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رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

 سفر رییس جمهوری به اروپا نخستین 
گام تحول بزرگ در صنعت IT بود

دکتر سیدهاشمی در آیین افتتاح 444 پروژه مخابراتی در تبریز: 

به رغم ثابت ماندن تعرفه ها 
سرمایه گذاری در مخابرات ادامه دارد

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامی داشت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، به منظور 
یکپارچه سازی شبکه مادر مخابراتی کشور و گذر از سیستم های سوئیچینگ TDM به 
نس���ل جدید مراکز مخابراتی مبتنی ب���ر IP، پروژه NGN/IMS در اس���تان های 
آذربایجان شرقی، فارس و خراس���ان رضوی همزمان با افتتاح از پروژه ویدئو کنفرانس 

یکپارچه در سراسر کشور، در تبریز، به بهره برداری رسید.

ایران و فرانسه در پارک های 
علم و فناوری هم شعبه می زنند
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با تشکیل دبیرخانه هیات نظارت بر مسابقات در بنیاد ملی بازی های رایانه ای

برگزاری مسابقه بازی های رایانه ای 
بدون مجوز ممنوع شد
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ساخت اسکلت خارجی ارزان
 برای راه رفتن معلوالن
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رییس س����ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سفر حجت 
االسالم والمسلمین حس����ن روحانی رییس جمهوری به 
کش����ورهای اروپایی و برقراری تعامل سازنده با جهان را 
مهم ترین گام برای ش����روع یک تحول بزرگ درصنعت 

فناوری اطالعات و ارتباطات) فاوا( ایران عنوان کرد.
 ناصر علی س����عادت افزود: صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات یک صنعت جهانی است 
و برقراری تعامل سازنده با جهان، زمینه ساز 
بروز یک تحول بسیار بزرگ در این صنعت 

در داخل کشور خواهد بود.

عکس یک 

انتشار خبر افشای فس���اد در قراردادهای فاوا در 
فناوران دیروز، بحث های زیادی برانگیخت. به ویژه 
اینکه در این خبر، احتمال ارتباط تغییرات مدیریتی 
در زیرساخت با بازداشت متهمی به نام »ف.د« داده 
شده بود که این گمانه زنی، همان دیروز، با انتشار خبر 
دیگری از سوی خبرگزاری فارس، مبنی بر بازداشت 
یکی از مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت جدی تر 

شد؛ اما موضوع این نوشته چیز دیگری است.
به هر حال فساد در شکل های مختلفی همچون 
ارتشا و رانت و ... در ساختار دولتی ما ریشه دوانده و 
این، قابل انکار نیست. شاخص های بین المللی و اعتراف 
مسووالن رده باالی کشور نیز صحت این ادعا را تایید 
می کند. فساد هست و همه جا هم هست. آنچه در 
این میان اهمیت دارد، برخورد با مفسد و بستن راه های 
فساد است. از سوی دیگر، باید توجه داشت که وجود 
یک فرد فاسد در یک مجموعه بزرگ دولتی، هرگز 
به معنای فاسد بودن دستگاه نیست. در مورد اخیر هم 
)که البته در حد اتهام است و جرمی به اثبات نرسیده( 
جدیت مدیران ارشد دستگاه در مواجهه با موضوع هم 
الزم بود و هم ستودنی و اتفاقا، این شیوه ای است که 
نشان از پاکدستی مدیران و کارکنان مجموعه دارد؛ 
مجموعه ای که پاک است و البته، فساد احتمالی را نه 

انکار می کند و نه برمی تابد.

ایمان بیک
@imanbaik1

اقدام ستودنی در مواجهه با فساد

PB



سواالتی که پس از کشف فساد 
باید پاسخ گفت

خبر کشف فس���اد در حوزه فاوا و بازداشت »ف.د« 
دالل مخابرات، به خودی خود خبر خوبی است و نشان 
از عزم دولت در مبارزه با ناپاکی ها دارد. اما این ماجرا 
ابعاد دیگری هم دارد که خوب اس���ت دولت مردان و 
به ویژه مس���ووالن وزارت ارتباطات هر چه زودتر به 

شفاف سازی این نکات بپردازند:
1- آن طور که اعالم ش���ده اتهام این دالل بزرگ 
و پرنفوذ، تبانی و آلوده کردن برخی دست اندرکاران 
و ایجاد شبکه ای فاسد و اقدام به تحمیل قراردادهای 
خاص با مبالغی به مراتب باالتر از میزان رقم واقعی به 

بیت المال است. 
به هر حال در کنار هر رشوه دهنده ای، یک یا چند 
رشوه گیرنده وجود دارد و در صورت اثبات جرم »ف.د«، 
حتما بخشی )هرچند کوچک اما موثر( از بدنه بخش 

دولتی نیز در این فساد شریک و همراه وی بوده اند. 
بنابراین برای بازگش���ت اعتماد بخش خصوصی و 
مردم به دولت در چنین م���واردی، برخورد قانونی 
و معرفی این افراد ضروری به نظر می رس���د. وگرنه 
برخورد سهل و آسان با رشوه گیرنده، زمینه گسترش 

جرم را فراهم می آورد.
2- باید مشخص شود »ف.د« اخیرا کدام مناقصات 
را برنده ش���ده و چه پروژه هایی را دردست داشته 
است و به صورت ش���فاف، این پروژه ها لغو شده و 
 به شرکت های دیگری که ش���رافتمندانه کار می کند

 واگذار شود.
از سوی دیگر گفته می ش���ود این دالل مخابراتی، 
سال هاس���ت در حوزه ارتباطات فعال است. بنابراین 
این سوال پیش می آید که آیا پرداخت رشوه صرفا در 
پروژه های اخیر بوده یا این فساد سال هاست در بدنه 
ارتباطات کشور جریان دارد. در این صورت دولت و 
وزارت ارتباطات برای بازگش���ت اعتماد مردم به این 
دستگاه، خوب است به صورت شفاف تمام اشتباهات 

گذشته را پذیرفته و اعالم کند.
3- این که »ف.د« موفق ش���ده با پرداخت رشوه 
صاحب پروژه و قرارداد ش���ود، به خودی خود نشان 
دهنده وجود این امکان برای دیگران نیز هس���ت. 
بنابراین خوب است وزارت ارتباطات به بررسی سایر 

پروژه ها نیز بپردازد و از سالمت کار مطمئن شود.
4- هفته گذش���ته در گزارشی به باال بودن هزینه 
اش���تغال زایی در ICT پرداختیم. یکی از دالیل باال 
بودن این هزینه، همین فسادهاست که مبارزه با آن 

باید به طور جدی تر در دستور کار قرار بگیرد.

تکلیف نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال دوشنبه معلوم می شود

لغو برگزاری نمایشگاه فناوری اطالعات و 
رسانه های دیجیتال هنوز قطعی نیست.

فناوران- روز گذش���ته خبری منتشر شد 
مبنی بر آن که سخنگوی نمایشگاه رسانه های 
دیجیتال انقالب اسالمی اعالم کرد نمایشگاه 
رس���انه های دیجیتال، به دلیل به حد نصاب 

نرسیدن متقاضیان امسال برگزار نمی شود.
مرتضی موس���ویان ریی���س مرکز فناوری 
اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد 
در گفت وگوی کوتاهی ب���ا خبرنگار فناوران 
اعالم ک���رد: وضعیت این نمایش���گاه هنوز 
به صورت قطعی مش���خص نیست و جلسه 
تصمیم گیری نهایی در این خصوص رو دوشنبه 

)فردا( برگزار می شود.
در صورت لغو نشدن این نمایشگاه، سومین 
نمایش���گاه بین المللی فن���اوری اطالعات 
و رس���انه های دیجیتال 27 تا 30 بهمن از 
سوی مجمع تش���کل های فناوری اطالعات و 

ارتباطات برگزار می شود.

اعالم آخرین مهلت برای ارسال 
فرم رتبه بندی پایگاه های خبری

دبیرخانه کمیته رتبه بندی پایگاه های خبری 
با صدور اطالعیه ای اسامی سایت هایی را که 
اقدام به ارس���ال فرم خود اظهاری کرده اند، 

اعالم کرد.
فناوران- بر اساس اطالعیه این فهرست 
ش���امل پایگاه های خب���ری دارای مجوزی 
اس���ت که فرم خوداظهاری شرکت در طرح 
رتبه بندی پایگاه های خبری را به نشانی پست 
الکترونیکی دبیرخانه کمیته رتبه بندی ارسال 

کرده اند.
فرم های خوداظهاری این پایگاه های خبری 
هم اکنون در حال بررسی در دبیرخانه کمیته 

رتبه بندی بر اساس آیین نامه مصوب است.
به منظ���ور جلوگی���ری از تضییع حقوق 
پایگاه های خبری که قصد ش���رکت در طرح 
رتبه بندی را دارند از مدیران مسوول پایگاه های 
خبری که اسامی آنها در فهرست اعالمی قرار 
ندارد تقاضا می ش���ود حداکثر تا تاریخ 23 
بهمن ماه فرم خوداظهاری را به این نش���انی 
Doc.form@e-rasaneh.ir ارسال کنند. 
پس از این تاریخ به هیچ تقاضایی ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
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با تشکیل دبیرخانه هیات نظارت بر مسابقات در بنیاد ملی بازی های رایانه ای

برگزاری مسابقه بازی های رایانه ای بدون مجوز ممنوع شد

نصرااله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطالعات ایران گفت: درحال هماهنگی های نهایی برای ارائه طرح کلی شبکه ملی اطالعات به شورای عالی فضای مجازی جهت کسب 
نظر آنها تا پایان سال جاری هستیم.

ارایه کلیات شبکه ملی اطالعات 
به شورای عالی فضای مجازی

بنیاد ملی بازی ه���ای رایانه ای »دبیرخانه هی���ات نظارت بر 
مسابقات بازی های رایانه ای« را ذیل معاونت نظارت و ارزشیابی 
تشکیل داد که وظیفه آن صدور مجوز و نظارت بر این مسابقات 

است.
فناوران- تب برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای در یکی دو 
سال گذشته حسابی داغ ش���ده و تعداد زیادی مسابقه در سطح 

استانی و کشوری توسط نهادهای مختلف برگزار شده است.
عالقه به برگزاری مسابقات بازی های رایانه ای آن قدر زیاد شده 
است که حتی در زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دو 
نهاد بنیاد ملی بازی های رایانه ای و مرکز توسعه فناوری اطالعات 
و رسانه های دیجیتال، هر کدام به صورت جداگانه مسابقه برگزار 

می کنند.
اکنون براساس وظیفه قانونی بنیاد ملی بازی های رایانه ای مبنی 
بر اعطای مجوز برگزاری مس���ابقات بازی های رایانه ای و نظارت 
بر آنها، این بنیاد دبیرخانه هیأت نظارت بر مس���ابقات بازی های 
 رایانه ای را راه اندازی کرد تا در امور برگزارکنندگان این مسابقات 

تسریع شود.
بنابراین گزارش براس���اس ماده 2 مصوبه شماره 447 شورای 
عالی انقالب فرهنگی، برگزاری مسابقات فرهنگی در کشور منوط 
به اخذ مجوز برای هر دوره از وزارت فرهنگ و ارش���اد اسالمی 
گردیده و اجزای بند 5 و 6 بند »ط« ماده )1( تصویب نامه شماره 
172412/ت4155ه� مورخ 89/8/3 هی���أت وزیران »بازی ها و 
سرگرمی های دیجیتال« را از امور فرهنگی برشمرده و مسوولیت 
صدور مجوزهای مرتبط با آن از جمله مسابقات بازی های ویدیویی 
و نظارت بر آن، پس از تفویض توس���ط وزیر فرهنگ و ارش���اد 

اسالمی برعهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای گمارده شده است.
براین اساس صدور مجوز مسابقات بازی های ویدیویی توسط 
س���ایر مراجع، خالف مقررات بوده و در صورت مشاهده برخورد 

قانونی صورت خواهد گرفت.
بر این اساس متقاضیان جهت دریافت مجوز برگزاری مسابقات 
بایستی به س���امانه الکترونیکی ebazi.org مراجعه و فرم های 
مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، فرم پر شده را به دبیرخانه 

مذکور تحویل دهند.
تاثیر بازی های رایانه ای بر ذهن

در همین حال و هم زمان با تالش بنیاد ملی بازی های رایانه ای 
برای ساماندهی مسابقات این حوزه، نتایج پژوهش  داخلی در مورد 

تاثیر بازی های رایانه ای روی ذهن منتشر شد. 
اخیرا گروه نوروگیم نیز به عن���وان یکی از تیم های تحقیقاتی 
ایرانی به بررسی تاثیرات بازی ویدیویی فیفا 2015 پرداخته است.
مغز انسان فرمانده بدن است و هر اتفاقی که در سیستم مغزی 
انسان بی افتد نهایتا منجر به بروز یک رفتار در انسان می شود و 
هر رفتار ما بازخوردی از عملکرد سیستم عصبی مرکزی است. در 
بازی های ویدیویی مهم ترین و موثرترین بخش از بدن که درگیر 
بازی می ش���ود و بازی بر آن اثر می گذارد سیستم عصبی است. 
بنابراین در کنار بازی های ویدیویی باید به سیس���تم عصبی فرد 
بازی کننده و نهایتا رفتارهایی که از آن ایجاد می شود توجه کنیم. 
با توجه به اهمیت این موضوع، گروه نوروگیم در کنگره علوم 
اعصاب س���ال 93 کاری تحقیقاتی در همین زمینه  را با عنوان 
مقایس���ه تاثیرات بازی ویدیویی فیفا 2015 بر تغییرات عملکرد 
ش���ناختی و هورمونی در داوطلبان دختر و پسر جوان به انجام 

رسانید. 
در این بازی بازیکن های دختر و پسر با میانگین سنی 20 سال 
شرکت کردند و بازی به صورت دونفره انجام شد. در ابتدای بازی 
فرم مشخصات ش���خصی و اطالعات عمومی توسط بازیکن ها پر 
شد و پیش و بعد از بازی نمونه های بزاق )سنجش میزان هورمون 
اس���ترس)کورتیزل(( از افراد گرفته شد و افراد تست PASAT را 
قبل و بعد از بازی جهت س���نجش فعالیت شناختی )سالمت 
عمومی شناختی، سرعت پاس���خگویی، توجه ممتد و خستگی 

ذهنی( انجام دادند. 
نتایج حاصل از این مطالعه نش���ان داد که بازی های ویدیویی 
می توانند سیستم استرسی و ادراکی-شناختی افراد را تحت تاثیر 
قرار دهند همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نش���ان داد که 
استرس اولیه در اثر بازی های ویدیویی توانمندی های ذهنی مثل 
توجه و سرعت پردازش و قدرت تصمیم گیری را باال می برد که 
می تواند نشان دهنده اثر مثبت بازی های ویدیویی باشد ولی وقتی 
که بازی ها بصورت طوالنی مدت استفاده می شوند، استرس حاصل 
از آن به صورت مزمن می شود که توانمندی های ذهنی را در فرد 

بازیکن مختل می کند. 
از طرف دیگر در این مطالعه مقایس���ه سیس���تم استرسی و 
ادراکی-شناختی بین دو جنس بر این نکته می تواند تاکید کند که 
این تغییرات می تواند تا حدودی وابسته به جنس باشد. بنابراین 
باید به این نکته توجه کنیم که تاثی���ر بازی های ویدیویی فقط 
مختص به یک جنس خاص نبوده بلکه در هر جنس با توجه به 
فیزیولوژی آن جنس می تواند تاثیرات مثبت و منفی بر سیستم 

عصبی، رفتاری و شناختی آن فرد بگذارد.
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کاغذ از سیستم مکاتبات شهرداری ارومیه حذف 
می شود

ارومیه - امیررضا علیار : مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطالعات 
شهرداری ارومیه گفت: با راه اندازی اتوماسیون الکترونیک اداری، کاغذ 

از سیستم مکاتبات شهرداری ارومیه حذف می شود. 
الکترونیک  اتوماسیون  راه اندازی  اهداف  به  اشاره  با  اسدپور  یاسر 
اداری اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع، سهولت انجام مکاتبات مابین 
قسمت های مختلف شهرداری، ارتباط با شبکه دولت و حذف کاغذ از 
سیستم مکاتبات شهرداری ارومیه، جلوگیری از موازی کاری احتمالی 
نرم افزار  با  نرم افزار  ارتباط  قابلیت  نامه،  دریافت  و  ارسال  روند  در 
یکپارچه شهرسازی و نیز قابلیت ارتباط  با سایر نهادها و ارگان های 
دولتی به صورت کامال الکترونیک و مکانیزه از اهداف طرح اتوماسیون 

الکترونیک اداری است.
در  اداری  الکترونیک  اتوماسیون  سیستم  راه اندازی  با  افزود:  وی 
شهرداری ارومیه، شهروندان در نخستین مراجعه به دبیرخانه مناطق 
و سازمان های تابعه شهرداری ارومیه، کد رهیگیری دریافت و از روند 
 WWW.DABIR.URMIA.IR سایت  به  مراجعه  با  خود  نامه 

اطالع می یابند.
اتوماسیون  سیستم  پروژه  نخست  فاز  اینکه  بیان  با  اسدپور 
الکترونیک اداری در شهرداری مرکزی، شورای اسالمی شهر ارومیه، 
شهرداری های مناطق پنج گانه، معاونت عمرانی، معاونت شهرسازی و 
راه اندازی  امسال  ماه  بهمن   12 تا  اطالعات  فن آوری  و  آمار  سازمان 
می شود، گفت: سازمان های تابعه شهرداری ارومیه نیز در قالب فاز دوم 

تا پایان بهمن ماه راه اندازی می شود.
وی با اعالم اینکه 30 خدمت شهرداری ارومیه برای شهروندان به 
صورت الکترونیک ارائه می شود، بیان کرد: پرو ژه سیستم اتوماسیون 
اداری، سیستم یکپارچه شهرسازی و سیستم یکپارچه مالی در قالب 
طرح سیستم ERP  یکپارچه شهرداری ارومیه به منظور تکریم ارباب 
رجوع از اهمیت بیشتری نسبت به 30 خدمت الکترونیکی ارائه شده 

توسط شهرداری ارومیه برای شهروندان برخوردار است.
با  ارومیه  شهرداری  اطالعات  فن آوری  و  آمار  سازمان  مدیرعامل 
اشاره به راه اندازی سیستم یکپارچه شهرسازی افزود: سیستم یکپارچه 
شهرسازی شامل صدور پروانه ساختمانی به صورت الکترونیک تا پایان 

امسال در شهرداری ارومیه راه اندازی می شود.
سیستم  با  کار  نحوه  آموزشی  دوره های  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
اتوماسیون الکترونیک اداری، بیان کرد: فاز نخست آموزش نحوه کار با 
سیستم اتوماسیون الکترونیک اداری برای مدیران و کارکنان شهرداری 
ارومیه توسط اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهرداری ارومیه 

در حال اجرا است.
مدیرعامل سازمان آمار و فن آوری اطالعات شهرداری ارومیه افزود: 
سیستم  برای راه اندازی  الزم  بسترهای  و  زیرساخت ها  آن  بر  عالوه 
کارشناسان  توسط  ارومیه  در شهرداری  اداری  الکترونیک  اتوماسیون 

سازمان آمار و فن آوری اطالعات مهیا شده است
تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی در 

آذربایجان غربی انجام می شود
تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس   : پورعلی  بهاره   - ارومیه 
استان آذربایجان غربی گفت: برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای 

صادراتی در این سازمان انجام می شود. 
جعفرصادق اسکندری اظهار داشت: براساس مصوبه شورای اقتصاد، 
چهار  رهبری،  معظم  مقام  مقاومتی  اقتصاد  ابالغی  سیاست   24 از 
صنعت،  وزارت  فعالیت  حوزه  با  ارتباط  در  مستقیم  طور  به  سیاست 

معدن و تجارت است.
وی با اشاره به سیاست های اصلی مرتبط با حوزه صنعت، معدن و 
تجارت گفت: در این رابطه افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای 
و  تولید محصوالت  به  دادن  اولویت  وارداتی،  اقالم  در  به ویژه  اساسی 
خدمات راهبردی و نیز ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی 
با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص باید در دستور 

کار قرار گیرد.
اسکندری افزود: عالوه بر آن باید حمایت همه جانبه و  هدفمند از 
صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری 
مثبت از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم، گسترش 
خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز، تشویق 
سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با 

نیازهای صادراتی و شکل دهی بازارهای جدید پیش بینی شود.
آذربایجان غربی  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
تنوع بخشی  باید  مقاومتی  اقتصاد  سیاست  براساس  کرد:  تصریح 
استفاده  با کشورهای منطقه،  به ویژه  با کشورها  اقتصادی  پیوند های 
از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز و 

ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار 
سهم ایران در بازارهای هدف انجام شود.

نیز  و  آن  سالم سازی  و  اقتصاد  شفاف سازی  باید  گفت:  اسکندری 
جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، 
نیز  و  توزیع  نظام  روان سازی  و  شفاف  و  شده  انجام  ارزی  و  تجاری 

قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار صورت گیرد.
وی با اشاره به مأموریت های اصلی مصوب وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: رشد بهره وری، 
و  کاال  صادرات  از  جانبه  همه  حمایت  تولید،  ظرفیت های  توسعه 
خدمات، تشویق سرمایه گذاری خارجی و نیز گسترش و تسهیل تولید 

از جمله آنان است.
معدن  صنعت،  وزارت  مصوب  اجرایی  سیاست   10 به  اسکندری 
کاالهای  تامین  مبادی  در  تنوع  ایجاد  افزود:  و  اشاره کرده  تجارت  و 
حساس،   کاالهای  و  نهاده ها  تولید  رشد  بخش،  نیاز  مورد  وارداتی 
ضروری و اساسی،تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم و ایجاد 
ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش سهم پایدار 

ایران در بازارهای هدف از جمله این سیاست ها است.
آذربایجان غربی  استان  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
و  ترانزیت  خارجی،  تجارت  خدمات  گسترش  آن،  بر  عالوه  گفت: 
منظور  به  خارجی  سرمایه گذاری  تشویق  نیاز،  مورد  زیرساخت های 
توسعه صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، 
با  اقتصادی  پیوندهای  تنوع  نیز  و  خارجی  بازارهای  شکل دهی 

کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه پیش بینی شده است.
با  مرتبط  رویه های  و  مقررات  بازنگری  بر  تاکید  با  اسکندری 
تهیه  و  رویکرد شفاف سازی  با  تجاری  و  فعالیت های صنعتی،  معدنی 
و تولید اطالعات صحیح مرتبط و دسترسی آزاد به اطالعات تصریح 
به منظور کاهش هزینه های  توزیع  باید شبکه های  بر آن  کرد: عالوه 
مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده اصالح شده و بازطراحی شیوه های 

نظارت بر بازار انجام گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی با بیان 
اینکه برنامه های عملیاتی به منظور اجرایی کردن سیاست های اقتصاد 
به  عملیاتی  برنامه   35 سازمان،  این  گفت:  می گیرد،  انجام  مقاومتی 

منظور سیاست های اجرایی مصوب تدوین کرده است.
جاده سالمت در آذربایجان غربی راه اندازی

 می شود
فرهنگی  و  اجتماعی  امور  دفتر  مدیرکل   : علیار  امیررضا   - ارومیه 
و  سالمت  جاده  اندازی  راه  طرح  گفت:  غربی  آذربایجان  استانداری 

توسعه ورزش همگانی در سطح استان با جدیت پیگیری می شود. 
جاده  اندازی  راه  هماهنگی  جلسه  دومین  در  عطاپور  هوشنگ 
سالمت در استان اظهارداشت: بحث راه اندازی جاده سالمت و توسعه 
با  بصورت مستقیم  عنوان موضوعی که  به  استان  در  ورزش همگانی 
سالمت جامعه در ارتباط است با جدیت از طرف استانداری و اداره کل 

ورزش و جوانان پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه در این راستا مقرر شده از تمامی امکانات موجود 
شهری و امکانات دستگاههای اجرایی برای توسعه ورزش های همگانی 
کوهپیمایی، دوچرخه  افزود: مشخص کردن مسیرهای  استفاده شود 
از جمله  آنها  نیاز  مورد  امکانات  فراهم کردن  و  پیاده روی  و  سواری 
ها،  فرمانداری  کمک  با  که  است  سالمت  جاده  طرح  های  برنامه 
شهرداری ها و همچنین دستگاههای اجرایی در سطح استان و تمامی 

شهرستان ها در حال اجرا است.
عطاپور همچنین از استقبال خوب مردم از طرح ورزش همگانی و 
صبحگاهی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 10 هزار نفر در 
استان در طرح ورزش همگانی و صبحگاهی شرکت دارند که  سطح 
بیشتر این شرکت کنندگان نیز بانوان هستند، لذا با استقبالی که از 
سوی مردم صورت گرفته در صدد افزایش تعداد شرکت کنندگان در 

ورزش های همگانی در استان هستیم.
وی اضافه کرد: از دستگاههای ذیربط، شهرداری ها و بویژه صدا و 
سیمای مرکز استان انتظار می رود در رابطه با ترویج فرهنگ سالمت و 
توسعه ورزش های همگانی در سطح استان، اقدامات تبلیغی و فرهنگی 
الزم را انجام دهند تا مردم با امکانات موجود و طرح های ورزشی در 
حال اجرا در سطح استان و شهرستان ها آشنا و برای شرکت در این 

برنامه ها تشویق شوند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی 
در ادامه با بیان اینکه ورزش همگانی امروز جزو فرهنگ جوامع شده 
است افزود: هر جامعه ای که می خواهد سالم باشد و با انواع بیماری ها 
و آسیب های اجتماعی مقابله کند، باید ورزش را به عنوان یک فرهنگ 

در سطح جامعه و بویژه مدارس و دانشگاهها نهادینه کند.
پرورش،  و  آموزش  است  راستا الزم  در همین  کرد:  تاکید  عطاپور 
برای  ورزشی  مربیان  از  و  بگیرد  جدی  مدارس  در  را  ورزش  ساعات 

اخبار شهرستان ها
مدارس  ورزشی  های  برنامه  در  شرکت  جهت  آموزان  دانش  ترغیب 
استفاده کند.توجه به ورزش کارکنان، ورزش کارگری و ورزش محالت 
از دیگر موارد مورد تاکید مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری 

در این جلسه بود.
شهرک فناوری الکترونیک صنایع غذایی 

آذربایجان غربی توسعه می یابد
استان  صنعتی  شهرک های  مدیرعامل   : علیار  امیررضا   - ارومیه 
آذربایجان غربی گفت: با هدف استفاده از شرایط پسابرجام واحدهای 
الکترونیک صنایع غذایی آذربایجان غربی  مستقر در شهرک فناوری 

مورد حمایت جدی قرار گرفته و این شهرک توسعه می یابد. 
نظر  از  غربی  آذربایجان  در  داشت:  اظهار  مهدی زاده  محمد 
شاخص های صنعتی وضعیت خوبی نداریم بنابراین با توجه به شرایط 

پسابرجام باید موضوعات زیادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: سه عامل در پیدایش اقتصاد فعلی نقش دارد و می توان 
ساختار اقتصادی و مدیریتی نامتوازن و تحریم های ظالمانه چند سال 
تولید  در  نادرست  سیاست های  که  برد  نام  عوامل  این  جزو  را  اخیر 
از نظر  را رقم زده است.مهدی زاده بیان کرد: استان آذربایجان غربی 
امنیت در سطح خوبی قرار دارد بنابراین باید تالش کنیم که سرمایه 
و سرمایه دار برای استان و در سطح باالتری برای کشور جذب کنیم 

چون این امر می تواند نقش به سزایی در ایجاد اشتغال ایفا کند.
آذربایجان غربی خاطرنشان  استان  مدیرعامل شهرک های صنعتی 
واردات و صادرات  میلیارد دالر  از 50  بیش  کرد: در سال 92 و 93 
داشتیم که در توازن بودند اما 20 میلیارد دالر از درآمد ها مربوط به 
نفت بوده است و اگر دولت می خواهد به تولید اشکالی وارد نشود باید 

در سال 95 و 96 تغییرات اقتصادی مطلوبی انجام پذیرد.
ارومیه  غذایی  الکترونیک صنایع  فناوری  کرد: شهرک  تصریح  وی 
یکی از مزیت های خوب استان آذربایجان غربی است و باید با حمایت 
از واحدهای دانش بنیان موقعیت های تازه برای گستردگی این واحد ها 

ایجاد کرد.
جذب  سرمایه  و  گذار  سرمایه  می توانند  که  موسساتی  گفت:  وی 
کنند باید زیرساخت های الزم را داشته باشند و تنها در این صورت می 

توان با حداکثر توان و ظرفیت به شکوفایی اقتصادی رسید.
دومین مرحله از آرشیو الکترونیکی پرونده های 
حوزه امالک اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

ساری از اّول دیماه امسال آغاز شد.
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
واحد  ثبتی  های  پرونده  الکترونیکی  آرشیو  مرحله  دومین  مازندران 
ثبتی شهرستان ساری با اعتباری بالغ  بر 2 میلیارد ریال آغاز شد   و 
ظرف دو ماه آینده  2 میلیون و  183 هزار برگ از پرونده های امالک 

این شهرستان آرشیو خواهد شد .
و  هزار  و 507  میلیون  اوایل سال جاری یک  در  نیز  این  از  بیش 
آنها  برای  الکترونیکی  پرونده  و  آرشیو  ها  پرونده  این  از  برگ    680

تشکیل گردیده است.
هشدار پلیس اصفهان در خصوص ارسال پیامک 

هاي بخشودگي جرایم رانندگي 
اصفهان - بهمن توکلی فرد  -رئیس مرکز اطالع رساني فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان با تکذیب ارسال پیامک هاي بخشودگي جرایم 
و  ها  پیامک  اینگونه  ارسال  به  نسبت  مناسبت دهه فجر  به  رانندگي 

شایعات هشدار داد. 
سرهنگ “ غالمرضا شهریاري” عنوان کرد : اخیراً براي تعدادي از 
شهروندان پیامک هایي با عنوان بخشودگي جرایم رانندگي به مناسبت 
دهه فجر ارسال شده که ضمن تکذیب آن اعالم مي کنیم که چنین 

پیامکي از سوي نیروي انتظامي ارسال نشده است.
وي با بیان اینکه نیروي انتظامي هرگونه اطالعیه و پیام در خصوص 
بخشودگي جرایم رانندگي را از طریق رسانه ها به اطالع عموم مردم 
قرار  ناجا  راهور  پلیس  کار  دستور  در  موضوع  این  گفت:  رساند  مي 
ندارد و رانندگان متخلف همچنان موظف به پرداخت به موقع جرایم 

رانندگي خود هستند.
توسط  ها  پیامک  گونه  این  منشاء  پیگیري  از  شهریاري  سرهنگ 
ارسال  به مردم در خصوص  با هشدار  و  داد  استان خبر  فتاي  پلیس 
این  از  شایعاتي  به  خواست  شهروندان  از  کننده  گمراه  هاي  پیامک 

دست توجه نکنند.
رئیس مرکز اطالع رساني فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: 
براساس قانون مردم  براي پرداخت جریمه هاي رانندگي خود دو ماه 
فرصت دارند که پس از پایان مهلت مقرر جرایم آنان دوبرابر مي شود 
به همین خاطر به رانندگان توصیه مي کنیم نسبت به پرداخت خالفي 

خود در زمان تعیین شده  اقدام کنند.

مدیرکل پست استان اصفهان اعالم آمادگی کرد :
ارایه خدمات پستی هوشمند به نامزدهای 

انتخابات خبرگان ومجلس 
آستانه  در  اصفهان  استان  -پست  فرد   توکلی  بهمن   - اصفهان 
دوره  دهمین  و  رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات  دوره  پنجمین 
هوشمند  پست  خدمات  اریه  آماده  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات 

وهدفمند به نامزدهای این دوره از انتخابات  می باشد 
استان  پست  مدیرکل  رجالی  سعید  سید  ما،  خبرنگار  گزارش  به 
اصفهان در جمع خبرنگاران ضمن گرامی داشت سی و هفتمین سالگرد 
ایام دهه فجر بیان کرد: پست استان  ایران و تبریک  انقالب اسالمی 
در راستای تعهد به رسالت پیام رسانی این امکانات را فراهم آورده تا 
برگزار  بهتر  وهرچه  ها  استانی  هم  به  بهینه  رسانی  اطالع  منظور  به 
برگزار  بهتر  وهرچه  ها  استانی  هم  به  بهینه  ملی  میثاق  این  نمودن 
نمودن این میثاق ملی ؛خدمات ویژه ای را به کاندیدها ی این دوره از 
انتخابات ارایه نماید از جمله وظایفی که شرکت پست دارد امر تبلیغات 
و تبلیغات در انتخابات است که از این جهت پست اصفهان خدمات 
پستی ویژه انتخابات را در پنج بخش، سرویس پست مستقیم، سرویس 
پست صوتی، سرویس ارسال پیامک، کارت پستال و تمبر اختصاصی با 
شعار »اعتماد به پست؛ انتخاب درست ارائه می دهد« و امیدوار است 

بتواند در انتخابات پیش رو خدمت رسانی مفیدی را انجام دهد.
که  سازمانی  عنوان  به   پست  گفت:  اصفهان  استان  پست  مدیرکل 
روزانه 3 میلیون مواجهه حضوری با مردم دارد، می تواند در امر معرفی 

نامزدها و حضور مردم در انتخابات نقش موثری را ایفا کند.
وی در خصوص عملکرد نه ماه گذشته پست استان اصفهان گفت: 
اداره پست استان اصفهان نقش اساسی در شبکه پستی کشور دارد و 
در ارزیابی های صورت گرفته در بین استان ها توانسته در بین هشت 
ماحصل  که  دهد  اختصاص  خود  به  را  اول  رتبه  کشور،  برتر  استان 
به مردم در  مدیریت صحیح خدمات پستی و خد مت رسانی صحیح 
کنار همراهی و هم کوشی همکاران این اداره در استان اصفهان بوده 

است و امید داریم این جایگاه را تا پایان سال نیز حفظ کنیم.
برنامه های  به  اشاره  با  ادامه  در  اصفهان  استان  پست  مدیرکل 
سری  امسال  فجر  دهه  در  افزود:  پست  اداره  کوتاه مدت  و  بلندمدت 
جدید ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری در اصفهان رونمایی 
به  خدمت رسانی  حال  در  پستی  واحدهای  تعداد  شد.رجالی  خواهد 
از  درصد   51 کرد:  بیان  و  برشمرد  واحد   48 و  هزار  یک  را   مردم 
این واحدها، واحد پستی روستایی در 181 روستا هستند که به ارائه 
ICT روستایی و خدمات رسانی پستی پرداخته اند و 49 درصد از کل 
نیز، واحد شهری است که در شهرها وظیفه  واحدهای پستی استان 

خدمت رسانی را به مردم انجام می دهند.
 قسمت عمده امنیت غذایی به دست روستاییان 

و عشایر است
مازندران،  کشاورزی  جهاد  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
حجت االسالم سید مجتبی موسوی در نشست خبری که به مناسبت 
اظهار کرد: مکتب،  برگزار شد  فجر در سازمان جهاد کشاورزی  دهه 
رهبری و مردم سه رکن اساسی در پیروزی انقالب اسالمی بوده است.

اینکه کمیته روستایی و عشایری تنها متولی روستاها  با بیان  وی 
کشاورزی  جهاد  سازمان  اصلی  مخاطبان  گفت:  است،  فجر  دهه  در 
جهان  دولتمردان  دغدغه  غذایی  امنیت  امروزه  و  هستند  روستاییان 
است و قسمت عمده امنیت غذایی به دست روستاییان و عشایر است.

کشاورزی  جهاد  سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  حوزه  مسوول 
مازندران ادامه داد: نواختن زنگ انقالب در مدارس روستایی استان، 
افشانی  عطر  و  غبارروبی  شهدا،  و  امام  آرمان های  با  بیعت  تجدید 
مناطق  در  شهدا  خانواده  با  دیدار  روستایی،  مناطق  در  شهدا  مزار 
برگزاری گردهمایی  روستاییان،  و  مردم  با  روستایی، مالقات عمومی 
زنان روستایی و برگزاری همایش های تحکیم بنیان خانواده از جمله 

برنامه های کمیته روستایی و عشایری دهه فجر در استان است.
افتتاح  روستایی،  مناطق  در  بیماران  رایگان  ویزیت  افزود:  موسوی 
نمایشگاه های  برگزاری  روستاها،  در  خدماتی  و  عمرانی  پروژه های 
سطح  در  نمونه  تولیدکنندگان  از  تجلیل  روستاییان،  توانمندی های 
روستاها، یادواره شهدای روستایی، توزیع سبد کاال به مددجویان تحت 
انقالب در مدارس  برگزاری مراسم جشن  پوشش مناطق روستایی و 
و مساجد روستایی از دیگر کمیته روستایی و عشایری دهه فجر در 

استان است.
نشست خبری رییس جهادکشاورزی مازندران به 

مناسبت ایام دهه فجر
دالور حیدرپور صبح امروز در نشست خبری که به مناسبت دهه 
فجر برگزار شد اظهار کرد: به مناسبت سی وهفتمین سالگرد پیروزی 
بخش  زیربنایی  و  تولیدی  پروژه   65 دهه فجر،  و  اسالمی  انقالب 
به  و  افتتاح  ریال  میلیون   115 و  میلیارد   555 اعتبار  با  کشاورزی 

بهره برداری می رسد.
افتتاح 65 پروژه کشاورزی در دهه فجر

وی افزود: با افتتاح این پروژه ها، زمینه اشتغال برای 120 نفر فراهم 
می شود و 16 هزار و 392 خانوار در 152 روستا از مزایای این طرح ها 

بهره مند می شوند.
پروژه های  از  کرد:  اظهار  مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 

مربوط  پروژه  و 47  تولیدی  بخش  به  مربوط  پروژه  افتتاح، 18  قابل 
به بخش زیربنایی و خدماتی است. به نقل از حیدرپور با افتتاح این 
پروژه ها 3 هزار و 91 تن به مجموع تولیدات بخش کشاورزی مازندران 
تسطیح،  زمینه  در  افتتاحی  پروژه های  کرد:  بیان  می شود.وی  اضافه 
تجهیز و نوسازی شالیزارها دو پروژه در سطح 207 هکتار، 10 پروژه 
الینینگ به طول 23 کیلومتر، هشت پروژه آبیاری تحت فشار در سطح 
52 هکتار، 12 پروژه احداث و شن ریزی جاده بین مزارع به طول 15 
کیلومتر، یک پروژه احداث باغ در زمین های شیب دار به مساحت 20 
مترمکعب،  هزار   10 ظرفیت  به  اتیلن  پلی  استخر  پروژه  دو  هکتار، 
و  سردخانه  پروژه  چهار  و  کشاورزی  چاه  حلقه   10 کردن  برق دار 
سورتینگ به ظرفیت 24 هزار تن در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

پروژه  هشت  کرد:  بیان  مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 218 هزار قطعه ، یک پروژه مرغ مادر 
گوشتی با ظرفیت 25 هزار قطعه ، سه پروژه پرورش قارچ خوراکی با 
با ظرفیت 500  ادوات کشاورزی  تولید  پروژه  ظرفیت 233 تن، یک 
دستگاه، یک پروژه پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 300 راس، یک 
پروژه پرورش گل و گیاه زینتی با ظرفیت 50 هزار شاخه و سه پروژه 
قابل  پروژه های  از دیگر  با ظرفیت 100 تن  پرورش ماهیان سردآبی 

افتتاح بخش کشاورزی در دهه فجر امسال است.
رشد اقتصادی 5.7 درصدی بخش کشاورزی

حیدرپور گفت: پروژه تله فود و بسته بندی مواد غذایی سالم که از 
هزار  و  شده  ریالی  میلیون  هزار  اعتبار  تامین   FAO اعتبارات  محل 
خانوار را در روستای ازباران فریدونکنار زیرپوشش قرار داده است از 
دیگر پروژه های افتتاحی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در دهه فجر 
امسال است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه 6 ماهه 
اول امسال کشاورزی کشور با رشد 5.7 درصدی باالترین رشد را در 
اقتصاد کشور داشته است، گفت: در دو سال گذشته توانسته ایم اکثر 
نیازهای کشور را در بحث امنیت غذایی در داخل تامین کنیم و در 
واردات  به  است  کشور  غذایی  اقالم  مهمترین  از  که  گندم  محصول 

نیازی نیست و نیاز نان از گندم داخل قابل تامین است.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثار گران استان 

ایالم :دهه فجر ، تجدیدمیثاق ملت با شهدا است
دومین  در  ایالم  استان  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  مدیرکل 
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر انقالب اسالمی گفت : نظام 
اسالمی مدیون خون شهداست و دهه فجر انقالب اسالمی ما باید از 
این فرهنگ ماندگاربهره الزم راکسب ودر راستای ترویج فرهنگ ایثار 

وشهادت تالش همه جانبه ای را برنامه ریزی و اجرایی نمائیم .
دراین نشست سلیمان رستمیان  ، برنامه های پیشنهادی این ایام 
را یک تجدید میثاق با آرمانهای واال امام وشهدا برشمرد وبر همکاری 
و مشارکت فعاالنه آحاد ملت در برپایی جشن های انقالب تاکید کرد.

وی افزود:رمز بقاء این انقالب بعد از لطف خدا و رهبری های داهیانه 
ولی فقیه به برکت خون شهداست و در دهه فجر انقالب اسالمی برای 

پاسداشت این فرهنگ عاشورائی در جامعه تالش کنیم .
به فرهنگ  با توجه  ایران  انقالب اسالمی    : رستمیان تصریح کرد 
ایثار و شهادت و دین مبین اسالم شکل گرفته است که این امر باعث 
ماندگاری و تاثیر گذاری آن در جوامع مختلف شده است و دهه فجر ، 
تجدیدمیثاق ملت با شهدا است .  سلیمان رستمیان با اعالم برنامه های 
این کمیته، گفت: همزمان با سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب 
این  برنامه های  ویژه سال جاری،  به شرایط  توجه  با  و  ایران  اسالمی 
داشت:  اظهار  شد.وی  خواهد  اجرا  ابتکار  و  نوآوری  با  همراه  کمیته 
فجرآفرینان  و  گران قدر  آزادگان  سرافراز،  جانبازان  معزز،  شهیدان 
بی بدیلی  انقالب اسالمی نقش  اقتدار  و  تثبیت  پیروزی،  سلحشور در 
را ایفا کردند لذا تکریم از مقام شامخ این عزیزان و خانواده های معظم 
آنان امری ضروری بوده  و تمهیدات الزم برای حضور و مشارکت این 
پیروزی  سالگرد  مراسم  تر  شکوه  با  هرچه  برگزاری  در  گرامی  قشر 
انقالب اسالمی به ویژه آیین میهمانی الله ها و  عطر افشانی و گلباران 
دهه  ستاد  ایثارگران  کمیته  ..رییس  است  امری ضروری  شهدا  گلزار 
فجر انقالب اسالمی اسان ایالم خاطرنشان کرد: در این راستا کمیته 
همه   اجرای  و  ریزی  برنامه  مسئولیت  فجر،  دهه  ستاد  ایثارگران 
برنامه های مربوط به ایثار و شهادت و تجلیل از شهدا و ایثارگران را به 
عهده داشته و بر اساس تشکیل جلسه با حضور نمایندگان دستگاه های 

عضو، برنامه های  سال 1394 را مصوب شده است.
الله ها،  میهمانی  مراسم  برگزاری  گفت:  ادامه   در  رستمیان 
ایالمم  استان  سراسر  شهدای  مطهر  گلزار  گلباران  و  عطرافشانی 
همزمان با 15 بهمن ماه سال جاری و در گلزار مطهر شهدای صالح 
آباد به عنوان نماد استان ، برپایی جشن انقالب در ادارات و نهادهای 
از  استان  نهادهای  و  ادارات  تجلیل   ، ایثارگران  کمیته  زیرمجموعه 
نمایشگاه  برگزاری   ، خود  پوشش  تحت  ایثارگران  و  شهدا  خانواده 
انقالب  ، یادواره شهدای انقالب اسالمی ، تبلیغات محیطی در حوزه 
ادارات این کمیته ، اجرای برنامه های تولیدی با همکاری صدا وسیما 
و شرکت ایثارگران در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح از جمله این 

برنامه ها را شامل می شود که برگزار خواهد شد .
مدیرکل بنیاد استان ایالم خاطرنشان کرد  ایثارگران استان ایالم 
همگام با ملت بزرگ ایران در راهپیمایی 22 بهمن  وانتخابات مجلس 
شورای اسالمی و خبرگان رهبری شرکت خواهند داشت ویک بار دیگر 

اقتدار خود رابه جهانیان نشان خواهند داد.

طالق  در اسالم
طالق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر 
است و در پی آن حقوق و تکالیف متقابلی که بین زوجین در هنگام 
ازدواج وجود داشته از میان می رود. طالق معموالً وقتی اتفاق می افتد 
که استحکام رابطه زناشویی از بین می رود و میان زوجین ناسازگاری و 
تنش وجود دارد. طالق اجتماعی، تغییرات در دوستی ها و سایر روابط 
اجتماعی است که مرد یا زن طالق گرفته با آن ها سر و کار دارد. طالق 
روانی، موقعیتی است که از طریق آن فرد پیوندهای وابستگی عاطفی 

به همسرش را قطع کند و به تنها زیستن تن دردهد.
واقعه  این  از  و  نامیده شده است  طالق در اسالم منفورترین حالل 
عرش الهی می لرزد قرآن به مردان مسلمان سفارش می کند که از طالق 
همسرانشان خودداری ورزند؛ و سازش را بهتر دانسته است. قرآن نوعی 
طالق رجعی را که در آن، مرد به زن خود می گوید پشت تو چون پشت 
مادر من است، زشت می شمارد. در ازدواج دائم، مرد می تواند همسرش 
را طالق دهد؛ مشروط به این که زن در مدت عادت ماهانه و یا باردار 
پیمان  در  شرایطی  عموماً  زن،  سوی  از  طالق  تقاضای  برای  نباشد. 
ازدواج معین می شود. مثاًل اگر زن در پیمان ازدواج شرط کرده باشد 
که هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا با او بدرفتاری کند، تقاضای طالق 
خواهد کرد. در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه، زن می تواند تقاضای 
طالق نماید. همچنین، ابتالی شوهر به بیماری روانی یا جسمانی که 
باعث اختالل در زندگی زناشویی شود؛ می تواند دلیلی برای تقاضای 
میزان طالق در جامعه های اسالمی،  باشد. عموماً  از سوی زن  طالق 
کم تر از میزان طالق در جوامع غیراسالمی است. بسیاری از شوهران که 
زنان را مورد سوءاستفاده و سوءرفتار قرار می دهند، از طالق دادنشان 
دادگاه های  اسالمی،  کشورهای  از  بسیاری  در  می کنند.  خودداری 

خانواده برای اجرای عدالت تأسیس شده اند. 
گردآورنده: محرمعلی نجفی
تقدیر معاون سیاسی امنیتی استاندار از مدیر 

عامل شرکت توزیع برق مازندران
فرهنگی  و  اجتماعی   ، امنیتی   ، سیاسی  معاون  یونسی  علیرضا 
استاندار با اهدای لوح از زحمات ارزنده و موثر مهندس قاسم شهابی 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در توسعه 

همه جانبه استان قدردانی کرد.
در قسمتی از این پیام آمده است : حمد و سپاس بیکران به درگاه 
عمل  و  دانایی   ، صداقت   ، توکل  گوارای  شهد  که  الهی  پاک  ذات 
... را همانند همه نعمات الهی به بندگانش هدیه فرموده  متعهدانه و 
است.یقیناً توسعه استان در ابعاد مختلف می تواند مرهون تالش بی 
توجهات  باشد که همواره در سایه  و دلسوزی  دریغ مسئوالن خدوم 
خداوند متعال و رهنمودهای آگاهانه رهبر معظم انقالب اسالمی قدم 

برداشته اند.
امید آنکه با اتکال به خداوند سبحان و تالشو همت واالیتان شاهد 
نظام  سربلندی  و  استان  روزافزون  واعتالی  مردم  امیدواری  افزایش 

مقدس جمهوری اسالمی ایران باشیم.
از سوی فرمانده حوزه مقاومت بسیج روح اله 

ادارات استان اعالم شد:
کسب حداکثر امتیاز پایگاه بسیج شرکت برق 

منطقه ای سمنان در ارزیابی عملکرد
 نیروی انسانی و تربیت وتعالی پایگاهها

پایگاه بسیج شرکت برق منطقه ای سمنان  موق به  کسب حداکثر 
پایگاههای  وتعالی  تربیت  و  انسانی  نیروی  عملکرد  ارزیابی  در  امتیاز 

بسیج ادرات استان سمنان شد.
برساس ارزیابی به عمل آمده در سه ماهه سوم سال 94  از سوی 
عباسپور  شهید  بسیج  پایگاه   ، سمنان  استان  ادارات  بسیج  سازمان 
بسیج   پایگاه  میان  در  اول  رتبه  ای سمنان حائز  منطقه  برق  شرکت 

حوزه مقاومت بسیج روح اله ادارات در سطح استان شد .
بنا به گفته مهندس محمد هادی ساالر فرمانده پایگاه بسیج شهید 
عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان این  ارزیابی ، از عملکرد نیروی 
انسانی و حلقه های تربیت و تعالی در 7 شاخص از میان 56 پایگاه 

بسیج ادارات در استان سمنان انجام گرفته است . 
فرمانده پایگاه بسیج شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان 
مهمترین  فعالیت های این پایگاه را در حوزه فرهنگی برگزاری منظم 
جلسات گروه های تعالی صالحین با موضوعات ترویج الگوهای سبک 
اعتقادی خانواده  ، تحکیم مبانی  اعتقادی، بصیرتی   ، زندگی اسالمی 
و تربیت صحیح فرزندان ، آشنایی با فلسفه حجاب و عفاف و پرسش 
هایی پیرامون آن ، مقابله با آسیب های شبکه های ماهواره ای عنوان و 
افزود: شرکت فعال بسیجیان در مانورهای مدیریت بحران و پدافند غیر 
عامل و برگزاری اردو و بازدیدهای علمی و فرهنگی و تربیتی و برپایی 
نمایشگاه علمی و پژوهشی دیدار با خانواده معظم شهدا و حضور فعال 
پایگاه  و همکاری در برگزاری  کنگره 3000 شهید استان از جمله 

اقدامات این پایگاه است . 
گفتنی پایگاه شهید عباسپوراین شرکت درسه ماهه اول و دوم سال 
بود.    همچنین چندی  برترشده  ارزیابی حائزرتبه  نیز دراین  جاری 
عنوان   کشور  مستضعفین  بسیج  سازمان  سوی  از  پایگاه  این  پیش  

موفق ترین رده سازمانی بسیج در سال 93 را کسب نمود.

ایران و فرانسه در پارک های علم و فناوری هم شعبه می زنند
وعده

مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از 
تعامالت ایران و فرانسه در حوزه فناوری خبر داد و گفت: قرار است نحوه این 

تعامالت در آینده نزدیک مشخص شود.
مهر- احمدرض���ا اعالیی طباطبایی گفت: بعد از س���فر رییس جمهور 
ایران به فرانسه قرار است توافقاتی در زمینه علمی و فناوری بین دو کشور 

انجام گیرد.
وی با بیان اینکه از سوی دولت فرانس���ه برای تعامل با ایران در حوزه 
فناوری در چندین محور درخواس���ت هایی شده است، افزود: اولین موضوع 
همکاری این دو کشور در حوزه فناوری، پارک های علم و فناوری هستند؛ 
قرار است بر اساس توافقاتی، شرکت های دانش بنیان فرانسوی در پارک های 
علم و فناوری بزرگ ایرانی و ش���رکت های بزرگ ایرانی در پارک های بنام 

فرانسه مستقر شوند.

اعالیی طباطبایی با بیان اینکه این موضوع دو حالت دارد که قرار است 
در آینده ای نزدیک نحوه این نوع تعامل مش���خص شود، خاطر نشان کرد: 

همچنین این تعامالت توسط خود پارک ها پیگیری خواهد شد.
وی با اشاره به پارک های علم و فناوری ایرانی گفت: در کشور ما معموال 
دو الی س���ه پارک فناوری بزرگ مانند پارک پردیس و ش���هرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان وجود دارد که امکان استقرار شرکت های فرانسوی در این 
پارک ها امکان پذیر است و اکنون تعامالت در حوزه پارک های علم و فناوری 

در حال پیشرفت است.
مدیر کل دفتر تبادل فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان موضوع دوم 
تعامل ایران و فرانسه در حوزه فناوری گفت: همکاری در حوزه شرکت های 
دانش بنیان خصوصی یک���ی دیگر از محورهای توافق اس���ت؛ طرف اول، 
شرکت های دانش بنیان ایرانی و طرف دوم ش���رکت های های تک فرانسوی  

هستند.
به گفته وی، ستاد توسعه علوم و فناری سلول های  بنیادی معاونت علمی 
و فناوری آمادگی دارد تا چند مرکز مشخص را در فرانسه در مبحث تحقیق 
و توسعه ایجاد کند. در همین راستا ارتباطاتی بین شرکت های خصوصی در 

ایران و فرانسه برقرار می شود.
اعالیی طباطبایی افزود: موضوع سومی که در راستای تعامل بین ایران و 
فرانسه انجام گرفت بر مبنای همکاری در سطح دانشگاه های کشور بود که 
این توافق می تواند در حوزه تبادل استاد، دانشجو و  فرصت های تحقیقاتی 
عملیاتی شود. محوریت این موضوع با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

وی با تاکید بر اینکه هر یک از ای���ن تعامالت به صورت جزیی در حال 
بررسی هستند گفت: همکاری و تعامل ایران و فرانسه در حوزه فناوری یک 

پروسه است و نیاز به زمان دارد تا به مرحله اجرایی برسد.

با تشکیل این 
دبیرخانه، صدور مجوز 
مسابقات بازی های 
ویدیویی توسط سایر 
مراجع، خالف مقررات 
بوده و در صورت 
مشاهده برخورد قانونی 
صورت خواهد گرفت

عـلی اصالن شهال
@Alishahla13
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بازداشت یک مدیر
 در شرکت ارتباطات زیرساخت 

در جریان بازداشت یک دالل معروف تجهیزات مخابراتی 
کشور به اتهام پرداخت رشوه به برخی از مدیران، یک مدیر 
در شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات برای تحقیقات بیشتر بازداشت شد.
خبرگزاری فارس- مطرح است این مورد اقتصادی در 
جریان مناقصه  ای به مبلغ اولیه قرارداد 350 میلیون یورو 
ایجاد شده که در نهایت با جرح و تعدیل قرارداد با مبلغ 
250 میلیون یورو در شرکت زیرساخت نهایی شده اما در 

این قرارداد مبلغ 100 میلیون یورو مورد اختالف است.
اخیرا یک مق���ام آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اعالم ک���رد: »ف. د« دالل معروف تجهیزات 
مخابراتی کشور هفته گذشته به اتهام پرداخت رشوه به 
برخی از مدیران با حکم بازپرس دادسرای کارکنان دولت 
بازداشت شده است. به گفته این مقام آگاه ف. د به عنوان 
یک دالل بین المللی پر نفوذ طی سالیان متمادی توانسته 
بود، با تبانی و آلوده کردن برخی از دست اندرکاران و ایجاد 
شبکه ای فاسد اقدام به تحمیل قراردادهای خاص با مبالغی 
به مراتب باالتر از میزان رقم واقعی به بیت المال کند. این 
مقام آگاه گفت: مطرح است اعطای سفرهای خارجی، ویزا 
و اقامت کشورهای اروپایی، منزل مسکونی، خودرو و غیره 
از جمله مواردی است که این دالل پرنفوذ برای تطمیع 
مدیران و طراحی فساد سیستمی  برای تعریف پروژه های 
بزرگ خرید تجهیزات مخابراتی، ترک تشریفات مناقصات 
و برآوردهای فنی و قیمتی غیرواقعی استفاده کرده است.

6 هزار میلیارد ریال
 صرف اینترنت روستاها شد

وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات گفت: از ابتدای فعالیت 
دولت یازدهم تاکنون 9 هزار میلی���ارد ریال برای ارایه 
اینترنت به روستاهای کشور در نظر گرفته شد که حدود 6 

هزار میلیارد ریال از این مبلغ هزینه شده است.
ایرنا- محمود واعظ���ی در آیین راه اندازی همزمان 
اینترنت پرسرعت در 383 روستای استان اصفهان گفت: 
یکی از برنامه های دولت تدبیر و امید برداشتن شکاف های 
اقتصادی میان مناطق برخوردار، کم برخوردار و روستا و 
شهرها با شهرها و مناطق برخوردار است تا همه بتوانند 
از امکانات مناطق برخوردار بهره ببرند.وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات افزود: اس���تان اصفهان جزو پیشتازان 
عرصه مخابرات و ارتباطات در کشور محسوب می شود. وی 
خاطرنشان کرد: هدف دیگر دولت یازدهم ارایه اینترنت 
پرسرعت به تمام روستاهای کش���ور است زیرا دولت 
الکترونیکی نیازمند بسترهای مناسب اینترنتی در تمام 
مناطق کشور است. وی با بیان اینکه اتصال 879 روستای 
استان اصفهان به اینترنت پرسرعت جزو برنامه ها بوده 
است، گفت: امروز 383 روستا به شبکه اینترنت پرسرعت 
متصل شدند و مابقی آنها نیز بین سوم تا نیمه شعبان 

سال آینده به این شبکه متصل خواهند شد.

مذاکره رگوالتوری با مخابرات
 برای استفاده از باند ۹۰۰

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری گفت: 
مذاکرات مان با شرکت مخابرات ایران برای استفاده بهینه 
از منابع فرکانسی این شرکت از جمله باند فرکانسی 900 

مگاهرتز آغاز شد.
خبرگزاری تس��نیم- صادق عباسی شاهکوه با 
بیان اینکه کلیه باندهای فرکانسی مناسب و مورد نیاز 
اپراتورهای موبایل را جهت بهره برداری از خدمات 3G و 
4G در اختیار آنها قرار داده ایم، اظهار کرد: در حال حاضر 
هر سه اپراتور موبایل کش���ور باندهای 1800، 2100 و 
2600 مگاهرتز را در اختیار دارند اما درخواست شان برای 
اختیار کردن تکه باندهای بیشتری از رنج های مذکور و 
حتی فرکانس های پایین تر است. وی با بیان اینکه در حال 
حاضر برخی باندها مانند 900 مگاهرتز تالیا براساس پروانه 
در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار دارد که به عقیده 
ما باید اصالحاتی روی آن صورت گیرد، گفت: شرکت 
مخابرات ایران از منظر پروانه ای عمال دارنده این فرکانس 
اس���ت و با توجه به اینکه پروانه آن شامل ثابت و سیار 
می شود، می تواند آن را در گروه خود استفاده کند. معاون 
رگوالتوری در پاسخ به این سوال که چطور می شود باند 
فرکانسی که براساس پروانه در اختیار مخابرات قرار دارد 
را اصالح کنید و آیا مجوز چنین کاری وجود دارد، گفت: 
فرکانس جزو منابع ملی است و براساس نیاز اپراتورها در 
اختیار آنها قرار می دهیم. ثانیا در الحاقیه پروانه شرکت 
مخابرات ایران و سایر اپراتورها استفاده بهینه از منابع 
فرکانسی تصریح شده اس���ت. عباسی شاهکوه تصریح 
کرد: البته ما در چارچوب پروانه این شرکت با آن مذاکره 
می کنیم تا استفاده بهینه ای از باندهای فرکانسی حاصل 

شود.

۸۰۴ کیلوگرم تلفن تصویری
 وارد کشور شد

براس���اس آمار واردات رسمی  کش���ور، امسال 804 
کیلوگرم تلفن تصویری وارد کشور شده در حالیکه رسما 
امکان بهره برداری از خدمات تصویری برای مشترکان ثابت 
و سیار فراهم نیست و تنها برنامه های مبتنی بر IP امکان 

تماس تصویری را می دهد.
خبرگزاری تسنیم- آمار رسمی  10 ماهه واردات 
قانونی کشور از مبادی گمرک نشان می دهد که مجموعا 
804 کیلوگرم تلفن تصویری به ارزش 91 هزار و 796 
دالر و ارزش ریالی دو میلیارد و 656 میلیون و 252 هزار 
و 351 وارد کشور شده است. واردات سایر دستگاه های 
تلفنی به غیر از موبایل نیز 429 هزار و 922 کیلوگرم در 
این 10 ماه گزارش شده که ارزشی معادل سه میلیارد 

و 823 میلیون و 353 هزار و 521 تومان داشته است.
این میزان واردات منجر به خروج یک میلیون و 294 
هزار و 286 دالر از کشور شده است. واردات گوشی تلفن 
همراه در این بازه زمانی نیز 469 تن به ارزش حدودی 
188 میلیون دالر بوده که نرخ واردات 129 هزار دستگاه 
گوشی موبایل ظرف 10 ماه، حکایت از قاچاق گسترده 

در این حوزه دارد.

New Tab

مدار

دکتر سیدهاشمی در آیین افتتاح 444 پروژه مخابراتی در تبریز: 

به رغم ثابت ماندن تعرفه ها، سرمایه گذاری در مخابرات ادامه دارد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات استقالل، جماران، شهید لطیفی، شهید جعفری، شهید اکبری، عاطف از تاریخ 18 بهمن ماه آغاز می شود .با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان 
با پیش شماره های 2201 تا 2205، 2620، 2621، 2266، 2610 تا 2614، 2228، 2229، 2280 تا 2283، 2675، 2691، 2293 تا 2298، 2218، 2240 تا 2243، 2670، 2680، 7711، 7712، 7714، 7739، 7732 تا 7735، 7778، 

7779، 7796، 7729، 7770 تا 7774، 7786 تا 7788 و 7670 به مدت 3 روز دچار اختالل می شود.

اختالل در 6 مرکز 
مخابراتی

همزمان با دهه مبارک فجر و گرامی داش����ت سالگرد 
پیروزی انقالب اس����المی، به منظور یکپارچه س����ازی 
ش����بکه مادر مخابراتی کش����ور و گذر از سیستم های 
سوئیچینگ TDM به نسل جدید مراکز مخابراتی مبتنی 
بر IP، پروژه NGN/IMS در اس����تان های آذربایجان 
شرقی، فارس و خراسان رضوی همزمان با افتتاح از پروژه 
ویدئو کنفرانس یکپارچه در سراسر کشور، در تبریز، به 

بهره برداری رسید.
 تامین زیرس��اخت الزم برای همگرایی ثابت و 

NGN/IMS  سیار با اجرای پروژه
با افتتاح این پروژه، زیرس����اخت همگرایی ثابت و سیار 
 PLMN و  PSTN، PSDN  شبکه های موجود ،)FMC(
و در نتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان در آذربایجان 

شرقی، استان های فارس و خراسان رضوی فراهم  شد.
همچنین، اج����رای این پ����روژه، افزای����ش کیفیت 
س����رویس های مبتنی بر IP و حفظ و جذب مشترکان 
جدید را به ویژه با ورودFCP ها ب����ه بازار ارتباطات ثابت 
کشور تسهیل می نماید. پوشش کل شبکه تلفن ثابت در 
سطح استان، توس����عه ارتباطات شبکه مخابرات استان و 
تأمین نیازهای ارتباطی سایر اپراتورها نیزبا بهره برداری از 

این پروژه محقق می شود. 
همچنین با بهره ب����رداری از این پروژه، مدیریت بهینه 
متمرکز بر شبکه اعمال شده و از مزیت ها و قابلیت های 
شبکه ثابت مخابرات ایران - همانند بازار گسترده ای که 
بالغ بر 30 میلیون مشترک است- استفاده بهینه به عمل 

می آید.
این پروژه در طول 36 ماه فعالیت متخصصان مخابرات 
به انجام رسیده و با بهره برداری از آن، مشکالتی همانند 
عدم پوشش مناسب شبکه و نبود تنوع در سرویس های 

نوین و ارزش افزوده در بستر تلفن ثابت مرتفع می شود.
امکان ارایه سرویس های ارزش افزوده جدید مانند تلفن 
  PBX پیش پرداخت، تلفن پی����ش پرداخت کارتی، ایجاد
مجازی، مشاوره تلفنی، رای گیری تلفنی، اختصاص یک 
سرش����ماره برای چندین خط  )ثابت یا موبایل( با ارسال 
زنگ همزمان به همه خطوط و برقراری ارتباط از طریق 
وب، در اس����تان های فارس، خراسان رضوی و آذربایجان 

شرقی از دیگرمزیت های این پروژه است.
به رغم ثابت ماندن تعرفه ها، س��رمایه گذاری در 

مخابرات ادامه یافته است
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با اعالم اینکه 
12 سال اس����ت تعرفه های مخابرات افزایش نیافته است؛ 
گفت: »علی رغم این مسئله، سرمایه گذاری در مخابرات 

متوقف نشده است.«
همزمان با فرارس����یدن س����ی و هفتمین بهار انقالب 
اس����المی، با حضور دکتر سیدهاش����می، رییس هیات 
 مدیره شرکت مخابرات ایران، مهندس دهناد، سرپرست 
و معاونان این ش����رکت 444 پ����روژه مخابراتی از جمله 
پروژه های NGN/IMS و سیستم های انتقال DWDM و 
پروژه ویدئو کنفرانس یکپارچه در سراسر کشور با مجموع 

سرمایه گذاری140 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
دکتر سیدهاشمی در مراسم افتتاح 444 پروژه مخابراتی 
استان آذربایجان شرقی گفت: »سرمایه گذاری برای اجرای 
این طرح ها توس����ط مخابرات به 140 میلیارد تومان بالغ 
می شود. این درحالی ست که از سال 82 تاکنون در طول 
12 سال، نه تنها مبلغ تعرفه های مخابراتی افزایش نداشته، 
بلکه کاهش هم یافته است ولی تعرفه های سایرسازمان ها 

تماما و گاهی تا چندین برابر افزایش یافته است.«
وی با بیان اینکه تمام اقساط مربوط به خرید مخابرات 
به موقع پرداخت شده است، ادامه داد: »تاکنون بیش از 7 
هزار میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی پرداخته ایم 
و این در حالی اس����ت که از محل تماس های تلفن ثابت 
حتی یک ریال هم به عنوان سود به حساب مخابرات بر 

نمی گردد.«
دکتر سیدهاش����می در بخش دیگری از سخنان خود 
ماده 17 قانون برنامه ششم توسعه را خالف قانون دانست 
و اظهار داش����ت: »امروز بحث بازگرداندن سیم مسی و 
حوضچه های مخابراتی را در ماده 17 قانون برنامه ششم 
توس����عه مطرح کرده اند، در صورتی که پول این شبکه 
توسط مخابرات پرداخت ش����ده است. می خواهند دارایی 
مخابرات را به زور پس بگیرند و این با وظیفه حاکمیتی 

وزارت ارتباطات مغایر است.«
 IPTV دکتر سیدهاش����می همچنین از افتتاح شبکه
مخابرات خبر داد و گفت: »با افتتاح این ش����بکه، صدها 
خدمت تلویزیون تعاملی بر روی این شبکه به مردم کشور 

اهدا می شود.«
وی در خصوص مش����خصات و ویژگی های این شبکه 
افزود: »این شبکه یک تلویزیون را در هر خانه به خانواده 
می دهد تا صدها خدمت را بر روی آن دریافت کنند. این 
یک خدمت بزرگ اس����ت که 32 هزار فیلم توسط این 
تلویزیون تعاملی هدیه می شود. تمام سخنرانی های مقام 
معظم رهبری، آموزش های مختلف درس����ی و دانشگاهی 
در منزل، قصه گویی، تعامل در عرصه های آموزشی و... از 

خدمات دیگر این سرویس است.«
رییس هیات مدیره ش����رکت مخابرات ایران با تشریح 
اهمیت افتتاح پروژه ویدئو کنفرانس یکپارچه سراس����ر 
کشور نیز گفت: »هدف از اجرای این پروژه، ارایه خدمات 
با کیفیتی است که هر شخصی می تواند در دفتر خود با 
اشخاصی که در دفاتر دیگری مستقر هستند با باالترین 

کیفیت ارتباط تصویری برقرار کند.«
وی با تاکید بر امنیت شبکه و افزایش ضریب ایمنی در 
آن  اظهار داشت : »پروژه هایی که امروز با تالش همکاران 

در حوزه های مختلف افتتاح شده است از نظر امنیتی به 
تایید کامل رسیده است و با بهره برداری از پروژه LI  در 

آینده، امنیت شبکه بیش از پیش تضمین می شود.«
 شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی 
توانست مسیر خدمت رسانی را در جای جای کشور 

هموار کند
سرپرست شرکت مخابرات ایران گفت: »این شرکت پس 
از خصوصی سازی با انتقال دانش و فناوری روز و افتتاح 
پروژه های متعدد توانست مسیر خدمت رسانی را در تمام 

استان های کشور هموارکند.«
مهندس دهناد با بیان این مطلب افزود: »رویکرد اصلی 
شرکت مخابرات ایران، توسعه خدمات و ارایه به روز آن 
به مشتریان است و این شرکت از سال 1388 تاکنون با 
تعریف و اجرای پروژه های مختلف توانسته است در جهت 
افزایش ظرفیت و نوسازی ش����بکه گام های قابل توجهی 

بردارد.«  
سرپرست شرکت مخابرات ایران انجام این خدمات را 
مرهون مجاهدت های امام راحل انقالب، شهدای انقالب 
اسالمی و شهدای جنگ و یاری همکاران مخابراتی کشور 
دانس����ت و افزود: »پس از پیروزی انقالب اسالمی همه 
سازمان ها و نهادها مکلف شدند در کارهای خود توسعه 

ایجاد کنند تا مردم از خدمات محروم نمانند.«
وی ارتباطات را موتور محرک پیشرفت کشور خواند و 
خاطرنشان کرد: »فناوری اطالعات و ارتباطات، به عنوان 
عنصری بسیار مهم در تمام بخش های کشور مطرح است و 
اصلی ترین حرکت دهنده کشور به سمت پیشرفت به شمار 
می رود.« مهندس دهناد به وضعیت شبکه شرکت مخابرات 
 ،NGN/IMS ایران اش����اره کرد و افزود: »با ایجاد بستر
زمینه افزایش سرعت انتقال داده، افزایش کیفیت ارتباطی 

و برقراری سرویس های ارزش افزوده فراهم می شود.«
 به برکت انقالب اسالمی، ارتباطات و مخابرات 

در تمام کشور توسعه یافته است
در این مراسم، آیت اهلل مجتهد شبستری، نماینده ولی 
فقیه و امام جمعه تبریز گفت: »به برکت انقالب اسالمی، 
در تمام کش����ور ارتباطات و مخابرات توسعه یافته و به 
کمک مخابرات پیش����رفت فناوری های نوین اتفاق افتاده 

است.«
وی افزود: »انقالب شکوهمند اسالمی موجب تحوالتی 
در تمام زمینه ها شده و همه این ها به برکت نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران حاصل شده است.«
نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز ضمن تاکید بر این 
که عالوه بر مسائل مربوط به استقالل و امنیت، در بعد  
مخابرات، نیز همگام با س����ایر بخش ها توسعه فراوانی در 
کشور صورت گرفته است، افزود: »البته توسعه فناوری، 
تبعات مثبت و منفی متعددی به دنبال دارد و حتی االمکان 
باید از آس����یب های فناوری و جنبه های منفی آن دوری 
شود که تحقق این امر مستلزم همکاری مخابرات و تمام 

نهادهای درگیر در توسعه فناوری است.«
 تقدیر نماین��دگان مردم تبری��ز از رویکرد 

بنیادین شرکت مخابرات ایران نسبت به توسعه
دکتر فرهنگی، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای 
اس����المی با مقایس����ه تعرفه خدمات مخابراتی با سایر 
بخش های خدمات����ی گفت: »با توجه ب����ه حجم عظیم 
خدمات مخابراتی و ارزش ای����ن خدمات، بین خدمات و 
تعرفه های مخابراتی تناسبی وجود ندارد و برای کمک به 

حل این مسئله اعالم آمادگی می کنیم.«
دکتر قره س����ید، نماینده دیگر مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی نیز در این مراسم گفت: »سرمایه گذاری 
140 میلیارد تومانی در استان آذربایجان شرقی نشانگر 
رویکرد بنیادین و زیربنایی شرکت مخابرات ایران نسبت 

به امر توسعه و تعالی است.«  
وی گفت: »سرمایه گذاری 140 میلیارد تومانی در استان 
آذربایجان شرقی نشانگر رویکرد بنیادین و زیربنایی شرکت 

مخابرات ایران نسبت به امر توسعه و تعالی است.«
دکتر قره سید افزود: »خدا را شکر می کنم ولیکن عدم 
تناس����ب خدمات مخابرات با تعرفه های ابالغی سازمان 
تنظیم مقررات امر مهمی است که دولت محترم باید باید 
نگرش خود را در این خصوص تغییر دهد و نس����بت به 

اصالح و بهینه سازی تعرفه ها اقدام نماید.«
 سرمایه گذاری مخابرات در آذربایجان شرقی به 

اندازه نصف کل بودجه هزینه شده در استان است
در این مراس����م، همچنین، دکتر جبارزاده، اس����تاندار 
آذربایجان شرقی، با بیان این که سرمایه گذاری مخابرات 
در این اس����تان به اندازه نصف کل بودجه هزینه ش����ده 
استانی اس����ت، گفت: »امروز نمونه مناسبی از نتایج این 

سرمایه گذاری ها را شاهد هستیم.« 
دکتر جبارزاده، ضمن تشکر از مهندس دهناد، سرپرست 
شرکت مخابرات ایران، به خاطر افتتاح طرح های مخابراتی 
گفت: »کاهش سفرهای درون استانی، برقراری مناسب 
ارتباطات شهری و بین شهری و ویدئو کنفرانس یکپارچه 
کشور از خدمات خوبی است که ارایه آن ها با اجرای این 

طرح ها در سطح استان امکان پذیر می شود.«
وی افزود: »امیدواریم اس����تان های دیگر نیز بتوانند از 
خدمات جدید بهره مند شوند و البته به هر میزان خدمات 
در این بخش توسعه می یابد، آس����یب پذیری نیز در این 

بخش بیش تر می شود.«
دکتر جبارزاده گفت: »از مخابرات درخواست می کنیم 
که ضمن ارای����ه خدمات پیش����رفته مخابراتی، خدمات 
حفاظتی را نیز ارایه کند تا همه سازمان ها بتوانند از این 
خدمات به شکل بهینه و با خیال آسوده استفاده کنند.« 
 با افتتاح پ��روژه  NGN/IMS، در ش��بکه 

مخابراتی کشور تحول عظیمی صورت می گیرد
مدیرعامل ش����رکت مخاب����رات اس����تان آذربایجان 
ش����رقی گفت: »با انج����ام پروژه ه����ای NGN/IMS با 
رویک����رد همگرایی، تح����ول عظیم ص����ورت می گیرد 
 و گام جدی����دی در ش����بکه های مخابرات����ی کش����ور

 برداشته می شود.«
مهندس فرقانی اف����زود: »به منظ����ور همگرایی بین 
شبکه های ثابت، سیار و دیتا و ایجاد سرویس های افزوده 
برای مشتری، پروژه های NGN/IMS پس از تاکید سازمان 
تنظیم مقررات و طراحی و انجام شبکه های مبتنی برIP و 

گذر از TDM امروز افتتاح می شود. «
مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی به خدمات 
ارزش افزوده حاصل از پروژه NGN/IMS اش����اره کرد 
و گفت: »در این پروژه، که همزمان در س����ه اس����تان 
آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و فارس افتتاح می شود، 
هجده خدمت ارزش افزوده ش����امل ترابردپذیری شماره 
مشترکان تلفن ثابت، تلفن بین پرداختی و اعتباری تلفن 
ثابت، امکان برقراری ارتب����اط از طریق web، اختصاص 
یک سرش����ماره برای چندین خ����ط، رای گیری تلفنی، 
 شماره گیری از داخل ش����بکه web و... بر بستر آن قابل

 ارایه است.«
 رونمای��ی از ش��بکه ابری ویدئ��و کنفرانس 

مخابرات ایران )شاوک(
از دیگر برنامه های این مراسم، افتتاح شبکه یکپارچه 
ویدئو کنفرانس در سراسر کش����وربود که با بهره برداری 
از آن، امکان استفاده از بستر این ش����بکه برای تمامی 

سازمان ها و شرکت ها در سراسر کشور فراهم شد.
ش����بکه ابری ویدئو کنفرانس مخاب����رات ایران، امکان 
ارایه همزمان س����رویس ویدئوکنفرانس به هزارکار بر و 

3 ارتباطات

تالیایی که زمانی 
گفته می شد به علت 
مسایل سیاسی کنار 
گذاشته شد حاال هم 
که مخابرات مالک آن 
است همچنان تنها 
اسمی به یدک می کشد 
و خبری از بازگشت یا 
گسترش استفاده از 
امکانات و نیروهای تالیا 
به گوش نمی رسد
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باقیمت های متن����وع، را دارد. در اختیار قرار دادن پنل 
مدیریت جلس����ات، ایجاد اتاق های جلس����ات به تعداد 
نامحدود، به ساده ترین شیوه ممکن و بدون نیاز به هیچ 
پشتیبان یا IT Man از ویژگی های مهم این شبکه است.

استفاده از س����رویس ویدئو کنفرانس شرکت مخابرات 
ایران، افراد را قادر می سازد تا درمکان های دور و نزدیک 
صوت و تصویر یکدیگر را به ص����ورت زنده دریافت کرده 
و همانند جلس����ات حضوری با یکدیگر ارتباط داشته و 
تبادل نظر کنند. این سرویس می تواند با امکانات افزوده 
دیگری همانند تبادل اسناد و مدارک اشتراک در تهیه 

مدارک و ارسال عکس ها نیز همراه باشد.
با استفاده از این سرویس و برقراری جلسات ویدیویی، 
در وقت و هزینه صرفه جوئی قابل توجهی صورت می گیرد 
و زمان های تلف شده برای اخذ بلیت، ویزا، سفر، اقامت و 

رفع خستگی های ناشی از سفر حذف می شود.
از دیگر ویژگی های این سرویس، مدیریت جلسات با 
امکان قرار دادن پنل مدیریت جلسات در سه قالب ادمین 
)Admin( با امکان دسترسی به تمامی جلسات شبکه، 
النچر )Launcher( با امکان دسترسی به  تمامی جلسات 
محلی برای مشتریانی که بیش از یک اتاق جلسه ایجاد 
کرده اند و اونر )Owner( با امکان دسترسی فقط به جلسه 

خودی می باشد.
نیاز ب����ه کمتری����ن پهن����ای باند در س����مت کاربر 
)از Kb/s 128 ت����ا 1Mb/s ( برای کیفی����ت تصاویر 
مناسب تا 720p(HD(، امکان ضبط جلسات باکیفیت  
720p(HD(، تنوع در انتخاب کیفیت تصاویر جلس����ات 
و تعرفه س����رویس، امکان ارایه سرویس باکیفیت تصویر 
1080p,720p ,480p ,360p، امکان نصب اپلیکیشن 
ب����ر روی تمامی OS ها از مختصات فنی ش����بکه ویدئو 

کنفرانس شرکت مخابرات ایران است.
با برقراری ش����بکه ویدئو کنفران����س مخابرات ایران، 
همچنین مدیریت هوش����مندانه ارتباط بر اساس پهنای 
 )Manual( باند موجود، امکان محدودس����ازی دستی
میزان پهنای باند )دانلود و آپلود( تخصیصی به سرویس 
مزبور در پنل مشتری و امکان برقراری تماس تصویری با 

مشتریان خارج از کشور فراهم می آید.
همچنی����ن ارایه س����رویس به مش����تریان، به صورت 
خ����ت  Prepaid( و پ����س پردا خ����ت ) پیش پردا
)Postpaid(، دسترسی به پنل ش����ارژینگ و بیلینگ 
تماس ها توس����ط مش����تریان و دریافت صورتحس����اب 
)بیلینگ( سرویس، همچون س����ایر فیش های مصارف 
ماهان����ه س����رویس های مخابرات����ی با ش����بکه ویدئو 
 کنفرانس ازدیگر امکانات و قابلیت های ش����بکه شاوک 

است.
گفتنی است در مراس����م افتتاح 444 پروژه مخابراتی، 
دکتر سیدهاشمی، رییس هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران؛ مهندس دهناد، سرپرست شرکت، آیت اهلل مجتهد 
شبس����تری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز؛ دکتر 
جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی؛ دکتر قره سید، دکتر 
فرهنگی و  مهندس دهقان، نمایندگان تبریز در مجلس 
شورای اسالمی؛ و جمعی از مقامات کشوری و مخابراتی 

حضور داشتند.
 همچنین، طرح های توسعه سایت تلفن همراه در 127 
نقطه، نصب کافوی نوری در 18 مرکز، توسعه شبکه کابل 
آبونه مسی در شهرستان تبریز و 12 شهرستان استان، 
تأسیس فروشگاه های عرضه خدمات  ADSL  در نقاط 
مختلف استان و ایجاد سایت دوم دیتای منطقه شمال 
غرب در مرکز شهید رحیمیان در راستای سیاست های 
 پدافند غیرعامل، پروژه های دیگر افتتاح ش����ده در این

 مراسم بود.

دکتر سیدهاشمی 
در مراسم افتتاح 444 
پروژه مخابراتی استان 
آذربایجان شرقی گفت: 
»سرمایه گذاری برای 
اجرای این طرح ها توسط 
مخابرات به 140 میلیارد 
تومان بالغ می شود. این 
درحالی ست که از سال 82 
تاکنون در طول 12 سال، 
نه تنها مبلغ تعرفه های 
مخابراتی افزایش نداشته، 
بلکه کاهش هم یافته 
است ولی تعرفه های 
سایرسازمان ها تماما و 
گاهی تا چندین برابر 
افزایش یافته است.«

مهندس دهناد : 
»رویکرد اصلی شرکت 
مخابرات ایران، توسعه 
خدمات و ارایه به روز 
آن به مشتریان است 
و این شرکت از سال 
1388 تاکنون با تعریف و 
اجرای پروژه های مختلف 
توانسته است در جهت 
افزایش ظرفیت و نوسازی 
شبکه گام های قابل 
توجهی بردارد.«  

دکتر فرهنگی، نماینده 
مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی با مقایسه 
تعرفه خدمات مخابراتی 
با سایر بخش های 
خدماتی گفت: »با توجه 
به حجم عظیم خدمات 
مخابراتی و ارزش این 
خدمات، بین خدمات 
و تعرفه های مخابراتی 
تناسبی وجود ندارد و 
برای کمک به حل این 
مسئله اعالم آمادگی 
می کنیم.«

PB



دوربین جدید فوجی
 با تاخیر می آید

مدل X-Pro2  دوربین بدون آینه جدیدی از 
خانواده فوجی فیلم است که قرار بود این ماه شاهد 
حضور آن در بازار باشیم، اما خبرها حاکی از این است 

که این دوربین در ماه مارچ به بازار عرضه می شود.
فناوران- عل���ت این اتفاق ع���اوه بر وجود 
مشکاتی که موجب به تاخیر افتادن روند تولید 
شده است، حجم باالی سفارش برای این دوربین 
عنوان شده است. اما برخی از اخبار از وجود برخی از 

مشکات نرم افزاری خبر می دهند.
در هر حال، این دوربین به سنسور جدید 24/3 
 APS-C X-trans CMOS III مگاپیکس���ل
مجهز شده و به عنوان پرچمدار دوربین  های میان رده 

این شرکت معرفی شده است.
 X-trans دوربین جدید این خانواده به سنسور
CMOS III و یک نمایش���گر 3 اینچی ثابت با 

رزولوشن 1.62 میلیون نقطه مجهز شده است.
عاوه بر این X-Pro2 از پردازنده جدیدی به نام 
X-Processor Pro بهره برده که ترکیب این 
دو، قابلیت هایی نظیر فوکوس خودکار هیبریدی 2۷3 
نقطه ای، عکاسی پیاپی ۸ فریم بر ثانیه و بیشینه ایزو 
۵12۰۰ را برای XPro2 به ارمغان آورده اس���ت. 
همچنین ۷۷ نقطه از سیستم فوکوس خودکار 2۷3 
 Phase نقطه ای دوربین به صورت تشخیص فاز
Detection عمل کرده و 4۰ درصد از تصویر را 

در برمی گیرند. 
 بدنه دوربین هم از جنس آلیاژ منیزیوم اس���ت.
از جمله امکانات این دوربین می توان به منظره یاب 
هیبریدی اشاره کرد که به خواست کاربر می تواند 

بین حالت اپتیکال و الکترونیک سوییچ کند. 
فیلم برداری با ن���رخ 6۰ فریم در رزولوش���ن 
FullHD. بیشینه س���رعت شاتر ۸۰۰۰/1 ثانیه، 
بهره مندی از درگاه دوگانه کارت حافظه، پشتیبانی 
از لنزهای X-Mount و وای فای از دیگر امکانات 
این دوربین به شمار می آیند. قیمت این دوربین در 

حدود 1۷۰۰ دالر است.

New Tab

دوربین دیجیتال 24 مگاپیکسلی 
سونی روانه بازار می شود

A6300 تازه ترین دوربی����ن دیجیتال 
سونی است که قرار اس����ت در چند هفته 

آینده روانه بازار شود.
فارس- این دوربین هزار دالری از قابلیت 
تصویربرداری فوق دقیق یا 4k  برخوردار 

است.
یکی از مزایای این دوربین، سرعت باالی 
فوکوس خودکار آن است که به تنها ۰.۰۵ 
ثانیه رس����یده و از این طریق می توان از 
سریع ترین تحوالت و رویدادها عکاسی کرد.

این دوربین همچنین می تواند با کیفیت  
4K تصاویر ویدیویی خ����ود را ضبط کند 
و برای این کار می ت����وان از کارت حافظه 

دلخواه استفاده کرد.
 کدک XAVC S ب����رای تصویربرداری 
ویدیوی����ی4K  با س����رعت 1۰۰ مگابیت 
در ثانیه قابل استفاده اس����ت. در صورت 
فیلم برداری ویدیوی����ی Full HD  هم این 

سرعت به ۵۰ مگابیت در ثانیه می رسد. 
حداکثر س����رعت فیلم برداری ویدیویی 
با اس����تفاده از این دوربین 12۰ فریم در 

ثانیه است.
 Exmor حس����گر 24.2 مگاپیکس����لی
CMOS ک����ه با موتور پردازش����گر تصویر 
BIONZ X سازگاری دارد نیز تهیه تصاویر 

با بهترین کیفیت را ممکن می کند. 
دامنه حساسیت ISO این دوربین از 1۰۰ 

تا ۵12۰۰ در نوسان است.
دوربین یاد ش����ده برای تهیه عکس های 
سلفی هم مناسب است، زیرا دارای منظره 
 NFC یاب با دقت باالست. پش����تیبانی از
و Wi-Fi و س����ازگاری ب����ا برنامه همراه 
PlayMemories برای آندروید و iOS از 
جمله امکانات دیگر گوشی یاد شده است. 

در صورت خرید این دوربین با لنزهای 16 
تا ۵۰ میلی متری F3.5 - F5.6 قیمت آن به 

11۵۰ دالر افزایش می یابد.

New Tab

پیشخوان سخت

چشم آمریکا به بازار 140 میلیون دالری کنسول بازی و رایانه ایران

آمار منتشر شده از میزان فروش مادربورد در سطح جهانی نشان از این دارد که با وجود کاهش فروش کامپیوترهای خانگی، شرکت های ایسوس و گیگابایت بر بازار تسلط دارند.
 شرکت های ایسوس تک و گیگابایت، در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ میالدی به ترتیب ۴.۲ و ۴.۵ میلیون مادروبرد از برند خود را به بازار عرضه خواهند کرد. این رقم به ترتیب ۵ و ۱۰ 

درصد نسبت به سه ماهه اول سال گذشته بیش تر بوده، اما در طول یک سال کاهش خواهد داشت.

یکه تازی برندهای مطرح 
در بازار مادربورد

با پایان تحریم های غرب، بازار رایانه و کنسول های 
بازی ایران بیش از گذش����ته مورد توجه شرکت های 

فناوری خارجی قرار گرفته است.
ف��ارس- بر اساس گزارش منتش����ر شده از سوی 
ونچربیت، بررسی های موسس����ه Newzoo نشان 
می دهد که در س����ال 2۰1۵ ارزش بازار رایانه های 
شخصی و کنس����ول های بازی در ایران از مرز 14۰ 

میلیون دالر گذشته و انتظار می رود ارزش این بازار در 
سال 2۰16 از مرز 16۷ میلیون دالر بگذرد.

اگر چه ب����ا توجه به نبود مجاری رس����می توزیع 
محصوالت رایانه ای در ب����ازار ایران و دهه ها تحریم 
وضعیت بازار فناوری ایران شفاف نیست، اما تاش ها 
برای شناسایی پتانسیل های این بازار دست نخورده 

آغاز شده است.
بر اس����اس این گزارش نتایج یک بررسی اینترنتی 
که با دریافت پاس����خ های ۷43 کاربر ایرانی در ماه 
ژانویه 2۰16 صورت گرفته نشان می دهد که استفاده 
از کنس����ول های بازی در ایران بسیار محبوب است، 
زیرا تمام پاسخ دهندگان کاربر و مالک یکی از انواع 

کنسول های بازی بوده اند.
این گزارش می افزاید: در میان کنسول های مختلف 
بازی، Xbox 360 با کسب 42 درصد، محبوب ترین 
کنسول بازی است و PS3 و PS4 سونی با 33 و 31 

درصد مالکیت در رتبه های دوم و سوم هستند.
رتبه چهارم هم با س����هم 14 درصدی متعلق به 
Xbox One مایکروسافت است. کنسول Wii نینتندو 

هم دارای سهم ۸ درصدی از بازار مذکور است.
کارشناسان معتقدند، استقبال از دو کنسول نسبتا 
قدیم����ی Xbox 360  و PS3 در ب����ازار بازی های 
ویدیویی ایران تا چند سال آینده ادامه می یابد، زیرا 
این بازار مملو از کپی ه����ای ارزان قیمت بازی های 

مختلف قدیمی تر و محلی شده است.
قیمت نسخه اصلی این نوع بازی ها 1۵ تا 2۰ برابر، 
بیش از مبلغی اس����ت که ایرانی ها برای خرید آنها 

می پردازند.
در این گزارش به درجه بندی بازی های رایانه ای از 
سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ای هم اشاره شده و 
با توجه به اعمال این درجه بندی ها روی کپی های 
غیرقانونی بازی های خارج����ی از چنین کاری انتقاد 

شده است.
در این گزارش رون����د تهیه و انتش����ار بازی های 
ویدیویی خارجی در ایران توصیف و ادعا شده است، 
ش����رکت های توزیع کننده بازی ها، بخش های هنری 
و متون بازی ها را به صورت����ی تغییر می دهند که با 
خط مش����ی های اخاقی در جمهوری اسامی ایران 
مطابقت داشته باش����ند و سپس بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای با بررسی بازی آن را درجه بندی کرده، اجازه 
 توزیع را صادر می کند و از این طریق کس����ب سود 

می کند.
البته با توجه به غیرقابل دس����ت کاری بودن نسل 
هشتم کنس����ول های بازی و بازی های طراحی شده 

۴ بازار
 یکشنبه ۱8 بهمن 9۴

 7 فوریه ۲۰۱۶
 ۲۶ ربیع الثانی ۱۴37

  شماره ۲۴7۰

برای آنها، عاقمن����دان به این بازی ه����ا مجبور به 
 خریداری نسخه های اصل و گران قیمت آنها خواهند

بود.
 PS4 با توجه به خرید قابل توجه کنس����ول بازی
در ایران می توان نتیجه گرفت که ایرانیان به خرید 
بهترین ها صرف نظر از هزینه، عاقه دارند و می توان 
پیش بینی کرد خرید و فروش کپی های غیرقانونی 
بازی ه����ا در ایران متوقف ش����ده و راه برای فعالیت 
 توزیع کنندگان قانونی بازی ه����ای ویدیویی هموار 

شود.
این گزارش می افزاید: 62 درص����د از عاقه مندان 
به بازی های ویدیویی کنس����ول  و بازی های خود اعم 
از قانونی ی����ا غیرقانونی را از فروش����گاه های داخل 
ایران تهیه می کنند و بس����یاری از فروشگاه های بازار 
فناوری ایران فعالیت خ����ود را مدیون غیبت توزیع 
کنندگان رسمی در سه دهه اخیر بوده اند. البته خرید 
آناین هم در ایران رو به افزایش است و 2۷ درصد 
ایرانیان به خرید محصوالت مختلف از س����ایت های 
تجارت الکترونیک روی آورده اند. این فروشگاه ها هم 
 کپی های غیرقانونی بازی های ویدیویی را به فروش 

می رسانند.
این گزارش می افزاید: اجرای بازی های آناین در 
ایران هم با وجود سرعت پایین اینترنت و قطع و وصل 

شدن شبکه پررونق است.
 ۵۸ درصد کاربران گفته اند در زمان بازی آناین 
چنین مشکلی داشته اند و یک سوم این افراد آن را 
تقریبا همیشگی دانسته و به شدت از این امر اظهار 

نارضایتی کرده اند.
 2۷ درصد کاربران روزی یک بار و 1۵ درصد چند 
بار درروز بازی های ویدیویی آناین انجام می دهند. 
3۰ درصد افراد هم از خدمات یا امکانات داخل بازی 
ها بهره می گیرند. ارزش ۷3 درصد این خریدها در 
ماه، کمتر از 3۰ دالر است و 21 درصد کاربران هم 
هر ماه بین 3۰ تا ۸۵ دالر ص����رف خرید در محیط 

بازی های ویدیویی می کنند.
تنها 4 درصد از کاربران بازی های آناین ماهانه بین 
۸۵ تا 142 دالر صرف خرید در این محیط می کنند.

همچنین 33 درصد افراد با رایانه های شخصی خود 
بازی می کنند که 3۵ درصد این اف����راد این کار را 
حداقل یک بار در روز و 21 درصد چندین بار در روز 

صورت می دهند. 
با توجه به این آمار می ت����وان پیش بینی کرد، بازار 
بازی های ویدیویی در ایران ظرف س����ال های آینده 

محبوب تر از قبل شود.

PB



رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ساســان رســولخانی دارای شناسنامه شماره 34018 به شرح دادخواســت به كالسه 94/523 / 21 21ش این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان خلیل رســولخانی  بشناســنامه 34018 در تاریخ 88/8/18 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- ســکینه ظهوریان ثانی ف محمد حســن ش ش 221 ت ت 1347 همســر متوفی 2- هانیه رسولخانی ف خلیل ش 
ش 0810233861 ت ت 1378 دختر متوفی 3- ســیما  رســولخانی ف خلیل ش ش 8769 ت ت 1365 دختر متوفی 4- شــیما رسولخانی ف خلیل ش ش 
0810189471 ت ت 1376 دختر متوفی 5- مهران رســولخانی ف خلیل ش ش 0810114951 ت ت 1371 دختر متوفی 6- ســارا رســولخانی ف خلیل 
ش ش 19478 ت ت 1367 دختر متوفی 7- ساسان رسولخانی ف خلیل ش ش 0810044323 ت ت 1369 پسرمتوفی اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. م 1119
شعبه 21 ایثار گران شورای حل اختالف سرخس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9410107515103738 خواهان حامد فریدونی نسری   دادخواستی به طرفیت خوانده  جواد سلمانی به خواسته اعسار از پرداخت 
محکوم به  تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع 
در قاســم اباد بلوار اندیشــه اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987515100876 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/24 
و ســاعت 09:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28916
شعبه 321 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107514804442 خواهان محمد ابراهیم جزایی   دادخواســتی به طرفیت خوانده  مجتبی داروغه سه قلعه به خواسته الزام 
به تنظیم ســند رســمی یك خط تلفن بشماره 09152229300 تقدیم شوراهای حل اختالف شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 318 شورای 
حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987514800954 
ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/22 و ساعت 09:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا 
خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28915
شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107514804489 خواهان حسینقلی زارعی دادخواســتی به طرفیت خوانده  عباسعلی عباس ابادی قندی به خواسته مطالبه 
وجه بابت .... تقدیم شــوراهای حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شــماره شش شهرستان 
مشــهد واقع در قاســم اباد بلوار اندیشــه اندیشــه شــش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالســه 9409987514800870 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 
1395/01/22 و ســاعت 10:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 

گردد. م الف 28914
شعبه 318 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان علی عباس پور    دادخواستی به طرفیت خوانده  / متهم علی معروف به علی اصغر سمیعی   به خواسته مطالبه وجه چك تقدیم شوراهای حل 
اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه 
اندیشه شش ممیز یك 1/6  ارجاع  و به كالسه 9409987514601001 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/01/21 و ساعت 11:00 تعیین شده 
است به علت مجهول المکان 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 یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28918
شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابرهیم كیانی جعفر آباد به اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی شده و تقاضای كتبی جهت دریافت سند مالیکت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه و مدعی اســت ســند مالیکت تمامی ششــدانگ قطعه باغ به پالک 8406 فرعی از 3027 اصلی بخش یك حومه كاشــمر به آدرس بلوار ســید مرتضی 
روبروی پمپ بنزین دیوار به دیوار جها دانشــگاهی به علت ســهل انگاری گم شــده اســت  و برابر سند دفتر امالک كاشــمر ششدانگ پالک فوق صفحه ذیل 
549 دفتر 56 ثبت 8838 به نام آقای ابراهیم كیانی جعفر اباد ثبت و ســند مالیکت صادرو تســلیم شــده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به 
اســتناد قســمت پنج تبصره یك اصالحــی ماده 120 ایین نامه قانون ثبت امالک متذكر میگردد هر كس نســبت به ملك مورد آگهــی معامله ای انجام داده یا 
مدعــی وجــود ســند مالکیت نزد خود میباشــد باید ظرف مدت 10 روز پس از انتشــار آگهی به ایــن اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالیکت یا ســند معماله رســمی تســلیم نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر و عدم ارســال اعتراض ســند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و 

به متقاضی تحویل خواهد شد. 450
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک كاشمر

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
شــماره پرونده 9409982513400376 به محکوم علیه مجهول المکان آقای قدرت اله خوئینی بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 
9410092513401729 وشماره دادنامه مربوطه 9409972513400733 محکوم علیه محکوم است به حضوردردفتراسناد رسمی وتنظیم سند رسمی 
152/5 ســهم مشــاع از 3100 ســهم ششــدانگ پالک ثبتی 2123 اصلی بخش دوقم بنام خواهان وپرداخت مبلغ 644/994 ریال بابت خسارات دادرسی 
درحق خواهان وپرداخت حق االجرا طبق مقررات درحق دولت. لذا به لحاظ مجهول المکان بودن محکوم علیه فوق، وفق ماده نه قانون اجرای احکام مدنی، مفاد 
اجرائیه بوسیله این آگهی به محکوم علیه فوق الذكرابالغ میشود تا راسا وطوعا نسبت به اجرای مفاد اجرائیه وحکم اقدام نماید واال ده روزپس ازابالغ این 
آگهی، حکم بموقع اجرا گذاشــته میشــود ودراینصورت برای عملیات اجرایی، ابالغ یا اخطاردیگری به محکوم علیه الزم نیســت مگراینکه نامبرده محل اقامت 

خود را ظرف مهلت مقررفوق كتبا به قسمت اجرای احکام مدنی دادگستری قم واقع درخیابان ساحلی اطالع دهند.
مدیردفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی شهرستان قم-علی وفایی 

اجرائیه
شــماره اجرائیه 9410422516000358 شماره پرونده 9409982510600339 مشخصات محکوم له خلیل كرمانی فرزند احمد نشانی قم-19 
دی-ک 2-پ 64 مشــخصات محکــوم علیهــم 1- میالد محمدی نشــانی مجهول المکان 2- امیرغالمعلیان فرزند محمد نشــانی مجهول المکان 3- غالمحســین 
تحریری نشــانی قم-باجك-پ 62-فرش فروشــی آقای نجف زاده مشــخصات نماینده یا قائم مقام قانون محکوم له/محکوم علیه رسول خیابانی فرزند قاسم 
نشانی قم خ صدوق ابتدای 30 متری قائم پ 28 نوع رابطه وكیل محکوم له خلیل كرمانی. محکوم به بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به كالسه شماره 
9409982510600339 وشــماره دادنامــه مربوطــه 9409972516000595 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ صــد میلیون تومان به عنوان 
اصــل مبلغ چك وهزینه ی دادرســی به مبلغ 30/300/000 ریال برابراســناد موجــود درپرونده وحق الوكاله به مبلــغ 25/200/000 ریال برابرتعرفه ی 
قانونی وخســارت تاخیرتادیه، برابرشــاخص تورم اعالم شــده ازســوی بانك مركزی، اززمان سررســید چك درحق محکوم له ضمنا حق االجرا طبق تعرفه اخذ 
گردد الزم به ذكراســت تبصره 2 ماده 306 ازقانون آیین دادرســی مدنی رعایت گردد. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف ده روزمفاد 
آنــرا بموقــع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجرا حکم واســتیفا محکوم 
به ازآن میسرباشــد. چنانچه خود را قادربه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روزكلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقداروقیمت همه اموال منقول 
وغیرمنقول، به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی كه به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق 
حسابهای مذكوروكلیه اموالی كه اوبه هرنحونزد اشخاص ثالث دارد وكلیه مطالبات اوازاشخاص ثالث ونیزفهرست نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال 
مذكوراززمان یك سال قبل ازطرح دعوای اعساربه ضمیمه دادخواست اعساربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 
8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم كامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت 
را درپی دارد. )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هرنحوبا 
انگیزه فرارازادای دین به نحوی كه باقیمانده اموال برای پرداخت دیون كافی نباشــد موجب مجازات تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم 
به یا هردومجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس ازمهلت ســی روزارائه شــود آزادی محکوم 
علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی كفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394(. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاههای حقوقی شهرستان قم-طبقه دوم-شعبه 24
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-قاسمی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره ابالغیه: 9410102512507505 خواهان/شــاكی علی آغا دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم ظاهیر اوقافی به خواسته مطالبه خسارت 
تاخیر تادیه و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه وجه بابت... تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان قم نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 5  دادگاه 
عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم- ابتدای خیابان ســاحلی، جنب زندان ســاحلی، دادگاه های حقوقی شهرســتان قم، طبقه اول، شــعبه پنجم دادگاه 
عمومی)حقوقی( ارجاع و به كالســه 9409982512500830 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/1/10 و ســاعت 9 تعیین شــده اســت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبه تجویزماده73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یك 
نوبت دریکی ازجراید كثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه دوم 
دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. قم، خیابان ســاحلی، جنب زندان ساحلی، دادگاه حقوقی شهرستان قم، طبقه 

اول، شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی دادگاه حقوقی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم - محمد مهدی دوستگان

رونوشت آگهی حصروراثت 
نظر به اینکه آقای محســن زهرائی  دارای شناســنامه شــماره 9810 به شــرح دادخواست به كالسه 94/118 از این شــورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نمــوده و چنین توضیح داده كه شــادروان بی بی فاطمه زینی بایگی به شناســنامه 130 در تاریخ 94/10/12 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 1- حســن زهرائی شماره شناسنامه 4271 صادره مشهد فرزند متوفی 2- محسن زهرائی شماره شناسنامه 
9810 صادره مشــهد فرزند متوفی 3- محمد زهرائی شــماره شناسنامه 22070 صادره مشــهد فرزند متوفی4- زهرا رستمی نسری شماره شناسنامه 84 
صادره مشهد فرزند متوفی5- مرضیه زهرائی شماره شناسنامه 1668 صادره مشهد فرزند متوفی6- راضیه زهرائی شماره شناسنامه 2669 صادره مشهد 
فرزند متوفی ، متوفی ورثه دیگری ندارد  اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی 

مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.28762
شعبه 243  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به خانم مرضیه مقدم  فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای علی اصغر سنجر نیا بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه چك به موجب حکم شماره 9409977500800738 در پرونده كالسه 9409987500800589 محکوم به پرداخت مبلغ ده میلوین ریال اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ دویســت و ده هزارریال هزنیه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید الی یوم االداء در حق خواهان شده اید رای صادره غیابی 

و 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد . م الف 28754
 مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یك مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به خانم فهیمه نجاتی ساریان  فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای مجید طاهری بطرفیت شما به خواسته مطالبه 
وجه چك به موجب حکم شماره در پرونده كالسه 9309977500800498 محکوم به پرداخت مبلغ چهل میلوین ریال اصل خواسته و پرداخت مبلغ صدو نود و 
پنج  هزارریال هزنیه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید چك  الی یوم االداء در حق خواهان شده اید رای صادره غیابی و 20 روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد . م الف 28755
 مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یك مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای اســماعیل صالحی  فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت خانم عاطفه اكبریان سوم بطرفیت شما به خواسته 
مطالبه وجه چك به موجب حکم شماره در پرونده كالسه 9309977500800497 محکوم به وقوع عقد بیع حکم به فك پالک از خودرو به شماره پالک 476 د 82 
ایران 36 صادر و اعالم و نیز حکم به محکومیت خوانده به پرداخت سیصدو سی و پنج هزارریال بابت هزنیه دادرسی و مبلغ یکصدو بیست هزارریال هزنیه درج 

آگهی روزنامه  در حق خواهان شده اید رای صادره غیابی و 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه میباشد . م الف 28756
 مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یك مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به آقای ســید محســن ضیائیان كاظم زاده  فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواست آقای رضا رمضانی لیما بطرفیت شما 
به خواسته مطالبه وجه چك به موجب حکم شماره 9409977500800767 در پرونده كالسه 9409987500800612 محکوم به پرداخت مبلغ پنجاه میلوین 
ریال اصل خواســته و پرداخت مبلغ یکصدو هشــتاد و پنج هزاررریال هزنیه روزنامه  در حق خواهان شــده اید رای صادره غیابی و 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 

واخواهی در همین شعبه میباشد . م الف 28749
 مسئول دفتر شعبه 8 شورای حل اختالف مجتمع شماره یك مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های منتشــره محمد شــریفی فرزند ابراهیم فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت علی علوی كاخکی علیه شما به 
خواســته مطالبه وجه به موجب حکم شــماره 9409977580701256 در پرونده كالسه 57/940827 كه خوانده به پرداخت مبلغ 152/710/000 ریال بابت 
اصل خواســته و مبلغ 4/681/300 ریال هزنیه دادرســی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص بانك مركزی از تاریخ 
سررسید چك تا زمان اجرای دادنامه و نیز حق الوكاله    در حق خواهان رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه 

میباشد و پس از آن ظرف مهلت بیبست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد 28766
مدیر دفتر شعبه 57 دادگاه عمومی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیــرو آگهــی های منتشــره 1- محمــد جواد ایدلخانی 2- ابوالقاســم ســلطانی 3- حبیــب لطفی كــرده 4- منوچهر پناهی اســفرجانی 5- لیال 
گلبهــاری فعــال مجهــول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت بانــك اصنار با مدیریــت ابراهیمی علیه شــما به خواســته مطالبه وجه به موجب حکم شــماره 
9409977580701393 در پرونده كالســه 57/940899 كه خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 170/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
6/010/000 ریال هزنیه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص بانك مركزی از تاریخ سررسید چك تا زمان 
اجرای دادنامه و نیز حق الوكاله    در حق خواهان رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه میباشد و پس از آن 

ظرف مهلت بیبست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد 28765
مدیر دفتر شعبه 57 دادگاه عمومی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره مهدیه پور معصومی فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست محمد محمدیان علیه شما به خواسته مطالبه 
وجه به موجب حکم شــماره 9409977580701403 در پرونده كالســه 57/940966 كه خوانده به پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت اصل خواســته 
و مبلغ 7/106/000 ریال هزنیه دادرســی و نیز پرداخت خســارت تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته بر اساس نرخ شاخص بانك مركزی از تاریخ سررسید چك 
اســتنادی تــا زمان اجــرای دادنامه و نیز حق الوكاله    در حق خواهان رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در روزنامــه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه 

میباشد و پس از آن ظرف مهلت بیبست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد 28768
مدیر دفتر شعبه 57 دادگاه عمومی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های منتشره 1- ناهید حقایقی مقدم 2- هاشم بیاری فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست بانك سینا به سرپرستی 
حمید رضا شــاكیری علیه شــما به خواســته مطالبه وجه به موجب حکم شماره 9409977580701402 در پرونده كالســه 57/940870 كه خوانده به پرداخت 
مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 2/975/000 ریال هزنیه دادرســی و نیز حق الوكاله وكیل طبق تعرفه و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه 
نســبت به اصل خواســته بر اســاس نرخ شاخص بانك مركزی از تاریخ سررســید چك تا زمان اجرای دادنامه و در حق خواهان رای صادره غیابی و از تاریخ درج  در 
روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه میباشــد و پس از آن ظرف مهلت بیبســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر اســتان 

خراسان رضوی میباشد 28769
مدیر دفتر شعبه 57 دادگاه عمومی مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان آقــای احمد رضا بــای با وكالت محمد هادی مطلبی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای محمد رضا محمودی زاده   به خواســته تامین خواســته و 
مطالبه وجه چك  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گرگان نموده كه جهت رسیدگی به شعبه هشتم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان 
واقع در اســتان گلستان شهرســتان گرگان خیابان جمهوری روبروی جمهوری 18 كد پستی 4919654361 - تلفن 01714422341 و  017144522  پورتال 
دادگستری كل استان گلستان  http://dadgolestan.ir ارجاع و به كالسه 9409981720800627 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/20 و ساعت 
10:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده  آقای محمد رضا محمود زاده و درخواســت خواهان  احمد رضا بای و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و 

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه هشتم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به اقای عیســی امامی كه به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شــکایت آقای مســلم كیاء الحســینی تحت كالســه 1/941580 د در این 
دادیاری تحت تعقیب قرار گرفته است و ابالغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیر نشده است با نشر آگهی در یکی از روزنامه های محلی 
و برای یك نوبت احضار میگردد ظرف سی روز پس از نشر آگهی در روزنامه جهت دفاع از اتهام انتسابی در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب گرگان 

حاضر شود در صورت عدم حضور طبق مقررات غیابا رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب گرگان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای حمید معروفی به اتهام برداشــت اب از چاه بدون اخذ پروانه بهره برداری   از ســوی این بازپرســی تحت تعقیب میباشــد لذا در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرسی در امور كیفری مراتب برای یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشار درج تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار جهت پاسخگویی و دفاع از 
اتهام انتسابی در پرونده كالسه 3 ب 941371  شعبه سوم بازپرسی واقع در گرگان نرسیده به فلکه كریمی بهشت 16 كوچه نوبخت دادسرای عمومی و انقالب 

حاضر گردند در غیر اینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب گرگان

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای ابوالفضل نواری كه مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409977508900839  صــادره از شــعبه 250 در پرونــده شــماره 940603 محکــوم بــه پرداخت مبلــغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 
445/000 ریال بابت خســارت وارده به ســبب دادرســی و حق الدجر آگهی در حق محکوم له آقای جواد جاللی  و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 28762
 شعبه 250 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه آقای حســین جعفری  كه مجهول المکان میباشــد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 
9409977509100843  صادره از شعبه 252 در پرونده شماره 930756 محکوم به  اینگونه با یکدیگر توافق وسازش نمودند كه خواهان كل خسارت وارده 
و افت قیمت خودرو را مبلغ پنج میلوین تومان اعالمداشته كه از این مبلغ یك میلیون و صد هزار توما را بیمه پرداخت نموده و الباقی به مبلغ سه میلیون و نهصد 
هزار تومان را خوانده متعهد گرید طی ده قسط مساوی به مبلغ سیصدو پنجاه هزار تومان و قسط یازدهم ) آخرین قسط ( به مبلغ چهار صد هزار تومان را از تاریخ 
93/11/15 الی 94/10/15 به خواهان پرداخت نماید و مبلغ اقساط نیز به شماره كارت  5892101076632427 عهده بانك سپه بنام محمد ریاحی پرداخت 
نماید در صورت تاخیر و تعلل در پرداخت هزیك از اقســاط مابقی دین به حال گشــته و یکجا از طریق دایره اجرا قابل وصول میباشــد در حق محکوم له اقای محمد 
ریاحی   و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام 

طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 28764
 شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  شهرستان مشهد
پیــرو آگهــی چاپ شــده در روزنامه فن اوران مــورخ 94/11/14 به شــماره م الف 9457 اقای مجید ریکی صحیح میباشــد كه 

اشتباها مجید ریگی درج گردیده است .

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139460301024006867 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملك 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا آقاخانی فرزند مرتضی بشماره شناسنامه 
4520 صــادره از تهران در قســمتی از ششــدانگ یك قطعــه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
154/80 متر مربع پالک 1214 فرعی از 6 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 38 فرعی از اصلی 
مرقــوم واقع قطعــه 145 واقع در قریه عبدالــه اباد بخش 12 تهران خریداری از مالك رســمی 
بنیاد جانبازان و مســتضعفان محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
در روزنامــه محلی و كثیراالنتشــار بطــور همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صــورت انقضای مدت مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 
شد. م الف 4635 تاریخ انتشار نوبت اول 94/11/03 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139460301024006655 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملك 
شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود مظلومی هریسی فرزند صبر علی بشماره 
شناســنامه 19857 صادره از ســاری در قسمتی از ششــدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 163/15 متر مربع پالک 1383 فرعی از 6 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 38 فرعی 
از اصلی مرقوم قطعه 314 واقع در قریه عبداله اباد بخش 12 تهران خریداری از مالك رســمی 
بنیاد جانبازان و مســتضعفان محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت 
در روزنامــه محلی و كثیراالنتشــار بطــور همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در صــورت انقضای مدت مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 4603 
تاریخ انتشار نوبت اول 94/11/03 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/18

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 139460301024006654 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملك 
شــهرری تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضــی آقای علی جاللــت قرانقیه فرزند جلیل  بشــماره 
شناســنامه 515 صادره از بستان اباد در قسمتی از ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 63/33 متر مربع پالک 13632 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 6236  
فرعــی از اصلــی مذكور واقع در بخــش 12 تهران خریداری از مالك رســمی آقای عباس انصاری 
محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلی و كثیراالنتشار 
بطــور همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتــراض خــودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 4600 تاریخ 

انتشار نوبت اول 94/11/03 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/18 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139460301024006871 هیــات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملك 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای احمد عبدلی مســینان فرزند محمد بشــماره 
شناســنامه 4779 صــادره از ری در قســمتی از ششــدانگ یك قطعــه زمین با بنــای احداثی به 
مســاحت 104/80 متر مربع پــالک 6 فرعی از 1518 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک اصلی 
مذكور واقع در بخش 12 تهران خریداری مع الواســطه از مالك رســمی آقای نقی قندهاری محرز 
گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلی و كثیراالنتشار بطور 
همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خــودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظــرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكورو 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 4604 تاریخ انتشــار 

نوبت اول 94/11/03 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان شــركت بیمه ایران  دادخواســتی به طرفیت خوانده فرشاد معرفی فرزند محمد به 
خواســته مطالبه خســارت  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان ری نموده كه جهت رسیدگی به 
شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان شهرری ارجاع و به كالسه 940778 ثبت گردیده 
كه وقت رسیدگی آن 1395/01/16 و ساعت 10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی 
میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. م الف 5052
شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( شهرستان شهرری

آگهی ابالغ جهت معرفی داور به خوانده خان علی میرزایی فرزند عبدالرئوف
در خصوص پرونده كالســه 9409980250701580 موضوع خواســته طالق به درخواست 
زوجه با توجه به اینکه پرونده برابر دســتور مقام قضائی به داوری طرفین ارجاع شــده است لذا 
بدین وســیله به خوانــده مجهول المکان خان علی میرزایی فرزند عبدالرئوف ابالغ میشــود ظرف 
مهلت 7روز از انتشار این آگهی داور خود را كه دارای جامع الشرایط داوری باشد )متاهل دارای  
حداقل 30 ســال و آشــنا به مســائل شــرعی و خانوادگی و اجتماعی( به این شعبه معرفی نمایند 
در غیر اینصورت برابر قانون در خصوص دادخواســت مطروحه  اقدام خواهد شد. ضمنا خواهان 

پرونده ریحانه ایوبی فرزند قربانعلی میباشد م الف 5054 
مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460301024006866 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
شــهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یعقوب اكرامی بنه كهل فرزند رحیم بشماره 
شناسنامه 1819 صادره از بستان اباد در قسمتی از ششدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی 
به مســاحت 117/17 متر مربع پالک 6713 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک 
اصلی مرقوم واقع در قریه دولت اباد بخش 12 تهران خریداری از مالك رسمی شركت سهامی 
دولت آباد محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در روزنامه محلی 
و كثیراالنتشــار بطور همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت 
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در 
صورت انقضای مدت مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

م الف 4595 تاریخ انتشار نوبت اول 94/11/03 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی احضار
در اجــرای ماده 344 قانون آئین دادرســی كیفری در پرونده كالســه 940602/104  
بدینوســیله به اقای امیر بالغی كه مشــخصات بیشــتری از وی در پرونده منعکس نمیباشد) 
مجهول المکان( ابالغ میگردد در تاریخ 1395/2/4 ســاعت 09:00 صبح جهت رســیدگی به 
اتهــام خــود مبنی بر ضرب و جرح عمدی منجر به شکســتگی و توهین در شــعبه 104 جزایی 

شهرری حاضر شوید عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود. م الف 5059 
مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه كیفری دو  ری

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460301024006650 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای پناه حیدری فرزند یونس بشماره شناسنامه 
1001 صادره از اهر در قســمتی از ششــدانگ یك قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 
113/50 متــر مربــع پالک 6713 فرعــی از 123 اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک اصلی 
مذكور واقع در قریه دولت اباد بخش 12 تهران خریداری از مالك رســمی شــركت ســهامی 
دولــت اباد محرز گردیده اســت لــذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبــت در روزنامه 
محلی و كثیراالنتشــار بطور همزمان به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف 
مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شــد. م الف 4608 تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/03 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم 1394/11/18
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــکات شکایتی علیه متهم ابوالقاسم طاهر نژاد فرزند علی به اتهام شركت در قتل غیر 
عمدی مرحوم جمشــید حمیدی فرزند جواد به علت بــی احتیاطی و عدم رعایت نظامات ایمنی 
منتهی به قتل غیر عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان ری نموده كه جهت رســیدگی 
به شــعبه 103 دادگاه كیفری دو دادگســتری شهرســتان ری) 103 جزایی ســابق( واقع در 
شــهرری ارجاع و به كالســه 8709980253900692 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 
1394/12/10 و ســاعت 09:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المــکان بودن متهم و 
درخواســت شــاكیان و به تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا 
متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود 

در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 5060
شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان  شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
كالســه پرونده 640562 وقت رسیدگی 95/1/30 ســاعت 11 صبح شاكی : گل احمد 
جعفری فرزند جان محمد متهم : محسن خیرمند پاریزی فرزند علی اكبر اتهام : ایراد ضرب و 
جرح عمدی. به موجب محتویات پرونده كالســه فوق الذكر مطروحه در این شعبه فعال مجهول 
المکان بوده و مشــخصات بیشــتری از وی در پرونده منعکس نمیباشــد كه نامبرده به اتهام 
ایراد ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب این دادگاه میباشــد و حســب دستور دادگاه به تجویز 
مواد 115 و 118 قانون آئین دادرســی در امر كیفری در یك نوبت آگهی میگردد تا نامبرده 
ظــرف یکماه از نشــر آگهی و همچنین در تاریــخ مقرره فوق جهت رســیدگی حضور یابند واال 

دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 5056
شعبه 108 دادگاه جزایی  شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
كالسه پرونده 940549 وقت رسیدگی 95/1/25 ساعت 9 صبح شاكی : محمد كریمی 
ســنجری فرزند رضا قلی متهم : محمد مهدی بشــیری فرزند سید حسین اتهام : كالهبرداری 
از طریق ارائه چك مســروقه . به موجب محتویات پرونده كالســه فوق الذكر مطروحه در این 
شــعبه فعال مجهول المکان بوده و مشــخصات بیشــتری از وی در پرونده منعکس نمیباشد كه 
نامبرده به اتهام كالهبرداری از طریق ارائه چك مســروقه تحت تعقیب این دادگاه میباشد و 
حســب دستور دادگاه به تجویز مواد 115 و 118 قانون آئین دادرسی در امر كیفری در یك 
نوبت آگهی میگردد تا نامبرده ظرف یکماه از نشــر آگهی و همچنین در تاریخ مقرره فوق جهت 

رسیدگی حضور یابند واال دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 5057
شعبه 108 دادگاه جزایی  شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
كالسه پرونده 940414 وقت رسیدگی 95/1/22 ساعت 10/30 صبح شاكی : حسین 
غفــوری نســب فرزند حاتم متهم : غالمرضــا میرزایی اتهام : مشــاركت در ایراد صدمه بدنی 
عمدی  . به موجب محتویات پرونده كالسه فوق الذكر مطروحه در این شعبه  سید حسین پیر 
محمدی فرزند ناصر و غالمرضا میرزایی به اتهام مشــاركت در ایراد صدمه بدنی عمدی  فعال 
مجهول المکان بوده و مشــخصات بیشــتری از وی در پرونده منعکس نمیباشــد كه نامبردگان 
تحت تعقیب این دادگاه میباشــند و حســب دستور دادگاه به تجویز مواد 115 و 118 قانون 
آئین دادرســی در امر كیفری در یك نوبت آگهی میگردد تا نامبرده ظرف یکماه از نشــر آگهی 
و همچنیــن در تاریخ مقرره فوق جهت رســیدگی حضور یابنــد واال دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود. م الف 5058
شعبه 108 دادگاه جزایی  شهرری

پنجمین نشست اقتصاد دانش بنیان 
برگزار می شود 

پنجمین نشست تخصصی اقتصاد دانش بنیان، نوزدهم 
بهمن ماه در پژوهشکده مطالعات فناوری برگزار می شود.

مهر- روح اهلل ابوجعفری مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان 
پژوهش���کده مطالعات فناوری گفت: سال های مدیدی 
است که اقتصاد کشور از اتکای بیش از حد به درآمدهای 
نفتی رنج می برد.وی در مورد سابقه بیش از ۱۰۰ ساله 
کش���ورمان در تکیه به منابع نفتی برای گذران امور، 
بیان کرد: کشورمان آن گونه که باید و شاید از این منبع 
خدادادی بهره نبرده است و این امر موجب شده عده ای 

از آن تحت عنوان »نفرین منابع« یاد کنند.
مدیر گروه اقتصاد دانش بنیان پژوهشکده مطالعات 
فناوری با بیان حرکت پرشتاب اقتصادهای صنعتی به 
سمت دانش بنیان ش���دن گفت: حال آن که بسیاری از 
اقتصادهای نفتی، از جمله ایران، در مسیر صنعتی شدن 

درجا زده اند و بعضا عقبگرد نیز داشته اند.
در پنجمین نشس���ت تخصصی اقتصاد دانش بنیان، 
که دوشنبه ۱۹بهمن ماه سال جاری از ساعت ۱۹ در 
پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری، مقاله ای 
تحت عنوان »آیا اقتصادهای نفتی می توانند دانش بنیان 

می شوند؟« ارایه خواهد شد.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور:
تحقق ۴۵ هزار میلیارد تومانی 

مالیات در ۸ ماه سال
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره 
به اینکه نرخ مالیات صاحبان مشاغل مشخص شد، گفت: 
در هشت ماه امسال ۴۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای 

مالیاتی محقق شد.
فارس- محمدتقی پاکدامن با اعالم مشارکت سازمان 
امور مالیاتی با ذی نفعان بیرونی از جمله اصناف در تدوین 
آیین نامه های ماده ۹۵ اصالحیه قانون مالیات های مستقیم 
اظهار داشت: پیش نویس اولیه این ماده در کارگروه های 
تخصصی و دفاتر ذیربط سازمان، با حضور نمایندگان 
شورای عالی مالیاتی تدوین شد و سپس آیین نامه ها در 

کارگروه اصلی مطرح و پیش نویس نهایی تدوین شد.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در 
مورد چارچوب جلسات بیرونی س���ازمان برای تدوین 
آیین نامه ماده ۹۵ اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، 
افزود: با توجه به اینکه این ماده قانونی ذینفعان بیرونی 
دارد، جلس���ات هماهنگی با حضور نمایندگان سازمان 
حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران 
مالیاتی، اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی برگزار شد. پیش 
نویس آیین نامه مذکور پس از نهایی شدن برای تصویب 

وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. 

مراکز صادراتی ایران در ۴۴ کشور 
آماده  راه اندازی است 

 رییس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: راه اندازی 
مراکز صادراتی ایران در ۴۴ کشور جهان در دستور 
کار مرکز تجارت جهانی ایران قرار گرفته و مقدمات 

اجرایی آن مهیا شده است.
ایسنا- محمدرضا س���بزعلیپور رییس شورای 
سیاست گذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی  
اظهار کرد: طی سال ۱3۹۴ مذاکرات پی در پی 
و طوالنی مدتی را با روس���ای ده ها مراکز تجارت 
جهانی حول دستیابی به راهکارهای مناسب و کوتاه 
مدت در جهت برون رفت فعاالن اقتصادی ایران از 
بحران اقتصادی و حرکت بسمت شکوفائی تجارت و 
رشد سرمایه گذاری های مشترک انجام داده ایم که 
نتایج حاصله بسیار مثبت و تا حدود زیادی امیدوار 

کننده بوده است. 
وی گف���ت: مذاکرات متع���ددی را با مقامات 
اقتصادی و رؤسای مراکز تجارت جهانی تعدادی از 
کشورهای جهان داشته ایم که مباحث و مذاکرات 
صورت گرفته غالبا مثبت و س���ازنده بوده لکن 
باتوجه به تنگناها و تحریم های اعمال شده بر ایران، 
تمام سعی ما براین بود تا بیشترین توان خویش 
را در جهت دس���تیابی به امکانات سهل تجاری و 
سرمایه گذاری و همچنین راهیابی به بازارهای جدید 
و هدف برای فعالیت ش���رکت های برتر صادراتی 
کشورمان بکار ببندیم که خوشبختانه تاکنون مثبت 

و راضی کننده بوده است.
وی گفت: باتوجه به جلسات متعددی که با 
مسووالن و مدیران ارشد اقتصادی و بازرگانی 
دولتی و خصوصی کشور داشتیم، بازارهای هدف 
را برای شرکتهای ایرانی مورد شناسائی قرار داده 
و بازارهای هدف را نیز بیش از پیش مشخص 
کردیم لذا بیش���ترین وقت خویش را در جهت 
بدس���ت آوردن امکاناتی در همین کشورهای 
هدف صرف کردیم که در این راستا تاسیس و 
راه اندازی مراکز صادرات���ی ایران در تعدادی از 
این کش���ورها مورد تصویب و موافقت طرفین 

قرار گرفت.
 سبزعلیپور گفت: به همین منظور موافقت نامه 
و تفاهم نامه هایی را با روس���ای مراکز تجارت 
جهانی ۱۹ کشور امضا کرده ایم که موضوع این 
موافقت نامه ها، راه اندازی مراکز جامع صادراتی 
و وارداتی در کشورهای امضاء کننده تفاهم نامه 
اس���ت؛ بطوریکه ابتدا مراکز صادراتی ایران در 
آن کشورها تأس���یس و راه اندازی می شود و به 
مرور زمان مراکز صادراتی آنها نیز در ایران برپا 

خواهد شد. 

New Tab New Tab

دریچه پنجره

در سمینار کالبدشکافی کالهبرداری درتراکنش های مالی اعالم شد 

هر ثانیه 14 نفر در دنیا قربانی حمالت سایبری می شوند

در دیدار وزیر اقتصاد ایران با مقامات ژاپنی اعالم شد که هیات اقتصادی ژاپن هفته آینده به ایران می آید. علی طیب نیا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی کشورمان که به منظور امضای موافقتنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن در سفری سه روزه به 

ژاپن سفر کرده است، با تارو آسو وزیر دارایی و معاون نخست وزیر ژاپن دیدار و گفتگو کرد.

هیات اقتصای ژاپن هفته آینده به 
ایران می آید

کمیسیون افتای س����ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
سمینار«کالبدشکافی کالهبرداری در تراکنش های مالی« 

را در سالن کنفرانس دبیرخانه سازمان برگزار کرد.  
 فناوران- در این س����مینار که با حضور مدیران تیم 
امنیت، ش����بکه، بانکداری الکترونیکی، توسعه نرم افزار 
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و کارشناسان امنیت 

اطالعات برگزار شد، مباحث مربوط به موضوع کالهبرداری 
در تراکنش های مالی دیجیتال و آشنایی با موضوع حفظ 
 امنیت کارب����ران دراین فضا مورد بحث و بررس����ی قرار 

گرفت.
درابتدای سمینار، بهناز آریا، مسوول کمیسیون افتای 
سازمان گفت: این سمینار که از سری سمینارهای آشنایی 
کمیسیون افتا است، با هدف فرهنگ سازی و ارتقای دانش 
امنیت عمومی و به همت اعضای این کمیسیون برگزار شده 
و قصد دارد مباحث عمومی کالهبرداری در تراکنش های 

مالی را معرفی و بررسی کند.
آریا با بیان آمار مربوط به حمالت س����ایبری درجهان 
و ضرورت شناخت راه کارهای حفظ امنیت در این فضا 
ادامه داد: طبق آمار روزانه در جهان بیش از یک میلیون 
نفر قربانی حمالت سایبری می شوند؛ به طوریکه در هر 

ثانیه ۱۴نفر قربانی این حمالت هستند.
او با تاکی����د بر جدی بودن موض����وع حمالت مجازی 
در فضای تراکنش ه����ای مالی گفت: قطع����ا نمی توان 
جلوی ورود تکنولوژی را به سیس����تم های مالی گرفت 
و در ش����رایطی ک����ه تهدید های این فضا هوش����مندتر 
می ش����وند ضرورت دارد با ش����تاب تکنولوژی در حوزه 

 امنیت اطالع����ات و یافتن راهکاره����ای جدیدتر همراه 
شویم.

عضو هیات مدیره و مسوول کمیسیون افتای سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران با بیان اینکه آگاه سازی اولین 
اقدام پیشگیرانه در فضای امنیت سایبری است، ادامه داد: 
کمیسیون افتای س����ازمان در راستای رسالت اصلی خود 
درآگاه سازی و فرهنگ س����ازی در زمینه امنیت فضای 
تولید و تبادل اطالعات، این س����مینارهای تخصصی را 

برمبنای مسایل روز حوزه برگزار می کند.
در بخش دیگ����ری از این س����مینار محمدجوادمحبی 
مدیرفنی شرکت ایدکو به عنوان مدرس سمینار به تشریح 
س����رفصل هایی از جمله  ارایه گزارش هایی از تاریخچه 
بدافزارها، راه ه����ای احتمالی آلودگی کارب����ران و ارایه 
مکانیزم های نوین موسسات مالی در جهت حفظ امنیت 
کاربران، مروری بر تاریخچ����ه بدافزارهای مالی و مختل 
کردن مکانیزم های نوین مالی توس����ط آن ها و همچنین 
بررس����ی تهدیدهای پیش روی مرورگره����ای اینترنتی 

پرداخت.
به دلیل استقبال صورت گرفته قرار است تاریخ برگزاری 

نوبت دوم این سمینار به زودی اعالم شود. 

5 بخش خصوصی

طبق آمار روزانه در جهان 
بیش از یک میلیون نفر 
قربانی حمالت سایبری 
می شوند؛ به طوریکه در 
هر ثانیه  14 نفر قربانی این 
حمالت هستند
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رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

 سفر رییس جمهوری به اروپا نخستین گام تحول بزرگ در صنعت IT بود

نظر

رییس س���ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور سفر حجت االسالم 
والمسلمین حس���ن روحانی رییس جمهوری به کشورهای اروپایی 
و برقراری تعامل سازنده با جهان را مهم ترین گام برای شروع یک 
تحول بزرگ درصنعت فناوری اطالع���ات و ارتباطات) فاوا( ایران 

عنوان کرد.
ایرنا- ناصر علی س���عادت افزود: صنعت فن���اوری اطالعات و 
ارتباطات یک صنعت جهانی است و برقراری تعامل سازنده با جهان، 
زمینه ساز بروز یک تحول بس���یار بزرگ در این صنعت در داخل 

کشور خواهد بود.
وی به عزم جدی شرکت های بزرگ مخابراتی جهان و شرکت های 
معتبر فعال در تولید نرم افزار و س���خت افزار به س���رمایه گذاری و 
فعالیت مشترک با شرکت های ایرانی پس از سفر رییس جمهوری 
به ایتالیا و فرانسه پرداخت و گفت: ابراز عالقه شرکت های فرانسوی 
به فعالیت مش���ترک با فعاالن فاوای ایران کوچکترین برکت سفر 
دکتر روحانی است که این صنعت را دگرگون می کند و همه از آن 

منتفع خواهند شد.
سعادت اجرای برنامه جامع اقدام مشترک)برجام( را گام ارزشمند 

دولت تدبیر و امید در ایجاد تحول در اوضاع اقتصادی کشور دانست.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با انتقاد از کسانی که 
اجرای برجام و سفر دکتر روحانی به اروپا را بی تاثیر بر بخش فناوری 
اطالعات و ارتباطات دانسته اند، تاکید کرد یکی از مهم ترین صنایعی 
که پس از برجام دچار تحول جدی خواهد شد، همین صنعت است.

وی بازشدن س���طح دسترس���ی تولیدکنندگان نرم افزار داخلی 
به امکانات ش���رکت گوگل را تنها نمونه کوچک���ی از اثر اجرای 
برجام و س���فر اروپایی رییس جمهوری عنوان کرد و افزود: اکنون 
تولیدکنندگان داخلی می توانند با ورود به این بخش نیازهای خود 
را به راحتی برطرف کرده و نرم افزارهایی تولید کنند که تا پیش از 

این امکان آن را نداشتند.
س���عادت ابراز امیدواری کرد در دوره پس���ابرجام دسترس���ی 
تولیدکنن���دگان داخلی نرم اف���زار و دیگر فعاالن عرص���ه فاوا به 
فناوری های روز دنیا بیش از پیش فراهم شود و این صنعت بیش از 

پیش در مسیر توسعه و روزآمدی قرار گیرد.
رییس جمهوری ایران در پنجم بهمن ماه جاری در راس هیات 
بلندپایه سیاسی و اقتصادی کشور در سفری چهار روزه به کشورهای 

اروپایی ایتالیا و فرانسه سفر کرد. همراهان اقتصادی رییس جمهوری 
در این سفر مذاکره هایی با ش���رکت های صنعتی این دو کشور در 
عرصه های مختلف مانند فناوری اطالعات وارتباطات، هوانوردی و 

نفتی انجام دادند.
مقام های بلندپایه ایران و فرانسه در این سفر درباره ورود اپراتور 
فرانسوی »اورنج« به ایران و سرمایه گذاری در شرکت ارتباطات سیار 

ایران مذاکره کردند.
اورنج شرکت مخابراتی فرانس���وی و چندملیتی است که معروف 
ترین نام تجاری ش���رکت ›فرانس تلکوم‹ به حساب می آید. فرانس 
تلکوم بزرگ ترین شرکت مخابراتی فرانسه و هفتاد و یکمین شرکت 
بزرگ دنیاست؛ حدود 22۱ میلیون مشترک در جهان دارد و دفتر 

مرکزی آن در پاریس مستقر است. 
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با امضای تفاهمنامه با شرکت 
»اسپارکل« ایتالیا، از افزایش ظرفیت آی.پی )IP( جهانی ایران با 
هدف ارتقای کیفی خدمات اینترنت���ی در آینده نزدیک برخوردار 
خواهد شد. براساس این تفاهم نامه همکاری یک مرکز IP Pop در 

تهران راه اندازی می شود. 
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تعویض آیفون های شکسته
 و آسیب دیده توسط اپل

اگر گوشی آیفون شما شکس���ته و به دنبال 
تعویض آن با یک مدل جدیدتر هس���تید، از 
ابتکار عمل تازه اپل در این زمینه خوش���حال 

خواهید شد.
فارس- اپل اعالم کرده افرادی که آیفون های 
خود را از نمایندگی های مجاز تهیه کرده باشند 
می توانند در صورت شکس���تن نمایشگر گوشی 

آنها را تعویض کنند.
عالوه بر ای���ن عالقمن���دان می توانند برای 
نصب محافظ نمایش���گر آیفون به فروشگاه های 
مجاز اپل مراجعه کنند. اپ���ل پیش از این به 
مالکان مدل های قدیم���ی آیفون امکان می داد 
اعتب���اری برای خرید مدل ه���ای جدیدتر این 
گوشی دریافت کنند. اما این اعتبار به افرادی 
که نمایش���گرهای گوشی های شان شکسته بود 
یا دوربین و دکمه های گوشی شان شکسته بود 
پرداخت نمی شد.با تغییر سیاست اپل، مالکان 
گوش���ی های آیف���ون 5 اس، 6 و 6 پالس که 
موبایل های شان آسیب دیده باشد هم از خدمات 
دریافت اعتبار برای خرید گوشی جدید بهره مند 
می شوند. البته هدف اصلی از اجرای این طرح 
خرید گوشی های جدیدتر اپل است و نه صرفا 

تعمیر نمایشگر گوشی.
ظاهرا اعتباری که برای مالکان این سه گوشی 
در نظر گرفته شده به ترتیب 50، 200 و 250 
دالر اس���ت. اپل همچنین محافظ پالستیکی 
نمایش���گر آیفون را در فروشگاه های مجاز خود 
در اختیار مشتریان می گذارد تا از آسیب دیدن 

احتمالی گوشی های آنها جلوگیری کند.

منتظر آیفون 4 اینچی رنگی 
باشید

گزارش ها حاکی است که اپل نسخه  ۴ اینچی 
آیفون را در رنگ های نقره ای، خاکس���تری و 

صورتی روانه  بازار خواهد خواهد کرد.
فناوران- براساس اطالعات ارایه شده آیفون 

۴ اینچی با نام 5se ارایه خواهد شد.
احتماال این آیفون در رنگ ه���ای متفاوتی 
نسبت به نسل های قبل روانه  بازار خواهد شد. 
البته در حال حاضر احتمال عرضه در رنگ های 
خاکستری تیره، نقره ای و صورتی زیادتر است. 
البته به نظر می رسد اضافه شدن سایر رنگ ها 
نیز دور از انتظار نیس���ت و شاید شاهد عرضه  

آیفون 5se در رنگ های دیگری نیز باشیم.
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پیامک

صاحبان واحدهای تخریب شده طبقه هفتم پاساژ موبایل عالءالدین هنوز در بالتکلیفی به سر می برند و نتوانسته اند خسارت خود را از مالک 
دریافت کنند.ظاهرا صاحب پاساژ عالءالدین گفته بود پس از تخریب یا از مغازه های خود در پاساژ در اختیار آنها قرار می دهد یا از مغازه های پاساژ 

عالءالدین ۲ یا پول ها آنها را بازمی گرداند اما هنوز پول بسیاری از متضرران پرداخت نشده و افراد متضرر همچنان در بالتکلیفی به سر می برند.

بالتکلیفی مالکان مغازه های طبقه هفتم 
پاساژ عالء الدین

فناوری هایی که امسال به گوشی های موبایل افزوده می شود
به یکی از دس���تگاه های VR شبیه گیر وی آر سامسونگ را 

فراهم می کند.
اما یک���ی از بهترین گوش���ی هایی که از ای���ن قابلیت 
برخوردارند، پروژه تانگو گوگل و لنوو است که امکان ارایه 
اطالعات مکانی و اشیا را روی نمایشگر موبایل فراهم می کند.

 افزایش سرعت بی سیم 
انتظار می رود که امس���ال فناوری هایی برای گوشی های 
هوشمند ارایه شود که نقشه ها و فیلم ها با سرعت بیشتری 
آپلود و دانلود  ش���وند و اتصاالت بی سیم روی گوشی های 

هوشمند از سرعت بسیار باالیی برخوردار خواهد شد.
امسال در کنگره جهانی موبایل قرار است که گوشی هایی 
با پردازنده اسنپدراگون 820 مبتنی بر LTE ارایه شود که 
س���رعت دانلود آن به 600 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 

مگابیت بر ثانیه خواهد رسید.
برای نخستین بار گوش���ی های هوشمند از سرویس های 

شبکه LTE-U بهرمند خواهند شد.
اسنپدراگون 820 همچنین از فناوری WiGig بهره می برد 
که می تواند دستگاه ها را به شکل بی سیم به مانیتور متصل 
کند. بر اساس گزارش کوالکام فناوری WiGig تقریبا سه 

برابر سریع تر از 802.11ac Wi-Fi است.
محاسبات دقیق تر

کوالکام ادعا می کند که گوشی های هوشمند با اسنپدراگون 
820 قابلیت درک الگو و آنالیز صدا، مکان، تصویر و دیگر 

اطالعات را دارند.
کوالکام در س���رویس خبری IDG اع���الم کرد که این 
پردازنده از قابلیتی برخوردار اس���ت که هنگام عکاس���ی، 
گوشی توانایی تگ کردن افراد را روی تصاویر مثل تگ روی 

فیس بوک دارد.

 گرافیک سریع تر
گوشی های هوش���مند به ابزاری برای سرگرمی تبدیل 
شده اند و گرافیک قدرتمندتر امسال برای واقعیت مجازی و 

سرگرمی های 4K ارایه می شود.
دس���تگاه های ارزان قیمت از ویدیوهای ب���ا کیفیت باال 
پشتیبانی خواهند کرد در حالی که دستگاه های پیشرفته 
به پردازشگرهای گرافیکی سریع تر کوالکام و ARM تجهیز 

می شوند.
البته انتظار نداشته باشید که گوشی های هوشمندی با 
چیپ Nvidia امسال راهی بازار ش���وند، ولی اگر چنین 
اتفاقی بیفتد قطعا یکی از بهترین گوشی های هوشمند با 

پردازنده گرافیکی ارایه خواهد شد.
 نمایشگر بهتر

امسال نمایشگر گوشی های هوش���مند تصاویر زنده تری 
ارایه می کنند و انتظار می رود وضوح تصویر نمایش���گر از 

1۴۴0×2560 پیکسل بیشتر  شود.
 OLED تحلیلگران پیش بینی کرده اند که نمایشگرهای
انعطاف پذیر امسال ارایه ش���وند که قابلیت تا شدن داشته 

باشند.
C نوع USB 

گوشی های ارزان قیمت و پیش���رفته امسال از پورت های 
USB نوع C برای شارژ پشتیبانی می کنند.

این پورت های جدید مش���کالت اتصال گوش���ی های 
 هوشمند به مانیتور و دستگاه های ذخیره جانبی را نیز حل 

می کنند.
از سوی دیگر درایو SSD T3 به گوشی ها اضافه می شود 
که می تواند تا دو ترابایت اطالعات را ذخیره در گوشی های 

آندروییدی فراهم کند.
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تعدیل 200 نفر از کارکنان 
بلک بری

 200 نفر از کارکنان بلک ب���ری در کانادا و 
آمریکا از کار بیکار شدند. 

فناوران- ظاهرا با تغییر استراتژی بلک بری 
و رو آوردن به ساخت گوشی  با آندرویید، این 
ش���رکت کانادایی اقدام به تعدیل نیرو کرده و 
کارمندانی را که روی بلک بری 10 و ابزارهای 
مبتنی بر آن مشغول کار بودند را تعدیل کرده 

است. 
با این حال جان چن، مدیر عامل این کمپانی 
به تازگی به این موضوع پرداخته که بلک بری 
در آینده  نزدیک اقدام به انتشار بروزرسانی های 
امنیتی برای بلک ب���ری 10 خواهد کرد، حال 
آنکه مدیر ارشد آسیا و اقیانوسیه  بلک بری در 
سخنانی به این موضوع اشاره کرده که بلک بری 
10 در آینده  نزدیک کنار گذاشته خواهد شد و 

آینده  بلک بری تمرکز روی آندرویید است.
البته این کمپانی هنوز به پالت فورم بلک بری 
10 تعهد دارد و همچنان با بروزرسانی امنیتی 
بلک بری 10 مشتریان تجاری و دولتمردانی را 
که از این پالت فورم اس���تفاده می کنند، راضی 

نگه دارد. 

امکان فعال سازی چند حساب 
کاربری اینستاگرام در آیفون

اینس���تاگرام تایید کرده که فعال کردن چند 
حساب کاربری این برنامه را در سیستم عامل 
iOS ممکن کرده و هم اکنون در حال تس���ت 

این قابلیت است.
فارس- برخی کاربران ادعا می کنند قابلیت 
یاد شده در محیط اینستاگرام برای آنها فعال 
شده اس���ت. مدیران اینس���تاگرام هنوز اعالم 
نکرده اند چه زمانی این خدمات به طور کامل به 

همه کاربران iOS ارایه خواهد شد.
در نوامبر سال گذشته این خدمات به کاربران 
آندرویدی اینس���تاگرام ارایه شد تا آنها بتوانند 
چند حساب کاربری را روی گوشی یا تبلت خود 
مدیریت کنند.اگر چه ممکن است این قابلیت 
برای بخش زیادی از کاربران اینستاگرام اهمیت 
زیادی نداشته باشد، اما انتظار می رود صاحبان 
مشاغل و افرادی که از این برنامه برای کسب 
درآمد اس���تفاده می کنند از آن استقبال کنند. 
همچنین بررسی ها نش���ان می دهد کاربران کم 
سن و سال اینستگرام عالقه زیادی به راه اندازی 

حساب های کاربری متعدد دارند.
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در حالی که بسیاری معتقدند که صنعت موبایل در زمینه 
فناوری  اشباع ش���ده، اما این روزها شاهد ارایه قابلیت هایی 
برای گوشی های هوشمند هستیم که شاید تا پیش از این 
هم تصور چنین ویژگی های خیل���ی عجیب و بعید به نظر 

می رسید. 
فناوران- بر این اساس ظاهرا امسال همچون سال های 
گذشته نوآوری های بیش���تر و قابلیت های جدیدتری برای 

گوشی های ارایه خواهد شد. 
به این ترتی���ب انتظار می رود که وض���وح تصویر باالتر، 
گرافیک بهتر و ارتباطات بی سیم بهتری را روی گوشی های 

هوشمند شاهد باشیم.
 واقعیت مجازی

گوشی های هوش���مند از این قابلیت برخوردارند که به 
دنیای مجازی وارد ش���وند مثل کاردبور گوگل که امکان 
تماشای اجس���ام مجازی را فراهم می کند یا امکان اتصال 

محصول

VIBE S1 از گوشی های پرچمدار لنوو به شمار می رود و قرار است 
به زودی توسط سازگار ارقام وارد بازار ایران شود.

فناوران- گوشی VIBE S1 با بهره گیری از حافظه رم 3 گیگابایتی 
برای عکس برداری، دیدن فیلم با کیفیت باال و استفاده از نرم افزارها و 

بازی های سنگین مناسب است. 
این گوشی با پردازنده 8 هس���ته ای مدیاتک مدل MT6752 با 
فرکانس 1/7 گیگاهرتز، یک گوش���ی چندرسانه ای با سرعت خوب 

است. 
دوربین 13 مگاپیکسلی پشت به همراه حسگر BSI این امکان را 
فراهم می کند تا کاربر با کیفیت 4K به ضبط لحظات خود بپردازد 

اما ویژگی اصلی VIBE S1 استفاده از دو دوربین جلو برای گرفتن 
تصاویر سلفی مناسب است. 

دوربین اول 8 مگاپیکسلی به عنوان دوربین اصلی عمل می کند و 
دوربین دوم 2 مگاپیکسلی برای ایجاد عمق یا ایجاد تصویر پس زمینه 

و افکت های مختلف روی آن کاربرد دارد. 
  micro-SD حافظه داخلی گوشی 32 گیگابایت است که  از طریق

تا 128 گیگابایت قابل ارتقاء  است. 
سیستم عامل آندرویید 5/0 ، نمایشگر 5 اینچی Full HD  با وضوح 
 Gorilla Glass 1080×1920 پیکسل مجهز به فناوری ضد خش
 ،4GLTE 3، قابلیت پشتیبانی از دو سیم کارت، س���ازگار با شبکه

باتری 2500 میلی آمپ���ری و قابلیت 
حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه 
با استفاده از میکروفون اختصاصی از 
دیگر ویژگی های این تلفن هوشمند 
است.S1 با ضخامت 7/8 میلی متر، 
به وزن 132 گ���رم در رنگ های 
سفید مرواریدی و سورمه ای تیره 
طراحی شده است و به زودی 
با یک سال گارانتی سازگار به 

بازار عرضه می شود.

VIBE S1 لنوو به بازار ایران می آید

اسنپدراگون 8۲0 از 
فناوری WiGig بهره 
می برد  و بر اساس 
گزارش کوالکام این  
فناوری تقریبا سه برابر 
 802.11ac سریع تر از
Wi-Fi است

PB



بدهی دولتی ها به شبکه بانکی 
140 هزار میلیاردی شد

در پایان نیمه اول امسال بدهی دولت و 
شرکت های دولتی به مجموعه بانک مرکزی 
و بانک ها به حدود 140 هزار میلیارد تومان 
رس����ید که از این رقم نزدیک به 29 هزار 
میلیارد تومان متعلق به بانک مرکزی است. 
ارقام هنگفتی که دولت امیدوار است بتواند 
بخشی از آن را در قالب تسعیر دارایی های 

ارزی تسویه کند.
ایس��نا - آخرین آمار منتش����ره بانک 
مرکزی نشان داد که بدهی دولت به بانک 
مرکزی به بیش از 26 هزار میلیارد تومان 
در پایان ش����هریورماه امسال رسیده که در 
مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 71 درصد 
افزایش دارد. این در حالی اس����ت که در 
پایان سه ماهه اول امسال بدهی دولت به 
بانک مرکزی تا مرز 25 هزار میلیارد تومان 
گزارش شده بود که با روندی افزایشی به 
بیش از 26 هزار میلیارد تومان رس����یده 

است.
از سویی دیگر در حال حاضر بدهی دولت 
به بانک ها نزدیک ب����ه 107 هزار میلیارد 
تومان است که این رقم در پایان شهریورماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.4 درصد 
افزایش دارد. شرکت ها و موسسات دولتی 
نیز به بانک مرکزی حدود 2500 میلیارد 
تومان و به مجموعه نظ����ام بانکی بیش از 

2900 میلیارد تومان بدهکار هستند. 

واگذاری 8800 میلیارد ریال 
از امالک مازاد بانک ملی

بانک ملی ایران در 10 ماهه امسال 8800 
میلیارد ریال از شرکت ها و امالک خود را 

واگذار کرد.
روابط عمومی بانک مل��ی - عبدالناصر 
همتی  مدیر عامل بانک ملی افزود: بانک 
ملی ایران در اجرای سیاست های دولت و 
تأکیدات بانک مرکزی از اول سال تا پایان 
دی ماه، معادل 7500 میلیارد ریال از سهام 
و مالکیت مجموعه شرکت های وابسته به 

خود را واگذار کرده است.
وی افزود: در این مدت علیرغم چندین 
بار مزای����ده فروش ام����الک، صرفا 1300 
میلیارد ریال از امالک مازاد بانک ملی ایران 

به فروش رسیده است.

New Tab New Tab

پیشخوان بانک ها بدون تیتر

مدیرعامل بانک مسکن با بیان این که سهم پرداخت تسهیالت بانکی به بخش مسکن و ساختمان کشور به 10.3 درصد کاهش یافته، گفت: بانک مسکن در 9 ماه نخست 
سال جاری 121 هزار میلیارد ریال به این بخش ها تسهیالت پرداخت کرده است.فناوران - محمدهاشم بت شکن افزود: براساس آمار بانک مرکزی در 9 ماه نخست سال جاری 

حجم تسهیالت پرداختی نظام بانکی دو هزار و 644 هزار میلیارد ریال بود که بخش مسکن و ساختمان از آن 276 هزار میلیارد ریال سهم داشت.

سهم بخش مسکن در تسهیالت شبکه 
بانکی کاهش یافت

7 اقتصاد

 سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از دو توافق مهم 
دولت و مجلس بر سر ارائه الیحه بودجه چند دوازدهم و 

تمدید برنامه پنجم توسعه خبر داد.
 یک مقام آگاه شرکت ملی نفت گفت: ایران خواستار 
دریافت میلیاردها دالر از بدهی های نفتی خود از هند و 
دیگر مشتریان نفتی اش به یورو شد و در حال فروش 
محموله های جدید خود به یورو اس���ت تا به این طریق 
وابس���تگی خود به دالر آمریکا را بعد از لغو تحریم ها 

کاهش دهد.
 کانادا اعالم کرد، بخشی از تحریم ها علیه ایران از 
جمله ممنوعیت ارائه خدمات مالی و واردات و صادرات 
را لغو کرده است اما تمامی درخواست ها برای مجوزهای 
صادرات به ایران به صورت یک به یک مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی 
با بیان اینکه نرخ مالیات صاحبان مشاغل مشخص شد، 
گفت: در هشت ماه امس���ال 45 هزار میلیارد تومان از 

درآمدهای مالیاتی محقق شد.
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش پلکانی 

حقوق بازنشستگان خبر داد
 وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع پرداخت 

غرامت در قرارداد پژو دیده شده است.
 مجری ط���رح دانه های روغنی از وابس���تگی 94 
درصدی کشور در تامین روغن خوراکی با خروج 4 میلیارد 
دالر ارز خبر داد و گفت: وزارت جهاد برنامه 10 ساله برای 

خوداتکایی 73 درصدی اجرا می کند. 
New Tab

نرخ

انواع سکه
قدیم
جدید
نیم
ربع

هر گرم طالی 18 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 
 9.870.000
9.850.000
4.970.000
2.890.000
1.005.356
1.294 دالر
نرخ ارز
25.566
34.855
43.038
25.081
12.281
 6.810
6.961
4.100
32720

نظام بانکی درگیر مشکالت بزرگ

شعبه محوری بانک ها را گرفتارتر خواهد کرد 
نظام بانکی کشور آنطور که آگاهان و کارشناسان اقتصادی 
ارشد بانکی می گویند درگیر مشکالت بزرگی است که اگر به 
فوریت حل نشود؛ همین مشکالت بزرگ  بانک های کشورمان 

را درگیر مشکالت »بزرگ تر سیستمی« می کند. 
فناوران- نظام بانکی کش����ور برای رهایی از دام این 
مشکالت سیس����تمی راهی جز هماهنگ شدن با آهنگ 
تغییر و رشد نظام بانکی در جهان ندارد. چه به گفته اکبر 
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در نشس����ت تخصصی 
بانکداری جامع، نبود اس����تانداردهای نظارتی از مهمترین 
مشکالت نظام بانکی اس����ت و کمبود سرمایه، بدهی های 
انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نبود نظام سنجش اعتباری 
چه در سطح خرد و چه در سطح شرکت ها، بنگاه داری و 
شرکت داری بانک ها از دیگر مشکالت عدیده نظام بانکی 

کشور است.
اما این که کمیجانی در م����ورد آن صحبت کرده همان 
مشکالت »بزرگ« است و علی دیواندری رییس پژوهشکده 
پولی و بانکی، بانک مرکزی اعتق����اد دارد: اگر برای این 
مشکالت چاره ای اندیشیده نشود، طبیعتا ما را با مشکالت 
»سیستمی بزرگ تری« همچون مشکل مدیریت نقدینگی 
و  عدم توازن بین سپرده ها و تسهیالت، نرخ باالی مطالبات 
معوق، عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها، قیمت باالی 
تمام ش����ده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع آوری سپرده 
بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب درخصوص افزایش سود 

بانکی مواجه خواهد کرد.

 شعبه محوری باید پایان یابد
به اعتقاد کارشناس����ان یکی از عوام����ل مهم ایجاد این 
مشکالت در نظام بانکی شعبه محوری بانک هاست. رییس 
پژوهشکده پولی و بانکی هم این موضوع را تایید می کند 

و می گوید: از معایب شعبه محوری می توان برخورداری از 
ریسک های سیستماتیک در مدیریت فرایندها،  مشکالت 
حقوقی در قراردادها و ترهین وثایق، ضعف اعتبارسنجی، 
کارشناسی و نظارت اعتباری غیرحرفه ای، وجود فساد در 
خدمات اعتباری، منفعل بودن سیستم های IT در بانک ها، 
اداره غیرحرفه ای برخی بانک ها و نظارت ناپذیر بودن آنها را 
نام برد.   به اعتقاد دیواندری بهبود مدل کسب و کار نظام 

بانکی را راهکار مقابله با این مشکل است. 
کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی،  نیز با بیان اینکه با 
توجه به شرایط خاص کشور، کاستی هایی در نظام بانکی 
کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل 
نظر با اساتید داخلی و متخصصان بین المللی می توان راه 
حل هایی را شناسایی کرد، گفت:  تالش های گسترده ای 
در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین 
المللی صورت گرفته، اماهنوز شکاف بزرگی بین بانکداری 
کشور  با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تالش شود تا 

این شکاف از بین برود.
کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت به سوی بانکداری 
بین المللی گفت: در این ارتباط ع����الوه بر انتقال وجوه و 
عملیات کارگزاری می توانیم از منابع خارجی برای تحقق 

اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف نظام بانکی با الیحه 
برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم، تصریح کرد: 
متوسط 8 درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور 

است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.

 شکاف داخلی با خارجی باید رفع شود
وی با بیان اینکه طی 30 س����ال اخی����ر ادبیات مالی و 
اقتصادی برای فراهم کردن بس����ترهای رشد اقتصادی به 

سمت نظام مالی و بانکی توس����عه یافته پیش رفته است، 
گفت: در کش����ور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام 
بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی 

داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.
قائم مقام بانک مرکزی با بی����ان اینکه برای فایق آمدن 
به ش����کاف به وجود آمده در عرصه بانک����داری داخلی و 
بین المللی باید سیاس����تگذاری دقیقی صورت گیرد گفت: 
ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی 
 به کار می بریم ب����ا مدل کس����ب و کار جهانی منطبق 

است یا خیر.
وی نظ����ارت بانک����ی را در تحول نظ����ام بانکی برای 
انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کم توجهی 
به اس����تانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دالیل بروز 
بحران های اخیر بوده است. بحران های بزرگی که ابتدا از 
نظام مالی شروع شده و به دیگر بخش های اقتصاد گسترش 
یافته اند؛ مانند بحران دهه 1990 شرق آسیا و یا بحران به 

وجود آمده در آمریکا در سال 2008.
کمیجانی با بیان اینکه طی سال های تحریم موفقیت هایی 
در نظام بانکی داش����ته ایم ولی هنوز ش����کاف هایی وجود 
دارد گفت: تا ح����دودی از خس����ارت های دوران تحریم 
کاسته ش����ده، ولی ما باید از تجربه بحران های به وجود 
 آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کش����ور

 استفاده کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهه های اخیر 
بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی 
شده است تاکید کرد: برای نزدیک ش����دن به بانکداری 
بین المللی باید معیارهای بانکداری متعارف بین  المللی در 
چارچوب ضوابط بانکداری اسالمی کشور مورد توجه قرار 

گیرد. 

 یکشنبه 18 بهمن 94
 7 فوریه 2016

 26 ربیع الثانی 1437
  شماره 2470

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

3,392 

16,568

2,520

3,443

3,361

4,402

4,737

4,420

4,201

+3,89

+0,07

+3,75

+4,68

+0,96

+2,87

+1,11

+3,27

-5

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

1,722 میلیون سهم

3,747,011 میلیون ریال

114,532معامله 

3,175,110 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,758

 33,049

+1,32

-0,13

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

74103,6

3126,2

82,673,90

51334,3

165151,6

61309,3

+0,57

+0,27

+0,74

+0,55

+0,61

+0,53

دادنامه
پرونده کالسه 9409980056000559 شعبه 3 دادگاه خانواده گرگان تصمیم نهایی شماره 9409970056001459 خواهان ها: 1- خانم فاطمه 
زهرا بورانی فرزند عبدالکریم 2- آقای علیرضا بورانی فرزند عبد الکریم 3- آقای مهدی بورانی فرزند عبد الکریم با قیمومت آقای اسماعیل براهوئی فرزند 
انور به نشــانی اســتان گلستان- شهرستان گرگان- روســتای تخشی محله و با وکالت خانم فاطمه کریمی فرزند ابراهیم به نشانی استان گلستان- شهرستان 
گرگان- خیابان پاسداران- روبروی مؤسسه ثامن- طبقه سوم و با وکالت خانم سپیده اسفندیار فرزند شفیع به نشانی استان گلستان- شهرستان کردکوی- 
جنــب دادگســتری مجتمع عــادل خواندگان: 1- خانم خان بی بی فرشاشــکوری فرزند غالم نبــی 2- آقای محمد معروف به حاجی بورانی فرزند مرحوم حســن 
3- آقای محمود بورانی فرزند محمد معروف به حاجی 4- آقای میراب بورانی فرزند محمد معروف به حاجی همگی به نشــانس اســتان گلســتان- شهرســتان 
گــرگان- انجیــراب- انجیــراب 16- 100 متر مانده به انتهای کوچه منزل محمد بورانی معروف به عبدل 5- آقــای نعیم بورانی فرزند محمد معروف به حاجی 
6- خانم جمیله بورانی فرزند محمد معروف به حاجی 7- خانم معصومه بورانی فرزند عبدالکریم همگی به نشانی استان گلستان- شهرستان گرگان- روستای 
تخشــی محله- ســازمان ابراهیم هزار جریبی 8- آقای عبدالکریم بورانی فرزند محمد معروف به حاجی به نشــانی مجهول المکان خواســته: اثبات نســب رأی 
دادگاه در خصوص دادخواســت خواهان ها علیرضا بورانی- مهدی بورانی- فاطمه زهرا بورانی با وکالت فاطمه کریمی و ســپیده اسفندیار بطرفیت خواندگان: 
تعیم بورانی- محمد معروف به حاجی بورانی- عبدالکریم بورانی- میراب بورانی- خان بی بی فرشاشکوری- جمیله بورانی- محمود بورانی- معصومه بورانی 
بخواســته صدور حکم بر اثبات نســب با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه خواندگان حاظر و شــهود اظهارات و ادعای خواهان  ها را تأیید نموده اند لذا 
دادگاه به اســناد مواد )1259-1275-1273( قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت تشــخیص داده و حکم به فرزندی خواهان ها نســبت به آقای عبدالکریم 
بورانی به شــماره شناســنامه 206 متولــد 1346/6/4 به عنوان پدر و آقای نعیم بورانی به شــماره ملی 9-128488-367 فرزنــد محمد حاجی به عنوان 
عموی خواهان ها صادر و اعالم می نماید رای صادره مستنداً به مواد 330-334-336 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب نسبت به نعیم 
بورانی- خان بی بی فرشاشکوی- معصومه بورانی حضوری و قابل اعتراض ظرف بیست روز پس از ابالغ در دادگاه محترم تجدید نظر استان گلستان می باشد 

و نسبت به مابقی خواندگان غیابی و قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( گرگان

دادنامه
پرونده کالســه 9409971720800480 شــعبه هشتم شــورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرســتان گرگان تصمیم نهایی شماره خواهان: 
شــرکت تعاونــی اعتبار امید جلین با وکالت خانم شــهربانو وزواری فرزند خدابخش به نشــانی گرگان- بلوار نهارخواران- روبــروی انبار جهاد- داخل عدالت 
53- مجتمع ســیمین- دفتر وکالت خانم وزواری خواندگان: 1- آقای ناصر مؤمن فرزند حســین 2- خانم مهال شــریف موســوی فرزند مومن 3- آقای فاطمه 
صغری مقصودلو فرزند قاسم همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک رای قاضی شورا در خصوص دادخواست شرکت تعاونی اعتباری امید 
جلین با وکالت شــهربانو وزواری بطرفیت 1- ناصر مومن 2- مهال شــریف موســوی 3- خانم فاطمه صغری مقصودلو به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شــماره 850749 وعهده بانک امام خمینی شــعبه امام خمینی به انضمام خســارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه با توجه به محتویات 
پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از ناحیه بانک محال علیه و با توجه به اظهارات خواهان در جلســه رســیدگی مورخه 94/10/14 و نظر به اینکه 
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه در تاریخ 94/09/14 در جلســه رســیدگی شورا حاضر نشده اند و در مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اند و 
نظر به اینکه اصل سند تجاری در ید دارندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک نماید ارائه نگردیده است فلذا با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا 
به شــرح صورتجلســه مورخه 94/10/14 و با حراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستنداً به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف و مواد 310، 
311 و 313 و 419 از قانــون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب مجتمع تشــخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 از قانون آئین 
دادرســی مدنی حکم به حکومیت تضامنی به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
93/02/25 تا زمان اجرای حکم براســاس شــاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت 300/00 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در 
حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت 20 روز پس از آن قابل 

تجدید نظر در محاکم عمومی حقوقی گرگان می باشد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل ختالف گرگان

دادنامه
پرونــده کالســه 949981720800494 شــعبه هشــتم شــورای حــل اختــالف مجتمع شــهید قدوســی شهرســتان گــرگان تصمیم نهایی شــماره 
9409971720800759 خواهان: تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت خانم شــهربانو وزواری فرزند خدابخش به نســانی گرگان- بلوار نهارخوران- روبروی 
انبار جهاد- داخل عدالت 53- مجتمع ســیمی- دفتر وکالت خانم وزواری خوانده: خانم نســرین باقری فرزند محمد به نشــانی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
وجه بابت رأی قاضی شــورا در خصوص دعوی شــرکت تعاونی اعتبار امید جلین با وکالت شــهربانو وزواری به طرفیت نســرین باقری فرزند محمد به خواسته 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه شورا با توجه به محتویات پرونده و 
کپی مصدق درخواســت تســهیالت که حکایت از عدم پرداخت مبلغ خواســته را دارد و نظر به اینکه خوانده علیرغم دعوت و نشر آگهی در جلسه شورا حضور 
پیدا ننموده و دالیلی که حاکی از برائت ذمه خود باشــد را ارائه نداده اســت لذا شــورا دعوی خواهان را وارد تشــخیص داده و به اسناد ماده 1257 قانونی 
مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی و شــش میلیون ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ دویســت و شــصت هزار ریال بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خســارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواســت در حق خواهان 
صادر و اعالم می دارد رأی صادره غیابی و ظرف بســت روز قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف بیســت روز دیگر قابل اعتراض در محاکم عمومی 

شهرستان گرگان می باشد.
قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف گرگان

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
قطعه یک ایالم

1-خانم زهره شــفیعی  ،فرزند غالمحســین،به کد ملی 4500782257 به استناد رای شــماره 139460315001001197 مورخ 1394/04/30 
ششدانگ اعیان یک باب  مغازه طبقه اول بدون قدر السهم از عرصه کل ،به مساحت 14/39 متر مربع ،پالک شماره 148 فرعی از 921/10 اصلی ،واقع در 
ایالم - پاساژتیمور پور ،خریداری شده از حسین و جعفر و منصور تیمور پور و منتسب به مالکیت منصور و جعفر تیمور پور.که در آگهی قبلی فاصله  15 روز 
قانونی رعایت نگردید.  در صورتیکه اشخاص ذینفع به رأي اعالم شده اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهي هاي اصالحي ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهي، اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرفمدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومي محل نماید و گواهي تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در اینصورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعي دادگاه است در صورتیکه اعتراض در مهلت قانوني واصلنگردد یا معترض گواهي تقدیم دادخواست را به دادگاه عمومي محل را 

ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت مي نماید، صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول:94/11/03 -تاریخ انتشار نوبت دوم:94/11/18

صفري -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
دادنامه 

شــماره دادنامه 9409972515501536 شــماره پرونده 9409982515501144 خواهان خانم ســهیال کاظمی فرزند علی به نشــانی قم-فلکه 
نواب-موســی صدر 7 پالک 60-09109628786 خوانده آقای هادی قره داغی بقرآبادی فرزند غفاربه نشــانی مجهول المکان خواســته اســترداد جهیزیه 
رای دادگاه دراین پرونده خانم ســهیال کاظمی فرزند علی دادخواســتی بطرفیت آقای هادی قره داغی بقرآبادی فرزند غفاربخواســته الزام خوانده به رد عین 
اقالم جهازیه که درید خوانده قراردارد شــده، خوانده با نشــرآگهی درجلســه دادگاه حاضرنشــده والیحه ای هم ارســال نکرده اســت خواهان طبق اظهارات 
خودش ولیســت جهیزیه دارای جهیزیه بوده وبه خانه شــوهرش برده بوده اســت وبیشــتراقالم جهیزیه درنزد خودش می باشــد به جزچند قلم دیگرمانند 
یخچال-میزتلویزیون، ســرویس خواب-مبلمان-لباسشــوئی-تلویزیون-فرش 9 متری واجاق گازباقی مانده اســت خواهان قصد اســترداد اقالم یاد شده را 
دارد لذا دادگاه خواســته خواهان را به لحاظ لیســت مندرج درپرونده وامضاء ذیل آن توســط حاضرین درزمان تنظیم لیســت جهیزیه وازجمله امضاء خوانده 
مقرون به صحت تشــخیص ومســتندا به مواد 616و619و620و624 قانون مدنی خوانده را به رد عین اقالم یاد شــده درحق خواهان محکوم می نماید رای 
صادره غیابی محســوب وظرف بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روزهم قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظرمی باشد. رئیس 
شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( قم-حسن حمیدزاده رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت هرگونه ابالغ به آقای هادی قره داغی بقرآبادی تهیه 

وارسال می گردد. نشانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید قدوسی-طبقه سوم-شعبه 19
مدیردفترشعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( قم-پرهام

آگهی تحدید حدود اختصاصی یک قسمت از امالک واقع در بخش شش تربت حیدریه شهرستان خواف
بموجب ماده 14 و 15 قانون ثبت اینک بر حسب درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود امالک بشرح 
ذیل اعالم میگردد. از قطعات مفروزی واقع در اراضی نوده خواف پالک 155 اصلی : ششــدانگ یک باب منزل به شــماره پالک ثبتی 6107 فرعی مجزی شده 
از باقیمانده 1166 فرعی بنام محمد ســعید کبودانی فرزند عبداهلل در مورخه 1394/12/10  در محل انجام خواهد شــد . لذا بموجب ماده 14 قانون ثبت 
امالک به صاحبان امالک و مجاورین شــماره های فوق الذکر بوســیله این آگهی اخطار میگردد که در روز و ســاعت مقرر باال در محل حضور بهم رســانند چنانچه 
هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین 
تحدید خواهدشــد و اعتراضات مجاورین نســبت به حدود و حدود ارتفاقی و نیز صاحبان امالک که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت 
فقــط تــا ســی روز از تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شــد و در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های معترض ثبتی معترضین می 
بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و 

به این اداره تسلیم نمایند. تاریخ انتشار 1394/11/18 م الف 245 
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خواف

دادنامه 
شــماره دادنامه 9409972515501535 شــماره پرونده 9409982515501146 خواهان خانم سهیال کاظمی فرزند علی با وکالت علی پورنقی فرزند 
مهدی به نشانی قم-نیروگاه-توحید 10-پالک 4 خوانده آقای هادی قره داغی بقرآبادی فرزند غفاربه نشانی قم-شهرقائم-8 متری کرمی-کوچه 37-پالک 129 
خواســته ها 1- مطالبه نفقه معوقه 2- تعیین نفقه جاریه رای دادگاه درخصوص دادخواســت خانم ســهیال کاظمی فرزند علی با وکالت آقای علی پورنقی به طرفیت 
آقای هادی قره داغی بقرآبادی فرزند غفاربه خواسته مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ 90/8/19 الی 93/5/24 وازتاریخ 94/2/14 لغایت صدورحکم 94/10/28 
وتعیین نفقه جاریه با لحاظ هزینه مســکن با توجه به محتویات پرونده وســند ازدواج بشماره ترتیب 1957 وجود علقه زوجیت بین طرفین محرزاست وکیل مدافع 
خواهان اظهارکردند طرفین درسال 139 عقد کرده وسپس ازدواج کرده اند، یک نفرفرزند مشترک دارند، زوج زندگی مشترک را ترک کرده وزوجه را بالتکلیف 
رها نموده وبه غیرازدوران زندگی مشترک داشته اند ازتاریخ 90/8/19 الی 93/5/24 دوران عقد بستگی که البته تمکین خاص صورت گرفته است وازتاریخ 
93/5/25 الی 94/2/14 زندگی مشــترک داشــته اند ســپس ازتاریخ 94/2/14 زوجه را بالتکلیف رها نموده وبا اخذ اجباری رسید بذل مهریه ازموکل اقدام 
به آزارواذیت زوجه نموده وقصد پایمال کردن حق مهریه زوجه را داشــته اســت وزوج با بردن فرزند مشــترک متواری شــده اســت وهیچ نفقه ای نداده وحتی 
یارانه زوجه را نیزدریافت می کند ودرحال حاضرهیچ اطالعی اززوج نیست وازطرف زوجه درخصوص نفقه اظهارنامه هم ارسال شده وپاسخ نیامده است تقاضای 
رسیدگی با احتساب خسارات دادرسی وحق الوکاله را داریم خوانده ازطریق نشرآگهی دعوت شده ولکن درجلسه دادگاه حاضرنشده والیحه ای هم ارسال نکرده 
اســت لذا دادگاه خواســته خواهان را بنا به قاعده اصالته الصحه مقرون به صحت دانسته ونفقه معوقه خواهان را ازتاریخ 90/8/19 تا 91/12/29 هرماه مبلغ 
دویســت وپنجاه هزارتومان وازتاریخ 92/1/1 تا 93/5/24 هرماه مبلغ ســیصد هزارتومان وازتاریخ 1394/2/14 تا 94/10/28 هرماه مبلغ ســیصد وپنجاه 
هزارتومان تعیین وجمعا خوانده را به اســتناد ماده 47 قانون حمایت خانواده وماده 1102و1107 قانون مدنی به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ویکصد وشــش 
هزارتومان به عنوان نفقه معوقه درحق خواهان محکوم می نماید ودرمورد مطالبه خسارات دادرسی وحق الوکاله به لحاظ اینکه خواهان ازپرداخت هزینه دادرسی 
معاف شــده اســت حکم به رد آن صادرمی گردد ونفقه جاریه خواهان نیزبابت خورد وخوراک وپوشاک وهزینه مسکن هرماه مبلغ سیصد وپنجاه هزارتومان تعیین 
می گردد رای صادره عیابی محسوب وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه وظرف بیست روزهم قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظرمی باشد. 
رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به آقای هادی قره داغی بقرآبادی تهیه وارسال می گردد. نشانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع قضائی 

شهید قدوسی -طبقه سوم-شعبه 19
رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( قم-حسن حمیدزاده

دادنامه
 شــماره دادنامه 9409972512101802 شــماره پرونده 9409982512100800 خواهان آقای علی بیرامی فرزند رحمان به نشــانی قم-نیروگاه-
خیابان 16 متری دوطفالن، 4 راه جواد االئمه، درب اول، همراه 09125523743 خوانده آقای اســماعیل افســرفرزند کریم به نشــانی مجهول المکان خواسته ها 
1- الزام به تنظیم ســند رســمی ملک 2- مطالبه خســارت دادرسی رای دادگاه دادخواســت آقای علی بیرامی فرزند رحمان مقیم قم نیروگاه، 16 متری دوطفالن، 
4 راه جواد االئمه )ع(، دراول علیه آقای اســماعیل افســرفرزند کریم )مجهول المکان( مبنی برتنفیذ ســه فقره مبایعه نامه والزام به تنظیم سند رسمی نسبت به 
893 مترمربع مشــاع ازپالک ثبتی 2123 اصلی واقع دربخش دوقم به اضافه خســارات دادرســی می باشد. توضیح اینکه برابرمبایعه نامه های عادی 71/1/10، 
71/2/3، 1371/2/16 تنظیم شــده دردفتربنگاه معامالت عدالت خوانده به ترتیب 328، 324 و 241 مترمربع مشــاع ازپالک موصوف را به خواهان فروخته 
وحسب اقرارش درهمان اسناد ثمن معامله را دریافت کرده است حسب استعالم ثبتی خوانده مالک رسمی سه دانگ ازشش دانگ پالک موصوف بوده وبراساس 
مقســم اظهاری ســه دانگ برابربا 16550 ســهم بوده که مقدار 10709/9 ســهم آن را به غیرواگذارکرده است. ازپاســخ مزبورمشخص می شود خوانده درحال 
حاضربه میزان مورد تقاضای خواهان مالکیت دارد. خوانده درجلســه دادگاه شــرکت نکرده ودفاعی بعمل نیاورده اســت. با توجه به توضیحات داده شــده ولحاظ 
قاعده تســبیب خواســته هــای خواهان موجه بوده وبه اســتناد مــواد 219و220و338و362، بنــد 2 مــاده 1257و1290و1291و1301 قانــون مدنی ومواد 
502و515و519 قانون آیین دادرســی مدنی ضمن تنفیذ معامالت انجام شــده حکم به محکومیت خوانده به حضوردردفتراســناد رســمی وتنظیم ســند رســمی 
893 مترمربع مشــاع ازپالک ثبتی 2123 اصلی واقع دربخش دوقم به نام خواهان وپرداخت 668/472 ریال هزینه دادرســی )شامل هزینه صدورحکم وتقدیم 
اوراق به دادگاه( درحق خواهان صادرمی شــود. این حکم غیابی بوده وظرف بیســت روزپس ازابالغ قابل واخواهی ورســیدگی درهمین دادگاه وپس ازآن ظرف 
بیســت روزدیگرقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاههای تجدیدنظراســتان قم می باشد. دادرس شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم-محمد حسن فقیهی رونوشت 
برابربا اصل واداریست وجهت ابالغ به آقای اسماعیل افسرتهیه وارسال می گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان 

قم- طبقه اول-شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قم-محمد ملکی مقدم

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم مرتضی محمودی فرزند حســین دارای شناســنامه شــماره 908 به شــرح دادخواســت به کالســه 943118 ازاین دادگاه درخواســت صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده است که شادروان منورخانم گنجی زاده به شناسنامه شماره 23310 در تاریخ 1394/7/10 در اقامتگاه دائمی خود را 
فوت نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به:1- مرتضی محمودی فرزند حسین ش ش 908 نسبت با متوفی فرزند 2- فاطمه محمودی فرزند 
حسین ش ش 15637 نسبت بامتوفی 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 استان قم 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شــماره درخواست: 9410462522300018 شماره پرونده: 9409982522300972 خواهان: معصومه ریش سفید محمدی خوانده: محمود ترابیان، 
علیرضا بیرامی، محمد حسین تنها، قیاثعلی ضرابی، اسماعیلی رجبی، حیدرفتحی، رضا نوروزی، جمشید شمخانی، محرم نعمت پور، احمد خطیبی، حسن خطیبی، محمد 
خطیبی، اکبر خطیبی، اکرم خطیبی، شریفه خطیبی، رقیه خطیبی، امیرزاده خانم )همسرخطیبی( خواسته: اثبات مالکیت، تنفیذ بیع نامه الزام به تنظیم سند رسمی 
در تاریخ 1394/11/4 خواهان معصومه ریش ســفید محمدی دادخواســتی به طرفیت خواندگان به شــرح خواسته تنفیذ بیع نامه اثبات مالکیت و الزام به تنظیم 
سند رسمی به شعبه 23 تقدیم که به شماره بایگانی 940977 ثبت و برای روز 1395/1/15 ساعت 8:30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است و با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در یکی ازجراید کثیرانتشارآگهی می شود 
خوانده مذکور می تواند از تاریخ چاپ آگهی جهت اعالم و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و یا در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

در این شعبه حضور بهم رساند.بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا  رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
 دفتر شعبه 23 شورای حل اختالف استان قم

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای ســید عبدالوهاب مشــفق فرزند ســید عبدالباسط دارای شناسنامه شــماره 0A1106957 به شرح دادخواست به کالســه 943099 ازاین دادگاه 
درخواســت صدورگواهــی حصروراثــت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان ســیده رقیه یعقوبی به شناســنامه گذرنامــه 0A1106955 در تاریخ 
1394/4/23 در اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- ســید عبدالوهاب مشــفق فرزند ســید عبدالباسط 
شــماره گذرنامه 0A1106957 نســبت 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 استان قم 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای احمد الماسی فرزند محمد دارای شناسنامه شماره 3163 به شرح دادخواست به کالسه 943102 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی حصروراثت 
را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان زهرا حاجی یوســفی به شناسنامه شماره 69752 در تاریخ 1391/4/16 در اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده 
اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- احمد الماســی سلطانی مقدم فرزند محمد ش ش 3163 نسبت با متوفی فرزند 2- اکرم الماسی سلطانی 
مقدم فرزند محمد ش ش 289 نســبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشــریفات 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 استان قم 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقای علی احمدی فرزند فتحعلی دارای شناسنامه شماره 178 به شرح دادخواست به کالسه 943105 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی حصروراثت 
را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان فتحعلی احمدی به شناســنامه شــماره 48 در تاریخ 1391/3/19 در اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده اســت 
وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به:1- علی احمدی فرزند فتحعلی ش ش 178 نســبت با متوفی فرزند 2- مرضیه احمدی فرزند فتحعلی ش ش 972 
نســبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشــریفات 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 استان قم 

آگهی مزایده
به موجب پرونده کالســه صادره از شــعبه 22 دادگاه حقوقی مشــهد به شــماره بایگانی اجرای احکام مدنی 110/22/940176 حکم به فروش مرحوم 
ســیدعلی اکبر رضوانیان صادر و مقرر گردید که ماترک مطابق نظریه کارشــناس به شــرح ذیل و از طریق مزایده حضوری با حضور مرحه نماینده محترم دادســتان 
در محل مجتمع اجرای احکام مدنی مشــهد واحد مزایده واقع در بلوار قرنی بین قرنی 22 و 24 در تاریخ 94/12/17 از ســاعت 12 الی 12/45 صبح به فروش 
برســد. مزایده از قیمت کارشناســی شده شروع به کسانی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ خریدار برنده مزایده نقداً 
و فی المجلس اخذ خواهد شــد طالبین به خرید می توانند ظرف پنج روز قبل از تاریخ مزایده به این اجرا مراجعه تا نســبت به بازدید آنان از مورد مزایده اقدام 
گردد بدی های معوقه به عهده فروشندگان و هزینه های نقل و انتقال با المناصفه می باشد تخلیه و تحویل تابع مقررات قانونی بوده و ارتباطی به این اجرا ندارد. 
شــرح اموال مورد مزایده: ســرقفلی یک باب مغازه به مســاحت 12 مترمربع واقع در خیابان 17 شــهریور، خیابان عنصری غربی 15، پالک 91 جنب بنگاه امالک 
ســوپر قاســمی سابق در حال حاضر به صورت یک در بند مغازه نوسازی شده با درب کرکره ای می باشد که مطابق با نظریه کارشناسی به مبلغ 1/000/000/000 

ریال به فروش می رسد. م الف 24839
دادورز واحد مزایده اجرای احکام مدنی مشهد

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306021000953- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین غالم زاده فرزند محمد  به شماره شناسنامه 2 صادره از کاشمر در یک 
باب ســاختمان به مســاحت 109/62 متر مربع قســمتی از پالک 1283 فرعی از 4 اصلی واقع در بردسکن خیابان 15 خرداد خریداری از مالک رسمی ورثه سیف 
اله علومی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند 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 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 182 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/03
علی خدادادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

اصالحیه
پیرو آگهی وقت رســیدگی خانم عاطفه شــاه ســواری که در تاریخ 94/11/12 در روزنامه فن آوران به چاپ رســیده جمله جهت استماع شهادت شهود از 
قلم افتاده که از این طریق اصالح میگردد.                                                                     مدیر دفتر شعبه 120 شورای حل اختالف مالیر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306021000894- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی پهلوانی فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 2 صادره از گرگان در یک باب 
ســاختمان به مســاحت 23/35 متر مربع قســمتی از پالک 1309 فرعی از 4 اصلی واقع در بردســکن پاینی تر از مطهری 3 خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا 
مســتوفی  محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 183 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/03
علی خدادادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306021000955- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حســین غالم زاده فرزند محمد  به شــماره شناسنامه 2 صادره از کاشمر در یک 
باب ســاختمان به مســاحت 116/26 متر مربع قســمتی از پالک 1283 فرعی از 4 اصلی واقع در بردسکن خیابان 15 خرداد خریداری از مالک رسمی ورثه سیف 
اله علومی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار 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 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 181 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/11/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/03
علی خدادادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306021000965- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بردســکن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم مهین صفار فرزند محمد کاظم  به شــماره شناســنامه 2 صادره از کهنوج در یک 
باب ســاختمان به مســاحت 203 متر مربع قســمتی از پالک 3840 فرعی از 4 اصلی و قســمتی از پالک 1283 فرعی4 اصلی  واقع در بردســکن میالن مطهری 31 
خریداری از مالک رســمی آقای اســماعیل رحمت ابادی و مالکیت ورثه ســیف اله علومی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 184 تاریخ  انتشــار نوبت اول : 94/11/18 

تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/03
علی خدادادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عباس ســرکبود خدری فرزند محمد ولی دارای شناســنامه شماره 731 به شرح دادخواست به کالسه 940708 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد ولی جنتی خواه فرزند قاســم به شناسنامه شماره 180 در تاریخ 79/8/10  در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به 1 متقاضی فوق با مشــخصات باال پســر متوفی 2- غالمعلی ســرکبود خدری فرزند محمد ولی به شــماره 
شناســنامه 329 پســر متوفی 3- حســین جنتی خواه فرزند محمد ولی به شــماره شناســنامه 721 پســر متوفی 4- فرامرزجنتی خواه فرزند محمد ولی به شماره 
شناسنامه 604 پسر متوفی 5- اکرم سرکبود خدری فرزند محمد ولی به شماره شناسنامه 447 دختر متوفی 6- مهری سرکبود خدری فرزند محمد ولی به شماره 
شناســنامه 472 دختر متوفی 7- فاطمه ســرکبود خدری فرزند محمد ولی به شــماره شناســنامه 304 دختر متوفی 8- عفت ســرکبود خدری فرزند محمد ولی به 
شــماره شناســنامه 56 دختر متوفی 9- معصومه سرکبود خدری فرزند محمد ولی به شماره شناسنامه 739 دختر متوفی 10- مژگان سرکبود خدری فرزند محمد 
ولی به شــماره شناســنامه 389 دختر متوفی 11- طال غیاثوند فرزند رضا به شــماه شناســنامه 13217 همســرمتوفی فوت شــده والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف مالیر

آگهی وقت رسیدگی
بدینوسیله به آقای روح اله کولیوند  که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار خواهان نمیباشد ابالغ میگردد آقای حجت اله امرائی دادخواستی 
به طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه به شورای حل اختالف شهر مالیر تقدیم داشته به کالسه 940105 به ثبت رسیده چون آدرس شما در اختیار خواهان نبوده 
حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرســی مدنی به شــما ابالغ میگردد که در راس ســاعت 10 صبح مورخ 1395/1/22 در حوزه 120  

شورای حل اختالف مالیر حاضر شوید در ضمن میتوانید به دبیرخانه حوزه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نمایئد 
 دبیرخانه شعبه 120 شورای حل اختالف مالیر

آگهی وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه آقــای مصطفی شهســواری  که فعال مجهــول المکان و هیچگونه آدرســی در اختیار خواهان نمیباشــد ابــالغ میگردد آقــای علیرضا کریمی 
دادخواســتی به طرفیت شــما بخواســته مطالبه وجه به حوزه 115 شــورای حل اختالف شــهر مالیر تقدیم داشته به کالســه 115/940625 به ثبت رسیده چون 
آدرس شما در اختیار خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرسی مدنی به شما ابالغ میگردد که در راس ساعت 9 صبح مورخ 
1395/1/14 در حوزه 115  شورای حل اختالف مالیر جهت رسیدگی و استماع شهادت شهود حاضر شوید در صورت عدم حضور به نحو غیابی رسیدگی میگردد 
 مسئول دبیرخانه حوزه 115 شورای حل اختالف مالیر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی احضار متهمین فعال مجهول المکان
بدین وســیله به آقایان 1- محمد نظری 2- مهران نظری هر دو فرزندان علی که مجهول المکان میباشــد حسب دستور ریاست محترم شعبه و بنا به تجویز 
ماده 174 قانون آئین دارســی کیفری مصوب 1392 ابالغ میشــود جهت دفاع ازاتهام خود مبنی بر خیانت در امانت ) متهم ریدف اول نســبت به مبالغ واریزی به 
حســاب واریزی به حســاب وی به مبلغ 203/500/000 ریال و متهم ردیف دوم نســبت به مبالغ واریزی به حســاب وی به مبلغ 241/000/000 ریال موضوع 
شــکایت اقای ســید محسن لطفی آشتیانی فرزند ســید احمد با وکالت اقای سهراب رستمی در پرونده کالسه 9409982322300555 برای روز سه شنبه مورخ 
1394/12/25 ســاعت 11/30 صبح تعیین وقت رســیدگی گردیده اســت در دادگاه حاضر شــوید در غیر اینصورت وفق مقررات رای غیابی صادر خواهد شــد 

توضیح اینکه مراتب فوق یک نوبت آگهی میشود2453
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو  مهدیشهر

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به  خانم زهرا باقری
کالســه پرونده 940982/ح 1 وقت رســیدگی 1395/01/15 ســاعت 11 صبح  خواهان وزارت امور اقتصادی و دارایی ) ســازمان جمع اوری و فروش 
اموال تملیکی( خوانده خانم زهرا باقری خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید از ملک پالک ثبتی 400 اصلی خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بردسکن  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول االمکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 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. 180
 مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بردسکن

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم و وقت رسیدگی
بدینوســیله به اقای امیر گنجه آقچای فرزند افســر ابالغ میشود خانم ســمیرا بهرامی فرزند محمد رضا دادخواستی به خواسته استرداد جهیزیه به شعبه 
اول دادگاه عمومی زبرخان تســلیم و به کالســه 940242 عمومی ثبت و برای روز شــنبه مورخ 1395/1/14 ساعت 08:30 صبح وقت تعیین گردیده مراتب به 
درخواســت خواهان و بدســتور دادگاه و با اجازه حاصله از ماده 73 قانون ائین دادرســی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار محلی آگهی میگردد که نامبرده 
به دفتر دادگاه مراجعه ضمن اعالم نشــانی کامل خود و دریافت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم در جلسه رسیدگی نیز شــرکت نمائید در غیر اینصورت دادگاه 

غیابا رسیدگی نموده و تصمیم الزم خواهد گرفت . 67
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه آقای عباســعلی زنده دل بیلندی دارای شناســنامه شــماره 6 به شــرح دادخواست به کالســه 94/365 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین زنده دل بیلندی به شناسنامه 0793924-092 در تاریخ 94/11/5 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 1- عباســعلی زنده دل بیلندی به شــماره شناســنامه 6 متولد 1327/1/2 صادره از حوزه 2 گناباد پدر متوفی 
2- فاطمه میری نقندر شــماره شناســنامه 1417 متولد 1336/9/23 صادره از حوزه 3 مشــهد مادر متوفی والغیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.306
شعبه یک  شورای حل اختالف شهرستان گناباد

آگهی ابالغ جهت معرفی داور به خوانده محمد ریوندی فرزند احمد
در خصوص پرونده کالسه 941542 موضوع خواسته طالق به درخواست زوجه با توجه به اینکه پرونده برابر دستور مقام قضائی به داوری طرفین ارجاع 
شــده اســت لذا بدین وســیله به خوانده مجهول المکان محمد ریوندی فرزند احمد ابالغ میشود ظرف مهلت 7روز از انتشار این آگهی داور خود را که دارای جامع 
الشــرایط داوری باشــد )متاهل دارای  حداقل 30 سال و آشــنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی( به این شعبه معرفی نمایند در غیر اینصورت برابر قانون 

در خصوص دادخواست مطروحه  اقدام خواهد شد. ضمنا خواهان پرونده خانم فرزانه گودآسیا میباشد م الف 5053
 مدیر دفتر شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان / شــاکی محمد پوالدوند    دادخواســتی به طرفیت خوانده متهم مصطفی اشــراقی گان به خواســته مطالبه وجه بابت ...  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرســتان دورود نموده که جهت رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان دورود واقع در استان لرستان شهرستان دورود میدان 
والیت جنب شــهرداری کد پســتی 6881759476 ارجاع و به کالســه 9409986638700206 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/02/11 و ســاعت 
10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده مصطفی اشراقی و درخواست خواهان و به تجویزماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 

و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 938 
شعبه دوم دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان دورود

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی زهرا باجزی فرزند خدانظر  دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم خدانظر بدیع عراقی فرزند شــیر محمد به خواســته طالق به 
درخواســت زوجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان ســرخس نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول دادگاه عمومی  )حقوقی( دادگستری شهرستان 
ســرخس واقــع در دادگســتری شهرســتان ســرخس 3 ارجــاع و بــه کالســه)941258( 9409985185501254 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1395/01/21 و ســاعت 10:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 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 یکی 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 1117
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان سرخس

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی  
بدینوســیله بــه خانــم رقیه رنجبر ســفیدان فعال مجهول المکان ابالغ میشــود که اقای محمد مومن دادخواســتی به خواســته مطالبــه طلب به مبلغ 
20/000/000 ریال معادل دو میلیون تومان به طرفیت خوانده به حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان ســرخس ارائه و به کالسه 5/273/94 ثبت و 
برای روز دو شنبه مورخه 94/12/24 ساعت 16:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد خوانده  میتواند قبل از رسیدگی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهمرسانند در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.1121 
دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختالف سرخس

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
بدینوســیله بــه آقــای محمد کریمیان ســخا فعال مجهــول المکان ابالغ میشــود که اقای محمد مومن دادخواســتی به خواســته مطالبــه طلب به مبلغ 
20/000/000 ریال معادل دو میلیون تومان به طرفیت خوانده به حوزه 5 شــورای حل اختالف شهرســتان ســرخس ارائه و به کالسه 5/273/94 ثبت و 
برای روز دو شنبه مورخه 94/12/24 ساعت 16:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکنوبت 
در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد خوانده  میتواند قبل از رسیدگی به دفتر شورا مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل نسخه ثانی  دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حضور بهمرسانند در صورت عدم حضور غیابی رسیدگی و اقدام قانونی بعمل خواهد آمد.1120 
دبیرخانه شعبه 5 شورای حل اختالف سرخس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به خانم ســکینه حاجی عبدل پور فرزند قاسم فعال مجهول المکان ابالغ میشود که اقای علی زاهدی دادخواستی بخواسته مطالبه اجرت 
المثل و تخلیه به طرفیت شما به شعبه 191 شورای حل اختال ف مشهد ارائه و به کالسه 191/941024 ثبت و برای روز چهارشنبه مورخه 1394/12/26 
ســاعت 10 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید 
قبل از رســیدگی به دبیرخانه شــورای حل اختالف شــعبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع شــماره 4 قضایی به نشانی  بلوار وکیل اباد نبش دانش 
آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شوید در صورت 

عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد . م الف 28881
 مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره ابالغیه 9410107515003357 خواهان ابراهیم نیازمند  دادخواستی به طرفیت خوانده زهره رحیمی به خواسته مطالبه وجه چک به بملغ 
پنجاه میلیون ریال به شماره 121980- 121979 به عهده بانک مهر اقتصاد به انضمام هزنیه دادرسی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 320 شورای حل 
اختالف مجتمع شــماره شــش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987515001018 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/22 و ساعت 08:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 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 یکی 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28911
شعبه 314 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9409977513203979 خواهان خلیل موســوی مقدم   دادخواســتی به طرفیت خوانده  آقای ابوالفضل وفادار عالم دوســت به 
خواســته مطالبه وجه چک تقدیم شــوراهای حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 302 شــورای حل اختالف مجتمع شماره شش 
شهرســتان مشــهد واقع در قاســم اباد بلوار اندیشــه اندیشه شــش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالســه 9409987513200927 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1395/01/16 و ســاعت 09:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 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 یکی 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 

رسیدگی حاضر گردد. م الف 28908
شعبه 302 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410107514003646 خواهان احمد محمد دوســت دادخواســتی به طرفیت خوانده  محمد رضا صبوری به خواسته مطالبه وجه 
چک تقدیم شــوراهای حل اختالف شهرســتان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 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 9409987514000774 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/02/04 
و ســاعت 08:30 تعیین شــده است به علت مجهول المکان 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 یکی 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 28905
شعبه 310 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ســعید محمدی   دادخواســتی به طرفیت خوانده  شــوکت اکبری فرخانی و مصطفی دارابی  به خواســته االزم به تنظیم ســند خودرو تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرســتان مشــهد نموده که جهت رســیدگی به شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شــماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد 
بلوار اندیشــه اندیشــه شــش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالســه 9409987513800958 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/01/28 و ساعت 
09:30 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 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 یکی 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 28906
شعبه 308 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ابوالقاسم بلبل    دادخواستی به طرفیت خوانده  / متهم فاطمه حسینی رضائیان  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم شوراهای حل اختالف 
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه 
شش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987514600652 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/21 و ساعت 08:30 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان 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 یکی 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 28902
شعبه 316 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

اجرائیه 
شــماره اجرائیه 9410422521100061 شــماره پرونده 9409982521100106 مشــخصات محکوم له رحیم شــهبازی فراهانی فرزند محمد 
صادق نشــانی شهرســتان قم خ امام روبروی باسکول 16 متری چمران پ 83 مشــخصات محکوم علیه علی شکری فرزند شاپور نشانی شهرستان قم خ امام 
خ توانیرنبش ک شــبنم پ 151 محکوم به بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره دادنامه 9409972521100558 محکوم علیه ملزم اســت 
به تنظیم تنظیم یک دانگ ازششــدانگ ســند یکدستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی ایران 16-197 س 94 بنام خواهان دریکی ازدفاترثبت 
اســناد وامالک کشــوربه انضمام هزینه دادرسی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشــردولتی هزینه اجرای احکام. دییرشعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرســتان قم-ســید مصطفی حسینی قاضی شــورای حل اختالف-رضوانی محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع 
اجــرا گــذارد )ماده 34 قانون اجرای احــکام مدنی(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واســتیفا محکوم به ازآن 
میسرباشــد. چنانچــه خــود را قادربه اجــرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روزکلیه اموال خود را شــامل تعــداد یا مقداروقیمت همــه اموال منقول 
وغیرمنقول، به طورمشروح مشتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات 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 
)مــواد 8و3 قانــون نحوه اجرای محکومیت مالــی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال بــه منظورفرارازاجرای حکم، حبس تعزیری 
درجــه هفــت را درپــی دارد. )ماده 34 قانون 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 
شــود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه 

اجرای محکومیت مالی 1394(. نشانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی محمد رضا نوروزی  دادخواستی به طرفیت خوانده  / متهم محمد رستمی نیا به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ 50/000/000 
ریال بانضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 306 شورای حل اختالف 
مجتمع شــماره شــش شهرستان مشــهد واقع در قاسم اباد بلوار اندیشه اندیشه شــش ممیز یک 1/6  ارجاع  و به کالسه 9409987513600912 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/01/17 و ســاعت 10:00 تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان 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 یکی 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 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 28899    شعبه 306 شورای حل اختالف مجتمع شماره شش  شهرستان مشهد

گواهی موقت اینجانب اعظم عبداهلل نژاد  فرزند علی به شــماره شناســنامه 966 صادره از مشــهد در مقطع کارشناسی رشته دبیری ادبیات 
صادره از واحد دانشــگاهی مشــهد مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اســالمی مشــهد به نشــانی مشهد قاســم اباد بلوار امامیه ، نبش امامیه 42 سازمان مرکزی شماره 2  ســازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.966

اینجانب عباس نادری مالک خودرو پژو 405 به شماره شاسی NAAM11CA5AE015735 و شماره موتور 12488324227 به علت فقدان 
اســناد فروش تقاضای رونوشــت )المثنی( اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد 

 10FSM84614367  اینجانب حسن منصوری نامقی مالک خودروی سواری پژو 206 به شماره شهربانی 385 م 79 ایران 32 و شماره موتور
و شــماره شاســی 82655424 به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت )المثنی( اســناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر شخص 
ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد 448 کاشمر

برگ ســبز و ســند کمپانی خودروی ســواری پژو 206 به شماره شــهربانی 385 م 79 ایران 32 و شماره موتور  10FSM84614367 و شماره 
شاسی  82655424 مدل 1383 به رنگ نقره ای متالیک مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. 449 کاشمر

رییس پژوهشکده 
پولی و بانکی:
از معایب شعبه 
محوری می توان 
برخورداری از 
ریسک های 
سیستماتیک در 
مدیریت فرایندها،  
مشکالت حقوقی 
در قراردادها و 
ترهین وثایق، 
ضعف اعتبارسنجی، 
کارشناسی و 
نظارت اعتباری 
غیرحرفه ای، وجود 
فساد در خدمات 
اعتباری، منفعل 
بودن سیستم های 
IT در بانک ها، اداره 
غیرحرفه ای برخی 
بانک ها و نظارت 
ناپذیر بودن آنها را 
نام برد

PB



محل کار: نام و نام خانوادگی: 

تلفن محل کار: تلفن همراه: 

پست الکترونیک: دورنگار: 

محـورهای همایش

مخاطبــان

شـرایط ارسـال مقـاالت

ثبت نـام

1395/02/261395/02/27یازدهمین همایش روابط عمومی الکترونیک پنجمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت

روابط عمومی الکترونیک و تکنیک های تولید محتوا در رسانه های اجتماعی
روابط عمومی الکترونیک، موانع و محدودیت های حضور در شبکه های اجتماعی

روابط عمومی الکترونیک و بازاریابی محتوا 
روابط عمومی الکترونیک، اخالق در تولید محتوا

روابط عمومی صنعت، توسعه فضای کسب و کار
روابط عمومی، صنعت و مدیریت شهرت

روابط عمومی، صنعت و مدیریت سرمایه های اجتماعی
)brand networking( روابط عمومی، صنعت و شبکه سازی برند

روابط عمومی، صنعت و ایجاد مزیت رقابتی با تغییر در روش های ارتباطی

روابط عمومی الکترونیک، استراتژی تولید محتوا و مهارت های به اشتراک گذاری

عالقه مندان می توانند برای حضور در هر دو همایش مبلغ 4/500/000 ریال را به یکی از حساب های 1-77869-8000-201 نزد بانک 
پاسارگاد شعبه مرکزی )کد 201( به نام دبیرخانه دائمی کنفرانس روابط عمومی یا حساب شماره 0100785478007 نزد بانک صادرات 

شعبه کالج )کد 266( به نام دبیرخانه همایش روابط عمومی الکترونیک واریز نمایند.

 مدیران ارشد سازمان های دولتی و خصوصی  کارشناسان بخش های روابط عمومی، رسانه، بازاریابی، فروش و برندینگ  مدیران برند 
 متخصصان حوزه کسب و کار 

الکترونیکی   نشانی  تاریخ 20فروردین ماه 1395به  تا  اعالم شده  محورهای  اساس  بر  را  خود  مقاالت  می توانند  مقاله،  ارسال  به  عالقمندان 
  ارسال نمایند.

هــزینه شــرکت در کنفرانس شــامل یک روز حضــور در سخنرانی های علمی-آموزشی، بسته اهدایی همــایش، صدور گواهینامه پایان دوره، پذیرایی و ناهار می باشد.
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چهـارمیــن هفتـــه 
روابط عمومی 1395
ایـران- تهــران-هتــل المپیــک
26 اردیبــهشت الی 1خردادماه 1395

1( مناقصه گزار:  شرکت مخابرات استان کرمانشاه
2( موضوع مناقصه:  خرید و نصب و راه اندازی شش عدد پلنت ، دو دستگاه دیزل

متعلقات  کلیه  با   )  2V  -2000  AH(باتری سلول  هشت  و  چهل  و   )KVA )200و20 
کامل مربوطه از تولید کنندگان و فروشندگان معتبر داخلی مطابق آخرین دستور العملها و 

استانداردهای شرکت مخابرات ایران
3( مهلت فروش اسناد:  از تاریخ 94/11/18 لغایت 94/11/27 

مورخ  یکشنبه  روز  عصر   16 ساعت  تا  قيمت:   پيشنهاد  پاکات  تحويل  و  تهيه  مهلت   )4
 94/12/09

 ، پلنت  بابت  ریال   310/000/000 مبلغ    : مناقصه  در  شرکت  سپرده  ميزان  و  نوع   )5
60/000/000 ریال بابت دیزل 45/200/000 ریال بابت باتری بصورت ضمانتنامه بانکي 
معتبر با قابلیت تمدید و یا چک بانکي تضمیني در وجه مخابرات و یا واریز به حساب مربوطه

6( محل فروش اسناد : کرمانشاه – چهارراه مخابرات – خیابان مصوری – ساختمان مرکزی 
مخابرات – طبقه اول – واحد قراردادها بصورت مراجعه حضوری و یا ارسال فاکس و ...

7( نشانی تحويل پاکات : کرمانشاه – چهارراه مخابرات – خیابان مصوری – ساختمان مرکزی 
مخابرات – طبقه اول – واحد دبیرخانه  میباشد و به پیشنهادهایی که فاقد امضاء ، مشروط ، 
مخدوش و پیشنهادهایی که بعداز انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد 

شد.
8( متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت تمام تجهیزات یا بصورت موردی پیشنهاد 

قیمت نماید و مناقصه گزار در انتخاب یک یا چند برنده مختار میباشد
9( سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مندرج است.

10( هزینه اوراق مناقصه به مبلغ 150/000 ریال به حساب سپهر 0102553520001 
نزد بانک صادرات کرمانشاه بنام مخابرات کرمانشاه بابت خرید اسناد ، الزم به ذکر است 

وجه فوق مسترد نخواهد شد.
تلفن 37298484 ـ 37298444 ـ فاکس 37295666 

WWW.TCK.IR: آدرس سایت

شرکت مخابرات استان کرمانشاه

تجديد آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 94/22 
)نوبت اول(
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 26 ربیع الثانی 1437
  شماره 2470

  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانبخش خصوصی
  مدیر مسوول: دکتر سعید سعادت    سردبیر: ایمان بیک    تلفن: 66568725

   تلفن تحریریه: 4-66568722     سازمان آگهی ها:66568731-4
  چاپ: بامشاد سبز   تلفن: 44545053-4

  نشانی: خیابان دکتر محمد قریب - کوچه معین، پالک20      تلفن مرکزی: 30 و66568720

   توزیع:  موسسه کیهان)شرکت فراز نما رسانه(                تلفن: 33110251-6

محققان سوئیسی موفق به طراحی روباتی جدید با شکل سمندر شده اند که قادر به حرکت، شنا کردن و چرخیدن به اطراف است. هدف از ساخت این روبات جدید بررسی دقیق چگونگی سازماندهی 
حرکت ستون فقرات است. بر همین اساس محققین موسسه فناوری سوئیس به دنبال ساخت مدل هایی از ستون فقرات و اجرای آنها روی این روبات هستند. همچنین هدف غایی از این پروژه مشخص 

شدن چگونگی سامان بخشی و کنترل ستون فقرات گونه های مختلف جانوری و همچنین انسان در حال حرکت است. 
روبات سمندر برای تشخیص 
حرکت ستون فقرات 

فناوری

هوش مصنوعی گوگل در مقابل بهترین بازیکن »گو« دردنیا
دمیس هاسابیس، رییس آزمایشگاه دیپ مایند 
گوگل اعالم کرد که آلفاگو، نرم افزار هوش مصنوعی 
گوگل، با لی سدال، بهترین بازیکن گو )Go( در 

رده بندی جهانی، رو در رو مسابقه خواهد داد.
BBC-  گوگل در حالی این خبر را منتشر کرد 
 )AlphaGo( که هفته پیش اعالم کرده بود آلفاگو
قهرمان گو فرانس���ه و بهترین بازیکن اروپا، فن 
هویی، را پنج بر صفر شکست داده است. در همین 
راستا، سدال هم در پاسخ بیانیه ای منتشر کرد و 
گفت اگر چه آلفاگو بازیکن بسیار خوبی است، اما 

او به پیروزی خود اطمینان دارد.
گو یکی از قدیمی ترین بازی های صفحه ای دنیا 
است که چند هزار سال پیش در چین ابداع شده و 
تسلط بر این بازی یکی از چهار هنر ضروری برای 

دانش آموختگان چین باستان بوده است.
این بازی دو نفره، روی صفحه  چهارخانه مربع 
شکل 1۹ در 1۹ و با دو دسته مهره انجام می شود. 
هدف هر بازیکن این اس���ت که هر چه بیش���تر 
مهره های حریف را ب���ا مهره های خود محاصره و 

خانه های بیشتری را تصرف کند.
این بازی قوانین ساده ای دارد، اما به دلیل تعداد 
زیاد احتماالت و آنچه که ضریب انشعاب خوانده 

می شود یکی از سخت ترین بازی ها برای کامپیوتر 
است.

مثال در مقایس���ه، برای کامپیوتر گو دشوارتر 
از شطرنج است، در شطرنج امکان حدود بیست 
حرکت وجود دارد در حالیکه در گو این احتمال 

دویست حرکت است.
آلفاگو یک برنامه کامپیوتری است که آزمایشگاه 
دیپ مایند گوگل برای ب���ازی گو طراحی و تولید 
کرده است. این برنامه در اکتبر سال 2015 توانست 

برای اولین بار یک بازیکن گو را شکست دهد.
پیش بینی برنده این دور تازه رویارویی انس���ان 
و کامپیوتر آسان نیست؛ به خصوص اینکه بیشتر 
بازیکنان تراز اول گو در دنیا به حس و غریزه خود 

اتکا می کنند.
متخصصان آزمایشگاه دیپ بلوی گوگل می گویند 
تعداد ترکیب های ممکن در ب���ازی گو بیش از 
اتم های جهان است. اعالم این خبر یادآور زمانی 
 ،IBM است که خبر مسابقه کامپیوتر شطرنج باز
دیپ بلو، با گری کاسپاروف قهرمان شطرنج جهان 

اعالم شد.
در س���ال 1۹۹6 دیپ بلو گری کاس���پاروف 
را شکست داد، اما در پنج مس���ابقه بعدی آقای 

کاسپاروف سه بار برنده شد و دو بار هم مساوی 
کرد.

در سال 2011، کامپیوتر واتسون IBM با بهترین 
بازیکنان جئوپاردی )Jeopardy( مسابقه داد و 
یک میلیون دالر برنده شد. جئوپاردی یک مسابقه 
تلویزیونی در آمریکا است که به شرکت کنندگان 
در قالب پاسخ، س���رنخ هایی به صورت اطالعات 

عمومی داده می شود.
واتسون به 200 میلیون صفحه اطالعات سازمان  
یافته و سازمان نیافته دسترسی داشت، اما در زمان 

مسابقه به اینترنت وصل نبود.

گو یکی از 
قدیمی ترین بازی های 
صفحه ای دنیا است 
که چند هزار سال 
پیش در چین ابداع 
شده و تسلط بر این 
بازی یکی از چهار 
هنر ضروری برای 
دانش آموختگان چین 
باستان بوده است

محققان دانشگاه یو سی سانتاکروز و دانشگاه بریگهام 
یانگ با استفاده از فناوری  بر پایه  تراشه های نوری موفق 
به تشخیص سریع و شناسایی نشانگرهای زیستی متعدد 
شدند. در واقع آنها روشی جدید برای انجام آزمایش های 
تش���خیص س���نجش چندجانبه ویروس آنفلوانزا روی 

تراشه ای کوچک یافتند.
SienceAlert- هولگر اشمیت، استاد الکترونیک نوری 
دانشگاه مهندسی بسکین دانشگاه سانتا کروز می گوید: 
یک تست آنفوالنزای استاندارد، حدود 10 گونه مختلف 
آنفلوآنزا را شناسایی می کند. پس روشی مدنظر است که 
بتواند 10 تا 15 عامل را به طور هم زمان تشخیص بدهد. 
ما راه کامال جدیدی برای انجام ای���ن کار بر روی یک 

تراشه نوری سیالی ارایه کرده ایم.
در طول ده���ه گذش���ته، اش���میت و همکارانش 
فناوری های مبتنی بر تراش���ه نوری را توسعه داده اند. 

این تراشه ها توانایی شناس���ایی تک مولکول های بدون 
نیاز ب���ه تجهیزات آزمایش���گاهی پیش���رفته را دارند. 
این تراش���ه نوری  س���یالی قابل حمل امکان تشخیص 
 سریع، کم هزینه و مولکول های بیماری و یا ویروس را 

فراهم می کند.
در مطالعات جدید، اشمیت کاربرد جدیدی برای اصل 
تقس���یم چندگانه بر پایه تفکیک طول موج، را معرفی 
کرده اس���ت که در کاربرد گسترده ای در ارتباطات فیبر 
نوری دارد. با ق���رار دادن چندین طول موج نور در یک 
موجبر نوری روی یک تراشه، او موفق به ایجاد الگوهای 
نقطه ای وابسته به طول موج در یک کانال سیال متقاطع 
شد. ذرات ویروس که با نشانگر فلورسنت مشخص شده 
بودند، هنگام عبور از کانال سیال سیگنال های مختلفی 

بسته به طول موج نور جذبی نشانگر ساطع می کردند.
اشمیت می گوید: هر رنگ نور الگوی نقطه های مختلفی 

در کانال تولید می کند. برای مثال، اگر ویروس قرار است 
به نور آبی پاسخ دهد، نه بار در طی عبور از کانال روشن 
می شود، و اگر قرار است به نور آبی پاسخ دهد، هفت بار 

در طی عبور از کانال روشن می شود.
محققان با استفاده از نش���انگر های مختلف فلورسنت 
سه گونه آنفلوانزا نشاندار شده را شناسایی کرده اند. در 
ابتدا، هر گونه ویروس تنها با یک رنگ برچسب گذاری 
شد، و از سه طول موج نور برای تشخیص آنها استفاده 
ش���د. در آزمون دوم، یک گونه با ترکیبی از رنگ های 
مورد استفاده در برچسب های  دو گونه دیگر نشاندار شد. 
باز هم، آشکارساز توانست ویروس ها را با هر ترکیبی از 
نشانگرهای سیگنال  تشخیص دهد. این رویکرد ترکیبی 
از این جهت حایز اهمیت است که تعداد اهداف مختلفی 
که می توان با یک طول موج نور داده شده شناسایی کرد 

را افزایش می دهد.

3
میلیارد نفر

شرکت مایکروسافت گزارش 
ماهانه خود را برای فروشگاه 
 Windows Store اینترنتی
منتش��ر کرد و توضیح داد از 
زمان عرضه نس��خه نهایی 
سیستم عامل ویندوز 10، این 
فروش��گاه بیش از 3 میلیارد 

بازدیدکننده داشته است. 
همکاران سیس��تم- این 
رقم نس��بت به رکورد 2/5 
 Windows میلیارد بازدی��د
Store که ماه گذشته اعالم 
شده بود بیشتر است. شرکت 
مایکروسافت که دفتر مرکزی 
آن در ش��هر واشنگتن واقع 
شده است همچنین جزییاتی 
را در مورد بخش های مختلف 
ابزارهای دانلود ش��ده از این 
فروشگاه بین ماه های اکتبر تا 
دسامبر 2015 منتشر کرد. در 
این گزارش گفته ش��د بخش 
Games مربوط ب��ه بازی ها 
بیشترین مراجعه را داشته و 
30 درصد بارگذاری ها به آن 

مربوط می شود.
بخش ابزاره��ا و خدمات 
 )Utilities & Tools( کاربردی
 Photo &( و، عکس و ویدیو
Video( در رتبه ه��ای بعدی 
قرار دارن��د که ه��ر کدام 
ب��ه ترتی��ب 15 و 8 درصد 
بارگذاری ها را به خود اختصاص 

می دهند.
در بخش بارگذاری مبتنی 
بر زبان های مختلف انگلیسی 
بیشترین محبوبیت را داشته 
است و پس از آن هم زبان های 
اس��پانیایی، برزیلی پرتغالی، 
روس��ی و هندی قرار دارند. 
زبان های فرانسوی، ایتالیایی، 
آلمانی، چینی س��اده شده، 
ترکی، هلندی و کانتونی هم در 
رتبه های بعدی قرار می گیرند. 
مایکروسافت اطالعات بیشتری 
هم در این زمینه منتشر کرد 
که جزییات آن روی س��ایت 
اینترنتی ویندوز ارایه ش��ده 

است.

هوش مصنوعی با سرعت یادگیری
 برابر با انسان

دانشمندان موفق به یافتن روش���ی شده اند که می تواند 
موجب شود تا ساختار هوش مصنوعی ویژه ای ساخته شود که 

سرعت یادگیری برابری با انسان دارد.
ایتنا- سرعت یادگیری هیچ کدام از هوش های مصنوعی 
به اندازه سرعت یادگیری ذهن انسان نیست. با این حال پروژه 
IARPA در پی تغییر این پدیده است. دولت ایاالت متحده 
آمریکا با صرف هزینه ای نزدیک به 28 میلیون دالر برای 
تحقیقات دانشگاه های مطرحی نظیر هاروارد از آنها خواسته 
است تا به علت اصلی سرعت یادگیری ذهن انسان در مقایسه 
باهوش های مصنوعی پی ببرند. برای مثال، ما تنها با یک بار 
مشاهده یک اتومبیل در دفعات دیگر می توانیم به سرعت 
آن را شناسایی کنیم این در حالی است که پیشرفته ترین 
هوش های مصنوعی نیز برای شناخت یک اتومبیل نیاز به 
هزاران مورد و داده های فراوانی دارند. محققان دانشگاه هاروارد 
موظف به ثبت فعالیت های انجام گرفته در قشر بینایی مغز 
پرداختند؛ و به  این  ترتیب به اطالعاتی حیاتی برای ساخت 
هوش های مصنوعی بهتر و کارآمدتر دست یافتند. باید به یاد 
داشت که انجام این ایده بسیار بلندپروازانه و در عین  حال 

سخت خواهد بود. 

دوچرخه استیل ضدزنگ 
به صورت سه بعدی  چاپ شد 

دانشمندان هلندی با استفاده از بازوی روباتیک جوشکار 
دوچرخه استیل ضدزنگ را به صورت سه بعدی پرینت کردند.

آنا- معموال تولیدکنندگان از فرآیند جوش���کاری برای 
ساخت چنین محصوالتی اس���تفاده می کنند. معموال در 
این پروسه از لیزر استفاده می شود تا به طور منتخب پودر 
استیل را ذوب کرده و س���پس آن را به صورت ساختاری از 
الیه های متوالی بسازد اما در حال حاضر تیمی از دانشجویان 
دانشگاه تکنولوژی دلف واقع در هلند روش دیگری را پیش 
گرفته اند، این تیم اولین دوچرخه استیل ضدزنگ جهان را با 
استفاده از تکنیک پرینت سه بعدی مبنی بر بازوی روباتیک 
جوشکاری ساخته اند. این دانشجویان در طی همکاری با کمپانی 
»MX3D« آمستردام، همان کمپانی که در سال 2013 در 
ساخت »پرینتر سه بعدی مواد« کمک کرد، موفق به ساخت این 
محصول شده اند. برخالف پرینترهای سه بعدی قدیمی که اشیاء 
را به صورت افقی روی یک سطح تخت می سازند، در پرینتر 
سه بعدی مواد از یک بازوی روباتیک برای خارج کردن رزین 
روی سطوح افقی یا عمودی استفاده می شود. این ستون های 
رزینی پس از خارج شدن به سرعت سخت شده و تبدیل به 
آثار هنری شبه مدرن می شوند. بدین ترتیب برای رسیدن 
به فرم مورد نظر باید همان طور که ساخته می شوند، آنها را 
 Arc« خم کرده و به هم متصل کرد. فریم این دوچرخه که
Bicycle« نام دارد، در چند بخش اصلی ساخته شده و بعد به 

صورت دستی به  هم جوش داده شده است. 

با بلندگوی آمازون تاکسی پیدا کنید
بلندگوی هوشمند شرکت آمازون تا به حال برای سفارش 
دادن پیتزا یا تقاضای پخش موسیقی اینترنتی قابل استفاده 
بوده، اما از این به بعد برای یافتن تاکسی هم قابل استفاده 

است.
 خبرگزاری فارس- شرکت اوبر می گوید برنامه همراه 
خود را ارتقا داده تا با Echo یا همان بلندگوی هوشمند 
شرکت آمازون سازگار شود. برای استفاده از این خدمات کاربر 
باید خطاب به بلندگو بگوید یک اوبر برایم صدا می  زنی؟ 
پس از این کار ظرف مدت کوتاهی یک تاکسی در محل 
سکونت فرد درخواست کننده حاضر خواهد بود. از جمله 
دیگر جمالتی که برای فراخوان تاکسی از طریق اکو قابل 
درک خواهد بود می  توان به موارد زیر اشاره کرد: برایم امکان 
سواری فراهم کن، اوبر را بیاور البته شما می  توانید از عبارت 

برایم تاکسی بگیر هم استفاده کنید.

ساخت اسکلت خارجی ارزان
 برای راه رفتن معلوالن

یک شرکت آمریکایی نوعی اسکلت خارجی مقرون بصرفه 
تولید کرده که به معلوالن کمک می کند مجددا راه بروند.

ایسنا- فناوری اس���کلت خارجی برقی که تا یک دهه 
پیش کامال تخیلی فرض می شد، اکنون به گزینه ای قانونی 
برای بسیاری از افراد دچار فلج جسمی تبدیل شده است. 
اسکلت های خارجی برقی با کمک اندام و اتصاالت موتوری 
به کاربران مبتال به انواع خاص معلولیت و آسیب های ستون 
فقرات کمک می کند مجددا راه بروند. اما تنها معضل این 
فناوری، هزینه های بسیار باالی آن برای اکثر کاربران است. 
شرکت SuitX در برکلی کالیفرنیا امید دارد بتواند این مسأله 
را با سیستم روباتیک Phoenix حل کند. این فناوری نسبتا 
س���بک با وزن 12 کیلوگرم و قیمت نسبتا ارزان 40 هزار 
دالر تا حدی به مفهوم اسکلت خارجی نزدیک شده است. 
اس���کلت Phoenix تنها برای کمک به راه رفتن مجدد 
معلوالن طراحی شده است. س���ازندگان بدون استفاده از 
رویکرد چندمنظوره ای که سایر طراحان اسکلت خارجی از 
آن بهره می برند، توانسته اند تا میزان زیادی وزن و هزینه ها را 
کاهش دهند. این فناوری تنها از دو موتور استفاده می کند که 
روی هر ران قرار می گیرد. مفاصل ران هر پا را به سمت جلو 
حرکت داده و مفاصل زانو نیز مانند لوالی ساده قفل عمل 
می کنند. اگرچه کاربر همچنان باید از عصای زیر بغل برای 
هدایت و ثابت نگهداشتن سیستم استفاده کنند. از آنجایی 
که Phoenix برای راه رفتن آرام بر روی س���طوح صاف 
طراحی شده، نیازی به مفاصل برقی برای چرخاندن یا پرش 
نیاز ندارد. شرکت SuitX همچنین در حال تولید روبات های 
اسکلت های خارجی مخصوص کار سنگین برای کاربردهای 
 Phoenix صنعتی و شغلی است و امیدوار است بتواند قیمت

را با افزایش تولید مدل های آن در سطح پایین نگه دارد.

بین الملل

تراشه ای که مدل های مختلف آنفوالنزا را شناسایی می کند
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