000 ریال جمعاً 600/000 ریال 23- ســه عدد میز عســلی هر یک 100/000 ریال جمعاً 300/000 ریال 24- یک عدد 
میز کامپیوتر 200/000 ریال 25- یکدســتگاه کامپیوتر لینوا 6/000/000 ریال 26- یکدســتگاه فکس پاناســونیک kx-fp701 به مبلغ 1/400/000 
ریال 27- یک عدد گاو صندوق بزرگ دو طبقه 1/500/000 ریال 28- یک عدد ســاعت دیواری 250/000 ریال 29- یک عدد ســاعت دیواری پاندولی 
200/000 ریال 30- دو دستگاه تلفن هر یک به مبلغ 200/000 ریال جمعاً 400/000 ریال 31- دو دستگاه یخچال الکترواستیل 3 درب ایستاده هر 
یک به مبلغ 18/000/000 ریال جمعاً 36/000/000 ریال 32- یکدســتگاه یخچال ویترینی الکترواســتیل 11/000/000 ریال 33- یکدستگاه یخچال 
ویترینی الکترواستیل 2 درب به ارزش 14/000/000 34- گاز تک شعله بزرگ )5 عدد( هر یک 1/800/000 ریال جمعا 9/000/000 ریال 35- یک 
عــدد گاز تــک شــعله کوچک بــه ارزش 800/000 ریال 36- دو عدد هود صنعتی بزرگ هــر یک به مبلغ 6/000/000 ریال جمعــاً 12/000/000 ریال 
37- دیــگ طبــخ غذا بزرگ - کوچک متوســط )12 عدد( هر یک به مبلغ 6/000/000 ریال جمعــا 72/000/000 ریال تعداد 37  قلم کاال جمعاً به ارزش 
623/250/000 ریال ارزیابی می گردد. زمان و مکان مزایده: 1- زمان مزایده: روز دوشــنبه مورخه 1394/11/12 ســاعت 11/45 الی 12. 2- مکان 
مزایده: دفتر شــعبه ســیزدهم دادگاه حقوقی گرگان - شرایط مزایده - 1- مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع، برنده مزایده کسی 
اســت که باالترین مبلغ را در جلســه مزایده قبول نماید. 2- برنده مزایده می بایســت 10درصد مبلغ مورد پیشــنهاد را نقداً به حساب دادگستری واریز و 
مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مزایده به حســاب ســپرده واریز و قبض واریز شــده را تحویل دایره اجرا نماید در غیر این صورت وفق ماده 129 
قانون اجرای احکام مدنی سپرده پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط و آگهی مزایده تجدید خواهد شد. 3- طالبین خرید می توانند یک هفته 
قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک توقیف شده بازدید نمایند. 4- تحویل مال مورد مزایده پس از تایید صحت مزایده از ناحیه دادگاه 
صادرکننده اجراییه خواهد بود در صورت عدم تایید صحت مزایده این اجرا مســولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شــده عودت خواهد شد. 

5- مزایده با حضور نماینده محترم دادستان دادسرای عمومی و انقالب گرگان و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شد.
دادورز شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی گرگان

دادنامه
پرونــده کالســه 9409981720200469 شــعبه دوم شــورای حــل اختــالف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
9409971720200757 خواهان: مؤسســه فرشــتگان با مدیریت عاملی آقای امید پردلی با وکالت آقای منصور صدقی فرزند حسنعلی به نشانی مشهد/
بلوار وکیل آباد، بلوار جالل آل احمد نبش جالل 4 پالک 50 طبقه 1 با وکالت آقای محسن احمدی خواندگان: 1- خانم خدیجه شفیعی آبرس فرزند غالمحسین 
به نشانی گرگان- ناهارخوران- هتل شهاب ناهارخوران 2- خانم معصومه یادگاری فرزند اسکندر به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه بابت اصل 
سود رأی قاضی شورا در خصوص دعوی آقای احمدی به وکالت از مؤسسه فرشتگان به طرفیت خانم ها معصومه یادگاری و خدیجه شفیعی آبرس به خواسته 
صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت جمعاً مبلغ چهارده میلیون ریال بابت قرارداد تســهیالت مســتند دعوی با احتساب خسارات دادرسی 
و تأخیر تأدیه با عنایت به اینکه قرارداد اعطای تسهیالت مستند دعوی داللت بر دریافت تسهیالت مالی دارد و با توجه به اینکه چنانچه حق یا دینی بر عهده 
کســی ثابت شــده اصل بر بقای آن اســت مگر اینکه خالف آن ثابت شــود در موضوع مطروحه خواندگان حضور نیافته و دلیلی بر پرداخت دین یا برائت ذمه 
خویش ارائه ننموده اند لهذا شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به مبلغ چهارده میلیون ریال بابت اصل خواسته و بابت خسارت تأخیر تأدیه تا مورخ 94/6/22 و پرداخت مبلغ 
495/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید، بدیهی است دایره اجرا مکلف است نسبت 
به احتساب خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 94/6/22 الی صدور حکم و اجرای آن حسب قرارداد مستند دعوی به میزان 23 درصد نسبت به مانده بدهی 
اقدام و سپس از خواندگان در حق خواهان وصول نماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا سپس ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی گرگان می باشد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف گرگان

دادنامه
پرونده کالسه 9409980167100238 شعبه 101 دادگاه کیفری دو گرگان )101 جزایی سابق( تصمیم نهایی شماره 9409970055901157 
شــاکی: اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان گرگان با نمایندگی آقای عبدالرحمان نظری به نشانی گلستان- گرگان- پشت پارک شهر- اداره حفاظت محیط 
زیســت متهمین: 1- آقای محمدعلی کابوســی فرزند رمضان 2- آقای ســیدباقر میراحمدی فرزند سیدمجتبی همگی به نشــانی مجهول المکان اتهام: تعلیف 
غیرمجاز دام در مناطق قرق شــده رأی دادگاه در خصوص اتهام آقایان 1- محمدعلی کابوســی فرزند رمضان 2- ســیدباقر میراحمدی فرزند ســیدمجتبی 
دائر بر تعلیف غیرمجاز دام در مناطق حفاظت شــده، نظر به شــکایت اداره محیط زیســت شهرســتان گرگان، مســتندات پیوســت از جمله صورتجلسه تخلف 
تنظیمی از ســوی مأمورین حفاظت محیط زیســت و اینکه متهمین در دادگاه حضور نیافته و دفاعی از خود به عمل نیاورده اند لهذا مســتنداً به بند دال ماده 
10 قانون شــکار و صید هر یک از نامبردگان را به تحمل شــش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان 
گلستان می باشد.                                                                                                               رئیس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان

 Mate 8 نخستین 
گوشی هوشمندی 
است که از پردازنده 
16 نامتری، نخستین 
پردازنده با معماری 
 ARM Cortex-A72
و نخستین چیپ ست 
با واحد گرافیکی 
Mali-T880 بهره 
 CPU می برد. قدرت
نسبت به مدل قبلی 100 
درصد افزایش داشته 
و توانایی پردازشگر 
گرافیکی هم بیش از 
125 درصد باال رفته 
است. حتی میزان مصرف 
باتری هم 70 درصد بهبود 
یافته است
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 برنامه های بانک سپه 
برای دوران پساتحریم 

مدیرعامل بانک سپه، مهم ترین برنامه های این بانک 
برای دوران پساتحریم را اعالم کرد.

ایرنا- محمدکاظم چغازردی مدیر عامل بانک سپه با 
بیان اینکه شرایط رفع تحریم بانک سپه با سایر دستگاه ها 
متفاوت بود، افزود: فعالیت های بانک س���په در بخش 
صنعت و معدن، کشاورزی، سیمان، نفت و پتروشیمی در 
قالب شرکت سرمایه گذاری امید انجام می شد. وی گفت: 
قرار است در شرایط جدید، این شرکت پاالیش و سرمایه 
گذاری در طرح های توسعه ای انجام و منابع به سمت 

بخش خصوصی هدایت شود. 

آمادگی بانک ملی برای ارایه 
خدمات بانکداری بین المللی 

بانک ملی ایران اعالم کرد: با دارا بودن شبکه گسترده 
شعب و فعالیت های خارج از کشور، برای ارائه خدمات 

ارزی و بین المللی آمادگی کامل دارد.
روابط عمومی بانک ملی- مشتریان این بانک 
می توانند نسبت به ثبت س���فارش برای واردات کاال و 
خدمات و انجام امور گشایش اعتبارات اسنادی، حواله ها و 
ضمانت نامه های ارزی و سایر خدمات بین المللی مورد نیاز 

به شعب ارزی بانک ملی ایران مراجعه کنند.

ال سی  ریالی  به جریان افتاد
مدیرعامل بانک پارسیان گفت: با دستورالعمل جدید 

موانع اجرای ال سی ریالی در شبکه بانکی برداشته شد.
 روابط عمومی بانک پارس��یان - کورش 
پرویزیان گفت: پرداخت ال سی در سال ۹۰ متوقف شد 
و در سال ۹۱ بعد دستورالعملی برای آن تدوین و همان 

زمان مقرر شد این دستورالعمل مجددا ارزیابی شود. 

تعیین دستوري نرخ سود، مانع 
توسعه کارت اعتباري است

مدیرعامل بانک اقتصادنوین گفت: تعیین دستوري 
نرخ س���ود و نبود زیرس���اخت هاي کافي در زمینه 
اعتبارسنجي مش���تریان، از مهمترین موانع توسعه 

کارت اعتباري است.
روابط عمومي بانک اقتصادنوین- حس���ن 
معتمدي با بیان اینکه کارت اعتباري باید در دو حوزه 
اعتبار و ابزار دیده شود، تاکید کرد که در نظام بانکي از 
نظر ابزار مشکل جدي وجود ندارد، ولي در مورد اعتبار به 
دلیل وجود تنگناي اعتباري، محدودیت هایي وجود دارد 

که توسعه این بخش را کند کرده است.

New Tab New Tab

پیشخوان بانک ها بدون تیتر
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازدید از خزانه جواهرات ملی ایران گفت: خزانه جواهرات ملی ایران در مقایسه با موزه های کشورهای دیگر بی نظیر و منحصر 
به فرد است. در این بازدید که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی و کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور، آمانو را همراهی می کردند، مدیر کل آژانس بین المللی 

انرژی اتمی، خزانه جواهرات ایران را نشان ذوق، هنر و تاریخ ایران دانست.

 تعجب آمانو
از خزانه جواهرات ملی ایران 

7 اقتصاد

  وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعالم کرد 
که اگر افراد فاق����د کارت ملی تا بهمن ماه تعیین 
تکلیف نشوند، یارانه تمامی آنها حذف خواهد شد.
  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان وجود 
۱82 هزار فقره قانون که شرایط سختی را برای 
بهبود فضای کسب وکار فراهم آورده است، گفت: 
ما نه تنها به دنبال تصویب قوانین جدید نیستیم، 
بلکه به دنب����ال حذف قوانین زائ����د و مخل نیز 

خواهیم بود.
  فرمانده نیروی انتظامی ب����ا اعالم اینکه با 
راه اندازی قرارگاه تشدید مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، ۱۳ درصد در کش����فیات افزایش داشته ایم، 
گفت: ناجا با صرافی های غیرمجاز برخورد می کند.
  رش����د اقتصادی چین در کل سال 2۰۱۵ 
به ۶.۹ درصد رس����ید که پایین ترین رقم رشد 

اقتصادی این کشور در 2۵ سال گذشته بود.
  رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران 
گفت: ایران به کاهش چه����ار درصدی قطعی و 
هشت درصدی مش����روط انتشار کربن و گازهای 
گلخانه ای تا سال 2۰۳۰ میالدی متعهد شده که 

سهم وزارت نیرو از آن 2۵ درصد است.
  شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان 
معامالت رو سه شنبه با ۹۹8 واحد رشد در ارتفاع 

۶۶ هزار و ۱۱8 واحدی قرار گرفت.

New Tab

نرخ

انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع

هر گرم طالی ۱8 عیار
اونس

انواع ارز
دالر آمریکا

یورو
پوند

یکصد ین ژاپن
لیر ترکیه

ریال عربستان
درهم امارات
یوان چین
دالر آزاد

قیمت فروش به ریال 
۹,4۱۰,۰۰۰
۹,4۳۰,۰۰۰
4,77۰,۰۰۰
2,۵8۰,۰۰۰
۹۶۱,۱۰۰
۱,۰۹۹دالر
نرخ ارز
۳۰,۱8۳
 ۳2,8۵8
 4۳,۰2۰
2۵,۶۵4
۹,۹42
8,۰۵۱
8,22۰
4,۵88
۳۶,۱۰۰

واکنش رییس کل بانک مرکزی به ماجرای گشایش هزار ال سی در یک روز 

 ال سی ها به تدریج گشایش می شود 
یکی از خبرهای عجیبی که در باالفاصله در روز اجرای برجام دست به 
دست چرخید و کسی هم واکنش خاصی به آن نشان نداد، خبر گشایش 
هزار ال س���ی خارجی بالفاصله بعد از اعالم اجرای برجام و در همان 
ساعات اولیه اولین روز بعد از این ماجرا بود. هر چند برخی کارشناسان 
با تردید به این آمار نگاه کردند اما فرصت مناسبی دست نداده بود که 
مقامات رسمی اقتصادی کشور در این مورد اظهار نظر کنند. تا اینکه 
روز گذشته رییس کل بانک مرکزی در  حاشیه اجالس فعاالن اقتصادی 

غیردولتی در جمع خبرنگاران با این سوال مواجه شد. 
فناوران- سیف در این رابطه با تایید درخواست برای گشایش هزار 

ال سی در همان روز اول گشایش را آن را امری تدریجی عنوان کرد. 
رییس کل بانک مرکزی سعی کرد با طرح موضوع انجام مذاکرات از 
قبل با مسووالن اتحادیه اروپا، انتشار این خبرها را به نوعی توجیه کند و 
تلویحا اعالم کرد سوئیفت از قبل از اجرای برجام آماده گشایش فضا بوده 

است تا شائبه ها در مورد این خبر را کمی تلطیف کند.  

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تمام کارها برای به جریان افتادن 
سوئیفت از قبل انجام شده بود و بالفاصله با اجرای برجام استفاده از این 
خدمات امکان پذیر شد، گفت: یک سری از بانک های کشور از قبل در 

سوئیفت حضور داشتند و اکنون فعال شده اند.
وی در مورد گشایش یک هزار ال سی )اسناد اعتباری( نیز گفت: کار 
گشایش ال سی ها آغاز شده و به مرور در حال انجام است.وی با بیان 
اینکه بخش عمده ال سی ها برای تامین مواد اولیه کارخانجات گشایش 
خواهد یافت و پیش بینی می کنیم تولید به حرکت درآید، گفت: بالفاصله 
بعد از اجرایی شدن برجام، سوئیفت برای بانک های ایرانی قابل استفاده 
بود و برخی بانک ها نیز حتی در شرایط تحریم به شبکه سوئیفت متصل 
بودند اما برای مابقی بانک ها که ارتباط شان در دوران تحریم قطع شده 

بود، امیدواریم بتوانیم ظرف 8 روز سوئیفت را برقرار کنیم.
وی همچنین در خصوص سیاست ارزی دولت بعد از اجرای برجام  
گفت: سیاست دولت این اس���ت که نرخ ارز را به سمت یکسان سازی 

پیش ببرد، البته ۶ ماه بعد از اجرای برجام زمان الزم است که به شرایط 
ارز تک نرخی برسیم.رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص 
جابه جایی منابع بلوکه شده ایران در خارج کشور، گفت: بخش عمده ای 
از منابع بلوکه شده آزاد ش���ده و امروز نیز ایمیل ها و سوئیفت هایی را 
به طرف های بانکی خود در کش���ورهای دیگر ارسال کردیم تا بتوانیم 

جابه جایی وجوه خود را میان بانک های خارجی صورت دهیم.
وی گفت: جابه جایی اموال بلوکه شده ایران از یک بانک به بانک دیگر 
خارجی برای این است که اطمینان داشته باشیم طرف های بانکی ما در 
خارج از کشور مفاهیم اصلی راهنمایی های برجام را درک کرده اند و بدانند 

که تحریم ها برداشته شده است.
 با این حساب از صحبت های رییس کل بانک مرکزی می توان نتیجه 
گرفت که بازگشایی ال سی ها به مرور انجام می شود و باید روال اداری 
خود را طی کند؛ همچنین هنوز ارتباط 8 بانک ایرانی با سوئیفت برقرار 
نشده و برای برقراری این ارتباط باید حداقل یک هفته دیگر صبر کنیم. 

بالفاصله بعد از اجرایی 
شدن برجام، سوئیفت 
برای بانک های ایرانی 
قابل استفاده بود و برخی 
بانک ها نیز حتی در شرایط 
تحریم به شبکه سوئیفت 
متصل بودند اما برای 
مابقی بانک ها که ارتباط 
شان در دوران تحریم 
قطع شده بود، امیدواریم 
بتوانیم ظرف ۸ روز 
سوئیفت را برقرار کنیم
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صدور کارت بانکی مشترک در دستور کار ایران و روسیه
همکاری

بانک مرکزی ایران و ش���رکت Union Card روسیه مذاکراتی 
را برای متحد کردن نظام های پرداخت و انتش���ار کارت های بانکی 

مشترک آغاز کرده اند.
ایرنا- خبرگزاری اسپوتنیک با اعالم این خبر گزارش داد: روند در 
حال بررسی بنا به پروتکل نشست کمیسیون مشترک همکاری های 
تجاری - اقتصادی روس���یه و ایران که چندی پیش در مذاکرات 

مسکو برگزار شده بود، صورت می گیرد.
در این پروتکل آمده است: دو طرف بر ادامه مذاکرات میان بانک 
مرکزی ایران و شرکت Union Card روسیه برای متحد کردن نظام 

پرداخت و انتشار کارت های بانکی مشترک دو کشور تاکید کرده اند.
شرکت Union Card ارایه دهنده خدمات مالی و ارتباطی میان 
بانک های روسیه که سال ۱۹۹7 تاسیس شده در دسامبر سال 2۰۱۵ 

به نظام پرداخت »میر« پیوست.
بانک مرکزی روس���یه نیز دوشنبه گذش���ته اعالم کرد که در 
 دوره پس���اتحریم، همکاری ه���ای مالی بانکی ته���ران و افزایش 

می یابد.
روابط عمومی این بانک افزوده اس���ت: بدون شک لغو تحریم های 
تهران موجب توسعه روابط ایران و روسیه و ساختار همکاری های دو 

کشور می شود و به این ترتیب بر اقتصاد هر دو کشور تاثیر مثبت 
خواهد داشت.

حجم مبادالت بازرگانی ایران و روسیه در سال 2۰۱۵ به حدود 
یک میلیارد و 7۰۰ میلیون دالر رسید و انتظار می رود این میزان 
با اجرای توافقات به دست آمده میان دو کشور در سال های آینده 

افزایش یابد.
دو کشور در نشس���ت ها و توافقات خود به گونه ای برنامه ریزی 
کرده اند که ارزش روابط اقتصادی دو کشور در چند سال آینده به 

۱۰ میلیار دالر برسد.

گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
ایران ارقام

خدمات انفورماتیک

داده پردازی ایران

تجارت الکترونیک پارسیان

کارت اعتباری ایران کیش

افرانت

همکاران سیستم

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

گروه فن آوا

3,016 

15,402

1,508

-

-

4,235

4,445

3,884

3,657

+4,98

+0,27

+1,21

-

-

+0,47

+3,95

+4,97

+0,16

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

1,084  میلیون سهم

2,298,679میلیون ریال

68,939معامله 

2,853,937میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,728

 32,412

+4,32

+4,12

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

کل

۳۰ شرکت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

66118,1

2801,1

73,117,40

45433,3

149462,1

54680,4

+1,53

+1,74

+1,55

+1,60

+1,42

+1,54

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ســید مهدی جعفری  دادخواســتی به طرفیت خوانده امید براتی   به خواسته مطالبه وجه ســفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان مشهد 
نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 308 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشــهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یک 
1/6  ارجاع  و به کالســه 9409987513800901 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/01/25  و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25156
شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  
کالســه پرونده شــماره 53/940954)9409987580300751( وقت رسیدگی 94/12/03 ســاعت 12 ظهر  خواهان سیده لیال ولی الهی فرزند 
ســید علی  خوانده ماشــاء اهلل احمدیان فرزند یحیی خواســته 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت دادرســی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4- اعسار از 
پرداخت هزینه دادرسی   خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی و انقالب مشهد مقدس نموده که جهت رسیدگی به شعبه 53 مجتمع امام خمینی)ره(  
ارجاع گردیده و وقت رســیدگی تعیین شــده و بعلت مجهول االمكان بودن خوانده و به درخواســت خواهان و دســتور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رسیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف 25162
 مدیر دفتر شعبه 53 دادگاه عمومی مشهد

آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول 
به موجب پرونده کالســه  اجرایی صادره از شــعبه 11 دادگاه حقوقی مشهد به شماره بایگانی اجرای احكام 11/940153 /110  آقای محمد رسول 
اســدی آبروان  محكوم اســت به پرداخت مبلغ 131/413/587 ریال در حق آقای احمد محمود ابادی و نیز مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشــر دولتی 
نظر به اینكه محكوم علیه نسبت به پرداخت دین خود اقدامی نكرده است حسب تقاضای محكوم له اموالی به شرح ذیل در قبال اصل خواسته و هزینه های 
دادرسی و نیم عشر دولتی  توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل ارزیابی و مقرر گردیده در تاریخ 94/11/12 از ساعت 12 الی 12/45 
صبح در محل مجتمع قضایی اجرای احكام مدنی مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی بین قرنی 22 و 24 از طریق مزایده حضوری به فروش برسد مزایده 
از قیمت ارزیابی شــده  شــروع و به کسانیكه باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر پنج 
روز قبــل از برگــزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نســبت به  بازدید آنان از اموال مــورد مزایده اقدام گردد ضمنا حداقل 10 درصد از بهای مورد مزایده 
نقدا و فی المجلس از برنده مزایده وصول خواهد شد هزنیه های تنظیم سند و نقل و انتقال بالمناصفه و بدهی های معوقه به عهده فروشنده و تخلیه تابع 
مقررات قانونی بوده و ارتباطی به اجرا ندارد . شرح اموال مورد مزایده : 187/5 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک واقع در بلوار ابوطالب 31 پالک 
24 با پالک ثبتی 732 فرعی از 2 اصلی بخش 9 مشهد با مساحت عرصه 234 متر مربع و اعیان شامل زیر زمین و طبقه اول به صورت سه واحد مسكونی ) 
طبقه اول 2 واحد و زیر زمین یک واحد جمعا به مســاحت تقریبی 230 متر مربع که ســازه آن قدیمی و بیش از 25 ســال ساخت میباشد دارای امتیازات اب 
وبرق و گاز که سسدانگ آن مطابق با نظریه کارشناس به مبلغ 4/204/000/000 ریال برآورد شده است که به میزان 187/5 هزارم یک دانگ مشاع از 

ششدانگ آن به مبلغ 131/413/587 ریال به فروش میرسد. 24833
مجتمع قضایی اجرای احكام مدنی مشهد واحد مزایده

آگهی مزایده مرحله اول
نظــر به اینكه در پرونده کالســه بایگانی 940099 اجرایی آقای حبیب حســینی تا دی ماه 94 محكوم به پرداخــت مبلغ 109/998/200 ریال بابت 
محكوم به له مهدی حسینی و مبلغ 5/392/410 ریال بابت هزنیه اجرایی در حق دولت مدیون و بدهكار میباشد لذا حسب  درخواست محكوم علیه یک قطعه 
زیمن با مشــخصات و آدرس ذیل متعلق به محكوم علیه توقیف و توســط کارشــناس دادگستری مورد  بازدید و ارزیابی قرار گرفته که پس از جری تشریفات 
قانونی انجام شــده از طریق مزایده حضوری بفروش میرســد متقاضیان میتوانند در جلســه مزایده شرکت و پیشــنهاد خود را ارائه و تسلیم کنند .. توصیف 
اجمالــی مــال غیــر منقول طبق ماده 138 قانون اجرای احكام مدنی . مــال مورد مزایده یک قطعه زمین به آدرس گــرگان خ منظریه یک در ضلع جنوبی خ 16 
متری و از شمال به خ احداثی 16 متری و از شرق و جنوب و غرب به خیابان 10 متری فاقد هر گونه ابنیه و ساختمان که مساحت آن حدود 150 متر با ابعاد 
10*15 میباشد که 75 متر مربع آن بدون تعیین موقعیت در اختیار اقای مرتضی تربتی نژاد میباشد ملک دستارمی بوده در تصرف محكوم علیه میباشد که 
با توجه به موارد مذکور و شرایط و اوضاع احوال به مبلغ 570/000/000 ریال توسط کاشناس دادگستری ارزیابی گردیده است و مزایده از قیمت مذکور 
شــروع میشــود  زمان و مكان مزایده : زمان مزایده روز یک شــنبه مورخه 1394/11/11 ساعت 11 الی 12- 2- مكان مزایده : گرگان شعبه چهارم اجرای 
احكام دادگســتری شهرســتان گرگان شرایط مزایده 1- مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ 
را در جلســه مزایده قبول نماید. 2- برنده مزایده می بایســت 10 درصد مبلغ مورد خرید را نقدا به حســاب دادگســتری واریز و مابقی آن را ظرف یک ماه 
از تاریخ اجرای مزایده به حســاب ســپرده واریز و قبض واریز شــده را تحویل دایره اجرا نماید در غیر اینصورت وفق ماده 129 قانون اجرای احكام ســپرده 
پــس از کســر هزنیه هــای اجرایی  به نفع دولت ضبط و آگهی  مزایده تجدید خواهد شــد  . 3- متقاضیان خرید میتوانند یک هفتــه قبل از اجرای مزایده با 
هماهنگــی ایــن اجرای احكام ملک توقیف شــده بازدید نمایند 4- تحویل مال مورد مزایده پس از تایید صحت مزایــده از ناحیه دادگاه صادر کننده اجرائیه 
خواهد بود در صورت عدم تایید مزایده این اجرامســئولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شــده عودت خواهد شد.5 -مزایده با حضور نماینده 
محترم دادستان دادسرای عمومی و انقالب گرگان و نماینده اجرای احكام مدنی انجام خواهد شد.6- کلیه هزنیه های نقل و انتقال با برنده مزایده میباشد.
 دادورز شعبه چهارم اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان گرگان

دادنامه 
شــماره دادنامــه 9109972515501612 شــماره پرونــده 9109982515500910 خواهان خانم زهــرا ابوترابی به نشــانی قم-میدان نبوت 
به ســمت شــیخ آباد-کوچه 64 پــالک 29 طبقه اول خوانده آقای علی کوثرپاوبه نشــانی مجهول المكان خواســته مطالبه نفقه معوقــه رای دادگاه درخصوص 
دادخواســت خانــم زهرا ابوترابی فرزند اســحق بــه طرفیت آقای علی کوثرپاو فرزند عبدالحســین بخواســته مطالبــه نفقه ازتاریــخ 1383/10/1 تا تاریخ 
دادخواســت 91/6/27 وتعیین نفقه جاریه خود وفرزند مشــترک با اذن اســتقراض که با توجه به محتویات پرونده وســند نكاحیه بشــماره ترتیب 16578 
وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرزاست خواهان توضیح دادند درسال 1364 با خوانده ازدواج کرده ودونفرفرزند مشترک درسن بلوغ دارند فرزند 
کوچكشان بنام فاطمه 14 ساله با خواهان زندگی می نماید. مجهول المكان شدن خوانده برسرعارضه سكته مغزی برای خواهان بوده که زوج تصمیم می گیرد 
ازدواج مجدد کند که باعث بروزاختالف می گردد وخواهان اظهارنمودند اززمانیكه خوانده مجهول المكان شده هیچ خبری ازخوانده نیست وتا بحال هیچگونه 
نفقه ای هم پرداخت نكرده اســت خواهان درمنزل اســتیجاری که توســط خیرین فراهم شده اســت زندگی می نماید، خوانده ازطریق نشرآگهی دعوت شده 
ولیكن درجلســه دادگاه حاضرنشــده والیحه ای نیزارسال نكرده است دادگاه ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخیص وبدون ضرورت جلب نظرکارشناس 
نفقــه خواهــان را ازتاریــخ 83/10/1 تا تاریخ 85/12/29 هرماه مبلغ چهــل هزارتومان وازتاریخ 86/1/1 تا 88/12/29 هرماه مبلغ هشــتاد هزارتومان 
وازتاریخ 89/1/1 تا 89/12/29 هرماه مبلغ یكصد هزارتومان وازتاریخ 90/1/1 تا 90/2912 هرماه مبلغ یكصد وسی هزارتومان وازتاریخ 91/1/1 تا 
91/6/27 هرماه مبلغ یكصد وهفتاد هزارتومان تعیین وجمعا خوانده را به استناد ماده 1102و1107 قانون مدنی به پرداخت مبلغ شش میلیون وششصد 
وشــصت هزارتومــان به عنوان نفقه معوقه درحــق خواهان محكوم می نماید ونفقه جاریه خواهان نیزهرماه مبلغ یكصــد ونود هزارتومان تعیین می گردد اما 
درمورد نفقه فرزند مشــترک آنها چون فرزندشــان درسن بلوغ بســرمی برد بایســتی به اتفاق مادرش که درنزد مادرزندگی می کند دادخواست بدهند لذا 
دادگاه دراین خصوص دراجرای ماده 2 قانون آئین دادرســی مدنی قرارعدم اســتماع دعوا صادرمی نماید رای صادره عیابی محســوب وظرف بیست روزپس 
ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیســت روزهم قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظرمی باشــد. رئیس شــعبه 19 محاکم عمومی حقوقی قم-حســن 
حمیدزاده رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به آقای علی کوثرپاو تهیه وارســال می گردد. نشــانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع 

قضائی شهید قدوسی -طبقه سوم-شعبه 19
مدیردفترشعبه 19 محاکم عمومی حقوقی قم-نقی پور

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمد علی شادابی نجبه فعال مجهول المكان ابالغ میشود که اقای علی اکبر شالباف یزدی علیه شما به خوسته 
مطالبه وجه به موجب حكم شــماره 9409977513601031 مورخ 94/10/19 در پرونده کالســه 9409987513600516 خوانده محكوم است به مبلغ 
43/000/000 ریال در حق خواهان محكوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 25181
 شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460306003014822 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم منصوره علیپور سیستانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 1541 صادره 
از مشهد در اعیان یک باب خانه به مساحت 104/30 متر مربع پالک از 3 اصلی واقع در بخش 9 ناحیه یک مفروز و مجزی شده از پالک 26 و 28 فرعی از 3 اصلی 
واقــع در خیابــان حر عاملی 39- هجرت 6 پالک 104 خریداری از مالک رســمی اعیان خریداری از آقــای نعیم کلوخی و عرصه موقوفه غالمرضا آخوند مال مراد علی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد. م/الف: 35442 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/30
محمد جوانمرد -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139460306003014825 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مجتبی دانش شهرکی فرزند غالمعلی بشماره شناسنامه 108 صادره از زهک 
در اعیان یک باب خانه به مســاحت 104/30 متر مربع پالک از 3 اصلی واقع در بخش 9 ناحیه یک مفروز و مجزی شــده از پالک 26 و 28 فرعی از 3 اصلی واقع 
در خیابان حر عاملی 39- هجرت 6 پالک 104 خریداری از مالک رسمی اعیان خریداری از آقای نعیم کلوخی و عرصه موقوفه غالمرضا آخوند مال مراد محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد 

شد. م/الف: 35442/1 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/30
محمد جوانمرد -رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460306004012511- هئیت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهدناحیه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای علی عقیلی عطار فرزند محمود  به شماره شناسنامه 915 صادره از مشهد در 
سه دانگ ازششدانگ یک باب کارگاه نجاری به مساحت 239 متر مربع قسمتی از پالک 73 فرعی از 174 اصلی مكرر  واقع در اراضی ابراهیم آباد بخش ده مشهد 
خریداری از محل مالكیت رسمی آقای حسن قدیرزاده  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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. م الف 61232 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30
   رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
برابر رای شــماره 139460306004012512- هئیت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اصغرعقیلی عطار فرزند میرزامحمود  به شــماره شناسنامه 75596 
صادره از مشهد در یک باب کارگاه نجاری به مساحت 239 متر مربع قسمتی از پالک 73 فرعی از 174 مكرر اصلی  واقع در اراضی ابراهیم آباد بخش ده مشهد 
خریداری از محل مالكیت رسمی آقای حسن غدیرزاده  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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 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 مالكیت صادر خواهد شد. م الف 61221  تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30
   رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

برابر رای شماره 139460306004015466- هئیت اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشــهدناحیه دو تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی اســمعیل پور فرزند محمد حســن  به شماره شناسنامه 1033 صادره 
از مشــهد در یک باب منزل به مســاحت 202 متر مربع قســمتی از پالک 37 و 38  اصلی  چهار برج بخش ده مشــهد خریداری از محل مالكیت محمد علیرضا میترا 
مهشــید مینا صمد مژگان همگی کمپانی و مهر انگیز مشــهدی محســن برادران مقیمی اســماعیل تفلیچی غروی - کوروش ایدون 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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد شــد. م الف 61335  

تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/14 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30
   رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تكلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد بشرح ذیل : پرونده کالسه 3628 و رای شماره 323 مورخه 
94/2/15 به تقاضای آقای محمود علی نیائی فرزند زکی نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 184/10 متر مربع مجزی شده از پالک - فرعی از 
42 اصلی واقع در بخش 2 شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیكت اولیه ) رســمی( آقای میر حســین داودی رسیدگی و تائید و انشاء گردید مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تكلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در دو نوبت له فاصله 15 روز جهت اطالع مالكین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مكلف است ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حكم نهایی میباشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند 
مالكیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالكیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ 

انتشار نوبت اول 94/10/15 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/30 م الف 1818
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد

دادنامه 
شــماره دادنامــه 9409972515101417 شــماره پرونــده 9409982515101078 خواهــان خانم فاطمه اکبــری فرزند نوروزعلی به نشــانی قم-
پردیســان-خیابان ســبالن-کوی 3-پالک 15-طبقه اول-09191237296 خواندگان 1- آقای وحید همســایه فرزند محمد 2- آقای مجید همسایه فرزند محمد 
3- آقای سعید همسایه فرزند محمد 4- خانم افسانه همسایه فرزند محمد همگی به نشانی قم-پردیسان-خیابان سبالن-کوی 3-پالک 15-طبقه اول 5- آقای 
حمید همســایه فرزند محمد به نشــانی قم-مجهول المكان-آخرین آدرس پردیسان خیابان سبالن کوی 3 پالک 15-6- خانم زهرا همسایه فرزند محمد 7- آقای 
امیرهوشــنگ همســایه فرزند محمد همگی به نشانی استان البرز-شهرستان کرج-کرج-شاهین ویال-باغســتان-خیابان پنجم شرقی-پالک 28-واحد 5 خواسته 
مطالبــه اجــرت المثــل ایام زوجیــت رای دادگاه درخصوص دعوی خانــم فاطمه اکبری فرزنــد نوروزعلی به طرفیت آقایان وخانمها، افســانه، ســعید، مجید، وحید، 
حمید، امیرهوشــنگ وزهرا همگی با نام خانوادگی همســایه وفرزندان محمد، به خواســته مطالبه اجرت خانه داری ایام زوجیت ازتاریخ 1353/11/23 تا مورخ 
1394/6/30، به این شــرح که خواهان اظهارداشــته درتاریخ 1353/11/23 با عقد نكاح دائم با آقای محمد همســایه ازدواج کرده وازوی دارای پنج فرزند می 
باشــد لكن شــوهرش درتاریخ 1394/6/30 فوت نموده وخواندگان ورثه حین الفوت مرحوم شــوهرش می باشــند وچون وی دردوران زندگی مشترک، درمنزل 
شــوهرش کاروتالش نموده وخانه داری کرده اســت لذا محكومیت خواندگان را به شــرح خواســته تقاضا می نماید. با توجه به محتویات پرونده مالحظه می شــود 
وجود علقه زوجیت ســابق بین خواهان ومورث خواندگان به ســبب عقد نكاح دائم محرزاســت لكن اینكه خواهان درمنزل شــوهرش دردوران زندگی مشــترک 
بدون قصد تبرع وبه قصد اخذ اجرت وبه دستورشــوهرش کارکرده وخانه داری نموده باشــد، ثابت نیســت. مع االوصاف دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانســته 
ومستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی، حكم به بطالن دعوی خواهان صادرواعالم می نماید. رای صادره حضوری بوده 
وظرف 20 روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظرمرکزاســتان قم می باشــد. رئیس شعبه 15 محاکم عمومی حقوقی قم-جعفرجهانگیر 
رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وارســال می گردد. نشــانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید 

قدوسی-طبقه دوم-شعبه 15
مدیردفترشعبه 15 محاکم عمومی حقوقی قم-شمس

دادنامه 
شــماره دادنامــه 9409972515101515 شــماره پرونــده 9409982515101080 خواهــان خانم فاطمه اکبــری فرزند نوروزعلی به نشــانی قم-
پردیسان-خیابان سبالن-کوی 3-پالک 15-طبقه اول-09191237296 خواندگان 1- خانم افسانه همسایه فرزند محمد 2- آقای سعید همسایه فرزند محمد 
3- آقای وحید همســایه فرزند محمد 4- آقای مجید همســایه فرزند محمد همگی به نشــانی قم-پردیسان-خیابان سبالن-کوی 3-پالک 15-طبقه اول 5- آقای 
حمید همســایه فرزند محمد به نشــانی قم-مجهول المكان-آخرین آدرس پردیسان-خیابان سبالن-کوی 3 پالک 15-6- آقای امیرهوشنگ همسایه فرزند محمد 
7- خانم زهرا همســایه فرزند محمد همگی به نشانی اســتان البرز-شهرستان کرج-کرج-شاهین ویال-باغستان-خیابان پنجم شرقی-پالک 28-واحد 5 خواسته 
مطالبه مهریه رای دادگاه درخصوص دعوی خانم فاطمه اکبری فرزند نوروزعلی به طرفیت آقایان وخانمها افسانه، سعید، مجید، وحید، حمید، امیرهوشنگ وزهرا، 
همگــی بــا نام خانوادگی همســایه وفرزندان محمد به خواســته مطالبه مهریه به مبلغ 20 هزارتومان با محاســبه آن به نرخ روزبه میــزان 213/936/840 ریال 
ازماترک مورث خواندگان به این شرح که خواهان اظهارداشته درتاریخ 1353/11/23 با عقد نكاح دائم وبا مهریه به میزان 20 هزارتومان وجه نقد با آقای محمد 
همســایه ازدواج کرده لكن شــوهرش درتاریخ 1394/6/30 فوت نموده وخواندگان ورثه حین الفوت مرحوم شوهرش می باشند، لذا مهریه خودش را به میزان 
213/936/840 ریال ازماترک مرحوم شــوهرش مطالبه می نماید. با توجه به محتویات پرونده مالحظه می شــود مطابق ســند شــماره 764353 دفتررسمی ثبت 
ازدواج شماره 6 قم، وجود علقه زوجیت سابق بین خواهان ومورث خواندگان به نام آقای محمد همسایه به سبب عقد نكاح دائم محرزاست لكن وطبق سند ازدواج 
مذکورمهریــه خواهــان بایــد عندالمطالبه پرداخت گردد. مع االوصاف دادگاه دعوی خواهان را صحیح وثابت تشــخیص داده ومســتندا به ماده 1084 قانون مدنی 
وتبصره الحاقی آن وماده 198 ازقانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی وانقالب درامورمدنی حكم به محكومیت خواندگان به پرداخت مهریه خواهان به میزان 
213/936/840 ریال ازماترک مرحوم محمد همســایه درحق خواهان صادرواعالم می نماید. رای صادره نســبت به وحید وحمید همســایه غیابی بوده ونسبت به 
ســایرخواندگان حضوری اســت وظرف 20 روزازتاریخ ابالغ وفق مقررات قابل اعتراض وواخواهی می باشد. ضمنا با وصول مهریه، هزینه دادرسی دراجرای احكام 
ازخواهان اخذ خواهد شــد. رئیس شــعبه 15 محاکم عمومی حقوقی قم-جعفرجهانگیر رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به خواندگان فوق 

الذکرتهیه وارسال می گردد. نشانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید قدوسی-طبقه دوم-شعبه 15 
مدیردفترشعبه 15 محاکم عمومی حقوقی قم-شمس

دادنامه 
شــماره دادنامــه 9409972515701564 شــماره پرونــده 9409982515701144 خواهــان خانــم فاطمــه اســحاقی فرنزد محمد به نشــانی قم-

بلوارجمهوری-ک 19 پ 3-09127510557 خوانده آقای مجید برشــادی فرزند محمد به نشــانی قم-یزدانشــهر-ک 8 دست راست آخرین خانه-)فعال مجهول 
المكان( خواســته مطالبه نفقه رای دادگاه درخصوص دادخواســت خانم فاطمه اسحاقی فرزند محمد به طرفیت آقای مجید برشادی فرزند محمد به خواسته مطالبه 
نفقه جاریه فرزند مشــترک 14 ســاله بنام علیرضا با عنایت به محتویات پرونده ازجمله شناســنامه شماره 118168 صادره ازثبت احوال قم واظهارات خواهان به 
اینكه درســال 85 ازخوانده جدا شــده وعدم حضورخوانده دردادگاه نفقه فرزند برعهده پدراست، دادگاه خواسته خواهان را به حق تشخیص داده وبا استناد به 
مواد 1102و1106و1107و1111و1199و1205و1206 قانون مدنی ونفقه جاریه فرزند خواهان را ازتاریخ تقدیم دادخواســت 94/8/24 ماهیانه دویســت 
هزارتومــان تعییــن می نماید وخوانده را محكوم به پرداخت مبلغ مزبوردرحق خواهان مــی نماید. رای صادره عیابی بوده وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی 
وســپس ظــرف 20 روزطبــق مقررات درمحاکم محترم تجدیدنظراســتان قم قابل تجدیدنظرخواهی اســت. دادرس شــعبه 21 محاکم عمومی حقوقی قم-حســین 
صیفوری رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به آقای مجید برشادی تهیه وارســال می گردد. نشانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی 

شهید قدوسی -طبقه سوم-شعبه 21
مدیرشعبه 21 محاکم عمومی حقوقی قم-نبی زاده

دادنامه
 کالســه پرونده 590/9/94 شــماره دادنامه 94/9/7-682 خواهان مراد حیدری روزبهانی فرزند خداداد آدرس قم 24 متری م آیت اله کاشــانی بین 
کوچه 3و5 پ 141 خوانده محمد رضوی آدرس مجهول المكان خواســته صدورحكم به محكومیت خوانده به مبلغ چهارمیلیون تومان وخســارات وارده وتاخیرتادیه 
رای شورا درخصوص دادخواست آقای مراد حیدری روزبهانی به طرفیت خوانده آقای محمد رضوی به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وخسارت تاخیرتادیه 
نظربه اینكه خواهان به مصدق رســید به مبلغ خواســته را به شورا ارائه نموده اســت که به رویت وتایید نیزرسیده است درجلسه رسیدگی حضوریافته وعنوان 
نمودند بابت فروش ملزومات اداری ازخوانده مبلغ فوق را خواســتارم خوانده مجهول المكان بوده وعلیرغم انتشــارآگهی درجلسه رسیدگی حضورنیافته ودفاعیه 
والیحه ای مبنی بربرائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده اســت لذا شــورا دعوای خواهان را محمول برصحت دانســته وبا بررســی اوراق ومحتویات پرونده با 
اســتناد ماده 1 ق.م و 198و522و519 حكم به محكومیت خوانده به مبلغ چهارمیلیون تومان بابت اصل خواســته ویک میلیون ریال بابت هزینه های رســیدگی 
را صادرمی نماید درحق خواهان ونســبت به خواســته خواهان مبنی برخسارت تاخیرتادیه با توجه به عدم وجاهت قانونی شورا حكم به رد خواسته خواهان نسبت 
به این قســمت را صادرواعالم میدارد رای صادره غیابی اســت وپس ازابالغ به مدت بیســت روزقابل واخواهی درشــعبه 9 پس ازآن به مدت بیســت روزقابل 
تجدیدنظرخواهی درمحاکم عمومی حقوقی قم می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شــعبه 9 قم-رضوانی رونوشــت برابراصل اداریســت وجهت ابالغ به آقای 

محمد رضوی تهیه وارسال میگردد. 
دبیرشورای حل اختالف شماره 9 قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306022000787- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتی حوزه ثبت ملــک فریمان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای علی جمعه داوری فریمانی فرزند قاســم  به شناســنامه 5609 صادره 
از فریمان در یک باب مغازه به مســاحت 30 متر مربع پالک 2332فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از محل مالكیت متقاضی محرز گردیده اســت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالكیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكیت صادر خواهد 

شد. م الف 356 تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/14
رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای شــماره 139460306022000783- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضی آقای محمود بصیر فرزند ابراهیم  به شناســنامه 8683 صادره از فریمان در 
یک باب خانه به مســاحت 112/56 متر مربع پالک باقیمانده 276 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رســمی بنیاد علوی محرز گردیده اســت لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید 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 مالكیت صادر خواهد شد. م الف 355 تاریخ 

انتشار نوبت اول : 1394/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/14
 رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان عباس یوســف زاده کامه سفلی و علی اکبر یوسف زاده کانه سفلی به خواسته مطالبه وجه چک 
تقدیم شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش 
قره نی 31  ارجاع  و به کالســه 9409985600300451 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/10 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25178
شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی نادر رحمانی  دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم حسین باهور  به خواسته مطالبه وجه بابت مبلغ 18/000/000 ریال  تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه 
اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987513600919 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/16 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یكی 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 را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25180
شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محكوم علیه آقایان هادی اکبر زاده و مهدی وحدتی فر که مجهول المكان میباشد ابالغ میگردد چون وفق 
دادنامه شــماره 9409977513800860 صادره از شــعبه 308 در پرونده شماره 940393 محكوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ پنجاه و هفت هزار و پانصد تومان بابت هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 1393/08/25 تا یوم االداء که بر مبنای 
نرخ تورم شــاخص بانک مرکزی در اجرای احكام در حق محكوم له اقای کیومرث یوســفی که در اجرای احكام محاســبه خواهد شد و نیم عشر دولتی شده اید ظرف 
ده روز از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات 

با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 25182
شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمد علی شــادابی نجبه فعال مجهول المكان ابالغ میگردد در مورد دادخواست اقای سید حسین موسوی میریک 
فرزند ســید قاســم با وکالت آقای امین خواجه احمدی علیه شما بخواســته مطالبه وجه به موجب حكم شماره 9409977513200951 مورخ 1394/10/16 به 
شــماره ابالغنامه 9410107513203605 در پرونده کالســه 302/940490 خوانده محكوم اســت به پرداخت مبلغ 43/890/000 ریال بابت چكهای شماره 
741380-91/5/3 عهــده بانک کشــاورزی و 829609-91/5/13 عهده بانک رفاه کارگــران و 7558538-91/6/20 و 7558535-91/5/10 عهده بانک 
توســعه تعاون و پرداخت خســارت تاخیر تادیه از سررســید هر یک از چكها تا یوم االداء و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محكوم شده اید 

رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 25184
 شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای ارســالن مرادی فرزند محمد فعال مجهول المكان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای ابوالفضل حاصل طلب 
یساقی علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته به موجب حكم شماره 9409977512801117 مورخ 1394/10/16 در پرونده کالسه 940693 خوانده محكوم 
اســت به مبلغ پنجاه میلوین ریال بابت اصل خواســته و مبلغ پنجاه و ســه هزار و پانصد تومان هزینه درج آگهی و دادرســی در حق خواهان محكوم شــده اید رای 

صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 25185
 شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / علی یازور  دادخواستی به طرفیت خوانده / جواد کریمی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 140119  که جهت رسیدگی به شعبه 308 شورای 
حل اختالف مجتمع شــماره شــش شهرســتان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شــش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987513800819 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/15 و ســاعت 09:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده 
پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. م الف 25183
شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
طی ابالغنامه به شــماره 9410107514003358 خواهان ســید قاسم شهابی  دادخواستی به طرفیت خوانده / محسن غفوریان سفارشی به خواسته 
مطالبه وجه بابت چک به شــماره 0890/185739 مورخه 94/5/12   نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 310 شــورای حل اختالف مجتمع شــماره شــش 
شهرســتان مشــهد واقع در قاســم اباد بلوار اندیشــه اندیشــه شــش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالســه 9409987514000824 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1394/12/05 و ســاعت 10:00 تعیین شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 

حاضر گردد. م الف 25187 
شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
به شــماره ابالغنامه 9410107513403163 بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای عباس واســعی فرزند حســین  فعال مجهول المكان ابالغ 
میشود در مورد دادخواست خانم الهه محمدی کوشا علیه شما به خواسته مطالبه وجه سفته به شماره 932180 سری خ 94/07/06 به موجب حكم شماره 
9409977513400855 مورخ 1394/10/01 در پرونده کالســه 9409987513400608 خواندگان به صورت تضامنی محكوم هســتند به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواتســه و مبلغ 335/000 ریال بابت هزنیه دادرســی  در حق خواهان محكوم شــده اید رای صادره غیابی و ظرف 

مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد. 25189
 شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی هادی زارع پور قلعه نو دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم وحید کمالی پور به خواســته مطالبه وجه بابت چک و تامین خواسته 
تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 304 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرســتان مشهد واقع در 
قاســم اباد بلوار اندیشــه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالســه 9409987513400912 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/19 
و ســاعت 08:30 تعیین شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25190
شعبه 304 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی عفت عســگری دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم جمشــید رخشانی و مریم حسینی طرزقی به خواســته الزام به تنظیم سند 
خودرو تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در 
قاســم اباد بلوار اندیشــه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالســه 9409987513600901 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/10 
و ســاعت 08:30 تعیین شــده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25191
شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم هلن معظمی دارای شناســنامه شــماره 2621 به شــرح دادخواســت به کالسه 3400900 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان فاطمه ابراهیمی اردبیلی به شناســنامه 198 در تاریخ 93/10/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- هلن معظمی فرزند متوفی 2- همای معظمی فرزنــد متوفی 3- آالله معظمی فرزند متوفی 4- هدیه 
معظمی فرزند متوفی 5- وحید معظمی فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یک 
نوبــت آگهــی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهدشد.25169
 شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای مهران کرمعلی حقیقی دارای شناســنامه شــماره - به شــرح دادخواســت به کالســه 3400898 از این شــورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مریم رخشــانی فر به شناسنامه 125 در تاریخ 94/9/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- مهران کرمعلی حقیقی همســر متوفی 2- علی کرمعلی حقیقی فرزند متوفی 3- جمیله منظری مادر متوفی 
4- غالمحسین رخشانی فر پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25170
 شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای حسن آجیلیان مافوق دارای شناسنامه شماره 19568 به شرح دادخواست به کالسه 3400893 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی آجیلیان مافوق به شناسنامه 19568 در تاریخ 92/12/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- حسن آجیلیان مافوق فرزند متوفی 2- حسین آجیلیان مافوق فرزند متوفی 3- محسن آجیلیان 
مافــوق فرزنــد متوفی 4- زهره آجیلیان مافوق فرزند متوفی 5- حمید رضا آجیلیان مافوق فرزند متوفی 6- مجید آجیلیان مافوق فرزند متوفی 7- فاطمه 
آجیلیان مافوق فرزند متوفی 8- محمد مهدی آجیلیان مافوق فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق 
امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25171
 شعبه 154  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به زهرا یوســفی مقدم 2- سید ابوالحسن احمدی حســینی فعال مجهول المكان ابالغ میشود در مورد دادخواست 
مهــر اقتصــاد بطرفیت شــما به بخواســته مطالبه وجه بــه موجب حكــم شــماره 9409977458200544 در پرونده کالســه 52/940266 بــه 1- مبلغ 
50/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ -655/000 ریال بابت هزنیه های دادرسی و نشر آگهی 3- حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون 
وکالی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 93/7/1 تا اجرای حكم محكوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد 

رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است . م الف 25172
 شعبه 52 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد رحمتی و محمد رضا مشفقی فیض آبادی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شورای 
حل اختالف  شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره 
نی 31  ارجاع  و به کالسه 9409985600300397 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/12 و ساعت 09:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25173
شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محكوم علیه آقای محســن کفشــدار طوســی که مجهول المكان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق 
دادنامه شــماره 9409975600300345 صادره از شــعبه 229 در پرونده شــماره 940138 در خصوص دعوی بانک ســینا با وکالت آقای اهری هاشمی 
محكوم علیه محكوم است به 1- مبلغ 36500/000 ریال بابت اصل خواتسه 2- مبلغ 560/000 ریال هزنیه دادرسی و هزنیه درج آگهی 3- حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگســتری 4- خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید چک مورخ 1393/9/17 تا اجرای حكم بر مبنای شاخص نرخ 
تورم بانک مرکزی با احتســاب دایره اجرای احكام در حق خواهان صادر 5- پرداخت نیم عشــر دولتی بر عهده محكومین میباشــد ظرف ده روز از انتشــار 
ایــن آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفــاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احكام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه 

اجرایی اقدام خواهد نمود. 25174
 شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خواندگان علی حیدری مهدی آباد و علی اکبر قربانی  به خواســته مطالبه وجه چک تقدیم شــورای 
حل اختالف  شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید قره نی - نبش قره 
نی 31  ارجاع  و به کالسه 9409985600300414 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/12 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 25175
شعبه 229 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم طیبه زائی دارای شناســنامه شــماره 21273 به شــرح دادخواست به کالسه 89/940952 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی اکبر ترابی به شناسنامه 744 در تاریخ 1388/10/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- فاطمه یوسفی ش ش 726/1315 ص مشهد همسر متوفی 2- فاطمه صغری سلیمانی ش ش 272/1341 ص 
مشــهد همســر متوفی 3- ابوالفضل ش ش 1299/1353  ص مشهد 4- بی بی شمسی ش ش 1030/1339 ص مشهد 5- زهرا ش ش 1200/1346 
ص مشــهد 6- عفت ش ش 1298/1351 ص مشــهد شــهرت همگی ترابی 7- مصطفی ش ش 319/1362 ص مشهد 8- مرتضی ش ش 1364 / 487 
ص مشــهد 9- مجتبی ش ش 0921037260/1369- 10- علی ش ش 6430033104/1376- 11- طیبه ش ش 21273/1366 ص مشــهد 12- 
خدیجه ش ش 0922854981/1373 شــهرت همگی زایی و ردیف 3 الی 12  فرزند ان متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به 
اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25197
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای محسن میر علی  دارای شناسنامه شماره 1419 به شرح دادخواست به کالسه 90/931/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین میرعلی به شناسنامه یک در تاریخ 1394/9/8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به1-ثریا نجات اسد ابادی ش ش 262 ت ت 1315 ص تربت حیدریه همسر متوفی 2- علیرضا میر علی ش ش 1352 ت 
ت 1348 ص مشــهد پســر متوفی 3- غالمرضا میر علی ش ش 1082 ت ت 1350 ص مشــهد پسر متوفی 4- محسن میر علی ش ش 1419 ت ت 1357 
ص مشهد پسر متوفی 5- فاطمه میر علی ش ش 1136 ت ت 1342 ص مشهد دختر متوفی 6- معصومه میر علی ش ش 55428 ت ت 1344 ص مشهد 
دختر متوفی ، مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یک نوبت آگهی مینماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.25198
 شعبه 90  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

مدرک موقت فارغ التحصیلی اینجانب غالمحســین کریمی عباســی فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه 2973 
صادره از قم در مقطع کارشناســی رشــته تربیت معلم زبان و ادبیات فارســی صادره از واحد دانشگاهی قم با 
شماره 50241 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد قم به نشانی بلوار 15 خرداد، ارسال نمایند.

اطالعیه دفترچه ماشین چاپ ذیل، مفقود وازدرجه اعتبارساقط است. افست رولند 4/5 ورقی رکورد، 2 رنگ 
مدل 1970 به شماره سریال NR 24213-318 قم-چاپخانه فرهنگ-تلفن 32853192

 GTO -1 .اطالعیه دفترچه 3 دســتگاه ماشین چاپ افست ذیل مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد
ســایزکوچک، تک رنگ، مدل 1975 شــماره ســریال 663540 - 2- رولند 3 ورقــی تكرنگ، مدل 1964 به 
شــماره ســریال 17459 - 3- افســت 2 ورقی تكرنگ هایدلبرگ، مدل 1984 به شــماره سریال 522842 

قم-چاپخانه یاران-تلفن 32853192

ســند مالیكت خودروسواری پیكان رنگ ســفید روغنی مدل 1383 شماره پالک 18 ایران 172 ب 95 شماره 
موتور 11283081306 شــماره شاســی 83913861 صادره از قروه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

میباشد

بــرگ ســبز و ســند ســواری 207 مــدل 1390 به شــماره پــالک 26 ایــران 32 ب 197 و شــماره شاســی  
NAAR03FE1BJ956119 و شــماره موتــور 13389038249 متعلــق بــه خانــم فاطمــه گرمــه بــه کــد ملی 

0759287333 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

شناســنامه مالكیــت خودروی ســمند ایكس 7 مدل 1381 به رنگ نقره ای به شــماره پــالک 41-599 د 28 
شماره موتور 32908107519 و شماره شاسی 81208257 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

PB



آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای  شماره 811 ق 94

خرید تجهیزات توسعه شبکه مترو اترنت
 مناقصه گزار : شرکت مخابرات استان قم 

) شامل  قم  استان  مترواترنت  توسعه  شبکه  یدکی جهت  و  اصلی  تجهیزات  خرید   : مناقصه  موضوع 
سویئچ ، روتر ، سرور و .... مطابق مشخصات موجود در اسناد مناقصه از شرکت های داخلی واجد صالحیت 

شرایط متقاضیان :
1- توانایی مالی و فنی جهت تحویل کاال ظرف مدت چهار ماه و پشتیبانی مناسب 

2- دارای حسن سابقه و فعالیت در زمینه برند مناقصه و عضویت در نظام صنفی رایانه ای 
یا شورایعالی انفورماتیک 

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی تا روز شنبه مورخ 94/11/10
مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 16 روز چهار شنبه مورخ 94/11/21

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 600،000،000 ریال
 تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه : ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 94/11/25

طریقه تهیه اسناد ) پاکتهای(مناقصه: 
نشانی  به  اداری  ساعات  در  حضوری  مراجعه  طریق  از  پستی  یا  حضوری  خرید   : روش  اول 
نمابر  به شماره  کتبی  تقاضای  ارسال  یا  بلوار 15 خرداد  انتهای   واقع در قم -  این شرکت 

025-37770077
روش دوم :  مراجعه به سایت اینترنتی www.tcq.ir و دانلود اسناد

محل تحویل اسناد : دبیرخانه این شرکت به آدرس فوق می باشد. 
متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 025-37230959 

)اداره خرید(  تماس حاصل و یا به آدرس اینترنتی WWW.TCQ.IR مراجعه فرمایند.

شرکت مخابرات استان قم

نوبت اول
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 9 ربیع الثانی 1437
  شماره 2458

  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانبخش خصوصی
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یان کوم،  موسس پیام رسان واتس اپ متعلق به فیس بوک از رایگان شدن کامل این نرم افزار و حذف دریافت هزینه اشتراک سالیانه از کاربران خبر داد.
هدف از اعمال این تغییرات که باعث شد رقم دریافتی ناچیز یک دالر از کاربران هم حذف شود، حذف موانعی است که باعث می شود برخی کاربران حرفه ای تمایل کمتری به استفاده از واتس اپ 

در مقایسه با نرم افزارهای رقیب داشته باشند.
واتس اپ 
رایگان شد

اپل، سامسونگ و سونی به کوتاهی در برخورد با پدیده کودکان کار متهم شدند
اپل، دل، HP، لنوو، هوآوی، مایکروسافت، ال جی، سونی، سامسونگ 
و وودافون همه به شکل غیر مس���تقیم مسوول موضوع حساسیت 
برانگیز کودکان کار در آفریقا و کشور کنگو هستند. کودکانی که در 
معادن کوبالت مشغول کار هستند تا مواد الزم برای ساخت باتری های 
لیتیومی را فراهم کنند. در همین راستا عفو بین الملل، بزرگ ترین 
شرکت   های فناوری دنیا را متهم کرده که تالش کافی نکرده اند تا در 
محصوالت شان از کبالتی استفاده نشود که توسط کودکان کار استخراج 

شده است. 
BBC- این سازمان حقوق بش���ری در گزارش خود مشخصا از 
شرکت های اپل، سامسونگ و س���ونی نام برده است. عفو بین الملل 
گزارشی در باره معادن کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو منتشر 
کرده و می گوید کودکان کار در استخراج کبالت در این کشور به کار 
گرفته می شوند. این سازمان در گزارش خود گفته است که کودکان 
7 ساله در این معادن و در شرایط خطرناک به کار گرفته می شوند. 

بر اساس گزارشی که نهاد Amnesty International منتشر 
کرده است، فعالیت معدنی شدید در معادن کوبالت توسط کودکان 
کشور کنگو و بدون در نظر گرفتن سن و سال و شرایط بهداشتی و 
سالمت آنها، مسوولیت غیر مستقیم غول های تکنولوژی که برای ساخت 
باتری های لیتیوم یونی به این ماده معدنی نیازمند هستند را مطرح 
کرده است. کودکانی که توسط این نهاد مورد پژوهش قرار گرفته اند 
اشاره کرده اند که روزانه فقط یک تا 2 دالر دستمزد دریافت می کنند.

یکی از ش���رکت هایی که در زمینه استحصال و تولید کوبالت در 
 Congo Dongfang Mining این کشور فعال است ش���رکت
 Huayou Cobalt است که شرکت تابعه CDM یا International
به شمار می رود. شرکت های فناوری ارتباط و داد و ستد غیرمستقیمی 
با این نهادها دارند و آن گونه که در گزارش این نهاد ذکر شده، شرکت 

CDM که از سال 2006 در کنگو فعالیت می کند کوبالت را از تجاری 
می خرد که آن را از طریق معدن کاران به دست آورده اند. سپس این 
شرکت قبل از صادر کردن این کوبالت به چین آن را ذوب می کند و 
در چین شرکت Huayou مجددا طی فرایند ذوب این کوبالت را به 
سازندگان تجهیزات باتری در چین و کره جنوبی می فروشد. در نهایت 
این تجهیزات به سازندگان نهایی باتری فروخته می شود که این باتری ها 
نیز در اختیار برندهای معروف قرار می گیرد. جمهوری دموکراتیک 
کنگو حداقل 50 درصد کبالت دنیا را تامین می کند. در این کشور، 
معدنکاران در شرایط بسیار سختی کار می کنند و مشکالت عمده ای 
سالمت آنان را دراز مدت تهدید می کند. این معدنکاران به گفته عفو 
بین الملل با خطرات بسیاری مواجه هستند.عفو بین الملل در گزارش 
خود گفته است که از سپتامبر 2014 تا دسامبر 2015 حداقل 80 
معدنکار در این کشور جان خود را در حوادث کار از دست داد ه اند. این 
سازمان حقوق بشری در گزارش خود به اظهارات و شهادت کودکان 
کار استناد کرده است. پل یک پسر 14 ساله یتیم گفته است که از 
12 سالگی در این معادن مشغول به کار بوده است. او گفته است: 24 
ساعت در زیر زمین در تونل ها کار می کنم. صبح می رسم و روز بعد 
معدن را ترک می کنم. مادرخوانده ام می خواست مرا به مدرسه بفرستد 
اما پدرخوانده ام مخالف بود و از فرس���تادن من به کار، سود می برد. 
یونیسف می گوید نزدیک به 40 هزار کودک در معادن مناطق جنوبی 

کنگو به کار گرفته شده اند.
 واکنش شرکت های فناوری

شرکت های نام برده شده در گزارش پاسخ های متفاوتی ارایه کرده اند. 
برای مثال اپل گفته اس���ت: ما در حال حاضر در حال بررسی مواد 
مختلف همچون کوبالت هستیم تا ریسک محیط زیستی و کاری آنها 
را شناسایی و همینطور فرصت هایی را که برای اپل در راستای ایجاد 

تغییرات موثر و قابل انجام قرار می دهند، بررسی کنیم. اگر درک بهتری 
از مسایل مربوط به کوبالت به دست آوریم، فکر می کنیم نحوه عمل ما 
در آفریقا و اندونزی راهنمای خوبی برای به دست دادن راه حل های 

بلند مدت خواهد بود.
همچنین مایکروسافت نیز پاسخ داده است: رصد کردن آلیاژهایی 
نظیر کوبالت در بین الیه های مختلف زنجیره تامین فرآیندی پیچیده 
است.. همچنین دنبال کردن نقطه اصلی آلیاژ کوبالت که به شکل 
ترکیبات مختلف در محصوالت مایکروسافت استفاده می شود برای 
تعیین محل دقیق معدن آن بسیار دشوار است. بر اساس این مسایل 
نمی توانیم با اطمینان کامل بگوییم که هیچ یا هیچ کدام از منابع 
کوبالت ما به معادن کاتانگا برمی گردد. ساخت یک چنین مکانیزمی 

برای رصد، نیازمند همکاری عمودی و افقی در این صنعت است.

عفو بین الملل، 
بزرگ ترین 
شرکت   های فناوری 
دنیا را متهم کرده 
که تالش کافی 
نکرده اند تا در 
محصوالت شان از 
کبالتی استفاده 
نشود که توسط 
کودکان کار 
استخراج شده 
است

یک سال زندان به خاطر ارسال مطالب 
توهین آمیز در فیس بوک

زنی اهل نیویورک به خاطر ارسال مطلبی توهین آمیز در 
شبکه اجتماعی فیسبوک به تحمل یک سال زندان محکوم 

شده است.
خبرگزاری فارس- وی برای مش���خص کردن یکی 
از خواهر ش���وهرهای خود از واژه احمق استفاده کرده و 

اظهارنظرهای زننده دیگری هم در مورد آنها داشته است.
ماریا گونزالس، بعد از طالق گرفتن از همسرش رافائل 
کالدرون حکمی از دادگاه دریافت کرد که وی را از تماس 
گرفتن با اعضای خانواده شوهرش منع می کرد. اگر چه وی 
بر طبق این حکم از برقراری ارتباط مس���تقیم با این افراد 
خودداری کرده است، اما با توهین به یکی از آنها به نام ماریبل 
کالدرون در فیس بوک عمال حکم صادره را نقض کرده است.
دادگاه با بررسی مطالب و پس���ت های ارسالی این زن 
آمریکایی وی را محکوم کرده و استدالل او در مورد رعایت 
قانون عدم تماس فیزیکی با آنها را نپذیرفته است. ظاهرا این 
زن قصد فرجام خواهی در مورد حکم صادره را هم ندارد و 

محکومیت خود را پذیرفته است.

رفع فیلتر یوتیوب در پاکستان با راه 
اندازی نسخه محلی 

دولت پاکستان بعد از سه سال فیلترینگ سایت یوتیوب 
را متوقف کرد. البته یوتیوب هم نسخه ای محلی و خاص 
پاکستان راه اندازی کرده تا جلوی انتشار محتوای زیان بار در 

این سایت گرفته شود.
خبرگزاری فارس- وزارت فناوری اطالعات و مخابرات 
این کشور اعالم کرده که نسخه محلی یوتیوب در پاکستان 
به گونه ای طراحی شده که مقامات این کشور قادر به ارائه 

درخواست برای بلوکه شدن محتوای نامناسب هستند.
یوتیوب در سال 2012 و پس از آن در پاکستان فیلتر 
شد که فیلم موهن و ضداسالمی بی گناهی مسلمانان در 
این سایت منتشر شد. این فیلم زننده به خشم مسلمانان 
در سراسر جهان دامن زد و تظاهرات دامنه داری در نقاط 
مختلف جهان صورت گرفت. در جریان این اعتراضات در 

پاکستان دهها نفر از مردم نیز کشته شدند.
هنوز جزییات توافق دو طرف در این زمینه افشا نشده ولی 
یوتیوب می گوید که تغییرات رخ داده به معنای آن نیست 
که تمامی درخواست های دولت پاکستان برای بلوکه کردن 
محتوا به طور خودکار برآورده شود. سخنگوی یوتیوب در 
این مورد گفته است: ما خط مشی های خودمان را داریم 
و اگر ویدیوهایی این خط مشی ها را نقض کنند ما آنها را 

حذف می کنیم.
یوتیوب که متعلق به گوگل اس���ت اخیرا در کشورهای 
سریالنکا و نپال نیز نس���خه های محلی خود را راه اندازی 

کرده است.

نسل جدید روبات های ناسا ساخته شد
محققین مرکز بین المللی ناس���ا موفق به ساخت نسل 
جدیدی از روبات ها شدند که امکان تحقیق روی ریزجاذبه ها 

را فراهم می کند.
خبرگزاری مهر- از سال 2006 میالدی به بعد ناسا در 
ایستگاه فضایی بین المللی برای تحقیق روی »ریزجاذبه« از 
روبات های SPHERES استفاده می کند. اکنون محققان مرکز 
بین المللی ناسا موفق به ساخت نسل جدیدی از روبات های 

SPHERES با نام Astrobee شده اند.
از ویژگی های Astrobee این است که معکب شکل و 
دارای پرواز آزاد است و از یک بازوی روباتیک برای نشستن و 
کار کردن با اجسام بهره می برد ضمن اینکه شکل کوچک و 
بازوی سبک Astrobee این امکان را فراهم می کند تا بتواند 

بطور فیزیکی با محیط خود تعامل داشته باشد.
 قرار است این روبات سال آینده میالدی پرتاب شود.

اندازه این روبات از هر طرف 30.5 سانتی متر است ضمن 
اینکه مقامات ناسا از این روبات بعنوان یک نمونه بی نظیر 
یاد می کنند که می تواند به انجام و رصد تحقیقات بدون 
نظارت بپردازد و با روی کار آمدن آن فرصت جدیدی در 
تحقیقات »ریزجاذبه« محقق می شود. به وسیله روبات جدید 
ناسا خطرات احتمالی که فضانوردان با آنها روبه رو می شوند 
کاهش می یابد.محققان ناسا بر این باور هستند که در آینده با 
افزودن ریزپیمانه های رانش مغناطیسی به Astrobee  قادر 
به آزمایش روش های مختلف کنترل ماهواره ها بدون از دست 

دادن آنها در فضا خواهیم بود.

گامی امیدوارکننده در تدوین 
استانداردهای اینترنت چیزها

کارشناسان فناوری قرار است این هفته در سنگاپور گرد 
هم جمع شوند تا درباره توسعه استانداردهای جهانی اینترنت 
چیزها )IoT( و اپلیکیشن های آن با یکدیگر بحث و تبادل 

نظر کنند. 
همکاران سیستم- در نشس���ت گروه مطالعاتی 
ITU-IT، 150 نفر از 14 کش���ور عضو ITU و 36 سازمان 
مشارکت خواهند داش���ت. ITU-IT بخش استانداردسازی 
اتحادیه بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد 
است. نخستین جلسه از این دس���ت، سال گذشته در ژنو 
سوئیس برگزار شد.در حال حاضر هیچ نوع استاندارد جهانی 
برای اینترنت چیزها وضع نشده و بسیاری از کشورها برای 
رفع نیازهای شان به تدوین استانداردهای خاص خود روی 
آورده اند. سنگاپور امید دارد با این اقدام، به یک کشور پیشرو 
در حوزه تعیین استاندارهای الزم برای فناوری IoT تبدیل 
شود.اینترنت چیزها سنگ بنای بسیاری از طرح های ملی 
هوشمند در سنگاپور از جمله خانه های هوشمند، وسایل 
نقلیه خودران و حتی گجت های پوشیدنی مراقبت از سالمت 

این کشور به شمار می رود.

بین الملل

یک بام و دو هوای جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا
امنیت

آژانس امنیت ملی آمریکا مدعی است در حالی که جاسوسی از کاربران 
اینترنت و تلفن هم���راه را ادامه می دهد، اس���تانداردهای خود در زمینه 

جاسوسی از گوشی های هوشمند را ارتقا داده است.
فارس- هدف از این کار بر اساس گزارش شفافیت جدید منتشر شده 
توسط این آژانس رعایت حریم ش���خصی کاربران تلفن همراه عنوان شده 

است.
آژانس امنیت ملی آمریکا پس از افشاگری های ادوارد اسنودن در مورد 
جاسوس���ی های این نهاد اطالعاتی از کاربران دنیای مجازی و شبکه های 
اطالع رسانی به یکی از بدنام ترین موسس���ات دولتی در این کشور مبدل 

شده است.
آژانس مذکور مدعی است در فعالیت های جاسوسی خود بر طبق قانون 

آزادی یا Freedom Act عمل می کند تا آزادی های مدنی و حریم شخصی 
شهروندان محترم شمرده شود.Freedom Act که با امضای اوباما رییس 
جمهور آمریکا در سال گذشته به قانون مبدل شد جایگزین قانون جنجالی 
میهن پرستی یا Patriot Act مصوب دوره زمامداری بوش شده و آژانس 
امنیت ملی آمریکا می گوید که رفتارهای خود را بر مبنای این قانون جدید 
مورد بازنگری قرار داده است.بر همین اس���اس آژانس می گوید که اجرای 
برنامه جمع آوری فله ای اطالعات کاربران تلف���ن همراه را از 28 نوامبر و 

همزمان با اجرایی شدن Freedom Act متوقف کرده است.
طبق افشاگری های ادوارد اسنودن،PRISM   و  X-Keyscore تنها دو 
مورد از برنامه هایی بوده اند که از طری���ق آنها اطالعات و متادیتای کاربران 
اینترنت و تلفن همراه در آمریکا و دیگر کش���ورهای جهان به طور انبوه 

جمع آوری می شد. با این حال تغییرات یاد شده به معنای توقف یا کاهش 
سرعت یا حجم فعالیت های جاسوسی های آژانس امنیت ملی آمریکا نیست 
و خود این نهاد جاسوس���ی تصریح کرده که هدف آن بعد از تصویب قانون 
Freedom Act تغییری نکرده اس���ت. این هدف کماکان عبارت است از 
جمع آوری، تحلیل و انتشار اطالعات خارجی و داد ه هایی در مورد تهدیدات 
تروریستی بین المللی. همچنین قرار است آژانس امنیت ملی آمریکا اطالعات 
و گزارش های آماری در مورد برخی جنبه های فعالیت خود منتشر کند، اما 
این به معنای اطالع رسانی به افرادی که از آنها جاسوسی می شود نیست. 
کارشناسان می گویند هنوز مشخص نیست آژانس چگونه می خواهد شیوه 
جاسوس���ی قدیمی خود را کم و بیش حفظ کند و در عین حال به حریم 

شخصی افرادی که از آنها جاسوسی می شود احترام بگذارد. 
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