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1000 تومان

با هدف ایجاد انسجام به منظور افزایش همکاری شرکت ها انجام می شود

برگزاری نخستین گردهمایی بزرگ 
شرکت های نرم افزاری

از سال95

مالیات درآمد صادرات
 کاال و خدمات صفر می شود

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اعالم حمایت های مالیاتی از صادرات کاال و 
خدمات گفت: از سال آینده، 100درصد درآمد حاصل از صادرات کاال و خدمات با نرخ 

صفر مالیاتی محاسبه می شود.

نسل جدید مراکز مخابراتی
 مبتنی برIP است
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بررسی آمارهای سرمایه گذاری و تعداد مشاغل فناوری اطالعات و ارتباطات نشان می دهد:

هزینه اشتغال زایی در ICT  دو برابر پیش بینی ها 
و 11 درصد باالتر از میانگین کشوری
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مراکز داده مایکروسافت 
زیر آب می رود

قطعات کامپیوتری 
 همچنان مشتری دارد

با وجود استیالی نوت بوک  و تبلت بر بازار

 کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
اولین گردهمایی بزرگ فعاالن حوزه نرم افزار را در تاالر 

گردهمایی دانشگاه خاتم  برگزار می کند.
 شاهین طبری مسوول کمیسیون نرم افزار نصر تهران 
با تاکید بر اینکه برگ���زاری گردهمایی منجر به 
شبکه سازی ش���رکت های نرم افزاری خواهد 
شد، گفت: بیش���تر هدفمان این است که 
ش���رکت های نرم افزاری در قالب یک 
مهمان���ی دور هم جمع ش���وند و با 
خدمات و محصوالت هم آشنا شوند.

عکس یک 

»هزینه ایجاد شغل در ICT پایین است« این جمله، همواره یکی از استدالل های فعاالن 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات برای اقناع دولت به سرمایه گذاری در این بخش بوده است. 
روی کاغذ هم به نظر می رسد که فناوری اطالعات، راه حلی مناسبی برای مشکل اشتغال نه 

تنها در کشور ما که در همه جهان باشد. اما در عمل، در دو سال گذشته اتفاق دیگری افتاده 
و به نظر می رسد که هزینه اشتغال زایی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نه تنها پایین 

نیست که از میانگین کشور باالتر است.

آمار استفاده 
خانواده های تهرانی از 
فاوا، اسفندماه در می آید

 )Natick( مایکروس���افت از پروژه ناتیک
خود پرده برداری کرده اس���ت. در این پروژه، 
زیرس���اخت های رایانش ابری را به نزدیکی 
ش���هرهای بزرگ و آب های وس���یع منتقل 
می کنند تا مراکز داده در زیر آب نصب شود. 
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تذکر در مورد ادغام 
IT شوراهای موازی

یک عضو کمیس���یون فرهنگی مجلس ش���ورای 
اسالمی درباره ادغام شورای عالی فناوری اطالعات در 

شورای عالی فضای مجازی تذکر داد.
ایسنا- نصراهلل پژمان فر در تذکری مستند به ماده 
146 آیین نامه داخلی مجلس گفت: گزارشات طرح ها 
و لوایحه که از صحن علنی به کمیسیون ها برمی گردد 

باید ظرف مدت مشخصی تعیین تکلیف شود.
وی افزود: ما طرحی به نام ادغام ش���ورای عالی 
فناوری اطالعات در ش���ورای عال���ی فضای مجازی 
داشتیم که در صحن علنی طرح شد و رای آورد اما 
یکی از همکاران اش���کالی را به آن وارد کرد و شما 
)رییس مجلس( آن را به کمیس���یون صنایع ارجاع 
کردید. اما علی رغم پیگیری ها و مکاتبات طرح هنوز 

در این کمیسیون باقی مانده است.
پژمان ف���ر ادام���ه داد: ظاهرا به دلی���ل توافقات 
پشت پرده بنا ندارند این طرح را مورد رسیدگی قرار 
دهند. این امر بی احترامی به آرای نمایندگان است به 
ویژه اینکه رهبری هم حکمی برای انحالل شوراهای 

موازی با شورای عالی فضای مجازی ابالغ کردند.
علی الریجانی، رییس مجلس در پاس���خ به این 
تذکر گفت: فرمان اخیر آقا در مورد ش���ورای عالی 
فضای مجازی این بود که شورای موازی با آن حذف 
شوند. در شورا جلسه ای هم گذاشته شد و تقسیم کار 
صورت گرفت. اما بخش���ی از کار هم باید در مجلس 
انجام ش���ود لذا ما از کمیسیون می خواهیم پیگیری 

کنند تا وظیفه مجلس در این باره انجام شود.

فروش اینترنتی کتب درسی
 از 15 فروردین

فعالیت س���امانه فروش آنالین کتب درسی از 1۵ 
فروردین سال آینده آغاز می شود.

خبرگزاری فارس- لیدا نیک روش مدیرکل نظارت 
بر نشر و توزیع مواد آموزشی س���ازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزش���ی افزود: سال گذشته کتاب های 
پیش دانشگاهی در سراس���ر کشور و کتاب های دوره 
ابتدایی در شهر تهران از طریق سامانه فروش کتب 

درسی در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: پس از بازخوردهای دریافت شده و 
رفع مشکالت سیستم، مقرر شد این سامانه همزمان 
از 1۵ فروردین در سراسر کشور برای ثبت سفارش 

خرید کتاب در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
وی افزود: با رایزنی های انجام شده مقرر شد سامانه 
ثبت نام همزمان برای مدیران مدارس نیز بازگشایی 
شود تا آنها نیز بتوانند در امر ثبت نام به دانش آموزان 

کمک کنند و نیازی به کافی نت نداشته باشند.

نخستین حبس الکترونیکی 
تا 10 روز دیگر

طرح حبس الکترونیکی در استان تهران به طور 
آزمایشی انجام خواهد شد.

ایرنا- حمید ش���هریاری معاون قوه قضاییه 
افزود: برای اجرای این طرح مقدمات الزم ازجمله 
طراحی سیستم ها، اتاق کنترل و نظارت سازمان 
زندان ها انجام شده است و تا طی 10 روز آینده 
اولین حکم صادر شده از سوی دادگاه های تهران 
اجرایی می شود.وی هدف از این طرح را کاهش 
جمعیت زندانیان دانست و اضافه کرد: بر اساس 
قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری این طرح 
می تواند ب���رای جرایم رتبه های پنج تا هش���ت 
صادر و اجرا شود.شهریاری ادامه داد: طرح حبس 
الکترونیکی نیازمند آیین نامه ویژه ای اس���ت که 
پس از ارسال به رییس قوه قضاییه و تایید آن و 
طی مراحل آزمایشی در استان تهران و سنجش 
کارایی و رفع نقایص آن، در گستره وسیع تری از 

کشور اجرا خواهد شد.
وی با بی���ان اینکه در قان���ون جدید مجازات 
اس���المی به قضات اجازه داده ش���ده در برخی 
مجازات ه���ا به ج���ای حبس، حک���م مراقبت 
الکترونیکی را صادر کند، اضافه کرد: برای اجرای 
این طرح دستبندهایی طراحی شده تا محدوده 
تردد فرد خاطی از طری���ق آنها لحظه به لحظه 
کنترل شود که این محدوده طبق حکم صادره می 
تواند شامل خانه، محله، شهر، استان و محدوده 

جغرافیایی تعیین شده باشد.

آمار استفاده از خانواده های 
تهرانی از فاوا، اسفندماه در می آید

طرح آمارگیری اس���تفاده خانوارهای تهرانی 
و افراد از فاوا در س���ال 1۳۹4 از سوی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از 1۵ بهمن 

ماه به مدت یک ماه آغاز می شود.
مهر – این طرح در سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی استان تهران در حال برگزاری است. مرکز 
آمار ایران با هدف اجرای وظایف قانونی خود، طرح  
آمارگیری »استفاده خانوارها و افراد از فاوا 1۳۹4« 
در کشور را به سفارش سازمان فناوری اطالعات 
ایران به اجرا در آورده که این طرح هر دو سال 

یکبار برگزار می شود.
در این ط���رح با مراجعه مام���ور آمارگیری با 
خانوارهای تعیین شده پرسش���نامه طرح به دو 
ش���یوه مصاحبه حضوری و خود اظهاری تکمیل 

می شود. 
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بررسی آمارهای سرمایه گذاری و تعداد مشاغل فناوری اطالعات و ارتباطات نشان می دهد:

ICT هزینه اشتغال زایی در
 دو برابر پیش بینی ها و 11 درصد باالتر از میانگین کشوری

علیرضا اسفندیاری مقدم از دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان براساس نتایج سایت آوساینس در سال 2015 میالدی با هفت مدرک علمی پرکارترین محقق در حوزه علم اطالعات 
انتخاب شد. همچنین هاجر ستوده از دانشگاه شیراز با 3 مدرک، محمد سرائی از دانشگاه سالفورد، مریم نظری از ایرانداک، مریم یقطین از دانشگاه شیراز و مصطفی جعفری از 

دانشگاه علم و صنعت هرکدام با دو مدرک، دیگر محققان مطرح ایرانی در این حوزه هستند.

پرکارترین محقق ایرانی در 
حوزه علم اطالعات سال 2015 

»هزینه ایجاد ش����غل در ICT پایین اس����ت« این 
جمله، همواره یکی از اس����تدالل های فعاالن حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات ب����رای اقناع دولت به 
سرمایه گذاری در این بخش بوده است. روی کاغذ هم 
به نظر می رسد که فناوری اطالعات، راه حلی مناسبی 
برای مشکل اشتغال نه تنها در کشور ما که در همه 
جهان باش����د. اما در عمل، در دو سال گذشته اتفاق 
دیگری افتاده و به نظر می رسد که هزینه اشتغال زایی 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات نه تنها پایین 

نیست که از میانگین کشور باالتر است.
این درحالی است که تخمین های وزارت ارتباطات 
با عدد به دست آمده در عمل، زمین تا آسمان فرق 

دارد.
 هر شغل ICT چقدر آب می  خورد؟

در مراسم گشایش مرکز توانمندسازی و تسهیل گری 
کس����ب و کارهای نوپای فاوا، آماری مهم از وضعیت 
س����رمایه گذاری و اش����تغال زایی در صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات ایران اعالم ش����د. ابتدا نصراهلل 
جهانگرد رییس سازمان فناوری اطالعات اعالم کرد 
که در سال گذشته ۳0 هزار ش����غل در این صنعت 
ایجاد شده و امس����ال پیش بینی می شود این میزان 
به بیش از 60 هزار شغل برس����د. بنابراین براساس 
تخمین وزارت ارتباطات، ۹0 هزار شغل در دو سال 
اخیر ایجاد شده اس����ت. این آمار را وزیر ارتباطات با 
اعالم میزان سرمایه گذاری در این حوزه تمکیل کرد تا 
بتوان تحلیلی در این زمینه ارایه داد. محمود واعظی 
گفت در دو سال گذش����ته 10 هزار میلیارد تومان 

سرمایه گذاری در بخش ICT صورت گرفته است.
با فرض بر قطعی����ت آمار مذکور و ب����ا کنار هم 
قرار دادن ای����ن دو عدد، به این نتیجه می رس����یم 
که ب����ه ازای هر ش����غل ایج����اد ش����ده در حوزه 
فن����اوری اطالع����ات و ارتباطات کش����ورمان در 
دو س����ال گذش����ته، به ط����ور میانگی����ن، کمی 
 بی����ش از 111 میلی����ون تومان س����رمایه گذاری 

شده است.
 میانگین هزینه اشتغال زایی در ایران

با مقایس����ه هزینه 111 میلیون تومانی برای ایجاد 

اشتغال یک نفر در حوزه فاوا با میانگین هزینه الزم 
برای اشتغال زایی در کشور، می توان دید که آیا واقعا 
اشتغال زایی در این حوزه ارزان قمیت بوده است یا نه.

چندی پیش بود که عل����ی ربیعی وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: »برای ایجاد یک ش����غل در 
پاالیشگاه حدود 12میلیارد تومان هزینه نیاز است.  
هزینه ایجاد ش����غل در بنگاه های میانی۵00 میلیون 
تومان و هزینه ایجاد شغل در بنگاه های کوچک 100 
میلیون تومان و در مش����اغل  خانگی با 20 میلیون 

تومان می توان شغل ایجاد کرد.«
با این تفاس����یر اگر اپراتورها را کنار بگذاریم و اگر 
تعداد زیادی از استارتاپ ها را جزو مشاغل خانگی به 
حساب نیاوریم، اکثر بنگاه های فعال در حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات را می توان جزو بنگاه های کوچک 
طبقه بندی کرد. بدین ترتیب هزینه اش����تغال زایی 
در حوزه ICT نه تنها ارزان به حساب نمی آید که از 
میانگین مورد نظر وزارت کار نیز 11 میلیون تومان 
گران تر است. به طور مش����خص تر، می توان ادعا کرد 
تعداد زیادی مشاغل همین االن در کشور وجود دارند 
که دولت می تواند برای رسیدن به اهداف اشتغال خود 
با هزینه کم تر، به سراغ سرمایه گذاری روی آنها برود.

 محاسبات متفاوت وزارت ارتباطات
در حالی با استفاده از آمار و ارقام وزارت ارتباطات 
به عدد 111 میلیون تومانی برای ایجاد یک ش����غل 
در فناوری اطالعات می رس����یم که پیش بینی ها و 
تخمین های مدیران وزارت ارتباطات در این خصوص 

کامال متفاوت است.
خسرو سلجوقی، عضو هیات عامل سازمان فناوری 
اطالعات شهریورماه امسال اعالم کرد: »در حالی که 
هزینه ایجاد شغل در بخش صنعت حدود ۳00 میلیون 
تومان برآورد می شود، در حوزه فناوری اطالعات با 48 

میلیون تومان می توان شغل ایجاد کرد«.
وزیر ارتباطات نیز کمی بعد یعنی در مهرماه گفت: 
»از مزیت های فناوری اطالعات و ارتباطات کاهش 8 

تا 10 برابری هزینه ایجاد شغل است«.
البته واعظی در آن مصاحبه عدد و رقمی ارایه نکرد؛ 
اما نس����بت اعالمی، با هزینه هایی که سلجوقی اعالم 
کرده بود می خواند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
هر شغل در حوزه ICT از نظر وزارت ارتباطات فقط 

48 میلیون تومان سرمایه  گذاری می طلبد.

اما با آمار و ارقام ارایه شده در ابتدای این متن یعنی 
سرمایه گذاری 10 هزار میلیاردتومانی و ایجاد ۹0 هزار 
شغل، عددی که در واقعیت به دست آمده بیش از دو 
برابر پیش بینی وزارت ارتباطات است و راهی طوالنی 
برای رس����یدن به عدد آرمانی 48 میلیون تومانی در 

پیش است. 
 چرا اشتغال زایی در ICT گران است؟

نیت این گزارش، تغییر نگاه دولت و سرمایه گذاری 
در رشته دیگر نیس����ت. فناوری اطالعات و ارتباطات 
به عنوان کلید توسعه هر کشوری مطرح است و این 
صنعت در تئوری، نه تنها به طور مس����تقیم اشتغال 
فراوانی را ایجاد می کند، بلکه زمینه ایجاد اشتغال و 

البته بهره وری در دیگر مشاغل نیز می شود.
اما باید دید چرا هزینه اشتغال در صنعت فناوری 

اطالعات و ارتباطات باالست؟
به نظر می رسد یکی از دالیل، مقررات دست و پاگیر 
تولید و اشتغال در کشور باشد که به طور عمومی هزینه 
ایجاد ش����غل را افزایش می دهد. با تصویب آیین نامه 
کاربری فناوری اطالعات در هیات دولت، به نظر می رسد 

این موضوع در سال آینده قدری قابل حل باشد.
اما نکته مهم تر که به طور خاص روی صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات تاثیر می گذارد، عالوه بر نیاز به 
روزآمد سازی زیرساخت هایی که سال ها به دلیل بی 
توجهی توسعه نیافته،  سرمایه گذاری های  دستوری، 
روی طرح ها و ایده هایی بدون توجیه کافی اقتصادی 

است. 
در سال های گذش����ته تعداد زیادی طرح با پسوند 
ملی و بومی در فناوری اطالعات و ارتباطات کش����ور 
تعریف شده که به نظر می رسد بدون استثنا، همه آنها 

شکست خورده و یا در آستانه شکست هستند.
این امید وجود داش����ت که با تغییر مدیران وزارت 
ارتباطات، از حجم این طرح های ملی و بومی کاسته 
شود، اما به نظر می رسد که اجبار روی سرمایه گذاری 

در برخی حوزه ها، فراتر از خواست یک مدیر باشد.
برای نمونه می توان به میلیاردها تومان سرمایه گذاری 
روی پروژه هایی چون جویش���گر ملی و ارایه وام به 
طرح  های فناورانه بدون برنامه کس���ب و کار مشخص 
پرداخت. این گونه پروژه ها نه تنها سبب اتالف منابع 
شده، که مانع تخصیص درست فرصت ها به کسب و 

کارهایی می شود که نیاز به سرمایه اولیه دارند.
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 شماره 2467

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به اقای ســید حســن نعمت زاده ماهانی فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواست اردشیر صدیقی بطرفیت شما به 
خواسته مطالبه وجه چک  به موجب حکم شماره 9409977511700690 در پرونده کالسه 940542 به پرداخت پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
مبلغ ســیصدو و پنج هزارریال بابت خســارت هزنیه دادرســی و خسارتا تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 89/10/30 تا یوم الداء بر اساس شاخص قیمت 
ساالنه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی 

قابل واخواهی در این شورا است . 27639
 مسئول دفتر شعبه 17 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به اقای رضا مهدی نیا فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست اقای احمد خلیلی طوسی به خواسته مطالبه وجه چک  
به موجب حکم شــماره 9409987501500277  در پرونده کالســه 9409977501500277 خوانده محکوم اســت به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون و 
یکصدو هفتاد و هفت هزارریال بابت اصل خواســته و مبلغ ســیصدو پانزده هزارریال بابت هزنیه دادرســی ابطال تمبر و درج آگهی روزنامه و خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررســید تا یوم االداء که بر اســاس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی در واحد اجرای احکام شورا محاسبه و اعالم مینماید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است . 27638
 دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله به اقای محســن دالور داغیان فرزند محمد ولی که در حال حاضر مجهول المکان میباشــد در پرونده کالسه 940765 شعبه 101 دادگاه 
کیفــری دو مشــهد بــه اتهام ایراد ضرب و جرح  عمدی برابر مندرجات حکم شــماره 9409975115601206  محکوم گردیــده و حکم صادره پس از رویت 
ظرف 20 روز قابل واخواهی میباشــد مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر دادگاه در مهلت قانونی نســبت به واخواهی اقدام نماید در غیر اینصورت حکم 

صادره الزم االجرا میگردد. 27635
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله به اقای داود ســمیع که در حال حاضر مجهول المکان میباشــد در پرونده کالسه 940922 شــعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد به اتهام 
عدم رعایت نظامات ایمنی منجر به قتل غیر عمدی مرحوم عباس واحدیان رضایی  برابر مندرجات حکم شــماره 9409975115601546  محکوم گردیده و 
حکم صادره پس از رویت ظرف 20 روز قابل واخواهی میباشد مراتب اعالم تا با مراجعه به این دفتر دادگاه در مهلت قانونی نسبت به واخواهی اقدام نماید 

در غیر اینصورت حکم صادره الزم االجرا میگردد. 27634
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ دادنامه   
بدینوســیله در اجرای دســتورماده 73 و تبصره ذیل ماده 302 قانون ائین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و پیرو آگهی قبلی به 
آقای حمید رضا طالبی فعال مجهول المکان ابالغ میشود که در مورد دعوی حمید رضا طبسی  به طرفیت شما در پرونده بایگانی 10/940548  به موجب رای 
صادره به شــماره 9409977576000703  تاریخ 1394/07/28 به پرداخت خســارت تاخیر تادیه از تاریخ  صدور گواهی عدم پرداخت چک مستند دعوا 
تا خاتمه عملیات اجرایی و وصول محکوم به در حق حمید رضا طالبی محکوم شده اید مفاد رای برای یک بار به وسیله انتشار آگهی به شما ابالغ میشود تاریخ 

نشر آگهی تاریخ ابالغ رای محسوب و از تاریخ ابالغ ظرف بیست روزقابل واخواهی  در همین دادگاه است . م الف 27618
مدیر دفتر شعبه 10 دادگاه حقوقی مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای صادق محترم فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای هادی کریمیانشاکر   علیه شما به 
خواسته مطالبه وجه  به موجب حکم شماره 9409977509600812  در پرونده کالسه 257/940493 به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و مبلغ 310/000 ریال بابت خســارت وارده به ســبب دادرســی در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای 

صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است . 27611
 مسئول دفتر شعبه 257 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های قبلی به اقای مجید کریمیان فخار فعال مجهول المکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت اقای امیر محمد زارع به خواســته الزام به 
تنظیم سند رسمی امتیاز تلفن   به موجب حکم شماره 9409987501300514  در پرونده کالسه 9409987501300514 به محکومیت خوانده به الزام 
و انتقال ســند رســمی یک رشته خط موبایل به شماره 09153136375 و پرداخت مبلغ سیصدو پنج هزارریال بابت هزنیه دادرسی در حق خواهان محکوم 
شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است. 27612
 دفتر شعبه 13 شورای حل اختالف مجتمع شماره یک  مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه 
پیرو آگهی قبلی منتشــره در خصوص دعوی ســید علی جوادی مقدم   بطرفیت 1- فاطمه خوش منظر فرزند براتعلی 2- محمد کاظم مازندرانی فرزند 
محمد صادق بدینوسیله ابالغ میشود که پرونده کالسه به شماره بایگانی 10/940228 منجر به صدور اجرائیه بر علیه شما مبنی بر1- مبلغ چهار صد میلوین 
ریال به عنوان اصل خواســته به نحو تضامن بابت وجه چکها 2- مبلغ بیســت و ســه میلوین و چهار صدو شــصت و پنج هزارریال بالمناصفه به عنوان خسارت 
دادرسی در حق خواهان بپردازید همچنین خواندگان به استناد قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام محکومند خســارت تاخیر تادیه را بر مبنای شــاخص نرخ تــورم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت که مبدا مطالبه دیــن تلقی میگردد تا خاتمه عملیات 
اجرایی و وصول محکوم به به نحو تضامن در حق خواهان بپردازید محاســبه خســارت تاخیر تادیه از طریق یاد شده بر عهده دایره اجرای احکام مدنی است و 
پرداخت هزنیه اجرایی در حق خواهان لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در روزنامه محلی درج میگردد این اجرائیه 
ده روز پس از انتشــار بموقع اجرا گذارده خواهد شــد پس از این برای عملیات اجرایی ابالغ یا اخطار دیگری به شــما نخواهد شد مگر اینکه محل اقامت خود 

را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. 27608
مدیر دفتر شعبه دهم  دادگاه حقوقی  مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله  به خوانده وحید وجودی یزدی فرزند غالم حســین که مجهول المکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق 
دادنامه شــماره 9409977575601340 - 1394/11/06 صادره از شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مشــهد در پرونده شــماره 6/940806 متضامنا به 
همراه خوانده دیگر ) نادعلی اصغری( محکوم به پرداخت مبلغ 120/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 4/190/000 ریال بابت هزنیه دادرســی 
و مبلغ 480/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط اجرای احکام که با 
اســتعالم از بانک مرکزی مشــخص میشود در حق خواهان شرکت تعاونی اعتبار  صالحین خراسان ) در حال تصفیه( محکوم شده اید رای صادره غیابی و ظرف 

مدت 20 روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان است. م الف 27610
مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهی های منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیهم محمد احسان ابراهیمی و مسعود رفایی و محمد رضا زارع که مجهول المکان میباشد 
ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شــماره 9409977580300968 صادره از شــعبه 53 دادگاه حقوقی مشهد  در پرونده شماره 9409987580300418  
محکوم علیهم محکوم هســتند به ابطال ســند رسمی به شــماره 6946-93/8/25 و االزم محکوم علیه آقای محمد رضا زارع به انتقال سند رسمی خودروی 
یک دستگاه اتومبیل مگان به شماره موتور  F4R1771C121104  و نیز محکومیت اقای محمد احسان ابراهیمی به پرداخت مبلغ 3/296/000 ریال به عنوان 
هزنیه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق محکوم له اقای محسن حسین عسگری سلمانی و 
نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمائید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. 27651
 شعبه 52 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای مصطفی شهســواری  که فعال مجهول المکان و هیچگونه آدرســی در اختیار خواهان نمیباشــد ابالغ میگردد آقای علیرضا کریمی 
دادخواســتی به طرفیت شــما بخواسته مطالبه وجه به حوزه 115 شورای حل اختالف شهر مالیر تقدیم داشته به کالسه 115/940625 به ثبت رسیده چون 
آدرس شــما در اختیار خواهان نبوده حســب تقاضای نامبرده به موجب ماده 73 از قانون آئین دادرســی مدنی به شــما ابالغ میگردد که در راس ســاعت 9 
صبح مورخ 1395/1/14 در حوزه 115  شــورای حل اختالف مالیر حاضر شــوید در ضمن میتوانید به دبیرخانه حوزه مراجعه و نســخه ثانی دادخواســت و 

ضمائم را دریافت نمایئد 
 مسئول دبیرخانه حوزه 115 شورای حل اختالف مالیر

اصالحیه:
پیرو آگهی مزایده اموال منقول به شــماره 139403906225000043 مورخ 94/10/27 آگهی شــماره 450مورخ 94/11/6 به شرح ذیل اقای 
فاروق علیزاده فرزند غالم یحیی به اســتناد ســه فقره چک به شــماره های 409478-93/6/2 و 409481-93/5/20 و 409476-93/5/28 به مبلغ 

960/000/000 ریال به عهده بانک کشاورزی شعبه خواف اصالح میگردد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

اصالحیه پیروآگهی چاپ شده آگهی ابالغ وقت رسیدگی شعبه 32 شورای حل اختالف استان قم درتاریخ 94/11/12 روزنامه فناوران شماره بایگانی 
شعبه 941031 می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/11 شــماره پرونده:4/94/313 شــماره دادنامه 94/349 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-موســی ســلطانی فرزند بزرگ آدرس:مجهول المکان 2- بزرگ ســلطانی استر آبادی فرزند حســین آدرس:روســتای کارکنده -روبروی حمام. خواسته:مطالبه 
وجه بمبلغ 16/500/000میلیون ریال وخســارت تأخیر تأدیه تأخیر روزانه بمبلغ13/000 هزار ریال از تاریخ 94/2/15  و هزینه دادرســی بتاریخ 94/7/11 
دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت  پرونده کالســه 4/94/313 از دفتر شــورا واصل 
تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شــرح صورتجلســه مورخ 94/7/11 و بررسی ســایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.رأی قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شــهرکی ..به 
طرفیت:موســی ســلطانی فرزند بزرگ وبزرگ سلطانی استر آبادی فرزند حسین  به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 16/500/000میلیون 
ریال تا تاریخ 94/2/15 خسارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 13/000 هزار ریال از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و کلیه خسارلت دادرسی ,شورا از توجه به 
تصویرمصدق قرارداد1906270019-87/8/15  فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شده است که حکایت 
از اخذ تسهیالت توسط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواسته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها در سررسید مقرراقدامی در 
جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 
198و303و503و519 قانــون آییــن دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مــاده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت بمبلغ 
16/500/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 365/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خسارت تأخیر تأدیه روزانه 13/000هزار ریال از 
تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت ..رأی بر خوانده دوم حضوری اســت و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است  .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/6/29 شــماره پرونده:4/94/300 شــماره دادنامه 94/337 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-زهرا حمیدی فرزندعلی آدرس:کردکوی-خیابان جنگل-سردار 19-آپارتمان اول-طبقه 2.  2- قاسم وطنی فرزند بابو آدرس:مجهول المکان .خواسته:مطالبه 
وجه بمبلغ 48/000/000 ریال وخســارت تأخیر تأدیه تأخیر روزانه بمبلغ5/000 هزار ریال  و هزینه دادرســی بتاریخ 94/6/29 دردر وقت فوق العاده شعبه 
چهارم شورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشکیل است  پرونده کالسه 4/94/300 از دفتر شورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه 
مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخ 94/6/29 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.

رأی قاضــی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگــران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شــهرکی ..به طرفیت:زهرا حمیدی فرزندعلی و  
قاســم وطنی فرزند بابو به خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 48/000/000میلیون ریال تا تاریخ 94/2/15 خســارت تأخیرتأدیه روزانه 
بمبلغ 50/000 هزار ریال از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و کلیه خســارلت دادرســی ,شــورا از توجه به تصویرمصدق قرارداد651910037   فی مابین 
خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شــده اســت که حکایت از اخذ تســهیالت توســط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر 
خواندگان دارد,خواســته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها در سررســید مقرراقدامی در جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم 
بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 198و303و503و519 قانون آیین دادرســی مدنی و 
مــاده 10 قانــون مدنی و مــاده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت بمبلغ 48/000/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و 
مبلغ 405/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خســارت تأخیر تأدیه روزانه 50/000هزار ریال از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان 
صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت ..رأی بر خوانده دوم حضوری اســت و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابــل تجدید نظر در دادگاه 

حقوقی کردکوی است  .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/8/26 شــماره پرونده:4/94/446 شــماره دادنامه 94/506 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب استان گلستان.خواندگان :1-

رقیه میرشــکار فرزند کاظم  آدرس:کردکوی-جنب مســجد جامع-منزل کاظم میرشکار.  2- محمود مهدوی النگی فرزند اله آدرس:کردکوی-روستای النگ-باالتر 
از مســجد. 3-کامران اکبرزاده فرزند ابوالقاســم آدرس:مجهول المکان خواســته:مطالبه وجه بمبلغ 31/000/000 ریال تا تاریخ 94/3/31 بابت اصل خواسته 
وخسارت تأخیر تأدیه تأخیر روزانه بمبلغ12/000 هزار ریال  و هزینه دادرسی بتاریخ 94/8/26 دردر وقت فوق العاده شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی 
با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت  پرونده کالســه 4/94/446 از دفتر شورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح 

صورتجلسه مورخ 94/8/26 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.
رأی قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شــهرکی ..به طرفیت:رقیه میرشــکار فرزند کاظم  
و محمــود مهدوی النگی فرزند اله و کامران اکبرزاده فرزند ابوالقاســم به خواســته محکومیت تضامنی خواندگان بــه پرداخت مبلغ 31/000/000 میلیون ریال 
تــا تاریــخ 94/3/30 خســارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 12/000 هزار ریال از تاریخ 94/4/1 لغایت اجرای حکم و کلیه خســارلت دادرســی ,شــورا از توجه به 
تصویرمصدق قرارداد191900052-90/7/21   فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شده است که حکایت 
از اخذ تسهیالت توسط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواسته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها در سررسید مقرراقدامی در 
جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 
198و303و503و519 قانــون آییــن دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مــاده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت بمبلغ 
31/000/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 395/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خسارت تأخیر تأدیه روزانه 12/000هزار ریال از 
تاریخ 94/4/1 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خوانده ردیف ســوم غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت ..رأی بر خوانده اول ودوم حضوری اســت و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است  .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

حصر وراثت
آقای احمد ملک صالحی فرزند محمود به شــرح درخواســتی که به کالســه 94/804 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که محمود ملک صالحی فرزند احمد  به شــماره شناســنامه 8313 صادره ازکردکوی  در تاریخ 1394/8/27  در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان 
کردکوی فوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتســت از: 1- احمد ملک صالحی فرزند محمود ش ش:2240127899 نســبت:فرزند متوفی  
2-معصومــه  ملــک صالحــی فرزند محمــود  ش ش :3765  نســبت:فرزند متوفی 3- زهرا ملک صالحــی فرزند محمود ش ش: 2240152400  نســبت:فرزند 
متوفی 4- آتکه شموشــکی فرزند شــعبان  ش ش:821 نســبت:زوجه متوفیوال غیر ,اینک شورا پس از  انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم نماید 

واال گواهی صادر خواهد شد.
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی
   حصر وراثت                                                                                                                                                                                                                                                                

آقای محمد ســنچولی  فرزند قربان  به شــرح درخواســتی که به کالسه 94/809 این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و 
اعالم داشــته که علیرضا ســنچولی فرزند محمد  به شــماره شناســنامه 2110942118 صادره ازگرگان در تاریخ 1394/6/1  در اقامتگاه دائمی خود شهرستان 
کردکوی فوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتست از: 1- محمد سنچولی  فرزند قربان ش ش:9040  نسبت:پدرمتوفی  2-در بی بی لک 
زائی فرزند ابراهیم ش ش :89  نسبت:مادر متوفیوال غیر ,اینک شورا پس از  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس  
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی 

رای شورا
پرونده کالســه 9409988516100569 حوزه شماره 111 شورای حل اختالف شهرستان مالیر تصمیم نهایی شماره 9409978516100765 خواهان 
آقای حجت اله امرائی فرزند نصرت اهلل به نشــانی شهرســتان مالیر بلوار حاج محمد مالیری فروشــگاه نارون خوانده : اقای مصطفی شهســواری به نشــانی مجهول 
المکان خواســته مطالبه وجه . گردشــکار خواهان دادخواســتی به خواســته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشــته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت و اجرای 
تشــریفات قانونی قاضی شــورا پس از مشــورت با اعضای حوزه به شــرح آتی با اســتعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای مینماید. رای شورا : در خصوص 
خواهان آقای حجت اله امرائی فرزند نصرت اله به طرفیت خوانده آقای مصطفی شهســواری بخواســته مبلغ چهار میلیون و هضتصدو پنجاه و پنج هزار تومان به 
انضمام هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه به شــرح دادخواست تقدیمی خواهان با حضور در جلسه شورا اشعار نمودند بموجب 6 فقره فاکتور به شماره های 
113-373-455-625-770-980 مبلغ 4/855/000 تومان بابت فروش ابزار و یراق کابینت از خوانده طلبکارم که نامبرده از پرداخت دین امتناع می ورزد 
از ســورا خواســتار صدور حکم به شرح ستون خواسته شده است خوانده علیرغم دعوت از ایشــان در رزونامه فنآوران مورخه 94/8/27 در جلسه شورا حضور 
پیدا ننموده و الیحه ای ارسال نداشته است شورا با بررسی اوراق پرونده مستندات ابرازی خواهان و عدم حضور خوانده دعوی مطروحه را نسبت به مطالبه وجه 
وارد دانســته مســتندا به مواد 198- 502 از قانون ائین دادرســی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/855/000 تومان بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ بیست و هفت هزار و پانصد تومان حق تمبر در حق خواهان صادر و اعالم میدارد و در خصوص خسارت تاخیر تادیه به لحاظ نبود دلیلی بر سررسید 
پرداخت بدهی فاقد وجاهت قانونی دانســته مســتندا به ماده 2 از قانون آئین دادرســی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعالم میدارد رای ادره غیابی ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکام عمومی شهرتسان مالیر میباشد.
قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف مالیر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای رســول کمری بیدکرپه فرزند غالم  دارای شناســنامه شــماره 288 به شــرح دادخواســت به کالســه 940797 از این حوزه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالم کمری فرزند شــمس اله به شناســنامه شــماره 4 در تاریخ 1394/08/07 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به 1  متقاضی فوق با مشــخصات باال پســر متوفی 2- اکبر کمری بیدکرپه فرزند غالم به شــماره شناسنامه 
312 پســر متوفی 3- فرح کمری بیدکرپه فرزند غالم به شــماره شناسنامه 569دختر متوفی 4- محمد کمری بیدکرپه فرزند غالم به شماره شناسنامه 415 پسر 
متوفی 5- مســعود کمری بیدکرپه فرزند غالم به شــماره شناسنامه 261 پســر متوفی 6- جعفر کمری بیدکرپه فرزند غالم به شماره شناسنامه 247 پسر متوفی 
7- اکــرم کمری فرزند غالم به شــماره شناســنامه 15 دختر متوفی 8- مریم کمری فرزند غالم به شــماره شناســنامه 4 دختر متوفــی 9- صدیقه کمری بیدکرپه 
فرزند غالم به شــماره شناســنامه 77 دختر متوفی 10- صغری مرادی بیدکرپه فرزند احمد به شــماره شناســنامه 2 همسر متوفی والغیر اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

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

اصالحی
پیرو آگهی چاپ  شده در مورخه 94/11/3 به شماره م الف 25563 نام خانوادگی خوانده حسینعلی دولتی صحیح میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد.
دفتر شعبه 150 شورای حل اختالف مشهد مقدس

اصالحیه پیرو آگهی منتشره در تاریخ 94/11/11 روزنامه فنآوران به شماره کالسه 941423 نام متهم عزن رجبلو چاپ گردیده که صحیح آن عزت رجبلو 
میباشد که بدینوسیله اصالح میگردد

آگهی ابالغ رای
در پرونده کالســه 9109988315300073 شــعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان کرمانشاه حسب دادنامه شماره 9409978326000146 مورخه 
1394/10/26 متهمان به اســامی آقایان فریدون غالمی ، یزدان غالمی ، احســان فخری ) هرســه نفر متواری( به اتهام شــرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل 
هر یک به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده اند رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست 

روز قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور میباشد. 242
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ قرار تامین خواسته
در پرونده قرار تامین خواسته 9405501278  صادره از شعبه 43 دادنامه 470/94 شورا با توجه به طرفیت خوانده اقای فرزاد امیری در حق خواهان 
آقای اشکان خالدی به عنوان تامین مبلغ 50/000/000 ریال بنابر این با توجه به مجهول المکان بودن اقامتگاه محکوم علیه در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام 
مدنی مفاد اجرائیه یک نوبت به ترتیب مقرر در مواد 118- 119 قانون یاد شده آگهی و به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی مفاد و 
موضوع اجرائیه را اجرا نماید واال اجرا احکام مدنی نسبت به اجرای حکم و وصول هزنیه اجرا اقدام مینماید در این صورت برای عملیات اجرایی به محکوم علیه 

احضار و یا ابالغ دیگری نخواهد شد مگر اینکه محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به این اجرا اعالم نماید. 11488
 اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف دادگستری کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای مــاده 344 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 1392 به آقای فرشــید یارمحمدی  که در پرونده کالســه 
940993 جزایی به اتهام ترک انفاق تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به تاریخ 95/01/23 راس ســاعت 10 صبح با در  دســت داشتن 

شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4594
 مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای تبصــره یک ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری به آقای شــیرزاد زالیانی  که در پرونده کالســه 9209988322301760 به اتهام تغییر 
کاربری غیر مجاز تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به مورخ 1395/1/25 راس ســاعت 10:30 صبح با در  دســت داشتن شماره پرونده 

مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4681
 مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری به آقای ناصر ملکی  که در پرونده کالســه 9409988328601165 به اتهام سرقت گوشی 
تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به مورخ 1395/1/28 راس ســاعت 11:00 صبح با در  دســت داشتن شماره پرونده مذکور خود را در 

موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4682
 مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای تبصره یک ماده 394 قانون آیین دادرســی کیفری به آقایان 1- وحید مرادی ده گلی 2- وحید زارعی 3- خانم مریم شــاه ویســی که در پرونده 
کالســه 9209982104801067 به اتهام مشــارکت در تحصیل مال مســروقه تغییر ارکان خودرو و تغییر پالک خودرو تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد که در 
وقت رسیدگی به مورخ 1395/1/25 راس ساعت 10:30 صبح با در  دست داشتن شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت 

عدم حضور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم مینماید.4543
 مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو کرمانشاه

اجرائیه
مشــخصات محکوم له یوســف گزمه نام پدر ابراهیم نشــانی گرگان عدالت 81 کوی مهرگان مهرگان دوم مجتمع کیارام پالک 1 واحد 2 بنام امین حسن پور 
مشــخصات محکوم علیه امید حســن پور نام پدر نعمت اله مجهول المکان محکوم به : بموحب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9410091725600729 
و شــماره دادنامه مربوطه 9409971725600318 محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/000/000 
ریال بابت دســتمزد کارشــناس و مبلغ 220/000 ریال بابت هزنیه دادرســی در حق محکوم له ضمنا هزنیه نیم عشر دولتی در حق دولت جمهوری اسالمی ایران 

به عهده محکوم علیه میباشد.
شعبه هجدهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

آگهی ابالغ دادنامه
برابر رای شماره 9409971721400678 شعبه کیفری شورای حل اختالف گرگان اقای یوسف قره جه دایر بر رانندگی بدون گواهینامه محکوم به جزای 
نقدی به مبلغ 5/000/000 ریال معادل 500/000 تومان جزای نقدی گردید با نظر به اینکه نامبرده مجهول المکان میباشــد به اســتناد ماده 180 قانون ایین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری یک نوبت انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج و بمحض اطالع متهم حداکثر ظرف یک ماه به 

شعبه 21 شورای حل اختالف گرگان مراجعه و نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام خواهدشد. 
 رئیس شعبه 21 شورای حل اختالف گرگان

آگهی احضار متهم
نظــر به اینکه اقای محمد رضا بزرکار فرزند علی  از ســوی این شــعبه در پرونده کالســه بایگانی 1/941235 ب به اتهام تغییــر غیر مجاز کاربری اراضی 
زراعی ابالغ احضاریه به واســطه مجهول المکان بودن وی ممکن نگردیده لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی در امور کیفری مراتب برای یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار جهت پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی در پرونده کالسه فوق الذکر در شعبه اول بازپرسی واقع 
در گرگان نرســیده به فلکه کریمی بهشــت 16 کوچه نوبخت دادســرای عمومی و انقالب حاضر گردند در غیر اینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

گردید.ضمن اینکه نامبرده حق انتخاب یک نفر وکیل را نیز دارد
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب گرگان

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه اقای قاسم ملک فرزند اصغر  از سوی این شعبه در پرونده کالسه بایگانی 1/941347 ب به اتهام تصرف عدوانی ابالغ احضاریه به واسطه 
مجهول المکان بودن وی ممکن نگردیده لذا در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرســی در امور کیفری مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار درج 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشــار جهت پاســخگویی و دفاع از اتهام انتســابی در پرونده کالســه فوق الذکر در شــعبه اول بازپرســی واقع در گرگان نرسیده به فلکه 
کریمی بهشــت 16 کوچه نوبخت دادســرای عمومی و انقالب حاضر گردند در غیر اینصورت بصورت غیابی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد گردید.ضمن اینکه نامبرده 

حق انتخاب یک نفر وکیل را نیز دارد
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان اقای حســین احمدی فرزند ذبیح اله  دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای داریوش اســالم پرست فرزند حسین به خواسته مطالبه خسارت تاخیر 
تادیه و مطالبه وجه چک و مطالبه خســارت دادرســی و اعســار از پرداخت هزنیه دادرســی تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان گرگان نموده که جهت رســیدگی 
به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان  واقع در اســتان گلســتان شهرســتان گرگان خیابان شــهید بهشتی روبروی مخابرات کد پســتی  913714955 - تلفن 
01712222517 الی 20  پورتال دادگســتری کل اســتان گلستان  http://dadgolestan.ir ارجاع و به کالســه 9409980056500920 ثبت گردیده که وقت 
رســیدگی آن 1394/12/19 و ســاعت 09:00 صبح روز چهار شــنبه تعیین شده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای داریوش اسالم پرست فرزند 
حسین   و درخواست خواهان  آقای حسین احمدی فرزند ذبیح اله با وکالت آقای علی احمدی و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه 6 دادگاه خانواده گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به میالد مروی 
کالســه پرونده 941033 شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد وقت رســیدگی دو شنبه 1395/1/16 ساعت 10 صبح خواهان عسگری   
مقیمی فرزند نصراله به نشــانی گناباد روســتای بهاباد خ محمد رســول اله پالک 1 منزل شخصی خوانده میالد مروی فرزند محمد صادق به نشانی مشهد بلوار معلم 
معلم 21 پالک 102 فعال مجهول المکان خواســته مطالبه وجه چک خواهان دادخواســتی تســلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رســیدگی به شــعبه اول  ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده و بعلت مجهول االمکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقررباال جهت رســیدگی حضور بهمرساند ضمنا چنانچه بعدا ابالغی بوسیله آگهی الزم شود فقط 

یک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. 304
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد

دادنامه 
شــماره دادنامــه 9409972515601511 شــماره پرونــده 9409982515600833 خواهان خانم اکــرم مداحی یزدی فرزند عبدالحســین با وکالت 
آقــای محمد امین عابدی فرزند محمد ولی به نشــانی قم-صفاشــهر-میدان چهارده معصوم-15 متری اول ســمت راســت-پالک 90-واحــد 8 خوانده آقای جواد 
اصغری فرزند محمد به نشــانی قم-شــاه ســید علی-15 خرداد-کوچه شــماره 29 )جنب دانشــگاه آزاد(-کوچه 12-پالک 15 )درحــال حاضرمجهول المکان می 
باشــد( خواســته طالق به درخواست زوجه رای دادگاه درخصوص دادخواست تقدیمی ازســوی خواهان خانم اکرم مداحی یزدی فرزند عبدالحسین خانه دارساکن 
قــم بــا وکالت آقــای محمد امین عابدی به طرفیــت خوانده آقای جواد اصغری فرزند محمد شــغل آزاد مجهول المکان به خواســته صدورحکــم مبنی براذن اعمال 
وکالــت جهت ایقاع طالق به شــرح بندهای 1و7و8و9و12 عقدنامه بدین توضیح که طرفین واصحاب دعوی درســال 1371 بــا همدیگراقدام به ازدواج نموده اند 
یک فرزند مشــترک پســرکبیردارند وکیل خواهان با التفات به محتویات دادخواســت تقاضای رســیدگی به موضوع را نموده است )بلحاظ تحقق بندهای 8-7-1-

9و12 عقدنامه( خوانده با وصف ابالغ درروزنامه درجلســه دادرســی حاضرنگردیده اســت. به حکایت اوراق پرونده الیحه ای نیزارســال ننموده اســت دراجرای 
مفاد ماده 27 قانون حمایت خانواده قرارارجاع امربه داوری صادرواعالم گردیده اســت ولیکن مســاعی دادگاه وداوران منجربه مصالحه وادامه زندگی مســالمت 
آمیزنگردیده است وکیل خواهان دادنامه ای مبنی برمحکومیت خوانده به پرداخت نفقه ارائه ننموده است متعاقب استعالم سوابق اعتیاد خوانده چهارفقره پاسخ 
واصل گردیده اســت که شــامل دوفقره اعتیاد ودوفقره نگهداری ومالکیت مواد مخدرمی باشــد درمورد محکومیت خوانده به مجازات، دادنامه ای ارائه نگردیده 
اســت. بــا عنایت بــه جامع اوراق پرونده، احرازرابطه زوجیت شــرعی وقانونی بین متخاصمین، اظهارات وکیل خواهان، ســایرقرائن وامارات خواســته بلحاظ تحقق 
بندهای 7و8 عقدنامه موجه تشــخیص واســتنادا به مواد 1119 قانون مدنی به خواهان اذن اعمال وکالت جهت ایقاع طالق داده می شــود با قطعی شــدن دادنامه 
خواهان می تواند به یکی ازدفاترثبت طالق مراجعه واقدام نماید )ظرف 6 ماه( عده ی این طالق ســه طهراســت احرازشــرایط صحت طالق ازجمله رعایت مفاد مواد 
1134و1140و1135و1141 قانــون مدنی و 31 قانون حمایت خانواده بعهده مجری صیغه طالق اســت رای غیابی اســت وپــس ازابالغ درفرجه های مقررقانونی 
هرکدام 20 روزقابل واخواهی درهمین شــعبه دادگاه وتجدیدنظرخواهی درمرکزاســتان قم وفرجامخواهی دردیوان عالی کشوراســت. رئیس شــعبه 20 محاکم 
عمومی حقوقی قم-سید محمد تقی معنوی رونوشت برابربا اصل واداریست وجهت هرگونه ابالغ به آقای جواد اصغری تهیه وارسال می گردد. نشانی قم-ابتدای 

خیابان توحید-مجتمع قضائی شهید قدوسی-طبقه سوم-شعبه 20 
مدیردفترشعبه 20 محاکم عمومی حقوقی قم-آجورلو

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه اقای محمد بااخالق شــاندیز دارای شناســنامه شماره 377 به شرح دادخواســت به کالسه 9401123 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین بااخالق شاندیز به شناسنامه 40 در تاریخ 92/7/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- فاطمه مرادیان مشــهد ش ش 989 ت ت 1323 صادره از مشــهد همســر متوفی 2- مهدی با اخالق 
شاندیز ش ش 10 ت ت 1339 صادره از مشهد فرزند متوفی 3- زهرا با اخالق شاندیز ش ش 653 ت ت 1346 صادره از مشهد فرزند متوفی 4- محمد 
با اخالق شــاندیز ش ش 377 ت ت 1349 صادره از مشــهد فرزند متوفی 5- علی با اخالق شــاندیز ش ش 50766 ت ت 1351 صادره از مشــهد فرزند 
متوفی 6- ازاده با اخالق شــاندیز ش ش 68897 ت ت 1357 صادره از مشــهد فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به 
اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.9401123
شعبه 161  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
خواهان حســین جهان زاده ها خوانده ورثه مرحوم محمود رحیمی 1- حســن رحیمی 2- جعفررحیمی 3- خانم قدســی رحیمی وورثه مرحوم هادی 
رحیمی 4- فرید 5- فریدون 6- محمود 7- نازگل همگی رحیمی 8- هســتی خســروی وورثه مرحوم آزاده خانم رحیمی 9- امیرهوشــنگ بغدادی فرزند 
جمشــید 10- جمشــید بغدادی فرزند مصطفی 11- زهرا بغدادی فرزند جمشــید 12- حســن صبوری خواســته اثبات مالکیت وتنفیذ بیع نامه والزام به 
تنظیم ســند رســمی درتاریخ 94/11/3 خواهان حســین جهان زاده ها دادخواستی را به طرفیت خواندگان باال به شــرح خواسته اثبات مالکیت وتنفیذ بیع 
نامه والزام به تنظیم سند رسمی به شعبه 29 تقدیم که به شماره 1143/29/94 ثبت وبرای روزچهارشنبه 94/12/19 ساعت 11 صبح وقت رسیدگی 
تعیین گردیده اســت. وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می گردد خوانده مذکورمی تواند ازتاریخ نشرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نسخه ثانی دادخواست 
وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رسیدگی دراین شعبه حضوربهم رساند بدیهی است درصورت عدم حضوردادگاه غیابا رسیدگی 

واتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
دفترشعبه 29 شورای حل اختالف استان قم

برگ اجرائیه
 کالســه پرونده دادرســی 729/31/94 مشــخصات محکوم له شــهرام مردانی اســفند آبادی فرزند عباس نشــانی کرج-مهرشهر-حســین آباد-

اخترآباد-ک حیدری مشــخصات محکوم علیه علی ترکان زمانی نشــانی مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره 981 مورخه 94/7/13 شورا شعبه 
31 استان قم قطعیت حاصل کرده است. محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 32/000/000 ریال اصل خسارت ومبلغ 50/000 تومان هزینه حمل 
جرثقیل ومبلغ 150/000 ریال هزینه کارشناســی ومبلغ 20/000 تومان هزینه دادرســی درحق محکوم له وپرداخت نیم عشردولتی هزینه اجرای احکام. 
محکــوم علیــه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف 10 روزمفاد آن را بــه موقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخــت محکوم به بدهد. 3- مالی 
معرفی کند که اجراء حکم واستیفاء محکوم به ازآن میسرباشد ودرصورتیکه خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 10 روزصورت جامع 
دارائی خود را به قســمت اجراء تســلیم کند اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف ســه سال بعد ازانقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادربه اجراء 
حکم وپرداخت محکوم به بوده اید، لیکن برای فرارازپرداخت، اموال خود را معرفی نکند یا صورت خالف واقع ازدارائی خود ارائه دهد به نحوی که اجرای 
تمام یا قسمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشد به مجازات حبس از 61 روزتا 6 ماه محکوم خواهد شد. 4- عالوه برموارد باال که قسمتی ازماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی می باشد به موادی ازقانون اجرای احکام مدنی وقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیتهای 

مالی مصوب 1379/8/10 که درظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید. 
دفترشعبه 31 شورای حل اختالف قم

دادنامه 
شــماره پرونده 532/8/94 شــماره دادنامه 94/8/16-692 خواهان عباس بهرامی راد فرزند ابوالفضل به نشــانی قم، 20 متری شهید بهشتی، 
ک 14، پ 39 خوانده افروزشادون به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه طلب به مبلغ 21/000/000 ریال وهزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه رای 
شــورا درخصوص دادخواســت آقای عباس بهرامی راد به طرفیت خانم افروزشــادون به خواســته مطالبه مبلغ 2/100/000 تومان به اســتناد حواله بابت 
قرارداد 6300377034008 بانک صادرات قم شــعبه شــهید رجائی وهزینه دادرســی به  این شــرح که خواهان اظهارداشته طبق سند عادی مذکورمبلغ 
2/100/000 تومان ازخوانده طلبکاراســت خوانده علیرغم ابالغ قانونی دروقت مقرردردادگاه حاضرنشــده وایراد وانکاری نســبت به عمل نیاورده است 
دادگاه با توجه به اینکه وجه مورد ادعای وی بابت ضمانت خواهان برای خوانده می باشــد ومبلغ مذکوررا بانک مورد نظرتایید نموده اســت خواسته خواهان 
را ثابت تشــخیص داده ومســتندا به مواد 265و1257و1280و1301 قانون مدنی ومواد 198و217و219و515و519 قانون آیین دادرســی مدنی رای 
برمحکومیــت خوانــده به پرداخت مبلغ 2/100/000 تومــان بابت اصل دین ومبلغ 500/000 ریال بابت هزینه دادرســی درحق خواهان صادرواعالم می 
نماید درخصوص مطالبه خســارت تاخیرتادیه با توجه به عدم احرازشــرایط مندرج درماده 522 ق.آ.د.م رای بربی حقی خواهان صادرواعالم می گردد. رای 
صادره غیابی بوده وظرف مهلت 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وظرف مهلت بیست روزدیگرپس ازابالغ به طرفین قابل تجدیدنظرخواهی 
درمحاکم عمومی حقوقی می باشــد. قاضی شــورای حل اختالف شــماره 8 قم-رضوانی رونوشــت برابراصل اداریســت وجهت ابالغ به افروزشــادون تهیه 

وتنظیم میگردد. 
دبیرشورای حل اختالف شعبه 8 قم

دادنامه 
پرونده کالســه 9409982521100233 شــعبه 11 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972521100550 
کالســه پرونده 284/11/94-شــماره دادنامه 94/7/8-618 خواهان ســید امیرغیاثی فرزند ســید حســین به نشــانی قم بلوار 15 خرداد ک 4 پ 13 
خواندگان 1- محمد کرمی فرزند علی به نشــانی شهرســتان مجهول المکان 2- علی قهرمانی فرزند اکبربه نشــانی مجهول المکان خواسته تنفیذ مبایعه نامه 
رای شورا درخصوص دادخواست خواهان سید امیرغیاثی به طرفیت خواندگان محمد کرمی وعلی قهرمانی بخواسته تنفیذ مبایعه نامه، اثبات مالکیت والزام 
به تنظیم سند رسمی پراید به شماره انتظامی 57-982 ب 84 وکیل خواهان وموکل وی اظهارمی دارد. خودروی سواری فوق الذکررا درتاریخ 92/6/30 
ازخوانده ردیف اول خریداری نموده ام وخوانده ردیف دوم مالکیت خودرورا دارد شــورا با توجه به بررســی اوراق ومحتویات پرونده ومفاد دادخواســت 
تقدیمی واســتماع اظهارات وکیل وموکل وی ومالحظه مبایعه نامه مابین خواهان وخواندگان وبرگه مشــخصات مالک ازراهوروبا توجه به احرازرابطه تعاملی 
خواهان وخوانده نسبت به خوانده اول رای بربیحقی صادرواعالم می گردد واثبات مالکیت خوانده ردیف دوم طبق استعالم بعمل آمده ازراهوروارد دانسته 
ومســتندا به مــواد 219و230و222 ق.ا.د.م ومواد 198و515و519 ق.آ.د.م ضمن تنفیذ قرارداد واثبــات مالکیت خوانده ردیف دوم را ملزم به تنظیم 
سند یکدستگاه اتومبیل سواری پراید به شماره انتظامی 57-982 ب 84 بنام خواهان دریکی ازدفاترثبت اسناد وامالک کشورمی نماید. رای صادره غیابی 
وظرف مدت 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه 11 وپس ازآن ظرف مدت 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه می باشــد. قاضی شورای 
حل اختالف شماره 11 قم-رضوانی رونوشت برابراصل اداریست وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه وتنظیم می گردد. دبیرشورای حل اختالف شماره 

11 قم نشانی قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه دوم-
شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان قم

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای رضا مولوی فرزند بایرام دارای شناســنامه شــماره 102958 به شرح دادخواست به کالسه 943051 ازاین دادگاه درخواست صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان ســریه ولی وش به شناســنامه شــماره 23 درتاریخ 1390/1/31 دراقامتگاه دائمی خود را 
فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- مصطفی مولوی فرزند مظفرش ش 1062 نســبت با متوفی فرزند 2- مرتضی مولوی 
الماچوان فرزند بایرام ش ش 100980 نســبت با متوفی فرزند 3- رضا مولوی فرزند بایرام ش ش 102958 نســبت با متوفی فرزند 4- رســول مولوی 
الماچوان فرزند بایرام ش ش 102959 نسبت با متوفی فرزند 5- محمد مولوی فرزند بایرام ش ش 20757 نسبت با متوفی فرزند 6- علی اصغرمولوی 
فرزند بایرام ش ش 1898 نســبت با متوفی فرزند 7- ســکینه مولوی آلماچوان فرزند بایرام ش ش 100981 نســبت با متوفی فرزند 8- مریم مولوی 
آلماچــوان فرزند بایرام ش ش 4068 نســبت بــا متوفی فرزند 9- زهرا مولوی آلماچوان فرزند بایرام ش ش 9283 نســبت با متوفی فرزند 10- بایرام 
مولوی آلماچوان فرزند علی جان ش ش 632 نسبت با متوفی زوج. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکسی 

اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.
رئیس شعبه 40 شورای حل اختالف قم 

رونوشت آگهی حصروراثت 
آقــای مهدی رحمانی آزاد فرفرزند حجت اله دارای شناســنامه شــماره 0370821505 به شــرح دادخواســت به کالســه 943052 ازاین دادگاه 
درخواســت صدورگواهــی حصروراثــت را نمــوده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان حجت الــه رحمانی آزاد فربه شناســنامه شــماره 474 درتاریخ 
1394/9/27 دراقامتگاه دائمی خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- مهدی رحمانی آزاد فرفرزند حجت اله ش ش 
0370821505 نســبت بــا متوفی فرزند 2- هادی رحمانی آزاد فرفرزند حجت اله ش ش 031155401 نســبت بــا متوفی فرزند 3- مریم رحمانی آزاد 
فرفرزنــد حجت اله ش ش 0371740061 نســبت با متوفــی فرزند 4- فاطمه رحمانی آزاد فرفرزند حجت اله ش ش 0372434126 نســبت با متوفی 
فرزند 5- خدیجه رســقی یســارفرزند غالمعلی ش ش 535 نســبت با متوفی زوجه 6- رقیه آشــورلوفرزند اســداله ش ش 297 نســبت با متوفی مادر. 
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 

رونوشت آگهی حصروراثت 
خانم حورا ادابی فرزند خلیل دارای شناســنامه شــماره 2476 به شــرح دادخواســت به کالســه 943053 ازاین دادگاه درخواســت صدورگواهی 
حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان فاطمه آدابی به شناسنامه شــماره 62 درتاریخ 1394/7/13 دراقامتگاه دائمی خود را فوت 
نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- محمد علی آدابی فرزند خلیل ش ش 96818 نسبت با متوفی فرزند 2- ماه منیرآدابی فرزند 
خلیل ش ش 83 نســبت با متوفی فرزند 3- حورا آدابی فرزند خلیل ش ش 2476 نســبت با متوفی فرزند 4- قدســی آدابی فرزند خلیل ش ش 454 
نســبت با متوفی فرزند 5- فرح آدابی فرزند خلیل ش ش 80183 نســبت با متوفی فرزند 6- مریم آدابی فرزند خلیل ش ش 91421 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 اوباشــد 

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 محمد باقرســلطانی فرزند محمد نبی دارای شناســنامه شــماره 7710 به شــرح دادخواســت به کالســه 943057 ازاین دادگاه درخواســت 
صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده است که شادروان محمد نبی سلطانی به شناسنامه شماره 212 درتاریخ 1393/12/10 دراقامتگاه 
دائمی خود را فوت نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- محمد باقرسلطانی فرزند محمد نبی ش ش 7710 نسبت با متوفی فرزند 
2- محمد حسین سلطانی فرزند محمد نبی ش ش 328 نسبت با متوفی فرزند 3- محمد رضا سلطانی فرزند محمد نبی ش ش 209 نسبت با متوفی فرزند 
4- عزت الملوک ســلطانی فرزند محمد نبی ش ش 465 نســبت با متوفی فرزند 5- زهرا ســلطانی فرزند محمد نبی ش ش 98718 نسبت با متوفی فرزند 
6- ملوک علوی فرزند حسن ش ش 619 نسبت با متوفی زوجه 7- صدیقه سلطانی فرزند محمد نبی ش ش 92472 نسبت با متوفی فرزند. اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریک نوبت آگهی می گردد تا هرکســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشــد ازتاریخ نشرنخستین 

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

تصحیح و پوزش
بدینوســیله اعالم میگردد در سر صفحات روزنامه شــماره 2464 برابر با 30 
ژانویه 2016 و 10 ربیع الثانی 1437 بجای 10 بهمن 94 اشتباها 10 دی 94  درج 

گردیده که بدین نحو اصالح میگردد.

عـلی اصالن شهال
@Alishahla13

هزینه اشتغال زایی در 
حوزه ICT نه تنها ارزان 
به حساب نمی آید که از 
میانگین مورد نظر وزارت 
کار نیز 11 میلیون تومان 
گران تر است

با آمار و ارقام ارایه 
شده در این متن یعنی 
سرمایه گذاری 10 هزار 
میلیاردتومانی و ایجاد 
90 هزار شغل، عددی 
که برای اشتغال زایی 
در ICT در واقعیت به 
دست می آید 111 میلیون 
تومان است که بیش از 
دو برابر پیش بینی وزارت 
ارتباطات است و راهی 
طوالنی برای رسیدن به 
عدد آرمانی 48 میلیون 
تومانی در پیش است

PB



رایتل تخفیف  سیم کارت 
و بسته اینترنت داد

اپراتور سوم موبایل به مناس���بت دهه فجر هدایا و 
تخفیف هایی را برای مشترکان فعلی و جدید خود در 

نظر گرفت.
تسنیم- این اپراتور گفته افرادی که تمایل به خرید 
س���یم کارت دایمی  دارند، می توانند در این ایام با 50 
درصد تخفیف و از طریق طرح انتخاب شماره، شماره 
دایمی  دلخواه خود را تنها با پرداخت 60 هزار تومان 
انتخاب و خریداری کرده و از هدایای بسته آغازین نیز 
بهره مند شوند.عالقه مندان به خرید سیم کارت اعتباری 
نیز می توانند سیم کارت اعتباری ویژه دهه فجر را با 75 
درصد تخفیف، با قیمت 5 هزار تومان و امکان استفاده 

از بسته آغازین 180 روزه تهیه نمایند.
افرادی هم که تمایل به خرید سیم کارت دیتا دارند، 
می توانند آن را به همراه بسته های آغازین بلند مدت 
180 یا 365 روزه و با تخفی���ف 50 درصد خریداری 
کنند.عالوه بر تخفیف های ویژه مشترکان جدید، رایتل 
هدایای متنوعی نیز برای مشترکان فعلی خود در نظر 
گرفته است که بر این اساس برای تمامی مشترکان فعال 
این اپراتور )استفاده از سیم کارت در بازه زمانی 12 تا 
22 بهمن( بسته اینترنت شبانه با حجم 10 گیگابایت 
و اعتبار 7 روز فعال خواهد شد و مشترک می توانند از 
ساعت 2:00 بامداد روز 24 بهمن ماه ساعت 8:00 صبح 

تا تاریخ 30 بهمن از این هدیه استفاده کند.
مشترکان فعلی همچنین می توانند از تخفیف 20 تا 
50 درصدی خرید مودم ه���ای 3G و 4G در این ایام 
بهره مند شوند و مودم های دانگل و رای فای نسل 3 و 4 

رایتل را خریداری کنند.

 تاکید زیرساخت و ITPC عراق
 بر ایجاد درگاه جدید ارتباطی

شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت ITPC عراق بر 
راه اندازی درگاه جدید ارتباطی در سومار ایران و مندرین 
عراق باهدف افزایش ظرفیت انتقال داده های ترافیکی 

بین دو طرف تاکید کردند.
 ITPC فناوران- هیاتی چهارنفره از مدیران شرکت
عراق همچنین به  توافقات نرخی و راهکارهایی برای 

رفع مشکل CLA موجود بین دو طرف دست یافتند.
 رتقاء و به روز رسانی تجهیزات ایران وعراق در نقاط 
مرزی و ارتباطی از جمله مراکز مهران، بصره و شلمچه  
از دیگر موضوعات مورد مذاکره دو ش���رکت ایرانی و 
عراقی  است.شرکت ارتباطات زیرساخت در حال حاضر 
از پنج درگاه ارتباطی در آبادان، مهران، قصرش���یرین، 
مریوان و پیرانشهر به تبادل ترافیک مخابراتی با کشور 

عراق می پردازد.

امکان تست سرعت
 اینترنت مخابرات تهران

شرکت مخابرات استان تهران سامانه تست سرعت اینترنت 
توسط مشترکان را در استان تهران و البرز راه اندازی کرد.

فناوران- رضا خلیلی معاون شبکه شرکت مخابرات 
استان تهران با بیان این که هم اکنون مشترکان اینترنت 
پرسرعت ش���رکت مخابرات اس���تان تهران می توانند 
بصورت آنالین تست سرعت انجام دهند گفت: مشترکان 
می توانند با ورود به بخش خدمات اینترنتی س���ایت 
شرکت مخابرات استان تهران به نشانی tct.ir  و کلیک 
روی بخش ADSL و انتخاب خدمات مش���تریان با 
ورود نام کاربری و رمز عبور خود به این سامانه جدید 
وارد شوند.معاون شبکه شرکت مخابرات استان تهران 
خاطرنشان کرد برنامه ریزی گس���ترده ای برای ارایه 
سرویس های جامع ویژه مشترکان تلفن ثابت و اینترنت 
پرسرعت شرکت مخابرات استان تهران انجام شده است 
و محور اصلی برنامه ها به گونه ای طراحی شده که در 
آینده ای نزدیک با تجیمع پرتال ها، تمامی  سرویس ها 
بصورت مکانیزه از طریق سایت شرکت توسط مشترک 
قابل رهگیری است و درصورت نیاز با ارایه پاسخ های 
کاربردی توسط کارشناسان شرکت همراه خواهد بود.وی 
افزود: در سال جاری یکی از پروژه های موفق اجرا شده 
در استان البرز پروژه 20117 بوده است که به محض 
اعالم خرابی از طریق این سامانه از سوی مشترک، تمامی  
همکاران و بخش های مرتبط می توانند بصورت مکانیزه 
مسیر و فرآیند انجام کار را به سهولت مشاهده و اقدامات 

را تا مرحله نهایی و اعالم به مشترک پیگیری کنند.

افزایش گشت ماموران برای توقف 
سرقت کابل های تلفن

جلسه تعاملی پلیس آگاهی ناجا با شرکت مخابرات 
استان تهران درخصوص آسیب شناسی موضوعات سرقت 

کابل های تلفن شهری برگزار شد.
فناوران- س���رهنگ رضا موذن از برگزاری جلسه 
تعاملی پلیس آگاهی با رییس حراست شرکت مخابرات 
استان تهران خبر داد و گفت: آسیب شناسی موضوعات 
سرقت کابل تلفن های شهری )اس���توک( محور این 
نشست بود.معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی با آسیب 
شناسی های صورت گرفته در این حوزه،افزود: پیش بینی 
می شود با فرا رسیدن ایام نوروز، سرقت ها در این حوزه 
افزایش یابد که در این راس���تا اقداماتی در دستور کار 
قرار گرفت .سرهنگ موذن بیان کرد: با هماهنگی یگان 
انتظامی  محل و حراست شرکت مخابرات استان تهران 
در راستای پیشگیری از سرقت کابل های شهری، مقرر 
شد، فعالیت گش���ت تلفیقی در ایام نزدیک عید نوروز 

افزایش و اقدامات پیش دستانه صورت بگیرد.

New Tab New Tab

ایستگاه مدار

نسل جدید مراکز مخابراتی مبتنی برIP است

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات ثاراله )حصارک(، شهید قندی )کمالشهر(، شهید تندگویان، هجرت، خاتم ا النبیاء )ص( )فردیس(، شهرستان قدس، ولیعصر )عج(، شهدای 
گمنام از تاریخ 13 بهمن ماه آغاز می شود.با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان با پیش شماره های 3446 و 3470 تا 3472 به مدت 48 ساعت و پیش شماره های 2614، 2230 تا 2233، 2250 تا 2253، 
2630 تا 2632، 3314، 3315، 3364، 3365، 3380 تا 3384، 3660 تا 3667، 4689 تا 4681، 7750 تا 7753، 7760 تا 7768، 7705 تا 7708 و 7736 تا 7738 به مدت 72 ساعت دچار اختالل می شود.

اختالل در 8 مرکز 
مخابراتی

همزمان با فرارسیدن سی و هفتمین بهار انقالب، نسل 
جدید مراکز مخابراتی مبتنی برIP  در س���ه اس���تان به 

بهره برداری می رسد.
فناوران- چهارش���نبه جاری در سه استان 444 پروژه 
مخابراتی از جمله پروژه  های NGN/IMS و سیستم های 
انتقال DWDM، با مجموع س���رمایه گذاری140 میلیارد 

تومان به بهره برداری می رسد.
با اجرای این  ط���رح، همگرایی ش���بکه های موجود 
PSTN،PSDN  و PLMN محقق ش���ده و امکان ارایه 
س���رویس های ارزش افزوده جدید فراهم خواهد شد. از 
دیگر برنامه های این مراسم، افتتاح  شبکه یکپارچه ویدئو 
کنفرانس در سراسر کشور است که با بهره برداری از آن، 
امکان استفاده از بستر این شبکه برای تمامی  سازمان ها و 

شرکت ها در سراسر کشور فراهم خواهد شد.
10 پروژه NGN/IMS به منظور پوشش کل شبکه تلفن 
ثابت در سطح اس���تان و 4 پروژه اجرای سیستم انتقال 
DWDM به منظور توسعه ارتباطات شبکه مخابرات استان 
و تأمین نیازهای ارتباطی سایر اپراتورها ازجمله مهم ترین 
پروژه هایی است که در س���فر رییس هیات مدیره شرکت 

مخابرات ایران و هیات همراه به تبریز افتتاح می شود.
پروژه های توسعه تلفن ثابت در مراکز کم ظرفیت، توسعه 
پورت های ADSL در سطح اس���تان، راه اندازی نرم افزار 
CRM مش���ترکان ADSL، تأس���یس مراکز تماس برای 

 MSC در سطح استان، نصب و راه اندازی ADSL مشترکان
Server(3G) و RNC(3G)، نیز آماده افتتاح است.

با بهره برداری از پروژه  NGN/IMSیکی از مهم ترین 
الزامات تحقق همگرایی ثابت و سیار گذر از سیستم تک 
محصولی مبتی بر صوت در  تلف���ن ثابت و ارایه خدمات 
متنوع و ارز ش افزوده در س���ه اس���تان یاد شده فراهم 
می ش���ود.بر اس���اس این گزارش، تلفن پیش پرداخت، 
تلفن پیش پرداخت کارتی، ایجاد PBX مجازی، مشاوره 
تلفنی، رای گیری تلفنی، اختصاص یک سرش���ماره برای 
چندین خط  )ثابت یا موبایل( با ارسال زنگ همزمان به 
همه خطوط و برقراری ارتب���اط از طریق وب مهم ترین 

NGN/ سرویس های ارزش افزوده است که با اجرای  پروژه
IMS در اس���تان های فارس، خراسان رضوی و آذربایجان 

شرقی محقق می شود.
همچنین، ایجاد کنفرانس تصویری و صوتی با حداقل 15 
عضو، ارایه آهنگ پیشواز، پیشواز چند رسانه ای )صوتی و 
تصویری(، صندوق صوتی پیام کوتاه، ترابردپذیری شماره 
مش���ترکان، نرم افزار اجتماعی در داخل شبکه، شماره 
گیری از طریق وب از دیگر ویژگی هایی ست که با با بهره 
برداری از این پروژه قابلیت اجرا بر بس���تر تلفن ثابت را 

پیدا می کند.
ش���بکه ابری ویدئو کنفرانس مخابرات ایران با امکان 
ارایه همزمان س���رویس ویدئوکنفرانس به هزارکار بر و 

باقیمت های متنوع، در اختیار ق���رار دادن پنل مدیریت 
جلسات، ایجاد اتاق های جلس���ات به تعداد نامحدود، به 
ساده ترین ش���یوه ممکن و بدون نیاز به هیچ پشتیبان 

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

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

خستگی های ناشی از سفر حذف می شود.
نیاز به کمترین پهنای باند در س���مت کاربر )از 128 
Kb/s تا 1Mb/s ( ب���رای کیفیت تصاویر مناس���ب تا 
 ،HD(720p)امکان ضبط جلسات باکیفیت ،HD(720p)
تن���وع در انتخاب کیفی���ت تصاویر جلس���ات و تعرفه 
 360p, سرویس، امکان ارایه س���رویس باکیفیت تصویر
480p, 720p,1080p، امکان نصب اپلیکیشن بر روی 
تمامی OS ه���ا از مختصات فنی ش���بکه ویدئو کنفرانس 

شرکت مخابرات ایران است.

3 ارتباطات

 NGN/IMS 10 پروژه
به منظور پوشش کل 
شبکه تلفن ثابت در 
سطح استان و 4 پروژه 
اجرای سیستم انتقال 
DWDM به منظور 
توسعه ارتباطات شبکه 
مخابرات استان و 
تأمین نیازهای ارتباطی 
سایر اپراتورها ازجمله 
مهم ترین پروژه هایی 
است که در سفر 
رییس هیات مدیره 
شرکت مخابرات ایران 
و هیات همراه به تبریز 
افتتاح می شود
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اینترنت پرسرعت 62 روستای استان قم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
افتتاح شد.

ایسنا- محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این باره گفت: نگاه 
کلیدی دولت به مناطق محروم، کاهش شکاف طبقاتی است.

وی با بیان اینکه همه ملت ایران برای دولت و نظام، عزیز هستند، افزود: در صدد 
هس���تیم آنچه در حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در روستاها و 

مناطق محروم است را به نحو احسن اجرا کنیم.
واعظی اظهار کرد: امروز استان قم جزو معدود استان هایی است که تقریباً تمام 
روستاهایش دارای ارتباط تلفنی هس���تند و برنامه دیگر آن است که اینترنت را به 
روس���تاها ببریم.وی تصریح کرد: نگاه ما به اینترنت روستایی، نگاه فانتزی نیست 

وتسهیل زندگی روستاییان با برقراری اینترنت پرسرعت در دستور کار قرار دارد.
واعظی به کاربردهای اینترنت پرسرعت در روستاها پرداخت و گفت: موضوعاتی 
چون پرونده الکترونیک س���المت، آموزش الکترونیک، ارتباط دانشگاهیان و دانش 
آموزان با منابع علمی روز می تواند در نهایت به رونق کس���ب و کار و ارتقاء سطح 

علمی و فرهنگی روستاییان بینجامد.
وی بر ضرورت ایجاد شغل از طریق ICT و گسترش اینترنت پرسرعت تاکید کرد 
و ادامه داد: امروز 62 روستای این استان به اینترنت پرسرعت تجهیز شد و انشاء اهلل 

در ماه شعبان تمامی روستاهای استان تجهیز می شوند.

شرکت مخابرات ایران:

واگذاری مجوز FCP تهدید نیست، فرصت است
افتتاح اینترنت پرسرعت 62 روستای استان قم

نظرگاه

کسب مجوز شرکت های FCP، بر تصمیم مخابرات برای 
یکپارچه س���ازی تأثیر نداشته اس���ت و یکپارچه سازی در 
مخابرات از س���ال 89 کلید خورده است و ربطی به مجوز 
FCP ندارد. برخی پروانه ها از جانب سازمان تنظیم مقررات 
برای افزایش رقابت واگذار شدند؛ این شرکت ها در زمانی 
PAP بودند و امروز می توانند در حوزه ثابت خدمات ارایه 

دهند و شبکه ایجاد کنند.
فناوران- ملک جعفریان، معاون راهبرد شرکت مخابرات 
ایران با تاکید بر اینکه واگذاری مجوز FCP تهدید نیست، 
بلکه فرصت است؛ اظهار داشت: اطمینان داشته باشید که 
مخابرات سرویسی مطمئن است که مردم می توانند از آن 

استفاده کنند.
وی با بیان ضرورت چابکی درشرکت مخابرات ایران گفت: 
این شرکت قبل از س���ال های 73 و 74 به صورت یکپارچه 
کار می کرد. در آن س���ال ها به خاطر نیاز به سرعت توسعه 

خدمات اداری تصمیم گرفته شد مخابرات شرکتی شود تا 
چابکی ایجاد شود و ارایه سرویس های مخابراتی آن دوره 
 به عهده خود اس���تان ها و با تمرکز مخابرات ایران گذاشته 

شد.
 ملک جعفریان با بیان اینکه ش���رکت مخابرات تا قبل از 
خصوصی سازی عمال به شکل کش���وری مدیریت می شد 
گفت:  در زمان خصوصی سازی کار به صورت شرکتی انجام 
شد. االن هم این جبر مخابراتی است که متمرکز و یکپارچه 
عمل کنیم. امروزه موفقیت ش���رکت های مخابراتی درگرو 
 ،AT&T یکپارچه سازی و ارایه متمرکز سرویس هاست. مثال
وودافون و غیره همه به صورت یکپارچه و حتی بین المللی 
سرویس ارایه می دهند. این اتفاقی است که به دلیل جبر 
ICT رخ داده اس���ت. فکر می کنم یکپارچه سازی مساله ای 
نیست که ما آن را بخواهیم یا نخواهیم، بلکه راهی نیست 

جز اینکه به این سمت برویم .

PB



بلندگوهای بلوتوث برای تجربه 
صدای پرقدرت

Fluance Fi70 یک���ی از بلندگوهای بزرگ 
بلوتوث موجود در بازار است که 76 سانتی متر 
پهنا، 30 س���انتیمتر ضخامت، 91 سانتی متر 
ارتفاع دارد و با قیمت 500 دالر قابل عرضه در 

بازارهای جهانی است.
خبرگزاری ف��ارس- Fluance Fi70 در 
مجموع دارای شش بلندگوی مجزاست. دو ووفر 
پلیمری 20 سانتیمتری، دو بلندگوی میان برد 
فیبری 12 سانتیمتری و دو بلندگوی کوچک 
2.5 س���انتیمتری. همچنین ی���ک امپلی فایر 
یکپارچه دو مجاری 140 واتی را تقویت کرده 
و در مجموع خروجی 280 واتی در دس���ترس 

کاربران قرار می دهد.
می توان این بلندگو را روی زمین یا میز قرار 
داد. اگر چه ارتباط بلوتوث مهم ترین مزیت این 
 AM/FM بلندگوست، اما یک رادیوی دیجیتال
 همراه با قابلیت ارتباط ب���ا آنتن در آن وجود 

دارد. 
ورودی کمکی و پرت یواس بی برای ش���ارژ 
الکترونیک محص���والت از جمله دیگر امکانات 

این بلندگوست.
اگر چه ابعاد ای���ن بلندگوی بلوتوث تا حدی 
بزرگ است، اما می توان آن را به شکلی نسبتا 
راحت جابجا کرد و برای انج���ام امور مختلف 

مورد استفاده قرار داد. 
دو بلندگوی بلوتوث کوچک تر عرضه ش���ده 
توسط این شرکت ها Fi30 صد و پنجاه دالری 
و Fi50 دویس���ت دالری است که در سه مدل 

خاکستری، بامبو یا گردو عرضه می شوند.

New Tab

معرفی اسپیکر بی سیم 360 
سامسونگ

اسپیکر بی سیم 360 سامس���ونگ محصول 
جدیدی است که به منظور پاس���خ به نیازهای 
مشتری امروز، در کالیفرنیای آمریکا طراحی و 

روانه  بازار شده است.
فناوران- ویژگی مهم این دستگاه، توزیع صدای 
غنی به صورت 360 درجه است که این ویژگی در 
کنار طراحی خاص و زیبا، محصولی متفاوت را 

برای مصرف کنندگان ایجاد کرده است.
اسپیکر بی سیم 360 مدل R7 با بهره گیری از 
تکنولوژی Ring-Radiator )فناوری توزیع صدا 
به صورت حلقه ای( صدا را به صورت یکنواخت و 
بدون افت کیفیت در تمام فضای مورداستفاده 
منتشر می کند و تجربه ای متفاوت در مقایسه با 
اسپیکرهای معمولی که صدا را تنها در یک جهت 

توزیع می کنند، در اختیار کاربر قرار می دهد. 
این دستگاه عالوه بر مجهز بودن به تکنولوژی 
بلوتوث، از تکنولوژی بی س���یم نیز بهره برده و 
امکان استریم موس���یقی به صورت آنالین را نیز 

دارا است.
اپلیکیشن مالتی روم نس���خه 2 که برای این 
سری از اسپیکرها طراحی ش���ده است امکان 
پخش به روزترین موسیقی ها را از سرویس های 
جهانی همچون Spotify، Deezer و ... را نیز 

به کاربران می دهد.
یکی دیگر از مزیت های اس���پیکر بی س���یم 
360، امکان پخش هم زمان ص���دا از چندین 
دستگاه است. به عنوان مثال زمانی که هرکدام 
از اس���پیکرها در فضایی جداگانه قرار گرفته 
شده باشند، امکان اتصال آن ها به هم و تغییر 
تنظیمات آن ها متناسب با فضایی که در آن قرار 
گرفته اند وجود دارد. از طرفی به کمک اپلیکیشن 
مالتی روم )که در باال به آن اشاره شد(، کاربران 
می توانند، چینش اس���پیکرها را طوری انتخاب 
 )surround( کنند تا صدا را به صورت فراگیر

بشنوند.
تنظیم صدای فراگیر ب���رای تلویزیون هم از 
طریق این دستگاه امکان پذیر است، به این صورت 
که به راحتی از طریق اپلیکیشن مربوطه )باقابلیت 
نصب روی هر نوع دستگاه هوشمند مانند موبایل 
یا تبلت(، می توان اتصال تلویزیون و اسپیکر 360 
را به صورت بی سیم برقرار کرد و تجربه شنیدن 
 صدایی فراگیر هنگام تماشای تلویزیون داشت.
به تمام امکانات ویژه این محصول، داشتن بازه 
قیمتی متنوع و مناس���ب را هم می توان اضافه 
کرد که می تواند پاسخگوی گروه های مختلفی از 

مشتریان باشد.

New Tab

پیشخوان سخت

با وجود استیالی نوت بوک  و تبلت بر بازار

 قطعات کامپیوتری همچنان مشتری دارد

سونی محصول جدید خود،Sony USB CA-1 از سری یو.اس.بی فلش درایوی که هم نسخه A و هم نسخه C را پشتیبانی می کند، معرفی کرد.
این حافظه فلش به صورت ۱۶، ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی ساخته شده و از ماه آینده راهی بازار می شود. 

احتماال ۲۲ فوریه و هنگام برگزاری کنفرانس جهانی موبایل در بارسلون، جزییات بیشتری درباره این محصول)Sony USB CA-1( ارایه می شود.

یو.اس.بی فلش سونی با 
C و A پشتیبانی از نسخه

کاهش تقاضا در بازار قطعات 
کامپیوتری سالهاست که بر سر 
زبان ها افتاده و گروهی از فع���االن بازار کامپیوتر، آن را 

نشانه پایان یافتن دوره استفاده از رایانه های رومیزی و 
به ویژه پی سی می دانند.

همچنین بر اساس آمار ارایه ش���ده از سوی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، حجم واردات و عرضه این کاالها 
نیز به بازار ایران در حد چشمگیری نسبت به پنج سال 
گذشته کاهش یافته است و می توان این کاهش حجم 

واردات را در حد 50 درصد اعالم کرد.
با این حال شرکت های عرضه کننده قطعات کامپیوتری 
همچنان در این س���ال ها به فعالیت خود ادامه داده و 
 حتی برنامه هایی برای گس���ترش ح���وزه فعالیت خود 

دارند.
بگذری���م از اینکه بس���یاری از این ش���رکت ها، به 
عرضه کاالهایی نظیر تبلت و نوت ب���وک نیز در کنار 
قطعات کامپیوتری می پردازن���د و در حقیقت قطعات 
 کامپیوتری فعالیتی جانبی برای این شرکت ها محسوب 

می شود. 
به گفته این گروه از فعاالن ش���رکتی و فروشگاهی، 
قطعات کامپیوتری و به ویژه قطعاتی مثل کارت گرافیک 

۴ بازار
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 مریم عسگری

و ماردبورد مخاطبان خاص خود را دارد و نمی توان پایانی 
نزدیک برای بازار این محصوالت متصور شد. 

آنها همچنین می گویند: برخی از محصوالت نظیر رم 
نیز مخاطبان بسیاری دارند و کاربران نوت بوک هم هر از 
چندگاهی برای ارتقای سیستم دست به دامن بازار قطعه 

فروش ها می شوند.
کارشناس���ان در ای���ن زمینه می گوین���د: در اینکه 
بازار کامپیوتر ایران، در ش���رایطی که قیمت کاالهای 
کامپیوتری نظیر نوت بوک افزایش چش���مگیری یافته، 
همچنان به بازار قطعه وابسته است، شکی نیست. چرا 
که بسیاری از افرادی که توان خرید ندارند، ناچارند برای 
تعمیر نوت بوک خود دست به دامن بازار قطعه فروش ها 
شوند و همین موضوع بازار قطعات کامپیوتری را سرپا 

نگه داشته است.
به گفته آنها، به نظر نمی رسد تا زمانی که مشکالت 
مالی کاربران نوت بوک رفع نشده و همچنین گیمرها و 
کاربران حرفه ای پی سی حضور دارند، بتوان پایانی نزدیک 

برای قطعات کامپیوتری متصور شد.

فناوری

شرکت گیگابایت در سری مادربوردهای گیمینگ خود امکانات 
ویژه ای را برای ارتقای تجربه گیمینگ کارب���ران اعم از آماتور تا 

حرفه ای تدارک دیده است.
این امکانات در جنبه های مختلف از جمله س���ازگاری قطعات 
س���خت افزاری، کیفیت صوتی، پایداری و دوام سیستم  به کمک 
گیمرها می آیند. در ادامه نگاهی خواهیم داش���ت به برخی از این 

امکانات ویژه که برای گیمر ها اهمیت خاصی دارند.

 طراحی مدرن و شکاف های پرتعداد
مادربوردهای گیمینگ گیگابایت طراحی س���اده و در عین حال 
پرهیجانی دارند. استفاده از هیت س���ینک ، چیپ ها و اسالت های 
پرتعداد هم باعث افزایش کارایی در کاربردهای مختلف می ش���ود 
و هم نمایی حرفه ای به مادربورد های گیمینگ می بخشد. پوشش 
فلزی اسالت های کارت گرافیک هم عالوه بر افزایش مقاومت این 
اسالت ها، جلوه ای خوب به مادربورد های گیمینگ گیگابایت داده 

است. 
حت���ی در مادربورد های رده پایین گیمین���گ گیگابایت، امکان 
استفاده از چند کارت گرافیک مجزا)Multi-VGA( وجود دارد که 

نکته حایز اهمیتی برای نصب کارت های گرافیک حرفه ای است.

 استفاده از چیپ ست های کاربردی 
گیمینگ و به ویژه گیمینگ آنالین از جمله حوزه هایی اس���ت 
که کوچک ترین تاخیر از سوی قطعات سخت افزاری می تواند لطمه 

زیادی به تجربه گیمینگ افراد وارد سازد. 
برای ای���ن مش���کالت،مادربوردهای گیمین���گ گیگابایت به 
چیپ ست های مخصوصی مجهز شده اند. چیپ ست های کنترلر شبکه 
پیشرفته ای مثل Killer E2400 و Killer E2200 و چیپ ست های 
حرفه ای Intel GbE در مادربوردهای گیمینگ گیگابایت تضمین 
کننده تجرب���ه ای روان در بازی های کامپیوتری آنالین هس���تند. 
همچنین از بهترین پکیج های صوتی و کارت صدا برای ارایه صدای 
ش���فاف و با کیفیت در فیلم  و بازی ها استفاده می شود. استفاده از 
قطعات کمپانی های معتبری چ���ون Creative و Realtek مانند 
پردازنده 4 هس���ته ای Creative Sound Core3D و همچنین  
 Nichicon های قابل تعویض، خازن های OP-AMP امکاناتی چون
و USB DAC-UP برای جلوگیری از هر نویز برای برآورده سازی این 

نیازها صورت گرفته اند.

M.2 و USB 3.1 Type-C، SATA Express  
الزمه اتصال SSD ها و ابزار های پرسرعت، پورت های پرتعداد با 

پهنای باند کافی است تا محدودیتی در کارایی آن ها ایجاد نشود. 
این پورت های پرسرعت به تعداد کافی در مادربوردهای گیمینگ 
گیگابایت وجود دارند. همچنین پورتی که در آینده به آن احتیاج 
خواهید داش���ت USB 3.1 خواهد بود که در ان���واع Type-A و 

Type-C در مادربورد های گیمینگ گیگابایت موجود است. 

منبع: روابط عمومی آواژنگ

ویژگی مادربوردهای گیمینگ از نگاه گیگابایت 

PB



متن آگهی احضار متهم) مربوط به دادسرا(
در پرونده كالسه 9409982322300249 این شعبه با موضوع شکایت منصور تبیانیان علیه شاهین پروین فرزند سیامک 
به اتهام مزاحمت تلفنی و تهدید از طریق ارســال پیامک تحت تعقیب قرارگرفته اســت با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در 
اجرای مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی كیفری به نامبرده ابالغ میگردد تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد 2400
 معاون دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مهدیشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم
در پرونده كالســه 101/940888 مطروحه در شــعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ســاری موضوع اتهام اسماعیل حسن زاده 
دایر بر كالهبرداری بعنوان مامور دولت كه  تحت تعقیب میباشد با توجه به اینکه متهم موصوف در آدرس مندرج در پرونده مورد 
شناسایی قرار نگرفت و مجهول المکان بوده و آدرس مشارالیه نامعلوم میباشد بدینوسیله به استناد ماده 180 ق.آ.د.ک به متهم 
ابالغ میگردد كه جهت رســیدگی برای روز 1395/02/04 ســاعت 08/30 صبح جهت ادای توضیحات و پاســخ به اتهام وارده در 

جلسه دادگاه حضور یافته در غیر اینصورت دادگاه راسا اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه كیفری دوساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی ســید محمد باقر منافی دادخواســتی بــه طرفیت خوانده / متهــم مولود جعفری و نرجس طالبی و شــعبان 
جعفــری و رضــا جعفــری و حاج علی اكبر جعفری ) مورث فاطمه جعفری و ابراهیم جعفری ) مــورث فاطمه جعفری ( و معصومه جعفری 
و ســکینه جعفــری و نرجس خادمی و عباس جعفری به خواســته تجویز انتقــال منافع به غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان 
ســاری نموده كه جهت رســیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی  )حقوقی (دادگســتری شهرســتان ســاری واقع در ســاری ارجاع و به 
كالســه 9409981510400766 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1395/02/20 و ساعت 11:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافــت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دادگاه حقوقی شعبه 4 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاكی بانک ملی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم ســید كمال محمدی ســید كالئی و ســید جمال محمدی و 
عبدالحمید جعفری به خواسته مطالبه وجه   تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه 
عمومی  )حقوقی (دادگســتری شهرســتان ساری واقع در ساری ارجاع و به كالســه 9409981510600084 و بایگانی 940085 
ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1395/02/08 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم 
1- سید كمال سید كالئی 2- سید جمال محمدی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دادگاه حقوقی شعبه 6 دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای ســید محمد كاظم نوربخش دادخواســتی به خواســته مطالبه وجــه به طرفیت آقای علی اكبر محمــدی تقدیم كه به این 
شعبه ارجاع و بکالسه 2/442/94 شورای ساری ثبت شده چون خوانده مجهول المکان میباشد حسب دستور شورا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه كثیراالنتشــار درج و اگهی میشــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شورای حل اختالف ساری 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز مورخ 94/12/19 ساعت 9/30 صبح در شعبه 21 شورای حل اختالف حضور 

بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
 دبیر شعبه 21 شورای حل اختالف ساری

رای قاضی شورا
مرجع رســیدگی حوزه ششــم  شورای حل اختالف شهرستان شهریار خواهان : آقای ناصر محبی تبار بوكالت آقای حسین چمن 
ارا بــه نشــانی شــهریار روبروی دادگســتری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم واحد ســوم خوانده : آقــای حمید رمضانی 
بهتاش به نشــانی مجهول المکان خواســته : مطالبه وجه چک  گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری 
تشــریفات قانونی قاضی شــورا بررسی را كافی دانســته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  
رای قاضــی شــورا. در خصوص دعوی آقای ناصر محبی تبار بوكالت آقای حســین چمن ارا به طرفیــت اقای حمید رمضانی بهتاش به 
خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون   ریال بابت یک فقره چک به شماره 905882 مورخ 89/7/20  عهده بانک تجارت شعبه سبزنه 
میدان به انضمام خســارت وارده با توجه به عرضحال تســلیمی و مســتندات پرونده و مالحظه نظریه مشــورتی اعضای شورای حل 
اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوی آن شــورا نظر به وجود اصل چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال 
علیه حکایت از استقرار دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق 
نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشــار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شورا 
با استصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مستندات خواهان از هر گونه ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی 
و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شــوراهای حل اختالف مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون 
ائیــن دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانــون صدور چک حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ پنجاه میلوین ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصدو شــصت و پنج هزارریال بابت هزنیه دادرســی و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره 
غیابــی بــوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همیــن حوزه و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم دادگســتری 

شهرستان شهریار میباشد. م الف 13880 
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
بانک مهر اقتصاد با وكالت ابراهیم دهقانی  دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت 1- ذكریا عبدی فرزند تقی 2- 
محمود فالح فرزند شعبان تقدیم كه به این شعبه ارجاع و بکالسه 23/94/495 شورای ساری ثبت شده چون خوانده مجهول المکان 
میباشــد حسب دســتور شــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه كثیراالنتشار درج و اگهی میشود كه خوانده با 
مراجعه به دفتر شــورای حل اختالف ســاری نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز دو شنبه مورخ 94/12/17 ساعت 

10/00 صبح در شعبه 23 شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
 دبیر شعبه 23 حقوقی  شورای حل اختالف ساری

رای قاضی شورا
شماره پرونده 401/8/94  شماره دادنامه 94/8/495 مرجع رسیدگی حوزه هشتم  شورای حل اختالف شهرستان شهریار 
خواهان : حســین چمن ارا با وكالت ناصر محســنی تبار به نشــانی شهریار روبروی دادگستری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط 
دوم واحد ســوم خوانده : حمید بهتاش به نشــانی مجهول المکان خواســته : مطالبه وجه گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه 
به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی قاضی شورا بررسی را كافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رای مینماید  رای قاضی شــورا. در خصوص دعوی حســین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواســته مطالبه مبلغ پنجاه 
میلیون   ریال بابت یک فقره چک به شماره 929785 عهده بانک تجارت شعبه رشت به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال 
تســلیمی و مســتندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شــورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا نظر به 
وجود اصل چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار دین به میزان خواسته و اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون ائین دادرســی مفاد دادخواســت و وقت رسیدگی از طریق نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن 
دللی مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مستندات 
خواهان از هر گونه ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف 
مســتندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یکصدو شصت و پنج هزارریال بابت هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل 
طبقه تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 

روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم دادگستری شهرستان شهریار میباشد. م الف 13878
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

آگهی ابالغ احضاریه
نظر به اینکه در پرونده كالسه 941024 این شعبه موضوع شکایت مهری نعمتی علیه متهم رضا معروف به علیرضا محسنی 
دایــر بــر خیانت در امانت لذا نامبرده  از طرف این مرجع تحت تعقیب میباشــد و ابالغ احضاریه بواســطه معلوم نبودن محل اقامت 
آن ممکن نگردیده بدین وســیله مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار آگهی در شــعبه پنجم بازپرسی دادسرای 
عمومی و انقالب شهرستان ساری جهت پاسخگویی و دفاع از اتهام خویش حاضر شود در غیر اینصورت در صورت عدم حضور اقدام 
قانونی معمول خواهد شد.                                                             بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول ) نوبت اول(
بموجب پرونده كالســه 940188 صادره از شــعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی كرج له سودابه قائمی و علیه حمید رضا امیریان 
محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 1/310/387/747 ریال در حق محکوم له و مبلغ 65/519/387 ریال نیم عشــر دولتی  
با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم 
له و به منظور اســتیفای محکوم به و هزینه اجرایی یک دانگ مشــاع از ششــدانگ پالک ثبتی 41186 / 170 متعلق به محکوم علیه  از 
ســوی این اجرا توقیف و توســط كارشــناس رسمی دادگستری  بشرح زیر توصیف و ارزیابی شــده و مقرر گردیده در مورخ 94/12/2 
از ســاعت 9 الــی 10 در محل اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش برســد مزایده از قیمــت 641/666/000 ریال با نظریه 
كارشناسی شروع میشود و به هر شخص حقیقی و حقوقی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده 
فــی المجلــس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخــذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و 
صــدور حکــم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجــه مزایده را پرداخت ننماید 
ســپرده او پس از كســر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد كلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم 
علیه است كه از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه مزایده اعتراض 
نمایند كه در اینصورت تا رســیدگی به اعتراض از ســوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شــد ضمنا طالبین بشركت 
در مزایــده میتواننــد ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجرا از مال مــورد مزایده بازدید نمایند . چنانچه روز مزایده مصادف با 
ایام تعطیل باشــد روز بعد مزایده در همان ســاعت و مکان برگزار خواهد شــد. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر كارشــناس بدین 
شــرح است یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 170/41186 موضوع پرونده بشــماره بایگانی 940188 طی هماهنگی با وكیل 
پرونده و همچنین همسر محکوم له دو مرتبه از ملک پالک فوق واقع در كرج مهر شهر فاز 2 خیابان 214 آپارتمان واقع در سمت جنوب 
طبقه اول بشــماره واحد 1 بازدید بعمل آمده توضیحا بار اول كســی در منزل حضور نداشت و مرتبه دوم موفق به بازددی گردیدم در 
حال حاضر مســتاجر در آپارتمان ســاكن میباشد و حدودا یک ماه ایت كه ملک را اجاره نموده اند معهذا بر اساس مشاهدات بعمل آمده 
آپارتمان شــامل چهار اتاق خواب راهرو وروید و هال و نشــیمن و سرویســهای اطاق مترو عمومی میباشد آشپزخانه بصورت اپن بوده و 
دارای شومینه میباشد كه نمای همگی بصورت سرامیک و دیوارهای تركیبی از زنگ و كاغذ دیواری میباشد سیستم سرمایش از طریق 
اسپیلت و گرمایش از طریق كویل تامین میگردد آپارتمان دارای برق مجزا و اب و گاز مشاع میباشد مطابق با تصویر ارائه شده از سند 
شماره 703766 متعلق به مالک قبلی خانم سودابه قائمی میزان مساحت آپارتمان 277/72 متر مربع بوده و دارای دو واحد پاركینگ 
و یک باب انابری اســت ضمنا آپارتمان فوق در یک مجتمع 8 واحدی قراردارد كه نمای شــمالی آن سنگ بوده و از محوطه سازی مناسبی 
برخوردار اســت ضمنا مجتمع دارای البی و دارای ســونا جکوزی و اســتخر میباشد و با توجه به توضیحات فوق ارزش ششدانگ اعیان و 
قدرالســهم آپارتمان فوق به نرخ عادله قیمت پایه مزایده جمعا به مبلغ 9/850/000/000 رایل معادل نهصد و هشتادو پنج میلوین 
تومان ارزیابی و اعالم میگردد كه ارزش یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک مذكور مبلغ 1/641/666/000 ریال میباشد. 28436 
دادورز شعبه ششم دادگاه عمومی كرج

رای قاضی شورا
شــماره پرونده 404/8/94  شــماره دادنامه 94/8/496 مرجع رسیدگی حوزه هشتم  شــورای حل اختالف شهرستان شهریار 
خواهان : حســین چمن ارا با وكالت ناصر محســنی تبار به نشانی شهریار روبروی دادگستری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم 
واحد سوم خوانده : حمید بهتاش به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات 
پرونده و جری تشــریفات قانونی قاضی شــورا بررســی را كافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینمایــد  رای قاضــی شــورا. در خصوص دعوی حســین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواســته مطالبه مبلغ پنجــاه میلیون   ریال 
بابت یک فقره چک به شــماره 1189-5912031 عهده بانک ملت شــعبه مطهری رشــت به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال 
تســلیمی و مســتندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا نظر به وجود 
اصل چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین به میزان خواســته و اشــتغال  ذمه 
خوانده و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون ائین دادرسی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول 
بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شــورا با اســتصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مستندات خواهان از هر 
گونه ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانــون صــدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلوین ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصدو شــصت و پنج 
هزارریال بابت هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای 
صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم دادگســتری 

شهرستان شهریار میباشد. م الف 13879
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد خضوعی دارای شناســنامه شماره 7091 به شــرح دادخواست به كالسه 6820 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثــت نمــوده و چنین توضیح داده كه شــادروان حمید رضا خضوعی  بشناســنامه 7 در تاریخ 94/9/12 اقامتــگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- محمد خضوعی ش ش 7091 ت ت 1364 پســر 2- منیره خضوعی ش 
ش 40326 ت ت 1366 دختــر 3- محبوبــه خضوعــی ش ش 57444 ت ت 1367 دختر 4- بــدری بیگم میر احمدی ش ش 140 ت 
ت 1310 مادر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر كســی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یکماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد. م 

الف 13862           
شعبه دوم شورای حل اختالف شهریار

رای قاضی شورا
شــماره پرونده 402/8/94  شــماره دادنامه 94/8/493 مرجع رسیدگی حوزه هشتم  شــورای حل اختالف شهرستان شهریار 
خواهان : حســین چمن ارا با وكالت ناصر محســنی تبار به نشانی شهریار روبروی دادگستری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم 
واحد سوم خوانده : حمید بهتاش به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات 
پرونده و جری تشــریفات قانونی قاضی شــورا بررســی را كافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینمایــد  رای قاضــی شــورا. در خصوص دعوی حســین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواســته مطالبه مبلغ پنجــاه میلیون   ریال 
بابت یک فقره چک به شماره 905885 عهده بانک تجارت شعبه سبزه میدان به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و 
مســتندات پرونده و مالحظه نظریه مشــورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا نظر به وجود اصل چک 
در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین به میزان خواســته و اشــتغال  ذمه خوانده و 
اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
ائین دادرســی مفاد دادخواســت و وقت رسیدگی از طریق نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول بر ابراء 
ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شــورا با اســتصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مســتندات خواهان از هر گونه 
ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مستندا به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصدو شــصت و پنج هزارریال 
بابت هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام 

محترم دادگستری شهرستان شهریار میباشد. م الف 13877
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رای قاضی شورا
شــماره پرونده 5523/94  شــماره دادنامه 7069 مرجع رسیدگی حوزه دوم  شــورای حل اختالف شهرستان شهریار خواهان : 
حسین چمن ارا با وكالت ناصر محسنی تبار به نشانی شهریار روبروی دادگستری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم واحد سوم 
خوانده : حمید بهتاش به نشــانی مجهول المکان خواســته : مطالبه وجه گردشــکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده 
و جری تشــریفات قانونی قاضی شــورا بررسی را كافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  
رای قاضی شورا. در خصوص دعوی حسین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون   ریال بابت یک فقره 
چک به شــماره 905886 عهده بانک تجارت شــعبه رشــت به انضمام خســارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده 
و مالحظه نظریه مشــورتی اعضای شــورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوی آن شــورا نظر به وجود اصل چک در ید خواهان و 
صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین به میزان خواســته و اشــتغال  ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ائین دادرسی مفاد 
دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه 
و اقامه ننموده لهذا قاضی شــورا با اســتصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مســتندات خواهان از هر گونه ایارد و خدشــه دعوی 
مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصدو شــصت و پنج هزارریال بابت هزنیه دادرسی 
و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم میدارد رای 
صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم دادگســتری 
شهرستان شهریار میباشد. م الف 13881                                                                           قاضی شورای حل اختالف شهرستان شهریار

رای قاضی شورا
شــماره پرونده 403/8/94  شــماره دادنامه 94/8/497 مرجع رسیدگی حوزه هشتم  شــورای حل اختالف شهرستان شهریار 
خواهان : حســین چمن ارا با وكالت ناصر محســنی تبار به نشانی شهریار روبروی دادگستری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم 
واحد سوم خوانده : حمید بهتاش به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات 
پرونده و جری تشــریفات قانونی قاضی شــورا بررسی را كافی دانســته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینمایــد  رای قاضــی شــورا. در خصوص دعوی حســین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواســته مطالبه مبلغ پنجــاه میلیون   ریال 
بابت یک فقره چک به شــماره 929787 عهده بانک تجارت شــعبه ســبزه میدان به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی 
و مســتندات پرونده و مالحظه نظریه مشــورتی اعضای شــورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوی آن شورا نظر به وجود اصل 
چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین به میزان خواســته و اشتغال  ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
ائین دادرســی مفاد دادخواســت و وقت رسیدگی از طریق نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول بر ابراء 
ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شــورا با اســتصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مســتندات خواهان از هر گونه 
ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مستندا به مواد 310 و 
313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یکصدو شــصت و پنج هزارریال 
بابت هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبقه تعرفه در حق خواهان صادر 
و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام 
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رای قاضی شورا
شــماره پرونده 405/8/94  شــماره دادنامه 94/8/497 مرجع رسیدگی حوزه هشتم  شــورای حل اختالف شهرستان شهریار 
خواهان : حســین چمن ارا با وكالت ناصر محســنی تبار به نشانی شهریار روبروی دادگستری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم 
واحد سوم خوانده : حمید بهتاش به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات 
پرونده و جری تشــریفات قانونی قاضی شــورا بررسی را كافی دانســته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای 
مینمایــد  رای قاضــی شــورا. در خصوص دعوی حســین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواســته مطالبه مبلغ پنجــاه میلیون   ریال 
بابت یک فقره چک به شــماره 905884 عهده بانک تجارت شــعبه ســبزه میدان به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی 
و مســتندات پرونده و مالحظه نظریه مشــورتی اعضای شــورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از ســوی آن شورا نظر به وجود اصل 
چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین به میزان خواســته و اشتغال  ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
ائین دادرســی مفاد دادخواســت و وقت رسیدگی از طریق نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول بر ابراء 
ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شــورا با اســتصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مســتندات خواهان از هر گونه 
ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مستندا به مواد 310 

و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو شصت و پنج 
هزارریال بابت هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبقه تعرفه در حق 
خواهــان صــادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بوده و ظــرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 روز قابل تجدید 
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آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای مسعود جانبازی مشک ابادی  دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی زمین به طرفیت 1- شاهرخ فرشاد 
فرزند فریدون 2- فریبرز فرشــاد فرزند فریدون تقدیم كه به این شــعبه ارجاع و بکالسه 6/460/94 شورای ساری ثبت شده 
چون خوانده مجهول المکان میباشــد حســب دســتور شــورا طبق ماده 73 ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه كثیراالنتشــار 
درج و اگهی میشــود كه خوانده با مراجعه به دفتر شــورای حل اختالف ســاری نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در 
روز چهار شــنبه مورخ 94/12/19 ســاعت 9/00 صبح در شعبه 6 شــورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی و اقدام 

قانونی معمول خواهد داشت .
 دبیر شعبه 6 شورای حل اختالف ساری

رای قاضی شورا
شــماره پرونده 5522/94  مرجع رســیدگی حوزه دوم  شورای حل اختالف شهرســتان شهریار خواهان : حسین چمن ارا با 
وكالت ناصر محســنی تبار به نشــانی شهریار روبروی دادگســتری ک قانون یکم پالک 1 مجتمع عدالت ط دوم واحد سوم خوانده : 
حمید بهتاش به نشانی مجهول المکان خواسته : مطالبه وجه گردشکار : پس از وصول پرونده و با توجه به محتویات پرونده و جری 
تشریفات قانونی قاضی شورا بررسی را كافی دانسته و ضمن اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  رای 
قاضی شورا. در خصوص دعوی حسین چمن ارا به طرفیت حمید بهتاش به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون   ریال بابت یک فقره 
چک به شماره 929784 عهده بانک تجارت شعبه رشت به انضمام خسارت وارده با توجه به عرضحال تسلیمی و مستندات پرونده 
و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا نظر به وجود اصل چک در ید خواهان 
و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از اســتقرار دین به میزان خواســته و اشــتغال  ذمه خوانده و اســتحقاق 
خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون ائین 
دادرســی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشــر آگهی در روزنامه كثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن دللی مدلول بر ابراء 
ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین و مصون مادن دعوی و مستندات خواهان از هر گونه 
ایارد و خدشه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف مستندا به مواد 
310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یکصدو شصت 
و پنج هزارریال بابت هزنیه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوكاله وكیل طبقه تعرفه 
در حــق خواهــان صادر و اعالم میدارد رای صادره غیابی بــوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین حوزه و ظرف 20 روز قابل 
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و  و حمل  مبلمان شهری   ، نمایشگاه تخصصی خدمات  اولین          
نقل عمومی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان مرکزی 
در اراک با حضور زمانی قمی استاندار مرکزی، معاونین استاندار، 
عامل  مدیران  ساوه،   شهردار   ، اراک  شهر  کالن  شهردار  عباسی 
سازمان های همیاری شهرداری های کشور ، اعضای شورای اسالمی 
استان  ارشد  مسئولین  و  مدیران  از  جمعی  و  ساوه  و  اراک  شهر 

افتتاح شد
در  اراک  شهرداری  عمومی  روابط  اداره  مدیر  شهریاربوالحسنی 
این  گفت:.  خبرنگاران  جمع  در  و  نمایشگاه  این  برگزاری  حاشیه 
بیش  با حضور  و  مربع  متر  به وسعت 7000  فضایی  در  نمایشگاه 
از 40 شرکت کننده برگزار شده است و مشارکت کنندگان در این 
سازی  زیبا  سازمان   ، ساوه   ، اراک  های  شهرداری  شامل  نمایشگاه 
شهرداری اراک و شرکت های مرتبط با مبلمان شهری ، خدمات شهری 

و حمل نقل عمومی می باشند. 
سمینار   3 نمایشگاه  این  با  همزمان  افزود:همچنین  بوالحسنی 
تخصصی مدیران عامل سازمان همیاری شهرداری های کشور برگزار 

گردیده است .
وی بیان کرد: از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه میتوان به تور 
بازدید از کارخانه های صنعتی و برگزاری میزگردهای تخصصی جهت 

مشارکت کنندگان در این نمایشگاه نام برد .
وی گفت:این رویداد با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انعقاد تفاهم 
نامه های تجاری میان شرکت های حاضر در نمایشگاه و متخصصین 

این حوزه برگزارشد. 
به  نمایشگاه  این  برگزاری   در طول  دیگر  برنامه های  دیگر  از  وی 
و عملکرد  ،توزیع بسته های فرهنگی آموزش فرهنگ شهرنشینی 
ها  پارک  ترافیک،  و  نقل  و  حمل  عمران،  حوزه  در  اراک  شهرداری 
به  عالمان  شهر  اراک  پسماند،  مدیرت  زیباسازی،  سبز،  فضای  و 

اراک  شهرداری  دستاوردهای  و  اقدامات  معرفی   ، بازدیدکنندگان 
بیانگر  که  غرفه  محل  در  اقدامات  این  از  بخشی  تصاویر  نصب  با 
پروژه های اجرا شده و یا در حال اجرای شهرداری می باشد از دیگر 

اقدامات و برنامه های این سازمان عنوان کرد.
گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  مرکزی  استان  استاندار  قمی  زمانی 
استان مرکزی و نیز کالنشهر اراک قابلیت و پتانسیل توسعه مبلمان 

شهری را دارد.
در این مراسم مهندس محمد ابراهیم عباسی شهردار کالنشهر اراک 
ترین  جدید  معرفی  فرصت  نمایشگاه  این  در  شرکت  با  کرد:  بیان 
دستاوردهای حوزه شهری فراهم گردید که الزم است با استفاده از 
ظرفیت کارشناسان و متخصصان و همچنین تجارب استان های دیگر 
در راستای ایجاد طرح جامع مبلمان و حمل ونقل شهری در کالنشهر 

اراک گام برداشته شود.
وی همچنین در ادامه ضمن ابراز خرسندی از حضور در نمایشگاه از 
مجموعه روابط عمومی شهرداری تقدیر نمود و گفت: برپایی اینگونه 
نمایشگاه ها و ارائه عملکرد مجموعه شهرداری موجب تعامل نزدیک 
شهرداری و آشنایی شهروندان از عملکرد و ارائه خدمات شهرداری 

می گردد.
 محمود زمانی قمی بیان کرد: با بهره گیری از علم و تکنولوژی روز 
و نیز برگزاری این گونه نمایشگاه ها جهت تبادل اطالعات و نمایش 
دستاوردهای این حوزه می توان این توسعه را در قالب طرحی جامع 

محقق کرد
شایان ذکر است، نخستین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری و حمل 
و نقل عمومی به مدت سه روز در محل دائمی نمایشگاه های بین 
بازدیدکنندگان  المللی اراک پذیرای استقبال چشمگیرمسوولین و 

بود.

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی خدمات، مبلمان شهری و حمل و نقل عمومی در اراک

از سال95
مالیات درآمد صادرات کاال و 

خدمات با نرخ صفر محاسبه می شود
رییس کل س���ازمان امور مالیاتی کش���ور با اعالم 
حمایت های مالیاتی از صادرات کاال و خدمات گفت: از 
سال آینده، 100درصد درآمد حاصل از صادرات کاال و 

خدمات با نرخ صفر مالیاتی محاسبه می شود.
رسانه مالیاتی ایران- سیدکامل تقوی نژاد با بیان 
اینکه گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغال زایی و 
سرمایه گذاری کمک می کند، افزود: با وجود ظرفیت های 
بسیار باالی کشور در ارایه خدمات فنی و مهندسی و 
مشاوره ای و پتانسیل های صادراتی بسیار گسترده آن، 
در حال حاضر و مطابق متن کنونی ماده 141 قانون، 

صادرات خدمات از معافیت مالیاتی برخوردار نیست.
وی در خص���وص مش���وق های اصالحی���ه قانون 
مالیات های مستقیم با هدف توسعه صادرات خدمات 
و کاالهای غیرنفتی گف���ت در یکی از مهم ترین مواد 
این اصالحیه )ماده 141(، 100 درصد درآمد حاصل 
از صادرات خدمات و کاالهای غیرنفتی و محصوالت 
بخش کشاورزی مشمول مالیات با نرخ صفر شده است.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه 
در اصالحیه قانون، از مالیات به عنوان راهکاری برای 
جلوگیری از صادرات مواد خام اس���تفاده شده است، 
افزود: بر این اس���اس فقط 20 درصد درآمد حاصل 
از صادرات مواد خام، مش���مول مالیات با نرخ صفر 

شده است. 
وی توضیح داد: این امر بدان معنی است که معادل 
اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر از محل اعتبار 
جمعی- خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش 
بینی می شود، به حساب مودیان منظور می شود و به 
عبارتی میزان مالیات متعلق که به واسطه اعمال نرخ 
صفر دریافت نمی شود، در حساب درآمدهای مالیاتی 
برای مشخص شدن ظرفیت مالیاتی منظور و از این 
طریق میزان کمک دولت به فعاالن اقتصادی از بابت 

عدم دریافت مالیات شفاف می شود.
تقوی نژاد با بیان اینکه برنامه ریزی های کارشناسانه 
برای توس���عه صادرات کش���ور امری ضروری است، 
اظهارداشت: در این رابطه امیدواریم اجرای سیاست های 
حمایتی توس���ط س���ازمان امور مالیاتی کشور نقش 
بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و 
شرکت های خدماتی برای پرداختن به بحث صادرات 

داشته باشد.
وی اضافه کرد: از این راه نظام مالیاتی قادر خواهد 
بود ظرفیت درآمدهای مالیاتی کش���ور را به صورت 
ساالنه تخمین زده و آمارهای روش���ن و نزدیک به 
واقعیتی را باهدف برنامه ری���زی دقیق نظام اقتصادی 
کشور به دس���ت آورد و آمار معافیت های مالیاتی را 

شفاف سازی کند. 

ایدکو در صدر ارایه کنندگان 
راهکارهای امنیت اطالعات قرار گرفت

شرکت ایدکو عرضه کننده راهکارهای کسپرسکی در 
ایران و خاورمیانه مورد تقدیر قرار گرفت.

فناوران- این شرکت که پیش از این نیز در سال های 
2012 و 2013 مورد تقدیر قرارگرفته بود در سال 2015 
نیز به عنوان برترین ارایه کننده راهکارهای حفظ امنیت 
اطالعات میان نمایندگان کشورهای خاورمیانه و شمال 
آفریقا قرارگرفت. سینا بقایی، مدیرعامل شرکت ایدکو، 
درباره ارایه جدیدترین و کامل ترین راهکارهای امنیت 
اطالعات برای س���ازمان های ایرانی گفت: امسال نیز ما 
توانستیم به عنوان برترین ارایه کننده راهکارهای سازمانی 

کسپرسکی درخاورمانیه و شمال آفریقا برگزیده شویم.
بقایی افزود: تالش های مستمر ایدکو در راه اندازی مرکز 
آموزش رسمی کسپرس���کی در ایران، فعالیت در ارایه 
راهکارهای ویژه صنایع نفت و پتروشیمی ها در ایران و 
خاورمیانه و در کنار آنها ارایه پشتیبانی مناسب و مستمر 
به مشتریان باعث شده تا ایدکو به عنوان برترین همکار 

کسپرسکی انتخاب شود.

پیش بینی انعقاد قرارداد 100 میلیون 
دالری نمایشگاه ایران در افغانستان

قایم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در آس���تانه 
برگزاری دومین نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان 
گفت: افغانستان بازاری استراتژیک برای ایرانی هاست و 
افغان ها نیز بهترین بازاریابان محصوالت ایرانی هستند. 

ایسنا- مجتبی خسروتاج اظهار کرد: به دنبال توسعه 
روابط با کشورهای دیگر و به ویژه کشورهای همسایه 
هستیم، برگزاری نمایشگاه اختصاصی در کشورهای دیگر 
محلی برای گفت وگو و عرضه توانمندی های ایران است، 
با توجه به اینکه افغان ه���ا ظرفیت های تولیدی ندارند؛ 
بنابراین اگر خوب عمل کنیم همه محصوالت تولیدی ما 

در این کشور مشتری خواهد داشت. 
نمایش���گاه اختصاصی ایران در افغانستان در حالی 
دومین سال برگزاری خود را 11 تا 14 اسفندماه تجربه 
می کند که به گفته کارشناسان، نمایشگاه سال گذشته که 
به صورت رسمی از سوی معاون اجرایی رییس جمهوری 
ایران و معاون دوم رییس جمهور افغانستان افتتاح شد، 
به انعقاد 50 میلیون دالر قرارداد تجاری بین دو کشور 
انجامید و پیش بینی ها از نمایشگاه امسال نیز انعقاد 100 

میلیون دالر قرارداد تجاری است. 
خسروتاج ادامه داد: افغانس���تان به زمان زیادی برای 
افزایش توان تولیدات داخلی و زیرساخت های تولیدی 
نیاز دارد و هنوز چنین سازماندهی در این کشور دیده 
نمی شود؛ بنابراین ما می توانیم بسیاری از کاالهای تولیدی 

خود را به افغانستان صادر کنیم. 
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دریچه پنجره

رییس کل سازمان سرمایه گذاری گفت: پیش بینی می کنیم که در سال ۹۴ بیش از ۷ میلیارد دالر طرح مصوب و دارای مجوز سرمایه 
خارجی مستقیم جذب خواهد کرد. محمد خزاعی گفت: گرچه از اجرای برجام بیش از دو هفته نمی گذرد، اما پیش بینی می کنیم که در 

سال ۹۴ بیش از هفت میلیارد دالر طرح مصوب و دارای مجوز سرمایه خارجی مستقیم جذب خواهند کرد. 

پیش بینی جذب ۷ میلیارد دالر سرمایه 
خارجی مستقیم تا پایان امسال 

 کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران 
اولین گردهمایی بزرگ فعاالن حوزه نرم افزار را در تاالر 

گردهمایی دانشگاه خاتم  برگزار می کند.
فناوران- شاهین طبری مس����وول کمیسیون نرم افزار 
نصر تهران با تاکید ب����ر اینکه برگزاری گردهمایی منجر 
به شبکه سازی شرکت های نرم افزاری خواهد شد، گفت: 

بیشتر هدفمان این اس����ت که شرکت های نرم افزاری در 
قالب یک مهمانی دور هم جمع ش����وند و با خدمات و 

محصوالت هم آشنا شوند.
طبری افزود: شاید در نگاه اول این گردهمایی مهمانی 
ساده ای باش����د، اما قطعا برگزاری آن در سال های آینده 
منجر به تشکیل کنسرسیوم های بزرگی خواهد شد و روی 

کسب و کارشان تاثیر زیادی می گذارد.
وی اضافه کرد: در گردهمایی های این چنینی شرکت ها 
این فرصت را دارند تا سبد کاالیی خود را در ارتباط با 

سایر همکاران تکمیل کنند.
طبری با بیان اینکه هنوز بسیاری از مدیران شرکت های 
نرم افزاری بزرگ و برند در کشور شناخته شده نیستند، 
گفت: با حضور در این گردهمایی قطعا چهره  های بزرگ 

صنف نرم افزار بیشتر شناخته خواهند شد.
وی تاکید کرد: در واقع کمیسیون قصد دارد با برگزاری 
اولین ضیافت شام دوستانه شرکت های نرم افزاری با هدف 
انسجام و اتحاد میان فعاالن این حوزه، فرصت آشنایی 
و تعامل میان فعاالن جدید و پیشکسوتان حوزه نرم افزار 

را فراهم کند.

وی افزود: تالش کمیس����یون نرم افزار این اس����ت که 
گردهمایی در س����ال های آینده نیز برگزار شود که این 
امر اعضای کمیسیون را نیز بیشتر و فعال تر خواهد کرد.

مسوول کمیس����یون نرم افزار نصر تهران گفت: در این 
میهمانی که قرار است روز دوشنبه 26 بهمن ماه جاری 
از س����اعت 19 تا 22 در تاالر گردهمایی دانشگاه خاتم  
و با پوشش رسانه ای برگزار شود، فرصتی برای آشنایی 
میان فعاالن حوزه نرم افزار و همچنین امکان شناسایی 

فرصت های شغلی در این حوزه فراهم  شده است.
به گفته او عالوه بر روسای ادوار هیات مدیره سازمان 
نظام صنفی رایانه ای تهران، مدیران بزرگ ترین شرکت های 
نرم افزاری برای حضور در ای����ن میهمانی اعالم آمادگی 

کرده اند.
بر اساس این گزارش تاکنون  102 نفر از مدیران 47 
شرکت بزرگ نرم افزاری برای حضور در این گردهمایی 
ثبت نام قطعی کرده اند و ثبت نام در این ضیافت همچنان 
ادامه دارد. عالقه مندان می توانند برای کس����ب اطالعات 
 tehrannsr.org بیشتر به پورتال س����ازمان نصر تهران

مراجعه کنند.

5 بخش خصوصی

طبری: شاید در نگاه 
اول این گردهمایی مهمانی 
ساده ای باشد، اما قطعا 
برگزاری آن در سال های 
آینده منجر به تشکیل 
کنسرسیوم های بزرگی 
خواهد شد
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35
میلیارد دالر 

رییس اتاق بازرگانی ترکیه 
با اعالم دستیابی تبادالت 
تجاری به 35 میلیارد دالر 
بر اس��اس توافق تجارت 
ترجیحی ای��ران و ترکیه 
گفت: ترک ه��ا می توانند از 

ایران مواد خام بخرند. 
ایوب بارتی��ک در اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران در مورد پتانسیل های 
تجاری ایران و ترکیه، گفت: 
دو کشور مشترکات بسیاری 
دارند به نحوی که نمی توان 
به لح��اظ حم��ل و نقل و 
لجس��تیک، پتانسیل های 
آن دو را در روابط تجاری و 

اقتصادی نادیده گرفت.
رییس اتاق بازرگانی ترکیه 
افزود: ایران و ترکیه می توانند 
شرکای تجاری خوبی برای 

هم باشند.

رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد: 

درخواست از واحدهای تولیدی برای حضور منسجم در نمایشگاه ها 
تقویم نمایشگاه های داخل کشور تدوین و نهایی شد

رویداد

رییس سازمان توس���عه تجارت با اعالم تدوین و نهایی شدن 
تقویم نمایشگاه های داخل کش���ور گفت: در سال آینده بیش از 
800 نمایشگاه در قالب 77 عنوان نمایشگاهی در تهران و استان ها 

برگزار می شود.
فناوران- ولی اهلل افخمی راد افزود: در سال 95 عالوه بر برگزاری 
800 نمایشگاه  داخلی در زمینه گروه های کاالیی و خدماتی، بیش 
از 60 عنوان نمایشگاه اختصاصی، تخصصی و بین المللی خارجی 
نیز در کشورهای هدف و بازارهای اولویت دار تدوین و به تصویب 

رسیده است.
وی در مورد رعایت همپوشانی های زمانی، مکانی و موضوعی 
نمایشگاه ها گفت: تقویم نمایشگاهی کش���ور با هدف استفاده 
هرچه بهینه از فرصت های تجاری، فراهم کردن ش���رایط حضور 
هر چه بیش���تر واحدهای تولیدی � صادراتی داخلی و خارجی 
در نمایشگاه ها و همچنین اس���تفاده حداکثری از شرایط پسا 
برجام، تدوین و تصویب شده اس���ت.افخمی راد اضافه کرد: در 
تدوین تقویم نمایشگاهی، تالش شده است تا نسبت به شناسایی 

فرصت های تجاری و همچنین توانمندی های بالقوه و بالفعل کشور 
و نیازمندی های بازارهای هدف اق���دام الزم صورت گیرد و با در 
نظر گرفتن تمامی جوانب، نسبت به طراحی نمایشگاه تخصصی 
در داخل و خارج اقدام شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
تاکید بر اهمیت برگزاری یا مشارکت در نمایشگاه های بین المللی 
تجاری در داخل و خارج از کش���ور به عن���وان یکی از ابزارهای 
تاثیرگذار در بازاریابی و توس���عه تجارت، افزود: شرایطی فراهم 
شده است تا بنگاه های کشور از فرصت برگزاری نمایشگاه ها به نحو 
احسن استفاده و با بررسی تمامی نمایشگاه ها، مقدمات حضور و 

مشارکت خود در این نمایشگاه ها را فراهم کنند.
افخمی راد از واحدهای تولیدی � صادراتی خواست با بهره گیری 
از توانمندی های خود و همچنین نیازمندی های بازارهای هدف 
نسبت به برنامه ریزی منسجم برای حضور در نمایشگاه های تجاری 

بین المللی داخلی و خارجی اقدام کنند.
وی با اعالم این نکته که تقویم نمایشگاه های 31 استان از طریق 
پورتال سازمان و سایر مجاری خبری به اطالع عموم خواهد رسید، 

خواستار توجه جدی و همه جانبه به مقوله نمایشگاه های تجاری 
به عنوان یکی از ابزارهای توسعه صادرات غیرنفتی به خصوص در 
دوران پساتحریم شد.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان 
گفت: شرکت های نمایشگاهی استانی باید با همکاری سازمان های 
صنعت، معدن و تجارت ضمن فراهم ک���ردن فضای ملی برای 
مشارکت شرکت های تولیدی و صادراتی، موضوعات نمایشگاهی را 
با توجه به توانمندی های اقتصادی، تجاری، کشاورزی و صنعتی و 

خدماتی استان های کشور مشخص کنند. 

با هدف ایجاد انسجام به منظور افزایش همکاری شرکت ها انجام می شود

برگزاری نخستین گردهمایی بزرگ شرکت های نرم افزاری

PB



 MWC پیش از S7 گلکسی
رونمایی می شود

سامسونگ به شکل رس����می اعالم کرده که در 
مراس����م “Unpacked” از گوشی گلکسی S7 به 

عنوان پرچمدار امسال خود رونمایی می کند.
فناوران- این مراسم پیش از آغاز به کار کنگره 
جهانی موبایل برگزار می شود و سامسونگ احتماال 
عالوه بر گلکسی S7، از S7 Edge نیز رونمایی 

خواهد کرد.
بر اس����اس اطالعاتی که درباره گوشی گلکسی

 S7سامسونگ منتشر شده، طراحی آن شبیه به 
نسل قبل خواهد بود، با این تفاوت که سامسونگ 
پشتیبانی از کارت های microSD، نمایشگر فورس 
تاچ، USB ن����وع C و قابلیت ض����د آب را به این 

دستگاه اضافه کرده است.
درباره نمایش����گر هم ظاهرا همان 5/2 اینچی 
از نوع Super AMOLED است و از دوربین 20 
مگاپیکسلی اصلی و 8 مگاپیکسلی جلویی احتماال 

پشتیبانی خواهد کرد.

مرورگر آندروییدی سامسونگ ۵۰ 
درصد سریع تر می شود

سامسونگ اعالم کرده که پالگین های پشتیبانی 
از محتوا و حذف آگهی ب����ه مرورگرهای اینترنتی 

گوشی های آندروییدی افزوده است.
فارس- مرورگر به روزش����ده سامس����ونگ که 
به نس����خه Lollipop آندرویید یا نس����خه های 
جدیدتر این سیستم عامل افزوده شده امکان نصب 
برنامه های کمکی بلوکه کننده تبلیغات سایت ها را 

فراهم می آورد.
شرکت اپل هم چند ماه قبل قابلیت مشابهی را 
 iOS به مرورگر سافاری خود افزوده بود تا کاربران
9 مجبور به مشاهده تبلیغات مزاحم و آزاردهنده 
نباش����ند. نصب این نوع برنامه ها موجب کاهش 
مدت زمان مورد نیاز ب����رای باال آمدن صفحات و 
کاهش مصرف داده روی گوشی ها می شود.اولین 
بلوکه کننده آگهی برای گوش����ی های سامسونگ 
Adblock Fast است که برای iOS و نسخه های 
دسک تاپ کروم و اپرا هم در دسترس است. تاکنون 
200 هزار نفر این برنامه رایگان را نصب کرده اند.

سامسونگ اعالم کرده که اس����تفاده از برنامه 
مذکور زمان مورد نیاز ب����رای باال آمدن صفحات 
اینترنتی در گوشی های آندروییدی را تا 51 درصد 

کاهش می دهد.
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نکته قابل توجه این که در حالی که میزان تمایل برای خرید گوشی های آندروییدی از ۱۳ به ۱۱ درصد کاهش یافته، میزان تمایل برای 
خرید آیفون با کاهش زیاد از ۲۰ درصد به ۱۱ درصد در سه ماهه  چهارم کاهش پیدا کرده است.
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شیائومی گوشی ویندوزی هم 
می سازد

مایکروسافت به تازگی قراردادی با شیائومی 
منعقد کرده تا یکی از گوشی های این کمپانی 
را با ویندوز 10 موبای����ل تولید و راهی بازار 

کند.
فن��اوران- در حالی که می����زان فروش 
گوش����ی های مبتنی بر ویندوز کاهش یافته، 
ظاهرا مایکروسافت درصدد برآمده تا رابطه 
خوبی با شرکت های نوپا و در عین حال پیشرو 
در بازار ایجاد کند تا بتواند میزان فروش خود 
را افزایش دهد، یکی از ش����رکت هایی که به 
تازگی با مایکروسافت قرارداد بسته، شیائومی 
است. بر این اساس قرار است اول اسفند ماه 
گوشی هوشمند Mi 5 شیائومی با ویندوز 10 

موبایل راهی بازار شود.
شیائومی تاکنون گوش����ی های هوشمند 
باکیفیتی را در پالت فورم آندرویید به تولید 
رس����انده، اما این کمپانی معروف چینی قرار 
است به بازار فروش گوش����ی های هوشمند 

ویندوز 10 موبایل هم وارد شود.
 Mi 5 بر اساس اطالعاتی که درباره گوشی
شیائومی با ویندوز 10 موبایل منتشر شده، 
ظاهرا شبیه به نسخه آندروییدی آن است، 
این دستگاه قرار است با پردازنده اسنپدراگون 
820، حافظه رم ۴ گیگابایتی، حافظه ذخیره 
سازی ۶۴ گیگابایتی و NFC و پشتیبانی از دو 

سیم کارت راهی بازار شود.

اعطای رایگان گلکسی نوت ۵ 
به توریست های کره جنوبی 

اپرات����ور SK Telekom اع����الم کرده که 
به توریس����ت هایی که از کره جنوبی بازدید 
می کنند، یک گوشی هوشمند نوت 5 به صورت 

رایگان ارایه می دهد.
خبرآنالین- واگذاری گوشی های گلکسی 
نوت 5 برای مدت 5 روزه تعریف  ش����ده و 
دریافت کنندگان می توانن����د از 1 گیگابایت 

اینترنت رایگان نیز بهره مند شوند.
این حرکت در راس����تای توس����عه صنعت 
توریسم و باال رفتن پرستیژ تجاری سامسونگ 

در این کشور انجام می شود.
ش����روع این برنامه از فرودگاه بین المللی 
سئول-اینچئون خواهد بود و 250 توریست 
هر هفته از این س����رویس رایگان بهره مند 

خواهند شد. 
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 شماره ۲467

اپل هفته گذشته گزارش مالی خود را اعالم 
و به کاهش فروش آیفون هایش در طول س���ه 
ماهه چهارم سال 2015 اعتراف کرد. بر اساس 
گ���زارش تیم کوک، یک���ی از دالیلی که باعث 
کاهش فروش آیفون های اپل شده، قیمت باالی 

آیفون است.
فناوران- یکی از خصوصیات و ویژگی هایی که 
اپل برای محصوالتش در نظر می گیرد همیشه 
قیمت باالی این محصوالت است چرا که معتقد 
اس���ت محصوالتش را ب���رای بازارهای خاصی 
تولید می کند و انتظار ندارد مردم در س���طح 
اقتصادی متوسط قدرت خرید محصوالتش را 
داشته باشند. با این حال بخش بزرگی از میزان 
فروش آیفون های اپل متعل���ق به بازارهای در 
حال توسعه است که توانس���ته جایگاه خود را 
در رده دوم بزرگ ترین فروشندگان گوشی دنیا 

قرار دهد.
بر این اساس تحلیلگران یکی از دالیل کاهش 
فروش گوش���ی  بخصوص گوشی های آیفون در 
سراسر دنیا را وضعیت اقتصادی مردم می دانند. 
کش���ور هایی همچون چین، برزیل، روسیه، 
ژاپن، کانادا، آس���یای جنوب شرقی و ترکیه و 
نیز کشورهای اروپایی، مناطقی هستند که در 
طول یکی دو سال اخیر با رکود اقتصادی مواجه 
ش���ده اند و این در حالی است که این کشورها 

بزرگ ترین مشتریان اپل را تشکیل می دهند.
البته اپل در این وضعیت هم اقدام به افزایش 
قیمت آیفون از ۶87 ب���ه ۶91 دالر کرد که با 
باال رفتن ارزش دالر آمریکا و تاثیر آن بر نرخ 
سایر ارز های موجود، فروش آیفون را نه تنها در 
بازارهای اروپایی و آسیایی، بلکه در کشور آمریکا 

نیز برای کاربران سخت و غیر ممکن می کند.
در مقابل کمپانی هایی همچون ش���یائومی 
یا ه���وواوی معموال س���ود خ���ود را از تعداد 
فروش باال کس���ب می کنند چ���را که فروش 
تک گوشی های شان س���ود زیادی را عاید این 

شرکت ها نمی کند.
این کمپانی ها محصوالت خود را با سود بسیار 
کم به فروش می رسانند، اما اپل برخالف سایر 
تولیدکنندگان معموال هر دستگاه گوشی را با 
50 درصد سود می فروشد و از این بابت به تعداد 

فروش باال برای کسب سود نیاز ندارد. به همین 
دلیل است که همواره گوشی های اپل باالترین 
قیمت را نسبت به سایر گوشی های بازار دارند و 
از آنها به عنوان گوشی های لوکس یاد می شود.

پیش بینی های این کمپانی حاکی از احتمال 
کاهش تقاضا برای آیفون ها اپل در طول س���ه 
ماهه جاری است. البته اپل فقط به حفظ حاشیه  
سود خود می اندیشد، اما به نظر می رسد سهم 
رکود در بازار های جهانی بیشترین تاثیر خود را 

بر خرید آیفون های اپل بگذارد.
البته از سویی کاهش فروش آیفون های اپل 
به نفع تولیدکنندگان گوشی های آندروییدی و 

سایر پالت فورم ها است. 
در طول سه ماهه چهارم سال 2015 آماری 
منتش���ر ش���ده که حاکی از افزایش فروش 
گوشی های هوش���مند مبتنی بر سیستم عامل 
آندرویید در سراس���ر جهان به جز چین است. 
گزارش ها حاکی است که کاربران، دیگر تمایلی 

به خرید گوشی های هوشمند آیفون ندارند. 
نکته قابل توجه این ک���ه در حالی که میزان 
تمایل برای خرید گوش���ی های آندروییدی از 
1۳ به 11 درصد کاه���ش یافته، میزان تمایل 
برای خرید آیفون با کاهش زیاد از 20 درصد 
به 11 درصد در س���ه ماهه  چهارم کاهش پیدا 

کرده است.
البته یکی از باورهای موجود در میان کاربران 
گوشی های هوشمند این است که اپل هیچ گاه 
قیمت را به عنوان فاکتوری برای رقابت در نظر 
نگرفته اس���ت. دلیل فروش باالی محصوالت 
اپل از نظر بس���یاری از کاربران محصوالت این 
کمپانی، کیفیت باال است که خرید آیفون های 

گران قیمت را نیز توجیه می کند. 
با این حال این اولین بار است که اپل قیمت 
باالی محصوالت خود را که در اثر تغییرات بازار 
و نوسانات دالر صورت گرفته، به عنوان مشکلی 

برای فروش محصوالتش مطرح کرده است. 
مخلص کالم این که در حال حاضر قیمت باال 
و مش���کالت اقتصادی، اپل را در رقابت با سایر 
کمپانی ها به مراتب بیش���تر آسیب پذیر کرده و 
به همین دلیل باید ش���اهد تاثیرات بزرگی در 

آمارهای فروش این شرکت باشیم. 

آگهی حصر وراثت
خانم شهره قربانی لکاچانی به شماره شناسنامه 550  مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 94 / 207 /  816  از این شعبه 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان امیر مالزم خاجانی  به ش��ماره شناسنامه 5147 در تاریخ  28 / 
9 / 94  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به  :1 -  رقیه ش��وکتی اش��کیکی شماره 
شناسنامه 6 تاریخ تولد 1320 صادره اشکیک ) گیالن ( نسبت با متوفی مادر  2-  شهره قربانی لکاچانی شماره شناسنامه 550 تاریخ تولد 
1339  صادره ش��میران نسبت با متوفی همس��ر 3- آرش مالزم خاجانی شماره شناسنامه 5942 تاریخ تولد 1365 صادره تهران نسبت 
با متوفی فرزند پسر 4 –  ناصر مالزم خاجانی شماره شناسنامه 0012121371  تاریخ تولد 1369  صادره تهران نسبت با متوفی فرزند  
پسر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال 

گواهی مربوط صادر خواهد شد .
119591 - رئیس شعبه 207 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به خوانده آقای غالمرضا اسعدی سنگی ، فرزند محمد رضا خواهان آقای محمد حسن ماستری فراهانی فرزند محمد رضا کالسه پرونده 
94 / 207 / 788  وقت رسیدگی مورخ  8 / 12 / 1394 روز شنبه ساعت 9:00 صبح خواسته مطالبه اجور معوقه خواهان دادخواستی تسلیم 
شورا های حل اختالف تهران نموده که جهت رسیدگی به این حوزه ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده که به جهت عجز خواهان اعالم 
نشانی خوانده به درخواست وی و دستور شورا به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار  
آگهی می شود تا خوانده در وقت مقرر فوق در جلسه دادگاه حاضر شود ضمنا وی می تواند به دبیر خانه مراجعه و  ضمن اعالم نشانی کامل 

خود نسخه دوم خواست و ضمائم را دریافت نماید .
119592 - حوزه 207 شورای حل اختالف تهران -  اکباتان

آگهی حصر وراثت
خانم فریدا قشقائیان به شماره شناسنامه 479  مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 94 / 216 /  841  از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسینعلی قشقائیان  به شماره شناسنامه 133 در تاریخ 25 / 2/ 94  در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  فرشاد قشقائیان شماره شناسنامه 1057 تاریخ تولد 
1349 صادره خرمشهر نسبت با متوفی فرزند  2-  فریبا قشقائیان شماره شناسنامه 37 تاریخ تولد 1347  صادره خرمشهر نسبت با متوفی 
فرزند 3-  فریدا  قشقائیان شماره شناسنامه 479 تاریخ تولد 1352 صادره خرمشهر نسبت با متوفی فرزند 4 –  صدیقه حسین زاده  ترک 
نژاد شماره شناسنامه 2425  تاریخ تولد 1330  صادره آبادان نسبت با متوفی همسر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
119593 - رئیس شعبه 219 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

آگهی حصر وراثت
آقای منوچهر مسلمی بیرون  به شماره شناسنامه 31  مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 94 / 3402 /  833  از این شعبه 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عادله خالقی قوشه بالغ  به شماره شناسنامه 6 در تاریخ 3 / 1/ 94  
در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  منوچهر  مسلمی بیرون  شماره شناسنامه 
31 تاریخ تولد 1339 صادره میانه نسبت با متوفی پسر  2-  ناصر مسلمی بیرون  شماره شناسنامه 541 تاریخ تولد 1344 صادره میانه 
نسبت با متوفی پسر 3 -  نادر مسلمی بیرون  شماره شناسنامه 2985 تاریخ تولد 1360 صادره تهران نسبت با متوفی پسر 4 -  سروناز 
مسلمی بیرون  شماره شناسنامه 15 تاریخ تولد 1343 صادره میانه نسبت با متوفی دختر 5 -  حوریه  مسلمی بیرون  شماره شناسنامه 
4 تاریخ تولد 1347 صادره میانه نسبت با متوفی دختر  6 -   فریده مسلمی شماره شناسنامه 15 تاریخ تولد 1352 صادره میانه نسبت با 
متوفی دختر 7 – ژیال مسلمی شماره شناسنامه 24 تاریخ تولد 1354 صادره میانه نسبت با متوفی دختر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
119594  - رئیس شعبه 3402 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

آگهی حصر وراثت
خانم آناهید حسن زاده بیدهندی  به شماره شناسنامه 1669  مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده از این شعبه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قربانعلی قدیری مقدم جرتوده  به شماره شناسنامه 47291 در تاریخ 7 / 12 / 
88  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  سپیده قدیری مقدم   شماره شناسنامه 
3603 تاریخ تولد 1364 صادره مشهد نسبت با متوفی دختر  2-   سحر قدیری مقدم جرتوده  شماره شناسنامه 0012764868 تاریخ تولد 
1369 صادره تهران نسبت با متوفی دختر 3 -  اناهید حسن زاده بیدهندی  شماره شناسنامه 1669 تاریخ تولد 1337 صادره تهران نسبت 
با متوفی همسر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبی در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به این شعبه  تقدیم 

دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
119595  - رئیس شعبه 208 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

آگهی حصر وراثت
آقای مهدی اس��کندری چرنی  به ش��ماره شناسنامه 4113  مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالسه پرونده 94 / 208 / 798  
از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عزیز اسکندری چرنی  به شماره شناسنامه 
555 در تاریخ 2 / 4 / 94  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  :1 -  مجید  
اس��کندری چرنی  ش��ماره شناس��نامه 19506 تاریخ تولد 1356 صادره تهران نس��بت با متوفی پسر  2-   حمید اسکندری چرنی  
ش��ماره شناس��نامه 25762 تاریخ تولد 1359 صادره تهران نسبت با متوفی پس��ر 3 -  مهدی  اسکندری چرنی  شماره شناسنامه 
4113 تاریخ تولد 1361 صادره تهران نس��بت با متوفی پس��ر  4 -  محدثه اسکندری چرنی  شماره شناسنامه 39359 تاریخ تولد 
1366 صادره تهران نس��بت با متوفی دختر  5 -  فاطمه کلی ش��ماره شناس��نامه 5191 تاریخ تولد 1338 صادره تهران نس��بت با 
متوفی همس��ر و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور 
حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه 

به این شعبه  تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .
119596  - رئیس شعبه 208 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5  تهران

دادنامه 
پرونده کالس��ه 94 / 259 /  404 ش��عبه 259 مجتمع شماره ش��ش تهران خواهان غالمرضا نصرتی به  ادرس شهریار میدان 
معلم کوچه ماهان پالک 8 و احد 5 خوانده س��عید رمضانی و میثم میالندرزاده به ادرس تهران بلوار فردوس خیابان بهار ش��مالی 
نبش خیابان پرستو 16 خواسته اعتراض ثالث به دادنامه صادره از شعبه 259 شورای حل اختالف  منطقه 6 تهران موضوع پرونده 
کالس��ه 91 / 259 / 910033 و بطالن عملیات اجرایی ناش��ی از دادنامه فوق گردش��کار : خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق 
بطرفیت خواندگان  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 حوزه بتصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده پس از شور و  تبادل نظر ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای ش��ورا در خصوص دادخواست  آقای غالمرضا نصرتی فرزند غالمحسین 
به طرفیت آقایان سعید رمضانی و میثم میالندرزاده مبنی بر اینکه در اجرای دادنامه صادره خودرو پراید توقیف شده در تاریخ 27 
/ 12 / 1390 از آقای س��عید رمضانی خریداری کرده و اس��ناد مثبت مربوطه به رویت شورا رسید با توجه به مجهول المکان بودن 
خواندگان پرونده موضوع بر  اساس ماده 73 ق آ د د م برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی گردید لذا شورا ضمن 
قبول اعتراض ثالث نس��بت به دادنامه صادره بر اس��اس مواد 130 الی 134 ق ا د د م حکم  بر نقش رای صادره و ابطال عملیات 
اجرایی ناشی از دادنامه مورد اعتراض را صادر می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی و پس 

از ان ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در این شورا می باشد .
119589 -  قاضی شورای حل اختالف منطقه 6 تهران 

دادنامه
30 / 9/  94 مرجع رسیدگی  تاریخ رسیدگی شماره پرونده 94 / 218 / 603 شماره دادنامه 9400749 – 
ش��عبه 218 مجتمع شماره 5 ش��ورای حل اختالف تهران خواهان داود میرزایی به ادرس خوانده سید امیر نیک 
س��یرت لش��ه نش��ائی به ادرس مجهول المکان خواس��ته مطالبه وجه به مبلغ 000 / 000 / 30 ریال بابت یک 
فقره چک و هزینه دادرس��ی به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه  گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته ی فوق 
بطرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این ش��عبه و ثبت به کالس��ه فوق و جری تشریفات قانونی 
در وقت مقرر ش��عبه بتصدی امضاء کننده ذیل تش��کیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و  تبادل 
نظر ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای ش��ورا در خصوص درخواست 
خواهان  داود میرزایی به طرفیت س��ید امیر نیک س��یرت لشه نش��ائی به خواسته ی مطالبه وجه به مبلغ 000 / 
000 / 30 ری��ال باب��ت یک فقره چک به ش��ماره های  47 / 388218 / 1514  مورخه 26 /  6 /  1394 عهده 
بانک  ملت ش��عبه آیت  اله کاش��انی شورا با دعوت طرفین جهت رسیدگی به دعوی و تشکیل جلسه در مورخه با 
حضور خواهان و عدم حضور خوانده و با توجه به اینکه علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نشده و 
هیچ گونه الیحه و دفاعیه ای نیز در مقابل دعوی مطروحه ارائه ننموده اس��ت لذا ش��ورا با بررس��ی اوراق وپرونده 
و گواه��ی ع��دم پرداخت بانک محال علیه دعوی خواهان را ثابت تش��خیص  داده و مس��تندا به بند 1 ماده  11 
قانون ش��وراهای حل اختالف و ماده 198 قانون ایین دادرس��ی مدنی و مواد 313 و 314 قانون تجارت حکم به 
محکومی��ت خوان��ده  به پرداخت مبلغ 000 / 000 /  30 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرس��ی به 
مبلغ 000 / 400 ریال و خس��ارت تاخیر تادیه که بر مبنای ش��اخص اعالمی از س��وی  بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی  از تاریخ صدور چک لغایت اجرای حکم توس��ط واحد اجرای احکام  محاسبه خواهد شد در حق خواهان 
ص��ادر و اع��الم می نمای رای صادره غیاب��ی و با رعایت مواد 29 و 31 قانون ش��وراهای حل ختالف ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف مدت 20 روز 

قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی محل اس��ت .
119590 -  قاضی مجتمع شماره 5 شورای حل اختالف تهران 

اپل اعتراف کرد:

قیمت باال، بالی جان آیفون شد 

ش���رکت ارتباطات موبای���ل ال جی 
ف���روش ۳/78 تریلیون وون���ی )معادل 
۳/2۶ میلیارد دالری( داشته است که به 
لطف فروش گسترده در آمریکای شمالی 
نس���بت به س���ه ماهه قبلی 12 درصد 
افزایش داشته و نسبت به دوره مشابه در 

سال قبل بدون تغییر بوده است. 
فناوران- در آم���ار جهانی، مجموع 
15 میلیون دستگاه گوشی هوشمند  /۳
ال جی در سه ماهه چهارم سال 2015 

به نقاط مختلف جهان صادر شد تا آمار فروش سال 2015 در کل جهان به مجموع 59/7 میلیون دستگاه 
گوشی برسد. این رقم در برابر تعداد 59/1 میلیون دستگاه گوشی در س���ال 201۴ افزایش چشمگیری 

داشته است. 

 ال جی پاییز امسال 1۵/3 میلیون 
گوشی هوشمند فروخت

البته اپل در این 
وضعیت هم اقدام به 
افزایش قیمت آیفون از 
687 به 69۱ دالر کرد 
که با باال رفتن ارزش 
دالر آمریکا و تاثیر آن بر 
نرخ سایر ارز های موجود، 
فروش آیفون را نه تنها 
در بازارهای اروپایی و 
آسیایی، بلکه در کشور 
آمریکا نیز برای کاربران 
سخت و غیر ممکن 
می کند.

PB



اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

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

برابر رای شماره 139460313010006693 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هیرش ســلطانی فرزند عمر بشــماره شناســنامه 13169 صادره از بوکان در 
شــش دانگ یک باب ســاختمان تجاری و مســکونی به مســاحت 40/88 مترمربع پالک 3789 فرعی از 131 - اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک باقیمانده 
131 - اصلی واقع در بخش 17 شهرســتان بوکان خریداری از مالک رســمی آقای علی حیدری مع الواســطه محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی    می شــود .در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1394/11/28

محمود خضرزاه -رئیس ثبت اسناد و امالک
آگهی مزایده مال منقول مرحله اول

در پرونده اجرایی 941543 شعبه اول اجرای احکام مدنی و به موجب دادنامه شماره 307 شعبه 10 شورای حل اختالف گرگان محکوم علیه مسلم 
غریــب بلوک محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال با احتســاب خســارت تاخیر در تادیه دز زمان مزایــده در حق محکوم له محمد قیصری راد و مبلغ 
500/000 ریال در حق دولت محکوم و بدهکار میباشــد و حســب درخواست محکوم له در جهت اســتیفای محکوم به اموال ذیل توقیف و کارشناس منتخب 
به مبلغ 13/000/000 ریال ارزیابی نموده است لذا اجرای احکام در نظر دارد پس ازانجام تشریفات قانونی از طریق مزایده حضوری با شرایط ذیل الذکر 
مال مورد مزایده را بفروش برســاند متقاضیان خرید میتوانند در جلســه مزایده شرکت و پیشنهادات خود را ارائه نمایند توصیف اجمالی مال مورد مزایده : 
شامل یک دستگاه بلوک زنی تولید داخل صنعتی جواد قالب 5 اندازه وزن 18*38 با دو دینام میباشد. زمان و مکان مورد مزایده : زمان مزایده : چهار شنبه 
مورخ 1394/12/12 ساعت 11 الی 12 مکان مزایده : گرگان خ جمهوری روبروی جمهوری 18 شعبه اول اجرای احکام مدنی مستقر در شورا شرایط مزایده 
: 1- مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده باشد شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را قبول نماید 2- برنده مزایده کل مبلغ مورد 
خرید با نقدا پرداخت نماید 3- مزایده با حضور نماینده محترم دادســتان دادســرای عمومی و انقالب گرگان  و نماینده اجرای احکام مدنی انجام خواهد شــد 
4- طالبیــن خریــد میتوانند یک هفته قبل از اجــرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام از اموال غیر منقول توقیف شــده بازدید نمایند . 6- تحویل مال 

مورد مزایده پس از پرداخت مبلغ مورد خرید میباشد. 
 مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی مستقر در شورا

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306022001198- هئیــت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا خوشه بست فرزند عباسعلی  به شناسنامه 3 صادره 
از فریمــان در یــک واحد گلخانه به مســاحت 50279/67 متر مربع پالک 1/4/5/6 فرعی از 289  اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رســمی اقای 
عباســعلی خوشــه بســت 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 باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 354 تاریخ انتشار نوبت اول : 1394/10/28 تاریخ انتشار نوبت دوم 1394/11/13
 رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

اخطار اجرائی
مشــخصات محکوم له:مهدی معنوی نام پدر مراد علی شــغل:کارمند نشــانی محل اقامت:گرگان -خیابان ولیعصر-انتهای عدالت 35-مجتمع صدرا-ط 
4-منــزل پــدری . مشــخصات محکوم علیه:رضا صدیقی  نام پدر شــکراله شــغل:راننده نشــانی محل اقامت: مجهــول المکان.بموجب رأی شــماره94/396 
تاریخ 94/9/3 شــعبه اول شــورای حل اختالف شهرســتان کردکوی قطعیت یافته اســت.محکوم علیه محکوم اســت به:محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
33/007/000 ریال )به حروف ســی و ســه میلیون و هفتصد هزار ریال( بابت اصل خواســته و مبلغ 190/000 هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی و 
پرداخت بمبلغ 1/005/000 هزار ریال بابت هزینه کارشناسی  در حق خواهان اعالم میگردد.رأی صادره غیابی بوده و طبق تبصره ماده 306 آ-د-م منوط 
به اخذ ضامن معتبر بوده و جهت اجرای حکم به اجرای احکام مدنی کردکوی ارســال میگردد.به اســتناد ماده 33 قانون شــوراهای حل اختالف مصوب مجلس 
شــورای اســالمی,محکوم علیه مکلف اســت:پس از ابالغ این اخطار اجرائی ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذاردو یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 

انجام تعهد و مفاد رأی بدهد,در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای حکم,به دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه اول شورای حل اختالق کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/6/29 شــماره پرونده:4/94/298 شماره دادنامه 94/341 مرجع رســیدگی کننده:شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب استان گلستان.خواندگان 
:خانــم معصومــه زرگران فرزند عبــد العلی آدرس:کردکوی-خیابان شــهید عباســپور-الله باغ-منزل شــخصی.میالد رفیعی فرزند غالمرضــا آدرس:مجهول 
المــکان آقای حاجی امان دوجــی فرزند حاجی محمد آدرس:بندر ترکمن -خیابان پاســداران-جنب فرمانداری-کوچه صدوقی 6. خواســته:مطالبه وجه بمبلغ 
48/000/000 میلیون ریال به انضمام هزینه دادرســی و تأخیر تأدیه و خســارت دادرســی و تأخیر روزانه بمبلغ50/000 هزار ریال به تاریخ 94/6/29 
در وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت پرونده کالســه 4/94/298 از دفتر شــورا واصل 
تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شــرح صورتجلسه مورخ 94/6/29 و بررســی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 
به شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رأی قاضی شــورا:در خصوص بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.به طرفیت:خانم معصومه 
زرگران فرزند عبد العلی و آقای میالد رفیعی فرزند غالمرضا و اقای حاجی امان دوجی فرزند حاجی محمد به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلــغ 48/000/000 میلیــون ریال تا تاریخ 94/2/15 و خســارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 50/000 هزار ریال از تاریــخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و 
کلیه خســارلت دادرســی ,شــورا از توجه به تصویرمصدق قرارداد 65191003 و 31 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی 
خواندگان منعقد شــده اســت که حکایت از اخذ تسهیالت توســط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواسته خواهان را موجه میداند چرا که 
خواندگان نه تنها در سررســید مقرراقدامی در جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور 
ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 198و303و503و519 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت 
حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت بمبلغ 48/000/000 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 430/000 هزار ریال به عنوان هزینه 
دادرسی  خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و 
ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است .رأی 

بر خوانده اول و سوم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است.
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

حصر وراثت
آقای اسماعیل تابان مؤمن فرزند ابراهیم  به شرح درخواستی که به کالسه 940534 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت 
نموده و اعالم داشــته که محمد رضا تابان مؤمن  فرزند اســماعیل به شماره شناســنامه 2110859504 صادره ازگرگان در تاریخ 1394/6/8  در اقامتگاه 
دائمی خود شهرســتان گرگان فوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت وی عبارتند از /عبارتســت از: 1-اســماعیل تابان مؤمن فرزند ابراهیم  ش ش:1545 
ت ت:1360نســبت:پدرمتوفی  2-طفرزند ابراهیم طیبه شــاهی نژاد ش :870 ت ت:1360 نســبت:مادر متوفیوال غیر ,اینک شورا پس از  انجام تشریفات 
مقدماتی درخواســت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس  اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف 

یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه هجدهم شورای حل اختالف کردکوی گرگان   
آگهی                                                                                                                                                                                                                                                                

آقــای فریــدون تنها فرزند رحیم باتوجه به اینکه طی پرونده کالســه 9409988713300161 به اتهــام در معرض فروش قرار دادن 24 کیلوگرم 
تریاک تحت تعقیب این دادگاه می باشــید به اســتناد ماده 394 قانون آئین دادرســی کیفری مصوب 1392 به شما ابالغ میگردد که در مورخه 94/12/20 

ساعت 10 صبح در جلسه دادگاه حاضر شوید در غیر اینصورت تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد. م/الف: 4868 
سعیدی- دادرس شعبه اول دادگاه انقالب اسالمی سنندج

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/20 شــماره پرونده:4/94/320 شــماره دادنامه 94/334 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-فریبا یوسفی فرزند نوراله آدرس:کردکوی-روستای چهارده-مدرسه شهید نوروز علی رستمانی-منزل نوراله رستمانی. 2-نعمت اله رستمانی فرزند شعبان 
آدرس:مجهــول المکان خواســته:مطالبه وجــه بمبلغ 12/000/000 میلیون ریــال تا تاریخ 94/2/31 وخســارت تأخیر تأدیه  تأخیر روزانــه بمبلغ8/000 هزار 
ریال و هزینه دادرســی بتاریخ 94/7/20 دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت  پرونده 
کالســه 4/94/320 از دفتر شــورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شــرح صورتجلســه مورخ 94/7/20 و بررسی سایر 
محتویــات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شــرح زیــر مبادرت به صدور قرار می نماید.رأی قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران بــه مدیریت آقای محمد رضا 
نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شــهرکی ..به طرفیت:فریبا یوســفی فرزند نوراله ونعمت اله رســتمانی فرزند شعبان  به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به 
پرداخــت مبلــغ 12/000/000میلیــون ریال تا تاریخ 94/2/31 و خســارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 8/000هزار ریال از تاریــخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و 
کلیه خســارلت دادرســی ,شــورا از توجه به تصویرمصدق قرارداد 86/12/13 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان 
منعقد شده است که حکایت از اخذ تسهیالت توسط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواسته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها 
در سررســید مقرراقدامی در جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال 
ذمه خواندگان مســتندا به مواد 198و303و503و519 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت بمبلغ 12/000/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 360/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خســارت تأخیر تأدیه 
روزانــه 8/000هــزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی 

و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/20 شــماره پرونده:4/94/381 شــماره دادنامه 94/418 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب استان گلستان.خواندگان :1-
خانم سارا منوچهری فرزند صالح آدرس:مجهول المکان 2-سیده سودابه حسینی فرزند سید بابا آدرس:مجهول المکان خواسته:مطالبه وجه بمبلغ 11/000/000 
میلیون ریال تا تاریخ 94/2/31 وخسارت تأخیر تأدیه  تأخیر روزانه بمبلغ50/000 هزار ریال و هزینه دادرسی بتاریخ 94/7/20 دردر وقت فوق العاده شعبه 
چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت  پرونده کالســه 4/94/381 از دفتر شــورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به 
نظریه مشورتی اعضای شورا به شرح صورتجلسه مورخ 94/7/20 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می 
نماید. رأی قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شــهرکی ..به طرفیت:خانم ســارا منوچهری فرزند 
صالح وســیده ســودابه حســینی فرزند ســید بابا  به خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 11/000/000 میلیون ریال تا تاریخ 94/2/31 و 
خســارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 50/000 هزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و کلیه خســارلت دادرســی ,شــورا از توجه به تصویرمصدق قرارداد 
191850034-75/8/27 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شده است که حکایت از اخذ تسهیالت توسط 
خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواســته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها در سررســید مقرراقدامی در جهت پرداخت اقســاط 
معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشتغال ذمه خواندگان مستندا به مواد 198و303و503و519 
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت بمبلغ 11/000/000 میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و مبلغ 360/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی  خسارت تأخیر تأدیه روزانه 50/000 هزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای 
حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خوانده ردیف اول و دوم غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه 

و پس از مهلت فوق به مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/11 شــماره پرونده:4/94/309 شــماره دادنامه 94/351 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-یعقــوب حســینی رحیمــی فرزند ســید رضی آدرس:مجهــول المکان 2-کامبیــز کیاء احمدی فرزنــد صفر علی آدرس:پشــت ســپاه-کوچه بهداری-پالک 19. 
خواســته:مطالبه وجه بمبلغ 17/500/000 میلیون ریال تا تاریخ 94/2/15 وخســارت تأخیر تأدیه  تأخیر روزانه بمبلغ15/000 هزار ریال و هزینه دادرســی 
بتاریخ 94/7/11 دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشکیل است  پرونده کالسه 4/94/309 از دفتر 
شــورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شورا به شرح صورتجلســه مورخ 94/7/11 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعــالم و بــه شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رأی قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظــری با نمایندگی آقای ابراهیم 
شــهرکی ..به طرفیت:یعقوب حســینی رحیمی فرزند ســید رضی وکامبیز کیاء احمدی فرزند صفر علی  به خواســته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
17/500/000 میلیون ریال تا تاریخ 94/2/15 و خسارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 150/000 هزار ریال از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و کلیه خسارلت 
دادرســی ,شــورا از توجه به تصویرمصدق قــرارداد 190870014-87/5/5 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانــت قراردادی ما بقی خواندگان 
منعقد شده است که حکایت از اخذ تسهیالت توسط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواسته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها 
در سررســید مقرراقدامی در جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال 
ذمه خواندگان مســتندا به مواد 198و303و503و519 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت بمبلغ 17/500/000 میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 360/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خســارت تأخیر تأدیه 
روزانه 150/000 هزار ریال از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 
بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است .رأی بر خوانده 

دوم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است.
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/20 شــماره پرونده:4/94/383 شــماره دادنامه 94/421 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-طیبه تیموری زاده فرزند ســید یوســفعلی آدرس:مجهول المکان 2-یوســف لطفی فرزند ولی  آدرس:کردکوی-خیابان ولیعصر-روبروی داروخانه حســینی-
ویدئو کلوپ. خواســته:مطالبه وجه بمبلغ 9/500/000 میلیون ریال تا تاریخ 94/2/31 وخســارت تأخیر تأدیه  تأخیر روزانه بمبلغ50/000 هزار ریال و هزینه 
دادرســی بتاریخ 94/7/2 دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشکیل است  پرونده کالسه 4/94/383 
از دفتر شــورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلســه مورخ 94/7/20 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم 
رســیدگی اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.رأی قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای 
ابراهیم شــهرکی ..به طرفیت:خانم طیبه تیموری زاده فرزند ســید یوسفعلی و یوسف لطفی فرزند ولی  به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 
9/500/000میلیــون ریال تا تاریخ 94/2/31 و خســارت تأخیرتأدیه روزانــه بمبلغ 50/000هزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و کلیه خســارلت 
دادرســی ,شــورا از توجه به تصویرمصدق قرارداد 191850019-85/6/19 فی مابین خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان 
منعقد شده است که حکایت از اخذ تسهیالت توسط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواسته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها 
در سررســید مقرراقدامی در جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال 
ذمه خواندگان مســتندا به مواد 198و303و503و519 قانون آیین دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و ماده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت بمبلغ 9/500/000میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 360/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی  خسارت تأخیر تأدیه روزانه 
150/000 هزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت .رأی بر خوانده دوم 

حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است.
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/20 شــماره پرونده:4/94/386 شــماره دادنامه 94/417 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-فاطمــه حجتی فرزند حیــدر آدرس:کردکوی-خیابان بندر ترکمن-الله باغ. 2-ماندگار زرگران نیا فرزند حیــدر آدرس:کردکوی-خیابان بندر ترکمن-الله باغ. 
3-علــی رضا زرگران فرزند عبدالعلی آدرس:گرگان-شــهرداری گرگان-شــرکت خدمات برتر. خواســته:مطالبه وجه بمبلــغ 30/000/000میلیون ریال تا تاریخ 
94/3/15 وخســارت تأخیــر تأدیــه تأخیر روزانــه بمبلغ15/000 هزار ریال و هزینه دادرســی بتاریخ 94/7/20 دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای 
حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل اســت  پرونده کالســه 4/94/386 از دفتر شــورا واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشورتی 
اعضای شــورا به شــرح صورتجلســه مورخ 94/7/20 و بررســی سایر محتویات پرونده ختم رســیدگی اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.رأی 
قاضی شــورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شــهرکی ..به طرفیت:فاطمه حجتی فرزندابوالحســن ,ماندگار 
زرگــران نیــا فرزنــد حیدر و علی رضا زرگران فرزند عبدالعلی به خواســته محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت مبلــغ 21/500/000میلیون ریال تا تاریخ 
94/2/15 و خسارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 19/500هزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و کلیه خسارلت دادرسی ,شورا از توجه به تصویرمصدق 
قــرارداد191890046و1 89/7/8 فــی مابیــن خواهــان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شــده اســت کــه حکایت از اخذ 
تســهیالت توســط خوانــده ردیف اول به ضمانــت دیگر خواندگان دارد,خواســته خواهان را موجه میداند چرا کــه خواندگان نه تنها در سررســید مقرراقدامی در 
جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 
198و303و503و519 قانــون آییــن دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مــاده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت بمبلغ 
30/000/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 395/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خسارت تأخیر تأدیه روزانه 15/000هزار ریال از 
تاریخ 94/4/1 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خواندگان ردیف اول غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت .رأی بر خوانده دوم و سوم حضوری است و 

ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه 941195
شــاکی آقای صابر هاشــمی فرزند محمد باقر به نشانی شهرستان کردکوی خ شــهید باهنر امیر 6 بن بست 6 متری منزل پدری متهم اقای محمد مرادی به 
نشــانی شهرســتان کردکوی اتهام سرقت چک . گردشکار شــاکی شکایتی علیه متهم فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری 
تشریفات قانونی و در وقت فوقالعاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
با اســتعانت از خداوند متعال مبادرت به انشــاء رای مینماید. رای دادگاه : در خصوص اتهام شــخصی با هویت محمد مرادی که مشخصات بیشتری از وی درپرونده 
موجود نمیباشد دایر بر سرقت یک عدد چک به شماره 114214- 82/11/12 به مبلغ 1/950/000  تومان عهده بانک تجارت شعبه بلوار امام رضا )ع( کردکوی 
با التفات به شکایت مالباخته بنام صابر هاشمی فرزند محمد باقر مالحظه تصویر رو و ظهر چک موصوف که از سوی شاکی تقدیم دادگاه گردیده مفاد اظهارات امین 
صحافی و مطلع بنام تقی آخوندی برگ 22 پاسخ استعالم از بانک تجارت برگ 4 کیفرخواست دادسرای عمومی کردکوی به شماره 940908 و اینکه متهم با وصف 
ابالغ قانونی در جلسات رسیدگی مقرر در دادسرا و این محکمه حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه هم ارسال ننموده لهذا دادگاه ضمن احراز بزهکاری وی به استناد 
ماده 656 و 667 قانون مجازات اسالمی مصوب 1375 و ماده 19 قانون موصوف مصوب1392 متهم مذکور را به تحمل شش ماه حبس و چهل ضربه شالق درجه 
پنج و رد مال مســروقه در حق شــاکی محکوم مینماید رای مصدور غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مستقر در گرگان میباشد.
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری دو کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/20 شــماره پرونده:4/94/318 شــماره دادنامه 94/339 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-علــی کیــاء فرزندرشــید  آدرس:کردکوی-خیابان شــهید رجائی-تربیت 10-آپارتمان بهــداد. 2-رحمت اله محبوبیــان فرزند محمــد آدرس:مجهول المکان. 
خواسته:مطالبه وجه بمبلغ 21/500/000میلیون ریال تا تاریخ 94/2/15 وخسارت تأخیر تأدیه تأخیر روزانه بمبلغ19/500 هزار ریال و هزینه دادرسی بتاریخ 
94/7/20 دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل است  پرونده کالسه 4/94/318 از دفتر شورا 
واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخ 94/7/20 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید.رأی قاضی شورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شهرکی ..به 
طرفیت:علی کیاء فرزندرشید و رحمت اله محبوبیان فرزند محمد  به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 21/500/000میلیون ریال تا تاریخ 
94/2/15 و خسارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 19/500هزار ریال از تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و کلیه خسارلت دادرسی ,شورا از توجه به تصویرمصدق 
قــرارداد190890102و1 89/12/14 فــی مابیــن خواهان و خوانده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شــده اســت که حکایت از اخذ 
تســهیالت توســط خوانده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواســته خواهان را موجه میداند چرا که خواندگان نه تنها در سررسید مقرراقدامی در جهت 
پرداخــت اقســاط معوقه ننمــوده اند بلکه دلیلی هم بــر برائت ذمه خود ارائه ننمــوده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 
198و303و503و519 قانــون آییــن دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مــاده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت بمبلغ 
21/500/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 390/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خسارت تأخیر تأدیه روزانه 19/500هزار ریال از 
تاریخ 94/2/16 لغایت اجرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت ..رأی بر خوانده اول حضوری اســت و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است  .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
تاریخ رســیدگی:94/7/20 شــماره پرونده:4/94/310 شــماره دادنامه 94/348 مرجع رســیدگی کننده:شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی. 
خواهان:بانــک رفــاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری.آدرس:گرگان-میدان وحدت-ابتدای خیابان امام-اداره امور شــعب اســتان گلســتان.خواندگان 
:1-ام لیال نوده فرزند محمد حســین آدرس:کردکوی-روســتای دنگالن-منزل رمضان جعفر پور 2- علی حســین نژاد  فرزندمحمد قاســم آدرس:مجهول المکان. 
خواسته:مطالبه وجه بمبلغ 11/000/000میلیون ریال تا تاریخ 94/2/31 وخسارت تأخیر تأدیه تأخیر روزانه بمبلغ7/000 هزار ریال و هزینه دادرسی بتاریخ 
94/7/11 دردر وقت فوق العاده شــعبه چهارم شــورای حل اختالف کردکوی با حضور امضاء کننده ذیل تشــکیل است  پرونده کالسه 4/94/310 از دفتر شورا 
واصل تحت نظر قرار گرفت با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخ 94/7/11 و بررسی سایر محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید. رأی قاضی شورا:دعوی  بانک رفاه کارگران به مدیریت آقای محمد رضا نظری با نمایندگی آقای ابراهیم شهرکی ..به 
طرفیت:ام لیال نوده فرزند محمد حسین و وعلی حسین نژاد  فرزندمحمد قاسم  به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 11/000/000میلیون 
ریال تا تاریخ 94/2/31 خســارت تأخیرتأدیه روزانه بمبلغ 7/000 هزار ریال از تاریخ 94/3/1 لغایت اجرای حکم و کلیه خســارلت دادرســی ,شــورا از توجه به 
تصویرمصــدق قــرارداد191840003  فــی مابین خواهان و خوانــده ردیف اول که به ضمانت قراردادی ما بقی خواندگان منعقد شــده اســت که حکایت از اخذ 
تســهیالت توســط خوانــده ردیف اول به ضمانت دیگر خواندگان دارد,خواســته خواهــان را موجه میداند چرا کــه خواندگان نه تنها در سررســید مقرراقدامی در 
جهت پرداخت اقســاط معوقه ننموده اند بلکه دلیلی هم بر برائت ذمه خود ارائه ننموده اند.به همین منظور ضمن احراز اشــتغال ذمه خواندگان مســتندا به مواد 
198و303و503و519 قانــون آییــن دادرســی مدنی و ماده 10 قانون مدنی و مــاده 403 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت بمبلغ 
11/000/000میلیون ریال به عنوان اصل خواســته و مبلغ 360/000هزار ریال به عنوان هزینه دادرســی  خســارت تأخیر تأدیه روزانه 7/000هزار ریال از 
تاریــخ 94/3/1 لغایــت اجــرای حکم و در حق خواهان صادر و اعالم میگردد.رأی صادره نســبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــعبه و پس از مهلت فوق به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی اســت ..رأی بر خوانده اول حضوری اســت و ظرف 

بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه حقوقی کردکوی است  .
اباصلت احسانی-قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف کردکوی

دادنامه
 شــماره دادنامه 9409972516200570 شــماره پرونده 9409982516200385 خواهان خانم راضیه صالحی فرزند خداداد به نشــانی قم-هفت 
تیر-ک 42-پالک 3 خوانده آقای عبدالرحیم صالحی فرزند هادی به نشــانی اســتان تهران-شهرســتان شهریار-شــهرک جعفریه-ک شــهید هاشمی )15(-دست 
چپ-بن بست اول-پ 6-فعال مجهول المکان خواسته مطالبه نفقه رای دادگاه درخصوص دادخواست راضیه صالحی فرزند خداداد به طرفیت عبدالرحیم صالحی 
فرزند هادی به خواســته مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ 93/9/9 تاکنون وتعیین نفقه جاریه، با توجه به کپی عقدنامه عادی فیمابین وشــرح اظهارات خواهان، اصل 
رابطه زوجیت به ســبب عقد نکاح دائم محرزاســت وبا توجه به شــرح خواســته خواهان وتوضیحات وی درجلســه دادرســی واینکه خوانده علی رغم ابالغ ازطریق 
نشــرآگهی حاضرنشــده والیحه ای ارسال نداشته لذا اصل خواســته خواهان موجه تشخیص ومســتندا به مواد 1102و1106و1107 حکم به محکومیت خوانده 
به پرداخت دومیلیون وپانصد هزارتومان بابت نفقه معوقه وتعیین مبلغ ســیصد هزارتومان بابت نفقه جاریه درهرماه، صادرواعالم می دارد. رای صادره نســبت 
به خوانده غیابی وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه وپس ازآن ظرف 20 روزقابل دادخواســت تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظرقم می باشــد. 
ونســبت به خواهان حضوری وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرقم می باشــد. دادرس شعبه 26 محاکم عمومی حقوقی قم-فتح 
اهلل مطلق رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به آقای عبدالرحیم صالحی تهیه وارســال می گردد. نشــانی قم-ابتدای خیابان توحید-مجتمع 

قضائی شهید قدوسی-طبقه سوم-شعبه 26
مدیردفترشعبه 26 محاکم عمومی حقوقی قم-بیات بخشی

آگهی ابالغ مفاد اجرائیه
شــماره 940348 به محکوم علیهم مجهول المکان آقای رضا مرادی فرزند علیجان پیروآگهی های منتشــره درجراید بدینوســیله به محکوم علیه فوق که 
مجهول المکان می باشــد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شــماره 9409972513100886 صادره ازشــعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم درپرونده شماره 
9409982513100330 به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل بدهی وپرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 3/000/000 ریال درحق محکوم له ونیم 
عشــراجرایی وفق تعرفه دولتی درحق دولت شــده اید، ظرف ده روزازانتشاراین آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید. درغیراینصورت 
دایــره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصــول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. قم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی 

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

دادنامه 
شــماره دادنامه 9409972512601087 شــماره پرونده 9409982512600676-9409982512600327 خواهان آقای محمد جواد کیال فرزند 
عباس با وکالت آقای ســید حســن سیف زاده فرزند سید مصطفی به نشانی قم-بلوارامین-بین کوچه 33و35-پالک 793-دفتروکالت وآقای هادی بختیاری زاده 
فرزند مصطفی به نشــانی قم-خ انقالب-نرســیده به سه راه سجادیه-سمت راست-پالک 759 خوانده دادســتان محترم شهرستان قم به نشانی قم-خ ساحلی-

دادسرای عمومی وانقالب قم خواسته صدورحکم ورشکستگی واعالم تاریخ توقف رای تکمیلی واصالحی درخصوص دادخواست آقای محمد جواد کیال فرزند عباس 
با وکالت آقای ســید حســن ســیف زاده ووکالت بعدی آقای هادی بختیاری زاده به طرفیت دادستان عمومی وانقالب قم به خواسته صدورحکم ورشکستگی واعالم 
تاریخ توقف به تاریخ 92/9/22 واجرای موقت آن ونیزدعوی وارد ثالث آقایان حسن کلهری فرزند حسین وسید رضا محمدی حسینی نژاد با وکالت آقای آیت اله 
جهانی به طرفیت طرفین پرونده اصلی به خواســته صدورحکم بربی حقی خواهان اصلی نســبت به دودامداری تعاونی امین دوش نووشهرک لبن وصدورحکم بررد 
ادعای ورشکســتگی خواهان اصلی، این دادگاه قبال طی دادنامه شــماره 979-94/10/5 درمورد صدورحکم به ورشکســتگی رای صادرنمود ولی درمورد تاریخ 
توقف هرچند با استناد به نظریه امام راحل )ره( درتحریرالوسیله ونیزبا استناد به ماده 416 قانون تجارت تلویحا تاریخ توقف را تاریخ ورشکستگی قرارداد لیکن 
چون می بایست دراین خصوص رای صریح صادرنماید لذا با رد خواسته خواهان که تاریخ توقف 92/9/22 را اعالم نمود ورد نظریه کارشناس منتخب دادگاه که 
تاریخ توقف را 93/5/10 تعیین نمود مستندا به فتوای مارالذکرامام راحل )ره( ومستندا به بند الف ماده 415 وذیل ماده 416 تاریخ توقف را همزمان با تاریخ 
صدورحکم ورشکستگی یعنی 94/10/5 تعیین واعالم می نماید وتوضیحا اعالم می دارد چون حکم ورشکستگی را نمی توان به گذشته تسری داد ولی تاریخ توقف 
را می توان قبل ازصدورحکم ورشکســتگی قرارداد لذا دردادنامه اصلی شــماره 979-94/10/5 حکم بربطالن دعوی وارد ثالث صادرگردید زیرا با صدورحکم 
توقف همزمان با تاریخ توقف معامالت گذشــته وســابق برتاریخ ورشکســتگی وتوقف طبق فتوای مزبورنافذ وبالمعارض باقی اســت این رای طبق ماده 309 قانون 
آیین دادرســی مدنی به طرفیت ابالغ وتســلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع اســت وهمچنین رای اصلی پس ازاعالم وچاپ درروزنامه 
کثیراالنتشاربرای افراد مقیم ایران ظرف یک ماه وبرای کسانی که خارج ازکشوراقامت دارند ظرف 2 ماه قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراست. رونوشت 
برابربا اصل واداریســت وجهت ابالغ به خوانده فوق الذکرتهیه وارســال می گردد. نشــانی 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 دادنامه 9409972512600979 شــماره پرونده 9409982512600676-9409982512600327 خواهان ها 1- آقای محمد جواد کیال 
فرزند عباس با وکالت آقای سید حسن سیف زاده فرزند سید مصطفی به نشانی قم-بلوارامین-بین کوچه 33و35-پالک 793-دفتروکالت وآقای هادی بختیاری 
زاده فرزند مصطفی به نشــانی قم-خ انقالب-نرســیده به ســه راه سجادیه-سمت راســت-پالک 759-2- آقای حسن کلهری فرزند حســین 3- آقای سید رضا 
محمــدی حســینی نژاد فرزند ســید مهدی بــا وکالت آقای آیت الــه جهانی فرزند ولی اله به نشــانی قم-خیابــان عطاران-بلوارشــهید عراقی-نبش کوچه 10-پ 
54-طبقه 5-واحد 9 خواندگان 1- دادســتان محترم شهرســتان قم 2- دادستان محترم شهرستان قم همگی به نشانی قم-خ ساحلی-دادسرای عمومی وانقالب 
قم 3- آقای محمد جواد کیال فرزند عباس به نشــانی قم-45 متری صدوق-نبش کوچه 59-لبنیاتی شــاداب شیر-خواســته 1- صدورحکم ورشکستگی واعالم 
تاریخ توقف 2- وارد ثالث رای دادگاه درخصوص دادخواســت آقای محمد جواد کیال فرزند عباس با وکالت آقایان ســید حســن ســیف زاده وهادی بختیاری زاده 
به طرفیت دادســتان عمومی وانقالب شهرســتان قم با ارائه لیســت بدهکاران وبستانکاران ومیزان طلب آنها وبا اعالم عدم توان پرداخت تعهدات مالی خود اعالم 
توقف ازتادیه وجوهی که برعهده دارد نموده است که با توجه به محرزبودن تاجربودن وی )بلحاظ اینکه خواهان عمده فروش شیروحسب مفاد مواد 2و3 وماده 19 
قانون تجارت تاجراست( دادگاه با استناد به مواد 412و414 وبند الف ماده 415و416 قانون تجارت ومسئله یک قسمت ورشکستگی کتاب الحجرتحریرالوسیله 
که معامالت قبل ازصدورحکم ورشکستگی نافذ دانسته شده ونظریه شماره 71/12/14-9907/7 اداره حقوقی قوه قضاییه )دائربراینکه صرف اظهارتاجربرای 
صدورورشکســتگی کافی اســت( عالوه برآنکه کارشــناس حســابداری دادگســتری منتخب دادگاه تایید نموده بدهی خواهان نســبت به مطالبات ودارایی ابرازی 
بیشتراســت لذا حکم ورشکســتگی خواهان را صادرواعالم می نماید وبا استناد به ماده 433 قانون تجارت اموال نامبرده به استثناء مستثنیات دین باید مهروموم 
شــود ومنبعد ازمداخله درتمام اموال خود حتی آنچه که ممکن اســت درمدت ورشکســتگی عاید اوگردد ممنوع است وکلیه امورمالی وی باید تحت نظارت ودخالت 
اداره تصفیه وامورورشکســتگی قم صورت گیرد وبا اســتناد به ماده 435 قانون تجارت بلحاظ اینکه نامبرده به مفاد مادتین 413و414 قانون مزبورعمل نکرده 
قرارتوقیف وی نیزصادرواعالم می گردد این رای )به موجب مادتین 536و537 قانون تجارت( پس ازاعالن وچاپ درروزنامه کثیراالنتشار برای افراد مقیم ایران 
ظرف یک ماه وبرای کسانی که خارج ازکشوراقامت دارند ظرف 2 ماه قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراستان قم می باشد ضمنا کارشناس نوع ورشکستگی 
را به تقصیرتشخیص داده که دراین خصوص دادستان محترم باید اظهارنظروپیگیری نماید ودرمورد دعوی وارد ثالث آقایان حسن کلهری فرزند حسین وسید رضا 
محمدی حسینی نژاد با وکالت آقای آیت اله جهانی به طرفیت طرفین پرونده اصلی به خواسته صدورحکم بربی حقی محمد جواد کیال نسبت به دودامداری تعاونی 
امین دوش نووشهرک لبن وصدورحکم بررد ادعای ورشکستگی خواهان اصلی با عنایت به اینکه عمده استدالل وارد ثالث کالهبرداری توسط خواهان اصلی است 
که ماال به تقلب بودن ورشکســتگی بازمی گردد که تشــخیص اظهارنوع ورشکســتگی با دادســتان اســت عالوه براینکه وارد ثالث درخصوص کالهبرداری خواهان 
اصلی پرونده ای تشــکیل وپرونده درحال رســیدگی است ولذا حتی درصورت احرازتقلب خواهان اصلی ازسوی دادستان، این امرمانع ازصدورحکم ورشکستگی 
نمی باشــد بنابراین دعوی وارد ثالث را غیرموجه تشــخیص داده وبا اســتناد به ماده 197 قانون آیین دادرســی مدنی حکم بربطالن آن صادرواعالم می گردد این 
رای حضوری وظرف مدت 20 روزازتاریخ ابالغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظراســتان قم می باشــد. رئیس شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان 
قم-حائری رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ خواندگان فوق الذکرارسال می گردد. نشــانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه 

های حقوقی شهرستان قم-طبقه اول-شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی قم-قرا محمدی

آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صــادره هیــات حل اختالف قانون مذکور در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خرم اباد بشــرح ذیل : پرونده کالســه 964 و رای شــماره 
1012531 مورخه 94/7/19 به تقاضای آقای حســین کرمیان فرزند محمد شــاه نسبت به ششــدانگ یک باب سالن مرغداری به مساحت 8026/78 متر 
مربع مجزی شــده از پالک فرعی از 28 اصلی واقع در بخش 2 شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رســمی( آقای خان میرزا شــاه کرمی رسیدگی 
و تائیــد و انشــاء گردیــد مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت اطالع 
مالکین و ســایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشــد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/13 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم 94/11/28 م الف 2004
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد بشرح ذیل :
1- پرونده کالســه 1853 و رای شــماره 1014217 مورخه 94/8/17 به تقاضای آقای محمد رضا احمدیان فرد فرزند خسرو نسبت به سه دانگ 
ازششــدانگ یک باب دکان به مســاحت 14/68 متر مربع مجزی شــده از پالک 24 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش یک شهرســتان خرم آباد خروجی 
از مالیکت اولیه ) رســمی( آقای محمد حســین والیزاده 2- پرونده کالســه 1854 و رای شــماره 1014233 مورخه 94/8/17 به تقاضای آقای محمد رضا 
احمدیان فرد فرزند خسرو نسبت به سه دانگ ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38/73 متر مربع مجزی شده از پالک 24 فرعی از 2091 اصلی واقع 
در بخش یک شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رســمی( آقای محمد حسین والیزاده 3- پرونده کالسه 1855 و رای شماره 1016654 مورخه 
94/9/28 به تقاضای آقای محمد احمدیان فرد فرزند محمد رضا نسبت به سه دانگ ازششدانگ یک باب مغازه به مساحت 38/73 متر مربع مجزی شده 
از پالک 24 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش یک شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رســمی( آقای محمد حســین والیزاده 4- پرونده کالسه 
1856 و رای شــماره 1016667 مورخه 94/9/28 به تقاضای آقای محمد احمدیان فرد فرزند محمد رضا نســبت به ســه دانگ ازششدانگ یک باب دکان 
به مساحت 14/68 متر مربع مجزی شده از پالک 24 فرعی از 2091 اصلی واقع در بخش یک شهرستان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رسمی( آقای 
محمد حســین والیزاده رســیدگی و تائید و انشــاء گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و 
امالک شهرســتان خرم آباد تســلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست تحویل ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشد در غیر اینصورت 
متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اســاس مدلول رای 
وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/13 

تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/28 م الف 1974
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد بشرح ذیل : پرونده کالسه 689 و رای شماره 17989 
مورخه 94/10/16 به تقاضای آقای بهرام فتح پور نصرت ابادی فرزند فرج اله نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/34 متر مربع مجزی 
شــده از پالک فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 4 شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رســمی( آقای علی محمد پاپی زاده رسیدگی و تائید و انشاء 
گردید مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویــل ثبــت اســناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشــد در غیــر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول 94/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/28 م الف 2034
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خرم اباد بشــرح ذیل : پرونده کالســه 1550 و رای شــماره 
16146 مورخه 94/09/15 به تقاضای آقای آقا میرزا موســی زاده فرزند میررضا نســبت به ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 24/31 متر مربع 
مجزی شــده از پالک 242 فرعی از 2094 اصلی واقع در بخش 1 شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رســمی( شــفتالو قهمرانی نژاد رســیدگی 
و تائیــد و انشــاء گردیــد مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در دو نوبت به فاصلــه 15 روز جهت اطالع 
مالکین و ســایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نسبت به مورد تقاضا 
اعتراض دارند از تاریخ نشــر اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان خرم 
آباد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح 
اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشــد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواســت و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر 
خواهد شــد در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشــار نوبت اول 94/11/13 تاریخ انتشــار نوبت 

دوم 94/11/28 م الف 1849
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد
آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد بشرح ذیل : پرونده کالسه 675 و رای شماره 7851 
مورخه 94/5/25 به تقاضای آقای خداکرم محمد پور فرزند کرم حسین نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 160/43 متر مربع مجزی شده 
از پالک 10 فرعی از 3/1 اصلی واقع در بخش 4 شهرســتان خرم آباد خروجی از مالیکت اولیه ) رســمی( خیر علی همتی رســیدگی و تائید و انشــاء گردید 
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و ســایر صاحبان 
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر 
اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد تسلیم دارند و برابر مقررات 
معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواست 
تحویــل ثبــت اســناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی میباشــد در غیــر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواســت و 
پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض ســند مالکیت مورد تقاضا بر اســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد در هر حال صدور 

سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول 94/11/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/11/28 م الف 1913
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم اباد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای جواد اســکندری فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست آقای حسین کوهجانی   علیه شما به 
خواســته تنظیم سند موتور سیکلت  به موجب حکم شــماره 9409977516300952 در پرونده کالسه 264/940703 حکم به محکومیت خوانده ردیف 
دوم جواد اســکندری به حضور در دفتر خانه اســناد رســمی و انتقال سند موتور سیکلت پیشتاز 125 سی سی مدل 86 به شماره پالک 31486 مشهد 15 
مقوم به مبلغ ده میلیون ریال به نام خواهان و هزنیه دادرســی به مبلغ چهار صدو شــصت هزارریال در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله در 

روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این شورا است . 27649
 مسئول دفتر شعبه 264 شورای حل اختالف مجتمع شماره پنج  مشهد

دادنامه
پرونده کالســه 9409981745700116 شعبه 2 شورای حل اختالف شهری شهرســتان بندر گز تصمیم نهایی شماره 9409971745700658 
خواهان : آقای علی اکبر ریاحی فرزند اســمعیل به نشــانی شهرســتان بندرگز نمایشگاه شاهکار سه راه روبروی پمپ بنزین دشتی کالته خواندگان 1- آقای 
حبیب اله دارابی فرزند اکبر به نشانی شهرستان بهشهر زیروان تقابل راهنمایی و رانندگی کوچه سوم منزل شخصی 1- اقای مجتبی آخوندی فرزند محمد 
علی خواسته االزم به تنظیم سند خودرو. رای شورا در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان علی اکبر ریاحی بطرفیت خواندگان مجتبی آخوندی فرزند محمد 
علی 2- حبیب اهلل دارابی فرزند اکبر بخواســته الزام به حضور در دفتر انســاد رســمی به منظور ثبت و نقل و انتقال سند رسمی مالکیت اتومبیل سواری 
پراید به شماره 755 ق 33 ایران 72 و هزنیه دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده از جمله روگرفت مصدق مبایعه نامه که حکایت از وقوع عقد بیع 
فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول دارد و نامه شــماره 656 مورخ 1393/11/30 موضوع پرونده کالســه 2/93/630 شورای حل اختالف که به حکایت 
ان بیع بین خواهان و خوانده ردیف اول به اثبات رســیده اســت که حســب مقررات قانون مدنی از جمله ماده 362 به وقوع عقد بیع مشــترک مالک مبیع و 
فروشــنده ) بایع( مالک ثمن میگردد روگرفت بیمه نامه خودرو مذکور که بنام خواهان میباشــد و همچنین وجود خودرو مذکور در تصرف خواهان و النهایه 
اینکه خواندگان علیرغم ابالغ اخطاریه در جلســه شــورا حضور نیافته و در قبال ادعا و مدرک ابرازی خواهان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اند لذا به استناد 
مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 219- 220- 223- 328-362 قانون مدنی حکم 
به الزام خوانده ردیف دوم به حضور دریکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال مالکیت خودرو مذکور به خواهان صادر و اعالم میدارد و اما دادخواست خواهان 
به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به استعالم بعمل آمده از نیروی انتظامی و اینکه سند خودرو مورد ادعا بنام خوانده ردیف دوم میباشد که امکان الزام 
خوانده ردیف اول به انتقال مالیکت وجود ندارد به لحاظ عدم توجه به دعوی به اســتناد مواد 84 و 89 قانون ائین دادرســی مدنی قرار رد دعوی صادر و 
اعالم میدارد رای صادره در خصوص محکومیت خوانده ردیف غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف بیســت 
روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی بندرگز میباشــد و اما ددر خصوص صدور قرار رد دعوی حضوری و ظرف بیســت روز قابل تجدید نظر 

خواهی در محاکم عمومی حقوقی بندر گز میباشد.
قای شعبه دوم شورای حل اختالف بندر گز

اجرائیه
مشخصات محکوم له : بانک تجارت نشانی گرگان جاده ناهار خوران مدیریت بانک تجارت مشخصات محکوم علیهم 1- حنیفه رضایی نام پدر لطف اله 
مجهول المکان 2- حســین نعمت نژاد نام پدر حجت اله نشــانی گرگان خ ولیعصر مقابل ســازمان آب موبال فروشی 3- علی اکبر یحیی نژاد نام پدر علی قلی 
مجهول المکان محکوم به : بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره 94/2168 مورخه 94/8/27 و شــماره دادنامه 92/0619 محکوم علیهم به 
نحو تضامنی به پرداخت 1- مبلغ 87/770/593 ریال به عنوان اصل و ســود خواســته 2- مبلغ 2/100/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 3- روزانه 
مبلغ 30/129 ریال از 91/12/5 تا وصول در حق خواهان محکوم گردیده اند با توجه به غیابی بودن رای اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون ائین دادرسی 

مدنی تفویض میگردد وصول نیم عشر دولتی بر عهده اجرای احکام میباشد.
دفتر شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان

برگ ســبز  پیکان رنگ ســفید مدل 1375 به شــماره پالک: ایران 16 - 128 ط 19 به شــماره موتور: 1127545988 شــماره 
شاسی: 75544454 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد قم 

بــرگ ســبزپراید مــدل 1379 بــه شــماره پــالک ایــران 16-182 ج 46 وشــماره موتــور 00156068 وشــماره شاســی 
S 1412279632594 بنام محمد حسن قاتمه مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. قم

کارت هوشــمند ناوگان مســافربری به شــماره هوشــمند 1965299 به نــام مهدی عبدلــی ظفرقندی مفقود گردیــده وازدرجه 
اعتبارساقط می باشد. قم

سند بنچاق وبرگ کمپانی وکارت وانت پیکان مدل 1385 به شماره پالک ایران 16-432 ج 33 وشماره موتور 11285067455 
وشماره شاسی 30514740 بنام داود چهره گشا مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. قم

کارت ســبز و ســند کمپانی موتور ســیکلت نامیران  125CDI مدل 1390 به شــماره پالک 48358 - 779 و شــماره شاســی 
NBE *** 125C9012856 و شــماره موتــور  156FMIMBECO10204 متعلــق بــه اقــای مهــدی ســفری پاکــدل بــه کــد ملــی 

0681908300 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

گواهی موقتاینجانب خاطره شجیعی فرزند علی نقی به شماره شناسنامه 9456 صادره از مشهد در مقطع کارشناسی علوم تربیتی 
صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد با شماره 78053058 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا 

می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی بجنورد ارسال نمایند.9456

ســند کمپانی خودرو تاکســی پیکان مدل 1379 رنگ ســفید با نوار نارنجی روغنی به شــماره موتور 01127565844 و شماره 
شاســی 79419313 به نام حســن خلقی به شــماره پالک ایران 12- 934 ت 58 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد  

451 تربت حیدریه

 برگزاری همایش دورنمای 
اقتصاد ایران، 12 اسفند

همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1395، دوازدهم 
اسفند در تهران برگزار می شود.

فناوران - امیر رضا حسنی دبیر اجرایی همایش گفت: 
این همایش با حضور چهره  ها و نخبگان اقتصاد کالن در 
بخش های مختلف و تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه 

های مختلف اقتصادی برگزار می شود.
وی افزود: تالش می کنی���م در چند پنل تخصصی، 
موضوعات مهمی از جمله تصویرسازی اقتصاد ایران و 
جهان در سال آینده، تاثیرات اجرای برجام و لغو تحریم ها 
، چشم انداز بازار پول و سرمایه از جمله بورس، ارز، طال، 
بیمه و بانک، و همچنین رکود یا رونق بازار مسکن در 

سال آینده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرد.

اطالعیه بانک پارسیان در مورد پرداخت 
وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج

بانک پارسیان در اطالعیه ای از سپرده گذاران تعاونی 
اعتباری ثامن الحجج که مبلغ س���پرده آنان 30 ، 50 و 
100 میلیون ریال است خواست به ترتیب برای دریافت 
وجوه خوداز13بهمن، س���وم و دهم اسفند ماه براساس 
رقم آخرکارت ملی به شعب این بانک در سراسر کشور 

مراجعه کنند.
ایسنا - این بانک در مرحله نخست، از تاریخ 13 بهمن 
بر اساس فهرست ابالغی بانک مرکزی پرداخت سپرده های 
مشتریان حقیقی تک امضاء را به شرح ذیل آغاز خواهد 
کرد. کسانی که رقم آخر شماره ملی آنها 9 است از 13 
بهمن و بقیه هم به ترتیب از روزهای دیگر باید به این 
بانک مراجعه کنند. دارندگان سپرده های تا سقف 50 
میلیون ریال، از تاریخ سوم اسفند و دارندگان سپرده های 
تا سقف 100 میلیون ریال، از تاریخ 10 اسفند باید برای 

طی کردن مراحل دریافت سپرده های خود اقدام کنند.

آغاز جشنواره خودپردازهای 
بانک ملی ایران

جش���نواره خودپردازهای بانک ملی از 1۲ بهمن ماه 
جاری )فردا( آغاز شد.

فناوران - این جشنواره که تا 1۲ شهریورماه 1395 
ادامه دارد، دارای دو مرحله قرعه کشی میاندوره ای در 
تاریخ دوم اردیبهشت ماه و یکم تیرماه 1395 و قرعه کشی 
نهایی در تاریخ ۲0 شهریورماه سال آینده همزمان با 88 

سالگی بانک ملی ایران است.
دارندگان کارت های الکترونیک می توانند برای اطالع 
از امتیاز خود به سایت بانک ملی ایران یا دستگاه های 

خودپرداز این بانک مراجعه کنند. 

New Tab New Tab

پیشخوان بانک ها بدون تیتر

مدیر عامل بورس کاال  زمان راه اندازی بازار آتی ارز را پس از تصویب آیین نامه هیأت وزیران اعالم کرد و افزود: با فعاالن پتروشیمی به این جمع بندی رسیدیم که برای 
برخی از کاالها از طریق سلف، سلف موازی و یا عرضه خاص می توان استفاده کرد.حامد سلطانی نژاد گفت: گواهی سپرده سکه طال طی روز های آینده در حالی منتشر 

می شود که این ابزار به افزایش گردش مالی طال در جامعه کمک کرده و اوراق به جای کاالی فیزیکی جابجا می شود .

گواهی سپرده معاف از مالیات، جای 
سکه طال را می گیرد

7 اقتصاد

  وزیر نیرو گفت: با به مدار آمدن تصفیه خانه هفتم 
که آب سد ماملو را تصفیه و با خط انتقال به جنوب تهران 
منتقل می کند مشکل سالمت آب نداریم و آب تهران 
کامال سالم است و مردم با اطمینان می توانند از آب شرب 

شهری استفاده کنند.
  دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: قرارداد با پژو 
باعث افزایش تنوع خودروهای داخلی خواهد شد البته 
قیمت محصوالت جدید باالتر از قیمت محصوالت فعلی 

خواهد بود.
  مدیر مبارزه با قاچاق کاالهای هدف ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز از کشف 19.9 هزار تن انواع محصوالت 
کشاورزی تا پایان 9 ماهه امس���ال خبر داد و گفت: در 
خصوص تخلفات عرضه میوه های قاچاق در میادین میوه 

و تره بار، با شهرداری مکاتبه کرده ایم.
  معاون بیمه های اتکایی بیمه مرکزی با بیان مذاکره 
50 شرکت بیمه خارجی با بیمه مرکزی برای ارزیابی بازار 
بیمه ایران، گفت: همه این شرکت ها تمایل به فعالیت در 

حوزه اتکایی دارند.
  وزیر جهاد کشاورزی با توجه به برنامه خودکفایی 
تولید گندم، واردات این محصول در سال 95 را ممنوع 

و واردات برای کارخانجات آرد و گندم را مشروط کرد.
  ش���اخص کل بورس و اوراق به���ادار در جریان 
معامالت رو دوشنبه  بازار سرمایه با یک هزار و 793 واحد 

رشد به ارتفاع 7۲ هزار و 91۲ واحدی رسید

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 
9,5۲0,000
9,530,000
4,780,000
۲,590,000
969,800
1,1۲۲دالر
نرخ ارز
30,185
 3۲,754
 43,036
 ۲4,906
10,194
 8,۲9۲
 8,۲۲0
4,585
36,380

عملیاتی شدن حداکثر یک هفته زمان می برد

ارتباط بانک های ایران با سوئیفت برقرار شد 
در ساعات پایانی یکشنبه شب گذشته اتصال بانک های ایرانی به شبکه 
سوئیفت برقرار شده است و حاال به گفته مدیرکل فناوری اطالعات بانک 
مرکزی حدود دو تا سه روز تا حداکثر یک هفته طول می کشد تا بانک ها 

بتوانند با انجام فرایند الزم از این امکان استفاده کنند.
ایس��نا- همانطور که رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد 9 بانک 
ایرانی به شبکه س���وئیفت )جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی( 
متصل  شدند و این اتصال از اواخر شب یکشنبه گذشته برقرار شده 
است. بر این اساس اکنون در کنار بانک مرکزی، بانک های تجارت، ملی، 
ملت، صنعت و معدن، پست بانک، سپه، توسعه صادرات و بانک رفاه به 

سوئیفت متصل شده اند.
گرچه اتصال سوئیفت برقرار شده و دیگر مانعی از این طریق وجود 
ندارد، ولی استفاده بانک ها از سوئیفت چند روزی زمانبر خواهد بود. آنطور 
که ناصر حکیمی، مدیرکل فن آوری اطالعات بانک مرکزی  در این باره 

توضیح داده است، اتصال از سمت سوئیفت و از لحاظ بین المللی برقرار 
شده، اما با توجه به این که بانک ها باید نرم افزارهای داخلی را متصل کرده 
و آموزش کافی داشته باشند، بستگی به سرعت عمل آنها حدود دو تا 
سه روز و حداکثر یک هفته طول می کشد تا بتوانند از طریق سوئیفت 

کارهای خود را انجام داده و پیام ارسال کنند.
وی با بیان این که بانک هایی که قبال در لیست تحریم بوده و براساس 
برجام تحریم آنها لغو شده به سوئیفت متصل شده اند افزود: این بانک ها 
در حدود چهار سال گذشته اتصال ش���ان به سوئیفت قطع بوده، ولی 
اکنون از نظر سوئیفت مشکلی وجود نداشته و گواهینامه های الزم را 
دریافت کردند.حکیمی، همچنین در رابطه با این که چرا بالفاصله بعد از 
اجرایی شدن برجام بانک های ایرانی به سوئیفت متصل نشدند، گفت: 
در حالت عادی برای اتصال به سوئیفت فرآیندی حدود دو تا سه ماهه 

الزم است به طوری که این شبکه در دوره های مختلف سیستم را قطع 
کرده و بانک های جدید را به آن اضافه می کند، اما برای اتصال بانک های 
ایرانی یک فاصله دو هفته ای ایجاد شد و این شبکه خارج از عرف خود، 
فرایند اضافه کردن بانک های ایرانی را انجام داد که حدود دو هفته ای 

طول کشید.
وی این را هم گفت که تا پیش از این برخ���ی بانک ها گر چه به 
س���وئیفت متصل نبودند، اما کارهای خود را به شیوه های دیگر و با 
هزینه های باالتری انجام می دادند که از این پس هزینه مبادالت آنها به 

طور قابل توجهی کاهش پیدا می کند.
به دنبال اجرایی ش���دن برجام و لغو تحریم ها، شبکه سوئیفت نیز 
تحریم های خود علیه بانک های ایرانی را در ۲7 دی ماه امسال )اولین روز 

بعد از اجرایی شدن برجام( پایان یافته اعالم کرده بود. 

به گفته مدیرکل 
فناوری اطالعات بانک 
مرکزی حدود دو تا سه 
روز تا حداکثر یک هفته 
طول می کشد تا بانک ها 
بتوانند با انجام فرایند 
 الزم از این امکان
 استفاده کنند

 سه شنبه 13 بهمن 94
 2 فوریه 2016

 22 ربیع الثانی 1437
 شماره 2467

رییس کل بانک مرکزی: 
بسترسازی ارایه تسهیالت با کارت اعتباری در حال انجام است 

طرح

رییس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای بسترسازی ارایه تسهیالت 
با کارت اعتباری خبر داد و گفت: کارت های اعتباری بستر مناسبی برای ارایه 

تسهیالت به مصرف کنندگان توسط بانک هاست.
ایرنا- ولی اهلل سیف افزود: کارت های اعتباری بهترین روش برای تامین مالی 
حلقه های منجر به تولید اس���ت و چرخه اقتصاد را می توان با این شیوه جدید 
توسط نظام بانکی تامین مالی کرد به گونه ای که از تامین مالی مستقیم به مصرف 

کننده ورود کنیم.
وی درباره طرح فروش اقساطی لوازم خانگی که از سوی اتحادیه لوازم خانگی 
اجرایی شده است نیز گفت: بانک مرکزی از این طرح به دلیل کمک به تحریک 

تقاضا، استقبال می کند.

سیف گفت: در این زمینه دولت سه طرح را از 15 آبان ماه اجرایی کرده که 
همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی، درباره اجرای طرح تسهیالت خرید خودرو، کاالهای 
واسطه ای و تسهیالت خرید کاالهای مصرفی با دوام نیز گفت: با همکاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، موجودی انبارها تعیین و 4۲ هزار میلیارد ریال منابع 

برای آن در نظر گرفته شد.

 ساماندهی ساختار فعالیت های اقتصادی و مالی 
وی درباره اصالح و ساماندهی فعالیت های بانکی و مالی نیز گفت: پیشنهادهایی 
در قالب قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا ارایه شده که البته بخشی از این 

پیشنهادها بررسی شده و بخشی دیگر در حال رسیدگی است.
سیف ادامه داد: بانک مرکزی با تجربه های کسب شده و نظرات کارشناسان، 
پیش نویسی را در قالب لوایح تدوین کرده که قرار است در دولت و سپس در 

مجلس شورای اسالمی بررسی شود.
وی افزود: براساس این پیشنهادها، کل ساختار فعالیت های اقتصادی و مالی 
ساماندهی می شود؛ البته مجلس شورای اسالمی در این زمینه زحمات زیادی را 

متقبل و با دقت نظر، ابهامات مورد نظر رفع خواهد شد.
وی ابراز امی���دواری کرد در فضای پیش آمده و با اجرای مناس���ب قوانین 
بانکداری بدون ربا، تنگنای موجود برطرف و شرایط مناسبی برای اقتصاد کشور 

فراهم می شود.

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

3,414 

16,368

2,411

2,985

3,153

4,416

4,754

3,997

4,248

+2,31

+0,13

+8,41

+4,99

+15,28

+2,51

+4,67

+4,77

+4,99

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

2,018 میلیون سهم

4,633,503 میلیون ریال

118,252معامله 

3,124,129 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,846

 33,627

+0,64

-0,2

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

کل

۳۰ شرکت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

72912,8

3092,3

80,898,40

50398,9

163132,9

60571,8

+2,52

+2,92

+2,72

+2,54

+2,49

+2,69

PB



آگهي  مناقصه 

1-نام دستگاه مناقصه گزار : شركت مخابرات استان بوشهر)سهامی خاص(
2- موضوع مناقصه ، مبلغ تضمين شرکت در مناقصه  :

شماره 
سپرده شركت در موضوع مناقصهنوع مناقصهمناقصه

مناقصه )ريال(

372/000/000واگذاری امور نقلیهيک مرحله ای94/7

3 –هزينه فروش  اسناد مناقصه : جهت شركت در مناقصه واريز مبلغ 100/000 ريال قابل پرداخت 
به حساب  جام 2600134267  نزد بانک تجارت  

õ وجوه دريافتي بابت فروش اسناد مناقصه در صورت انجام معامله يا غیر از آن مسترد نخواهد 
شد .

4- نوع تضمين شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي يا  چک تضمینی و يا واريز وجه نقد به حساب 
شماره 2600134267  بانک تجارت 

õدر صورت واريز وجه نقد حداقل يک ماه پس از نتیجه مناقصه نسبت به عودت مبلغ واريزی اقدام 
خواهد شد .

5- محل فروش اوراق مناقصه سايت رسمی شركت مخابرات استان بوشهر به آدرس :
www.butc.ir

õ شماره تلفن : 33559880- 33557691- 33559770 فاكس : 33550881 
6- زمان فروش اوراق  مناقصه : از روز سه شنبه   مورخه 94/11/13  تا پايان وقت اداری روز چهار 

شنبه  مورخه   94/11/21  )به استثناي ايام تعطیل و پنجشنبه ( 
تا پايان وقت اداری روز چهار  7- زمان تحويل اوراق  مناقصه : از روز شنبه مورخه 94/11/24 

شنبه    مورخه 94/12/5 )به استثناي ايام تعطیل و پنجشنبه ( 
8- ساعت ، تاريخ و محل بازگشايي پيشنهادها :   ساعت   10 روز يک  شنبه   مورخه  94/12/9

  آدرس : بوشهر- خیابان شهید عاشوری - ساختمان شماره )1( شركت مخابرات استان بوشهر - 
دفتر كمیسیون معامالت

*هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد

روابط عمومی شرکت مخابرات استان بوشهر
www.butc.ir

E-mail:info@ bushehrtelecom.ir
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 شماره 2467

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

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

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

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

یک دانشمند در موسسه فناوری کارلسروهه آلمان، کالهی را توسعه داده که با نزدیک شدن کاربر به اجسام و موانع، به سر وی فشار اعمال می کند. نسخه نمونه اولیه این کاله به شکل یک پیشانی بند بوده که مجهز به شش 
ماژول حسگر اولتراسونیک است. هر یک از این حسگرها در ثانیه 50 اندازه گیری انجام می دهد و تمام جهات را به صورت افقی از فاصله چند سانتی متری تا چند متری اسکن می کند. هنگامی که هر یک از این حسگرها یک 

شیء را در مسیر خود تشخیص می دهند، یک پد با روکش االستیک به آرامی سر کاربر را فشار می دهد و هرچقدر فرد به مانع نزدیک تر شود، فشار بیشتری روی سر وی اعمال خواهد شد. 

کاله هوشمند 
بر سر نابینایان

فناوری

مراکز داده مایکروسافت زیر آب می رود
مایکروس���افت از پروژه ناتیک )Natick( خود 
پرده برداری کرده است. در این پروژه، زیرساخت های 
رایانش ابری را به نزدیکی شهرهای بزرگ و آب های 
وس���یع منتقل می کنند تا مراکز داده در زیر آب 

نصب شود. 
VentureBeat- این مراکز داده در کپسول های 
بزرگی زیر آب جا می گیرند. مایکروسافت تا به حال 
خدمات وبی نداش���ته و هیچ یک از سرویس های 
اینترنتی این ش���رکت مثل آفیس 365 از طریق 
مراکز داده مس���تقر در این کپس���ول ها میزبانی 
نمی ش���ود. با این حال، این شرکت در سال 2015 
یکی از این کپس���ول ها را با نام لئون���ا فیلپات به 
مدت چهار ماه در 9 متری زیر آب های س���واحل 
کالیفرنیا قرار داده بود. س���خت افزار رایانشی این 
کپسول ها باید هر پنج س���ال یکبار عوض شود. اما 
در نهایت می توانند به خوبی در زیر آب کار کنند؛ 
بدون اینکه نیازی به وجود انس���ان باشد. به گفته 
مهندسان مایکروس���افت، این کپسول ها تا بیش از 
20 سال نیز می توانند کار  کنند و جالب اینجاست 
که انرژی مورد نیاز خ���ود را نیز از انرژی های پاک 

تامین می کنند. 
مایکروسافت در وب سایتش در این مورد توضیح 

داده اس���ت: پروژه ناتیک نیاز آینده مایکروسافت 
به راهکارهای مراکز داده اب���ری را مرتفع می کند 
و با راه اندازی این مراکز داده، ب���ا تامین ذخیره، 
هزینه های کمتر، پاسخگویی باالتر و حتی پایداری 

محیط زیست مواجه خواهیم بود. 
این روش مایکروس���افت، روش���ی غیرمعمول و 
آینده گرایی برای شرکتی با قد و قواره مایکروسافت 
برای بهره برداری از زیرساخت هسته مرکز داده به 
نظر می رسد. البته این روش، ذهن را ناخودآگاه به 
س���مت ابتکار گوگل یعنی کرجی گوگل می اندازد 
که برخی افراد شک داش���تند واقعا غول اینترنتی 
جهان برای جا دادن سخت افزار مرکز داده خود از 
آن استفاده کند. به هر حال، اما آن پروژه نیز مانند 
بسیاری از طرح های ناتمام گوگل به دست فراموشی 
سپرده شد. به تازگی ش���رکت های بزرگ اینترنتی 
نظیر گوگل و فیس بوک تمرکزشان را روی استفاده 
از هواپیماها قرار داده اند و می خواهند با استفاده از 
آنها اینترنت را در اختیار مردم قرار دهند و در ادامه 
ش���رکت های مختلف در تالش برای یافتن راه های 
بهتر ارایه سرویس به مشتریان شان به فکر استفاده 

از هواپیماها افتاده اند.
با این حال، شاید به نظر برس���د که مرکز داده 

جدید مایکروسافت در اقیانوس می تواند پیامدهای 
منفی محیط زیس���تی دربرداش���ته باش���د، اما 
مایکروس���افت اعالم کرده که در مراحل ابتدایی 
آزمایش های خود با چنین مش���کلی مواجه نشده 
است. مایکروسافت در وب سایتش همچنین نوشته: 
در زمان پیاده س���ازی و نصب لئونا فیلپات متوجه 
ش���دیم که زندگی دریایی در نزدیکی این کپسول 

بعد از مدتی به حال اولیه و طبیعی خود درآمد. 

مایکروسافت از پروژه 
ناتیک )Natick( خود 
پرده برداری کرده است. در 
این پروژه، زیرساخت های 
رایانش ابری را به نزدیکی 
شهرهای بزرگ و آب های 
وسیع منتقل می کنند 
تا مراکز داده در زیر آب 
نصب شود

 با توسعه تراشه های فتونیک و نانواپتیک، دیگر لنزهای شیشه ای 
قدیمی حرف و توانی برای رقابت در میدان کوچک سازی لنزها ندارند. 
تیمی از دانشگاه فناوری سوئین برن در استرالیا در این راستا یک 
میکرولنز گرافینی ساخته اند که ضخامت آن فقط یک میلیاردیوم 
یک متر است و می تواند تصاویر بسیار شفاف تری را از اشیائی حتی 
با ابعاد یک باکتری نمایش دهد. به عقیده محققان این لنز می تواند 

تحولی در اینترنت و ابرکامپیوترها ایجاد کند.
آنا- این تیم تحقیقاتی معتقدند که با ساخت این لنز، تحولی در 
گوشی های همراه، ماهواره های نانو و کامپیوترها ایجاد خواهد شد. 
یکی از چالش های اساسی در راه پیشرفت میکروسکوپ های نوری، 
لنزها یا حد پراش، حد نظری رزولوشن لنزهای خاص، است. پراش یا 
تفرق )Diffraction( در فیزیک به پخش شدن یا خم شدن موج 
یا ذرات هنگام مواجه شدن با یک مانع گفته می شود. پدیده پراش 
نه تنها در امواج نوری که در تمامی امواج و حتی ذرات کوچک دیده 
می شود. تالش های بسیاری در این مسیر برای غلبه بر حد پراش 

با استفاده از فناوری هایی چون تداخل، هولوگرافی، لیزر و الکترون  
انجام شده است و نتایج موفقیت آمیز آن، کاهش هزینه ها و غلبه 

بر پیچیدگی  است.
یکی دیگر از دستاوردها در این زمینه، کشف استفاده از لنزهای 
مسطح فوق باریک است که با حک دوایر هم مرکز و ساخت لنزهای 
»فرنل« ریز امکان پذیر شده است. عدسی فرنل نوعی عدسی است 
که در اصل توسط یک فیزیکدان فرانسوی به نام آگوستن-ژان فرنل 
برای فانوس های دریایی ساخته شد. طراحی آن به گونه ای است 
که امکان تولید لنزهایی با دهانه بزرگ و فاصله کانونی کوچک را 
فراهم می کند، بدون اینکه نیازی به جرم و حجمی از ماده باشد 
که در لنزهای سنتی استفاده می شود. در مقایسه با لنزهای سنتی 
حجیم، عدسی فرنل بسیار نازک تر، بزرگتر و مسطح تر است و نور 
مایل بیشتری را از منبع جذب می کند؛ بنابراین این امکان را فراهم 
می آورد که فانوس های دریایی از فاصله های بسیار دور رویت پذیر 

باشند.

با این حال، محققان سوئین برن به موفقیت ها و دستاوردهای بسیار 
خوبی در این زمینه دست یافته اند که طال را از صنعت لنزسازی 
حذف کردند. آنها از دی اکسید گرافین برای شکل دهی لنز استفاده 
کردند. این مواد به تیم تحقیقاتی این امکان را داد که لنز مسطح 
فوق باریکی بسازند که 300 بار نازک تر از یک ورق کاغذ است و 

وزنی معادل یک میکروگرم دارد.
در واقع، محققان لنزها را با اسپری کردن یک ورق دی اکسید 
گرافین به دست آورده اند که س���پس با استفاده از یک پرتو لیزر، 

دوایری روی آن ذوب شده است.
به گفته محققان، این لنز جدید انعطاف پذیر اس���ت و می تواند 
اشیائی را با ابعاد 200 نانومتر ببیند. آنها امیدوارند که بتوانند از این 
لنزها در آندوسکوپی ها برای جراحی، جایگزین کردن آنها به جای 
لنزهای معمولی در ماهواره های نانو برای کم کردن وزن ماهواره ها 
و افزایش کارآیی تراشه های نوری در ابرکامپیوترها و توزیع اینترنت 

پهن باند ابرسریع استفاده کنند.

55
درصد

مدیران شرکت ها می گویند 
اینترنت چیزها می تواند بهبود 
 Customer( تجربه مشتری
Experiences( را ب��ه دنبال 
داشته باشد، هر چند یافته های 
اخیر یک تحقیق نشان می دهد 
که وضعیت فعل��ی IoT در 
سازمان ها تا رسیدن به نقطه 
ای��ده آل راه درازی در پیش 

دارد. 
همکاران سیستم- اخیراً 
ش��رکت TEKsystems از 
200 مدیر بازرگانی س��واالتی 
پرس��یده و نظرات آنها را در 
م��ورد طرح ه��ای مربوط به 
اینترنت چیزها جویا ش��ده 

است. 
۵۵ درص��د از کس��ب و 
کارها معتقدند ک��ه IoT در 
درازمدت تاثیرات قابل توجهی 
بر فعالیت های آن��ان بر جای 
می گذارد و فقط تعداد بسیار 
اندکی )2 درصد( آن را بی تاثیر 

خوانده اند. 
یکی از یافته ه��ای مهم 
ای��ن پژوهش آن اس��ت که 
شرکت ها معتقدند »مشتریان« 
بزرگ ترین گروه دریافت کننده 
 IoT هس��تند و IoT خدمات
می توان��د مزایای متعددی به 
همراه داشته باشد؛ از جمله: 
ایجاد تجربه مشتری بهتر )64 
درصد(، ابتکار و نوآوری )۵6 
درصد(، ایج��اد درآمدهای 
نو برای سازمان )۵0 درصد(، 
ارتقای میزان بازگشت سرمایه 
)36 درصد( و صرفه جویی قابل 
مالحظه در هزینه های سازمانی 

)3۵ درصد(.
با ای��ن حال بس��یاری از 
مدی��ران در نح��وه ورود به 
اکوسیستم IoT با ابهام و تردید 
روبرو هستند و از شیوه های 
موثر برای استفاده حداکثری 
از این پدیده نس��بتاً نوظهور 
کمابیش اظه��ار بی اطالعی 

می کنند. 

ارایه خدمات تلفن فیبرنوری گوگل
 در آمریکا

گوگل در حال آزمایش خدمات تلفنی جدیدی است که 
بر بستر فیبر نوری ارایه خواهد شد و به مشترکان قبلی این 
شرکت امکان می دهد تا از یک شماره تلفن برای تماس بر 

روی هر وسیله ای استفاده کنند.
 خبرگزاری فارس- این خدم���ات با خدمات صوتی 
گوگل یا Google Voice هم س���ازگاری دارد. پیام های 
صوتی پستی هم در قالب نامه های الکترونیک در دسترس 
کاربران قرار می گیرد. در این خدمات برخی سرویس های 
جذاب، ولی محبوب مانند نمایش عنوان تماس گیرنده، فیلتر 
کردن هرزنامه ها و امکان مقابله با مزاحمان پیش بینی شده 
است. فعال استفاده از خدمات یاد شده تنها در صورت دریافت 
دعوتنامه ممکن است. گوگل می گوید هنوز در حال آزمایش 
این خدمات است و ممکن است در آینده تعداد افراد بیشتری 
بتوانند از آن استفاده کنند و برخی قابلیت های جانبی تازه 
نیز به آن افزوده شود. اولین سری از دعوتنامه های استفاده 
از این خدمات برای کاربران برنامه تست فیبر گوگل موسوم 
به Fiber Trusted Tester ارس���ال شده است. گوگل در 
این دعوتنامه ها به کاربران هش���دار داده از آنجا که برخی 
امکانات پیش بینی شده در این مجموعه در دسترس عموم 
قرار ندارند، کاربران لطفا آنها را محرمانه تلقی کنند. کاربران 
عالقمند می توانند یک ش���ماره جدید برای استفاده از این 
خدمات دریافت کنند و شماره های تلفن همراه و ثابت خود را 

نیز به این مجموعه منتقل کنند.

 تشخیص میزان درد از روی چهره
 با هوش مصنوعی

برای پزشکان تعیین میزان درد مشکل بوده و هیچ چیز 
قابل اطمینانی برای اندازه گیری میزان درد بیمار وجود ندارد. 
بسیاری از پزشکان با توجه به اظهارات بیمار و پرسش در 
مورد میزان درد از یک تا 10 صدمه وارده به بیمار را تشخیص 
می دهند، اما اگر بیمار کودک باشد مشکل چند برابر می شود.

ایسنا- محققان دانشکده پزشکی سن دیگوکالیفرنیا با 
سیستم هوش مصنوعی تشخیص درد این مشکل را برطرف 
کرده اند. در این تحقیق از فناوری میزان درد واقعی استفاده 
شده است. محققان نرم افزار خاصی برای بررسی بیان درد 50 
کودک از سن پنج تا 18 سال بعد از عمل برداشتن آپاندیس 
از طریق الپاراسکوپی طراحی کرده اند. در آزمایش های انجام 
شده، این سیستم به خوبی عمل کرده و میزان درد بیمار را با 
توجه به چهره به درستی تشخیص داد. حاالت چهره حساس، 
 )CV( نشانه خاصی از شدت درد بوده و بررسی چشم با رایانه
و تکنیک های ماشینی برای اندازه گیری میزان درد قابل اعتماد 
نشان دادند. فناوری دید استفاده شده در این تحقیق با استفاده 
از 46 آناتومی بدن و ترکیبات آن، درد را تشخیص می دهد. 
ویژگی خاص این سیستم مراقبت مداوم و پیوسته است در 
صورتی که پرستاران هر چند ساعت بیمار را بررسی می کنند.

جوراب هوشمند
 برای مراقبت از پای دیابتی

دانشمندان موفق به ساخت جوراب های هوشمند برای 
مراقبت از پاهای افراد دیابتی شدند تا نرخ قطع عضو در این 

بیماران را کاهش دهند.
آنا- بس���یاری از افراد دیابتی دارای حس محدودی در 
پاهایشان هستند، بدین ترتیب برای مدت زمانی طوالنی 
از فش���اری که بر یک منطقه از پا اعمال می شود، آگاهی 
ندارند. در نتیجه، آنها در معرض خطر زخم های پوس���تی 
مزمن یا آسیب های دیگری قرار می گیرند که به نوبه خود 
می توانند منجر به قطع عضو شوند. به همین دلیل گروهی 
از دانشمندان در حال س���اخت جوراب های کنترل فشار 
الکترونیکی به نام »SenseGO« هستند. همواره به بیماران 
دیابتی توصیه می شود که به طور مرتب پاهای خود را برای 
هرگونه اثری از ش���کل گیری زخم چک کنند. جوراب های 
»SenseGO« برای هشدار دادن به کاربر حتی قبل از شروع 
شکل گیری زخم در پا طراحی شده است، بدین ترتیب کاربر 
زمانی برای بهبود یا مصرف دارو نیاز ندارد. هر کدام از این 
جوراب های ماشینی قابل شست و شو شامل ده ها میکروسنسور 
فشار اس���ت که به هم بافته ش���ده اند و همه آنها به یک 

ریزپردازنده متصل می شوند. 

هک فرودگاه در دفاع از مربی دلفین
به تازگی مشخص شده است هکی که منجر به ازکارافتادن 
فرودگاهی در کشور ژاپن شده بود، توسط کدام گروه هکرها 

انجام شده است.
ایتنا- گروه ناشناس یا Anonymous مسوولیت حمله 
سایبری به وب سایت فرودگاه ناریتا توکیو را برعهده گرفته 
است. وب سایت این فرودگاه در روزهای 22 و 23 ژانویه به 
دلیل حمله سایبری که ترافیک این وب سایت را بیش ازحد 
باال می برد به صورت موقتی آفالین شد. بااین حال و بنا بر گفته 
مقامات رسمی این فرودگاه، صدمه به سایت تنها در بخش 
مربوط به مشتریان بوده است و پروازها به صورت کامال عادی 
در جریان بود و همچنین اطالعات شخصی مسافران نیز در 
خطر قرار نگرفته است. این گروه در پست های حساب کاربری 
توییتر خود هدف از این حمله سایبری را تالفی بازداشت 
 )Ric O'Barry( یک تعلیم دهنده دلفین به نام ریک اوباری
دانسته اند. الزم به ذکر است که این شخص یک مربی دلفین 
آمریکایی و فعال درزمینه حقوق حیوانات است که به تازگی 
یکی از منتقدان جدی شکار نهنگ ژاپنی و دلفین های این 
کشور شده است. او که برنده اسکار جایزه فیلمی مستند از 
شکار نهنگ دلفین های ژاپنی است روز 18 ژانویه در حال ورود 
به این کشور با ویزای توریستی و بدون دلیل خاصی دستگیر 
شد. در این توییت که توسط یکی از افراد شرکت کننده در این 
حمله سایبری ارسال شده بود نوشته شده بود که: ما از ریک 
حمایت می کنیم و خواستار آزادی او هستیم. بااین حال این 
شخص هم اکنون از ژاپن اخراج شده و تا 5 سال اجازه ورود به 

این کشور را نخواهد داشت.

بین الملل

تحولی در اینترنت، ماهواره ها و ابرکامپیوترها در راه است

ساخت لنز نوری گرافینی با ضخامت یک میلیاردیوم متر
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