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نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

8 صفحه رنگی
1000 تومان

معاون سازمان فناوری اطالعات تاکید کرد:

 نگاه به دولت الکترونیکی 
هنوز جزیره ای است

فناوران بررسی کرد

نمایندگی انحصاری موبایل
 به نفع یا ضرر خریداران

روز گذشته رییس اتحادیه دس���تگاه های مخابراتی به مخالفت با ایجاد و 
شکل گیری نمایندگی انحصاری برند در بازار موبایل پرداخت. اما ایجاد چنین 
نمایندگی های از سوی شرکت های موبایلی  چه تاثیری بر نظم دهی به بازار و 

خریداران این کاال خواهد داشت؟

اعزام هیاتی به مولداوی برای 
شناسایی فرصت های تجاری فاوا

صفحه 6

صفحه 5

ظرفیت دسترسی شبکه دیتا 5 برابر شد

وزیر ارتباطات:
 اینترنت تا پایان سال ارزان می شود

صفحه3

صفحه2
افتتاح پروژه های شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات 
ایران گف���ت: موضوع دول���ت الکترونیکی که دولت 
نگاه ویژه ای ب���ه آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، 
بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری 

ایران است.
 رضا باقری اصل افزود: دولت الکترونیکی در 
واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام 
اداری کشور براس���اس فرمایشات رهبر معظم 
انقالب اس���ت که ذیل اصل 44 قانون اساسی 

برآن تاکید داشته اند.

عکس یک 

PB



هشدار پلیس فتا به خریداران 
دوربین های مداربسته

رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس 
فتا ناجا با بیان این که فروش���گاه ها و شرکت ها 
برای نصب دوربین مدار بس���ته حتما از مراکز 
معتبر نسبت به خرید و نصب اقدام کنند، گفت: 
بعد از خرید و نصب این دوربین ها شخصا اقدام 
به تغییر نام کاربری و رمز عبور کنید و به هیچ 

عنوان از شخص دیگری کمک نگیرند.
پلیس فتا- این روزها در هر فروش���گاه یا 
ش���رکتی ش���ما دوربین  های مدار بسته ای را 
می بینید که از سوی صاحبان آنها برای تامین 
بیشتر امنیت نصب شده است اما نبود آشنایی 
با این سیستم ها باعث ش���ده خود دارندگان 
دوربین های مدار بسته قربانی مجرمان حرفه ای 

سایبری شوند و از آنها اخاذی شود.
علیرضا آذردرخش با بیان اینکه نام کاربری 
و رم���ز عبور که از س���وی نص���ب کنندگان 
دوربین های مدار بسته ارایه می شود پیش فرض 
است، افزود: متاس���فانه به دلیل عدم آشنایی 
استفاده کنندگان سیس���تم های دوربین مدار 
بس���ته به نحوه تغییر نام کاربری و رمز عبور 
برای نظارت از راه دور بر فروش���گاه یا شرکت 
خود، این دوربین ها به راحتی هک می شود و در 
اختیار مجرمان سایبری قرار می گیرد و آنها به 
راحتی به سیستم دستگاه ضبط دوربین مدار 
بسته)DVR( نفوذ کرده و به تصاویر و فیلم های 

ضبط شده دسترسی پیدا می کنند.
وی ادامه داد: با نفوذ به سیستم های دوربین 
مدار بس���ته و جمع آوری فیلم های ضبط شده 
اقدام ب���ه اخاذی از دارندگان این سیس���تم ها 

می کنند.
آذردرخش تاکید کرد: در صورت درخواست 
باج و اخاذی قب���ل از هرگونه اقدام و همکاری 
با مجرمان سایبری ش���کایت کرده و با مراجع 

قضایی و پلیس همکاری کنند.
وی در ادام���ه تاکید کرد: حتما نس���بت به 
تغییر نام کاربری و رمز عبور دوربین های مدار 
بسته اقدام کنید و تغییر باید به صورت دوره ای 

صورت گیرد.
این مقام مس���وول یادآور شد: به هیچ عنوان 
نام کاربری و رمز عبور سیستم های دوربین مدار 

بسته را به هیچ فرد دیگری ندهند.
این مقام مسوول به شرکت های نصب کننده 
دوربین های مدار بس���ته توصیه کرد: حتما در 
هنگام تحویل دوربین های مداربسته به مشتریان 
این موارد تاکید شود که نام کاربری و رمز عبور 

را تغییر دهند.  

معاون سازمان فناوری اطالعات تاکید کرد:
 نگاه به دولت الکترونیکی 

هنوز جزیره ای است
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات 
ایران گفت: موضوع دولت الکترونیکی که دولت نگاه 
ویژه ای به آن دارد، ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، 

بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران است.
ایرنا- رضا باقری اصل افزود: دولت الکترونیکی در 
واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری 
کشور براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب است که 

ذیل اصل 44 قانون اساسی برآن تاکید داشته اند.
باقری اصل، تغییر آنچنانی نداشتن نظام اداری بعد 
از انقالب اسالمی را یادآورشد و گفت: شاید تنها چند 
وزارتخانه آنهم براساس احکام برنامه ای و یا مصوبه های 

شورای عالی اداری تغییرات ساختاری داشته اند.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات 
ایران تاکید کرد: هیچ تحول ساختاری چشمگیری برای 
بهبود فرآیندها و ایجاد یک تحول در نظام اداری برای 
اهداف ترسیم شده در سیاست های ابالغی رهبر معظم 
انقالب ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کوچک 

سازی دولت و واگذاری برخی امور، رخ نداده است.
وی با بیان اینکه نظام اداری ایران بر اس���اس دو 
شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نیافته است، افزود: 
افزایش ساالنه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی 
انسانی نشان می دهد تاکنون اقدام موثری برای تحول 

نظام اداری و کارآمدی آن انجام نشده است.
این مقام مس���وول، دولت الکترونیکی را راهکار و 
میانبری برای تحقق این تحول دانست تا به واسطه 
آن نظام اداری براساس سیاست هایی که رهبری اعالم 

کرده اند تغییر یابد.
به گفته وی، اکنون در بس���یاری از کشورها دولت 
الکترونیکی از متحول کننده و توانمندس���از به یک 
زیرساخت تحول، تبدیل ش���ده است به این معنا که 
بدون اس���تفاده از فناوری اطالعات نمی شود انتظار 

تحول داشت.
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات، 
ارایه چند خدمت توسط چند پورتال را محقق شدن 
دولت الکترونیکی ندانست و گفت: گرچه راه حل های 
جداگانه فناوری اطالعات توانسته بخش کوچکی از 
مشکل را تسکین دهد اما این نگاه های جزیره ای، راه 
حل مناسبی برای کارآمدی نظام اداری نبوده و باید 

چاره اساسی اندیشید.
وی چاره اساسی را تدوین یک برنامه تحول نظام 
اداری در دولت دانس���ت و گفت: ضوابط فنی توسعه 
دولت الکترونیکی توسط شورای عالی اداری و شورای 
عالی فناوری اطالعات تدوین شد که برنامه ای منسجم 

است.

New TabNew Tab

پنجره دریچه

وزیر ارتباطات گزارش فناوران را تایید کرد

بازداشت  یک مدیر زیرساخت در ارتباط با »ف.د« 
واعظی خطاب به جهانگرد: شبکه ملی اطالعات را زودتر رونمایی کنید!

وزیر ارتباطات درباره امکان فیلتر شبکه های اجتماعی در مقاطع خاص مانند زمان انتخابات گفت: این 
کار برخالف سیاست های دولت است و اگر شبکه ای اجتماعی قوانین کشور را محترم می شمارد دلیلی 

بر قطع آن وجود ندارد.

شبکه های اجتماعی به خاطر 
انتخابات، فیلتر نمی شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گزارش روز شنبه فناوران 
در مورد ارتباط بازداشت دالل معروف مخابراتی با تغییرات 

در زیرساخت را تایید کرد.
فناوران- محمود واعظی گفت: به محض اینکه از اخبار 
مشکوک منتشرشده درباره یکی از مدیران مطمئن شدیم، 

او را برکنار کردیم.
وی افزود: یک قراردادی قبل این دولت منعقد شده و مدیر 

مربوطه نیز پیش از این دولت سر کار بوده است.
وی گفت: اخباری در این زمینه مطرح شد و پس از اینکه 
اخبار را بررسی کردیم وقتی مطمئن شدیم یکی از مدیران 

چنین مطلبی درباره اش گفته می شود او را عزل کردیم.
وی گفت: هم اکنون از این مدیر بازجویی می کنند و آیا 
اینکه این اخبار درباره او صحیح است یا خیر من نمی توانم 

اظهار نظر کنم.
واعظی تاکید کرد: این دولت و ش���خص من از روز اول 
سیاستمان شفافیت بوده است و با فساد مخالف بودم و به 
محض اینکه چنین اخباری درباره این مدیر شنیدم گروهی 

را برای بررسی این موضوع هماهنگ کردم.

وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه در زمینه اتهام وارد شده 
قضاوت نمی کنیم، تصریح کرد: اما به محض شنیدن حرف 
و حدیث در مورد قرارداد انجام شده و اتفاقاتی که در این 

زمینه افتاده است، جای مدیر را عوض کردیم.
واعظی گفت: اگر مشخص شود که در این قرارداد قیمت 
باالتر بوده حتما اصالح خواهد شد و قوه قضاییه نیز در این 

مورد در حال انجام اقدامات الزم است.
روز ش���نبه فناوران در گزارشی به بررسی سوابق »ف.د« 
پرداخت و از قول یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات نوشت 
تغییرات در زیرساخت به بازداشت این دالل معروف مربوط 

می شود.
وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری از رونمایی پروژه 
تالش شرکت زیرساخت خطاب به مجری شبکه ملی اطالعات 
گفت: اگرچه وی شخصی ایده آل گراست اما تقاضا دارم شبکه 
ملی اطالعات هرچه سریع تر رونمایی و قابل استفاده برای 

مردم شود.
محمود واعظ���ی افزود: در دو س���ال و نیم پیش که به 
وزارت ارتباطات آمدم متوجه شدم اوضاع با بیست و چند 

سال پیش از آن جدا شدم فرق کرده و امروز مدیران این 
وزارتخانه دوس���ت دارند این کارها را برون سپاری کنند تا 

شخصا انجام بدهند.
وزی���ر ارتباطات خطاب ب���ه نص���راهلل جهانگرد رییس 
سازمان فناوری اطالعات گفت: هرچند آقای جهانگرد فرد 
ایده آل گرایی هستند و می خواهند که شبکه ملی اطالعات 
را پس از تکمیل همه مراحل راه ان���دازی کنند اما از آقای 
جهانگرد می خواهم که زودتر این شبکه را رونمایی کنند و 

کاستی ها نیز در حین استفاده برطرف شود.
واعظی با تاکید بر اینکه باید در س���ال آینده هرآنچه که 
داریم از جمله پهنای باند، ش���بکه ملی اطالعات و دولت 
الکترونیکی به سرعت افزایش یابد، گفت: سال آینده در هفته 

دولت شاهد به ثمر رسیدن این اقدامات خواهیم بود.
واعظی یادآور ش���د: برخی فکر می کنن���د اگر با خارج 
مراوده نداشته باشیم به خودکفایی می رسیم اما من این 
اصل را قبول ندارم و معتقدم مردم ما آنقدر هوش���مندی 
دارند که منافع خودش���ان را در عین مراوده با خارجی ها 

حفظ کنند. 

2 خبر

وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات: اگر 
مشخص شود که در 
این قرارداد قیمت 
باالتر بوده حتما اصالح 
خواهد شد و قوه 
قضاییه نیز در این 
مورد در حال انجام 
اقدامات الزم است
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بدینوسیله از کلیه اعضاء ویا نمایندگان آنان دعوت می گردد تادر نشست 
مجمع عمومی عادی ساالنه که در روز سه شنبه مورخ 1394/12/4 ساعت 
16:00 در مح��ل دبیر خانه س��ندیکا واق��ع در خیابان کریمخ��ان – خیابان 
آبان جنوبی – نبش رودس��ر – پالک 3 – س��اختمان مرک��ز تحقیقات صنایع 
انفورماتیک جهت رسیدگی به موارد زیر تش��کیل خواهد شد ، حضور بهم 

رسانند .
 دستور جلسه :

1 - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش هیات مدیره 
2 - بررسی و تصویب تراز مالی سندیکا 

3 - ترمیم اعضاء هیات مدیره و انتخاب بازرس��ان با نظارت  اتاق بارزگانی و 
صنایع و معادن ایران

4 - تعیین روزنامه کثیر االنتشار یا محلی به منظور درج آگهی های مربوط به 
سندیکا 

5 - تعیین حق عضویت ساالنه و ورودی سندیکا 
6 - سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد 

 یک نسخه دعوتنامه به همراه توضیحات مربوطه از طریق نما بر برای اعضا 
محترم ارسال خواهد شد .

)بسمه تعالی(
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساالنه

سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران

هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران 

فناوری

نرم افزار )اپلیکیشن( موبایلی ستاد مجازی جامع انتخاباتی با نام »ستاد«، 
برای گوشی های هوشمند با هدف متناسب و بوی سازی شبکه ای اجتماعی 
با استفاده از زیرس���اخت و توانمندی های داخلی به دست جوانان خراسان 

شمالی طراحی شد.
ایرنا- مصطفی صمدی، مدیر پروژه اپلیکیشن »ستاد« گفت: این نرم افزار 
با افق خدمت رسانی به یک جامعه هدف 20 میلیون نفری در اوج فعالیت های 
انتخاباتی طراحی شده و اقدام های الزم برای اختصاص سرور و پهنای باند 

مورد نیاز در حال انجام است.
وی افزود: نامزدهای انتخابات می توانند از طریق این اپلیکیشن در خصوص 
برنامه ها، ایده ها و شعارهای انتخاباتی خود در بین یک جامعه آماری نامحدود 
نظر س���نجی برگزار و فورا نتیجه نظر س���نجی را از طریق پنل مدیریتی 

اختصاصی خود دریافت کنند.
به گفته وی، تعداد دنبال کنن���دگان صفحه اختصاصی هر نامزد در پنل 
مدیریت به نمایش در می آید و اپلیکیشن، نمودار میزان کاهش یا افزایش 
دنبال کنندگان و هواداران را به نامزدان ارائه می کند. بدین ترتیب نامزدها 
می توانند میزان اقبال عمومی نسبت به برنامه های خود را در مقایسه با سایر 

نامزدها و رقبا تحلیل کنند.

به گفته وی، همچنین امکان معرفی ائتالف ها و همفکران نامزدها ازطریق 
این اپلیکیشن فراهم شده است.

صمدی افزود: نرم افزار ستاد بر خالف س���ایر نرم افزارهای فعال در کشو، 
محدودیت اطالع رسانی منطقه ای ندارد و دارندگان این اپلیکیشن می توانند 

به صورت لحظه به لحظه از طریق شماره گر پیام های ارسالی از آخرین اخبار 
و تحوالت مربوط به کلیه نامزدهای محترم در سطح کشور و هر تعداد حوزه 

انتخابیه که به آن عالقه مند باشند، باخبر شوند.
وی گفت: هدف از طراحی این اپلیکیشن، تبدیل کردن هر گوشی همراه 
به یک ستاد جامع و کامل انتخاباتی فرا منطقه ای بوده است. سرعت آنی 
دراطالع رس���انی، صرفه جویی در هزینه ها، جلوگیری از آلوده شدن چهره 
شهرها و روستاها در اثر تبلیغات محیطی و اطمینان از بابت تحویل پیام های 

تبلیغاتی به جامعه هدف ، از ویژگی های اپلیکیشن »ستاد« است.
به گفته وی، نسخه اپلیکیشن برای نصب روی گوشی های سیستم عامل 

iOS نیز در دست طراحی است.
اپلیکیشن »ستاد« موفق به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
ش���ده و تحویل لحظه به لحظه اطالعات و داده پیام ها اعم از فیلم ، عکس، 
صوت و متن، امکان نصب آس���ان و رایگان روی گوشی های اندروییدی و 
امکان اظهار نظر کاربران در پایان هر داده پیام بخش���ی از قابلیت های این 

اپلیکیشن است.
نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری و عموم مردم 

می توانند این نرم افزار را از setaadapp.ir دانلود و نصب کنند. 

نرم افزارموبایلی ستاد مجازی جامع انتخاباتی طراحی شد

PB



 هشدار مجدد مخابرات تهران 
درباره کالهبرداری پیامکی

شرکت مخابرات استان تهران نسبت به پیامک های 
ارسالی توسط افراد سودجو با مضمون برنده شدن در قرعه 

کشی هشدار دارد.
فناوران- روابط عمومی شرکت مخابرات تهران اعالم 
کرد به تازگی مشاهده شده است که افراد سودجو تحت 
عناوین و مناسبت های مختلف با ارسال پیامک با مضمون 
برنده شدن جایزه نقدی و یا غیرنقدی نسبت به اخاذی از 
شهروندان اقدم می کنند.براساس همین گزارش شرکت 
مخابرات استان تهران، از مشترکان درخواست می نمایند 
به منظور اطمینان از هرگونه اطالع رسانی )پیامکی( به 
آدرس الکترونیکیtct.ir مراجعه و نس���بت به پیامک 
دریافت شده اطمینان حاصل نمایند. اطالع رسانی از سوی 
شرکت مخابرات استان تهران از طریق سایت و درج در 
مطبوعات و یا صدا و سیمای به شهروندان انجام می شود.

مقررات گذاری برای شبکه های 
اجتماعی مجازی

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از 
تدوین آیین نامه مقررات گذاری و س���اماندهی خدمات 
شبکه های مجازی ارتباطی )OTT ( تا پایان سال جاری 

خبر داد.
مهر - صادق عباس���ی ش���اهکوه درباره فراخوان 
نظرخواهی از کارشناس���ان و فعاالن فناوری اطالعات 
برای تدوین ضوابط و مقررات خدمات OTT، اظهار داشت: 
امیدواریم تا پایان سال جاری به جمع بندی نهایی در این 
زمینه برسیم.وی با بیان اینکه مقررات گذاری برای ارائه 
خدمات بر بستر شبکه های OTT در جهت ساماندهی 
بازار سرویس هایی خواهد بود که مستقل از ارائه دهندگان 
سرویس شبکه، روی اینترنت فعال می شوند، ادامه داد: 
با تدوین این آیین نامه، تصمیم گیری در مورد فعالیت 

این شبکه ها، تحت چارچوب مشخص انجام خواهد شد.
معاون رگوالتوری تاکید کرد: با دریافت نظر فعاالن و 
ذینفعان این بخش و بررسی در سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، پی���ش بینی می کنیم که تا پایان 
امسال به جمع بندی نهایی برای تدوین ضوابط و مقررات 
ارائه این خدمات در کشور، دست یابیم.در سالهای اخیر 
اس���تفاده از خدمات ارتباطی و تحویل محتوا از طریق 
اینترنت رشد قابل توجهی داشته است به همین دلیل 
بررسی تاثیرات منفی و مثبت این خدمات بر کاربران 
اینترنت کشور و همچنین تاثیر گسترش استفاده از آنها 
بر کسب و کار در حوزه فناوری اطالعات، می تواند در 
سیاستگذاری های مناس���ب تر برای مدیریت این حوزه، 
حمایت از حقوق و حریم خصوصی کاربران و حمایت از 

توسعه فناوری های نوین، موثر واقع شود.

 راهکار مخابرات برای تامین
 7200 میلیارد ریال سرمایه

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزایش تعرفه، جذب 
فاینانس و صرفه جویی را راه های پیش روی این شرکت 
برای تامین هفت هزار و 200 میلیارد ریال سرمایه مورد 

نیاز تا سال 97 دانست.
ایرنا- زارعیان گفت: برای نوس���ازی و به روزرسانی 
شبکه، این رقم باید محقق شود و اگر تعرفه ها افزایش 
نیابد، این امر شدنی نخواهد بود؛ گرچه مخابرات دنبال 
تامین این سرمایه از روش هایی مانند جذب فاینانس و 

صرفه جویی است.
وی افزایش نیافتن تعرفه ها را عاملی آسیب زا برای 
ش���رکت مخابرات دانس���ت و همراهی بیشتر وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات را خواستار شد.
سخنگوی شرکت مخابرات افزود: انتظار نداریم وزارت 
ارتباطات تعرفه های مخابرات را به مقدار زیاد افزایش 
دهد بلکه افزایش اندک، هدف ها را محقق می کند و به 
مخابرات در امر توسعه، به روز رسانی و خرید تجهیزات 

تازه یاری می رساند.
 زارعیان گفت: یک بار اعالم شد باید شرکت مخابرات 
برنامه سرمایه گذاری ارایه کند که این کار انجام شد. 
سپس برنامه توسعه ای را خواستند که این موضوع نیز 

محقق و به وزارت منعکس شد.
به گفته وی، پس از تغییر تعرفه ها در سال 90 به رقم 
51 ریال برای هر پالس )هر سه دقیقه مکالمه را یک 
پالس می نامند(، قرار بود در سال 92 نیز هزینه آبونمان 
10 هزار ریال افزایش یابد که با تغییر دولت، وزیر جدید 
ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد شرکت مخابرات 
پیش از تغییر تعرفه ها باید طرح هم کدی استان های 
کشور را اجرا کند تا کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی 

اجازه افزایش تعرفه ها را بدهد.
 زارعیان اعالم کرد با اجرای طرح هم کدی، درآمد 
مخابرات در اس���تان هایی مانند سیستان و بلوچستان 
نزدیک به 30 درصد، در استان خوزستان 35 درصد و در 
استان های کوچک تر هشت تا 10 درصد کاهش یافت.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران افزود: از سوی دیگر 
بیش از پنج و نیم میلیون خط تلفن ثابت بی استفاده 
مانده است و مشترکان فقط یک هزار تا سه هزار ریال 
آبونمان می پردازند؛ در حالی که مخابرات نزدیک به چهل 
هزار ریال برای نگهداری از آنها هزینه می کند و هزینه 
چاپ قبض پرداخت و فرستادن آن، بیش از آبونمان است. 
البته شرکت مخابرات سه بسته پیشنهادی برای افزایش 
تعرفه تلفن ثابت به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ارایه کرده است. وی تاکید کرد: شرکت مخابرات ایران 
انتظار دارد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به دور 
از هرگونه سیاسی کاری و مسائل دیگر اجازه افزایش 

تعرفه ها را صادر کند.

New Tab New Tab

ایستگاه مدار

ظرفیت دسترسی شبکه دیتا 5 برابر شد

وزیر ارتباطات: اینترنت تا پایان سال ارزان می شود

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید فهمیده، امامت،  شهرقدس و مالرد  از تاریخ 19 بهمن ماه آغاز می شود. با اجرای 
عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های 3350 تا 3355 به مدت 48 ساعت و پیش شماره های 7715 تا 7717، 7740 تا 7743، 7746 تا 7748، 

7775، 7798، 4681 تا 4689، 6540 و 6541 به مدت 72 ساعت با اختالل همراه است.

اختالل در 4 مرکز 
مخابراتی

با افتتاح پروژه های ش����رکت ارتباطات زیرساخت 
ظرفیت پهنای باند داخل کش����ور در حوزه انتقال به 
3300 گیگابیت بر ثانیه و ظرفیت دسترسی شبکه 

دیتا تا 5 برابر افزایش یافت.
فناوران- محمود خس����روی در مراس����م افتتاح 
پروژه های ش����رکت ارتباطات زیرساخت به مناسبت 
سی و هفتمین س����الگرد پیروزی انقالب اسالمی از 
بهره برداری از پروژه های تالش 2 و تجمیع یک و دو 

خبر داد.
مدیرعامل ش����رکت ارتباطات زیرس����اخت با بیان 
اینکه این پروژه ها با هدف توسعه پهنای باند شبکه 
زیرساخت در کشور اجرا شده گفت: پروژه تالش 2  
در راستای توس����عه انقالب الیه شبکه زیرساخت و 
پروژه های تجمیع یک و دو و با هدف افزایش ظرفیت 

دسترسی شبکه دیتای کشور اجرا شده است.
خسروی درباره پروژه تالش 2 توضیح داد این پروژه 
با هدف توسعه الیه انتقال شبکه زیرساخت اجرا شده 
و با افتتاح این پروژه ظرفیت پهنای باند داخل کشور 
در حوزه انتقال از 2 ه����زار و 500 گیگ بر ثانیه به 
3300 گیگابیت در ثانیه افزایش می یابد و زیرساخت 
الزم برای توسعه شبکه ملی اطالعات به شکل موثر 

فراهم می شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت یادآور شد: 
این پ����روژه همچنین زمینه افزای����ش امنیت تبادل 
اطالعات در داخل، تامین نیاز اپراتورهای داخلی برای 
سرویس دهی بهتر به مخاطبان و ترانزیت دیتا را فراهم 

می کند.
خس����روی همچنین درباره پروژه های تجمیع یک 
و دو اظهار داش����ت: با افتتاح این پروژه های ظرفیت 
دسترسی شبکه دیتای کشور تا 5 برابر افزایش می یابد.

وی یادآور شد: افزایش ظرفیت ارتباطات 31 مرکز 
مابین الیه های دسترسی بر CORE، افزایش ظرفیت 
در الیه دسترسی شبکه و نوسازی بخشی از تجهیزات 
الیه CORE و گیت وی بخشی از عملیات اجرایی این 

پروژه بوده است.
 درخواست هواوی برای احداث دیتاسنتر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در مذاکرات 
پساتحریم شرکت چینی هواوی از ایران تقاضا کرد که 
در کشور ما دیتاسنتر بسازد و ایران با این پیشنهاد 

موافقت کرد.
محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه های شرکت 
ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که وزارت 
ارتباطات برای راه اندازی یک دیتا سنتر توسط هواوی 

مذاکره کرده آی����ا این م����ورد از اولویت های بخش 
ارتباطات کشور است گفت: وزارت ارتباطات از هواوی 
درخواست نکرده که در ایران دیتا سنتر بزند بلکه در 
مذاکراتی که در پس����ا تحریم انجام شد هواوی از ما 
خواس����ت که در ایران دیتا سنتر راه اندازی کند و ما 

موافقت کردیم.
وی گفت: دیتا سنتر مانند یک کارخانه محصوالت 
است که هرچه بیشتر باشد خدمات بیشتری نیز ارایه 

خواهد کرد.
وی گفت: سیاس����ت دولت در گذش����ته بر دولتی 
بودن تمامی دیتاسنترها بود اما این دولت قصد دارد 
دیتاس����نترهای خصوصی پا بگیرند در عین حال در 
هدف گذاری قرار اس����ت چند دیتاسنتر ملی داشته 
باشیم که تمامی  اطالعات کشور را در خود جای دهد.

 وعده کاهش قیمت اینترنت 
واعظی در پاسخ به س����وال دیگری درباره اینکه 
چرا علیرغم داخلی ش����دن بخشی از ترافیک کشور، 
کاربران هنوز پول اینترنت را تماما براس����اس پهنای 
باند بین الملل می پردازند، گفت: نباید هرچه بیشتر 
اینترنت مصرف می شود خانواده قیمت بیشتری برای 
آن بپردازد بلکه اینترنت باید سهم مشخصی در سبد 

خانوار داشته باشد.
وزیر ارتباطات گفت: در سال گذشته تعرفه اینترنت 
ثابت 25 درصد و تعرفه اینترنت موبایل به 0.1 کاهش 
یافت و در نظر داریم در ی����ک مرحله دیگر قیمت 
اینترنت زیرس����اخت و اپراتورها را کاهش دهیم. این 
موضوع در حال بررسی اس����ت و تا آخر سال نهایی 

می شود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به س����وال دیگری درباره 
نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت علیرغم افتتاح ها 
و توسعه های متعدد در شبکه گفت: در دولت یازدهم 
تمام شبکه دسترسی در اختیار بخش خصوصی قرار 
داده ش����ده و بخش خصوصی در این زمینه در حال 

حرفه ای شدن است.
وی با بیان اینکه شرایط نسبت به قبل بهتر شده 
گفت: در حال حاضر سرعت اینترنت موبایل به مراتب 
بهبود کیفیت بیشتری داشته و رفته رفته با افزایش 
آگاهی مردم مطالبات از شرکت ها بیشتر می شود و 

شرکت ها ناگزیر به ارایه کیفیت بهتر می شوند.
واعظی همچنین با بیان برنامه وزارت ارتباطات برای 
تامین اینترنت داخلی و بین الملل به نسبت 80 به 20 
گفت: در حال حاضر در تأمین اینترنت بین الملل کمی 
 از این نسبت تعیین شده عقب هستیم که به زودی 

جبران خواهد شد.
وی یادآور ش����د: البته با انتقال میزبانی سایت های 
ایرانی به داخل، استفاده از دیتا سنترهای داخلی و 
َکش )ذخیره اطالعات( در داخل حتما مجبور نیستیم 
که اینترنت بین الملل را ک����ه ارز بری دارد به مقدار 

مشخصی افزایش دهیم.
  واکنش به مخالفت مخابرات با پس دادن سیم مسی
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره ماده 17 
قانون برنامه شش����م که وزارت ارتباطات را مکلف به 
بازپس گیری بخش های حاکمیتی از مخابرات می کند، 
گفت: دلیل اصلی که یک مجموعه از انحصار دولت 
خارج می ش����ود ایجاد رقابت خواهد بود تا کیفیت 

خدمت رسانی افزایش و تعرفه کاهش یابد.
وی ادامه داد: متاسفانمه زمانی که مخابرات با عجله 
یا از روی ناآگاهی واگذار شد به غلط موارد حاکمیتی 
که باید در اختیار همه باش����د نیز فروخته شد در 
حالیکه پیاده رو و زیرزمین متعلق به کسی نیست که 

بتوان فروخت.
واعظی گفت: ش����رکت های جدی����د اینترنتی نیز 
نمی توانند دوباره زیر تمام خیابان ها را بکنند و از این 
رو مخابرات باید این بستر را در اختیار دیگران نیز قرار 

دهد و بابت نگهداری هزینه بگیرد.
وزیر ارتباطات گفت: در حال حاضر مخابرات این 
شرکت ها را به چشم رقیب می بیند و با آنها همکاری 
نمی کند و در نتیجه رقابت عمال مس����دود ش����ده و 

انحصار دولتی به انحصار جدید تبدیل شده است.
 اختالل مکالمات با طرح مکالمه نامحدود!

وزیر ارتباطات در پاس����خ به این س����وال که چرا 
رگوالتوری با طرح مکالمه نامحدود اپراتورهای موبایل 
مخالفت کرد، گفت: اپراتورها فکر نمی کردند کاری که 

شروع کردند در رقابت به اینجا ختم شود.
وی گفت: در هنگام اجرای این طرح شبکه اپراتورها 
با مشکل مواجه شد و اختالالت و قطعی ها افزایش 
یافت و در نهایت بررسی کردیم و با خودشان صحبت 
کردیم که گفتند فکر نمی کردند به این صورت شود.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطان ب����ا اینکه اپراتورها 
بخواهند امکانات بیشتری بدهند موافق است و از آن 

استقبال می کند.
واعظی درباره اج����رای رومینگ ملی به اپراتورهای 
تلفن همراه نیز گفت: اگرچ����ه این طرح خوب اجرا 
می شود اما در تهران ملموس نیست .وی ادامه داد: 
در تهران به دلیل تراکم جمعیتی باال برای 3 اپراتور به 

صرفه تر است که آنتن نصب کنند.

3 ارتباطات
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وزیر ارتباطات: در سال 
گذشته تعرفه اینترنت 
ثابت 25 درصد و تعرفه 
اینترنت موبایل به 0.1 
کاهش یافت و در نظر 
داریم در یک مرحله دیگر 
قیمت اینترنت زیرساخت 
و اپراتورها را کاهش 
دهیم. این موضوع در 
حال بررسی است و تا 
آخر سال نهایی می شود
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 آینده بازار دوربین در دست کیست؟

شرکت سامسونگ یک دستگاه پخش دی وی دی به بازار عرضه کرده است که فیلم های سینمایی را با کیفیت پرده سینما در خانه نمایش می دهد.
فناوران- این دستگاه که UBD-K8500 نام دارد و از ماه مارس وارد بازارهای جهانی می شود، تصاویر را با کیفیت 4K Ultra HD Blu-ray پخش می کند، به این ترتیب اگر دی وی دی شما دارای کیفیت مطلوبی باشد، می توانید یک فیلم سینمایی با 

کیفیت پرده سینما را در خانه تماشا کنید. 

معرفی نخستین پخش کننده 
 4k دی وی دی با کیفیت

دوربین های عکاسی و 
فیلمبرداری، سالهاست 
که تحت تاثیر دوربین های موبایل مخاطبان خود 
را از دست داده اند؛ اما این به معنای رکود کامل 

بازار این کاال نیست.
بر اس���اس گزارش ها، همچن���ان دوربین های 
حرفه ای و دوربین های خاصی با استفاده ورزشی، 
مانند گوپرو مخاطبانی به نس���بت بیشتر از سایر 

دوربین ها  دارند. 
به گفته فعاالن بازار دوربین ه���ای دیجیتال، 
در حال حاضر بیشترین س���ود در بازار دوربین 
مربوط ب���ه تجهیزات جانبی عکاس���ی و به ویژه 
تجهیزات عکاسی حرفه ای، نظیر لنز، فالش، چتر 
نور و سه پایه اس���ت. عالوه بر این دوربین هایی 
با کاربردهای خاص نظیر گوپ���رو فروش خوبی 
دارند. به عنوان مث���ال نمونه هایی که دارای کاور 
یا محفظه ضد آب هس���تند از جانب غواص ها و 
 عالقه مندان به ورزش های آب���ی مورد توجه قرار 

می گیرد.
در این باره علی کاش���فی یکی از فعاالن بازار 
دوربین های عکاسی می گوید: در دنیای دیجییتال 
هر روز کاالیی جدید، ب���ا قابلیتی متمایز عرضه 
می شود و این موضوع فعالیت در این حوزه را از 
سویی جذاب و از سوی دیگر خطرناک کرده است. 
چرا که در چنین شرایطی س���رمایه گذاری روی 
یک مدل دوربین، با عرضه یک گوشی ضدآب که 
دارای ویژگی های کاربردی دیگری نیز هست به 

شکست ختم می شود.
این فعال بازار دوربین افزود: در ش���رایط فعلی 
موبایل های هوش���مند با آن دوربین های حرفه ای 
به خوبی جای بازار دوربین را گرفته اند و این یک 

حقیقت غیر قابل انکار اس���ت ک���ه دوربین های 
موبایلی بازار دوربین های عکاس���ی و فیلمبرداری 
را کم رونق کرده اند، اما نس���ل جدید دوربین ها، 
به ویژه دوربین هایی برای ثبت تصاویر ورزش���ی 
و دوربین های ضد آب همچن���ان مخاطب دارند. 
ضمن اینکه نس���ل جدید دوربین هایی که روی 
پهپادها نصب می ش���وند نیز وارد بازار ش���ده و 
مخاطبان بس���یاری دارند. کارشناسان می گویند 
که به احتمال قوی ای���ن دوربین های ظریف و 

4 بازار
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 مریم عسگری

سبک وزن با قابلیت نصب روی پهپادها هستند 
 که آین���ده بازار دوربی���ن را در دس���ت دارند.
به گفته آنها، با گس���ترش اس���تفاده از پهپادها 
و کاه���ش محدودیت ه���ای کارب���ری آنها به 
زودی ش���اهد خواهیم بود که بازار دوربین های 
مخصوص این کاالها رش���دی چشمگیر خواهد 
داش���ت، البته در دنی���ای پرتن���وع دیجیتال 
 هر روز باید منتش���ر ورود محصول���ی جدیدتر

 باشیم.

دهه فجر آیینه ای است که خورشید اسالم در آن درخشید و به ما منعکس شد                مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل خامنه ای

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان گرگان                        دهه فجر بر فجر آفرینان مبارکباد

ایس���وس  به تازگی برای اتحادیه گیمرهای 
خود یا همان ROG، کیبوردی تمام مکانیکی 
با نام Horus GK2000 طراحی و وارد بازار 
کرده اس���ت. این کیبورد دارای واحد کنترل 
32 بیتی، 4 مگابایت حافظه داخلی و طراحی 
مخصوص ROG، به هم���راه صفحه مخصوص 
کف دس���ت، پایه های مخص���وص و جایگاه 

مخصوص موبایل است.
ROG Horus GK2000 قابلی���ت ذخیره 
کردن فرآیندها و توالی فش���ردن کلیدها به 
همراه تنظیمات نورپردازی را داراست و کاربر 
می تواند تا 80 دستور ماکروی مختلف برای 
ماوس، کامپیوتر و کنترل چندرسانه ای در این 
کیبورد تعریف کند. همچنین به دلیل تنظیمات 
س���خت افزاری موجود در این کیبورد ، کاربر 
می تواند تا 10 تنظیم مختلف را برای ماکروها 
به صورت همزمان روی کیبورد داشته باشد و 
همچنین برای تغییر آنها از طریق نرم افزار به 
صورت Drag-and-drop تنظیمات ذخیره 
شده روی کامپیوتر را در این کیبورد بارگزاری 
کند. برای دکمه ه���ای GK2000 از کلیدهای 
مکانیکی Cherry MX Red استفاده شده که 
میانگین طول عمر آنها 50 میلیون ضربه است. 
هرکدام از این دکمه ها دارای یک LED قرمز 
بوده و طراحی آنها ارکونومیک باعث می شود تا 
هم برای بازی و هم تایپ کردن مناسب باشند.
این کیبورد همچنی���ن دارای ویژگی %100 
 N-Key به همراه فناوری Anti-Ghosting
Rollover )NKRO( است که باعث می شود 

تمام دکمه هایی که توسط کاربر فشرده می شود، 
توسط دستگاه شناسایی شود. 

 CNC استفاده از آلومینیوم فراوری شده با
و صفحه آنودایز شده در ساخت این کیبورد، 
ظاهری مناسب سلیقه گیمرها به آن داده است. 
 LED دارای نور Horus GK2000 هر کلی���د
قرمز است و 5 پروفایل از پیش تنظیم شده و 
یک پروفایل مخصوص تنظیمات کاربر وجود 
دارد تا نور پس زمینه کیبورد بر اساس سلیقه 

کاربران تنظیم شود.
یکی از پارامتره���ای اصلی که GK2000 بر 
اساس آن ساخته شده است، ارگونومی است، 
به همین دلیل این کیبورد به صفحه استراحت 

دست )Palm rest( به اندازه 47×83 میلی متر 
مجهز شده و  زاویه قرارگیری کیبورد به خاطر 
وجود پایه های مخصوص در زیر کیبورد قابل 
تنظیم اس���ت. همچنین یک پایه جدا شونده 
مخصوص موبایل به آن افزوده شده تا گیمرها 
همواره موبایل خود را در دسترس داشته باشند.

درگاه های اتصالی که برای این کیبورد در 
نظر گرفته ش���ده، 2 درگاه USB و همچنین 

خروجی صدا برای هدفون است.
کیبورد ROG Horus GK2000 همچنیت 
دارای کیف حمل مخصوصی است که داخل آن 
از مواد ضربه گیر اس���تفاده شده تا از ضربه به 

کیبورد جلوگیری کند.

ROG Horus GK2000 ایسوس

شمشیر بران گیمرها

نسل جدید دوربین ها، 
به ویژه دوربین هایی برای 
ثبت تصاویر ورزشی 
و دوربین های ضد آب 
همچنان مخاطب دارند. 
ضمن اینکه نسل جدید 
دوربین هایی که روی 
پهپادها نصب می شوند 
نیز وارد بازار شده و 
مخاطبان بسیاری دارند
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برگزاری چهارمین نمایشگاه 
تخصصی امنیت اطالعات و ارتباطات 
چهارمین نمایشگاه تخصصی امنیت اطالعات 
و ارتباطات با حضور ش���رکت های معتبر این 
حوزه روزهای 26 تا 29 بهمن ماه سال جاری 
در شهرستان محمودآباد استان مازندران برگزار 

می شود.
ایرنا- دبی���ر اجرایی چهارمین نمایش���گاه 
تخصصی امنیت اطالع���ات و ارتباطات گفت: 
ش���رکت بزرگ و معتبر این حوزه در قالب 30 

غرفه دستاوردهای خود را ارایه می کنند.
مصطفی بهمن آبادی گفت: این ش���رکت ها، 
آخرین نوآوری حوزه امنیت و فناوری های بومی 
و غیربومی این حوزه را در چهارمین نمایشگاه 
تخصصی امنیت اطالعات و ارتباطات در معرض 

دید بازدیدکنندکان قرار می دهند.
وی اظهار داش���ت: این نمایشگاه تخصصی با 
هدف آشنایی با جدیدترین راهکارهای ارتقای 
امنیت اطالعات در س���ازمان ها و آش���نایی با 
توانمندی های شرکت بزرگ داخلی برای ارتقای 
سطح امنیت در مرکز آموزش شرکت ملی نفت 

در محمودآباد برگزار می شود.
بهمن آب���ادی همچنین با اع���الم برگزاری 
چهارمین کنفرانس امنیت اطالعات در صنعت 
نفت و پنجمین کنفران���س امنیت اطالعات و 
پدافند س���ایبری در این ایام گفت: در دو روز 
اول این مراسم صرفا به امنیت اطالعات درحوزه 
نفت پرداخته شده و در دو روز بعدی موضوعات 
به صورت کارگاهی در قالب امنیت اطالعات و 

پدافند سایبری ارایه می شود.
وی در مورد برگزاری پنج کارگاه آموزشی در 
روزهای 28 و 29 بهمن م���اه گفت: امنیت در 
فناوری اطالعات، استقرار سیستم مدیریت امنیت 
اطالعات، مراکز عملیات امنیت و امنیت اطالعات 
در اتوماسیون های صنعتی از جمله موضوعات 

قابل ارایه در این کارگاه ها است. 
بهمن آبادی با بیان اینکه جدیدترین اطالعات 
در قالب کارگاه آموزش���ی در این مراسم ارایه 
می شود گفت: سعی شده این مراسم صرفا در 
قالب یک کنفرانس س���اده که تع���دادی افراد 
دور هم جمع شوند و مطالبی فقط ارایه شود، 
 دوری کند و مباحث ب���ه صورت کاربردی ارایه 

شود.
وی با بیان اینکه ایران یکی از کش���ورهایی 
است که هجمه حمالت سایبری به آن خیلی 
زیاد اس���ت، گفت: دس���تگاه های اجرایی با 
جدیدترین حمالت سایبری که به ایران انجام 

می شود در این کنفرانس آشنا می شوند. 

 راه اندازی صندوق حمایت 
از توسعه کارآفرینی زنان 

رییس اتاق مدیران زن ایران گفت: صندوق حمایت 
از توسعه کارآفرینی زنان با هدف تامین منابع مورد نیاز 
برای طرح های توسعه کارآفرینی زنان راه اندازی می شود.

ایرنا- س���هیالجلودار زاده اضافه ک���رد: زنان برای 
اجرای طرح ه���ای کس���ب و کار و کارآفرینی از منابع 
مالی محدودتری نس���بت به مردان برخوردارند و این 
 صندوق می تواند سرمایه مورد نیاز آنها را برای حمایت از 
طرح های کارآفرینی تامین کند.وی اضافه کرد: صندوق 
یاد شده، جمعیت 2.5 میلیون نفری زنان سرپرست خانوار 
جویای کار را می تواند با اختصاص تعدادی از فرصت های 
شغلی مورد توجه قرار دهد و بخشی از معضالت زنان را 
برطرف سازد.جلودارزاده گفت: انتظار می رود بانوان بتوانند 
در بخش صنعت، معدن و تجارت سهم 30 درصدی را در 

قالب برنامه ششم توسعه به دست آورند. 

 استقبال طالفروشان 
از صندوق مکانیزه فروش

رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت: طالفروشان با تجهیز 
واحدهای صنفی خود به صندوق مکانیزه فروش مشکلی 
ندارند و تاکنون این صندوق ها در بسیاری از واحدهای 

صنفی طالفروش نصب شده است.
رواب��ط عمومی اتاق اصناف ای��ران - محمد 
کشتی آرای اضافه کرد: آن دس���ته از طالفروشانی 
که اقدام به تجهیز واحد صنفی خود به صندوق های 
مکانیزه فروش کرده اند، از معافیت مالیاتی برخوردار 
می شوند و اظهارنامه های مالیاتی آنها با چالش مواجه 
نخواهد شد.کشتی آرای تصریح کرد: موضوع معافیت 
مالیاتی موجب شده است مابقی طالفروشان نیز در 
این مقطع نسبت به تجهیز واحدهای صنفی خود به 

صندوق مکانیزه فروش ترغیب شوند.

سیاست های اقتصاد مقاومتی با 
ظرفیت بخش خصوصی قابل اجراست

رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: سیاست های اقتصاد 
مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده باید 
با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و توان مردمی به 

مرحله اجرا در آید.  
ایرنا- محسن جالل پور افزود: با به نتیجه رسیدن 
برج���ام، وظیفه بخش خصوصی ب���رای نقش آفرینی 
اقتصاد کشور بیش از پیش سنگین شده و در این بین 
اتاق های بازرگانی استانها نقش مهمی را عهده دار هستند.

وی یادآورشد: در ش���رایط کنونی که زمینه برداشته 
شدن تحریم ها فراهم شده استان ها باید با بهره گیری از 
ظرفیت های اقتصادی خود برای بهبود وضع اقتصاد کشور 

ایفای نقش کنند.

New Tab New Tab

دریچه پنجره

در دیدار رییس نصر کشور با رییس انجمن شرکت های IT کشور مولداوی وعده داده شد

اعزام هیاتی به مولداوی برای شناسایی فرصت های تجاری فاوا

هیات بزرگ اقتصادی ایتالیا متشکل از 310 نفر به نمایندگی از 197 شرکت، انجمن و بانک در امور زیربنایی، سازه، نفت، گاز و کشاورزی به ریاست 
وزیران حمل و نقل و امور زیربنایی و کشاورزی این کشور اروپایی، امروز برای سفری سه روزه عازم تهران می شوند.این هیات اقتصادی در پی سفر سه 

روزه حسن روحانی در پنجم بهمن ماه )25 ژانویه 2016( و انعقاد توافقنامه های همکاری میان تهران - رم به ایران سفر می کند. 

هیات بزرگ اقتصادی ایتالیا 
امروز به تهران می آید

اردیبهشت ماه هیاتی از ش���رکت های عضو سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور برای بازدید از امکانات و فرصت های 

تجاری کشور مولداوی به این کشور سفر خواهند کرد.
نصر کشور- اتخاذ این تصمیم از نتایج برگزاری نشستی 
است که با حضور ناصرعلی س���عادت رییس سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کش���ور، باقر بحری عضو شورای مرکزی و 
رییس کمیسیون بین الملل س���ازمان نصر کشور و کانو 
رییس انجمن ش���رکت های IT کشور مولداوی برگزار شد. 
نحوه همکاری، شناسایی فرصت ها و امکانات سرمایه گذاری 

و حضور شرکت های عالقه مند از کشور مولداوی در ایران 
موردبحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس س���ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن ابراز 
عالقه مندی در خصوص برق���راری روابط تجاری میان دو 
کشور درزمینه فناوری اطالعات و ارتباطات، گفت: این روش 
فرصت تجاری مناس���بی را برای شرکت های هر دو کشور 
فراهم می کند، س���ازمان نظام صنفی رایانه ای کشور نیز 
هماهنگی های الزم برای اعزام تیمی منسجم از شرکت های 
عالقه مند انجام می دهد تا با برقراری تعامل دوجانبه مسیر 

تجارت میان دو کشور ایجاد و البته تسهیل شود.
سعادت در خصوص وضعیت مناس���ب کشور در زمینه 
پروانه ها و صدور مجوزهای فعالیت در حوزه فاوا در کشور، 
گفت: دولت در چند سال اخیر با افزایش چند برابری پهنای 
باند و اتخاذ سیاست های جدید در زمینه صدور پروانه های 
جدید FCP در حوزه ارتباطات ثابت و همین طور با ایجاد 
فضای مناسب برای س���رمایه گذاری در بخش دیتاسنترها 
برای تولید سرویس های متنوع ش���رایط مناسبی را برای 
فعالیت در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ایجاد 

کرده است.
او در ادامه در خصوص سابقه طوالنی فعالیت در حوزه 
نرم افزار در کشور، افزود: در حوزه نرم افزار نیز شرکت های 
ایرانی در زمینه تولید راهکارهای بومی به خصوص در زمینه 
امنیت اطالعات و فناوری اطالعات که از حساسیت باالیی 

برخوردار است، فعالیت می کنند. 
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در این نشست 
قوانین و روندهای سرمایه گذاری خارجی در کشور را برای 

رییس انجمن شرکت های IT کشور مولداوی توضیح داد 
و او را از وجود قانون تش���ویق و حمایت از سرمایه گذاری 

)FIPPA( مطلع ساخت.    
رییس انجمن شرکت های IT کشور مولداوی نیز در مورد 
امکانات کشورش، افزود: کشور مولداوی از نظر وسعت و 
جمعیت کوچک است و همین مزیتی را ایجاد می کند تا 
بس���یاری از طرح های بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات 
در دنیا ابتدا به صورت پایلوت در کشور مولداوی اجرا شود 
و همین مساله ای است تا این کشور در این حوزه رشد و 

پیشرفت قابل مالحظه ای را تجربه کند.
کانو بابیان اینکه انجمن شرکت های IT کشور مولداوی 
از سال 2008 تاسیس شده است به اهداف و برنامه های 
این انجمن پرداخ���ت و افزود: هدف انجمن ما توس���عه 
صادرات، برقراری تعامالت بین المللی، ارتقا شرایط تجاری، 
بهبود وضعیت اقتص���ادی و تامین منافع در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در کشور مولداوی است و این هدف ها 

را بازارهای جهانی دنبال می کنیم.
او در مورد شرایط مساعد همکاری میان دو کشور گفت: 
فرصت های مناسبی برای تعامل و برقراری ارتباط دوجانبه 
میان دو کش���ور ایران و مولداوی وجود دارد که باید با 

برقراری تعامل بیشتر شناسایی و سپس تقویت شوند.
در ادام���ه این نشس���ت مقرر ش���د تا ضم���ن انجام 
هماهنگی های الزم هیاتی از شرکت های عضو سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور برای بازدید از امکانات و فرصت های 
سرمایه گذاری و تجاری کشور مولداوی در اردیبهشت ماه 
اعزام شود تا مسیرهای تجارت میان دو کشور برقرار شود. 

5 بخش خصوصی

سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور 
هماهنگی های الزم برای 
اعزام تیمی منسجم از 
شرکت های عالقه مند را 
انجام می دهد تا با برقراری 
تعامل دوجانبه مسیر 
تجارت میان دو کشور ایجاد 
و البته تسهیل شود
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آگهی ابالغ اجراییه
پرونده کالسه 3/940243 بموجب مفاد دادنامه شماره 700-94/8/19 صادره از شعبه سوم محاکم حقوقی شهرری محکوم 
علیهم 1- خانم معصومه طالبی ســواد کوهی و 2- آقای ابوذر حجتیان متضامنا محکوم گردیده اند به پرداخت مبلغ 570/000/000 
ریــال بابت قســمتی از وجه چک شــماره 978274-94/4/13 و نیز پرداخت مبلــغ 17/310/000 ریال بابت هزینه دادرســی و 
همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان آقای الیاس گورطوطی زاده و پرداخت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت، ضمناً رای صادره غیابی می باشد.
رئیس شعبه سوم محاکم حقوقی شهرری

آگهی ابالغ جهت معرفی داور به خوانده محمد ریوندی فرزند احمد
در خصوص پرونده کالســه 941542 موضوع خواســته طالق به درخواســت زوجه با توجه به اینکه پرونده برابر دســتور 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 انتشــار این آگهی داور خود را که دارای جامع الشــرایط داوری باشد )متاهل دارای  حداقل 30 سال و آشنا به مسائل 
شــرعی و خانوادگی و اجتماعی( به این شــعبه معرفی نمایند در غیر اینصورت برابر قانون در خصوص دادخواســت مطروحه  اقدام 

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

آگهی ابالغ نظریه کارشناسی 
آقایان حسین - حسن - مجتبی - احمد قمی پور و خانم ها سمیه - سپیده قمی پور - هاجر ثابت کردار و قدم خیرشاه حسینی 
در خصوص دعوی راضیه گوهرشــناس به طرفیت شــما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبی نفیاً یا 

اثباتاً در این شعبه حاضر شوید.
مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه خانواده شهرری

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003680- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشــمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای وحید رضا غفاری فرزند 
حســین به شماره شناســنامه 188 صادره از کاشمر در یک باب منزل به مساحت 151/41 متر مربع پالک 13 فرعی از 2102 اصلی 
واقع در بخش یک شهر کاشمر خریداری از مالک رسمی مالکیت مشاعی متقاضی 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 انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 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. 430 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/5
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003867- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن صالحی فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 3 صادره از کاشمر در یک باب منزل به مساحت 127 متر مربع پالک 538 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه 
کاشــمر خریداری از مالک رســمی آقای ســید محمد مهربان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی 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 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 438 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003866- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن صالحی فرزند حسین 
به شــماره شناســنامه 3 صادره از کاشــمر در یک دربند مغازه به مســاحت 49/82 متر مربع پالک 538 فرعی از 58 اصلی واقع در 
بخش سه کاشمر خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد مهربان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 437 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003867- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن صالحی فرزند حسین 
به شماره شناسنامه 3 صادره از کاشمر در یک باب منزل به مساحت 127 متر مربع پالک 538 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش سه 
کاشــمر خریداری از مالک رســمی آقای ســید محمد مهربان محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهــی 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 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 438 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003348- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای بمانعلی شاکری فرزند حسن 
به شــماره شناســنامه 940 صادره از کاشــمر در یک دربند مغازه به مســاحت 40/83 متر مربع پالک 2070 فرعی از 3026 اصلی 
واقع در بخش یک حومه کاشــمر خریداری از مالک رســمی خانم بتول دانشمندی 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 انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت 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. 436 تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003913- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی موقوفه کربالیی حسین به تصدی 
وقف در یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 366774 متر مربع پالک 74 اصلی واقع در بخش ســه کاشمر خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمعلی ولد کربالیی حسین به عنوان متصدی موقوفه کربالیی حسین محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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. 440   تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4 
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306012003914- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی موقوفه کربالیی حسین به تصدی 
وقف در یک قطعه زمین مزروعی به مســاحت 167387 متر مربع پالک 74 اصلی واقع در بخش ســه کاشمر خریداری از مالک رسمی 
آقای غالمعلی ولد کربالیی حسین به عنوان متصدی موقوفه کربالیی حسین محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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. 442 
تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4 

علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306012003862- هئیــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشــمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم صاحب 
جان ضابط رزق ابادی فرزند محمد  به شماره شناسنامه 84 صادره از کاشمر در سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 
209/65 متر مربع پالک 839 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش ســه کاشــمر خریداری از مالک رســمی مالکیت مشاعی متقاضی 
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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 دادخواست 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. 445 

تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306012003863- هئیــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشــمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی 
عباس پور فرگی فرزند غالمرضا  به شماره شناسنامه 27 صادره از کاشمر در سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 
209/65 متر مربع پالک 839 فرعی از 58 اصلی واقع در بخش ســه کاشــمر خریداری از مالک رســمی مالکیت مشاعی متقاضی 
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 ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 دادخواست 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. 444 

تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306012003717- هئیــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشــمر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن 
افتاده خضر بیگی فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 932 صادره از کوهسرخ در یک باب منزل  به مساحت 184/25 متر مربع 
پالک 170 فرعی از 3027 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشــمر خریداری از مالک رســمی آقای رضا اســماعیل پور قلعه باال و 
خانم زهره نصرتی بیابانکی 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 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 تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد. 428ُ تاریخ انتشار نوبت اول :94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/4
علی امینی - رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر

ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی
بدینوســیله به شــرکت عمران مســتحکم دژ کیهان با امضای ســعید جهانبانی ش ملی 10700179046 به نشانی گرگان 
روســتای لمســک کوچه ولیعصر و اقایان فریبرز تازیکه لمسکی فرزند حسن به ش ش 1629 و کد ملی 2121573267 ساکن 
گرگان جاده اق قال فرودگاه بین المللی گرگان و محمد علی جهانبانی فرزند محمد قلی ش ش 3 کد ملی 2122382155 به اظهار 
ســاکن گرگان دخانیات کوی بوجردی بروجردی ســوم ســاختمان میالد طبقه سوم شــمالی و محمد مهدی عرب ش ش 17 کد ملی 
2122405899 به اظهار ساکن گرگان صیاد شیرازی صیاد 21 ساختمان گلدسته بلوک دوم طبقه سوم واحد ششم ابالغ میشود 
که بانک توســعه تعاون گرگان به استناد قرارداد بانکی شــماره 3112/112/721255/1 مورخ 1390/11/30 جهت وصول 
مبلغ 45000000 ریال تا تاریخ 1390/07/10 به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی 
طبق مقررات علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9400752 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1394/08/17 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی میشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ 
این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.3622
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی گرگان

دادنامه
پرونده کالســه 9409981519100134 شــعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرســتان ســاری )108 جزایی سابق( تصمیم 
نهایی شــماره 9409971512100894 متهم: خانم عظمی خادمی حمیدی فرزند حســین به نشــانی شهرســتان ساری کمربندی 
شرقی کوچه بابانژاد اتهام: استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره »رأی دادگاه« در خصوص اتهام عظمی خادمی حمیدی فرزند 
حســین دائر به نگهداری رســیور و ال ان بی »تجهیزات دریافت از ماهواره« موضوع کیفرخواست شماره 94/8/5-94/4528 
دادســرا عمومی و انقالب ســاری دادگاه با توجه بــه گزارش مرجع انتظامی و اقرار متهم در آن مرجــع به تعلیق آن به وی و نقل 
مکان از منزل قبلی خود و مجهول المکان بودن وی که امکان رســیدگی حضوری به اتهام وی در دادســرا و دادگاه نبوده است لذا 
بزه انتســابی به وی محرز می باشــد و به اســناد بند الف ماده 9 ق.ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ضمن ضبط 
تجهیزات کشــف شــده به نفع دولت متهم را به پرداخت یک میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید. این رأی غیابی و پس از 

ابالغ ظرف 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باشد.
رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو ساری

آگهی مزایده مال غیرمنقول مرحله اول
به موجب دادنامه شــماره 9409975189200303-94/4/23 صادره در پروند کالســه 940256ح2 صادره از شعبه 
دوم حقوقــی دادگاه عمومــی قوچان، خواهان روزیتا شوشــتری فرزند تیمور به طرفیت خوانــدگان 1- محمد صفری 2- غالمعلی 
بازیابی در پرونده کالســه 940250ج م2 تقاضای فروش ششــدانگ یک قطعه باغ میمی به مســاحت 5610 مترمربع تحت پالک 
391 فرعی از 105- اصلی بخش دو قوچان واقع در روزســتانی ناوخ بعد از خانه بهداشــت حاشــیه خیابان اصلی محود است به 
حدود اربعه شماالً: بطول 85 متر مرزیست به محوطه مشجر قدرت اله موجد پالک 246 فرعی، شرقاً: بطور 66 متر محدود است 
به خیابان اصلی روســتا، جنوباً بطور 85 متر مرزیســت به زمین قدرت اله موجد پالک 247 فرعی، غرباً: بطور 66 متر رمزیســت 
به جوی مزرعه ناوخ، که توســط کارشــناس ششــدانگ باغ میمی پالک مذکور به مبلغ یکصد و نود و شــش میلیون و ســیصد و 
پنجاه هزار تومان )1/963/500/000 ریال( ارزیابی گردیده روز دوشــنبه 94/12/17 ســاعت 9 صبح در دفتر شــعبه دوم 
اجرای احکام مدنی دادگســتری قوچان از طریق مزایده حضوری به فروش می رســد مزایده از قیمت پایه کارشناســی شــروع و 
به شــخصی که باالترین قســمت را پیشــنهاد کند فروخته خواهد شــد و 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی 
بــه صورت قبض ســپرده دریافت خواهد شــد چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر بهــای مورد مزایده را نپردازد ده 
درصد ســپرده وی پس از کســر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شــد عالقمندان در صورت تمایل می توانند 5 روز قبل 
از مزایده به دفتر اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از ملک مذکور از سوی این اجرا داده شود و کلیه هزینه های نقل و انتقال 
بر عهده برنده مزایده خواهد بود تخلیه و تحویل ملک ارتباطی به پرونده اجرایی نداشــته و مســتلزم اقدامات قانونی از ناحیه 

برنده مزایده می باشد.
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان

دادنامه
نهایــی شــماره  پرونــده کالســه 9309985185400187 شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شــهر ســرخس )101 جزایــی ســابق( تصمیــم 
9409975185600883 شــاکی: آقای دانیال ناروئی فر فرزند عبدالمجید به نشــانی ســرخس- مزداوند متهم: آقای مجتبی ضیائی رخ فرزند حســن به 
نشــانی ســرخس- مزداوند اتهام: ضرب و جرح عمدی با چاقو »رأی دادگاه« در خصوص اتهام آقای مجتبی ضیائی رخ فرزند حســن دایر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی با چاق و موضوع شــکایت آقای دانیال نارویی فر فرزند عبدالمجید و کیفرخواســت شــماره 9310435185101249-24/12/93 صادره از 
دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان ســرخس، با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی و گواهی های پزشکی قانونی ایشان و مفاد اظهارات نامبرده 
در مرجــع انتظامــی و در مرحلــه دادســرا که نحوه اقدام متهم را در ایراد ضرب و جرح عمدی به شــاکی تصریح نموده اند و صرف نظر از اینکه ایشــان در 
دادســرا حاضر نشــده و با صدور برگ جلب نیز امکان دسترســی به وی فراهم نگردیده و در جلسه رسیدگی شعبه نیز با وصف دعوت از طریق نشر آگهی 
حضور نیافته و دفاعی در برابر عنوان اتهامی معمول نداشــته دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز می داند به اســتناد مواد 17 و 448 و 449 و 559 و بند 
الــف ماده 488 و 709 و 710 قانون مجازات اســالمی مصوب 1392 و تبصره مــاده 614 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 متهم را 
از بابت دو مورد جراحت متالحمه بخیه شــده بازوی چپ به پرداخت ســه صدم دیه کامل و از بابت جراحت دامیه خلف بازوی راســت و ســاییدگی حارصه 
زانونی چپ جمعاً به پرداخت یک و نیم صدم دیه کامل و از بابت ارزش جراحت وســیع بخیه شــده خلف قفســه ســینه در قســمت سمت چپ و خلف شانه 
چپ و تورم دردناک خلف تنه جمعاً به پرداخت چهار صدم دیه کامل در حق شــاکی آقای دانیال نارویی فر فرزند عبدالمجید ظرف مهلت یک ســال قمری از 
تاریخ وقوع جرم )93/01/28( و از جنبه عمومی بزه به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی خواهد بود. م الف 1118 
دادرس شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان سرخس

آگهی
 خواهان / ش��اکی خداداد ربانی  دادخواس��تی به طرفیت خوانده / متهم امامویردی جمش��دی دولت آباد و سید حجت اله حسینی 
ش��هرخفری  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه  و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرس��تان تهران نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی 
ش��هید بهش��تی تهران واقع در تهران خیابان شهید سپهبد قرنی تقاطع خیابان س��میه مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه  
9409980226600614 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 19 /  2 / 1395و س��اعت 8:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
بودن خوانده / متهم و درخواس��ت خواهان / ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .

122287 – منشی دادگاه حقوقی  شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
آگهی 

خواهان / شاکی مهرداد حشمتی و مهرداد پویان دوست دادخواستی به طرفیت خوانده / محمد فرخ زاده به خواسته مطالبه خسارت 
دادرسی و استرداد الشه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا مجتمع قضائی شهید مدنی تهران 
ارجاع و به کالس��ه 9409980228800261 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 29 / 1  / 1395 و س��اعت 11:00 تعیین شده است . به 
علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواس��ت خواهان / ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد .
122276   – مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شماره 21 تهران
آگهی ابالغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظر به تجدید نظر خوانده گان : 1 -  نگار 

نژادی  2  -  مریم اسدی فر
به موجب  دادخواست تجدید نظر خواهی  عزیزه اسداللهی به طرفیت تجدید نظر خوانده گان فوق الذکر نسبت به دادنامه 869 مورخ 
26 / 8 / 94 الزم است نظر به اینکه تجدید نظر خوانده گان مجهول المکان بوده مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا 
نامبرده گان با مراجعه به دفتر شعبه  28 دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضایی شهید مدنی به نشانی خ انقالب خ قدس 
روبروی خ پور سینا ضمن اعالم نشانی صحیح خود با دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظر نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمایند 

واال برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد .
122278 -  مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شماره 21 تهران   

آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه آقای مصطفی دانش چنداق آیدینکه مجهول المکان می باشد ابالغ می 
گردد چون وفق دادنامه شماره 3397  صادره از شعبه 28  در پرونده شماره  940205 موظف است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 500 
ریال بابت اصل خواسته 2 - مبلغ 000 / 290 / 151 ریال بابت هزینه دادرسی 3 -  حق الوکاله وکیل وفق تعرفه  4 -  خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص نرخ  تورم بانک مرکزی در حق محکوم له فاطمه صمدی مقدم 5 -  نیم عشر اجرایی در 
حق دولت شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای 

احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
122280  – مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شماره 21 تهران   

آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدین وسیله به محکوم علیه آقای فرهاد جورابی آیدینکه مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد 
چون وفق دادنامه ش��ماره 107  صادره از ش��عبه 28  در پرونده ش��ماره  920906 موظف است به پرداخت مبلغ 000 / 000 / 750 ریال 
بابت اصل خواسته 2 - خسارت دادرسی و  حق الوکاله وکیل وفق تعرفه  3 -  خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم 
بر اساس شاخص نرخ  تورم بانک مرکزی در حق محکوم له مهرداد ابوالفتحی 4 -  نیم عشر اجرایی در حق دولت شده اید ظرف ده روز از 
انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود . 
122282  – مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی  مجتمع قضایی شماره 21 تهران   

آگهی 
خواهان / شاکی رضا دشتی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم مجید باقری به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه 
س��فته و مطالبه خس��ارت دادرسی  و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبروی خیابان پور سینا مجتمع 
قضائی شهید مدنی تهران ارجاع و به کالسه 9409980228800605 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 30 / 1  / 1395 و ساعت 10:00 
تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده / متهم پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
122284   – مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شماره 21 تهران

آگهی ابالغ اجرائیه به سید محمد هاشم سید چیمه 
محکوم له دالور علیزاده لنک دشت به موجب در خواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9409970226100265 
محکوم علیه محکوم است به استناد مواد 310 و 313 زا قانون مدنی و مواد 515 و 519 و  522 از قانون ایین دادرسی مدنی و استفساریه 
ماده 2 قانون صدور چک بالمحل حکم به محکومیت خوانده به پداخت 000 / 750 / 100 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل مطابق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه  بر اساس نرخ شاخص نرخ تورم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی  ایران از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای کامل حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد .
122285 -  شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران  

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9409980229000638 ش��عبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید مدنی تهران تصمیم 
نهایی ش��ماره 9409970229001071 خواهان : بانک صادرات ایران با وکالت خانم  فاطمه رزاقی منفرد فرزند  حس��ن به 
نش��انی تهران میدان آرژانتین خیابان الوند  کوچه آفرین پالک  2 ط 2 واحد 5 خواندگان1- آقای رس��ول جیالنی فرزند علی 
2 -  آقای محمد حس��ین رضا زاده اش��پلمی فرزند  عباس  3 -  آقای احمد امن پور فرزند حس��ن همگی به نش��انی مجهول 
المکان خواس��ته ها : 1 - مطالبه خس��ارت دادرس��ی 2- مطالبه وجه بابت 3- مطالبه خسارت گردشکار : خواهان دادخواستی 
به خواس��ته فوق بطرفیت خوانده باال  تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت به کالس��ه فوق و جری تش��ریفات 
قانونی در وقت مقرر / فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل اس��ت با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی 
را اع��الم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رای می نمای��د . رای دادگاه در مورد دعوی بانک صادرات ای��ران با وکالت خانم  
فاطمه رزاقی منفرد به طرفیت آقایان 1 - آقای محمد حس��ین رضا زاده اش��پلمی 2 -  رس��ول جیالنی 3 -  احمد امن پور به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 89468493 ریال و س��ود مورد انتظار با احتس��اب خسارت هزینه دادرس��ی حق الوکاله و تاخیر تادیه 
مطالب��ات بان��ک ب��ا ماخذ 30 درصد از تاری��خ 16 /  11 / 83 لغایت 3 / 6 / 94 و از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت اجرا به 
مبل��غ 217601746 نظ��ر به  اینکه قرارداد مضاربه مس��تند دعوی به امضای خوانده ردیف اول ب��ه عنوان اصیل و خواندگان 
بعدی به عنوان ضامنین رس��یده اس��ت که این س��ند به امضای خواندگان رسیده که این امضا از تعرض و تکذیب  مصون باقی 
مانده و حس��ب ماده 1301 قانون مدنی امضا بر ضرر امضا کننده دلیل محس��وب می ش��ود و خواندگان دلیلی بر برائت ما فی 
الذمه خود ارائه نداده اند و دین مس��تقر و مس��تمر بر ذمه ایشان استصحاب می گردد لذا دادگاه دعوی خواهان را موافق حق 
تش��خیص و  به اس��تناد م��واد  10 و 221 و 228 قانون مدنی قانون الحاق دو تبصره به م��اده 15  عملیات بانکی بدون ربا و 
ما ده 403 قانون تجارت و مواد 1988 و 519 قانون ایین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 89468493 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 217601746 ریال خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 16 / 11 / 83 لغایت 3 / 6 
/ 94 و از تاری��خ تقدیم دادخواس��ت  تا زمان اجرای  حکم بر اس��اس 30 در صد اصل طل��ب و مبلغ 9882107 ریال  هزینه 
دادگاه عموم��ی حقوقی تهران  درس��ی و حق الوکاله وکیل بر اس��اس تعرفه له خواهان ص��ادر و اعالم می گردد حکم دادگاه 
غیاب��ی ظرف مهلت بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در همین دادگاه و  از اتمام مهل��ت  وا خواهی ظرف همان فرجه 

قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د  .
122288 -  رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران  

آگهی 
خواهان / شاکی برنا پروری دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محسن فالح و مجید بحری به خواسته الزام به تنظیم سند 
خودرو و مطالبه خس��ارت دادرس��ی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه 28 
دادگاه عمومی حقوقی مجتمع ش��هید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبروی خیابان پور س��ینا مجتمع 
قضائی ش��هید مدنی تهران ارجاع و به کالس��ه 9409980228800571 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 25 / 1  / 1395 و 
س��اعت 10:30 تعیین ش��ده اس��ت . به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده / متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .
122273   – مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شماره 21 تهران

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9109980229000382 ش��عبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید مدنی تهران دادنامه 
ش��ماره 9309970229000899 خواهان : بانک صادرات ایران با وکالت اقای محمد بابایی به نش��انی تهران میدان ولیعصر 
خ فلس��طین ش��مالی کوچه فیروز دهان پ  11 واحد 3  خواندگان1 - آقای محمد رضا اوس��طی 2 -  آقای حمید اوسطی 3 
-  خانم زهرا اوس��طی همگی به نش��انی  نش��ر اگهی 4 -  شرکت تولیدی بازرگانی آراد روانس��ازان پارسیان به نشانی سعادت 
آباد میدان س��رو خ ش��کوغه کوچه اشکان پ 22 ط  2 خواسته : مطالبه طلب گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق 
بطرفیت خوانده باال  تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر 
/ فوق العاده دادگاه بتصدی امضاء کننده زیر تش��کیل اس��ت با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
زی��ر مب��ادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه در مورد دعوی بانک صادرات ایران با وکاات آقای محمد بابایی به طرفیت 
1 - ش��رکت تولیدی بازرگانی آراد روانس��ازان پارسیان به شماره ثبت 340833 و 2 -  آقایان محمد رضا و خانم زهرا هر سه 
ش��هرت اوسطی به خواسته رس��یدگی و صدور حکم بر محکومیت تضامنی  خواندگان به پرداخت  1 – مبلغ 1800000000 
ریال بابت اصل بدهی 2 -  خس��ارات عدم ایفای تعهد قراردادی ) وجه التزام قراردادی  (  معادل 30 درصد از تاریخ 28 / 4 
/ 1390 الی یوم الوصول طلب بانک 3 -  هزینه های ابطال تمبر دادرس��ی و اوراق و س��ایر  هزینه های قانونی و  4 -  حق 
الوکاله وکیل نظر به اینکه قرارداد صدور ضانت نامه مس��تند دعوی و س��ند ضمانت نامه صادره به امضای خوانده اول به عنوان 
اصیل و خواندگان دیگر به عنوان ضامنین رس��یده اس��ت و با توجه به اتمام اعتبار ضمانت نامه و ضبط ضمانت نامه توس��ط 
مضم��ون ل��ه و پرداخ��ت وجه ضمانت نامه از طرف خواهان ل��ه ذی نفع ضمانت نامه و اینکه ب ا پرداخ��ت وجه ضمانت نامه 
مضمون عنه و متعهدین مکلف به پرداخت دیون به ضامن می باش��ند و نظر به اینکه حس��ب ماده 1301 قانون تجارت امضا  
بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد و خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه نکرده و دین مستقر و مستمر بر ذمه 
ایش��ان اس��تصحاب می گردد و با توجه به ضمانت تضامنی و عرضی متعهدین اعم از اصیل و ضامنین در قبال ضامن دادگاه 
دعوی خواهان را موافق حق دانس��ته و به اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 قانون ایین دادرس��ی مدنی و مواد 403 و 404 و 
411 قان��ون تج��ارت و مواد 10 و219 و 223 و 228 و 230 قانون مدنی و قانون الح��اق 2 تبصره به ماده 15 قانون عملیات 
بانک��ی ب��دون ربا دادگاه خوان��دگان را به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 1800000000 ریال  اصل خواس��ته و وجه التزام 
قراردادی معادل 30 درصد اصل خواس��ته از تاریخ 28 /  4 / 90 الی یوم الوصول و مبلغ 46162850 ریال هزینه دادرس��ی 
و ح��ق الوکاله وکیل بر اس��اس تعرفه قانونی له خواه��ان محکوم و اعالم می نماید حکم دادگاه غیابی و ظرف مدت 20 روزرز 
پ��س  از اب��الغ قابل واخواه��ی در همین دادگاه و پس  از اتمام مهلت واخواهی ظرف همان فرجه قابل تجدید نظر خواهی  در 

محاکم محترم تجدید نظر اس��تان تهران می باش��د .
122290 -  رئیس شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران   

تسهیالت

معاون سازمان توسعه تجارت جزییات مش���وق های نقدی و غیرنقدی 
برای صادرات 94 را اعالم کرد و گفت: اس���تقبال نکردن بخش خصوصی 
از مشوق های صادراتی، بهره وری زیرساخت های ایجاد شده را بسیار پایین 

آورده است. 
س��ازمان توس��عه و تجارت- محمدرضا مودودی با بیان این که 
مشوق های صادراتی در دو بخش تسهیالت نقدی و غیرنقدی اعطا می شود، 
گفت: مشوق های نقدی در قالب 200 میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت 
خواهد شد که تمام مسیر آن از جانب سازمان توسعه تجارت طی شده است؛ 
به طوری که موافقت نامه های الزم بین این سازمان و بانک توسعه صادرات 
به عنوان بانک عامل و سازمان برنامه ریزی کشور منعقد شده اما اعتبار الزم 
هنوز از جانب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص نیافته است. 

وی افزود: اگر تامین اعتبار تس���هیالت بانکی تا آخر سال صورت گیرد 
تمام کسانی که در سال 94 درخواست وام کرده بودند، در ازای انجام فعل 

صادرات، حتما مشمول اعطای وام قرار می گیرند. 
مودودی در تشریح مشوق های صادراتی غیرنقدی تصریح کرد: مشوق های 
غیرنقدی در قال���ب 50 میلیارد تومان اعتبار جه���ت آموزش، کارگاه های 
تخصصی و ایجاد زیرس���اخت ها مخصوصا در خطوط حمل ونقل هوایی یا 
دریایی اختصاص یافته است که قرار دادهای مربوطه در بخش حمل ونقل، 
مانند ایجاد خطوط منظم کشتیرانی به آستاراخان در شمال و در جنوب نیز 

خطوط منظم کشتیرانی به عمان ایجاد و یا در دست احداث است. 
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان این که استقبال از بخش خصوصی 
علی رغم اختصاص مشوق های صادراتی و تالش های سازمان توسعه تجارت 

جهت ایجاد بستر برای حضور در بازار های جدید و با ظرفیت مناسب دلسرد 
کننده بوده است، گفت: برای ایجاد بازار هدف عالوه بر توسعه زیرساخت های 
حمل ونقل بحث حضور در نمایشگاه های موجود برای کسب بازار را در دستور 
کار داشتیم و حتی در این نمایش���گاه ها هزینه های غرفه ها را نیز متقبل 

می شدیم ولی از طرف بخش خصوصی واقعا کم لطفی صورت می گیرد. 
وی اظهار کرد: حتما بای���د در انجام برنامه ریزی ها میزان اس���تفاده و 
بهره برداری از ظرفیت های ایجاد ش���ده مورد بررسی قرار بگیرد ولی شاهد 
هستیم که این بهره برداری در طرح های توس���عه  صادرات به نحو احسن 
صورت نمی گیرد. به عنوان مثال وقتی بعد از یکسال درخواست از سوی بخش 
خصوصی خطوط کشتیرانی منظم به آستاراخان راه اندازی شد، بهره برداری 
واقعی آن کمتر از سه درصد بوده که این عدم استقبال ما را دلسرد می کند. 

اعالم جزییات مشوق های نقدی و غیرنقدی صادرات 
استقبال نکردن بخش خصوصی از مشوق های صادراتی، بهره وری را بسیار پایین آورده است 

PB



 Honor 5X با بدنه فلزی 
به بازار ایران عرضه شد

 honor شرکت هوواوی  گوشی هوشمند جدید
5X را با بدنه فلزی، نسل دوم حسگر اثر انگشت روانه 

بازار ایران کرد. 
فناوران- Honor 5X برای اولین بار در نمایشگاه 
CES 2016 رونمایی ش���د. این گوش���ی هوشمند 
دارای صفحه نمای���ش 5/5 اینچی Full HD از نوع 

IPS است.
طراحی این هوشمند از ش���کل ساختمان موزه 
Guggenheim بیلبائو اس���پانیا الهام گرفته شده 
اس���ت. آلومینیوم برش خورده با الماس و طراحی 
ارگونومیک این گوش���ی حس خوب���ی را به کاربر 

می دهد. 
 honor 5X جرج ژائو، مدیرعامل هانر می گوید 
برای نسل امروز طراحی شده و تمامی نیازهای آنها را 
پاسخ می دهد، نسلی که از ابتدا با استفاده از کامپیوتر 

شخصی بزرگ شده اند.  
 استفاده از نسل دوم حسگر اثر انگشت، سرعت باز 
کردن قفل این گوشی را به 5 دهم ثانیه رسانده است. 
از دیگر ویژگی های هانر جدید هوواوی  می توان به 
دوربین 13 مگاپیکسلی و سلفی 5 مگاپیکسلی اشاره 
کرد.  بر اساس این گزارش، honor 5X که به سه 
شکاف کارت مجهز شده است که دو شکاف مربوط به 
میکرو سیم و نانوسیم و یک شکاف مربوط به کارت 

حافظه میکرو SD است.
 این گوشی دو سیم کارته 4G به 16 گیگابایت 
فضای ذخیره سازی و دو گیگابایت رم مجهز شده 

است. 
با پردازنده هشت هس���ته ای و 64 بیتی اسنپ 
دراگون 616 کوالکام می توانید به راحتی بازی های 
سه بعدی با گرافیک باال را بدون مشکل اجرا کنید. 

هانر جدید هوواوی  که دارای باتری 3000 میلی 
آمپری است از فناوری  SmartPower 3بهره می برد 

و می تواند بیش از یک و نیم روز شارژ نگه دارد. 
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اگرچه استیو بالمر هم اکنون در راس مایکروسافت نیست، اما هنوز هم به این شرکت توجه ویژه ای دارد و عملکرد این کمپانی را 
با دقت دنبال می کند. وی به ساتیا نادال هشدار داده که کمپانی مایکروسافت باید مسیر ترسیم شده ای در کسب و کار موبایل دنبال 

کند تا به موفقیت برسد.

استیو بالمر نگران آینده بخش موبایل 
مایکروسافت است

فناوران بررسی کرد

نمایندگی انحصاری موبایل، به نفع یا ضرر خریداران

6

به روزرسانی iOS کاربران 
آیفون را به دردسر انداخت

در روزهای اخیر بعد از به روزرسانی سیستم 
عامل آیفون، برخی کاربران پیام خطایی موسوم 
به Error 53 دریافت می کنند که به معنای از 

کار افتادن کامل گوشی آنهاست.
 فارس- این مش���کل مربوط به آن دسته 
از کارب���ران آیفون 6 و 6 پالس اس���ت که به 
روزرسانی های  iOS 9را روی گوشی های خود 
نصب کرده اند. این مشکل در مورد کاربرانی که 
قبال گوش���ی های خود را تعمیر کرده اند حادتر 

است.
در حالی ک���ه اپل می گوید ای���ن پیام خطا 
با هدف حفاظت امنیت���ی از کاربران نمایش 
داده می ش���ود، این افراد می گوین���د بعد از 
نمایش پیام خطای یاد ش���ده گوشی شان به 
طور کام���ل از کار افتاده و آنه���ا حتی قادر 
 به نگه���داری و ذخیره س���ازی اطالعات خود 

نبوده اند.
ظاهرا مش���کل اصلی مربوط به قابلیت های 
امنیتی حس���گر Touch ID اس���ت. سیستم 
عامل iOS بعد از به روزرسانی این موضوع که 
حسگر Touch ID آیفون یا آیپد کامال با دیگر 
مولفه های گوشی یا تبلت مطابقت داشته باشد، 
را بررسی می کند و اگر مشکلی در این زمینه 
وجود داشته باشد کنترل با مشکل مواجه شده و 
استفاده از Touch ID و اپل  پی که به آن مرتبط 

است ناممکن می شود.
اگر چه هدف از این کنترل امنیتی حفاظت 
از کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده اشخاص 
ثالث از Touch ID اس���ت. اما مشکل یاد شده 
اس���تفاده از کل گوش���ی را برای هزاران نفر 
ناممکن کرده و حال اپل از این افراد خواس���ته 
با خدمات و پشتیبانی ش���رکت مذکور تماس 

بگیرند. 
اپل افزوده که اگر گوشی های کاربران توسط 
اشخاص ثالث تعمیر ش���ده باشد ممکن است 
تنظیمات حس���گر Touch ID که اثر انگشت 
کارب���ران را خوانده و اطالع���ات آن را ذخیره 
می کند، بر هم بخورد و پیام خطای یاد ش���ده 

نمایش داده شود. 
منابع خبری می گویند تعداد زیادی از مردم 
برای حل این مش���کل و حذف Error 53 به 

فروشگاه های اپل مراجعه کرده اند.
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قاچاق اس���ت و تا برچیده ش���دن قاچاق از بازار موبایل کشورمان 
راه درازی در پیش اس���ت. از کاهش تعرفه که بگذریم شاید وجود 
نمایندگی های متعدد و نبود یک نماینده اصلی یا رسمی و انحصاری 
برای یک گوشی یکی از دالیلی اس���ت که باعث می شود گوشی های 
قاچاق در بازار بیشتر موجود باشد و راه  دور زدن واردات رسمی برای 

قاچاقچی راحت تر باشد.
اما اگر یک برند یا نماینده انحصاری و مستقیم آن در کشور فعال 
باش���د، به منظور حمایت از برند خود هم که شده مانع فعالیت های 

موازی، متفرقه و قاچاق در بازار خواهد شد.
3- عدالت قیمت

اگرچه شرکت های جدیدی که به تازگی یا وارد بازار موبایل کشور 
شده اند یا شرکت هایی که اقدام به ارایه سرویس خدمات پس از فروش 
جدید کرده اند، قصد دارند قیمت را در سراس���ر کشور یکسان ارایه 
کنند، اما اگر برای خرید گوش���ی به بازار مراجعه کرده  باشید، غیر از 
نمایندگی رسمی، هر فروش���گاهی قیمت متفاوتی برای گوشی ارایه 
می دهد. بنابراین با وجود نمایندگی های متعدد احتماال قیمت ها هم 
متغیر خواهد و هر شرکت نمایندگی برای رقابت با سایر شرکت ها بسته 
به شرایط و خواست خود هر قیمتی که مایل باشد اعالم می کند که در 

این زمینه هم مشتری در زمان انتخاب سردرگم خواهد شد.
حال آنکه در این خصوص هم وجود شرکت اصلی یا نمایندگی مانع 
بروز مشکالتی از این دست خواهد شد و نوعی عدالت در قیمت گذاری 

و ساماندهی صورت می گیرد.
4- تحویل کاال به شکل کامل 

برای بس���یاری پیش آمده که هنگام خرید یک گوشی با جعبه ای 
روبه رو شده اند که حاوی لوازم جانبی فابریک کارخانه سازنده نیست 
و برخی از لوازمی که پیش���تر کارخانه داخل جعبه گذاشته توسط 
فروشنده برداشته شده و س���پس برای هر کدام از این لوازم مشتری 
باید هزینه  اضافی پرداخت کند. لذا به نظر می رس���د یکی از راه های 
حل این سواستفاده حضور انحصاری یک برند یا نماینده مستقیم آن 

در کشور است. 
5- جلب اعتماد و وفاداری مشتری

در حال حاضر یک فروشگاه اینترنتی یا سنتی معموال طیف وسیعی 
از گوش���ی های برندهای مختلف را به شکل درهم یا انحصاری عرضه 

می کند.
این فروشگاه ها نیز بسته به شرایط خود و بازار می توانند هر زمان 
که مایل باشند، فروش محصوالت یک برند را متوقف کرده و سراغ برند 

دیگری بروند و تعهد خاصی به برند خاصی ندارند.
حال آنکه ایجاد یک نمایندگی انحصاری که تنها متعهد به فعالیت با 
یک برند خاص است، منجر خواهد شد تا با تمام توان در حفظ اعتماد 

و وفاداری مشتری ها و مصرف کنندگان آن برند کوشا و فعال باشد.
6- نمونه هایی از انحصار مثبت

اما مثال بارز تمام مواردی که در خصوص مزایای انحصار ذکر شد را 

می توان در عملکرد شرکت اپل یافت که به شکل انحصاری وارد بازار هر 
کشوری می شود و با نمایندگی خاصی همکاری نمی کند و محصوالتش 
را به شکل مستقیم به دست مشتری می رساند و به این شکل همه 
مشتریان می توانند با خیال راحت چه از لحاظ اصل بودن گارانتی و 
نیز خدمات پس از فروش خرید کنند. از سوی دیگر می توان به انحصار 
ال جی در بازار موبایل کشورمان اشاره کنیم که حتی در پاساژ عالءالدین 
به عنوان بزرگ ترین مرکز خرید و فروش گوشی، نمی شد حتی یک 

دستگاه گوشی بدون گارانتی یا تقلبی از آن پیدا کرد.
مخالفان چه می گویند

با تمام این تفاس���یر اما غالمحس���ین کریمی، ریی���س اتحادیه 
دستگاه های مخابراتی معتقد اس���ت که تجربه نشان داده با حضور 
چندین ش���رکت نمایندگی، خدمات مطلوب تری به مصرف کننده 
ارایه خواهد شد همچنان که در سال های گذشته که برند نوکیا برند 
پر مصرفی در بازار موبایل ایران بود اما با حضور چندین نمایندگی 
فعال وضعی���ت خدمات این کاال در کش���ور با وج���ود تعداد زیاد 

مصرف کنندگان مطلوب بود.
به گفته رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی، تک قطبی شدن بازار 
مشکالتی را برای مصرف کننده ایجاد می کند و می تواند زمینه بروز 
سوء استفاده هایی را فراهم کند و اگر شرکت مادر به یک شرکت ایرانی 
نمایندگی انحصاری کاال و خدمات خود را ارایه کند قانون راه را برای 
ورود دیگر بازیگران نیز باز گذاشته است و در صورتی که وارد کننده 
دیگری صالحیت فروش و ارایه خدم���ات خود را اثبات کند مجاز به 

فعالیت خواهد بود.
 کالم آخر

اگرچه س���ازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه مذکور مخالف 
انحصار نمایندگی برای گوشی های موبایل است، اما مصداق چیزی که 
این نهادها از آن حمایت می کنند امروز پیش روی همه ما قرار دارد و 
آن تنوع قیمت ها، گارانتی های کاغذی، گوشی های تقلبی، بی توجهی 

به مشتری و غیره است.

روز گذشته رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی به مخالفت با ایجاد 
و ش���کل گیری نمایندگی انحصاری برند در بازار موبایل پرداخت. اما 
ایجاد چنین نمایندگی های از سوی شرکت های موبایلی  چه تاثیری 
بر نظم دهی به بازار و خریداران این کاال خواهد داشت. آیا خریداران 
از وجود نمایندگان انحصاری زیان خواهند دید یا این موضوع به نفع 

آنهاست؟
غالمحسین کریمی، رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی دیروز به 
خبرگزاری فارس گفت که سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه 
مخالف نمایندگی انحصاری موبایل در ایران هستند. وی اعالم کرد حتی 
اگر شرکت مادر به یک شرکت ایرانی نمایندگی انحصاری داده باشد، 

قانون با احراز شرایطی اجازه فعالیت به دیگر بازیگران را نیز می دهد.
اما بد نیس���ت به این موضوع از جنبه دیگری ه���م بپردازیم. اگر 
واقع بینانه به بازار موبایل کشورمان نگاه کنیم، می بینیم از چند سال 
پیش که باالرفتن غیر منطقی تعرفه بازار موبایل کشور در ورطه قاچاق 
افتاد، بازار ایران تفاوت زیادی با بازارهای دنیا کرد و این بازار با وجود 
ورود کاالهای قاچاق و تقلبی، به بازار بسیار پرسودی تبدیل شد. حاال 
با برداشته شدن تحریم ها و احتمال ورود نمایندگی اصلی شرکت  های 
بزرگ گوشی ساز دنیا، زمزمه هایی درباره انحصار برخی شرکت ها در 
بازار موبایل به گوش می رسد که در این گزارش به بحث و بررسی آن 

می پردازیم.
مزیت های ایجاد انحصار

اما همانطور که ذکر ش���د، انحصار یا عدم انحص���ار الاقل در بازار 
کشورمان طرفداران و مخالفان زیادی دارد که ابتدا به مزیت ها و دالیل 

آن می پردازیم.
1- برچیده شدن گارانتی های غیر متفرقه

حتی اگر یک بار هم به بازار موبایل س���ری زده باش���ید، حتما با 
گارانتی های مختلف برای یک گوشی مواجه ش���ده اید که هر کدام 
با نام هایی شبیه به هم ارایه می ش���وند و مشتری نمی تواند بین آنها 
انتخاب کند و از سوی دیگر مشخص نیست که کدام گارانتی اصلی 
اس���ت و کدام یک گارانتی متفرقه اند. مگر اینکه مشتری گوشی خود 
را از نمایندگی های اصلی خریداری کند که در بازار ایران بس���یاری 
از مش���تریان تمایلی به خرید از نمایندگی های اصلی ندارند. بر این 
اساس اگر مش���تری اطالع دقیقی از گارانتی های اصلی نداشته باشد 
قطعا متضرر می شود و هرگز خدماتی در صورت خرید گوشی دریافت 

نخواهد کرد.
حال آنکه ایجاد نماینده انحصاری به برچیده ش���دن گارانتی های 

متفرقه و عمدتا بدون پشتوانه منجر خواهد شد.
2- فت قابل مالحظه قاچاق

در حال حاضر بیش از 90 درصد بازار موبایل کشورمان در انحصار 

آگهی  ابالغ  اجرائیه
 به محکوم  علیه آقای  آروین ناصری فرزند ابراهیم  مجهول المکان  ابالغ  می گردد به موجب  دادنامه  شــماره  940400684مورخ 1394/7/19 
کــه  منجــر  بــه ثبت اجرایی گردیده  اســت محکوم  به  مطلقه  نمودن محکوم  لها  خانم  فرشــته  رنجبریان فرزند ابراهیم   در قبــال  بذل  مهریه و حقوقات 
شــرعی و قانونی اش گردیده لذا ظرف  مدت ده روزاز تاریخ ابالغ  اجرائیه و انتشــار آن  نســبت  به اجرای حکم  اقدام نمائید  در صورت  اســتنکاف  دادگاه  

به تکلیف  قانونی  خود  عمل مینماید . م/الف : 5149 
 سوم دادگاه ) اجرای احکام ( حقوقی سنندج  مدیر شعبه

متن آگهی
 در پرونده کالســه 930272  شــعبه  ســوم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب ســنندج  خانم  جمیله  تاوان فرزند  ..  به موجب  لیال  لعل زاد ه به 
اتهام  مزاحمت تلفنی تحت تعقیب قرار دارد  با توجه  به  معلوم  نبودن  محل اقامت  وی  وعدم  امکان  ابالغ  احضاریه  و عدم  دسترســی  به او  طبق ماده 
174 قانون ایین دادرســی   کیفری  مراتب  یک نوبت  در روز نامه   آگهی و متهم  ظرف  یک ماه  احضار میشــود  پس ازانقضای  مهلت مذکور تصمیم  الزم 

گرفته  خواهد شد . م/ الف : 5051 
 صالح  احمد  نژاد  -دادیار شعبه سوم  دادسرای  عمومی و انقالب شهرستان سنندج 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410102512108536 خواهان/شــاکی احمد فردی دادخواســتی به طرفیت خوانده/متهم بیوک بهمن پورعالی به خواسته مطالبه 
اجرت المثل اموال تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان 
ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع وبه کالسه 9409982512101096 
ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/1/17 وســاعت 9:30 تعیین شــده اســت. به علت مجهول المــکان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/
شــاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی 
می شــود تا خوانده/متهم پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت 
ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. 1 قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ســاحلی -دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه اول دادگاه 

عمومی )حقوقی(
منشی دادگاه حقوقی شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-فاطمه مهتری

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه 
شماره 930159 به محکوم علیه مجهول المکان آقای محمد عابدی امین فرزند علی پیروآگهی های منتشره درجراید بدینوسیله به محکوم علیه فوق 
که مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 930997251310691 صادره ازشــعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم درپرونده 
شماره 9309982513100127 مشترکا به همراه صفرعلی عابدی امین وعابدین کورش موحدی به پرداخت مبلغ 51/650/000 ریال بابت قیمت اموال 
مســروقه وپرداخت هزینه کارشناســی بمبلغ 2/000/000 ریال وپرداخت هزینه دادرســی بمبلغ 1/508/100 ریال درحق محکوم له ونیم عشــراجرایی 
وفق تعرفه دولتی درحق دولت محکوم شــده اید، ظرف ده روزازانتشــاراین آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید. درغیراینصورت 
دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. قم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی 

شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-شوندی

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
 شــماره پرونده 9409982513400227 به محکوم علیه مجهول المکان آقایان امیرعباس محمد شــیرازی بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه 
به شــماره 9410092513401761 وشــماره دادنامه مربوطه 9409972513400753 محکوم علیه محکوم است به پرداخت تضامنی با آقای محمد امین 
حاج اســماعیلی مبلغ 100/000000 ریال بابت اصل خواســته وپرداخت مبلغ 7/192/000 ریال بابت خســارات دادرســی وپرداخت خســارت تاخیرتادیه 
برمبنای نرخ شــاخص تورم ازتاریخ چک )1394/2/28( الی االداء 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 بوســیله این آگهی به محکوم علیه فوق الذکرابالغ میشــود تا راسا وطوعا نسبت 
بــه اجرای مفاد اجرائیه وحکم اقدام نماید واال ده روزپس ازابالغ این آگهی، حکم بموقع اجرا گذاشــته میشــود ودراینصــورت برای عملیات اجرایی، ابالغ یا 
اخطاردیگری به محکوم علیه الزم نیســت مگراینکه نامبرده محل اقامت خود را ظرف مهلت مقررفوق کتبا به قســمت اجرای احکام مدنی دادگستری قم واقع 

درخیابان ساحلی اطالع دهند.
مدیردفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی شهرستان قم-علی وفایی 

دادنامه 
شــماره دادنامه 9409972516101842 شــماره پرونده 9409982516100168 خواهان خانم حوری علی عــرب فرزند علی اکبربا وکالت خانم 
فرشــته اعرابی فرزند مصطفی به نشــانی قم-میدان ســعیدی-طبقه فوقانی کفش ملی-دفتروکالت آقای سید رضا میری-همراه 09127577946 خوانده 
آقای رضا خازنی راد به نشــانی قم-خیابان انقالب، کوچه 28، پالک 89-خواســته اعسارازپرداخت محکوم به رای دادگاه دراین پرونده خانم حوری علی عرب 
فرزند علی اکبربطرفیت آقای رضا خازنی راد به خواســته ی قبول اعســارازپرداخت یکجای محکوم به وتقاضای صدورحکم برتقســیط آن، موضوع دادنامه ی 
شــماره 739 مورخه 94/4/4 که به موجب آن خواهان به پرداخت مبلغ 817/980/000 ریال بابت اصل خواســته وسایرخســارات دادرســی وتاخیرتادیه 
محکوم گردیده اســت، طرح دعوی نموده، دادگاه با توجه به اظهارات خواهان واستشــهادیه پیوست دادخواســت وپاسخ استعالمات مضبوط درپرونده واینکه 
شــهود خواهان با حضوردرجلســه ی دادگاه پس ازتفهیم مجازات شــهادت کذب واتیان ســوگند شــرعی برصحت دعوای خواهان مبنی برعدم اســتطاعت وی 
درپرداخت دفعی محکوم به شهادت داده اند وبا توجه به اینکه تشخیص ارزش وتاثیرگواهی با دادگاه می باشد وازطرفی خوانده نیزبه رغم ابالغ درجلسه ی 
دادگاه حاضرنشــده ونســبت به دعوای خواهان ایراد دفاعی ننمود. لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص وبا استناد به ماده 198 قانون آئین دادرسی 
مدنی و 1257و1315و1316 قانون مدنی ومواد 1و2و3و7و8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضمن پذیرش اعسارازپرداخت دفعی ویکجای محکوم 
به حکم به تقسیط آن به این ترتیب که به عنوان قسط اول مبلغ 200/000/000 ریال والباقی آن ماهیانه مبلغ 5/000/000 ریال تا تسویه کامل محکوم 
به با افزایش 20 درصد درهرسال جدید که شروع پرداخت قسط اول یک ماه پس ازقطعی شدن رای می باشد. رای صادره غیابی وظرف 20 روزپس ازابالغ 
قابــل اعتــراض درهمین شــعبه وپس ازآن ظرف 20 روزقابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراســتان قم می باشــد. دادرس شــعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی 
قم-دیندار رونوشت برابربا اصل واداریست وازطریق نشرآگهی جهت ابالغ به آقای رضا خازنی راد تهیه وارسال می گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب 
زندان ساحلی-دادگاههای حقوقی شهرستان قم-طبقه دوم-شعبه 25 مدیردفترشعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی قم-تقی خانی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شماره پرونده 9409982522700883 خواهان رسول پژوه فرزند محمد خوانده سید علی ابراهیمی فرزند سید اسماعیل خواسته مطالبه وجه درتاریخ 
1394/10/16 خواهان رســول پژوه فرزند محمد دادخواســتی حقوقی به طرفیت خوانده ســید علی ابراهیمی به شــرح خواســته فوق به شــعبه 27 تقدیم که 
به شــماره ثبت 940903 وبرای روز 1394/12/19 ســاعت 8/30 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت. وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب 
درخواست خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میگردد خوانده مذکورمی 
تواند ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه ثانی دادخواســت وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رســیدگی دراین شعبه 
حضوربهم رســاند بدیهی اســت درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رســیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود. دفترشعبه 27-ســلمانی مسئول دفترشعبه شورای حل 

اختالف شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم-امیررضا سلمانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه اول-
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای محمد رضا معبودی زرنق فرزند علی دارای شناسنامه شماره 11567 به شرح دادخواست به کالسه 943117 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده است که شادروان علی معبودی زرنق به شناسنامه شماره 6 درتاریخ 1394/9/8 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده 
اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- مســعود معبودی زرنق فرزند علی ش ش 1503 نســبت با متوفی فرزند 2- جواد معبودی زرنق فرزند 
ذوالفعلی ش ش 23 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد رضا معبودی زرنق فرزند ذوالفعلی ش ش 11567 نسبت با متوفی فرزند 4- حانیه معبودی زرنق فرزند 
ذوالفعلی ش ش 0372376215 نسبت با متوفی فرزند 5- فریده کرامت عین الدین فرزند اروج ش ش 1124 نسبت با متوفی زوج. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای حجت اله غالم زاده فرزند نجاتعلی دارای شناســنامه شــماره 602 به شــرح دادخواست به کالســه 943113 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان نجاتعلی غالم زاده فرد به شناسنامه شــماره 149 درتاریخ 1382/12/9 دراقامتگاه دائمی خود را 
فــوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- راضیه دینی زاده فرزند محمد علی ش ش 440 نســبت بــا متوفی زوجه 2- حجت اله غالم 
زاده فرزند نجاتعلی ش ش 602 نســبت با متوفی فرزند 3- محمد حنیفه غالم زاده فرد فرزند نجاتعلی ش ش 462 نســبت با متوفی فرزند 4- عبدالمطلب غالم 
زاده فرد فرزند نجاتعلی ش ش 539 نســبت با متوفی فرزند 5- فاطمه غالم زاده فرزند نجاتعلی ش ش 496 نســبت با متوفی فرزند. اینک با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه 

به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

آگهی ابالغ دادخواست تجدیدنظروضمائم آن به
 تجدیدنظرخوانده مجهول المکان 1- آقای احمد شریعتی 2- آقای حسن شاه مردی تجدیدنظرخواه آقای حسن رحیمی تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی 
نســبت به دادنامــه شــماره 9409972513401051-مورخه 1394/10/22 موضــوع پرونده کالســه 9409982513400574 درتاریــخ 1394/11/12 
تجدیدنظرخواه دادخواست اعتراض وتجدیدنظرخواهی خود نسبت به دادنامه شماره 9409972513401051-1394/10/22 صادره ازاین دادگاه به طرفیت 
شــما را تقدیم نموده که تحت شــماره 9410482513400230 ثبت دفترتجدیدنظرگردیده اســت. که با توجه به مجهول المکان بودن شــما حســب درخواست 
تجدیدنظرخــواه وموافقت دادگاه ومســتندا به ماده 73 قانون آیین دادرســی مدنی مراتب یــک نوبت ودریکی ازروزنامه های کثیراالنتشــاردرج وآگهی میگردد. 
تجدیدنظرخوانده محترم مذکورمیتواند ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه دوم دادخواســت وضمائم به دفتراین دادگاه واقع درقم- خیابان 
ساحلی-دادگســتری شهرســتان قم-دادگاه های حقوقی وعمومی، مراجعه ویا ظرف ده روزازتاریخ آگهی نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید. بدیهی است درصورت 

عدم حضورپرونده پس ازده روزازتاریخ آگهی جهت رسیدگی به اعتراض بعمل آمده به دادگاه تجدیدنظراستان قم ارسال خواهد شد.
مدیردفترشعبه چهاردهم دادگاه حقوقی قم-علی وفایی 

دادنامه
 شــماره دادنامــه 9409972512601187 شــماره پرونده 9409982512600191 خواهان ها 1- آقای حســین آمرهء فرزنــد مرتضی 2- آقای علی 
اوســط رضائی فرزند حســین 3- آقای احمد تلخاب فرزند حســن 4- آقای حیدررحیمی مطلق فرزند جعفرعلی با وکالت آقای علی ثقفی فرزند ابراهیم به نشــانی 
قم-شهرســتان قم-صفاییه-کوچه 37-ســاختمان ثامن-طبقه 2 خوانده آقای مرتضی آرزومندی فرزند محمد به نشــانی قم-فعال زندان خواســته ها 1- مطالبه 
خســارت دادرســی 2- صدورحکم ورشکســتگی رای دادگاه درخصوص دادخواست آقایان 1- احمد تلخاب فرزند حسن 2- حســین آمره فرزند مرتضی 3- علی 
اوســط رضایی فرزند حســین 4- حیدررحیمی مطلق فرزند جعفرعلی با وکالت آقای علی ثقفی به خواســته صدورحکم ورشکســتگی وتعیین تاریخ توقف وخسارات 
دادرســی با این توضیح که خواهانها ازبســتانکاران خوانده می باشــند وکیل آنان تقاضای صدورحکم ورشکســتگی خوانده را به عنوان بدهکارناتوان ازپرداخت 
بدهی مطرح نموده اســت دادگاه جهت رســیدگی به دعوی خواهان موضوع را به کارشناســی ارجاع داد کارشــناس منتخب دادگاه که نظریه وی مصون ازاعتراض 
طرفین باقی مانده مستندا به ماده 19 نظامنامه قانون تجارت واینکه فروش ساالنه خواهان بیش ازیکصد میلیون ریال است نامبرده را تاجردانسته وتایید کرده 
که میزان بدهی خواهان بیش ازمیزان مطالبات ودارایی وی بوده وورشکســته می باشــد وتاریخ توقف را 92/11/15 اعالم نموده دادگاه نیزنظریه کارشــناس را 
مخالف اوضاع واحوال مسلم پرونده تشخیص نمی دهد وبا پذیرش نظریه کارشناس با استناد به مواد 413و414 وبند ب ماده 415و416 قانون تجارت با اعالم 
تاریخ 92/11/15 بعنوان تاریخ توقف حکم به ورشکســتگی خوانده صادرواعالم می نماید وبا اســتناد به ماده 433 قانون تجارت اموال ورشکســته به اســتثناء 
مســتثنیات دین باید مهروموم شــود ونامبرده ازمداخلع درتمام اموال خود حتی آنچه ممکن اســت درمدت ورشکستگی عاید اوگردد ممنوع است وکلیه امورمالی 
وی تحت نظارت ودخالت اداره تصفیه امورورشکسنگی قم به عنوان اداره جایگزین مدیرتصفیه قرارمی گیرد ومستندا به ماده 435 قانون تجارت به لحاظ اینکه 
نامبرده به مفاد مادتین 413و414 قانون تجارت عمل نکرده قرارتوقیف وی نیزصادرواعالم می گردد. این رای حسب مفاد مادتین 536و537 قانون تجارت پس 
ازاعالن وچاپ درروزنامه کثیراالنتشاربرای افراد مقیم ایران ظرف یک ماه وبرای کسانی که خارج ازکشوراقامت دارند ظرف 2 ماه قابل اعتراض دردادگاه محترم 
تجدیدنظراســتان قم می باشــد ضمنا چون کارشناس نوع ورشکستگی را به تقصیرتشخیص داده دفتردادگاه نسخه ای ازدادنامه را برای تعقیب نامبرده وپیگیری 
مساله برای دادستان محترم عمومی وانقالب ارسال نماید. رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت هرگونه ابالغ آقای مرتضی آرزومندی ارسال می گردد. نشانی 

قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی(
رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-حائری

دادنامه 
شــماره دادنامــه 9409972516101685 شــماره پرونــده 9409982511400207 خواهــان آقای ســید محمــود روحانی پوردزفولی فرزند ســید 
عبداالمیربا وکالت خانم خدیجه سیاحت هویدا فرزند غالم عباس به نشانی قم-قم-قم-میدان جهاد-بلواررضوی-طبقه اول-پالک 24 وآقای محسن صالح فرزند 
محمد به نشــانی قم-قم-قم-میدان جهاد-بلواررضوی-نبش قنادی یاســر-پالک 24-طبقه اول خوانده آقای عباس محمدی به نشانی مجهول المکان خواسته ها 
1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خســارت تاخیرتادیه رای دادگاه دراین پرونده آقای ســید محمود روحانی پوردزفولی فرزند عبداالمیربا وکالت بعدی آقای محســن 
صالــح بــه طرفیت آقای عباس محمدی فرزند محمد به خواســته ی مطالبه وجه چک به مبلغ 400/000/000 ریــال معادل چهل میلیون تومان به انضمام هزینه ی 
دادرسی وخسارت تاخیرتادیه بشرح ستون خواسته وحق الوکاله طرح دعوی نموده، دادگاه با توجه به مستندات ابرازی خواهان که عبارتست ازتصویرمصدق یک 
فقره چک به شــماره 088645/45 مورخ 93/9/16 بانک ملت وگواهی عدم پرداخت واینکه وجود چک دراختیارخواهان دلیل براشــتغال ذمه ی خوانده داشــته 
واینکه خوانده به رغم ابالغ درجلســه ی دادگاه حاضرنشــده ونســبت به دعوای خواهان ایراد ودفاعی نکرده؛ خواســته ی خواهان را موجه تشخیص وبا استناد به 
مواد 198-515-519 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 249-313-314 قانون تجارت وتبصره الحاقی ماده 2 وقانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون 
صدورچک خوانده را به پرداخت مبلغ 400/000/000 ریال بابت اصل خواســته ونیزبه پرداخت هزینه ی دادرســی وخســارت تاخیرتادیه ازتاریخ چک تا زمان 
وصول آن براســاس شــاخص تــورم بانک مرکزی وحق الوکاله درحق خواهان محکوم مــی نماید. رای صادره غیابی ظرف مــدت 20 روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی 
دراین شــعبه وپس ازآن به مدت 20 روزقابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظراســتان قم می باشــد. دادرس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی قم-دیندار رونوشت 
برابربا اصل واداریست وازطریق نشرآگهی جهت هرگونه ابالغ به آقای عباس محمدی ارسال می گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاههای 

حقوقی شهرستان قم-طبقه دوم-شعبه 25
مدیردفترشعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به متهم مجهول المکان آقای ابراهیم حاجی زاده فرزند منت علی که مشــخصات بیشــتری از وی در دسترس نمی باشد ابالغ می گردد به موجب 
محتویات پرونده کالســه 940400 متهم اســت به سرقت و تخریب و دستکوب کردن خودرو و فروش مال مسروقه نظر به اینکه برای تحقیق و رسیدگی به اتهام 
مذکور وقت رســیدگی در تاریخ 1394/12/24 ســاعت 12 تعیین شده الزم اســت در موعد تعیین شده برای دفاع از اتهام انتسابی در شعبه 102 کیفری واقع 
در بروجرد، شــهرک اندیشــه حاضر، بدیهی است عدم حضور مانع از ادامه تحقیقات و رســیدگی نبوده و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد این آگهی به تجویز ماده 

115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد.
دفتر شعبه 102 محاکم عمومی )کیفری( بروجرد

آگهی مزایده
آقای حسین رجب نیا صعوه فرزند محمد تقی به ش ش 2 و کد ملی 0703479598 صادره تربت حیدریه به استناد  یک فقره چک به شماره 1393/4/7 
- 806999322 بــه عهده بانک صادرات شــعبه منصوریــه تربت حیدریه مبادرت به صدور اجرائیه ای به کالســه 9300097 و به مبلغ 275/625/000 رایل 
علیه اقای ســعید خرمی فرزند کاظم به ش ش 2443 صادره تربت حیدریه نموده اســت که پســاز ابالغ اجرائیه در تاریخ 93/4/11 صحت آن توســط متصدی 
مربوطه گواهی شــده اســت و ســپس حسب تقاضای بستانکار فوق اصل تمامت 1785 سهم مشاع از 6335 سهم مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان پالک ثبتی 
3 فرعی واقع در اراضی شــهر از 1500 اصلی بخش تربت حیدریه به نشــانی تربت حیدریه میدان مســجد جامع پاســاژ الزهراء ملکی مدیون فوق با حدود اربعه 
برابر پرونده ثبتی بشــرح شــماال به طول 8/5 متر دیوار به دیوار بانک ملی از پالک 1508 اصلی شــرقا در چهار قســمت که قسمت دوم آن شمالی است بطولهای 
4/45 متر و یک متر و 14/30 متر دیوار بدیوار پالک باقیمانده 1498 اصلی و 3 فرعی از 1498 اصلی و 2/10 متر دیوار به دیوار پالک 3 فرعی از 1493 الی 
1497 اصلی و 1و 2 فرعی از 1500 اصلی و باقیمانده 1500 اصلی غربا اول بطول 7/40 متر درب و دیواریست به میداان مرکزی دوم بطول 6/60 متر دیوار 
اشــتراکی ســوم بطول 2/15 متر دیوار اشتراکی چهارم بطول 2/60 متر دیوار اشتراکی پنجم بطول 5/40 متر دیوار اشتراکی ششم بطول 2/55 متر به پالک 4 
فرعی از 1493 الی 1498 و1و2 فرعی از باقیمانده 1500 و 1550 اصلی و اینکه کل پالک مذکور با اوصافی به شرح در سه طبقه و نیم و به صورت یک پاساژ 
میباشــد امتیازات آب و برق و گاز میباشــد ســپس مقدار 1785 سهم مشاع از 6335 سهم از ششدانگ پالک فوق توسط  ارزیاب به مبلغ 20/000/000/000 
ریال ارزیابی و چون مقدار ارزیابی فوق بیشــتر از طلب بســتانکار میباشــد مقدار 30 ســهم به مبلغ 336/134/460 در قبال کل طلب بســتانکار و هزنیه های 
اجرایی بازداشت گردیده است لذا با توجه به قطعیت ارزیابی 30 سهم مشاع از 1785 سهم مشاع از 6335 سهم از ششدانگ پالک فقو در روز دوش نبه مورخ 
94/11/12 از ســاعت 9 الی 12 قبل از ظهر در محل شــعبه اجرای ثبت از مبلغ ارزیابی شــده فوق شــروع و به باالترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید 
ضمنا هزنیه هیا اجرایی بشــرح ماده 40 آئین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا وصول و ســایر هزنیه های احتمالی که مبلغ آن معلوم نیست به شرح بند 

6 ماده 121 آئین نامه فوق به عهده خریدار میباشد. 440
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی ابالغ
آقــای غضنفــر ســپاه کمــری به نشــانی مجهــول المــکان نظــر بــه اینکــه حکــم طــالق شــماره 9409978310300928 - 94/7/29 پرونده کالســه 
9409988310300567  بین شــما و خانم لیال حســنی گوهر چقائی قطعی گردیده در اجرای دســتور ریاست شــعبه 3 دادگاه و تبصره 3 ماده 35 قانون حمایت 

خانواده به شما اخطار میگردد حداکثر ده روز پس از نشر این آگهی به ادرس کرمانشاه بلوار مصطفی امامی 4 راه ارشاد دفتر 36 مراجعه نمائید. 
سردفتر طالق 36 کرمانشاه

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوســیله بــه اقای غالمعلی ســپهوند فرزند پوش علی شناســنامه شــماره 642 صــادره از خرم اباد و شناســه ملی 4071101172 ابالغ میشــود که 
بانک مســکن شــعبه بلوار والیت خرم اباد به اســتناد سند رهنی شــماره 10656 مورخ 1391/7/13 تنظیمی دفتر خانه شــماره 42 خرم اباد جهت وصول مبلغ 
202286223 ریــال تــا تاریخ 1392/9/3 به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شــما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9200292 در این اداره تشــکیل شــده و طرق گزارش مورخ 1392/11/29 مامور پســت محل اقامت شما به شرح متن سند 
شــناخته مشــده لذا بنا به تقاضای بســتانکار وارده به شــماره 36004803 مورخ 1394/10/21 طبق ماده 18 ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی میشــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب میگردد نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام ننمائید مورد وثیقه مندرج در ســند رهنی فوق با تقاضای بســتانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بســتانکار و حقوق 

دولتی استیفا خواهد شد. 2087
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی خرم اباد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای احمد محســنی  به اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی  شــده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت المثنی نوبت اول به 
این اداره مراجعه نموده و مدعی میباشــد ســند مالکیت ششــدانگ پالک 1909 فرعی از شــماره 54 اصلی واقع در بخش 6 شهرستان بردسکن که متعلق به وی 
میباشــد بعلت بی احتیاطی مفقود شــده اســت با بررسی دفتر امالک معلوم شد ســند مالکیت اولیه ذیل ثبت 53580 صفحه 133 دفتر امالک جلد 63 بنام احمد 
محســنی صادر و تســلیم شــده سپس مع الواسطه به متقاضی انتقال قطعی یافته  و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوســت اصل ســند مالکیت یا سند معامله رســمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رســمی نســبت به صدور ســند مالکیت المثنی و تســلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 186
علی خدادادی - رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خواهان بانک صادرات ســمنان با مدیریت اقای محمد تقی وکیلی با وکالت اقای عباســعلی جاللی به طرفیت آقایان 1- محمد کســائیان فرزند علی 2- سید 
اصغر حیدریه فرزند ســید ابراهیم 3- ابراهیم حاجی علیان فرزند علی 4- شــهربانو صبوری فرزند وردی بخواسته مطالبه مبلغ 44/666/667 ریال به انضمام 
خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد بر ماخذ 20 درصد تا تاریخ 1392/11/15 به مبلغ 56/218/779 ریال و از تاریخ اخیر الذکر الی یوم الوصول روزانه به مبلغ 
24/474 ریال خســارت عدم ایفای تعهد به اســتناد قرار داد پیوست به انضمام خسارت دادرســی و حق الوکاله وکیل به دادگاه عمومی مهدیشهر ارائه که جهت 
رسیدگی به شعبه اول ایندادگاه ارجاع و شماره کالسه 940889 عمومی ح ثبت و برای روز سه شنبه مورخ 94/12/25 ساعت 12:30 ظهر تعیین وقت گردیده 
اســت و چون خواندگان 1- ســید اصغر حیدریه فرزند ابراهیم 2- شــهربانو صبوری فرزند وردی مجهول المکان اعالم شــده اند  لذا بر حسب تقاضای خواهان و 
دســتور دادگاه مســتند به ماده 73 مصوب 1379 مراتب فوق یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج و از خوانده فوق الذکر دعوت میشــود که از تاریخ 
نشــر آگهی قبل از حلول وقت دادرســی به دفتر شــعبه اول ایندادگاه مراجعه ضمن دریافت دادخواست و ضمائم آدرس دقیق خود را کتبا اعالم دارد و در جلسه 
دادرســی شــرکت نمایند در غیر اینصورت مفاد دادخواست وضمائم و وقت دادرسی ابالغ شــده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد نمود. چنانچه بعدا 

نیازی به درج آگهی باشد فقط یکبار و مدت آن ده روز خواهدبود . م الف 2459
  مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی مهدیشهر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306007002661- 1394/11/13 کالســه پرونــده 92/347 اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نور محمد ابراهیمی فرزند ابراهیم  به 
شــماره شناســنامه 21 صادره از تربت جام  در ششــدانگ یک باب منزل به مساحت 270/30 متر مربع مفروز و مجزی  شده از پالک 37 فرعی از 17  اصلی واقع 
در خراســان رضوی بخش 13 مشــهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از محل مالکیت مشــاعی متقاضی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 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 250 تاریخ  انتشار نوبت 

اول : 94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/5
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306007002646- 1394/11/11 کالســه پرونده 92/1282 اول موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم منیره پاسبان فیروزکوهی فرزند محمد 
به شــماره شناســنامه 118 صادره از تربت جام  در ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یک باب منزل به مســاحت 241 متر مربع مفروز و مجزی  شده از پالک 1220  
اصلی واقع در خراســان رضوی بخش 13 مشــهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از مالک رســمی آقای محمد پاسبان فیروز کوهی متقاضی محرز گردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 249 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/5
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139460306007002549- کالسه پرونده 91/988  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدل احد ناصری مراد ابادی فرزند ایوب به شماره شناسنامه 
624 صادره از تایباد  در ششــدانگ یک باب منزل مســکونی به مســاحت 190 متر مربع مفروز و مجزی  شــده از پالک 1832 فرعی از 3  اصلی واقع در خراسان 
رضــوی بخش 13 مشــهد حوزه ثبت ملک تربت جام خریداری از محل مالکیت مشــاعی متقاضی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 251 تاریخ  انتشــار نوبت اول : 

94/11/19 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/12/5
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

آگهی ابالغ مجهول المکان 
در پرونده کالسه 941594 اجرا ش به موجب دادنامه شماره 9409978517200610 صادره از شعبه 122 شوراهای حل اختالف مالیر له آقای محمود 
غفاری علیه اقای اصغر باقری  اجرائیه به شــرح ذیل صادر گردیده اســت . به موجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره 9410098517200434 محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخت 8340000 ریال بابت اصل خواســته و 175000 ریال هزنیه دادرســی در حق خواهان صادر مینماید  با توجه به مجهول المکان 
بودن محکوم علیه مفاد این اجرائیه یک نوبت در روزنامه محلی استان انتشار و ده روز پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و جهت محکوم علیه اخطار و 

یا ابالغ دیگری صادر نمیگردد مگر آنکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام مدنی مالیر اعالم نماید
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری مالیر

آگهی ابالغ مجهول المکان 
در پرونده کالسه 941593 اجرا ش به موجب دادنامه شماره 9409978517200608 صادره از شعبه 122 شوراهای حل اختالف مالیر له آقای محمود 
غفاری علیه اقای علی روزبهانی  اجرائیه به شرح ذیل صادر گردیده است . به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410098517200435 محکوم 
علیه محکوم اســت به پرداخت 5/390/000 ریال بابت اصل خواســته و 175000 ریال هزنیه دادرسی در حق خواهان صادر مینماید  با توجه به مجهول المکان 
بودن محکوم علیه مفاد این اجرائیه یک نوبت در روزنامه محلی استان انتشار و ده روز پس از آن به مرحله اجرا گذارده خواهد شد و جهت محکوم علیه اخطار و 

یا ابالغ دیگری صادر نمیگردد مگر آنکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به اجرای احکام مدنی مالیر اعالم نماید
مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف دادگستری مالیر

آگهی وقت رسیدگی
بدینوســیله آقایان 1- حســین شــیری فرزند صحبت اله 2- حیدر حیدری فرزند رحمت اله که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرسی در اختیار  خواهان 
نمیباشــد ابالغ میگردد خواهان بانک مهر اقتصاد  دادخواســتی به طرفیت شما بخواسته مطالبه وجه چک به دادگاه شعبه اول عمومی مالیر تقدیم داشته به کالسه 
940740 به ثبت رســیده چون آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حسب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرسی مدنی به شما ابالغ میگردد 
که در راس ســاعت 11 صبح شــنبه  مورخ 95/2/25  دردادگاه شــعبه اول عمومی مالیر حاضر شــوید در ضمن میتوانید به دفتر دادگاه مراجعه و نســخه ثانی 

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

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی اصغر شــهبازی  دارای شناســنامه شــماره 99 به شرح دادخواست به کالســه 2/365/94 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شــادروان مراد حاصل جمشــیدی فرد بشناسنامه 212 در تاریخ 94/7/25 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- علی اصغر شهبازی شماره شناسنامه 99 متولد 1343/7/6 خواهر زاده متوفی 2- حیدر شهبازی شماره شناسنامه 5969787175  
متولد 1342/6/2 خواهر زاده متوفی 3- علی احمد شهبازی شماره شناسنامه 5969701688 متولد 1341/12/2 خواهر زاده متوفی 4- عینا شهبازی شماره 
شناســنامه 100 متولد 1338/1/1 خواهر زاده متوفی 5- ســلطنت شهبازی شماره شناسنامه 54 متولد 1325/12/18 خواهر زاده متوفی 6- صاحب شهبازی 
شــماره شناســنامه 5969786748 متولد 1327/11/16 خواهر زاده متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. 
شعبه 2 شورای حل اختالف روانسر

متن آگهی
آقای مسعود کاشانی لطف آبادی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی آقای مهدی تفقد راستی به طرفیت شما بدینوسیله ابالغ می شود که پرونده کالسه 
940344 منجر به صدور اجراییه علیه شــما مبنی بر حضور در دفتر اســناد رســمی و انتقال رســمی شــش دان گخودرو پی کی به شــماره انتظامی 417س12-
ایران12 به نام خواهان 2- پرداخت مبلغ سیصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی 3- مبلغ دویست و چهل هزار ریال بابت هزینه درج آگهی در حق خواهان 
و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی در حق دولت گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 19-118-119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج 
می گردد. این اجراییه ده روز پس از انتشــار بموقع اجراء گذارده خواهد شــد و پس از این برای عملیات اجراییه ابالغ یا اخطار دیگری به شــما نخواهد شــد مگر 
اینکه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجراء اعالم نمایید. م الف 28880            مسئول دفتر شعبه 188 شوراهای حل اختالف مشهد

دادنامه
پرونده کالســه 9409988495300492 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو شــهر هرسین)101 جزایی ســابق( تصمیم نهایی . شکات : اقای خداداد 
زارعی فرزند خدامراد همگی به نشانی شهرستان هرسین روستای قیسوند متهم آقای روح اله باپیرزاده فرزند اسد به نشانی شهرستان کرمانشاه شهرک 
ظفر ایســتگاه دو خیابان بهرام جنب نانوایی ماشــینی اتهام ها : بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از لحاظ جنبه خصوصی و 
دیه رای دادگاه : به حکایت مندرجات پرونده آقای روح اله باپیرزاده فرزند اســد 30 ســاله مجرد با ســواد ازاد فاقد ســابقه کیفری ساکن کرمانشاه آزاد با 
التزام به حضور با تعیین وجه التزام متهم اســت به بی احتیاطی در امر رانندگی با وســیله نقلیه موتوری منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نســبت به 
خداداد زارعی موضع کیفرخواســت شــماره 941043829020419 صادره از ســوی دادسرای عمومی و انقالب شهرســتان هرسین که به موجب آن برای 
متهم موصوف تقاضای مجازات شــده اســت دادگاه با التفات به جمیع اوراق پرونده نظر به اعالم شکایت شاکی علیه متهم مزبور مبنی بر مطالبه دیه گزارش 
اولیه تنظیمی مورخ 94/6/19 مرجع نیروی انتظامی به شرح برگ1  پرونده نظریه پزشکی قانونی پیوست پرونده نظریه افسر کاردان فنی تصادفات راهور 
که مصون از اعتراض باقی مانده و با اوضاع و احوال مبین قضیه مبایتنی ندارد اقرار نامبرده در مرحله دادســرا و نی زعدم حضور وی در جلســه دادرســی 
دادگاه در جهت رد اتهام انتســابی مدافعات نماینده محترم دادســتان کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان هرسین علیهذا بنا 
به مراتب فوق بزهکاری مشارالیه در حد اتهام معنونه نزد محکمه ثابت محرز و مسلم است و با اعالم اینکه جرم حادث شده در حکم شبه عمدی است بنابر 
این دادگاه اوال در جهت جنبه خصوصی جرم با عنایت به مطالبه دیه از ســوی شــاکی به اســتناد بند ب ماده 488 -489 بند ب ماده 709-638-646 بند 
ب ماده 714 - 550 - 715 از قانون مجازات اســالمی مصوب 92/2/1 متهم را به تادیه 1- یک صدم دیه کامل بابت جرح دامیه ســاق پای چپ 2- یک 
و نیم هزارم دیه کامل بابت کبودی ســاق پای چپ 3- نیم درصد دیه کامل بابت ارض تورم پوســت ســر ســمت راست در حق شاکی محکوم مینماید مهلت 
پرداخت دیه دو سال از تاریخ تصادف است در ضمن متهم مکلف است در هر سال نصف دیه را در حق شاکی پرداخت نماید ثانیا از جهت جنبه عمومی جرم 
به استناد ماده 717 از قانون مجازات اسالمی مسوب 1375/3/2 و با رعایت بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد 
معیــن مصــوب 1373/12/28 با اصالحات بعدی و اعتقاد دادگاه به بقاء قانون وصول متهم را بــه تادیه دو میلوین ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم مینماید رای صادره غیابی محسوب توجها به مواد 406 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مسوب 92/12/4 ظرف مدت 
بیســت روز  از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه بوده و سپس بعد از مضی مدت مزبور ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم 
تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد. تبصره 1 ماده 68 : ابالغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می آید برای ابالغ در محل کار کارکنان دولت 
و موسســات مامور به خدمات عمومی و شــرکتها اوراق به کارگزینی مربوط یا به نزد رییس کارمند مربوطه ارســال میشــود اشخاص یاد شده مسئول اجرای 
ابالغ میباشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند در غیر اینصورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم میگردند .
 رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو شهرستان هرسین

دادنامه
هیــات داوران : اقایــان محمــد حســین صادقی ) رئیس( و غالمحســین گل اور مستشــار . تجدید نظر خــواه : خانم خدیجه خزایی فرزند خســرو به 
نشــانی ســنقر خیابان ابوذر غفاری نرســیده به مســجد باب الحوائج منتهی به خیابان شــهید جواد سرحدی نرسیده به پارک بســیج منزل اسماعیل ساعدی 
کد پســتی 42349-67517 تجدید نظر خوانده : آقای رضا بیات فرزند محمد اســماعیل به نشــانی مجهول المکان تجدید نظر خواســته : دادنامه شــماره 
9409978430200267 - 1394/3/21 پرونده کالســه 9309988430301159 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنقر تاریخ 
ابــالع رای تجدید نظر خواســته تاریخ وصــول 1394/03/21 درخواســت تجدید نظر 1394/04/02 هیات دادگاه با بررســی محتویــات پرونده وقرائت 
الیحه ی تجدید نظر خواهی پس از شــور ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح اتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای دادگاه 
: تجدیــد نظــر خواهــی خانم خدیجه خزایی بــه طرفیت اقای رضا بیات نســبت به دادنامــه شــماره 9409978430200267 - 1394/3/21 در پرونده 
کالســه 9309988430301159 صادره از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان ســنقر" متضمن رد دعوی تجدید نظر خواه به خواســته صدور 
حکم طالق به لحاظ تحقق عســر و حرج و عدم پرداخت نفقه " زیرا نظر به اینکه زوجین در تاریخ 92/8/9 عقد رســمی منعقد نموده و تنها یک هفته زندگی 
مشــترک در تهران داشــته اند و پس از آن زوج زوجه را به منزل چدری خود در شهرســتان فرســتاده اســت و از آن تاریخ به بعد به حکایت پرونده کالسه 
9309988430400495 که منتهی به صدور دادنامه 93000944 در شــعبه دوم دادگاه حقوقی ســنقر گردیده و زوج محکوم به پرداخت نفقه از مورخه 
92/8/10 لغایــت صدور حکم غیابی گردیــده و واخواهی زوج نیز طی دادنامه 930004872-94/5/21 رد گردیده و به لحاظ اینکه زوجه آدرس دقیقی 
از زوج نداشته است محکومیت زوج به پرداخت نفقه قابلیت اجرا پیدا نکرده است سرانجام زوجه در مورخه 93/9/20 دادخواست طالق تقدیم و آدرس 
زوج را مجهول المکان اعالم نموده و زوج از پرداخت نفقه خودداری نموده و مجهول المکان اســت و در خصوص مهریه و نفقه رای صادر گردیده زوجه فعال 
ادعایی ندارد و در این پرونده فقط خواســتار صدور حکم طالق شــده اســت و در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سمقر منتهی به صدور دادنامه 
9409978430300267 - 94/3/21 شــده و حکم به رد دعوی زوجه صادر گردیده اســت و پرونده مورد اعتراض زوجه قرار گرفته و پرونده به این 
شعبه ارجاع گردیده پرونده مطالبه نفقه زوجه مطالبه و خالصه نویسی گردیده و استنباط این مرجع پس از مالحظه پرونده استنادی این است که زوجه فقط 
یک هفته زندگی مشــترک داشــته و با توجه به اســتماع گواهان زوجه به نظر میرســد زوج پس ازدواج زوجه را رها کرده به گونه ای که حتی زوجه قادر به 
اجرای حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه را هم به لحاظ در دســترس نبودن زوج نموده اســت و از طرفی اگر زوج خواســتار بازگرداندن زوجه بود باید با 
اعالم ادرس خود حداقل دادخواســت تمکین تقدیم مینمود که ظاهرا چنین کاری هم انجام نداده اســت و این حکایت از صدق گفتار زوجه و ایجاد عســر و 
حرج برای وی میباشد و الزم می اید زوجه برای گرفتن هر حقی بایستی مراحل طوالنی دادرسی را سپری نماید لذا با احراز عسر و حرج زوجه و اعالم نقض 
دادنامه بدوی در اجرای ماده 1130 قانون مدنی و قاعده الحرج زوج ملزم به طالق زوجه با شرایط ذیل میباشد و در صورت امتناع زوج سردفتر رسمی طالق 
به نمایندگی اقدام مینماید 1- زوجین فرزند مشترک ندارند 2- زوجه حسب گواهی تقدیمی حامله نمیباشد 3- در خصوص مهریه و نفقه زوجه رای صادر 
گردیده 5- زوجه جهیزیه نداشــته اســت 6- نوع طالق بائن قضایی اســت 6- مدت اعتبار حکم طالق شــش ماه از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا انقضای مهلت 

فرجام خواهی است رای صادره ظرف بیست روز پس از باالغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است .11918
 شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 خواهان / شــاکی ادریس ملکی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم حمید مرادی و هومن غالمی  به خواســته اعتراض ثالث تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرســتان صحنه نموده که جهت رســیدگی به شــعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه واقع در شهرســتان صحنه خیابان نیروی انتظامی  
ارجاع  و به کالسه 9409988440400816  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1395/01/15 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن متهم  و درخواست خواهان به تجویز ماده 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 متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
  شعبه دوم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 خواهان / سیروس کاکالی دادخواستی به طرفیت خوانده / باقر علی عباسی وینه فرزند محمد علی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر یتادیه و مطالبه 
وجه چک و مطالبه خســارت دادرســی تقدیم دادگاههای عمومی شهرســتان کرمانشاه نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان 
کرمانشــاه  واقع در کرمانشــاه بلوار بنت الهدی ارجاع  و به کالســه 9409988310100608  ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/19 و ساعت 
10:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواست خواهان به تجویز ماده 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. 
  شعبه اول  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان  کرمانشاه

دادنامه
نهایــی شــماره  دادگســتری شهرســتان دورود تصمیــم  )حقوقــی(  عمومــی  دادگاه  پرونــده کالســه 9409986638800040 شــعبه ســوم 
9409976638801203 خاهاک خانم مینا زبری فرزند تقی با وکالت آقای امید لشنی فرزند رضا به نشانی دورود چهارراه خیام نبش خیابان غربی خوانده: 
آقای سلمان قاسم زاده فرزند وحید به نشانی شهرستان دورود- خ منوچهری گلستان 16 نبش کوچه دو طبقه خواسته: طالق به درخواست زوجه گردشگاه: 
پس از وصول شــکوائیه و ثبت به کالســه فوق به تصدی امضاکننده ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه در خصوص دادخواست خواهان خانم 
مینا زبری فرزند تقی با وکالت آقای امید لشــنی به طرفیت خوانده آقای ســلمان قاســم زاده فرزند وحید به خواســته صدور حکم طالق به لحاظ ترک منزل و 
ایجاد صلح و ســازش با عنایت به جامع محتویات پرونده و مفاد دادخواســت تقدیمی و مالحظه مســتندات ابرازی از جمله رونوشــت ســند ازدواج به شماره 
ترتیب 25018 مورخ 83/5/25 دفتر رســمی ثبت ازدواج شــماره یک بروجرد رابطه زوجیت دائم بین طرفین دعوا محرز اســت و شرایط ضمن عقد تفهیم 
و مورد امضا و قبول زوجین واقع شده و با التفات به اظهارات وکیل خواهان مبنی بر اینکه زوج از سال 1389 ترک منزل کرده و گزارش مرجع انتظامی و 
مفاد شــهاد شــهود اظهارات وکیل خواهان را تأیید می نماید و خوانده با وصف ابالغ قانونی اخطاریه در هیچ یک از جلســات دادرسی حاضر نشده و نسبت به 
خواســته خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و پس از ارجاع امیر به داوری تالش داوران منتخب و منصوب جهت رفع اختالف و اصالح ذات البین مؤثر 
واقع نشــده و داوران گزارش کتبی مبنی بر عدم امکان ســازش و اصرار زوجه به اطالع تســلیم نموده بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و شرط اعمال 
وکالت در طالق به ویژه مورد هشــتم از موارد مذکور ذیل بند ب از شــرایط ضمن عقد را ثابت دانســته و به اســناد ماده 1119 و تبصره ذیل ماده 1133 
و مــاده 1146 قانــون مدنی و مواد 26-27-28-29-31-34-36 و 37 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان ســازش صادر و اعالم می نماید و زوجه 
می تواند به دفتر رســمی ثبت طالق مراجعه و با بذل دویســت ســکه بهار آزادی از مهریه در حق زوج و قبول بذل به وکالت از وی خود را مطلقه نماید و پس 
از اجرای صیغه طالق خلع نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طالق و ثبت آن نیست و زوجه در خصوص نفقه و اجرت 
المثل ایام زوجیت و جهیزیه ادعایی مطرح نکرده و مابقی مهریه را می تواند از طریق اجرای احکام دریافت نماید و حضانت دائم فرزند مشترک به نام ماهان 
متولــد 86/6/25 بــا زوج بوده و زوجه در هفته یک نوبت به مدت 24 ســاعت حق مالقات دارد و ارائه گواهی پزشــک ذی صــالح در مورد جنین یا عدم آن 
برای ثبت طالق الزامی اســت و مدت اعتبار این گواهی ســه ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قطعی یا قطعی شــدن رأی اســت و این رأی غیابی و طرف بیست روز 

از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان لرستان است. م الف 995
رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی دورود

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول
به موجب اجراییه صادره از ســوی شــعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی مشــهد در پرونده کالســه 940523 اجرایی محکوم علیهم ورثه مرحوم مهدی 
رضائیان خانم ها صفری بیات و عصمت ندیمی خور و اکرم فریورراد به تحویل 134 قطعه سکه تمام بهار آزادی در حق نرجس فریورراد و مبلغ 155/000 
ریال بابت حق االجرای دولتی در حق دولت محکوم می باشند که حسب درخواست محکوم له نسبت به توقیف سه دانگ از ششدانگ یک باب منزل به شماره 
پالک 1891 فرعی از 708 فرعی از 117 اصلی واقع در گناباد- شهرک سعدی- خیابان حجت 5- و یا نرگس 6- مقابل پارک بوستان مهر- پالک 31 اقدام 
و مراتب توقیف وفق ماده 105 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم علیه ابالغ گردیده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شــده و متعاقب آن ارجاع امر به 
کارشناس صورت گرفته و براساس نظریه کارشناسی ارزش ملکیت سه دانگ در موقعیت و با کیفیت ذیل: ششدانگ منزل با مساحت 250 متر مربع عرصه 
و 126 متر مربع اعیان شامل هال و پذیرایی و سرویس بهداشتی حمام کامل، آشپزخانه اپن درب و پنجره آلومینیم، نما آجر سه سانت دارای امتیازات آب 
و برق و تلفن و گاز به مبلغ 850/000/000 ریال ارزیابی شــده اســت و نظریه کارشــناس وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی ابالغ گردیده و مصون 
از هرگونه اعتراض باقی مانده و لذا مقرر شــده در روز دوشــنبه مورخ 1394/12/10 از ساعت 9 الی 10 صبح از طریق مزایده حضوری با حضور نماینده 
دادستان در محل اتاق اجرای احکام دادگستری گناباد به فروش برسد. لذا طالبین به خرید می توانند در روز و ساعت تعیین شده در محل مذکور حاضر و 
در مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت ارزیابی شده به وسیله کارشناس شروع و به کسانیکه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد، ده 
درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و نامبرده مکلف اســت مابقی را حداکثر ظرف یک ماه به صندوق دادگســتری تودیع و قبض مربوطه را 
تسلیم اجرای احکام نماید در غیر این صورت 10% دریافتی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. طالبین به خرید می توانند جهت کسب 

اطالعات بیشتر از کم و کیف مزایده پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری گناباد

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمد شاداب فر فرزند علی به شماره شناسنامه 4922 صادره از خرم اباد در مقطع کارشناسی رشته حقوق 
عمومی صادره از واحد دانشــگاهی اراک به شــماره ثبت سازمان مرکزی 34960 به تاریخ 93/7/3 صادر گردیده است فاقد اعتبار میباشد 
لذا از یابنده تقاضا میشــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد آراک به نشانی ذیل ارسال نمایند. اراک میدان امام خمینی )ره( 

شهرک دانشگاه آزاد اسالمی صندوق پستی 38135/567 اداره فارغ التحصیالن)خ( نوبت دوم

گواهی موقت اینجانب اکرم اعلمی فرزند ســید محمد  به شــماره شناسنامه 945 صادره از مشــهد در مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر نرم 
افزار صادره از واحد دانشــگاه آزاد اســالمی مشهد مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشــگاه آزاد اســالمی مشهد به نشــانی مشهد قاسم اباد بلوار امامیه ، نبش امامیه 42 ســازمان مرکزی شماره 2  سازمان مرکزی دانشگاه 

آزاد اسالمی اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند. 945

کارت دانشــجویی به شــماره دانشــجویی   9402073  از دانشــگاه دولتی بجنورد بنام ســینا اســمعیل زائی عادل فرزند یعقوب در رشته 
مهندسی شیمی با کد ملی 0923878440 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد

 NAAA46AA98G020333  برگ ســبز وانت پیکان مدل 1387 به رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 11487022316 و شماره شاسی
و شــماره پــالک 28 ایران 259 ج 41 متعلق به اقای ســعید اســفندیاری فرزنــد محمد قربان به ش ش 4 مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد 

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب وحید صید چکانی فرزند حســین به شــماره شناسنامه 113 صادره از اندیمشک در مقطع کاردانی ناپیوسته 
رشــته مدیریــت صنعتی کاربردی صادره از واحد دانشــگاهی دورود با شــماره 2326-87/7/17 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می 
باشــد از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی دورود به نشانی دورود باالتر از میدان حضرت ابوالفضل)ع( مجتمع 

دانشگاهی آزاد اسالمی واحد دورود ارسال نمایند.

برگ ســبز خودروی ســواری پیکان صفید شــیری مدل 1386 به پالک ایران 32 - 969 ن 63 به شماره موتور 11486027404 و شماره 
شاسی 31628645 به نام ابراهیم فالح نیاز ابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 464 تربت حیدریه

آگهی مدرک فارغ التحصیلی اینجانب علیرضا طاهری فرزند امراله به شــماره شناســنامه 5859 صادره از قم در مقطع کارشناســی رشــته 
حسابداری صادره از واحد دانشگاهی قم با شماره 129015400276 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم به نشانی پردیسان، بلوار دانشگاه ارسال نماید )نوبت دوم( قم

برگ سبز- سند کمپانی پراید سایپا سواری SE 131 مدل 1392 به شماره پالک ایران 77-784 ن 57 وشماره موتور 4960051 وشماره 
شاسی 3615393 بنام حمید منادی مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. قم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب عاطفه رحمتی راد فرزند امید علی به شماره شناسنامه 5451 صادره از دورود در مقطع کارشناسی ناپیوسته 
رشته مهندسی تکنولوژی معماری صادره از واحد دانشگاهی دورود با شماره 04501-0230763-90/1/30 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی دورود به نشانی دورود باالتر از میدان حضرت ابوالفضل)ع( 

مجتمع دانشگاهی آزاد اسالمی واحد دورود ارسال نمایند.

بــرگ ســبز وســیله نقلیــه اتومبیــل وانت پیــکان تیــپ 1600    مدل 1363 به شــماره پــالک ایــران 12- 793  ی  36   شــماره موتور : 
1516310301 شماره شاسی : 15144781 به مالکیت آقای  هادی سلطانی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.250 خواف- 

اینجانب محمد اکبری گرجی مالک خودرو 206 اس دی به شماره بدنه  19J407124 و شماره موتور 13888001197 
و شــماره پالک 474 س 31  به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی ســند مذکور را نموده لذا چنانچه 
احدی ادعایی در خصوص خودروی فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه ای ساری واقع در کیلومتر 5 جاده ساری 
به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

سـاحـره چـمـنی
@saherehchamani
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سقف انتشار اسناد خزانه در 
بودجه 95 افزایش یافت

مدیرکل مدیریت بدهی های وزارت امور اقتصادی و 
دارایی از افزایش سقف انتشار اسناد خزانه در بودجه 95 
خبر داد و گفت: براساس الیحه بودجه سال 95 انتشار 
225 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار در نظر گرفته شده 
که 75 هزار میلیارد ریال آن اسناد خزانه اسالمی است.

ایرنا-  مهدی بنانی اف���زود: رقم کلی بدهی های 
دولت و شرکت های دولتی بر اساس آخرین گزارش های 
وزارت امور اقتصادی و دارایی سه هزار و 800 تریلیون 
ریال اس���ت و 500 هزار میلیارد ریال از بدهی دولت 
در سال جاری با استفاده از ابزار خزانه اسالمی تسویه 

شده است.
وی، بهره گیری از ابزارهایی نظیر صکوک و اوراق 
تسویه خزانه را از برنامه های دولت برای تسویه بدهی 
دولت در سال آینده ذکر کرد و اظهار داشت، کل بدهی 
سه هزار و 800 تریلیون ریالی سر رسید شده نیست و 
بر اساس اولویت بندی و با زمان بندی پرداخت می شود 
و بر همین اساس دولت پس از برآورد بدهی ها بر اساس 

برنامه ریزی دستور پرداخت را صادر می کند.
بنانی ضمن تاکید بر اینک���ه، چنانچه حکم اوراق 
تس���ویه خزانه در قانون بودجه 95 تصویب شود به 
مرحله عملیاتی می رسد، گفت: این اوراق ابزار جدیدی 

برای پرداخت بدهی دولت است.
این مقام مسئول اضافه کرد: مطابق قانون رفع موانع 
تولید نیز راهکارهای متعددی برای تسویه بدهی های 
دولت دیده شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیر 

عملیاتی شدن آن است.
بنانی گفت: براساس سقف بودجه سال آینده انتشار 
225 هزار میلیارد ریال اوراق پیش بینی ش���ده، اما 
الیحه تا زمانی که تصویب نشود این رقم قطعی نیست.

بانکداري شرکتي اقتصادنوین 
جایزه گرفت

گواهینامه استاندارد و جایزه بین المللی کیفیت برتر در 
خدمات بانکداری شرکتی )Corporate Banking( از 
سوی اتحادیه اروپا به بانکداری شرکتی بانک اقتصادنوین 

اهدا شد.
روابط عمومی بانک اقتصاد نوین - س���ید 
حس���ین وهابی مدیر بازاریابی و امور دفاتر بانکداری 
شرکتی که در مراسم اختتامیه اجالس به نمایندگی 
این بانک گواهینامه و جایزه بین المللی کیفیت برتر 
را دریافت کرد، تعهد ب���ه افزایش کیفیت و رضایت 
مشتریان ارزنده را از مهم ترین اولویت های استقرار 
بانکداری شرکتی برشمرد و گفت: این گواهینامه و 
پرتفوی عملکردی، نتیجه و ماحصل تالش و تمرکز بر 

نیازهای مشتریان است. 

New Tab New Tab

پیشخوان بانک ها بدون تیتر
یک مقام ارشد اجرایی شرکت بیمه اتکایی سوئیس )Echo Re( از اشتیاق نمایندگان این شرکت به بازدید از بازار بیمه در ایران و گفت و گو با مقام های بیمه ای کشورمان خبر 
داد.یک مقام ارشد اجرایی شرکت بیمه اتکایی سوئیس در نامه ای به مینا صدیق نوحی معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی آورده است: نمایندگان شرکت اکوری در نظر 

دارند در سفر به ایران و بازدید از بازار بیمه این کشور، منافع مشترک در زمینه بیمه های اتکایی را با مقام های بیمه ای ایران مورد بحث و بررسی قرار دهند.

بیمه اتکایی سوئیس برای حضور در 
بازار ایران اشتیاق دارد

7 اقتصاد

  مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از غرامت 
427 میلیون و 600 یورویی پژو به ایران خودرو خبر داد.

  رییس کانون انجمن ه���ای صنفی صنایع غذایی 
با بیان اینکه درج قیمت روی م���واد غذایی کمکی به 
مصرف کننده نمی کند، گفت: در حال حاضر ماکارونی با 35 
درصد تخفیف به بنکداران فروخته می شود اما این تخفیف 

به دست مردم نمی رسد.
  تارنمای گمرک آمریکا اعالم کرد که از 21 ژانویه 
2016 )اول بهمن 1394( واردات تجاری مواد غذایی و 
فرش از ایران مجاز است و در نتیجه، نخستین محموله 

فرش ایران )14 بهمن( وارد آمریکا شد. 
  شاخص کل بورس و اوراق بهادار در پایان معامالت 
روز یکشنبه بازار سرمایه با 465 واحد رشد در ارتفاع 74 

هزار و569 واحد ایستاد.
  وزارت نفت با یکسان سازی نرخ گاز تحویلی به 
نیروگاه های تولیدکننده برق صادراتی با نرخ خوراک 
گاز ارایه شده به پتروش���یمی ها مخالف است و اعالم 
کرد قیمت گاز این نیروگاه ها را بر مبنای گاز صادراتی 

محاسبه می کند.
  با رأی دیوان عدال���ت اداری، مصوبه وزارت نیرو 
برای تعیین مبنای تعرفه برق صنعتی برای محاسبه برق 
مصرفی حمل و نقل عمومی در تهران و حومه ابطال شده و 
از این پس هزینه برق مصرفی مترو و اتوسرانی در تهران و 

حومه با تعرفه برق کشاورزی محاسبه خواهد شد.

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 
9,770,000
9,780,000
4,910,000
2,640,000
989,400
1,174دالر
نرخ ارز
30,180
 33,678
 43,765
 25,827
10,324
 8,289
  8,217
  4,592
36,000

کسر مالیات از سپرده های موسسات غیر مجاز به کجا رسید؟ 
با وجود الزام برای دریافت مالیات از سود سپرده های موسسات غیر 
مجاز، این موسسات همچنان به متقاضیان سپرده گذاری اعالم می کنند 
که چنین موضوعی صحت نداشته و هیچ مالیاتی از سپرده و سود آنها 

کسر نخواهد شد.
ایسنا-  مرداد ماه امسال ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی، 
از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تا اندازه ای راه 
برای سودآوری باال از سپرده گذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی 
که بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به 
پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات بدست می آورند می شوند.

سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعالم کرد: گرچه 
موسسات مالی مجاز مشمول تسهیالت و معافیت های مالیاتی بوده و 
سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این 
معافیت ها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه  مالی وام به عنوان هزینه 
قابل قبول در بانک های مجاز پذیرفته می شود، اما اگر موسسه غیرمجاز 
باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ 
بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر 
موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه  تلقی نمی شود، بلکه درآمد 

محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.
بدنبال این جریان، با اعالم توافق رسمی  بین بانک مرکزی و سازمان 
امور مالیاتی دریافت کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر مجاز 
برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند.

هزینه های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز 
از بانک مرکزی بابت تسهیالت دریافتی از آن ها، سود و جوایز متعلق 
به حساب های سپرده ای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپرده های 
متوفی، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و 
همچنین سود علی الحساب فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار 
توسط مؤسسات اعتباری مواردی است که سپرده گذاران در موسسات 

غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.
با این وجود گرچه چندماهی از این توافق گذشته اما مراجعه به 
موسسات غیرمجاز و به ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین 

مالیاتی در ارایه خدمات ندارد. به طوری که حتی این موسسات در پاسخ 
به اینکه اخیرا بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که باید بابت 
سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز و دریافت سودهای خارج از عرف، 
سپرده گذار مالیات بپردازد نیز عنوان می کنند که اصال چنین موضوعی 
مطرح نیست و ابالغیه ای در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که 
برخی از این موسسات سود را بر اساس شرایط خاص باالتر از مصوبات 

شورای پول واعتبار و 20 درصد ساالنه پرداخت می کنند.
رفتار ناهنجار غیرمجازهای بانکی و فعالیت خارج از چارچوب آنها 
در حالی ادامه دارد و همچنان با ترفندهای مختلف سپرده گذاران را 
جذب خود می کنند که مردم در یکی دو سال گذشته تجربه خوبی 
از سپرده گذاری در آنها نداشته اند به گونه ای در سال گذشته موسسه 
میزان و در سال جاری ثامن الحجج که هر کدام از موسسات بزرگ 
هم به شمار می رفتند دچار مشکل شده تا مرحله انحالل پیش رفته و 
سپرده گذاران خود را در بالتکلیفی قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد 
کارشناسان عدم برخورد جدی در اجرای بخشنامه های صادره برای 
ممانعت از فعالیت مخرب غیرمجازها درآن بی تاثیر نیس���ت و باید 

جدی تر اجرا شود تا راه سودآوری این موسسات بسته شود.
احمد حاتمی یزد، کارشناس امور بانکی با بیان اینکه   وجود قدرت 
در موسسات غیرمجاز و پشتوانه هایی که اغلب برای آنها وجود دارد، 
عاملی برای فسادهای مالی تبدیل شده و سرانجام فعالیت خارج از 
چارچوب این موسسات به فروپاشی آنها از جمله میزان و ثامن الحجج 
انجامیده است، گفت: در چنین فضایی اگر حتی بانک مرکزی تعهدی 
نسبت به فعالیت چنین موسساتی نداشته باشد، اما وقتی که دچار 
مشکل می شوند ناچار است برای جلوگیری از اختالالت امنیتی در 
سطح کشور و همچنین ممانعت از بهم  ریختگی در بازار پولی وارد 
عمل شده و با هماهنگی سایر سازمان های ذیربط به ساماندهی چنین 

موسساتی ورود کند.
وی با بیان این که باید به طور سختگیرانه تری با موسسات غیرمجاز 
و فعالیت های آنها مقابله ش���ود به برخی دستورالعمل ها در ماه های 
گذشته پرداخت و گفت: وقتی قرار است از سود سپرده ی سپرده گذاران 

این موسسات مالیاتی دریافت شود، پس حتما باید اجرایی شود چرا 
می بینیم که هنوز موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه خالی 
کرده و از سویی دیگر از سوده سپرده ای که پرداخت می کنند مالیات 

کسر نمی شود.
مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه داد: وقتی قرار می گذاریم 
که از سودهای کالنی که از موسسات غیرمجاز خارج از چارچوب 
که به گونه ای تخریب کننده حرکت می کنند، مالیات بگیریم اگر 
اجرایی نکنیم حتما آنها با فراغ بال بیشتری به رفتار ناهنجار خود 
در بازار پولی ادامه داده و ضمن تحریک بانک ها و موسسات منظم 
به ورود در رفتار خارج از چارچوب، موجب حرکت بیشتر مردم به 
سمت چنین موسساتی خواهیم شد، چرا که در چنین فضایی، اگر 
هم دستورالعملی برای تنبیه سپرده گذاری در موسسات غیرمجاز 

وجود دارد، اجرایی نمی شود.
وی همچنین از همکاری برخی از بانک ها با موسس���ات غیرمجاز 
انتقاد کرد و ادامه داد: وقتی که بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر 
می شود که برای موسس���ات غیرمجاز افتتاح حساب نکرده و به آنها 
خدمات ارایه نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی بانک ها به گونه ای 

خودزنی کرده و به موسسات غیرمجاز خدمات ارایه می کنند.
حاتمی یزد یادآور شد: اگر فعالیت های تخریبی موسسات غیرمجاز و 
پرداخت سودهای کالن آنها که موجب تشویق مردم برای سپرده گذاری 
در آنها می شود را کنار بگذاریم، مساله دیگر این است که چرا باید مردم 
با وجود هشدارهایی که نسبت به سپرده گذاری در چنین موسساتی 
می شود، بار دیگر به س���مت آنها حرکت می کنند آن هم وقتی که 
شاهدند به ویژه در یکی دو سال گذشته چه اتفاقاتی و چه سرانجامی 
 نصیب سپرده گذارانی شده که با سود های باال و شرایط ویژه جذب این 
موسسات شده اند، اما در انتها سرگردان مانده و باید شاید سال ها منتظر 
بمانند که ارقام کالن سرمایه گذاری شده آنها در موسسات غیرمجاز 
برگشت داده شود. پس مردم خود باید تاوان این اشتباه را پس دهند، 
چرا که صاحبان چنین موسساتی از پول های آن ها به اندازه کافی سود 

می برند و شاید اصال هم به فکر سپرده گذاران خود نباشند.
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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

3,524 

16,584

2,636

3,615

3,502

4,395

4,828

4,333

4,135

3,89+

0,1+

4,6+

5+

4,2+

0,16-

1,92+

1,97-

1,57-

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

2,124 میلیون سهم

4,257,702 میلیون ریال

126,513معامله 

3,195,087 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,778

 32,843

+0,73

-0,62

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

74569,4

3159,0

83,636,50

51832,0

165183,0

61810,4

+0,63

+1,05

+1,16

+0,97

+0,02

+0,20

مدیر عامل سابق 
بانک صادرات: وقتی که 
بخشنامه ای از سوی بانک 
مرکزی صادر می شود که 
برای موسسات غیرمجاز 
افتتاح حساب نکرده و به 
آنها خدمات ارایه نکنند، 
چرا باز هم شاهدیم 
که برخی بانک ها به 
گونه ای خودزنی کرده 
و به موسسات غیرمجاز 
خدمات ارایه می کنند 

PB
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Néit چمدان جدیدی با قابلیت مسطح شدن و جمع شدن تولید کرده که آن را می توان به راحتی تا کرد و در گنجه با قالب مخصوص آویزان و یا آن را در زیر تخت پنهان کرد. چرخ های این 
چمدان دارای چرخش 360 درجه بوده تا حمل و نقل آن نیز آسان و راحت باشد. چرخ های این چمدان به راحتی در مواقع ضروری جدا شده و از دیگر ویژگی های منحصر به فرد آن اپلیکیشن گوشی 

هوشمند و قابلیت GPS آن است که از دزدیده و یا گم شدن پیشگیری می کند.
نخستین چمدان 
هوشمند جهان

تماشای مجانی فوتبال در اینترنت خطرناک است
پژوهشی جدید نش���ان می دهد که تماشای 
مس���ابقات مهم فوتبال روی وب سایت هایی که 
رای���گان آن را پخش می کنند، ب���رای امنیت 
دستگاه و اطالعات خصوصی بینندگان به شدت 

خطرناک است.
BBC- این پژوهش می گوید که وب سایت های 
محبوب پخش کننده فوتب���ال رایگان ماهانه تا 
هشت میلیون بازدیدکننده دارند و مثل بسیاری 
از خدمات رایگان مشابه، این وب سایت ها نیز از 
محل آگهی های تجاری درآمد کسب می کنند. 
اما با توجه به اینکه کمتر شرکت معتبری حاضر 
اس���ت نام خود را با این قبیل وب سایت های 
غیرقانونی آلوده کند، آنها برای کسب درآمد از 

آگهی های بدافزار استفاده می کنند.
پژوهش���گران پ���س از بررس���ی روش کار 
هزاران مورد پخش مس���ابقات فوتبال توسط 
این وب س���ایت های غیرقانونی ب���ه این نتیجه 
رسیده اند که حداقل نیمی از آنها از طریق ارسال 
اجباری آگهی و روش ه���ای فریبکارانه دیگر به 
دس���تگاه های بازدیدکنن���دگان بدافزار منتقل 
می کنند. درعین حال شیوه کار و محل فعالیت 

این وب سایت ها را بررسی و مشخص کرده اند.
این وب س���ایت ها عالوه بر ارسال آگهی های 
اجباری و چند الیه از مراجعان می خواهند که 
برای تماشای مس���ابقات مرورگر خود را به این 
وب سایت ها متصل کنند. به این ترتیب عالوه بر 
ارسال بدافزارها که به کامپیوتر بازدیدکنندگان 
وصل می شود، می تواند به وب سایت های امنی 

که کاربران به آنها مراجعه می کنند رخنه کند.

زبیر رفیق، مس���وول این پژوهش می گوید: 
برای تماشای پخش زنده این مسابقات مراجعان 
باید یک اتصال فرعی را هم بپذیرند که می تواند 
هر وب س���ایت دیگری را که آنها به آن مراجعه 
می کنند آلوده کند. مثال اگ���ر مراجعان پس 
از پذیرش ای���ن اتصال فرعی از وب س���ایت 
BBC بازدید کنند این اتصال می تواند مضمون 
وب س���ایت را تغییر داده و لینک های مخرب و 
بدافزار را به آن منتقل کند. این بسیار خطرناک 
اس���ت. در این پژوهش بیش از 5 هزار دامنه 
کامپیوتری که وب س���ایت های پخش مجانی 
مس���ابقات فوتبال را یک جا جمع کرده و در 
اختیار مراجعه کنندگان قرار می دهند، بررسی 
شده اند. عالوه بر این در مورد شبکه های رسانه ای 
که این ویدیوها را منتشر می کنند نیز تحقیق 
شده است. دقیقا به خاطر جدا بودن شبکه های 
رسانه ای تولید کننده از دامنه های کامپیوتری 
که ویدیوها را پخ���ش می کنند مبارزه با پخش 
غیرقانونی مسابقات فوتبال برای نهادهای مسوول 

بسیار دشوار است.
با وجودی ک���ه چندین دامن���ه کامپیوتری 
تاکن���ون تعطیل ش���ده اند، وب س���ایت های 
پخش کننده فوتبال به س���رعت محل خود را 
روی شبکه اینترنت تغییر می دهند و این چرخه 
تعقیب و گریز مرتب ادام���ه دارد. دامنه های 
کامپیوتری ک���ه در این زمینه فعال هس���تند 
معموال برای تماش���ای هر مس���ابقه چندین 
وب سایت را پیش���نهاد می دهند. در بخشی از 
نتایج این پژوهش گفته می ش���ود که یکی از 

نقاط اصلی پخش این مسابقات کشور بلیز در 
آمریکای مرکزی اس���ت. براساس این پژوهش، 
بیش از 60 درص���د از منابع اصلی این ویدیوها 
سرورهای رسانه ای پنج شرکت هستند که در 
کشورهای بلیز، سوئیس، هلند ، سوئد و کانادا 
مس���تقرند. محققان این مرکز می گویند: عالوه 
بر این ما دریافتیم ک���ه حداقل از 64 درصد از 
طرف های فعال در این روش پخش مس���ابقات 
فوتبال حداقل یک بار ب���ه خاطر نقض قوانین 
مالکیت معنوی محصوالت رس���انه ای شکایت 
شده است. با توجه به اینکه چند شبکه رسانه ای 
معدود مسوول پخش اکثر این مسابقات هستند 
معتقدیم که کنترل موثرتر بر این موسس���ات 
می تواند به شکل چشمگیری از پخش غیرقانونی 

بکاهد.

پژوهشگران پس 
از بررسی روش کار 
هزاران مورد پخش 
مسابقات فوتبال توسط 
این وب سایت های 
غیرقانونی به این نتیجه 
رسیده اند که حداقل 
نیمی از آنها از طریق 
ارسال اجباری آگهی و 
روش های فریبکارانه 
دیگر به دستگاه های 
بازدیدکنندگان بدافزار 
منتقل می کنند

55
درصد

55 درص��د س��ازمان ها 
پیش بین��ی کرده ان��د که 
اینترنت چیزها در 5 س��ال 
آینده می تواند تاثیرات قابل 
مالحظ��ه ای را روی آنها برجا 

بگذارد.
ایتنا- این روزه��ا تعداد 
بیشتری از مدیران سازمانی به 
اینترنت چیزها)IoT(  امیدوار 
هستند که البته باید گفت این 
فضا در دنیای فناوری اطالعات 
نوظهور است. نتایج حاصل از 
یک مطالعه جدید نشان داد 
از هر چهار سازمان یک مرکز 
اعالم کرده است که هم اکنون 
اینترنت چیزها تا اندازه ای با 
فرآیندهای داخلی آنها درگیر 

است. 
ای��ن بررس��ی را مرکز 
فن��اوری  تحقیق��ات 
TEKsystems روی 200 
مدیر ارشد سازمانی انجام داد 
و در پایان مش��خص شد 22 
درصد کس��ب و کارها به این 
نتیجه رسیده اند که در پیشبرد 
اهداف آنه��ا اینترنت چیزها 

تاثیرگذار بوده است. 

 ساخت تراشه کم مصرف
برای کمک به توسعه هوش مصنوعی

تیم���ی از محقق���ان موسس���ه فناوری 
ماساچوست نوعی تراش���ه طراحی کرده اند 
که برای یادگیری عمیق بهینه س���ازی شده و 
دستاورد ارزشمندی در حوزه هوش مصنوعی 

به شمار می رود.
فناوران-این تراش���ه که Eyeriss نام دارد، 
ابزارهای همراه همانند گوشی هوشمند و تبلت 
را قادر می س���ازد تا کارهایی همانند پردازش 
طبیعی زبان و تشخیص چهره را بدون اتصال 
به اینترنت انجام دهند. این جدیدترین تالش 
علمی در راس���تای آسان س���ازی روند بسیار 

پیچیده یادگیری ماشینی به شمار می رود. 
در واقع، گوشی های هوشمند، فناوری ها و 
ابزارهای پوشیدنی، روبات ها، ماشین های بدون 
راننده و دیگر وسایل مبتنی بر اینترنت چیزها 
با استفاده از این تراش���ه به زودی می توانند 
فرآیند پیچیده یادگی���ری عمیق را به راحتی 

انجام دهند. 
پردازنده ه���ای گرافیکی ک���ه وظیفه رندر 
گرافیک های کامپیوتری را ب���ه عهده دارند 
بهترین گزینه برای انجام چنین فعالیت هایی 
به شمار می روند. اما استفاده از آنها مشکالت 
خاصی هم دارد و یک���ی از آنها انرژی زیادی 
اس���ت که برای انجام کارهای خود مصرف 
می کنند. به همین دلیل اس���ت که نمی توان 
از آنها برای یادگیری عمیق در دستگاه های 
قابل حمل استفاده کرد. اما این پردازشگرها 
اطالعات خام توس���ط اب���زار را جمع  آوری 
می کند و در اینترنت آپلود می کند. س���پس 
در سرورهای قدرتمند GPU یادگیری عمیق 
صورت می پذیرد و در نهای���ت نتیجه آن از 
طریق اینترنت به همان دس���تگاه بازگردانده 

شود.

خودروهای خودران گوگل به لندن 
می روند

مدیران عرصه حمل و نقل در لندن در حال مذاکره با گوگل 
برای فعالیت آزمایشی اتومبیل های خودران این شرکت در 

پایتخت انگلیس هستند.
 خبرگزاری فارس- ایزابل دبرینگ، معاون بخش حمل 
و نقل شهردار لندن اظهار داشته که مقامات شهرداری اخیرا با 
مسووالن گوگل دیدار کرده اند تا آن را به اجرای طرح های 
آزمایشی خود در لندن تشویق کنند. اتومبیل های هوشمند 
و بدون نیاز به راننده گوگل تا به حال تنها در داخل خاک 
آمریکا آزمایش شده اند و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات 
فعلی، لندن به اولین شهر دنیا در خارج از خاک امریکا مبدل 
می شود که اتومبیل های خودران گوگل در آن رفت و آمد 
کرده اند. دبرینگ در این مورد افزوده است: این خودروها در 
شهرهای بزرگ به کار گرفته خواهند شد. پس چرا ما شروع 

کننده این روند نباشیم. 

روبات های امدادرسان در بالیای طبیعی
 ژاپن روبات هایی تولید کرده که به نجات قربانیان در زمان 

بالیای طبیعی کمک می کنند.
ایسنا- سازمان توسعه فناوری صنعتی این کشور، اخیرا 
این روبات ها و نحوه کارکرد آنها را به نمایش گذاشته است. 
روبات Kai 2-HRP دارای مفصل ران بوده و می تواند پاهای 
خود را جلوی هم گذاشته و راه برود. این کار باعث تسهیل 
 JAXON راه رفتن در مسیرهای باریک می ش���ود. روبات
مانند یک انسان عمل می کند و می تواند مانند انسان دویده 
یا وسیله حمل کند. این روبات می تواند چندین کار را با هم 
انجام دهد. روبات Hydra از بخش های کاربردی بسیار شبیه 
انسان برخوردار بوده و در حقیقت یک روبات انسان نماست. 
به جز گردن، بیشتر بخشهای بدن این روبات با فشار روغن 
کار می کند و به چرخ دنده نیازی ندارد. این روبات ها برای کار 
در ماموریت های امداد و نجات ساخته شده اند و بسیاری از 

کشورها خواستار آنها هستند.

بین الملل

روابط عمومی شرکت 
گاز استان گلستان مشترکین محترم: توجه داشته باشید یکی از مهمترین عواملی که بیشترین حادثه و مرگ خاموش را بهمراه دارد عدم استفاده از دودکش مناسب و باز نبودن مسیرآن می باشد

شرکت گاز استان گلستان مفتخر است در ایام ا...  دهه مبارک فجر تعداد 80  پروژه گازرسانی را به 
هزینه ای بالغ بر 310  میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار دهد
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