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نخستین روزنامه 
 فناوری  اطالعات
 و ارتباطات ایران

8 صفحه رنگی
1000 تومان

 رییس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: 
مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی 
برای ایفای نقش در پسابرجام

 حضور فاوا 
در هشت ماده برنامه ششم

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان بالفاصله پس از آغاز اجرای برجام، بودجه 
سال 95 و برنامه ششم توسعه را به عنوان برنامه 5 ساله سوم در چشم انداز 20 ساله، به 
مجلس تقدیم کرد. نکته قابل توجه آنکه فناوری اطالعات و ارتباطات به طور ویژه ای در 

برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

  10 روز تا اتصال نظام بانکی 
به سوئیفت 

صفحه 2

صفحه 7

 1444 میلیارد تومان 
سهم وزارت ارتباطات در الیحه بودجه 95

1070 میلیارد تومان درآمد وزارت ارتباطات از محل افزایش نرخ پیامک، نامبرینگ و بدهی اپراتورها تامین می شود

صفحه3

صفحه5

حسن روحانی، رئیس جمهور کش��ورمان صبح دیروز الیحه قانون بودجه سال 1395 کل کشور و 
الیحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد.

نیازمندی های 
حمایت از صادرات فاوا

در قالب الیحه قانون بودجه سال  1395 کل 
کشور )تبصره 12( به دستگاه های وابسته به 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده 
شده که با تایید وزیر، تا مبلغ 120 میلیارد تومان از 
اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های 
سرمایه ای خود را در قالب وجوه اداره شده و سرمایه 
گذاری خطر پذیر برای حمایت از پروژه ها و 
طرح های توسعه ای اشتغال آفرین یا صادرات کاال و 
خدمات در حوزه فاوا اختصاص دهند. منظور از این 
اجازه نیز توسعه بخش و سطح و کیفیت تولیدات، از 
جمله در زمینه تولید نرم افزار و صادرات محصوالت 

و خدمات این بخش عنوان شده است.
این اجازه و مبلغ در نظر گرفته شده، در صورت 
تخصیص، دل گرم کننده و امیدبخش است. اما آنچه 
پیش از اختصاص این مبالغ می تواند راهگشا باشد، 
احصا و اعالم عواملی است که می تواند به صادرات 
محصوالت فاوا، به ویژه نرم افزار بینجامد. در واقع 
آنچه وزارت ارتباطات باید در نظر بگیرد، چرخه 
کاملی است که از طرح و ایده آغاز و با طی کردن 

فرایندی مشخص، به صادرات منتهی می شود. 
ادامه در صفحه 5

رییس اتاق ایران در جلس���ه هیات نمایندگان اتاق 
ایران که برگزاری آن با اجرایی شدن برجام مصادف 
شده بود، ضمن تبریک این موفقیت به ملت و نظام 
تاکید کرد: در این دوره تاریخی رس���یدن به اقتصاد 
مقاومتی، س���الم و مردمی مهم ترین کاری است که 
باید با همت بخش خصوصی و دولت به آن دس���ت 

پیدا کنیم.
محسن جالل پور رییس پارلمان بخش خصوصی 
کش���ور افزود: با اجرای برج���ام و ورود ایران 
به فصل جدید اقتص���اد دالیل محکمی برای 
امیدواری به آینده ایران و اقتصاد ایران داریم.

عکس یک 

ایمان بیک
@imanbaik1

دولت روز گذشته الیحه بودجه 95 را تقدیم نمایندگان مجلس کرد تا روال بررسی 
آن در کمیسیون های تخصصی آغاز و نهایتا پرونده مالی سال آینده کشور تصویب 

شود.بر این اساس بودجه وزارت ارتباطات به همراه کلیه سازمان های تابعه آن در 
الیحه بودجه سال 95 رقم ۳۷۴,۳2۳,۶00,000 تومان در نظر گرفته شد.

PB



ایران عضو هیچ مجمع بین المللی 
کپی رایت نیست

معاون علم���ی و فناوری ریاس���ت جمهوری گفت: 
متاسفانه نظام مالکیت فکری ایران، با وجود گذشت بیش 
از ۸۰ سال از تصویب قانون اولیه، همچنان ناکارآمد و 

ضعیف باقی مانده است.
مهر- سورنا ستاری گفت:  در برخی مواقع حتی با 
وجود تصریح قانونی، ضمانت اجرای خوبی برای مالکان 
حقوق فکری وجود ندارد؛ لذا شرکت ها باید بتوانند از 
ترکیبی از راهبردهای رس���می و غیر رسمی حفاظت 
از دارایی های فکری استفاده کنند که این کار نیازمند 
شناخت دقیق ظرفیت های قانونی و حتی بافت فرهنگی 

بازارهای هدف است.
به گفته وی، آن چیزی که بستر امن و قابل اطمینانی 
را برای تولید، حفاظت و تجاری سازی دارایی های فکری 
ایجاد می کند، وجود یک نظام  روزآمد، چابک و کارآمد 

مالکیت فکری است.
ستاری گفت: متاسفانه با وجود گذشت بیش از ۸۰ 
سال از تصویب قانون نظام مالکیت فکری ایران، این قانون 

همچنان ناکارآمد و ضعیف باقی مانده است.
وی ادام���ه داد: در یک���ی از آخری���ن گزارش های 
رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد، جایگاه ایران از نظر 
حفاظت از حقوق مالکیت فک���ری ۱۲۲ در میان ۱۴۸ 

کشور بوده است.
به گفته رییس بنیاد ملی نخبگان، امور حقوقی و ثبتی 
در حوزه مالکیت صنعتی به اداره کل ثبت شرکت ها و 
مالکیت صنعتی که یکی از ادارات زیرمجموعه سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور است، واگذار شده است؛ اگرچه 
اقدامات ارزشمندی در این چندسال اخیر در زمینه حقوق 
مالکیت فکری انجام گرفته، اما بر طبق نقشه جامع علمی 
کشور این امور باید به عهده قوه مجریه قرار گیرد. البته 
وزارت دادگستری و هیات دولت نیز اقدامات مناسبی 

انجام داده اند.
وی افزود: در دولت دو الیحه حقوق مالکیت فکری، 
ادبی، هنری و علمی و حق���وق مالکیت اقتصادی مورد 
توجه قرار گرفت که تصویب آنها می تواند گام مؤثری در 

ارتقاء نظام حقوق مالکیت فکری ایران ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اگرچه ع���الوه بر قانون حفاظت از 
مالکیت صنعتی، در مورد مالکیت های ادبی و هنری نیز 
قوانینی در کشور وجود دارد، اما ایران عضو هیچ مجمع 
بین المللی در زمینه رعایت کپی رایت نیست و مسوولیت 
سازماندهی این حقوق برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی است.
وی بیان داش���ت: آمارهای پایین ثب���ت پتنت در 
پایگاه های اطالعات جهانی نیز، لزوم داشتن یک نظام 
حقوق مالکیت فکری منطبق با اهداف اقتصاد دانش بنیان 

را بیش از پیش نشان می دهد. 

New Tab

دریچه

گزارش فناوران از احکام برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

احکام ICT از فرهنگ و سالمت در برنامه ششم توسعه  پررنگ تر شد
در صورت تصویب، دولت شبکه سیم مسی را از مخابرات پس می گیرد!

ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار و دبیر شورای عالی فضای مجازی در نشست شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت کار گفت: ما باید بتوانیم بر روی شبکه های 
اجتماعی داخلی سرمایه گذاری کنیم.  استفاده از شبکه های داخلی همچون »بیسفون« چشم انداز موفقیت بیشتری دارد  که  می توانیم از مزیت های آن بهره بیشتری ببریم 

بنابراین مسووالن در این زمینه باید اقدامات الزم را انجام دهند.

لزوم سرمایه گذاری در 
شبکه های اجتماعی خارجی

حسن روحانی رییس جمهور کشورمان بالفاصله پس از 
آغاز اجرای برجام، بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه 
را به عنوان برنامه 5 ساله سوم در چشم انداز ۲۰ ساله، به 

مجلس تقدیم کرد.
فناوران – نکته قابل توجه آنک���ه فناوری اطالعات و 
ارتباطات به طور ویژه ای در برنامه ششم توسعه مورد توجه 
قرار گرفته و به نظر می رس���د زمینه رشد و توسعه این 
حوزه به ویژه در بحث کاربری های فناوری اطالعات فراهم 

شده است.
توجه به فناوری اطالعات و ارتباطات به گونه ای اس���ت 
که عالوه بر اختصاص ماده ۱7 ب���ه دولت الکترونیکی و 
زیرساخت ها و کاربردهای ICT، ردپای فناوری اطالعات و 
ارتباطات در 7 ماده دیگر نیز دیده می شود. به این ترتیب 
 ICT در حالی در ۸ ماده از 3۱ ماده برنامه ششم توسعه اثر
دیده می شود که بخش سالمت در سه ماده و فرهنگ در 

دو ماده احکامی را به خود اختصاص داده باشند.

 سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و زیرساختی
ماده ۱7 برنامه ششم توس���عه و ۱۰ بند زیر مجموعه 
آن به طور کامل به موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات 
و دولت الکترونیکی اختصاص دارد. در بند نخس���ت این 
ماده به وزارت ارتباطات و فن���اوری اطالعات اجازه داده 
شده است به منظور کسب سهم مناس���ب از بازار پهنای 

باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت 
و س���رمایه گذاری در پروژه های فیبرن���وری و پروژه های 
زیرساختی در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضایی 

اقدام کند.

 شکست انحصار مخابراتی
بند دوم یکی از بندهای جنجالی برنامه شش���م است و 
باید دید از خان مجلس عبور خواهد کرد یا نه. در این بند 
که مبارزه با انحصار و به ویژه انحصار شرکت مخابرات را 
هدف گرفته، آمده است: سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت 
بر زیرساخت شبکه دسترس���ی ثابت ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشور و زیرس���اخت های دارای قابلیت استفاده 
مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال ها، حوضچه ها، 
داکت ها، دکل ها جز مصادیق انحصار است و دولت مکلف 
است به منظور ایجاد دسترس���ی برابر نسبت به انتزاع آن 
از ش���رکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در 
قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی 
س���اماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا 
اپراتورها در استفاده از ش���بکه های مذکور فراهم نباشد. 
جزئیات و مصادیق موارد ف���وق، ترکیب، میزان و ویژگی 
سهم دولت )س���هام کنترلی(، اپراتورها و سایر بخش های 
غیردولتی در ش���رکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور 
مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی 
یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به 
پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به 

تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تاکید بر یکپارچگی
در بند سوم ماده ۱7 آمده است: به منظور توسعه دولت 
الکترونیکی و حفظ یکپارچگی ش���بکه ملی اطالعات و 
افزایش بهره وری زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاه  های 
اجرایی و نهادهایی که دارای ش���بکه ارتباطی مس���تقل 
هستند برای اس���تفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های 
داخلی دس���تگاه مربوط مجاز بوده و برای ارایه خدمات 
ارتباطی بر بستر ش���بکه  ملی اطالعات به سایر اشخاص 
حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات هستند.

 مش��ارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات 
الکترونیکی دولت

یکی از مهم ترین بندهای ماده ۱7 بند چهارم است که 

راه مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی 
دولت را هموار می کند. براس���اس این بند دس���تگا ه های 
اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها 
و خدمات با قابلیت الکترونیکی شدن )موارد استثنا با تایید 
س���ازمان و تکمیل بانک های اطالعاتی مربوط(، تا پایان 
سال سوم برنامه اقدام کنند. دستگاه های اجرایی می توانند 
بدین منظور از مشارکت بخش خصوصی در قالب اپراتوری 
خدمات دول���ت الکترونیکی، مدل های مش���ارکت بخش 
خصوصی و عمومی و یا شیوه های نوین دیگر استفاده کنند. 
تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیک���ی باید به  تصویب 

کمیسیون تنظیم مقررات برسد.

 اتصال سامانه ها به شبکه ملی اطالعات
براساس بند پنجم ماده ۱7 تمامی دستگاه های اجرایی 
و نیروی نظامی و انتظامی موظفند در تولید س���امانه های 
الکترونیکی خود، اقدام اطالعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون 
مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای 
ثبتی و ش���بکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان 
سال سوم برنامه امکان بهره برداری الکترونیکی و بر خط 
آن را بر بستر ش���بکه ملی اطالعات برای مرکز آمار ایران 
فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقالم آمار ثبتی 
و استانداردهای تولید آن را حداکثر ظرف نه ماه برای هر 

یک از دستگاه ها تهیه و به آنها ابالغ کند.

پاسخگویی الکترونیکی به استعالم ها
کلیه دستگاه های اجرایی کشور موظف اند تا پایان سال 
دوم برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی 
الکترونیکی به اس���تعالم های مورد نیاز سایر دستگاه های 
اجرایی را حسب ش���رح وظایف آنان در چارچوب قوانین 

خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم کنند.
احصای کلیه استعالمات و ایجاد نظام استانداردسازی و 
تبادل اطالعات بین دستگاهیی در قالب آیین نامه اجرایی 
در 6 ماه اول برنامه توسط س���ازمان و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و با همکاری س���ایر دستگاه های اجرایی 

ذی ربط تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنین وزارت ارتباطات و فن���اوری اطالعات موظف 
است تا س���ال دوم برنامه، تمام زیرساخت های الزم برای 
تعامل اطالعاتی بین دستگاه  های اجرایی بر بستر شبکه ملی 
اطالعات، از طریق مرکز مل���ی تبادل اطالعات )NIX( و با 

استانداردهای فنی الزم را فراهم کند.
ادامه در صفحه5
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ICT تغییر رویکرد برنامه ششم در مورد

برنامه های توس���عه بر مبنای رویکرد دولت ها و ذیل 
سیاست های ابالغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین 
می شوند و دولت در قالب یک برنامه توسعه، تمرکز و 
توجه خود را به برخی مس���ایل در یک نظام برنامه ای، 
مش���خص می کند. بنابراین برنامه های توس���عه لزوما 
برنامه های جامعی نیستند، بلکه بیان کننده اولویت های 
اجرایی کش���ور یا اعالم تغییر در یک روند و رویکرد 
هستند. برای مثال با توجه به ابالغ سیاست های اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ششم توسعه بر مبنای این تغییر روند 
تدوین شد. در برنامه پنجم توسعه جایگاه نسبتا خوبی 
برای بخش ICT از جمله در ماده های ۴6، ۴7، ۴۸، 6۲ و 
67 در نظر گرفته شد و رویکرد برنامه پنجم به این بخش 
تکمیل زیرساخت های ارتباطی، شبکه ای و اطالعاتی بود. 
برای مثال در حوزه سالمت موضوع پرونده الکترونیکی 
سالمت و در حوزه زیرساخت های شبکه ای مسایلی چون 
شبکه ملی اطالعات، نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی 
و تکمیل پایگاه اطالعات بخش های مختلف کشور در 

برنامه پنجم در نظر گرفته شد.
در حالی که رویکرد پنجم توسعه که دومین برنامه از 
سند چشم انداز نظام بود، مبتنی بر تکمیل زیرساخت های 
این حوزه بود، با توجه به سیاست های ابالغی مقام معظم 
رهبری درباره برنامه ششم، رویکرد به این بخش در برنامه 
تغییر کرد. در سیاست های ابالغی برنامه ششم، ICT دارای 
یک فصل جداگانه با هفت بن���د و تمرکز بر کاربردهای 
توسعه یافته فناوری اطالعات بود و دولت هم به فراخور 
این نگاه جدید، رویکرد خود در برنامه را از نگاه صرفا توسعه 
زیرساخت ها، به سمت توسعه کاربردها تغییر داد.از این 
رو احکام مربوط به حوزه ICT برنامه شش���م توسعه که 
به مجلس پیشنهاد شده است از یک سو به دنبال حل 
برخی مسایل و معضالت جاری است که مانع دستیابی به 
اهداف برنامه پنجم شده بود و هم این که می کوشد این 
تغییر رویکرد به سمت کاربردها را نهادینه کند. به همین 
دلیل در احکام برنامه ششم گرایش مشخصی به سمت 
یکارچه سازی سیستم های اطالعاتی دولت و کاربردهای 
فناوری در انواع خدمات دیده می شود. در کنار این موضوع، 
به مانند برنامه پنجم که در آن بحث ارایه دسترسی توسط 
بخش خصوصی و همچنین راه اندازی پیشخوان های دولت 
توسط بخش غیر دولتی دیده شده بود، در برنامه ششم 
ماده خاصی برای توسعه مشارکت بخش خصوصی در ارایه 
خدمات الکترونیکی دولت پیش بینی شده است که این 
 (Public-Private Partnership )PPPبه نوعی یک 
تغییر رویکرد در اجرای بهتر سیاست های کلی اصل ۴۴ 

قانون اساسی محسوب می شود.

New Tab

دریچه

رضا باقری اصل
دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی

یکی از مهم ترین 
بندهای ماده 17 بند 
چهارم است که راه 
مشارکت بخش خصوصی 
در توسعه خدمات 
الکترونیکی دولت را 
هموار می کند. براساس 
این بند دستگاه های 
اجرایی می توانند 
از مشارکت بخش 
خصوصی در قالب 
اپراتوری خدمات دولت 
الکترونیکی، مدل های 
مشارکت بخش خصوصی 
و عمومی و یا شیوه های 
نوین دیگر برای توسعه 
دولت الکترونیکی 
استفاده کنند 

PB



سخنگوی شرکت مخابرات ایران
رومینگ همراه اول برقرار است

سخنگوی ش���رکت مخابرات ایران با تکذیب 
خبر توق���ف خدمت رومینگ مل���ی )رومینگ 
بی���ن اپراتورهای موبایل کش���ور(، ب���ر ادامه 
 ارایه این خدمات از س���وی همراه اول تاکید 

کرد.
ایرنا - داود زارعیان گفت: خدمات جابجایی 
ارتباطات بی س���یم )رومینگ( اپراتور همراه 
اول کشور متوقف نشده است و همچنان ارایه 

می شود.
وی افزود: اپراتور هم���راه اول هیچ توقفی در 

ارایه این خدمت نداشته است.
مرحله نخست طرح رومینگ ملی که استفاده 
متقابل از ش���بکه های تلفن هم���راه را فراهم 
می کرد، خردادماه پارس���ال کلید خورد و در 
نخستین گام مشترکان رایتل در سراسر کشور 
زیر پوشش کامل ش���بکه اپراتورهای دیگر قرار 

گرفتند.
با گذش���ت یک ماه از اجرای مرحله نخست، 
شرایط اجرای این طرح برای مشترکان همراه 
اول و اپراتور دوم نیز مهیا شد تا به این ترتیب 
هرگاه مشترکان س���یم کارت های همراه اول یا 
ایرانسل پوشش مناسبی نداش���تند، بتوانند از 
پوشش اپراتور دیگر استفاده کرده و مکالمه خود 

را به انجام برسانند.
بحث رومینگ ملی به مصوبه ای برمی گردد که 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سال 1390 
در ارتباط با استفاده متقابل از شبکه اپراتورها 
تدوین کرد و ب���ر پایه آن اپراتورهای س���یار 
موظف شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب 
درخواست اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.

اس���فندماه 1392 نی���ز در مصوبه قدیمی  
بازنگری ش���د و 186 اپراتورهای سیار غالب 
ملزم شدند خدمات رومینگ ملی را بر حسب 
درخواست اپراتور سیار غیرغالب در اختیار آنها 

قرار دهند.
بر اساس این گزارش جابجایی )رومینگ( در 
ارتباطات بی س���یم به معنای گسترش خدمات 
اتصال در مکانی غیر از محل ثبت آن اس���ت. 
رومینگ ملی خدمتی اس���ت که با استفاده از 
آن، یک اپراتور خدمات شبکه خود را در اختیار 
مش���ترکان اپراتورهای مهمان قرار می دهد و با 
انعقاد قرارداد، از اپراتور مهمان هزینه دریافت 

می کند.
یک خبرگزاری روز گذشته از توقف خدمت 
رومینگ ملی )رومینگ بین اپراتورهای موبایل 

کشور( از سوی برخی اپراتورها خبر داد.

ارایه تلفن ثابت ارزان  تر از 
مخابرات ادعاست

مدیر عامل مخابرات استان تهران گفت: ارایه 
تلفن ثابت ارزان تر از مخابرات توسط شرکت های 
جدید ارتباطات ثابت ادعاست و هیچ شرکتی بدون 
باندل خدمات ثابت و سرویس های ارزش افزوده 

قادر به رقابت در این حوزه نیست.
تس��نیم - علیرضا صیدی با بیان اینکه نظر 
 )FCP( برخی شرکت های جدید ارتباطات ثابت
برای ارایه تلفن ثابت ارزان  ت���ر از مخابرات تنها 
یک ادعاس���ت، گفت: اینکه اکنون پروانه های 
جدیدی در زمینه ارتباطات ثابت داده شده، کار 
 PSTN جدیدی نیست و در گذشته نیز پروانه
)بهره برداری از تلفن ثابت( به پنج شرکت داده 

شده بود که نهایتا همه از دور خارج شدند.
وی ادامه داد: برخی از این شرکت ها عطای بازار 
ارتباطات را به لقایش بخش���یدند و برخی دیگر 
تمامی مشترکان جذب شده شان را به مخابرات 

منتقل کردند.
مدیر عامل مخابرات تهران افزود: حاال اگر قرار 
باشد همان پروانه ها با ظاهری متفاوت و تحت 
عنوان FCP به متقاضیان اعطاء ش���ود، خوب 
تجربه روند گذش���ته دور از ذهن نیست. قطعا 
بازار ظرفیت 18 پروانه FCP را که وعده آن داده 
شده اس���ت، ندارد و اجبارا برخی از این حوزه 

کناره گیری خواهند کرد.
او ب���ا تأکید بر اینکه در ح���ال حاضر هزینه 
برقراری هر خط تلفن ثابت برای مخابرات بالغ بر 
یک میلیون تومان است، گفت: با این حال، قیمت 
واگذاری هر خط 50 هزار تومان اس���ت و اگر 
آرپوی هر خط را حدود سه هزار و 500 تومان 
در نظر بگیریم، خودتان حساب کنید چند سال 

زمان می برد تا سرمایه گذاری اولیه جبران شود.
صیدی در پاسخ به این سوال که شرکت های 
FCP با دریافت سرش���ماره دنبال ارایه خدمات 
تلفنی بر بستر VoIP هس���تند، آیا در چنین 
شرایطی هم به صرفه آنها برای ورود به این عرصه 
نیست، گفت: قطعا هیچ FCP فقط تلفن ثابت 
نخواهد داد زیرا زیان ده خواهد شد و از این حیث 
دنبال باندل کردن خدمات خود هستند و مخابرات 
هم این کار را در راس���تای کاهش هزینه هایش 

انجام می دهد.
وی گفت: درست اس���ت که VoIP هزینه ها 
را کاهش می دهد اما الیه اکس���س )دسترسی( 
همواره سر جای خود است؛ بنابراین شرکت های 
FCP یا باید این الیه را ایج���اد کنند یا از ما با 

تعرفه های مشخص بگیرند.

New Tab New Tab

موج مدار

در الیحه بودجه پیش بینی شد

درآمد هزار میلیارد تومانی دولت از اپراتورها در سال 95

سرپرست مرکز فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداری شهرداری قم گفت: پروژه فیبرنوری قم بیش از 70 درصد پیشرفت داشته و با فراهم کردن بستر کار خدمات 
نرم افزاری نیز ارایه خواهد شد.علی ملک لی با تشریح اقدامات این مرکز در اجرای طرح فیبرنوری گفت: این فیبر نوری مختص شهرداری قم بوده و می تواند یک فضا و 
بستر کامل شهری را ایجاد کند تا همه مناطق شهرداری با یکدیگر در ارتباط باشند و طی آن تمام ساختمان های شهرداری از طریق فیبرنوری به یکدیگر متصل می شوند.

پیشرفت 70 درصدی پروژه 
فیبرنوری شهرداری قم

دولت روز گذشته الیحه بودجه 95 را تقدیم نمایندگان 
مجلس کرد تا روال بررسی آن در کمیسیون های تخصصی 

آغاز و نهایتا پرونده مالی سال آینده کشور تصویب شود.
تسنیم – بر این اساس بودجه وزارت ارتباطات به همراه 
کلیه سازمان های تابعه آن در الیحه بودجه سال 95 رقم 

3۷۴,323,600,000 تومان در نظر گرفته شد.
در پیش���نهاد بودجه ای دولت در بخش برآورد اعتبارات 
هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای فصل ارتباطات و 
فناوری اطالعات، رقم ۷18,51 میلیون ریال از محل منابع 

ملی در بخش هزینه ای در نظر گرفته شده است.
رقم ۷01,000 میلیون ریال ه���م در بخش هزینه ها از 
محل مناب���ع اختصاصی ملی ICT دیده ش���ده که با این 
حس���اب مجموع اعتبارات هزین���ه ای از فصل ICT رقم 

1,۴19,551 میلیون ریال می شود.
تملک دارایی های سرمایه ای این بخش در الیحه بودجه 
95 رقم 2,811,681 میلیون ریال در نظر گرفته ش���ده 
اس���ت؛ مجموع اعتبارات هزینه ای و تمل���ک دارایی های 
سرمایه ای حوزه ICT طبق این الیحه ۴,231,232 میلیون 

ریال می شود.
همچنین در الیحه بودجه س���ال آین���ده 3,۷۴3,236 
میلیون ریال به عنوان بودجه وزارت ارتباطات در نظر گرفته 
شده که سهم خود وزارت ارتباطات به جز دستگاه های تابعه 

1,83۴,3۴6 میلیون ریال است.
ارقام 1,230,056 میلیون ریال برای پژوهشگاه فضایی 
ایران، 3,۷11 میلیون ریال برای دبیرخانه ش���ورای عالی 
فناوری اطالعات، 3۷,۷00 میلیون ریال برای دانش���کده 

علمی-کاربردی پست و مخابرات، 1,۷89 میلیون ریال برای 
دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، 135,63۴ 
میلیون ریال برای سازمان فضایی ایران، 30۷,888 میلیون 
ریال برای پژوهش���گاه ارتباطات و فن���اوری اطالعات و 
803,023 میلیون ریال برای س���ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی در الیحه بودجه به عنوان بودجه جاری 

این سازمان ها دیده شده است.
در این الیحه سهمی جاری برای شرکت پست جمهوری 
اسالمی ایران و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت در نظر 
گرفته نشده است اما بودجه آنها اعم از عمرانی و اختصاصی 
سال 95 به ترتیب 310,000 و 200,000 میلیون ریال در 

نظر گرفته شده است.
از مجموع کل بودجه جاری در نظر گرفته ش���ده برای 
وزارت ارتباطات )به همراه شرکت های تابعه( رقم 31۷,615 
میلیون ریال به عنوان بخش هزین���ه ای حقوق و مزایای 

مستمر در نظر گرفته شده است.
بودجه عمرانی ای���ن وزارتخانه )تمل���ک دارایی های 
س���رمایه ای( نیز 2,251,681 میلیون ریال اس���ت که 
مجموع بخش جاری و عمرانی این وزارتخانه )بودجه کل( 

3,۷۴3,236 میلیون ریال می شود.

درآمد ۱000 میلی��اردی از پیامک، نامبرینگ و 
بدهی اپراتورها

بر اساس این گزارش دولت همچنین در الیحه بودجه 
سال آینده رقم 10۷0 میلیارد تومان را از محل افزایش نرخ 
پیامک، نامبرینگ و بدهی معوقه اپراتورهای مخابراتی به 

عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی سال گذشته در جریان 
بررسی بخش درآمدی الیحه بودجه سال 9۴ اپراتورهای 
موبایل را موظف کردند تا عالوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ 
10 ریال را از مصرف کنندگان خدمات مزبور دریافت و به 

حساب خزانه داری واریز کنند.
این افزایش قیمت ناش���ی از بند الحاقی تبصره 19 به 
الیحه بودجه 9۴ بود که مورد موافقت نمایندگان مجلس 
قرار گرف���ت و نرخ کلیه پیامک ها اع���م از عادی، انبوه و 

تبلیغاتی را گران کرد.
حال در الیحه بودجه سال آینده، دولت رقم ۴00 میلیارد 
تومان را ب���ه عنوان درآمد حاص���ل از افزایش قیمت هر 

پیامک به عنوان درآمدهای خود پیش بینی کرده است.
در بخش دیگر درآمد حاصل از نامبرینگ )شماره گذاری 
مخابراتی( را برای خود ۷0 میلیارد تومان و بدهی معوقه 
اپراتورهای مخابراتی را در بخش “سایر درآمدهای حاصل از 
مالکیت دولت”  600 میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

 درخواس��ت بودجه 640 میلیارد تومانی شبکه 
ملی اطالعات

در الیحه بودجه س���ال 95 کل کش���ور برای توسعه 
زیرس���اخت های خدمات و کاربردهای ICT و شبکه ملی 
اطالعات مجموعا 6۴0 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 

است.
به گزارش فارس، بودج���ه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات در سال 95 برای توس���عه زیرساخت ها خدمات 
و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطالعات و ش���بکه ملی 
اطالعات مجموعاً 6۴0 میلیارد تومان بودجه تعیین شده 

است.
از این رقم 52۷ میلیارد تومان به توس���عه زیرباناهای 
فنی و 160 میلیارد تومان به توس���عه محتوایی اختصاص 

خواهد یافت.
در قانون بودجه سال گذشته برای توسعه زیرساخت های 
ش���بکه ملی ۴50 میلیارد تومان، برای تکمیل زیربناهای 
فنی این ش���بکه 315 میلیارد تومان و توس���عه خدمات 
محتوایی ش���بکه ملی 90 میلیارد تومان در نظر گرفته 

شده بود.

 افزایش 24 درصدی بودجه مرکز ملی فضای مجازی
بر اس���اس این گزارش همچنین در س���ال 95 بودجه 
جاری پیش بینی ش���ده برای مرکز مل���ی فضای مجازی 
به عنوان بازوی عملیاتی ش���ورای عال���ی فضای مجازی، 
 نسبت به بودجه س���ال جاری مالی 2۴.1۴ درصد رشد 

کرد.
در الیحه بودجه سال 95 کل بودجه سال آینده )از حیث 
مصارف و هزینه( 26۷ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده 
و در سرفصل بودجه دستگاه های اصلی و زیرمجموعه برای 
مرکز ملی فضای مجازی کشور آمده است: کل بودجه مرکز 
ملی فضای مجازی برای سال جاری 26,850 میلیون ریال 
بوده که در برآوردهای سال مالی 95 رقم 33,33۴ میلیون 
ریال برای آن پیش بینی شده است تا با این بودجه از پس 
حقوق، مزایا و س���ایر هزینه های مربوط به فعالیت هایش 

برآید.
از بودجه جاری پیش بینی ش���ده برای این مرکز، رقم 
13,199 میلیون ریال برای حقوق و مزایای مستمر در نظر 

گرفته شده است.
طبق گزارش الیحه بودجه 95، عملکرد مالی سال 93 

این مرکز 1۴,850 میلیون ریال بوده است.
در الیحه مذکور رقمی  مربوط ب���ه تملک دارایی های 
س���رمایه ای و تملک دارایی های مال���ی مرکز ملی فضای 

مجازی کشور قید نشده است.

3 ارتباطات
 دوشنبه 28 دی 94
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 شماره 2456

دولت در الیحه بودجه 
سال آینده رقم ۱070 
میلیارد تومان را از محل 
افزایش نرخ پیامک، 
نامبرینگ و بدهی معوقه 
اپراتورهای مخابراتی به 
عنوان درآمدهای خود 
پیش بینی کرده است

دولت رقم 400 میلیارد 
تومان را به عنوان 
درآمد حاصل از افزایش 
قیمت هر پیامک به 
عنوان درآمدهای خود 
پیش بینی کرده است

PB



 Taiwanاپیسر جایزه
Excellence Award را گرفت

اپیس���ر هفتمین بار متوالی موفق به دریافت 
جایزه Taiwan Excellence Award شد.

فناوران- در این رقابت 202 شرکت کننده با 
523 محصول شرکت داشتند. محصوالت اپیسر 
که امسال در این مسابقه  موفق به دریافت جایزه  
 شدند ، شامل  NFC SSD که ایمنی را با استفاده از 
یک تکنولوژی ارتباطی بدون سیم ارتقا می دهد ، 
تکنول���وژی نرم اف���زاری CoreAnalyzer برای 
   NOX DDR4 SO-DIMM  آنالیز ، ماژول حافظه
 AH650  باعملکرد و کارایی باال ، فلش مموری
با اینترفیسUSB3.0    بهره من���د از تکنولوژی 
تشخیص اثر انگش���ت و دو فلش مموری بسیار  

کوچک AH157/AH116 هستند.
تکنولوژی NFC SSD  اپیسر از یک استاندارد 
ارتباطی برای اتصال به اسمارت فون ها استفاده 
می کند. به وسیله این قابلیت کاربر برای اتصال 
به SSD ابتدا باید ارتباط NFC اس���مارت فون 
را فعال سازد، س���پس رمز عبور را وارد کند تا 
ارتباط با SSD بر قرار شود.CoreAnalyzer هم 
یک سخت افزار تعبیه شده در SSD اپیسر است 
که تمام عملیات خواندن و نوش���تن را ضبط 
می کند و  داده های ذخیره شده در  SSD را آنالیز 
می کن���د.  CoreAnalyzer اطالعاتی در رابطه 
با عملکرد SSD شامل  نسبت خواندن/نوشتن ، 
نسبت دسترسی تصادفی و نسبت نوشتن متوالی 

ارایه می دهد.
 NOX DDR4 3000MHz SO-DIMM  ه���م 
مناسب  بازی و کارهای حرفه ای برای لپ تاپ 
و سیس���تم های کوچک با کارایی باال است. 
بیشترین ظرفیت هر ماژول حافظه 16 گیگابات و 
ظرفیت کل آن 64گیگابایت است. چیپست های 
استفاده ش���ده در DRAM نوت بوک را حین 
استفاده با سرعت باال در وضعیت مطلوب نگه 
می دارد و باعث کاهش مصرف انرژی و افزایش 

کارایی تا 20درصد می شود. 
فلش مموری AH650 اپیس���ر هم مجهز به  
تکنولوژی تشخیص اثر انگشت است. این قابلیت 
کاربران را از به خاطر س���پردن و وارد کردن 
 AH157  رمز عبور آسوده می کند. فلش مموری
و AH116 نیز از محصوالت بسیار کوچک اپیسر 
اس���ت. این دو فلش مموری با وزن  3.7 گرم ، 
ابعادی به اندازه یک سکه  x 2.5 1.7 سانتی 

متری دارد. 
این محصوالت در آینده نزدیک توسط شرکت 

داده پردازرایانه متین عرضه خواهد شد.

New Tab

گارتنر: حال رایانه های شخصی 
وخیم تر شد 

بررسی های موسس����ه تحقیقاتی گارتنر 
نشان می دهد که عرضه جهانی رایانه های 
شخصی در جهان در سه ماهه چهارم سال 
 2015 ح����دود 8.3 درص����د کاهش یافته 

است.
 خبرگزاری فارس- حتی فرارسیدن فصل 
تعطیالت کریسمس و افزایش محدود فروش 
رایانه های شخصی در ماه های پایانی سال 
2015 موجب نشد تا این بازار از رونق قابل 

توجهی برخوردار شود.
در مجموع در س����ه ماهه چهارم س����ال 
2015 ش����اهد عرضه 75.7 میلیون واحد 
رایانه شخصی در جهان بودیم که نسبت به 
مدت مشابه س����ال قبل 8.3 درصد کاهش 

نشان می دهد. 
مجموع رایانه های شخصی عرضه شده در 
سال 2015 هم برابر با 288.7 میلیون واحد 
بوده که نسبت به سال 2014 هشت درصد 

کاهش نشان می دهد.
سه ماهه چهارم سال 2015 پنجمین سه 
ماهه متوالی است که طی آن فروش رایانه 
های شخصی کاهش می یابد. حتی عرضه 
ویندوز 10 هم باعث نش����ده سازمان های 
زیادی نس����بت به خرید و اس����تفاده از 

رایانه های جدید اقدام کنند.
کارشناسان گارتنر کماکان معتقدند که 
همه گیر شدن اس����تفاده از گوشی های 
هوشمند و رایانه های شخصی در این زمینه 

بسیار موثر بوده است. 
با این حال آنها احتمال می دهند که سال 
2016 نسبت به سال 2015 سال بهتری 
برای بازار رایانه های شخصی باشد و کاهش 
خرید این محصوالت به حدود یک درصد 

برسد.
در این بازار نابسامان لنوو کماکان در رتبه 
اول بوده و 20.3 درصد از بازار یاد ش����ده 
را  در اختیار دارد. البته فروش رایانه های 
شخصی س����اخت لنوو هم در سه دوره سه 

ماهه کاهش داشته است. 
همچنین اچ پی، دل، ایسوس و اپل هم با 
سهم 18.8، 13.5، 7.9 و 7.5 درصدی در 
رتبه های دوم تا پنجم هستند. ایسر نیز با 
سهم 5.2 درصدی رتبه ششم را از آن خود 
کرده و دیگر شرکت های سازنده رایانه های 
شخصی در مجموع از سهم 18.9 درصدی 

برخوردارند.

New Tab

پیشخوان سخت

سه محصول ایسوس برای خوره های بازی

مایکروسافت جزییات طرحی را منتشر کرد که به سازمان های کوچک و متوسط )SMB( کمک می کند تا به راحتی بتوانند سیستم عامل خود را به ویندوز ۱۰ ارتقا دهند.در این 
 Pro برای رایانه های سازمانی مبتنی بر ویندوز ۷ و ویندوز ۸.۱ منتشر می شود. این اپلیکیشن برای آن دسته از کاربرانی ارایه می شود که نسخه Get Windows10طرح اپلیکیشن
سیستم عامل ویندوز را در اختیار دارند و به روزرسانی های خود را به صورت مستقیم از مایکروسافت دریافت می کنند. این افراد می بایست عضو دامنه Active Directory  باشند.

  تسهیل به روزرسانی سازمان های 
کوچک به ویندوز ۱۰ 

شرکت ایس���وس در خط تولید لوازم جانبی مخصوص 
بازی، به تازگی ماوس،کیبورد و پد ماوس CERBERUS را 

معرفی کرده است. 
فناوران- کیبورد مخص���وص بازی CERBERUS، دارای 
س���یم رابط USB، نور پس زمینه LED، طراحی ضد آب و 
چندین کلید ماکرو اس���ت. در ساخت این کیبورد از مواد 
 SECC (Steel. Electrogalvanized. cold-rolled فلزی
(coil اس���تفاده ش���ده که به کیبورد قابلیت استفاده در 
گیمینگ طوالنی مدت را می ده���د. طراحی ضد آب این 
کیبورد، آن را در مقابل ریخته شدن تصادفی مایعات مقاوم 
می کند؛ در حالی که سوراخ تعبیه شده در کیبورد از جمع 
ش���دن مایعات جلوگیری کرده و باعث می شود به راحتی 
بتوان این کیبورد را تمیز کرد. در زیر کیبورد نیز پایه  هایی 
از جنس الس���تیک به کار رفته تا از لغزش دستگاه روی 

سطوح جلوگیری شود. 
این کیبورد دارای 12 کلید مخصوص ماکرو بوده که در 
حین بازی به گیمرها امکان می دهد که حرکات مخصوص 

خود را تعریف و در هنگام بازی اجرا کنند.
ماوس گیمینگ CERBERUS نیز به گونه  ای طراحی شده 
که با هرکدام از دست  های چپ و راست بتوان با آن بازی 
کرد، همچنین این ماوس دارای س���وییچ تغییر حساسیت 
چهار مرحله  ای اس���ت تا امکان تغییرات سریع در دقت و 

حساسیت حرکات ماوس برای کاربر وجود داشته باشد. 
گیمرها امکان انتخاب بین 4 حالت مختلف حساسیت 
ماوس را دارند تا در بازی  های مختلف به آنها حساسیت 

 LED مورد نظر را بدهد و این تغییرات را از روی تغییر نور
تعبیه شده در این ماوس می توان تشخیص داد. کناره  های 
این ماوس دارای الس���تیک مرغوب مخصوص بازی است 
تا در مواقع بازی از لغزش دست گیمرها و همچنین گرم 

شدن دست آنها جلوگیری کند.
محصول دیگر این س���ری، پد م���اوس مخصوص بازی 
CERBERUS اس���ت که تطابق پذیری باالیی با ماوس ها و 

4 بازار
 دوشنبه 2۸ دی 94

 ۱۸ ژانویه 2۰۱6
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 شماره 2456

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه خانم رفعت صمدی دارای شناســنامه شــماره 12 به شــرح دادخواســت به كالســه 9409987500601153 از این شورا درخواست 
گواهــی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان اباذر همایون فرد به شناســنامه 864 در تاریــخ 1393/11/7 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- رفعت صمدی جوان فرزند صادق به ش ش 12 متولد 1328 صادره از بیله سوار همسر متوفی 
2- هومــن همایــون فــرد فرزنــد اباذر ش ش 377 متولد 1352 صادره از مشــهد  فرزند  متوفــی 3- هوتن همایون فرد فرزند ابــاذر ش ش 977 متولد 
1360 صادره از مشــهد  فرزند  متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید 
تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.24046
 شعبه 6  شورای حل اختالف مجتمع شماره یك شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاكی  بانك مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده/ متهم سید مرتضی صفدری و سید رضا صفدری به خواسته مطالبه وجه چك تقدیم 
شورای حل اختالف  شهرستان مشهد نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در مشهد بلوار شهید 
قره نی - نبش قره نی 31  ارجاع  و به كالســه 940998758300409 ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/11 و ســاعت 08:30 تعیین شــده 
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی 

كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 24047
شعبه 53 شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه فرهنگ جدیدیان  دارای شناســنامه شــماره 826 به شــرح دادخواســت به كالســه 9409987500601145 از این شورا درخواست 
گواهــی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان عصمت فالحی به شناســنامه 35642 در تاریــخ 1393/12/2 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- فرهنگ جدیدیان فرزند نصرت اله ش ش 826 متولد 1333 صادره از خرم اباد فرزند متوفی 
2- گیتی جدیدیان فرزند نصرت اله ش ش 288 متولد 1331 صادره از خرم اباد فرزند متوفی 3- فرزانه جدیدیان فرزند نصرت اله ش ش 154 متولد 
1336 صــادره از خــرم ابــاد فرزنــد متوفی 4- بیژن جدیدیان فرزنــد نصرت اله ش ش 17 متولــد 1339 صادره از خرم اباد فرزنــد متوفی اینك با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.24045
 شعبه 6  شورای حل اختالف مجتمع شماره یك شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای رجب عارفیان دارای شناسنامه شماره 49052 به شرح دادخواست به كالسه 89/940958  از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان عباس عارفیان به شناسنامه 265 در تاریخ 93/9/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به1- بی بی جان سفری فتح اباد ش ش 1345/294 ص رفسنجان همسر مرحوم 2- رجب عارفیان ش ش 1337/49052 
ص مشهد 3- محمد علی عارفیان ش ش 1338/47606 ص مشهد 4- نرگس عارفیان ش ش 1341/500 ص مشهد 5- طاهره عارفیان ش ش 1342/4 
ص مشــهد 6- غالمرضا عارفیان ش ش 1348/8 ص مشــهد 7- محمد جواد عارفیان ش ش 1350/7 ص مشهد 8- فاطمه عارفیان ش ش 1353/1235 
ص مشــهد 9- مهدی عارفیان ش ش 1354/19625 ص مشــهد 10- محمد رضا عارفیان ش ش 1349/2 ص مشــهد 11- صدیقه عارفیان 1 1 545 / 
1343 ص مشــهد 12- طیبه عارفیان ش ش 1350/2467 ص مشــهد ردیف 2 الی 12 همگی فرزندان مرحوم میباشــند و مرحوم ورثه دیگر یندارد اینك 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.24052
 شعبه 89  شورای حل اختالف شهرستان مشهد

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460306004015417 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مشــهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی  حســن زاده  فرزند قنبر  بشــماره شناسنامه 234 صادره از 
فریمان  در ششــدانگ  یك باب  منزل به  مســتحت  98/75 متر مربع پالک  8802 فرعی از 182 اصلی وكیل  آباد  بخش 10 مشــهد  از محل مالکیت  ســید  
مجید  جوادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف: 60236 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/28
 محمد اسماعیل ذاكری - رئیس ثبت  اسناد و امالک

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139460306004015002هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحــد ثبتــی حوزه ثبت ملك مشــهد ناحیه دو تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی مهران فر   فرزند ناصر بشــماره شناســنامه 3625صادره از 
مشــهد در ششــدانگ  یك باب منزل  به مســاحت  87/83 متر مربع  قســمتی ز پالک  20993/24778/37125  فرعی  از 175 اصلی قاســم آباد  بخش 
10 مشــهد  از محل مالکیت  حیدر قلی  نادری  مرغزار محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در 
صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صــورت انقضــای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م/الف: 60195تاریخ انتشــار نوبت اول: 94/10/12 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/28
 محمد اسماعیل ذاكری - رئیس ثبت  اسناد و امالک

آگهی ابالغ وقت دادرسی
شــماره ابالغیه 9410102513107243 خواهان علی اكبرزینالی دادخواستی به طرفیت خوانده رضا مومنی به خواسته تایید فسخ قرارداد )مالی( 
ومطالبه خسارت ومطالبه خسارت دادرسی والزام به ایفای تعهد )مالی( مبنی برتقدیم دادگاه های عمومی شهرستان قم نموده كه جهت رسیدگی به شعبه 11 
دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان قم-طبقه همکف-شعبه یازدهم دادگاه 
عمومی )حقوقی( ارجاع وبه كالسه 9409982513100776 ثبت گردیده كه وقت رسیدگی آن 1394/12/18 وساعت 10:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده ودرخواســت خواهان وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی وانقالب درامورمدنی ودســتوردادگاه مراتب 
یك نوبت دریکی ازجراید كثیراالنتشــارآگهی می شــود تا خوانده پس ازنشــرآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق جهت رســیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرستان 

قم-طبقه همکف-شعبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی(
منشی دادگاه حقوقی شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم-احد نوریان

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139460306004014993هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی جاهدیان  بقمچ    فرزند غالمعلی  بشماره شناسنامه 45صادره از چناران  
در ششــدانگ  یك باب منزل  به مســاحت  105/60 متر مربع قســمتی از  پالک  253 فرعی از 1 اصلی  بحرآباد  بخش 10 مشــهد  از محل مالکیت  احمد  حبیب  
اللهی محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف: 1/58419 تاریخ انتشار نوبت اول: 94/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/10/28
 محمد اسماعیل ذاكری - رئیس ثبت  اسناد و امالک

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

برابر رای شماره 139460306015004547- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تایباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای جمشید درخشی فرزند حسن به شماره شناسنامه 1883 صادره از در یك باب منزل 
به مســاحت 305/50 متر مربع پالک 112 فرعی از 251  اصلی واقع در بخش 14 مشــهد شهرســتان تایباد خریداری از محل تمامت مالکیت نورجان خدابشــخی 
محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 101 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28
مسلم چشمی - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

برابر رای شماره 139460306015004520- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تایباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا دوســت محمدی فرزند جان محمد  به شــماره شناســنامه 27 صادره از تایباد 
در یك قطعه زمین محصور مشــتمل بر دو باب منزل به مســاحت 3439/12 متر مربع پالک 37 فرعی از 251  اصلی واقع در بخش 14 مشــهد شهرســتان تایباد 
خریداری از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی غالمرضا دوست محمدی از ورثه مرحوم جان محمد دوست محمدی  محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 107 تاریخ  انتشار نوبت 

اول : 94/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28
مسلم چشمی - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

برابر رای شماره 139460306004015385- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مشــهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم خدیجه ژیان فرزند حســین به شماره شناسنامه 2536 صادره از چناران در 
ششــدانگ یك باب منزل به مســاحت 137/5 متر مربع قسمتی از پالک 256 فرعی از 1 اصلی واقع در اراضی بحر آباد بخش ده مشهد خریداری از محل مالکیت 
بیگم حبیب الهی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یــك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 90367 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28
   رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

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

برابر رای شماره 139460306004018007- هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملك مشهدناحیه دو تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی زراعتی فرزند محمد به شماره شناسنامه 21 صادره از گناباد در یك باب 
منزل به مساحت 111/10 متر مربع قسمتی از پالک 738 و 739  فرعی از 191 اصلی بخش ده مشهد  چهار چشمه از محل مالکیت باباخان ایزدی محرز گردیده 
است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 60785 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/12 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28
   رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد

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

برابــر رای شــماره 139460306015003879- هئیــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تایباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عبدالرحمن 
جاللی فرزند در محمد به شــماره شناســنامه 542 صادره از تایباد در یك باب منزل به مســاحت 126 متر مربع پالک 557 مکرر 
فرعی از 250  اصلی واقع در بخش 14 مشــهد شهرســتان تایباد خریداری از محل قســمتی از مالکیت ســهم االرثی خلیل غفاری 
احدی از ورثه مرحوم عبدالرزاق غفاری مالك رســمی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 103 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28
مسلم چشمی - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

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

برابــر رای شــماره 139460306022000817- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علی اكبر 
دلشــادی میاندهی فرزند امیر  به شناســنامه 4 صادره از مشــهد در یك باب خانه به مساحت 295/90 متر مربع پالک  باقیمانده 
276 اصلــی واقع در بخش 13 خریداری از مالك رســمی بنیاد علوی محرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند 
میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك 
ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 339 تاریخ انتشــار نوبت اول : 1394/10/13 تاریخ 

انتشار نوبت دوم 1394/10/28
 رجائی مقدم - رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابــر رای شــماره 139460306015002230- هئیــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تایباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای نور محمد 
یوســفی ســورانی فرزند محمد رسول خان  به شماره شناســنامه 172 صادره از تایباد در یك باب منزل به مساحت 143/60 متر 
مربع پالک 18/1255 و 19 فرعی از 256  اصلی واقع در بخش 14 مشــهد شهرســتان تایباد از محل تمامت مالکیت مشاعی خود 
متقاضی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی كه اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. 

104 تاریخ  انتشار نوبت اول : 94/10/13 تاریخ انتشار نوبت دوم 94/10/28
مسلم چشمی - رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

آگهی ابالغ وقت دادرسی 
به موجب پرونده كالســه 940103 شــعبه یکصدو چهارم دادگاه كیفری دو سنندج آقای شهریار اســدی باتهام سرقت تحت تعقیب می باشد ونامبرده در 
آدرس اعالمی شــناخته نشــده است ،بنابراین به استناد ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امور كیفری مصوب 1378 به نامبرده ابالغ 
می گردد كه به منظور رسیدگی به اتهامات وارده در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخه  95/1/30 در جلسه این دادگاه حضور یابد.انتشار این آگهی به منزله 

ابالغ وقت رسیدگی محسوب می شود ودر صورت عدم حضور ، دادگاه بصورت غیابی رای مقتضی را صادر خواهد نمود. م/الف :4707
محمودی- مدیر دفتر شعبه یکصدو چهارم دادگاه كیفری دو شهرستان سنندج

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای مــاده 180 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور كیفری مصوب 78/6/28 به آقای حســن نظری فرزنــد ابراهیم كه در 
پرونده كالســه 940783 ب 7 ک 2 كرمانشــاه به اتهام ســرقت تعزیری متعدد از اموال داخل منزل تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد كه در وقت رسیدگی مورخ 
94/12/5 راس ســاعت 08:00 صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذكور خود را در موعد مقرر به دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 

اتخاذ تصمیم مینماید.4233 
مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه جزایی  شهرستان كرمانشاه 

دادنامه
 شماره دادنامه 9409972516101722 شماره پرونده 9309982511401094 خواهان آقای مهدی حسن پورفرزند محمد علی به نشانی قم-میدان 
ولیعصر )عج(-20 متری ولیعصر )عج(-12 متری كرمانی جنب صحافی فجر-صنایع چوبی وفایی خوانده آقای فرهاد رســومی به نشــانی خرم آباد خ شــریعتی كد 
پستی 6816868169 خواسته ها 1- مطالبه وجه سفته 2- مطالبه خسارات دادرسی رای دادگاه دراین پرونده آقای مهدی حسن پورفرزند محمد علی به طرفیت 
آقای فرهاد رســولی به خواســته ی مطالبه ی وجه ســفته به مبلغ 70/000/000 ریال به انضمام هزینه ی دادرســی طرح دعوی نموده ومســتند خود را دوفقره 
ســفته به شــماره های 338722 و 397969 قرارداده است. دادگاه با توجه به اینکه سفته ها واخواســت نگردیده، آنرا به عنوان اسناد عادی مدنی وغیرتجاری 
تلقی وبا توجه به اینکه ســفته ها واخواســت نگردیده، آنرا به عنوان اســناد عادی مدنی وغیرتجاری تلقی وبا توجه به اینکه خوانده به رغم ابالغ قانونی درجلســه 
ی دادگاه حاضرنشــده ودربرابرخواســته ی خواهان ایراد ودفاعی به عمل نیاورده، خواسته خواهان را ثابت تشخیص وبه استناد به مواد 198-515-519 قانون 
آئین دادرسی مدنی  ومواد 230و307و309 قانون تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواسته ونیربه پرداخت هزینه دادرسی 
درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شعبه وسپس به مدت بیست روزقابل اعتراض دردادگاه 
تجدیدنظراستان قم می باشد. دادرس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی قم-دیندار رونوشت برابربا اصل واداریست وازطریق نشرآگهی جهت ابالغ به آقای فرهاد 

رسولی تهیه وارسال می گردد. نشانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاههای حقوقی شهرستان قم-طبقه دوم-شعبه 25
مدیردفترشعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی قم-چاوشی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره درخواســت 9410462522100012 خواهان محمد رضــا مطیع-فرزند علی اكبر-قم بلوارحضرت معصومه كوچــه 26 پالک 19 خوانده عزیزمال 
زاده-مجهول المکان خواســته صدورحکم مبنی برالزام خوانده به اســترداد پالک یك دســتگاه خودروی ســواری پژو 405 به شــماره انتظامی ایران 16-651 ق 
51 مقوم به مبلغ 3/100/000 ریال درتاریخ 1394/10/14 خواهان آقای محمد رضا مطیع دادخواســتی حقوقی به طرفیت خوانده آقای عزیزمال زاده به شــرح 
خواســته استرداد پالک به شــعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان قم تقدیم كه به شماره 9409982522100549 ثبت وبرای روز 1395/1/15 ساعت 17 
عصر وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت. وبا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حســب درخواســت خواهان وموافقت دادگاه مستندا به ماده 73 قانون آئین 
دادرســی مدنی مراتب یك نوبت دریکی ازجراید كثیراالنتشــارآگهی می گردد خوانده مذكورمی تواند ازتاریخ نشــرآگهی جهت اعالم آدرس ودریافت نســخه ثانی 
دادخواســت وضمائم به دفتردادگاه مراجعه ویا دروقت مقررفوق جهت رســیدگی دراین شــعبه حضوربهم رساند بدیهی اســت درصورت عدم حضوردادگاه غیابا 

رسیدگی واتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دبیرشعبه 21 شورای حل اختالف شهرستان قم-لطفی 

برگ اجرائیه 
كالســه پرونده دادرســی 471/41/94 مشــخصات محکوم له علی دلشــاد با وكالت مجید كربالئی امینی نشــانی محکوم له شهرســتان قم 24 متری آیت 
اله كاشــانی پالک 697 مشــخصات محکوم علیه اســماعیل مرادی نشــانی مجهول المکان محکوم به بموجب دادنامه شماره 909 مورخه 94/7/26 شورا شعبه 41 
اســتان قم قطعیت حاصل كرده اســت. محکوم علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی بمبلغ 35/750 
تومــان بانضمام حق الوكاله وكیل طبق تعرفه وخســارت تاخیرتادیه چك موصوف ازتاریخ سررســید 93/9/3 لغایت زمان اجــرای حکم درحق محکوم له وپرداخت 
نیم عشــردولتی هزینه اجرای احکام. محکوم علیه مکلف اســت ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف 10 روزمفاد آن را به موقع اجراء بگذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجراء حکم واســتیفاء محکوم به ازآن میسرباشــد ودرصورتیکه خود را قادربه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
10 روزصورت جامع دارائی خود را به قســمت اجراء تســلیم كند اگرمالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف ســه سال بعد ازانقضاء مهلت مذكورمعلوم شود كه 
قادربــه اجــراء حکم وپرداخت محکوم به بوده ایــد، لیکن برای فرارازپرداخت، اموال خود را معرفی نکند یا صورت خــالف واقع ازدارائی خود ارائه دهد به نحوی 
كه اجرای تمام یا قســمتی ازمفاد اجرائیه متعسرباشــد به مجازات حبس از 61 روزتا 6 ماه محکوم خواهد شــد. 4- عالوه برموارد باال كه 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 كه درظهربرگ اجرائیه درج گردیده است توجه نموده وبه آن عمل نماید. 
دفترشعبه 41 شورای حل اختالف قم

دادنامه
 شــماره دادنامــه 9409972523200823 شــماره پرونده 9309982523200732 شــماره پرونده 851/32/93 شــماره دادنامه 690-94/8/3 
خواهــان احمد بنایی فرزند حســن آدرس قم آذر ک 25 فرعی هفتم پ 10 وكیل خواهان زكیه رســولی آدرس قم باجك نبــش ک 7 فرعی طبقه فوقانی تزئینات 
اشــعری خوانــدگان 1- علیرضا 2- محمد رضا 3- حســن 4- مریم 5- هدی 6- ملیحــه همگی فتاح جاللی )وراث مرحوم داود فتاح جاللــی( 7- محمد رضا برقعی 
8- زهرا محمود زاده 9- علی اصغراحمدی معین همگی مجهول المکان خواســته تنفیذ بیع نامه مورخ 78/10/23  والزام خواندگان به تنظیم ســند رســمی رای 
شورا درخصوص دادخواست خواهان احمد بنایی با وكالت زكیه رسولی به طرفیت وراث مرحوم داود فتاح جاللی )علیرضا-محمد رضا-حسن-مریم-هدی-ملیحه 
همگی فتاح جاللی ومحمد رضا برقعی وزهرا محمود زاده وعلی اصغراحمدی معین به خواسته تنفیذ بیع نامه عادی مورخ 78/10/23 والزام به تحویل مبیع وتنظیم 
ســند رســمی 60 مترمربع ازپالک ثبتی 2267 اصلی بخش 2 قم وهزینه دادرســی. بدین شــرح كه طبق قولنامه عادی مورخ 78/10/23 خواهان ازمرحوم داود 
فتاح جاللی 60 مترمربع ازپالک ثبتی 2267 اصلی بخش 2 قم خریداری وازســوی خوانده ردیف نهم علی اصغراحمدی معین وكالت مســتقیم به نام مرحوم داود 
فتاح جاللی تنظیم می گردد كه این امرناشی ازوكالت 78/4/13 به شماره 39836 ازمحمد رضا برقعی بوده است. درحال حاضربا توجه به استعالم 93/11/28-

2/10855 ثبت امالک بخش 2 قم كه اعالم داشــته علی اصغراحمدی معین به موجب ســند قطعی 88/4/22-116664 دفتر 9 قم مقدار 142 ســهم مشــاع از 
8433 ســهم كه این مقداربرابراســت با 80/72 ســهم مشــاع از 186 ســهم و 10 مثقال و 16 نخود مشاع از 240 سهم ششــدانگ پالک 2267 مالك قطعی می 
باشــد ونظربه سلســله مراتب مالکیت كه دردادخواست اعالم گردیده اســت واستعالم مجدد وارجاع به كارشناسی با توجه به میزان باقیمانده مالکیت خوانده نهم 
ضرورت نداشــته وشــورا خواسته خواهان را وارد تشــخیص وضمن تنفیذ بیع نامه مورخ 78/10/23 واثبات مالکیت مستند به مواد 198-515-519 ق.آ.د.م 
ومواد 10-219-220-222 ق.م رای برالزام خوانده ردیف نهم علی اصغراحمدی معین به حضوردریکی ازدفاتراســناد رســمی قم وتنظیم سند رسمی نسبت به 
60 مترمربع مشــاع ازپالک 2267 بخش 2 قم ومحکومیت خواندگان ردیف 1 تا 6 ونهم به تحویل مبیع وجبران هزینه دادرســی وحق الوكاله وكیل درحق خواهان 
صادرمی گردد. ونسبت به خوانده ردیف 7و8 نظربه اینکه به صورت قطعی مالکیت را به خوانده ردیف نهم واگذارنموده اند مستند به بند 4 ماده 84و89 ق.آ.د.م 
قــراررد دعــوی صادرمی گــردد. رای صادره غیابی وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل واخواهی درهمین شــعبه و 20 روزپس ازآن قابــل تجدیدنظرخواهی درمحاكم 
عمومی حقوقی قم می باشــد وقراررد دعوی حضوری وظرف 20 روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاكم عمومی حقوقی قم می باشــد. قاضی شــورای حل 
اختالف شماره 32 قم-یاراحمدی رونوشت برابربا اصل اداریست وجهت ابالغ به خواندگان فوق الذكرتهیه وارسال می گردد. دبیرشورای حل اختالف شماره 32 

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

دادنامه
 پرونده كالســه 9409982521600440 شــعبه 16 حقوقی شــورای حل اختالف شهرستان قم تصمیم نهایی شــماره 9409972521600705 كالسه 
پرونده 600/16/94-شماره دادنامه 94/9/18-794 خواهان اسمغیل نجفی فرزند جعفرعلی به نشانی قم-بلوار 7 تیرنبش ک 84 جنب سوهانی مقام دوست 
منزل آقای نجفی خوانده محمود آقا الهیازی به نشــانی مجهول المکان خواســته مطالبه اجورمعوقه-تنفیذ فســخ قرارداد وتخلیه رای شورا درخصوص دادخواست 
آقای اســمعیل نجفی فرزند جعفرعلی به طرفیت آقای محمود آقا الهیاری بخواســته مطالبه اجورمعوقه-تنفیذ فسخ قرارداد وتخلیه محل سکونت. كه خواهان طبق 
قرارداد تنظیمی فیمابین اظهارمی دارد خوانده پرونده بمدت 4 ماه وماهیانه مبلغ 500/000 هزارتومان اجاره بها پرداخت ننموده است وهمچنین طبق بند 4و6 
قولنامه تنظیمی فیمابین چنانچه بمدت یکماه اجاره بها را پرداخت ننماید می بایستی فسخ نماید لهذا شورا مستندا به مواد 198و515 ق.آ.د.م ازبابت اجورمعوقه 
وهمچنین نســبت به تنفیذ فســخ قرارداد وتخلیه محل اجاره مستندا به مواد 219و220و221و222 ماده 10 ق.م ضمن تنفیذ فسخ قرارداد وتخلیه محل اجاره 
به پرداخت مبلغ دومیلیون تومان بابت اصل خواســته وپرداخت هزینه دادرســی درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی بوده وظرف مدت 20 روزپس 
ابالغ قابل واخواهی دراین شــعبه وپس ازآن ظرف مدت 20 روزقابل تجدیدنظردرمحاكم عمومی وحقوقی حوزه قضائی قم خواهد بود. قاضی شــورای حل اختالف 
شماره 16 قم-عطائی رونوشت برابربا اصل اداریست وجهت ابالغ به آقای محمود آقا الهیاری تهیه وارسال می گردد. دبیرشورای حل اختالف شماره 16 قم نشانی 

قم-خیابان ایستگاه راه آهن-مجتمع شورای حل اختالف-طبقه اول-
شعبه 16 شورای حل اختالف شهرستان قم

دادنامه 
شــماره پرونــده 933/7/93 شــماره دادنامــه 94/4/3-328 خواهان محمد رضا مرنیان محمدی فرزند حســن آدرس قــم 30 م كیوانفربین ک ؟ و 24 
متری مطهری كنترل ترمزی وكیل خواهان حجت اله پورایمانی آدرس قم خ باجك بین ک 19و17 پ 3650 خوانده امیرمســجدی فرزند حســین آدرس قم فلکه 
شــهرقائم جنب ســوهان فروشی كوروش كد پســتی 4918664 خواســته مطالبه وجه چك به مبلغ 35/000/000 ریال به انضمام تاخیرتادیه وهزینه دادرسی 
وحق الوكاله وكیل رای شــورا درخصوص دادخواســت خواهان آقای محمد رضا مرنیان فرزند حسن به طرفیت خوانده آقای امیرمسجدی فرزند حسین به خواسته 
مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال به اســتناد یك فقره چك عهده بانك ســپه شــعبه بلواركیوانفربه شــماره چکهای 003/124064 به تاریخ 92/2/30 ازشماره 
حســاب جاری 338800085410-338 وگواهینامه عدم پرداخت بانك ســپه شعبه كیوانفربه شماره 1036 مورخ 92/2/30 به انضمام خسارات دادرسی وحق 
الوكاله وكیل وخسارات تاخیرتادیه. با توجه به محتویات پرونده واسناد ومدارک پیوستی من جمله كپی مصدق مستندات ذكرشده وبقاء اصول آنها درید خواهان 
كه داللت بربقاء دین برذمه خوانده داشــته واینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی درجلســه رسیدگی حاضرنبوده ولذا شورا به دلیل اینکه خواهان وموافقت دادگاه 
مســتندا به ماده 73 ق آ د م مراتب یك نوبت دریکی ازجراید كثیراالنتشــارآگهی گردید خوانده درجلســه رســیدگی حضورندارد شورا رای غیابی صادرمی نماید 
لذا شــورا ضمن استصحاب بقاء دین خوانده، اســتحقاق خواهان را نسبت به خواسته محرزوثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 198-515-519-522 قانون 
آیین دادرســی مدنی ومواد 313-314و310 قانون تجارت ناظربه ماده 249 قانون تجارت ومواد 271-1284-1301 ق م ومســتندا به تبصره الحاقی به ماده 
2 قانون صدورچك وماده واحده استفساریه تبصره مذكورمصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 35/000/000 
ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرســی وخســارت تاخیرتادیه چك موصوف ازتاریخ سررســید آن لغایت زمان اجرای حکم به حســب شاخص بهای بانك مركزی 
ایران، درحق خواهان صادرواعالم می نماید. رای صادره غیابی بوده وپس ازابالغ 20 روزقابل واخواهی درهمین شعبه وپس ازآن 20 روزقابل تجدیدنظرخواهی 
دریکی ازمحاكم عمومی حقوقی اســتان قم میباشــد. قاضی شــورای حل اختالف شــماره 7 قم-حاتمی رونوشت برابراصل اداریســت وجهت ابالغ به امیرمسجدی 

تهیه وتنظیم می گردد. 
دبیرشورای حل اختالف شماره 7 قم

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای 1- حجت زوار 2- ابوالقاســم تقی پور فعال مجهول المکان ابالغ میشــود كه اقای بهرام محمد قلی زاده دادخواستی به خواسته تنظیم 
ســند به طرفیت شــما به شعبه 10 شورای حل اختالف قوچان ارائه و به كالســه 94/388 ثبت و برای روز یك شنبه مورخه 94/12/2 ساعت 3/00 عصر  وقت 
رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه كثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه 
شــورای حل اختالف شــعبه 10 شهرستان قوچان مســتقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصر خســرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 388
 مسئول دبیرخانه شعبه 10 شورای حل اختالف قوچان

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای رضا قلی جعفری اســکری فرزند امام قلی  فعال مجهول المکان ابالغ میشود كه اقای وحید اصغر زاده دادخواستی به خواسته الزام به 
تنظیم سند خودروی نیسان به طرفیت شما به شعبه دوم شورای حل اختالف قوچان ارائه و به كالسه 94/436 ش 2 ثبت و برای روز یك شنبه مورخه 94/12/2 
ســاعت 10 صبح  وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یکنوبت در روزنامه كثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از 
رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 شهرستان قوچان مستقر در مجتمع شماره به نشانی خ ناصر خسرو مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. 385 
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شورای حل اختالف قوچان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شــماره 139460306022001198- هئیت اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا خوشــه بســت فرزند عباســعلی  به شناسنامه 3 
صادره از فریمان در یك واحد گلخانه به مساحت 50279/67 متر مربع پالک 1/4/5/6 فرعی از 289  اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالك رسمی 
اقای عباسعلی خوشه بست محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 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

آگهی مزایده مال غیر منقول مرحله اول 
بــه موجــب اجرائیــه صادره به كالســه 910123 صادره از  شــبعه 2 حقوقی   محکوم علیها 1- طاووس یوســفی علی زینل 2- فاطمه یوســفی علی 
زینل  فرزندان حســین به طرفیت 1- باباعلی 2- معصومه 3- جمشــید 4- زهرا 5- حســین 6- اكرم شهرت همگی یوسفی فرزندان اسماعیل 7- شعبان 
8- حجیه شــهرت هر دو یوســفی علی زینل فرزندان حســین 9- فاطمه خان زاده فرزند محمد در پرونده 940131 ج م 2 تقاضای فروش مالکیت موروثی 
خویــش را در پــالک ثبتــی 296 اصلی بخش 2 قوچان به مقدار یك و نیم ایاق از مدار 96 ایاق پالک فوق الذكر بصورت مالکیت مشــاعی دو قطعه زمین به 
مســاحت تقریبی یازده هکتار و شــش ســاعت و پنج دقیقیه اب از چاه موتور كومنز واقع در روستای علی زینل كه توســط كارشناس زمین مزروعی جمعا به 
مبلــغ 110/000/000 تومــان یك میلیارد و یکصدو میلوین ریال واب موتور به مبلغ 675/000/000 ریال ششــصدو هفتاد و پنج میلوین ریال ارزیابی 
گردیده در مورخه 94/11/27 1394 ســاعت 9 صبح روز ســه شــنبه در دفتر شــعبه دوم اجرای احکام مدنی قوچان از طریق مزایده حضوری به فروش 
میرسد و مزایده از قیمت پایه كارشناسی شروع و به شخصی كه باالترین  قیمت را پیشنهاد كند فروخته خواهد شد و ده درصد بهای مزایده فی المجلس 
و بــه صورت نقدی بعنوان ســپرده از خریدار دریافت خواهد شــدو مابقی ظرف یــك ماه از تاریخ مزایده به صورت قبض ســپرده از برنده مزایده دریافت 
خواهد شــد چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر بهای مورد مزایده را نپردازد ده درصد ســپرده وی پس از كســر هزنیه مزایده به نفع دولت 
ضبط میشــود عالقمندان در صورت تمایل میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شــعبه مراجعه نمایند تا ترتیب بازدید انها از ملك مذكور از ســوی این 
دادگاه داده شــود كلیــه هزنیــه های نقــل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بــود تخلیه و تحویل ملك ارتباطی به این اجرا ندارد و مســتلزم اقدامات 

قانونی از سوی برنده مزایده میباشد. 387
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری قوچان

آگهی حصر وراثت
آقای جواد حداد دارای شناســنامه شــماره 464 فرزند محمد حســین از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه 
شادروان پدر وراث ذیل در تاریخ 1392/10/6  در قوچان اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- غالمرضا 
حداد ش ملی 0870267851 ت ت 35/1/1 نســبت  فرزند  ذكور مرحوم 2- علی اصغر حداد ش ملی 0872249328 ت ت 38/3/1 نســبت  فرزند  
ذكــور مرحوم 3- رســول حداد ش ملی 0872278309 ت ت 43/3/1 نســبت  فرزنــد  ذكور مرحوم 4- ابراهیم حــداد ش ملی 0823301850 ت ت 
47/1/15 نســبت  فرزنــد  ذكــور مرحوم 5- جواد حــداد ش ملی 0872313883 ت ت 49/6/1 نســبت  فرزند  ذكور مرحــوم 6- عفت حداد ش ملی 
0870243071 ت ت 32/3/1 نسبت  فرزند  اناث مرحوم 8- عزت  حداد ش ملی 0870266721 ت ت 40/6/1 نسبت  فرزند  اناث مرحوم اینك با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك نوبت روزنامه كثیراالنتشار یکمرتبه آگهی می نماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشــد. و هر وصیتنامه جز سری ورسمی كه بعد از این 

موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.386
رئیس شورای حل اختالف حوزه قوچان

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه اقای خداداد مختاری یکه پســته دارای شناســنامه شــماره 467 به شرح دادخواست به كالســه 2/905/94 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان عبدالحق مختاری یکه پســته به شناسنامه 1 در تاریخ 94/7/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به1- خداداد مختاری یکه پسته فرزند عبدالحق متولد 1357 ش ش 467 جام فرزند متوفی اینك 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 

متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.231
 شعبه 2 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به اقای مســعود و عارف عمادی فرزند كه به اتهام مشــاركت در ایراد ضرب عمدی موضوع شــکایت نرگس خاتون جاللی  تحت كالســه 
4/941097 د در این دادیاری تحت تعقیب قرار گرفته است و ابالغ احضاریه به وی به واسطه عدم شناسایی نامبرده امکان پذیر نشده است با نشر آگهی 
در یکی از روزنامه های محلی و برای یك نوبت احضار میگردد ظرف ســی روز پس از نشــر آگهی در روزنامه جهت دفاع از اتهام انتســابی در شــعبه چهارم 

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

آگهی احضار متهم
اقای علیرضا وكیلی شــما در پرونده كالســه 2/940744 ب حسب شکایت رضا قرائی متهم هستید به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از 
بی احتیاطی در حین انجام كار كه به علت عدم دسترسی به آدرس شما حسب مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی كیفری از طریق انشتار آگهی بصورت 
قانونی به شــما اباغ میگردد ظرف یك ماه از تاریخ انتشــار این آگهی جهت دفاع ای اتهام انتســابی در این بازپرســی حاضر گردید در صورت تمایل میتوانید 

برای خود وكیل انتخاب نمایید در صورت عدم حضور بدون اعالم عذر موجه بصورت غیابی اتخاذ تصمیم میگردد.
 بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گرگان

آگهی احضار متهم
اقای حست تشکری اصغریان  شما در پرونده كالسه 2/940744 ب حسب شکایت رضا قرائی متهم هستید به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی 
ناشی از بی احتیاطی در حین انجام كار كه به علت عدم دسترسی به آدرس شما حسب مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی كیفری از طریق انشتار آگهی 
بصورت قانونی به شــما اباغ میگردد ظرف یك ماه از تاریخ انتشــار این آگهی جهت دفاع ای اتهام انتســابی در این بازپرســی حاضر گردید در صورت تمایل 

میتوانید برای خود وكیل انتخاب نمایید در صورت عدم حضور بدون اعالم عذر موجه بصورت غیابی اتخاذ تصمیم میگردد.
 بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 شــاكی  گزارشــی به طرفیت متهم به نام ابراهیم صیدی به اتهام قاچاق اســلحه و مهمات تقدیم دادگاههای انقالب شهرســتان كرمانشاه نموده كه 
جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان كرمانشاه واقع در كرمانشاه بلوار بنت الهدی  ارجاع  و به كالسه 9409988323200030  
ثبت گردیده كه وقت رســیدگی آن 1394/12/11 و ســاعت 08:00 تعیین شــده اســت به علت مجهــول المکان بودن متهم  و بــه تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشــود تا متهم پس از 
نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه ای از كیفرخواســت را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. 4231
  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان كرمانشاه

ابالغیه
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : 1- رحیــم 2- فرج نــام خانوادگــی 1- عزیزی 2- عزیــزی نام پدر فرج نشــانی مجهــول المــکان تاریخ حضور 
1394/12/16 یکشنبه ساعت 11:30 محل حضور استان كرمانشاه شهرستان كنگاور بلوار شهید چمارن  ابتدای شهرک مهر دشت علت حضور در خصوص 

دعوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. 
 شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان كنگاور

متن آگهی احضار متهم ) مربوط به دادگاه با فرض وجود كیفرخواست(
 مجتمع دادگاه های جزایی شهرســتان كرمانشــاه به موجب كیفرخواست شماره  در پرونده كالســه 9409988315200772 برای حامد فزونی به 
اتهام ســرقت تقاضای كیفر نموده كه رســیدگی به موضوع به این شــعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1394/12/09 ساعت 11:00 تعیین گردیده 
اســت با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترســی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور كیفری مراتب یك نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق 

مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد 4321
 )مدیر دفتر شعبه 106 دادگاه كیفری دو شهرستان كرمانشاه ) 106 جزایی سابق

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه اقای عبدالرحیم رضویان دارای شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به كالسه 2/470/94 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شــادروان حســینعلی رضویان به شناســنامه 2778 در تاریخ 94/7/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- عبدالرحیم رضویــان ش ش 58 ت ت 42/8/1 محل صدور خواف پدر مرحوم 2- صغری نوروزی ش ش 
0760100268 ت ت 28/.71/1 محل صدور خواف همســر مرحوم 3- ثریا همه چیز فهم ش ش 0768937124 ت ت 44/11/29 محل صدور خواف 
مارد مرحوم اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر كسی اعتراضی دارد 

و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.238
 شعبه 2 حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان خواف

آگهی مزایده
بــه موجب پرونده كالســه 940143 اجرا شــعبه چهارم حقوقی اقای ابوالفضل جعفری ندوشــن فرزند حیدر علی بــه پرداخت تعداد 224 عدد 
ســکه بهــار آزادی بابت مهریه در حق محکوم له خانم اعظم یوســف آبادی فرزند ابراهیم  و پرداخت مبلــغ 155/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در 
حق دولت محکوم گردیده است با توجه به اینکه محکوم علیه تاكنون نسبت به پرداخت دیون اقدامی ننموده است از ناحیه محکوم له یك یك دستگاه 
اتومبیل پراید به شــماره انتظامی ایارن 54-594 ص88 معرفی و از طریق داریه اجرا توقیف گردیده اســت پس از ارجاع امر به كارشــناس منتخب 
خودرو فوق الذكر به شــرح ذیل ارزیابی شــده اســت از اتومبیل با مشــخصات ذیل بازدی و نتایج به شــرح ذیل اعالم میگردد خودروی ســواری پراید 
ســایپا  LE 131 ســفید رنگ مدل 1392 فاقد رنگ آمیزی و خســارت كه با توجه به میزان اســهالک مدل عرف بازار قیمت خودرو 160/000/000 
ریــال بــرآورد گردید. مقرر گردید در روز دو شــنبه مورخ 1394/11/19 ســاعت 9/00 صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادســتان 
محترم عمومی و انقالب شهرســتان ســبزوار در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری به فروش برســد مزایده از قیمت كارشناســی شــده شــروع و به 
كســانی كه باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند واگذار خواهد شد طالبین به خرید میتوانند پنج روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا تریب 
بادیدشــان از خودرو مذكور داده شــود قابل ذكر اینکه ده درصد مبلغ پیشــنهادی نقدا و فی المجلس از برنده مزایده دریافت خواهد شد تنظیم سند 

تابع مقررات جاری میباشد. 501 
اجرای احکام مدنی دادگستری سبزوار

گواهینامه موقت اینجانب مهران شــریفی  فرزند باقر به شــماره شناســنامه 41529 صادره از مشهد در مقطع كارشناسی رشته 
حقوق صادره از واحد دانشگاهی مشهد به شماره 38801182 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می 
شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی مشهد قاســم اباد بلوار امامیه ، نبش امامیه 42 سازمان مركزی 

شماره 2  سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسالمی اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایند.529

پروانه تاســیس كارخانه بنام شــركت كشت و صنعت جوین به شماره پروانه تاســیس 7728 تاریخ صدور 88/7/15 مربوط به 
خط تولید بســته بندی اســید سیتریك صادره از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار واقع در جوین نقاب 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد 313 جوین 

اینجانب احمد علی اكبر نژاد مالك خودرو پژو 405 به شــماره شاســی 24250166 و شــماره موتور 124851171938 شماره 
پالک 43 ص 169 ایران 52 به علت فقدان ســند كمپانی تقاضای رونوشــت )المثنی( اســناد مذكور را نموده اســت لذا چنانچه 
هر شــخص ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــركت ایران خودرو واقع در 

پیکانشهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهدشد 

اینجانــب احمــد علی اكبر نــژاد مالك خودرو وانت پیکان مدل 1378 به شــماره شاســی NAAA36AAX9G818568 و شــماره 
موتور 11487081245 شــماره پالک 43 ص 338 ایران 52 به علت فقدان ســند كمپانی تقاضای رونوشــت )المثنی( اســناد 
مذكور را نموده است لذا چنانچه هر شخص ادعایی در مورد خودروی مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
شــركت ایران خودرو واقع در پیکانشــهر ساختمان ســمند مراجعه نماید بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهدشد 

برگ ســبز و ســند مالیکت خودرو پریاد 111 به شــماره پالک 26 ایران 772 ب 43 و شماره موتور 4372283 و شماره شاسی 
S5430090076438   متعلــق بــه خانم رعنا نور محمدی موچنانی بــه كد ملی 0670214965 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد

برگ سبزســواری پراید LX مدل 1379 به شــماره پالک ایران 16-182 ج 46 وشــماره موتور  00156068 وشــماره شاســی 
S 1412279632594 بنام محمد حسن قاتمه مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. قم

 124 K 0008276  برگ سبز-سند كمپانی سواری پژو 405 مدل 1391 به شماره پالک ایران 99-174 ج 62 وشماره موتور
وشماره شاسی 902236 بنام محمد شریفی حسین آباد مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد. قم

البته ماوس CERBERUS دارد. 
جنس به کار رفته در پد م���اوس CERBERUS از الیاف 
پارچه سنگین است و به صورتی بافته شده که به گیمرها 
امکان کنترل بهتر ماوس و دقت بیشتر را در حین بازی 
فراهم کند. با وجود طراحی ضد فرس���وده شدن، پارچه 
مرغوب و گوشه های قالب دوزی شده این محصول، پس 

از این گیمرها نباید نگران تعویض پد ماوس خود باشند.

فناوری

پس ازمعرفی مادربوردهای X170 و X150 گیگابایت بر پایه چیپ ست 
Intel C236 و C232 در نمایشگاه CES 2016، دیگر ویژگی ها و قابلیت های 

این محصوالت نیز اعالم شده که بطور مختصر به آنها می پردازیم.

Intel Xeon E3- این مادربوردهای جدید عالوه بر پشتیبانی از پردازنده
V5 1200 و حافظه های DDR4 ب���ا پردازنده های Core i3، Pentium و 
Celeron سوکت 1151 هم سازگاری کامل دارند و بهترین انتخاب برای 
افرادی هستند که عالقه مند به در اختیار داش���تن قدرت پردازشی باالی 

پردازنده Xeon در رایانه های رو میزی خود هستند.
 Skylake جدید از معماری پردازنده های Intel Xeon در ساخت پردازنده
اس���تفاده ش���ده تا این پردازنده عالوه بر قابلیت های ذاتی خود با برخی 
ویژگی های Skylake مانند پشتیبانی از حافظه های DDR4 نیز سازگاری 

داشته باشد و قدرت پردازشی باالتری در اختیار کاربران قرار دهد.
فناوری ECC Memory به زبان ساده سیستمی است که بطور خودکار 
خطاهای مربوط به حافظه اصلی را بررسی و بر طرف می کند و از از کار افتادن 
سیس���تم )بصورت هنگ کردن، کرش کردن و ریستارت و خاموش شدن 
ناگهانی( جلوگیری می کند تا نهایت پایداری را در زمان اجرای پردازش های 

سنگین و طوالنی مدت تضمین کند.

 X16 Gen.3 این مادربورد ها یک درگاه مستقیم PCI-Express درگاه
است که پهنای باند 128 گیگابیت بر ثانیه را در اختیار کارت گرافیک قرار 

می دهد.
 USB 3.1 ب���ا دارا بودن X150 و GIGABYTE X170 مادربورد ه���ای
Type-C و USB 3.1 Type-A با پهنای بان���د 10 گیگابیت بر ثانیه )دو 
برابر نسل قبل( و پش���تیبانی از USB 2.0 و USB 3.0 امکان استفاده از 
تمامی ابزارهای USB را فراهم می  کند. همچنین گیگابایت امکان استفاده از 
پورت های جدید M.2 مبتنی بر PCI-Express X4 Gen.3 را دارند نیز برای 
این مادربوردها فراهم کرده تا پهنای باند 32 گیگابیتی را در اختیارابزارهای 

ذخیره سازی فوِق سریع کاربران قرار دهد.
پیش���رفته ترین پورت ارتباطی LAN  با نام Killer E2400 هم در این 
مادربورد ها به کار گرفته شده تا با استفاده از آخرین فناوری های شبکه در 
زمینه اولویت دهی به ارسال و دریافت اطالعات مهم، میزان تاخیر کاهش 

یافته و مدیریت کاربر بر چگونگی ارتباط شبکه افزایش یابد.

مهم ترین قابلیت های مادربورد های X150 و  X170 گیگابایت

ماوس گیمینگ 
CERBERUS نیز به گونه  
ای طراحی شده که با 
هرکدام از دست  های 
چپ و راست بتوان با 
آن بازی کرد، همچنین 
این ماوس دارای سوییچ 
تغییر حساسیت چهار 
مرحله  ای است تا امکان 
تغییرات سریع در دقت 
و حساسیت حرکات 
ماوس برای کاربر وجود 
داشته باشد

PB



سه مولفه مهم دوران پس از برجام
 

توافق هسته ای و اجرای برجام به طور حتم یکی 
از مهم ترین اتفاقات اقتصادی و سیاس����ی کشور 
طی ده سال گذشته به شمار می آید. اینکه امروز 
دستگاه دیپلماسی کشور و حاکمیت تعامل با جهان 
را به جای تقابل با آن انتخاب کرده، نشان از تغییر 
نگاه ها دارد. این تغییر نگاه در صورتی که به جهت 
درستی هدایت ش����ود، زمینه های رشد و توسعه 
کشور و رونق دوباره اقتصاد ایران را مهیا می کند. 
برهمین اس����اس امروز برجام و اجرای آن نه تنها 
یک فرصت که یک نعمت ب����زرگ و تاریخی برای 
اقتصاد ایران است. اما اگر قرار است برجام، التیامی 
بر دردهای امروز اقتصاد ما باشد، باید حداقل در 
مورد چند مولفه تصمیم گیری عاجل انجام دهیم.   
اوال: اقتصاد ایران ن����ه تنها به دلیل تحریم ها که 
به جهت فش����ارهای داخلی مانند سومدیریت های 
برجامانده از دوران کاس����بی با تحریم ها و فضای 
نامناسب کس����ب و کار به شدت تحت فشار است. 
بنابراین اگر قرار است برجام به نتیجه برسد، باید 
فضای کسب و کار هم در کش����ور بازسازی شود. 
آنچه امروز در کشور حاکم است نه اجازه کسب وکار 
به سرمایه گذار داخلی را می دهد و نه اینکه برای 

سرمایه گذار خارجی مطلوب است. 
ثانیا: درس تاریخی تحریم ها این بود که تسلط 
دولت بر اقتصاد کشور، در دوره های تاریخی مانند 
ایام تحریم ها موجب فلج اقتصاد کش����ور هم شد 
چراکه در زمانه تحریم ها هیچ کشوری حاضر نبود 
با دولت ایران کار کند. چه بسا اگر بخش خصوصی 
در ایران نقش اصلی و محوری را داشت، احتماال 
میزان خسارت تحریم ها کمتر می شد. اگر قرار است 
بازهم موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی در 
اندازه یک شعار باقی بماند، برجام هم نمی تواند ما 

را نجات دهد.
سوما: همه مشکالت ما خالصه در تحریم ها نبوده 
و نیس����ت. اجرای برجام و رفع تحریم ها به معنای 
رفع تنگناهای خارجی است ولی تکلیف تنگناهای 
داخلی چه می شود؟ شاید بهتر باشد که دولت در 
این دوره زمانی در مورد موضوعات سرنوشت سازی 
مانند واقعی سازی قیمت دالر، یارانه های نقدی و 
غیرنقدی و حتی موضوع نظام مالی و بانکی کشور 
در همین مقطع تصمیم گی����ری و اقدام کند. در 
صورتی که هرکدام از این مولفه ها به صورت درست 
و دقیق، اصالح نشوند، برجام هم نمی تواند اقتصاد 

ایران را دگرگون کند. 

معرفی برترین  خدمات پس از 
 IT فروش صنعت

اجالس برترین های صنعت IT و ارتباطات با رویکرد 
حمایت از حقوق مصرف کننده اردیبهشت ماه سال 95 در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار می شود.  
 ICT فناوران- در این همایش از واحدهای برتر حوزه
پس از ارزیابی و کارشناس���ی توسط انجمن حمایت از 
حقوق مصرف کننده در قالب اهدای لوح سپاس و نشان 

یادبود مراسم تجلیل به عمل خواهد آمد.

همایش سراسری چهره های 
ماندگار کیفیت برگزار می شود

همایش سراس���ری چهره های ماندگار کیفیت ایران، 
خرداد 95 برگزار می شود.

فناوران- در این همایش که مج���وز برگزاری آن از 
سوی انجمن علمی کیفیت صادر شده است، به منتخبان 
کشوری لوح و نشان چهره ماندگار اعطا خواهد شد.حمایت از 
تولیدات داخلی و تحقق اقتصاد دانش بنیان در جهت توسعه 

ملی و خودکفایی از اهداف برگزاری این همایش است.

نیازمندی های حمایت از 
صادرات فاوا

ادامه از صفحه اول
در این چرخه عوامل و الزامات متعددی وجود دارد که 
قطعا از چشم کارشناسان پنهان نیست و البته، در طول 
سال های گذشته، همواره بی برنامگی مفرط و تعدد نهادهای 
دخیل در این چرخه، موجب نادیده گرفته شدن این الزامات 
بدیهی شده است. یک مثال ساده، اقداماتی است که باید در 
زمینه بازاریابی محصول انجام داد. در دولت قبل، مصوبه ای 
به منظور یکپارچه کردن اقدامات در زمینه حضور شرکت ها 
در نمایشگاه های بین المللی به تصویب رسید، اما هیچ 
گاه عملیاتی نشد. در طول ده سال گذشته، هر از گاهی، 
نهادی )دولتی یا خصوصی( به صورت مستقل و با تصمیم 
مدیرانش، و معموال بدون برنامه ریزی مشخصی که تحصیل 
هدف توسعه صادرات را در پی داش���ته باشد، از حضور 
شرکت ها در نمایشگاه های بین المللی حمایت کرده است؛ 
اما هرگز، نه فرصت های بین المللی مناسب و شرکت های 
داخلی توانمند متناظر داخلی شناسایی شده اند و نه هیچ 
 گاه، فرایند و برنامه ای مش���خص برای این حضورهای 
بین المللی تدوین شده است.حاال با توجه به اهمیتی که در 
الیحه بودجه به صدور این محصوالت داده شده و از سوی 
دیگر، رفع تحریم ها به عنوان مهم ترین قفلی که بر دروازه 
تعامالت بین المللی ایران زده شده بود، در کنار ضرورت 
بیش از پیش توجه به صادرات، خوب است که در نخستین 
گام، چرخه، الزامات و نیازمندی ها برای حمایت از این گونه 

طرح های صادراتی تعیین و اعالم شود. 

New Tab New Tab

دریچه پنجره

رییس اتاق بازرگانی ایران اعالم کرد: 

مطالبات و پیشنهادهای بخش خصوصی برای ایفای نقش در پسابرجام

وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد در راستای تحریم هایی که تحت توافق هسته ای بین المللی برداشته می شوند، این 
کشور به شرکت های تابعه خارجی شرکت های آمریکایی اجازه خواهد داد با ایران تجارت کنند. این اقدام برای شرکت های 

آمریکایی فرصت حضور در ایران را فراهم می کند. 

ممنوعیت فعالیت شرکت های 
آمریکایی در ایران برداشته شد 

رییس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران که 
برگزاری آن با اجرایی شدن برجام مصادف شده بود، ضمن 
تبریک این موفقیت به ملت و نظام تاکید کرد: در این دوره 
تاریخی رسیدن به اقتصاد مقاومتی، سالم و مردمی مهم ترین 
کاری است که باید با همت بخش خصوصی و دولت به آن 

دست پیدا کنیم.
فناوران- محسن جالل پور رییس پارلمان بخش خصوصی 
کش���ور افزود: با اجرای برجام و ورود ایران به فصل جدید 
اقتصاد دالیل محکمی برای امیدواری به آینده ایران و اقتصاد 

ایران داریم.
 برجام پایان راه اصالح اقتصادی نیست

وی با تاکید بر این نکته که برجام را نباید پایان راه اصالح 
اقتصادی ایران دانس���ت، گفت: این قدم آغازین اما مهم و 
بسترساز در راستای اصالح صحیح اقتصاد ایران است. امروز 
آوارهای ریخته شده روی پیست مسابقه دونده اقتصاد ایران 
برداشته شده و اقتصاد به مسیر صحیح بازگشته است. اما 
کار دشوار و سنگین رقابت اقتصادی با رقبای منطقه ای را 

در پیش داریم.
جالل پور ادامه داد: باید در راس���تای ایجاد اشتغال قدم 
برداشته و مطمئن باشیم که امروز روز اولویت دادن همه به 

اقتصاد ایران است.
 بهبود فضای کسب وکار مطالبه ملی است

جالل پور بهبود فضای کسب وکار را مطالبه ملی دانست 
و گفت: این مهم نشدنی است، مگر ایجاد فرصت شغلی و 

تولید ثروت ایرانی به ارزش تبدیل شود و این با فرهنگ غنی 
اسالمی ایرانی هماهنگی و سازگاری دارد.

رییس پارلمان بخش خصوصی کش���ور، دولت مقتدر را 
امان سرزمین و مردم برشمرد و تاکید کرد: دولت به سمت 
خروج از بنگاه داری، کوچک ش���دن، کارشناسی شدن و 
چاالک شدن گام بردارد و خود را به سیاست گذار و نظارت 
محدود کند. دولت به جای اداره مس���تقیم و غیر مستقیم 
بخش اعظم صنایع و بنگاه ها ایرانی باید به تدوین استراتژی 

توسعه ایران بپردازد.
وی گفت: حفظ دس���تاوردهای مهم برج���ام در گروی 
شکوفایی اقتصادی و گس���تردگی تجارت خارجی کشور 
است. تنها راه بازگشت ناپذیر کردن تحریم ها آن است که 
بنگاه های قدرتمند و موثر جهانی در ایران س���رمایه گذاری 
کرده و بنگاه های امروز ما با مشارکت، تبدیل به شرکت های 
مشترک و برندهای مش���ترک بزرگ منطقه شوند. در این 
صورت اس���ت که هم تحریم بی اثر خواه���د بود و هم 
 حفظ سرمایه س���رمایه گذاران خارجی مانع تحریم خواهد 

شد.
 بنگاه های اقتصادی کار سنگینی پیش رو دارند

به اعتقاد جالل پور، بنگاه های ایرانی در باز تعریف بیزینس 
پالن خ���ود در ارتقای تکنولوژی و ارتق���ای بهره وری کار 
سنگینی پیش رو دارند. بخش خصوصی ایران تدبیر درایت و 
هدایت رهبری و تالش دولت و تیم مذاکره کننده که منجر 
به نتیجه شد را می ستاید و در ازای این دستاورد بزرگ، خود 

را موظف به استفاده بهینه از ظرفیت به وجود آمده برای 
توسعه ایران، ایجاد اشتغال، حرکت به سمت رونق، نگاه به 
بهره وری و خالصه تغییر ریل اقتصاد ایران به اقتصاد مردمی 

و خصوصی می داند.
رییس اتاق ایران در پایان؛ ایجاد فضای رقابتی، سالم، آزاد 
و فضای مناسب کسب و کار که پایه های رسیدن به اقتصاد 
مقاومتی است را مطالبه کرد و پیشنهاد داد که این مسایل، 
اولویت اول و مهم دست اندرکاران کشور باشد تا در این فضا 
بخش خصوصی بتواند وظیفه و رس���الت خط خودر در پسا 

برجام را به انجام برساند. 

5 بخش خصوصی

دولت به سمت خروج از 
بنگاه داری، کوچک شدن، 
کارشناسی شدن و چاالک 
شدن گام بردارد و خود را 
به سیاست گذار و نظارت 
محدود کند. دولت به 
جای اداره مستقیم و غیر 
مستقیم بخش اعظم صنایع 
و بنگاه ها ایرانی باید به 
تدوین استراتژی توسعه 
ایران بپردازد
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 وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت گفت: دس��تیابی 
به رش��د اقتصادی هشت 
درص��دی، س��خت ام��ا 
همچون دستیابی به توافق 
هسته ای با کشورهای غربی، 
شدنی و امکان پذیر است.

محمدرضا نعمت زاده افزود: 
در بررسی ها این مساله طرح 
شد که آیا می توانیم در طول 
این 10 س��ال به کشورهای 
صنعت��ی برس��یم؟ به این 
نتیجه رسیدیم که حتی با 
رشد هش��ت درصدی هم 
بعید است که به کشورهای 

صنعتی برسیم.

رییس سازمان توسعه تجارت

شرکت های ایرانی برای حضور در نمایشگاه های خارجی یارانه می گیرند 
نمایشگاه اختصاصی ایران در زمینه های مختلف به خصوص IT و صنایع مخابراتی 11 تا 14 اسفند در کابل برگزار خواهد شد

وعده 

معاون وزیر صنعت، معدن و تج���ارت گفت: با توجه به 
کمکی که دولت بابت پشتیبانی از صادرات صورت داده است، 
شرکت های واجد شرایط، چنانچه در نمایشگاه های تجاری 
کشورهای دیگر حضور یابند، یارانه صادراتی از سوی سازمان 

توسعه تجارت ایران دریافت می کنند. 
فناوران- افخم���ی راد در خصوص برگ���زاری دومین 
نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانس���تان، گفت: سازمان 
توسعه تجارت بخشی از هزینه مشارکت در این نمایشگاه را 

پرداخت می کند.
وی افزود: به تازگی با کمکی که دولت به صادرکنندگان 
صورت داده، بخشی از هزینه حضور آنها در نمایشگاه های 

خارج از کشور پرداخت می شود.

افخمی راد با تاکی���د بر مش���ارکت حداکثری فعاالن 
اقتصادی در نمایش���گاه  توانمندی های جمهوری اسالمی 
ایران در افغانس���تان گفت: نمایشگاه ها فرصت خوبی برای 
شکل گیری همکاری های مش���ترک میان دو کشور و نیز 
معرفی پتانسیل های تولیدکنندگان و صنعتگران ایرانی است 
و بنابراین از همه تجار و بازرگانان تقاضا داریم که با عرضه 
کاالهای خود در افغانستان به افزایش حجم تجارت ما با این 

کشور کمک کنند.
افخمی راد ادامه داد: نمایش���گاه یکی از ابزارهای خوبی 
است که برای حضور کاالهای ایرانی در بازارهای خارجی 
مورد استفاده قرار می گیرد و بر این اساس، افغانستان نیز به 
عنوان کشور همزبان و همسایه با ایران، پتانسیل باالیی برای 

توسعه صادرات محصوالت ایران دارد. افخمی راد گفت: برای 
پوشش ریسک صادرات به افغانستان، شرکت های بیمه ای و 
صندوق های ضمانت موجود در هر دو کشور، آمادگی حمایت 
الزم از صادرکنندگان را دارند و تالش می کنند تا با توجه به 
ریسک موجود، پوشش های بیمه ای داشته باشند، در عین 
حال باید کمک کنیم که ثبات هر چه بیشتر و زودتر در 
افغانستان برقرار شود چراکه امنیت شرط اول برای توسعه 
اقتصادی است و با ثبات و امنیتی که در آن کشور بوجود 

می آید، می توانیم تجارت را افزایش دهیم.
دومین نمایش���گاه اختصاصی ایران در افغانس���تان در 
زمینه های مختلف به خصوص  فناوری اطالعات و صنایع 

مخابراتی 11 تا 14 اسفند در کابل برگزار خواهد شد. 

مسعود خوانساری
رییس اتاق بازرگانی تهران

ادامه از صفحه 2

 اعتبار بخشی به اسناد الکترونیکی
براساس بند هفتم ماده 17 و به منظور توسعه دولت الکترونیکی و عرضه 
خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیکی و اصالت 
بخشیدن به اس���ناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی 
در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اس���ناد، صدور یا اعطای 
مجوز، اخطار و ابالغ، مبادله وجه، استعالم و مانند آن ضروری باشد، انجام 
 الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی معتبر بوده و کفایت 

می کند.

 ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی
براساس بند دیگر ماده 17 به منظور مقابله با جعل و ایجاد نظام اطالعات 
استنادپذیر الکترونیکی تا پایان س���ال دوم برنامه کلیه استعالمات هویت 
اشخاص حقیقی، حقوقی، کاال و خدمات، دارایی ها منقول و غیرمنقول )شامل 
ملک، وسایل نقلیه،  اوراق بهادار( و نشانی مکان محور بر اساس مفاد نقشه 

جامع دولت الکترونیکی کشور انجام می  گیرد.

 توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطالعات
در بند نهم ماده 17 آمده اس���ت: س���ازمان مدیری���ت و برنامه ریزی با 
همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نس���بت به توسعه و تکمیل 
نظام پایش ش���اخص های توس���عه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و 
دولت الکترونیکی و محتوای الکترونیکی و س���نجش مستمر شاخص های 
مذکور اقدام و با همکاری س���ازمان دس���تگاه های اجرایی تمهیدات الزم 
برای کاه���ش حداقل 50 درص���د از مراجعان حضوری به دس���تگا ه های 
اجرایی و دستیابی به حداقل 30 درصد معامالت کاال و خدمات به صورت 
الکترونیک���ی را فراهم می کنند، به طوری که رتبه ایران در س���طح جهان 
 در ش���اخص های مرتبط حداقل به میزان 30 رتبه در ط���ی برنامه، ارتقا 

یابد.
بند پایانی ماده 17 در مورد ش���رکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و 
اوراق بهاداراست و این موارد زیر می تواند به طریق الکترونیکی به روشی که 

به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می رسد، صورت پذیرد:
الف- ارس���ال گواهی نامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به 

صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی
ب - انتشار اعالمیه های پذیره نویس���ی و دعوت نامه های مجامع عمومی و 
اطالعیه ها از طرف شرکت به جای انتش���ار در روزنامه های کثیراالنتشار و 

جراید
ج- پذیره نویسی و تعهد خرید سهام ش���رکت به جای مراجعه به بانک و 

تکمیل اوراق مربوطه
د- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای

ه- صدور گواهی نامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهی نامه های حق تقدم 
خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها 

و- ثبت نقل و انتقاالت س���هام و گواهی نامه های حق تقدم خرید سهام 
شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی.

 به رسمیت شناختن رسانه های الکترونیکی
تنها ماده 17 نیس���ت که ردپای فناوری اطالعات در آن دیده می شود. 
براس���اس ماده بند س���وم قانون برنامه ششم توس���عه تمامی معامالت و 

قراردادهای خارج���ی که بیش از 10 میلیون دالر باش���د با رعایت قوانین 
مربوط تنها از طریق مناقص���ه محدود و یا بین المللی ب���ا درج آگهی در 
 روزنامه های کثیراالنتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی منعقد 

می شود.

 راه اندازی سامانه »سادا«
در بند سوم ماده 4 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است 
به منظور اس���تفاده از دارایی های دولت برای انتشار اوراق بهادار پیش بینی 
شده در این قانون ضمن اجرای س���امانه جامع اطالعات اموال غیر منقول 
دستگاه های اجرایی )سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیازبرای 
مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاه های اجرایی به منظور انتشار 

صکوک اسالمی اقدام کند. 
کلیه دستگاه های اجرایی ظرف سه ماه از ابالغ این قانون باید کله اموال 
غیر مقول خود را در این سامانه ثبت کنند و هر گونه واگذاری و فروش و 

بهره برداری از این اموال بدون ثبت در سامانه ممنوع است.
البته در بند یک این ماده نیز خبر خوش���حال کنن���ده ای برای فعاالن 
اقتصادی نوشته شده اس���ت و آن هم وعده تسویه بدهی دولت به اشخاص 

حقیقی از طریق انتشار اوراق بهادار است.

 اختصاص بودجه به توسعه فناوری
ماده 14 به توسعه اقتصاد دنش بنیان و فناوری های نوین از جمله فناوری 
اطالعات و ارتباطات پرداخته اس���ت. براساس بند س���وم این ماده تمامی 
دستگاه های اجرایی مجازند حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای و حداقل 
دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های س���رمایه ای خود را برای امور 

پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند.
همچنین به منظور افزایش بهره وری و اجتن���اب از اجرای پژوهش های 
تکراری، کلیه دس���تگاه های اجرایی موظفند فهرس���ت طرح ها، پروژه های 
پژوهشی و فناوری و پایان نامه ها و رساله های خود را در سامانه »سمات« 

ثبت کنند.
همچنین کلیه ش���رکت های دولتی و نهادهای عموم���ی غیر دولتی و 
شرکت های وابس���ته و تابعه موظفند معادل 3 درصد از سود قابل تقسیم 
سال قبل خود را برای امور تحقیقاتی و توس���عه فناوری در بودجه ساالنه 

منظور کنند.

 اعالم آنالین آمار زندانیان
براس���اس بند 4 ماده 24 و در اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری و 
کاهش ساالنه حداقل 10 درصد از آمار زندانیان، سازمان زندان ها مکلف است 
ضمن آگاهی مقامات قضایی از وضعی���ت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، 
ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط  و با رعایت جهات امنیتی  در 

اختیار مقامات قضایی صالحیت دار قرار دهد.

 دیپلماسی در خدمت فناوری های نوین
در ماده 25 وزارت امور خارجه موظف ش���ده است به تقویت دیپلماسی 
اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کاال و خدمات 
فنی و مهندسی، تامین مالی و جذب سرمایه گذاری خارجی و دستیابی به 

فناوری های نوین اقدام کند.
همچنین در ماده 29 نیز بر توس���عه و تقویت توان جنگ الکترونیکی در 

قالب ارتقای توان بازدارندگی تاکید شده است. 

گزارش فناوران از احکام برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات

احکام ICT از فرهنگ و سالمت در برنامه ششم توسعه  پررنگ تر شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جلسه کارگروه 
مدیریت فضای مجازی استان قم گفت:

امروز شبکه های اجتماعی جای همه رسانه ها را 
گرفته اند

فضای  در  انتخاباتی  جرائم  از  پیشگیری  عنوان  با  که  نشست  این  در 
مجازی و با حضور مدیرعامل شرکت مخابرات ایران،فرماندار ، معاون رئیس 
قم  استان  مخابرات  در شرکت  اعضاء  دیگر  و  دادستان  دادگستری،معاون 
در  انتخاباتی  جرائم  و  تخلفات  وقوع  از  پیشگیری  های  راه  شد،  تشکیل 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت.در این جلسه 
مقرر شد کاندیداهای انتخاباتی نسبت به رعایت قوانین ناظر بر انتخابات و 

تبلیغات در فضای مجازی توجیه شوند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه باید تهدیدات فضای 
با استفاده از  از نهادهای فرهنگی خواست  مجازی به فرصت تبدیل شود 
فضای مجازی این محیط را به فضای معروف تبدیل کنند تا از آسیب های 

اجتماعی در فضای مجازی کاسته شود.
سید اسدا...دهناد از نهادهای فرهنگی خصوصا شورای انقالب فرهنگی 
خواست برای مدیریت فضای مجازی کشور بلکه جهان اسالم چاره اندیشی 
نهادهای  و  فرهنگی  دستگاههای  حضور  کرد  تاکید  همچنین  وی  کنند، 
دینی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی باید فعالتر باشد.وی در ادامه 
افزود: رشد و پیشرفت فناوری اطالعات و ارتباطات اعم از سخت افزار و نرم 
افزار بویژه در 15 سال اخیر بسیار بی سابقه بوده است و به موازات پیشرفت 

امکانات، ضریب افزایش کاربران بصورت بی سابقه ای رشد کرده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: امروز فقط یک شبکه اجتماعی 
به نام تلگرام 14 میلیون کاربر در ایران دارد که میانگین استفاده آنها در 
روز احتماال بیش از 2 ساعت در هر نفر باشد یعنی چندین برابر تماشای 

تلویزیون.
ها  رسانه  همه  جای  اجتماعی  های  شبکه  امروز  گفت:  پایان  در  وی   

را گرفته اند.
اجراي چهار پروژه بهينه سازي شبکه توزیع برق در 

شهرستان مهدیشهر
کاهش  و  ضعیف  فشار  و  متوسط  فشار  های  شبکه  اصالح  منظور  به 
خاموشی های ناخواسته، چهار پروژه بهینه سازی در شهرستان مهدیشهر 
اجرائی شد.سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان مهدیشهر با اعالم این 
خبر گفت: بهسازی خط 20 کیلوولت و فشار ضعیف هوائی واقع در منطقه 
این  به  اشاره  با  انجام رسیده است.مهندس حسین حافظی  به  آباد  اسالم 
امام  که عملیات تبدیل 1 هزار و 52 متر شبکه سیمی حدفاصل میدان 
افزود:  گردیده  اجرائی  درجزین  )ره(  خمینی  امام  میدان  تا  )ع(  حسین 
شهرک  در  سیمی  شبکه  جای  به  خودنگهدار  کابل  متر   850 جایگزینی 
انقالب کوی شکوهی شهمیرزاد نیز به اجرا درآمده است.وی با عنوان این 
فاصل  حد  هوائی  مداره  دو  متوسط  فشار  شبکه  متر   700 و  هزار   1 که 
پست انقالب تا پست شهید باهنر مهدیشهر زمینی شده اضافه کرد: برای 
اجرای چهار پروژه ذکر شده، مبلغ 3 میلیارد و 821 میلیون ریال سرمایه 

گذاری شده است.
نخستين جلسه شورای اداری مدیرعامل جدید 

شرکت مخابرات استان گلستان برگزار شد
مخابرات  شرکت  جدید  مدیرعامل  اداری  شورای  جلسه  نخستین   
برگزار  تابعه  و  ستادی  ادارات  روسای  معاونین،  با حضور  گلستان،  استان 
که  جلسه  این  در  گلستان،  استان  مخابرات  شرکت  جدید  شد.مدیرعامل 
روز گذشته  در سالن جلسات مرکز ولیعصر )عج( این شرکت برگزار شد با 
تاکید بر اهمیت بحث مشتری مداری، مشترکین مخابرات را سرمایه های 
به  اقدام  ارائه مناسب خدمات به مشتریان و  این شرکت دانست و گفت: 
موقع هر همکار در حوزه مربوط به آن، می تواند بر عملکرد سازمان تاثیر 

بسزایی داشته باشد.
مهندس شهمرادی، درباره پیمانکاران شرکت مخابرات استان نیز گفت: 
نظارت،  با  باید  و  ندارد  اولویت  بقیه  به  نسبت  پیمانکاری  هیچ  ما  نظر  از 
کنترل و حمایت از پیمانکاران به ویژه پیمانکاران بومی استان از بروز هر 

گونه شائبه اجتناب کنیم.
وی، حضور به موقع و اشراف هر مدیر به حوزه کاری خود، پاسخگویی 
صحیح به آمار و اطالعات و همچنین شناخت فرآیند دقیق کار، را از جمله 
اهداف  این  به  دستیابی  گفت:  و  برشمرد  مدیران شرکت  مهم  ویژگیهای 
با برنامه ریزی درست و خودجوش و توجه به مقوله تمرکز کاری امکان 

پذیر خواهد بود.
فرصتهای  باید  همچنین  کرد:  تصریح  ادامه  در  شهمرادی،  مهندس 
الزم برای باالبردن انگیزه های کاری بیشتر برای همکاران فراهم شود تا 
بیشتر از گذشته شاهد مشارکت همه پرسنل در امور و در نتیجه رضایت 

مشترکین شرکت از نظر امور کمی و کیفی باشیم.
به معاونین،  استان گلستان، خطاب  مدیرعامل جدید شرکت مخابرات 

مدیران، و روسای شرکت، از آنان خواست که با طرح برنامه های نوآورانه 
افزایش درآمد و کاهش هزینه ها  برنامه های جدید، در خصوص  ارائه  و 
باشند.شهمرادی،  را داشته  اهتمام الزم  و  به وضع موجود تالش  توجه  با 
خدمات  بهتر  ارائه  باید  مخابراتی  کادر  و  پرسنل  همه  کرد:  نشان  خاطر 
به مشترکین را سرلوحه کار خویش قرار دهند تا شاهد آینده ای روشن 
پایان  در  است؛  باشیم.گفتنی  گلستانی  عزیز  و همشهریان  مخابرات  برای 
این جلسه معاونین و روسای ادارات رفاه، حراست ، دبیر کمیته الوصولی 
کاری  وظایف  خصوص  در  را  مطالبی  هریک  نیز  سازمانی  تعالی  مدیر  و 

خود ارائه کردند.
مدیرعامل جدید شرکت مخابرات استان گلستان 

معرفی شد 
 در مراسمی با حضور مهندس تراکمه ، معاون تنظیم مقررات شرکت 
الملل  اموربین  ، دکتر زارعیان ،مدیر کل روابط عمومی و  ایران  مخابرات 
شرکت مخابرات ایران ، مهندس امامی نماینده مردم گرگان وآق قال ودکتر 
و  ترکمن  ،بندرگز،بندر  کردکوی  شهرستانهای  مردم  نماینده  مهر  نظری 
گمیشان در مجلس شورای اسالمی  و مهندس مرگدری، معاون استاندار 
مخابرات  مدیرعامل جدید شرکت  عنوان  به  مهندس شهمرادی  گلستان، 

استان گلستان معرفی شد.  
 IP و  ثابت،انتقال  تلفن  نسل جدید شبکه  از طراحی  تراکمه  مهندس 
کشور خبرداددراین مراسم معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران، از 
طراحی نسل جدید شبکه تلفن ثابت، انتقال و IP کشور با حضور مشاورین 
مجرب بین المللی خبرداد وگفت : عملیات اجرایی آن نیز در حال انجام 
یکپارچه  بر  مبنی  شرکت  مدیره  هیئت  ابالغ  به  ؛  تراکمه  است.مهندس 
موازی  وگفت: حذف  اشاره کرد  در کل کشور  عملیاتی خود  سازی مدل 
یکپارچه  ، چابک سازی سازمانی، وحدت رویه کشوری و مدیریت  کاری 
مشتریان بخشی از دستاوردهای این یکپارچه سازی مدل عملیاتی شرکت 
خواهد بود.وی به حضور اپراتورهای جدید FCP در بازار رقابت اشاره کرد 
و گفت : در این شرایط لزوم حضور قدرتمند شرکت مخابرات ایران برای 

کسب رضایت ذی نفعان خود همواره راهرو اصلی این شرکت بوده است.
و  سهامداران  مشتریان،  کارکنان،  نیازهای  واکاوی   ، تراکمه  مهندس 
به عنوان گروه های اصلی ذی  را  ایران  تامین کنندگان شرکت مخابرات 
نفعان کالن این شرکت ، ضروری دانست و گفت :بر این اساس، این شرکت 
برنامه مدونی برای استراتژی ، کارکنان، مهارت ها ، سیستم ها وساختار 
شرکت  عظیم  رسالت  همچنین  وی  است.  کرده  وتهیه  بینی  پیش  خود 
دانست  ارتباطات  مناسب  به شاخص های  یافتن  را دست  ایران  مخابرات 
و گفت: در همین عرصه ، شرکت مخابرات استان گلستان نیز بخشی از 
این رسالت را عهده دار است .رسالتی که با همدلی وهمزبانی تمامی دست 

اندرکاران صنعت ارتباطات کشور نتیجه بخش خواهد بود .
مدیرعامل شرکت آبفا گلستان:4 پروژه بزرگ در 

شرکت آب وفاضالب استان گلستان با فاینانس اجرا 
خواهد شد

گلستان  استان  وفاضالب  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهندس محمد هادی رحمتی با اشاره به تشکیل قانون درسال 69 برای 
های  طرح  اجرای  در  خصوصی  بخش  پتانسیل های  از  بیشتر  استفاده 
برای  آن سال  قانون مصوب  مالی گفت: هدف  تامین  برای  وفاضالب  آب 
مالی  منابع  بر  مبتنی  مستقل  ایجاد شرکت های  آبفا  تشکیل شرکت های 
خودگردان بود که خوشبختانه در قانون این موضوع به درستی درج شد.در 
سیاست های وزارت نیرو بر این موضوع تاکید شده و خوشبختانه این کار 

در بخش آبفا در مرحله خوبی قرار دارد.
وی با اشاره به تعریف فاینانس جاری در بخش آب و فاضالب گفت: برای 
اولین بار در استان این مکانیزم تعریف شده و براساس آن سرمایه گذار همه 
کارها را از سرمایه گذاری تا تامین تجهیزات اجرا و درآمدهای پروژه نیز در 
حساب ها نگهداری خواهند شد و متعاقبا براساس پیشرفت کار به سرمایه 

گذاران پرداخت خواهیم داشت.
این مطلب که  بیان  با  مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
با حجم سرمایه گذاری 274 میلیارد تومان در گرگان،گنبد،علی  4 پروژه 
آباد،آق قال ،بندر ترکمن ،کردکوی ،بندرگز و گمیشان از طریق فاینانس 
تعریف شده است گفت: اگر بتوانیم قراردادها را سامان دهیم و حمایت ها 
الزم را داشته باشیم به اهدف شرکت آب و فاضالب استان گلستان نزدیک 

خواهیم رسید.
تاسیسات  ایجاد  طرح  کرد  خاطرنشان  رحمتی  هادی  محمد  مهندس 
مشارکت  با   BOO روش  به  گمیشان  و  بندرترکمن  کن  شیرین  آب 
سرمایه گذار  بخش خصوصی از طریق فاینانس و با اعتبار بالغ بر 30.3 
و  هزار   7 این طرح  اندازی  راه  با  و  اجرا  ماه  مدت 14  به  تومان  میلیارد 
افزوده خواهد  این شهرها  تامین  به منابع  600 متر مکعب در شبانه روز 
شد و امیدواریم  با سرمایه گذاری که در این بخش انجام شده قسمتی از 

مشکالت تامین آب شرب این شهرها مرتفع گردد.
وی اظهار داشت در راستای ایجاد تاسیسات فاضالب شهرهای آق قال 

اخبار شهرستان ها
و علی آباد کتول شرکت آب وفاضالب استان گلستان اقدام به استفاده از 
سرمایه گذار با تامین کننده منابع مالی در قالب عقود اسالمی  نموده و 
و  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون   56 ماده  مجوز  دریافت  با 
الحاقیه های آن برای شهر آق قال  مبلغ 84 میلیارد تومان و برای شهر 
علی آباد مبلغ 113 میلیارد تومان اخذ مجوز نموده که در مرحله انتخاب 

سرمایه گذار می باشد.
گرگان  شهرهای  فاضالب  انشعاب  نصب  کرد  تصریح  رحمتی  مهندس 
،بندرگز،بندرترکمن ،کردکوی و گنبدبا اعتبار بالغ بر 12 میلیارد تومان از 
دیگر پروژه هایی است که  به روش فاینانس جاری در حال اجرا است و با 
وجود استقبال خوب سرمایه گذاران برای اجرای نصب انشعابات فاضالب 
شهری در شهرهای مذکور  ان شاءاهلل بخش عظیمی از مشکالت شهروندان 

جهت دفع فاضالب بهداشتی مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان خاطرنشان کرد براساس 
برنامه ریزی ها قصد داریم با استفاده از تسهیالت بانکی ، فاینانس های 
بانک  تسهیالت  محل  از  و   شده  تصفیه  پساب  تضمینی  خرید   ، داخلی 
توسعه اسالمی به میزان 230 میلیون یورو ضریب استفاده مشترکان شبکه 

فاضالب در گلستان را افزایش دهیم .
بااعطای حکمی:

امير بنی کریمی بعنوان ریيس شورای امر به معروف و 
نهی از منکر شرکت نفت گلستان منصوب شد

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

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

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

برعهده دارد.
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته المپياد 
ورزشی فوتبال در دبستان پسرانه پزشکيان اراک

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

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

فرهنگی ورزشی شهرداری اراک به مدیر و دبیر ورزش مدرسه اهدا شد.
برنامه عملياتی ساليانه شرکت توزیع برق سمنان در 

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

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

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

مدیریت مصرف برق در سال آتی پیش بینی و اجرائی خواهد شد. 

برگزاری دوره اصول و آئين تشریفات در شرکت 
توزیع برق سمنان

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

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

و مراجعین و در مجموع به مدت 150 نفر ساعت به اجرا در
آمده است.

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

مدّرس این دوره آموزشی ارائه شده است.
تبدیل شبکه توزیع برق روستای قهج سفلی 

منطقه بسطام به کابل خودنگهدار
فشار ضعیف  تبدیل شبکه  پروژه  اجرای  از  بسطام  برق  امور  مدیر 

هوائی مسی روستای قهج سفلی به کابل خودنگهدار خبر داد.
مهندس جمال فرخ زاده اظهار داشت: این طرح در راستای کاهش 
قابلیت  ارتقای  شبکه،  بار  تعدیل  هدف  با  و  الکتریکی  انرژی  تلفات 
مشترکان  مندی  رضایت  افزایش  و  رسانی  برق  خطوط  اطمینان 
عملیاتی شده است. وی یادآور شد: در این طرح، 2 هزار و 200متر 
سازی  بهینه  و  شده  مسی  سیم  شبکه  جایگزین  خودنگهدار  کابل 
گردیده است. وی با اشاره به این که این روستا دارای 150 اشتراک 
ریال  میلیون  پروژه 300  این  اجرای  منظور  به  گفت:  باشد  می  برق 

اعتبار صرف شده است.
کشتی آلومينای ایرالکو از هند رسيد

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

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

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

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

ها به منظور کاهش نارضایتی هاي مشتریان مي باشد.
بیشتر  ارتباط  برای  فضایی  ایجاد  باعث  اقدام  این  کرد:  اضافه  وي 
به  مستقیم  به صورت  ایشان  انتقال مشکالت  و  مشتریان  تر  و ساده 
سازمان خواهد شد.وي در ادامه تصریح کرد: با توجه به سرعت رشد 
تغییر  سرعت  به  نیز  مشتریان  تقاضای  سطح  اطالعات،  و  تکنولوژی 
فناوری  واحدهاي  توسط  تغییرات  این  نمودن  دنبال  انتظار  و  کرده 
اطالعات از یک سو و مشکالت اجرا، تولید و ارایه خدمات الکترونیکی 

از سوی دیگر باعث نارضایتی مشتریان از واحد های فناوری اطالعات 
می گردد که با تشکیل واحد امور مشتریان مي توان بر این مشکالت 
فائق آمد.مدیرعامل سازمان فاوا با بیان اینکه  تاکید سازمان بر ایجاد 
است  مداری  مشتری  کالن  های  سیاست  نمودن  دنبال  واحد  این 
ویژه  اهمیت  از  مشتری  نظر  سازمان،  خدمات  ارائه  در  داشت:  بیان 
برخوردار بوده و با این خط مشي برطرف نمودن نیاز مشتری به عنوان  
بزرگترین ارزش برای هر مجموعه- که  جزء چشم انداز هاي تمامي 
سازمان ها  مي باشد- می تواند در سازمان فاوا به صورت مشخص تر 
دنبال گردد.  در این رابطه مهندس مجید غالمي، مدیر امور مشتریان 
سازمان فاوا  در سخناني با اشاره به اهداف سازمان فاوا در این راستا 
بیان داشت: این سازمان با توجه به شرایط خاص خود با هدف کوتاه 
افزایش  برای  سازمان  و  مشتریان  بین  اثربخش  ارتباط  ایجاد  مدت؛ 
اعتماد بین آنها و هدف بلند مدت؛ شناسایی نقاط چالش زاي ارتباطی 
بین مشتری و سازمان و پیگیری جهت رفع آنها، واحد امور مشتریان 
را ایجاد نموده است.وي در پایان ابراز امیدواري کرد تا سازمان فناوري 
اطالعات وارتباطات شهرداري اصفهان بر اساس رویکرد جدید بتواند 
خدماتي با کیفیت باال و مناسب تر از قبل را در اختیار شهرداری و 

شهروندان اصفهان قرار دهد.
احداث شهرک نمایشگاه های اتومبيل در 

پيرانشهر آغاز شد
تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون   : علیار  امیررضا   - ارومیه 
شهرک  گفت:  آذربایجان غربی  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان 
آن  احداث  مراحل  و  کلنگ زنی  پیرانشهر  اتومبیل  نمایشگاه های 
در سال گذشته در شهرستان  داشت:  اظهار  آغاز شد. محمد دهقان 
پیرانشهر زمین شهرک نمایشگاه های اتومبیل توسط بخش خصوصی 

خریداری و امسال نیز کلنگ زنی و مراحل احداث آن آغاز شد.
و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت آذربایجان غربی تصریح کرد: در این رابطه هم اینک بتن ریزی 
بین مجری طرح،  به عدم هماهنگی  توجه  با  اما  انجام شده  مغازه ها 
شهرداری و اداره صنعت ،معدن و تجارت جلسه ای برگزار و نحوه انتقال 
و  مجریان  هماهنگی  و  دستورالعمل  با  پروژه  اجرای  تطبیق  واحدها، 

نماینده شهرداری با اتحادیه اصناف بررسی شد.
وی بیان کرد: بنابراین با توجه به تصویب ضرورت هماهنگی مقرر 
مربوطه  اتحادیه  و  اصناف  اتاق  اداره شهرستان،  با  شد مجریان طرح 
طرح  این  محل  از  نهایت  در  و  داشته  را  الزم  هماهنگی  و  همکاری 

بازدید به عمل آمد.
توسعه  اداره  ماهه   9 عملکرد  گزارش  به  اشاره  با  دهقان 
کارگروه  جلسه  نخستین  امسال  گفت:  استان  تجاری  زیرساخت های 
مزاحم  و  آالینده  انتقال صنوف  و  توسعه شهرک های صنفی  و  ایجاد 
برگزار و مسائل و مشکالت اتحادیه درودگران بررسی شد و با توجه به 
ارائه راهکارهای الزم توسط ادارات ذی ربط مقرر شد اخذ انشعاب آب، 

برق و گاز پیگیری شود.
معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
مجتمع  احداث  پیشرفت  روند  زمینه  در  آذربایجان غربی  تجارت  و 
ضایعات افزود: در این زمینه مقرر شد استعالمات الزم از سازمان راه و 

شهرسازی استان اتخاذ شود.
دهقان تصریح کرد: با توجه به استخراج اطالعات واحدهای صنفی 
با پروانه از سایت مرجع ایرانیان و آمار اعالمی اتحادیه نمایشگاه داران 

اتومبیل ارومیه، هم اینک 290 واحد با پروانه و 70 واحد بدون پروانه 
در حال فعالیت هستند.

واحدهای  اطالعات  به جمع بندی  توجه  با  آن  بر  عالوه  افزود:  وی 
است،  واحد   417 مجموع  در  که  سه  تا  یک  فاز  مجتمع  احداثی 
هم اکنون تعداد واحدهای احداثی 57 واحد بیشتر از واحدهای صنفی 
موجود بوده و بنابراین با توجه به عدم ارائه مستندات و دالیل کافی 
توجیهی و به دلیل نداشتن توجیه فنی و اقتصادی، درخواست اتحادیه 
نمایشگاهداران ارومیه و اشخاص حقیقی برای احداث فاز چهار مورد 

موافقت کارگروه قرار نگرفت.
و  معدن  صنعت،  سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
تجارت آذربایجان غربی اظهار داشت: امسال در شهرستان تکاب برای 
ادارات  از  متشکل  کارگروه  جلسه  مزاحم،  و  آالینده  صنوف  انتقال 
به شهرک های صنفی  انتقال اصناف  مرتبط تشکیل و طرح توجیهی 
اتحادیه ها در حال مکان یابی  با هماهنگی  اصناف  اتاق  و  بررسی شد 

برای احداث شهرک صنفی است.
برگزاری کارگاه آموزشی بين المللی کشاورزی و 

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

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

کشاورزی استان مرکزی انجام خواهد پذیرفت.
به ميزباني شرکت شهرکهاي صنعتي استان 

مرکزي :
دومين جلسه هماهنگي کار گروه اجرایي توسعه 

بنگاه هاي کوچک و متوسط استان برگزار شد
به میزباني شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي دومین جلسه 
هماهنگي کارگروه اجرایي توسعه بنگاه هاي کوچک و متوسط استان 
با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي ، رئیس 
اتاق اصناف ، معاونان سازمان صنعت ، معدن و تجارت و مدیران حوزه 
صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتي در محل سالن جلسات این 

شرکت برگزار شد . 
و  تولیدي  انتقال صنوف  راستاي  در  نحوه همکاري  این جلسه  در 
قرار گرفت  بررسي  مورد  استان  نواحي صنعتي  و  به شهرکها  آالینده 
و مقرر گردید براي حل مشکالت جلسه اي مشترک با حضور تمامي 
روساي اتحادیه ها برگزار گردد تا میزان زمین مورد نیاز صنوف و محل 

استقرار آنها در شهرکها و نواحي صنعتي مشخص گردد .
در  مرکزي  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  عامل  مدیر  آمره 
زمین  از  انتفاع  حق  واگذاري  شرایط  به  توجه  با   : گفت  جلسه  این 
و تاسیسات در شهرکها و نواحي صنعتي ، این مهم فرصت مناسب و 
مطلوب براي توسعه فعالیت هاي صنوف است و این شرکت آمادگي 
کامل را جهت هرگونه همکاري با صنوف در چارچوب قانون و مقررات 

را دارد .

فراخوان عمومی
 انتخاب بیمه گر

شهرداری ارومیه در نظر دارد جبران هزینه های درمان مازاد بر سهم بیمه سازمان تامین 
اجتماعی و خدمات درمانی ) بیمه تکمیلی ( کارکنان شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری 
ارومیه را از طریق شرکت های   بیمه ای واگذار نماید .لذا از شرکت های بیمه ای که مایل 
به همکاری هستند درخواست میشود جهت دریافت آگهی فراخوان به امور قراردادهای 

شهرداری مرکزی و یا به سایت شهرداری به آدرس  www.urmia.ir  مراجعه فرمایند .
حضرت پور
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فعال منتظر ساعت جدید اپل 
نباشید

در حالی که انتظار می رفت اپل نس���خه جدید 
ساعت هوشمند خود را در طول یکی دو ماه آینده 
به بازار معرفی کند، ام���ا ظاهرا این غول آمریکایی 

قصد ندارد به زودی این دستگاه را راهی بازار کند.
فناوران- اپل س���ال گذشته س���اعت هوشمند 
اپل واچ را در طول سه ماهه ابتدایی سال عرضه کرد 
و انتظار می رفت که امسال نیز همانند سال گذشته 
نسخه بعدی این ساعت را روانه بازار کند، اما ظاهرا 
این ساعت در طول سه ماهه دوم سال معرفی خواهد 
شد.انتظار می رود نسل جدید ساعت هوشمند اپل از 
قابلیت هایی همچون عمر باتری باال و بدنه سبک تر به 
بازار عرضه شود.گزارش  های حاکی است که کمپانی 
کوانتا به عنوان شریک سخت افزاری اپل قصد دارد 
اپل واچ ۲ را به صورت آزمایشی از ماه آینده میالدی 
تولید کند. بر این اس���اس انتظار م���ی رود اپل در 
جریان برگزاری مراسم ماه مارس خود از نسل جدید 
مک بوک های خود و آی مک در کنار آیفون ۴ اینچی 

که با نام 6c شناخته می شود، رونمایی کند.

لومیای 222 دالری مایکروسافت 
در راه است

گوش���ی Lumia 650 یکی از گوشی های پرچمدار 
مایکروسافت است که س���روصدای زیادی به پا کرده و 
شایعات بسیاری را به دنبال داشته است. این گوشی که 
احتماال در کنگره جهانی موبایل رونمایی می شود، ظاهرا با 

قیمت ۲۲۲ دالر به بازار عرضه می شود.
فناوران- گوشی Lumia 650 یکی از پرچمداران 
جدید مایکروسافت است که بسیاری انتظار ورود آن به 
بازار را می کشند.بر اساس اطالعات منتشر شده درباره این 
 ،HD گوشی، انتظار می رود دارای صفحه نمایش ۵ اینچی
پردازنده  اسنپدراگون ۲۱۰، دوربین اصلی ۸ مگاپیکسل، 
بلندگوهایی در پنل جلوی گوش���ی و باتری دو هزار 
میلی آمپر ساعتی باشد.این گوشی احتماال در نمایشگاه 
MWC امسال معرفی خواهد شد. همچنین این گوشی از 
سرویس های شبکه نسل چهارم پشتیبانی می کند و دارای 

سیستم عامل ویندوز ۱۰ موبایل نیز خواهد بود. 

New Tab

پیامک

گزارش ها حاکی است با به سرانجام رسیدن برجام و لغو تحریم ها، شعبه های خارجی شرکت های آمریکایی می توانند از این پس با 
ایران تجارت کنند. ممنوعیت فعالیت شرکت های آمریکایی با ایران از سال ۲۰۱۲ توسط کنگره وضع شده بود. وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده اعالم کرد در چارچوب کاهش تحریم ها علیه ایران، به شعبه های خارجی شرکت های آمریکایی اجازه تجارت با ایران را خواهد داد. 

یک گام تا حضور اپل، گوگل و 
مایکروسافت در کشور

بازار موبایل فعال واکنشی به برجام نشان نداد
کش����ورهای اروپایی واردات محصوالت مختلف به ویژه 
آی تی به کشور کاهش یافت و این موضوع باعث شد تا 
شرکت ها برای واردات محصوالت فناورانه به بازار ایران 
مجبور ب����ه دور زدن تحریم ه����ا و واردات محصوالت با 

واسطه شوند.
این موضوع نه تنها باع����ث افزایش قیمت محصوالت 
مختلف شد، بلکه واردات قاچاق را به کشور تشدید کرد. 
بر این اس����اس با لغو تحریم ها شاید به نظر برسد که به 
سرعت بازار تحت تاثیر قرار گرفته و واردات محصوالت 
مختلف به ویژه گوش����ی موبایل از مبادی قانونی صورت 
گیرد و بازاری که سال هاست از رونق افتاده دوباره حال 

و هوایی تازه بگیرد.
اما در طول یکی دو روز گذشته که تحریم ها لغو شد 
برخالف تصورها نرخ دالر فقط با تغییر اندکی همراه بود 
و نوسان کمی داشت و دوباره قیمت به نرخ چند روز پیش 

خود بازگشت.
اگرچه شاید بازار موبایل کمی با سایر بازارها متفاوت 
باشد. امسال بازار موبایل کشور از اوایل سال رونق زیادی 
نداشت و هر روز این بازار بیشتر کساد شد به نحوی که 
تا سه ماهه پایانی سال نیز این بازار همچنان در کسادی 

به سر می برد.
البته بازاریان مشکالت اقتصادی مردم را عامل اصلی 
کس����ادی بازار می دانند و تصور می کنن����د موضوع لغو 
تحریم ها به این س����رعت روی بازارها و به خصوص بازار 

موبایل تاثیر نخواهد داشت.
به گفته بازاریان، موضوعی که ممکن است روی بازار 
موبایل تاثیر بگذارد یکی کاهش قیمت دالر خواهد بود و 
دیگری افزایش جنس در بازار که هر کدام به نوعی بازار 
را تحت الشعاع قرار می دهند. مثال زمانی که قیمت دالر 
کاهش پیدا می کند گوشی ارزان می شود و از سوی دیگر 
هر جنسی که تعداد بیشتری از آن در بازار موجود باشد، 

قیمت آن با کاهش همراه می شود.
اما از آنجا که قیمت دالر در طول یک س����ال گذشته 
نوسان زیادی نداشته و انتظار نمی رود در آینده  نزدیک هم 
قیمت دالر با تغییر زیادی همراه شود بنابراین نمی توان 
انتظار داشت تا س����ال آینده بازار تغییر زیادی به خود 

ببیند.
از س����وی دیگر زمزمه هایی درباره ورود شرکت های 
بزرگی مثل اپل به بازار ایران منتش����ر ش����ده، که این 
موضوع نیز احتماال ب����ر بازار موبایل کش����ور تاثیراتی 
خواهد داش����ت، اما این تاثیرات زمان����ی اتفاق می افتد 
که اپل یا مایکروسافت به ش����کل رسمی به بازار کشور 
 وارد ش����ود و فعالیت خود را به شکل گس����ترده آغاز 

کنند.
با این حال فعاالن ب����ازار معتقدند فع����ال نمی توان 
پیش بینی دقیقی برای ب����ازار موبایل کش����ور در پی 
 اجرای برجام تا ورود ش����رکت های بزرگ به بازار کشور 

داشت. 
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 S7 اطالعات بیشتر از گلکسی 
لو رفت

گلکسی  S7 سامسونگ جزو گوشی هایی است 
که این روزها شایعات زیادی در پی دارد. این 
گوشی ماه آینده در کنفرانس MWC بارسلون 

رونمایی می شود.
فناوران- بر اساس اطالعاتی که درباره گوشی 
گلکس���ی S7 به عنوان پرچمدار سامس���ونگ 
منتشر شده، این گوشی با صفحه نمایش ۵/۱ 
اینچی روانه  بازار خواهد ش���د. نس���خه  دیگر، 
گلکس���ی Edge S7 خواهد بود که از صفحه  
نمای���ش ۵/۵ اینچی با لبه ه���ای خمیده بهره 

می برد.
این گوشی ها هر کدام در دو نسخه با پردازنده 
اسنپدراگون ۸۲۰ و اکس���ینوس ۸۸۹۰ راهی 

بازار می شوند. 
از مش���خصات فنی گلکس���ی S7، می توان 
به نمایش���گر super AMOLED با کیفیت 
QHD، چهار گیگابایت حافظه  رم و دوربین ۱۲ 

مگاپیکسلی Britecell اشاره کرد. 
از جمله  شایعات مطرح شده باید به قابلیت 
ضد آب و همچنین بهره گی���ری از یک باتری 
بزرگ تر در این گوشی هوش���مند اشاره کرد. 
انتظار می رود سامس���ونگ در جریان برگزاری 
مراسمی MWC از این گوشی هوشمند رونمایی 

کند.

ارایه ویندوز 10 برای همه 
گوشی های لومیا

گزارش ها حاکی است که مایکروسافت قصد دارد 
نسخه ویندوز ۱۰ را برای همه گوشي های لومیای 

قدیمی ارایه کند. 
فناوران- سیس���تم عامل ویندوز ۱۰ در حال 
 XL 950 حاضر روی دستگاه های لومیا ۹۵۰ و لومیا
قابل دسترسی و ارتقاء است؛ اما این بروزرسانی برای 
دستگاه های قدیمی تر در ماه قبل با تاخیر همراه 
بود. ظاهرا بروزرسانی ویندوز ۱۰ برای دستگاه های 
قدیمی تر مقدار فضای زیادی هم به خود اختصاص 
می دهد و مایکروسافت توصیه می کند فایل های 
حجیم و جاگیر مثل ویدیو های روی دستگاه خود 
را پاک کرده یا آنها را به کارت حافظه  جانبی منتقل 

کنید.
بنابراین دستگاه های ویندوزفون ۸.۱ آماده دریافت 
ویندوز ۱۰ هستند و هر زمان که مایکروسافت نسخه 
نهایی را آماده کند این دستگاه ها قابلیت به روزرسانی 

را خواهند داشت.

رابط

تلفن همراه

Dual E1 در میان 
گوشی های رده متوسط 
قرار دارد، بنابراین 
نباید انتظاری که از 
گوشی های پیشرفته 
می رود، از این گوشی 
داشت. 
پشتیبانی از 
دوسیم کارت این 
گوشی را کاربران اهل 
کار و  تجارت مناسب 
می کند

 دوشنبه ۲8 دی 94
 ۱8 ژانویه ۲۰۱6

 7 ربیع الثانی ۱437
 شماره ۲456

این روزها موضوع برجام و لغ����و تحریم ها و آثار آن بر 
بخش های مختلف کشور تقریبا نقل تمام محافل است و 
انتظار می رود که به زودی این موضوع روی همه  بازارها از 

جمله بازار موبایل تاثیر بگذارد.
فناوران- پس از اعمال تحریم ها از س����وی آمریکا و 

دادنامه
 شــماره دادنامه 9409982513000772 شــماره پرونــده 9409982513000315 خواهان آقای محمد ابراهیم پارســا 
فرزند محمد جواد با وکالت آقای علی ثقفی فرزند ابراهیم به نشــانی اســتان قم-شهرســتان قم-کوچه ســپاه ساختمان ثامن طبقه 
دوم خواندگان 1- آقای محســن یاراحمدی به نشــانی قم-زنبیل آباد-20 متری امام حسین ع-مفتح 18-انتهای کوچه سمت راست 
2- آقــای غالمرضــا محمدی به نشــانی مجهول المکان خواســته ها 1- مطالبه خســارت تاخیرتادیه 2- مطالبه وجه ســفته 3- مطالبه 
خســارت دادرســی رای دادگاه درخصــوص دعوی آقای محمد ابراهیم پارســا فرزند محمد جواد با وکالت آقــای علی ثقفی به طرفیت 
آقایــان 1- محســن یاراحمدی 2- غالمرضا محمدی به خواســته مطالبــه مبلغ 61/700/000 ریال بابت وجه 6 فقره ســفته که پنج 
فقره آن توســط خوانده ردیف دوم ظهرنویســی شــده اســت وهرشــش فقره را خوانده ردیف اول متعهد به پرداخت شــده اســت 
بانضمام خســارات دادرســی وتاخیرتادیه بشــرح متن دادخواســت تقدیمی با عنایت بــه مجموع اوراق ومحتویــات پرونده، اظهارات 
وکیل خواهان ومستندات پیوستی ازجمله رونوشت مصدق سفته ها به شمارگان 94/5/18-556254، 93/12/18-556232، 
556233-94/1/18، 556234-94/2/18، 556236-94/4/18، 556235-94/3/18 کــه مؤیــد صحــت مدعای خواهان 
اســت ونظربه اینکه خواندگان علی رغم ابالغ اخطاریه درجلســه حاضرنشــده ودفاعــی بعمل نیاورده اند لــذا دادگاه دعوی خواهان 
را مقرون به صحت تشــخیص ومســتندا به مــواد 198و515و519 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومــی وانقالب درامورمدنی 
ومــواد 249و307و308و309و320 قانــون تجارت خوانــدگان را به پرداخت مبلغ 51/000/000 ریال بابت وجه 5 فقره ســفته 
که هردوامضاء کرده اند به نحوتضامن وخوانده ردیف اول را به پرداخت 10/700/000 ریال بابت وجه ســفته 556254 بانضمام 
خســارات تاخیرتادیه ازسررســید سفته ها تا اجرای حکم وهزینه دادرســی درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی است 
وظرف بیست روزپس ازابالغ قابل اعتراض درهمین شعبه وسپس قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظراستان قم می باشد. دادرس 
شــعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم-براتی رونوشــت برابربا اصل واداریســت وجهت هرگونه ابالغ به خواندگان فوق الذکرتهیه 
وارســال می گردد. نشــانی قم-خیابان ساحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان قم-طبقه همکف-شعبه دهم 

دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفترشعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی قم-باکمال

اجرائیه
 شماره اجرائیه 9410422516000303 شماره پرونده 9409982510600489 مشخصات محکوم له: ابوالفضل حجازی 
فرزنــد محــرم علی به نشــانی: قم، 45 متری صــدوق، بلوار عطاران، نبش کــوی 8، جنب بیمه البرز، دفتر وکالت مشــخصات محکوم 
علیهم: 1- میم معززی فرزند ذبیح اله 2- ابراهیم دوســتدار فرزند اســماعیل هر دو مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام 
قانونی محکوم له: مرتضی خلجی فرزند علی به نشانی قم، 45 متری صدوق، بلوار عطاران، نبش کوی 8، جنب بیمه البرز نوع رابطه: 
ابوالفضل حجازی محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به کالســه 9409982510600489 شــماره و شماره دادنامه 
مربوطــه 9409972516000527 محکــوم علیهما به نحو تضامنی محکوم اند به پرداخــت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال به عنوان 
اصل مبلغ چک ها و هزینه ی دادرسی به مبلغ 2/200/000 ریال برابر اسناد موجود در پرونده و حق الوکاله به مبلغ 1/944/000 
ریال برابر تعرفه ی قانونی و خســارت تاخیر تادیه، برابر شــاخص تورم اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی، از زمان سررسید چک ها 
تا اجرای حکم در حق محکوم له ضمنا حق االجرا طبق تعرفه اخذ گردد الزم به ذکر اســت تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرســی 
مدنی رعایت گردد محکوم علیه مکلف است ازتاریخ ابالغ اجرائیه 1- ظرف ده روزمفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام(. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم واســتیفا محکوم به ازآن میسرباشــد. چنانچه 
خــود را قادربــه اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روزکلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقداروقیمــت همه اموال منقول 
وغیرمنقول، به طورمشــروح مشــتمل برمیزان وجوه نقدی که به هرعنوان نزد بانکها وموسسات مالی واعتباری ایرانی یا خارجی دارد 
به همراه مشــخصات دقیق حســابهای مذکوروکلیه اموالی که اوبه هرنحونزد اشــخاص ثالث دارد وکلیه مطالبات اوازاشــخاص ثالث 
ونیزفهرســت نقل وانتقاالت وهرنوع تغییردیگردراموال مذکوراززمان یک ســال قبل ازطرح دعوای اعســاربه ضمیمه دادخواســت 
اعســاربه مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواســت محکوم له بازداشــت می شــود )مواد 8و3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394(. 4- خودداری محکوم علیه ازاعالم کامل صورت اموال به منظورفرارازاجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را درپی دارد. 
)مــاده 34 قانــون اجرای احکام مدنی وماده 20 ق.م.ا وماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 5- انتقال مال به دیگری 
به هرنحوبا انگیزه فرارازادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یــا جــزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردومجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیــت مالی 1394(. 6- چنانچه 
صورت اموال پس ازمهلت سی روزارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل 
توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. نشانی قم-خیابان ساحلی، جنب زندان 

ساحلی، دادگاه های حقوقی شهرستان قم، طبقه دوم، شعبه 24
مدیر دفتر شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم - قاسمی

دادنامه 
شــماره دادنامه: 9409972522700980 شماره کالســه: 9409982512800111 شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف 
شهرستان قم شماره پرونده: 393/27/94 خواهان: شرکت تعاونی مسکن مهندسین کشاورزی آشیان مزرعه به نشانی قم، دانیال 
نبش ک 30، ســاختمان آریا طبقه ســوم وکیل خواهان: 1- آقای ابراهیم باقری فرزند حسن به نشانی قم، 45 متری شهید صدوقی 
)زنبیــل آبــاد( نبش میدان میرقیصــری طبقه فوقانی پیتزا مامــک 2- آقای محمد آریس فرزند اکبر به نشــانی قم، میدان شــهید 
صدوقی، خ عطاران پالک 45 ساختمان چکاد، طبقه سوم، واحد شماره 10 خواندگان: 1- آقای علی جانقربان فرزند مصطفی به نشانی 
قم، باجک کوی 81 معصومیه1، پالک 12 منزل جانقربان 2- آقای محمد نادعلیان فرزند جواد به نشانی مجهول المکان خواسته: اثبات 
مالکیت، الزام به تنظیم سند نسبت به پالک ثبتی 10976 بخش یک قم والزام به ایفای تعهد در مبایعه نامه مورخه 1392/2/31 
رای شورا در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن مهندسین کشاورزی آشیان مزرعه با وکالت آقایان ابراهیم باقری، محمد 
آریس به طرفیت خواندگان 1- علی جانقربان 2- محمد نادعلیان بخواســته اثبات مالکیت الزام به تنظیم ســند ثبت به پالک مذکور 
و الــزام بــه ایفــای تعهدات در مبایعه نامه پیوســتی در پرونده با این توضیح کــه وکیل خواهان اظهار مــی دارد بموجب مبایعه نامه 
مورخه 1392/2/31 مقدار 2500 متر مربع مشــاع از پالک ثبتی 10976 از خوانده ردیف اولی خریداری نموده که طبق اســتعالم 
ثبتی مالکیت رســمی در حال حاضر بنام خوانده ردیف دوم می باشــد شــورا با بررســی اوراق و محتویات پرونده مشاهده می نماید 
که اوال طبق اســتعالم بعمل ثبتی مالکیت رســمی در حال حاضر بنام خوانده ردیف دوم می باشــد شــورا با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده مشــاهده می نماید که اوال طبق اســتعالم بعمل آمده به شــماره 1394/9/10 - 4191/1 مالکیتی بنام خوانده ردیف اول 
وجود ندارد اما طبق برگه کارشــناس رســمی دادگســتری آقای محمد صادق خبازیان در امور ثبتی به تاریخ 1394/8/27 در برگه 
اول پیوســتی بند 2 اشــاره نموده که برابر سند قطعی شــماره 116871 مورخه 89/12/15 در دفترخانه شماره 4 قم آقای محمد 
نادعلیان تمامی 67/66 ســهم مشــاع از 240 سهم ششدانگ پالک 10976 را خریداری نموده است ثانیا رابطه تعاملی بین خواهان 
و خوانــدگان طبقــه مبایعه نامه مورخــه 1392/3/2 و وکالت نامه مورخــه 1392/1/29 به شــماره 107052 صحیح بوده و فاقد 
اشکال و ایراد قانونی بوده ثالثا علی رغم ابالغ قانونی به خوانده ردیف اول در جلسات شورا حاضر نشده و هیچ گونه دفاعیه ای در 
خصوص ادعای خواســته شــده ارائه نکرده فلذا شــورا با دعوای خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده ومستندا به مواد 10، 219، 
220، 221 ق.آ.د.م خوانده ردیف اول را ملزم به ایفای تعهد طبق مبایعه نامه پیوستی که در آن قید شده فروشنده)علی جانقربان( 
موظف اســت نســبت به اخذ مجوز تعداد 200 واحد مسکونی ازشــهرداری اقدام نماید و خوانده ردیف دوم را ملزم به تنظیم سند 
رســمی نســبت به پالک مذکور در یکی از دفاتر ثبت و اســناد قم و خواندگان با محکوم به پرداخت خسارت دادرسی می نماید اما در 
خصوص اثبات مالکیت دعوای خواهان با توجه به رای صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم به شماره دادنامه 
9409942512800208 اثبات مالکیت ســالبه به انتفاع بوده موضوع قرار رد دعوی صادر شــد رای صادره نســبت به خواندگان 
غیابــی و ظــرف 20 روز پــس از ابالغ قابل واخواهی دراین شــعبه و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل اعتــراض در دادگاههای عمومی 
حقوقی اســتان قم می باشــد  قاضی شورای حل اختالف شــماره 30 قم- اسماعیلی رونوشــت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به 

خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم می گردد 
دبیر شورای حل اختالف شعبه 30 قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالســه پرونده 940394 شــعبه 18 شــورای حل اختالف گرگان بدینوســیله به اقای تواق بی بی بایلری  
مجهــول المکان ابالغ میگردد خواهان مهدی بهمن فرد دادخواســتی به طرفیت شــما به خواســته مطالبه طلب 
بــه شــورای حــل اختالف گرگان تقدیم نموده اســت پــس از ارجاع به این شــعبه و ثبت آن به کالســه فوق و 
جــری تشــریفات قانونــی تعیین وقت رســیدگی و صدور اخطاریه جهــت طرفیت نظر به اینکــه خوانده مجهول 
المکان میباشــد لذا مســتندا به ماده 73 قانون آئین دادرســی مدنی مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشــار درج میگردد تا خوانده در دفتر شــعبه 18 شــورای حل اختالف گرگان حاضر و نســخه ثانی 
دادخواســت و ضمائــم  و اخطاریه را دریافت نموده و در جلســه دادرســی که به روز چهار شــنبه 94/12/5 
ســاعت 16 عصر تعیین شــده است  شــرکت نمایید چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد فقط یک نوبت و مدت آن 

ده روز خواهد بود.
مدیر دفتر شعبه 18 شورای حل اختالف گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای یداله غالمی اکردی فرزند محمد رضا با وکالت اقای محســن عباســی   دادخواســتی به طرفیت 
خواندگان 1- علی دهباشــی نژاد فرزند اســماعیل 2- ســیروس رضا زاده 3- بانک مســکن شعبه سرپرستی به 
مدیریت آقای پاک نژاد به خواســته ابطال ســند) موضوع ســند مالی اســت( و مطالبه خســارت دادرســی و ابطال 
ســند ) موضوع ســند مالی است(  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان گرگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
6 دادگاه عمومی حقوقی گرگان  واقع در اســتان گلســتان شهرستان گرگان خیابان شهید بهشتی روبروی مخابرات 
http://  کد پســتی  913714955 - تلفن 01712222517 الی 20  پورتال دادگســتری کل اســتان گلســتان

dadgolestan.ir ارجاع و به کالسه 9409980056500873 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/16 
و ســاعت 10:00 صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن احدی از خواندگان آقای سیروس رضا زاده 
و درخواســت خواهان آقای یداله اکبری غالمی فرزند محمد رضا با وکالت آقای محســن عباســی  و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 

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

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیــرو آگهــی هــای قبلــی به اقــای امیــر طاهری ) حســن طاهــری( فرزنــد علیرضا فعــال مجهول المــکان ابالغ 
میشــود در مــورد شــکایت اقای اکبر افضلی دســتجردی  علیه شــما دایر بر ایراد صدمــه بدنی عمدی به موجب دادنامه شــماره 
9409975116101204 مورخ 94/10/19 در پرونده کالســه 106/940865 به پرداخت دیه در حق شــاکی  محکوم شــده 
ایــد مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابــی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در 

این دادگاه است . م الف 24801
مدیر دفتر شعبه 106 کیفری دو مشهد

دادنامه
کالســه پرونــده: 14/94/254 شــماره دادنامه: 350-94/7/29 مرجع رســیدگی کننده: شــعبه 
14 شــورای حل اختالف شهرســتان ســاری خواهان: ســید محمد کاظم نور بخش آهنگر کالئی قائمشهر خ 
ســاری کوچه ولی عصر کوی فدوی بن بست اول سمت چپ خوانده : کبری سراجی کیاسری مجهول المکان 
خواســته: مطالبه وجه »رأی شــورا« در خصوص دعوی ســید محمد کاظم نوربخــش آهنگر کالئی بطرفیت 
کبــری ســراجی کیاســری  بخواســته  مطالبــه مبلــغ 2/700/000 رایل بابــت یک فقره چک به شــماره 
1351/949822/23 - 93/11/24 عهده بانک ملت با احتســاب هزنیه دادرسی و خسارت تاخیرتادیه 
از تاریخ سررســید با توجه به مســتندات ابرازی خواهان که از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت 
آن خدشــه ای وارد نشــده  و در مقابل دعوا مطروحه خوانده به  وصف ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی 
حاضــر نگردیــده و دفاعی به عمل  نیاورده اســت لذا نظر به اینکه وجود عین ســند تجاری در ید دارنده 
آن ظهور در اشــتغال ذمه امضا کننده ســند د ارد دعوا خواهان را واد و ثابت تشــخیص مستندا به مواد 
310- 313 قانــون تجارت و مواد 198 - 303- 330- 336- 519- 522 قانون ائین دادرس یمدنی 
و قانون استفســاریه تبصهر الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/700/000 ریال + خسارت تاخیر تادیخ بر مبنای نرخ 
تورم از تاریخ چک لغایت وصول محکوم به که از طریق اجرای احکام محاســبه میگردد و هزنیه دادرســی 
به مبلغ 175/000 ریال در حق خواهان صادر میکند رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در این شعبه و با انقضای مدت تا 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی شهرستان 

ساری میباشد.
شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان ساری

دادنامه
پرونده کالســه 9409981510500303 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستاون ساری تصمیم 
نهایی شــماره 9409971510501120 خواهان: بانک ملی سرپســرتی شعب استان مازندران با وکالت 
خانم حوریه رجبی کیاســری فرزند حســن به نشــانی استان مازندران شهرســتانس اری خ مازیار ابتدای 
کوچــه صالح نیا طبقه فوقانــی آزانس راه اهن ط 2 تلفن 09214589530خواندگان : 1- آقای محســن 
غالمی دارابی فرزند حســین به نشانی میاندرود روســتای داریکال باال محله نام چدر حسین 2- اقای علی 
بابا حســنی دارابی فرزند علی 3- اقای اسحق جلوئی دارابی فرزند حسن همگی به نشانی مجهول المکان 
4- اقای احمد خورشــیدی پاچی فرزند علی به نشانی اســتان مازندران شهرستان ساری امیر مازندرانی 
خیابان فلسطین سیم پیچی خورشدی خواسته ها 1ک مطالبه خسارت تاخیر تادیه 2- مطالبه وجه بابت ... 
3- مطالبه خســارت دادرســی   »رأی دادگاه« در خصوص دادخواســت تقدیمی خانم حوزه رجبی کیاسری  
بوکالت از بانک ملی سرپرســتی شــعب اســتان مازنــدران به طرفیــت آقایان 1- اســحق جلوئی دارابی 
2- احمد خورشــیدی پاچی 3- علی بابا حســنی دارابی 4- محســن غالمی دارابی به خواسته صدور حکم 
محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت مبلغ 167/599/500 ریال همچنین خســارت تأخیر تأدیه از 
]بابت خسارت عدم ایفای تعهد[ به انضمام هزینه دادرسی، که وکیل خواهان توضیح داد: خوانده ردیف 
اول طی قرارداد از بانک تســهیالت دریافت نموده و پرداخت آن توســط ســایر خواندگان ضمانت شــده 
اســت لذا تقاضای محکومیت آنها به شــرح دادخواست را دارد. خواندگان حاضر نشدند و الیحه ای ارسال 
نداشتند بنابراین دادگاه با توجه به مراتب فوق و لحاظ وجود قرارداد که اماره بر مدیون بودن خواندگان 
دارد دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198، 515، 519، 522 ق.آ.د.م و  قانون الحاق 
2 تبصــره بــه ماده 15 قانون عملیات بانکی بــدون ربا حکم به محکومیت تضامنــی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 167/599/500 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 5/987/985 ریال بابت هزینه های دادرسی و 
همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با احتساب روزانه به ازاء هر سه هزارریال 1/667 ریال از تاریخ 
تقدیم دادخواست  لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر می نماید. رأی 
صــادره غیابــی و ظــرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ســپس قابــل تجدیدنظر در 
محاکم محترم تجدیدنظر اســتان مازندران اســت.در خصوص اقای احمد خورشیدی پاچی با توجه به ابالغ 
واقعی احضاریه حضوری محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید 

نظر استان مازندران میباشد 
رئیس شعبه 5 حقوقی دادگستری ساری

دادنامه
کالســه پرونده: 3/94/276 شــماره دادنامه: 393-94/9/29 مرجع رسیدگی کننده: شعبه سوم 
شورای حل اختالف شهرستان ساری خواهان: رضا رنجور علمدار دهی ف ایوب با وکالت بعدی آقای اصغر 
اسدی آدرس ساری خ 18 دی پاساژ میالد ط اول  خوانده: فاطمه خزایی ف اسمعیل آدرس: مجهول المکان 
2- شــرکت بازرگانی ههمراه تبرســتان ) ســهامی خاص( با مدیریت عاملی اقای علی قاســمی آدرس نکا 
کیلومتر 10 بندر امیر اباد ســاختمان وفا ط دوم شرکت همراه تبرستان 3- مرتضی قاسمی آدرس ساری 
بلوار کشــاورز خواســته: مطالبه وجه »رای شــورا« در خصــوص دعوی خواهان رضا رنجــور علمدار دهی 
فرزند ایوب با وکالت بعدی آقای اصغر اسدی به طرفیت خواندگان 1- فاطمه خزایی ف اسمعیل در مقام 
صاحب حســاب و صادر کننده و 2- شــرکت بازرگانی همراه تبرســتان ) ســهامی خاص( با مدیریت عاملی 
آقای علی قاســمی و 3- مرتضی قاســمی در مقام ضامنین و دارندگان مسئولیت تضامنی به خواسته مبلغ 
31/837/000 ریــال وجه دو فقره چک به شــماره 931/03513101-94/4/27 عهده پســت بانک 
ســاری شــعبه کمربندی جنوبی از حســاب جاری 19678/01 متعلق به خوانده ریــدف اول و به ضمانت 
خواندگان ردیفهای دوم و ســوم به انضمام هزنیه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید 
لغایت یوم االدا و که خواهان مستند دعوی خود را رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک 
محال علیه قرارداده است و مدعی این بوده است که خوانده در سررسید وجه چک را در بانک کارسازی 
نموده اســت و در مقابل خواندگان ردیف دوم و ســوم ضمن حضور در جلســه شــورا دفاع موثر و موجهی 
در مقابــل دعــوی خواهان به عمل نیاورده و خوانده ردیف اول نیز علی رغم ابالغ قانونی و مدارک ابرازی 
از ناحیــه خواهــان را مصون از تعرض و تکذیب قانونی خود قرارداده او دلیلی بر پرداخت وجه چک مورد 
دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خواندگان ابراز نگردیده است و نظر به اینکه عین سند تجاری در ید 
دارنده آن ظهور در اشتغال ذمه امضاء کنندگان آن مینماید فلذا شورا دعوی خواهان را محمول به صحت 
تشــخیص و با احراز مدیونیت تضامنی خواندگان و اســتصحاب بقاء دین مستندا به مواد 11 و 26 قانون 
شورا و مواد194، 198، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی  و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره 
الحاقــی به آن مصوب مجمع تشــخیص مصلحت و استفســاریه این تبصره و مــاده 3 قانون و مواد 310 و 
313 و 314 قانــون تجــارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 31/837/000 ریال 
بعنوان اصل خواســته و همچنین پرداخت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز پرداخت 
خســارت تاخیر تادیه بر مبنای )نرخ تورم( از تاریخ سررســید  چک تا زمان اجرا و صولو محکوم به که از 
طریق محترم اجرای احکام محاسبه و دریافت خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم می شود رای صادره 
نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ونسبت به بقیه خواندگان حضوری محسوب  ظرف بیست روز از تاریخ 
ابــالغ قابل واخواهی در این شــورا و متعاقبا ظرف بیســت روز از تاریخ ابالغ قابــل تجدیدنظر خواهی در 

محاکم محترم عمومی شهرستان ساری می باشد.
قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان ساری 

آگهی مزایده اموال منقول 
بموجب پرونده کالســه اجرایی 6/940291 محکوم له رضا قیاسوند علیه شرکت تعاونی 211 مرغ 
گوشــتی - محمد رضا کوالئیان بخواســته مطالبه طلب اموال مشــروحه زیر متعلق به محمد رضا کوالئیان 
واقع در ســاری روســتای تــاکام مرغداری محمد رضا کوالئیــان  به مبلــغ 120/000/000 ریال ارزیابی  
ومقرر شده در روز چهار شنبه مورخ 94/11/21 از ساعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در شعبه 
اجرای احکام  6 دادگاه حقوقی   ســاری بفروش برســد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به کسانی 
که باالترین قیمت را پیشــنهاد نمایند فروخته خواهد شــد ضمنا 10 درصد از قیمت پیشــنهادی نقدا از 
برنــده اخذ و مابقی بایــد ظرف یکماه پرداخت گردد همچنین در صورت انصراف یا عدم پرداخت به موقع 
مابقی وجه 10 درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد مورد مزایده  یک دســتگاه دیزل 
ژنراتور مارک ولوو شش سیلنرد دیزلی دارای توربو شارژ با قدمتی بیش از 15 سال و ژنراتور با قدرت 
اســمی  KVA200 مدل 2003 ساخت کشور ایتالیا سه فاز 400 ولت میباشد در زمان بازدید باتری های 
موتور دیزل بعلت عدم اســتفاده چند ســاله ســولفاته گردیده و امکان روشن کردن موتور دیزل و تست 
ژنراتور میســر نگردیده و کلیه لوازم و تجهیزات موتــور دیزل نصب بوده و کابل خروجی برق ژنراتور به 
تابلوی اصلی به کلید دو طرفه نصب بوده اســت با توجه به شــرح ذیل ژنراتور با قدرت اسمی 200 کیلو 
ولت آمپر با در نظر گرفتن شــرایط ظاهری ســال ساخت و کارکرد دیزۀ ژنراتور و هزنیه های احتمالی جهت 
راه اندازی و بهره برداری و عوامل اقتصادی روز ارزش دیزل ژنراتور به عنوان قیمت پایه جهت مزایده 

به مبلغ 120/000/000 ریال اعالم نظر میگردد.
دادورز شعبه 6  اجرای احکام مدنی  ساری - سقایی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی بانک ســپه منطقه مازندران با مدیریت اقای فرشــاد صالحیان و با نمایندگی اقای 
محمد تقی اندی دادخواســتی به طرفیت خوانده / متهم عســگری محســنی و زهره غفوری زیدی و ســید 
محمود آقائی میر  به خواســته مطالبه وجه بابت ... و مطالبه خســارت دادرســی و مطالبه خســارت تاخیر 
تادیه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ساری نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی  
)حقوقی (دادگســتری شهرستان ساری واقع در ساری ارجاع و به کالسه 9409981510400569 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1394/12/02 و ساعت 08:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده  سید محمود اقائی میر و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 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. 
 دادگاه حقوقی شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان ساری

دادنامه
پرونده کالســه 9209981513101190 شــعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرســتان ساری)102 
جزایی ســابق( تصمیم نهایی شماره 9409971511500861 شــاکی : خانم فاطمه زارع صالحی فرزند 
اصغر به نشــانی ساری میدان خزر دانشــگاه 2 بن بست 8 پ 150- متهم اقای ستار یوسف وند فرزند 
عیســی به نشــانی لرستان شهرستان سلسله خ طالقانی ک شــهید توانگر پ 2  اتهام ضرب و جرح عمدی 
بدون اثار . رای دادگاه : حســب کیفرخواست شــماره 941043151301880 - 94/3/26 صادره از 
دادســرای عمومی و انقالب ســاری اقای ستار یوسف وند فرزند عیســی که بلحاظ عدم حضور مشخصات 
دیگر از وی ارائه نشــده متهم اســت به ایراد ضرب عمدی بدون اثار نسبت به شاکیه خانم فاطمه زارع 
صالحــی  فرزند  اصغر با توجه به محتویات پرونده تحقیقات انجام شــده صورتجلســه 92/6/6 ماورین 
کالنتری 14 ســاری مبنی بر نواختن ســیلی به صورت شاکیه از ناحیه متهم و عدم حضور وی در دادگاه با 
وصف ابالغ قانونی و اینکه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و توجها به سایر قرائن و امارات موجود 
در پرونــده بزهکاری متهم موصوف در نظر دادگاه محرز و مســلم بوده و مســتندا بــه ماده 567 قانون 
تعزیرات نامبرده را به تحمل ســی ضربه شــالق تعزیری از مجازات درجه هفــت ماده 19 قانون مجازات 
اســالمی ســال 92 محکوم مینماید رای صادره در اجرای ماده 406 ق.آ.د.ک بلحاظ عدم حضور متهم در 
جلســه دادگاه و اینکه الیحه ای نفرســتاده غیابی بوده ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این دادگاه ســپس نســبت به طرفین ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محکام تجدید نظر 

استان ساری است.
 رئیس شعبه 2 دادگاه کیفری دو ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و احضار متهم
در پرونده کالسه 101/941130 مطروحه در شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ساری موضوع اتهام 
ظریفــه اکبــری دایر بر کالهبرداری اینترنتی که  تحت تعقیب میباشــد با توجه به اینکه متهم موصوف در 
آدرس مندرج در پرونده مورد شناســایی قرار نگرفت و مجهول المکان بوده و آدرس مشــارالیه نامعلوم 
میباشــد بدینوســیله به اســتناد ماده 180 ق.آ.د.ک به متهم ابالغ میگردد که جهت رســیدگی برای روز 
1395/01/15 ساعت 10/00 صبح جهت ادای توضیحات و پاسخ 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 کیفری دوساری

آگهی مزایده مرحله دوم
نظــر بــه اینکه در پرونده اجرایــی 2/930219 محکوم علیــه نورالدین عقیلی و محمــود کیاء  مبلغ 
275/836/543 ریــال بابــت الباقــی مبلــغ خواســته  در حــق محکــوم لــه علی اکبــر اســالمی و مبلغ 
17/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرا یی در حق صندوق دولت محکوم میباشد با توجه به درخواست 
خواهان اموال محکوم علیه به شرح ذیل میباشد . یک واحد ملک مسکونی واقع در جاده پارک جنگلی به 
درانو روستای مرس چشمه اواخر روستای مجاور جاده  روستایی به مساحت 135/35 متر مربع مسکونی 
حــدود 120 متر مربع شــامل طبقــه اول و همکف به مبلــغ  849/075/000 ریال قیمت گذاری شــده 
اســت. که با توجه به ارزیابی از ســوی کارشناس و حسب درخواست خواهان از طریق مزایده حضوری به 
فروش میرســد طالبین خرید میتواننند پیشــنهادات خود را در جلســه مزایده ارائه نمایند. مکان و زمان 
: مکان : اجرای احکام مدنی شــعبه دوم حقوقی کردکوی زمان : ســه شنبه مورخه 1394/11/13 ساعت 
09:00 الی 10:00 وقت اداری شــرایط مزایده : 1- مزایده از مبلغی که توســط کارشــناس تعیین شده 
اســت شــروع و برنده مزایده کسی میباشــد که باالترین قیمت را در جلسه پیسنهاد دهد . 2- مزایده با 
حضور نماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت 3- برنده 
مزایده می بایســت 10 درصد مبلغ مورد خرید را نقدا به شــماره حســاب ســپرده دادگســتری کردکوی 
واریــز نمایــد 4- در صورتی که الباقی مبلغ به میزان 90 درصد را در مهلــت مقرر پرداخت ننماید مبلغ 
ده ردصــد پرداختــی وی با توجه به مــاده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شــد 
5- طالبیــن خریــد میتوانند 5 روز قبل از اجرای مزایده بــا هماهنگی این اجرا از اموال مورد نظر بازدید 
نماینــد 6- انتقــال اموال پس از تشــریفات قانونی و تائیــد صحت مزایده از ناحیــه دادگاه صادر کننده 

دادنامه صورت خواهد گرفت .
رئیس شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری کردکوی

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 105/941003  دادگاه کیفری دو شهر ساری موضوع اتهام علی قربان زاده دایر 
بر خیانت در امانت  که حســب گزارش مامورین مجهول المکان میباشــند به نامبرده اخطار و ابالغ میگردد 
در مورخه 1395/1/31 ساعت 11 صبح جهت دفاع از بزه انتسابی در این شعبه حاضر گردد  در صورت 
عدم حضور دادگاه غیابا به موضوع رســیدگی و اتخاذ تصمیــم خواهد نمود این آگهی به تجویز ماده 180 

قانون آئین دادرسی کیفری یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج میگردد.
مدیر دفتر شعبه 105 دادگاه جزایی ساری

آگهی مزایده - مزایده اموال منقول
بموجب پرونده کالســه اجرایی 5/930340 محکوم له علی ولی نژاد علیه مســعود رئیسیان 
بخواســته مطالبه طلب، خودروی مشــروحه زیر متعلق به آقای مسعود رئیسیان واقع در کمربندی 
شــرقی، پارکینگ خبازان بمبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی و مقرر شــد در روز سه شنبه مورخ 
94/11/27 ســاعت 9 الی 11 از طریق مزایده حضوری در شــعبه اجرای احکام 5 دادگاه حقوقی 
ســاری بفروش برســد و قیمت از میزان ارزیابی شــده به کســانی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نمایند فروخته خواهد شــد ضمناً 10 درصد از قیمت پیشــنهادی نقداً از برنده اخذ و مابقی باید 
ظــرف یــک ماه پرداخت گــردد همچنین در صورت انصــراف یا عدم پرداخت بــه موقع مابقی وجه 
مبلغ 10 درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد. »مورد مزایده« خودروی سواری 
پراید بشماره 427ی22ایران 72 به رنگ یشمی مدل 1382 بشماره موتور 0047408، وضعیت 
اطاقی نیاز به تعمیرات دارد، وضعیت الستیک هایی جلو و عقب نیاز به تعویض دارد، تشک دوزی 
و صندلی ها جلو و عقب نیاز به بازســازی دارد، وضعیت فنی موتوری در حد ســالم و شیشــه های 
جلو و عقب ســالم می باشــد. در بررســی بعمل آمده با توجه به اســتعالم از فروشگاه ها مربوطه با 
شــرایط موجود با توجه به اینکه خودرو حدود 12 ســال کارکرد در امر رانندگی دارد فلذا ارزش 
قیمــت خودروی موصوف بمبلغ 40/000/000 ریال معادل چهــار میلیون تومان تعیین و برآورد 

و اعالم نظر گردید. 
دادورز شعبه 5 اجرای احکام مدنی ساری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای غــالم حســن رفیعــی دارای شناســنامه شــماره 18 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
863/965/94 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان شهربانو قاسمی بشناســنامه 16 در تاریخ 94/5/4 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- غالم حســن رفیعی به ش ش 18 پسر متوفی 
2- امیر رفیعی قاسم ابادی به ش ش 3406 پسر متوفی 3- طوبی رفیعی قاسم ابادی به ش ش 12 
دختــر متوفی 4- صدیقه رفیعی بــه ش ش 13 دختر متوفی ،متوفی به غیر از نامبردگان فوق الذکر 
ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف 

یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد. م الف 4619
 شعبه 965 شورای حل اختالف شهرری

آگهی احضار متهم
جناب آقای رضا ابراهیمی به شما ابالغ میگردد از آنجایی که شکایتی از طرف آقای حسین دهقان 
علیه شــما دایر بر ســهل انگاری در نگهداری حیوانات ) سگ ( منجر به ایراد صدمه بدنی در پرونده 
کالسه 940774 ب 1  شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ساری مطرح نموده اند لذا ظرف 
مهلت یک ماه از تاریخ انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شــعبه حضور یافته و یا 

وکیل معرفی نمایید در غیر اینصورت غیابا اتخاذ تصمیم خواهد شد.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ساری

آگهی ابالغ وقت دادرسی
در پرونده کالســه 940609 - 103 به موجب گزارش علیه متهم نبی محمدی فرزند در محمد 
فاقد مشــخصات دیگر به اتهام اقامت غیر مجاز در خاک ایران حســب دســتور دادگاه طبق ماده 344 
ق.آ.د کیفــری بــه نامبرده اخطــار میگردد بــرای روز یک شــنبه 1395/2/5 ســاعت 12 ظهر جهت 
رســیدگی در این دادگاه حاضر شــوید در غیر اینصورت دادگاه رســیدگی و رای غیابی صادر خواهد 

نمود.
مدیر دفتر شعبه 103 دادگاه کیفری دو ساری

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / بانک مهر اقتصاد دادخواســتی به طرفیت خوانده / خانم ســودابه حبیبی به خواسته 
مطالبــه وجــه  تقدیــم دادگاه هــای عمومی شهرســتان ســاری نمــوده که جهت رســیدگی به شــعبه 
یازدهم دادگاه عمومی  )حقوقی (دادگســتری شهرســتان ســاری واقع در ســاری ارجاع و به کالســه 
9409981511100621 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/11/29 و ســاعت 11:30 
تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / بانک مهر اقتصاد دادخواســتی بــه طرفیت خوانده / حمید رضا نیکزاد مشــیری  به 
خواســته مطالبه وجه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان ســاری نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
یازدهم دادگاه عمومی  )حقوقی (دادگســتری شهرســتان ســاری واقع در ســاری ارجاع و به کالســه 
9409981511100589 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 01/15//1395 و ســاعت 08:30 
تعیین شــده اســت به علت مجهول المکان بودن خوانده  و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

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

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
آقای مهدی نعمتی فرزند اســماعیل دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت  آقای رضا 
محســنی فرزند احمد تقدیم که به این شــعبه ارجاع و بکالسه 15/94/390 ثبت شده چون خوانده 
مجهول المکان میباشد لذا طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی  مراتب در یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و اگهی میشــود که خوانده با مراجعه به دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف ساری 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در روز دو شنبه مورخ 94/12/3 ساعت 9/30  صبح 
در شــعبه 15 شــورای حل اختالف حضور بهم رســانند واال رســیدگی و اقدام قانونی معمول خواهد 

داشت .
 دفتر شورای حل اختالف شعبه 15 ساری

آگهی ابالغ دادخواست و دعوت به رسیدگی
بانک رفاه کارگران با مدیریت محمد علی فالح  دادخواســتی به خواســته مطالبه وجه به طرفیت 
1- فاطمه سراج پور 2- رضا شجاعی اسرمی  تقدیم که به این شعبه ارجاع و بکالسه 14/94/342 
شــورای ســاری ثبت شــده چون خوانده مجهول المکان میباشــد حسب دستور شــورا طبق ماده 73 
ق.آ.د.م مراتب در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج و اگهی میشــود که خوانده با مراجعه به 
دفتر شــورای حل اختالف ســاری نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در روز شنبه مورخ 
94/12/8 ســاعت 9 صبح در شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف حضور بهم رسانند واال رسیدگی 

و اقدام قانونی معمول خواهد داشت .
دبیر شعبه 14 حقوقی  شورای حل اختالف ساری 

فناوری

محقق ایرانی دانشگاه RMIT استرالیا لیوان هوشمندی طراحی 
کرده است که می تواند دمای نوش���یدنی را طبق میل کاربر خود 

تنظیم و همچنین به عنوان یک شارژر عمل کند.
 RMIT خبرگزاری مهر- امیر فرجی، محقق ایرانی دانش���گاه
استرالیا در رش���ته »فناوری ترمو الکتریک خورشیدی«  موفق به 
ساخت لیوان چند منظوره ای شد که از قابلیت گرم و سرد کردن 

مایعات برخوردار است.
نکته قابل توجه دیگر این لیوان، امکان ش���ارژ شدن گوشی های 

همراه است.
این محقق ایرانی گفت: این لیوان هوشمند با یک اپلیکیشن به 
گوشی همراه کانکت می شود و می تواند دمای نوشیدنی داخل لیوان 
را طبق س���یلقه کاربر تنظیم کند. امیر فرجی نام دستاورد خود را 

Muggino گذاشته است.
از ویژگی های این لیوان هوشمند جلوگیری از اتالف انرژی است و 

این امر موجب داغ یا خنک ماندن نوشیدنی می شود.
همچنین این لی���وان منحصر به فرد می توان���د انرژی گرمایی 
نوشیدنی ها را به برق تبدیل کند و نوشیدنی را تا ۲ ساعت داغ یا 
خنک نگه دارد یا اینکه می توان وسایل الکترونیکی از قبیل گوشی 

هوشمند را شارژ کرد.
امیر فرجی در مورد وزن این لیوان نیز گفت: این لیوان هم وزن 
لیوان های چینی و کامال ضد آب اس���ت. کاربر ها می توانند گوشی 
خود را به این لیوان کانکت و دمای نوشیدنی داخل لیوان را تنظیم 

کنند و یا میزان شارژ باتری گوشی خود را بررسی کنند.
امیر فرجی در ادامه گفت: ایده این لیوان در حدود ۵۰ س���ال 
پیش توسط ناسا مطرح ش���د و تیم تحقیقاتی ما با سه سال کار 
طاقت فرس���ا موفق به ابداع این فناوری شده است. انتظار می رود 
 تولید انبوه این لیوان در دس���امبر س���ال ج���اری میالدی انجام 

گیرد.

طرح محقق ایرانی برای شارژ موبایل با لیوان هوشمند 

PB



آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان / شــاکی گنجعلــی مغانلــو و عبدالعلــی مغانلو دادخواســتی بــه طرفیت خوانــده متهم مجید ســاغریان به خواســته 
اســترداد مال منقول  تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان ســبزوار نموده که جهت رسیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی  )حقوقی( 
دادگســتری شهرســتان سبزوار واقع در استان خراســان رضوی - دادگستری ســبزوار ابتدای بلوار توحید شهر ارجاع  و به کالسه 
9409981775200917 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/01 و ســاعت 12:00 تعیین شده است به علت مجهول 
المــكان بودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دســتور دادگاه مراتــب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطــالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی 

حاضر گردد. 503
  -شعبه 6 دادگاه عمومی  )حقوقی( دادگستری شهرستان سبزوار

ابالغیه
مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی فریــدون کنشــلو - ســیف اهلل کرمــی نام پــدر علی نشــانی شهرســتان وارمیــن نیروی 
انتظامــی ورامیــن مدارک پیوســت : در خصــوص تجدید نظر خواهی بانك رفاه کارگران به طرفیت شــما نســبت به دادنامه شــماره 
94099722504004101 صادره از این شــعبه به پیوســت نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم تجدید نظر خواهی به شــما ابالغ 
میشــود مقتضی اســت حسب ماده 346 قانون ائین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پــس از رویــت اخطاریــه بــه این دادگاه اعالم نمایید یــا به دادگاه تحویل دهیــد واال پرونده با همین کیفیــت به تجدید نظر 

ارسال میگردد. 1358
شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار

آگهی احضار متهم 
در پرونده کالســه 921454 / 2 د 1- وحید طاهری به شــماره ملی 0078224542 - 2- ســید علی ســیدیان فرزند سید 
صادق به اتهام مشــارکت در کالهبرداری اینترنتی به مبلغ 17/480/000 ریال تحت تعقیب میباشــد به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامــت نامبــرده و بــه تجویز ماده -174 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب در روزنامه آگهی 
نامبرده مكلف اســت ظرف مدت ســی روز در شعبه دوم دادیاری دادســرای عمومی و انقالب حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در 

صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. 166
  دادیار شعبه  دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بردسكن

دادنامه
پرونده کالسه 9409980056400573 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی گرگان تصمیم نهایی شماره 9409970056401171 
خواهان اقای محمود حامد چاری فرزند غالمعلی با وکالت خانم مریم حســین پور فرزند عباس به نشــانی اســتان گلســتان شهرستان 
گرگان خ ولیعصر عدالت 43 مجتمع رازی ط 3 واحد 17 خواندگان 1- اقای حســن رشــیدی فرزند علی -  2- اقای اســماعیل حجی 
ابادی همگی به نشانی مجهول المكان 3- شرکت گسترش طالیی گلستان به مدیریت اسماعیل حاجی ابادی به نشانی استان گلستان 
شهرستان گرگان خ شهید رجایی روبروی اداره آتش نشانی جنب موسسه ثامن الحجج شرکت گسترش الطیی 4- اقای منصور قدیمی 
به نشــانی اســتان گلستان شهرستان اق قال شــهرک صنعتی اق قال مدیر عامل شرکت پار سایده سبز 5- شرکت پارس ایده سبز به 
مدیریت منصور قدیمی با وکالت آقای مهرداد رجبلی فرزند ولی اهلل به نشانی گرگان نبش عدالت 65 پاساژ زرتشت ط 3 واحد 11 
دفتر وکالت مهرداد رجبلی خواســته ها 1- مطالبه وجه چ 2- مطالبه خســارت دادرســی 3- مطالبه خسارت تاخیر تادیه رای دادگاه : 
در خصوص دعوی اقای محمود حامد چاری فرزند غالمعلی با وکالت خانم مریم حســین پور بطرفیت اقایان 1- حســن رشــیدی فرزند 
علی 2- اسماعیل حجی ابادی 3- منصور قدیمی 4- شرکت پارس ایده سبز به مدیریت اقای منصور قدیمی و با وکالت اقای مهرداد 
رجبلی و 5- شــرکت گســترش طالیی گلستان به مدیریت اقای اســماعیل حاجی آبادی  بخواســته صدور حكم به محكومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت مبلغ دویست میلوین ریال بابت وجه یك فقره چك عهده بانك ملی ایران شعبه خیابان رجایی گرگان به شماره 
709330 مورخه 94/2/25 به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه به شرح و متن دادخواست تقدیمی با توجه به اینكه 
حســب دفاعیات بعمل آمده از ســوی خوانده ردیف چهارم ) شرکت پارس ایده ســبز( چك صادره که در وجه موکل وی صار گردیده 
پس از مفقودی به همراه چك های دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته و بطور غیر قانونی به خوانده ردیف پنجم ) شرکت گسترش 
طالیی گلستان( منتقل شده است شهر نویسی به نحو صحیح و قانونی انجام نشده و نظر به اینكه مراتب عم گواهی و امضای شرکت 
خوانده ردیف چهارم به عنوان دارنده چك در ظهر چك در حالی که ســند تجاری در وجه خوانده مذکرو صادر شــده از ســوی وکیل 
مدافع خواهان نیز مورد تائید و تصدیق واقع گردیده بنابراین ظهر نویســی و انتقال ســند تجاری وفق مقررات قانونی و بطور صحیح 
انجام نگردیده ماال انتقال سند تجاری به خواهان نیز فاقد اعتبار و وفق قوانین انجام نشده و یكی از شرایط و ارکان اساسی انقتال 
ســند تجاری که همانا گواهی و امضای دارنده میباشــد مفقود اســت بنابر ایــن دادگاه در کیفیت معنونه دعــوی مطروحه خواهان را 
غی روراد تشــخیص و مســتندا به ماده دوم قانــون صدور چك و ماده 311 قانون تجارت حكم بــه رد آن صادر و اعالم مینماید رای 

صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محكام تجدید نظر مرکز استان گلستان است.
رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
در پرونــده کالســه 62/940301 این اجــرا به موجب رای شــماره 9409975177100667 صادره از شــعبه دوم دادگاه 
حقوقی چناران دایر بر دســتور فروش مال مشــاع شامل یك قطعه باغ قطعه شماره 6 از مجموع 15 قطعه زمین تشكیل دهنده پالک 
54 اصلی موسوم به کالته شیخها واقع در جاده قدیم مشهد چناران روستای کالته شیخ ها به مساحت 19478 متر مربع و با عنایت 
به ارزیابی هیات کارشناســی به ازای هر متر مربع بدون مســتحدثاتو آب  250/000 ریال و مبلغ کل 4/869/500/000 ریال به 
مالكیت مشــاعی خواهان صمد اســد و سعید همگی معاون و خواندگان ثریا معاون ســهیال معاون پرستو فتح اهلل زاده شاهین معاون 
که در حال حاضر در تصرف مجید رمضانپور به وکالت از خواهانها و تعدادی از خواندگان و ســهم ســینا معاون توسط شعبه دو اجرای 
ثبت مشــهد بازداشت میباشد بدون مســتحدثات و اب واگذار خواهد شد و در مورخه 1394/11/13 ساعت 10:30 الی 11 صبح 
از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان چناران در محل اجرای احكام مدنی شعبه دوم دادگاه حقوقی  
چنــاران به فروش میرســد طالبین بــه خرید میتوانند جهت بازدید از ملك پنج روز قبل از موعــد مزایده به این اجرا مراجعه نمایند 
تا هماهنگی الزم به عمل آید مبلغ مزایده از مبلغ ارزیابی شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی واگذار خواهد شــد ضمنا کسانیكه 
تمایل به شــرکت در جلســه مزایده داشته باشند در روز برگزاری مزایده می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی شده را فی المجلس 
ارائه نمایند و برنده مزایده مستندا به ماده 129 اجرای احكام مدنی باید ده درصد قیمت خرید را فی المجلس به عنوان سپرده به 
صندوق دادگستری واریز نماید. کلیه بدهیهای معوقه به عهده فروشنده و هزینه تنظیم سند در صورتیكه انتقال سند ممنوع نباشد 

به عهده خریدار خواهد بود و تخلیه و تحویل ملك تابع مقررات خواهد بود و ارتباطی به این اجرا ندارد. 4667
دادورز اجرای احكام مدنی شعبه دوم چناران

آگهی احضار متهم
بدینوســیله به اقای حشــمت الــه صوری که فعال مجهول المكان میباشــد وفق مــاده 115 قانون آئین دادرســی کیفری ابالغ 
میگردد که خود را تا یكماه پس از انتشــار آگهی به شــعبه  ســوم دادیاری دادســرای دورود موضوع شــكایت آقای هادی پیرهادی 
ده علیخانــی مبنــی بر خیانت در امانت در پرونده کالســه 9209986644200882 دادیاری معرفی نماید در غیر اینصورت تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد شد. 874
مدیر دفتر شعبه سوم دادسرای دورود

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت مهــدی درخشــان فرزند محمــد ابراهیم بــه شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت به کالســه 
941167/187 از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان محمد ابراهیم درخشــان 
در اقامتگاه خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به 1- مهدی درخشــان ش ش 0- 2- مجتبی درخشــان ش 
ش 1271- 3- مرتضی درخشــان ش ش 5639- 4- مصطفی درخشــان ش ش 633 - 5- ناهید درخشان ش ش 0 - 6- فرزانه 
درخشــان ش ش 0- 7- ســمانه درخشــان ش ش 9809- 8- ســكینه درخشــان ش ش 30087 - 9- فاطمه کاشفی حاج ش ش 
1652  اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یك نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای 

از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یكماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م الف 24832
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله بــه آقای منوچهر حقیقت شــناس  فعال مجهول المكان ابالغ میشــود کــه اقای مرتضی رئوف صفائی دادخواســتی 
بخواســته مطالبه وجه چك  به طرفیت شــما به شــعبه 188 شورای حل اختال ف مشهد ارائه و به کالســه 941060 ثبت و برای روز 
مورخه 1395/03/01 ســاعت 08:30 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت 
در روزنامه کثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 188 شهرستان مشهد 
مســتقر در مجتمع شــماره 4 قضایی به نشــانی  بلوار وکیل اباد بین دانش آموز 2 و 4 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی 

خواهد شد . م الف 24831
 مسئول دفتر شعبه 188 شورای حل اختالف مشهد

آگهی مزایده  
بموجب پرونده کالســه صادره از شعبه 37 دادگاه حقوقی مشهد به شــماره بایگانی اجرای احكام مدنی 110/37/940203 
حكم به فروش ماترک مرحوم ماشــاء اله برادران صادر و مقرر گردیده که ماترک مطابق نظریه کارشــناس به شــرح ذیل و از طریق 
مزایده حضوری با حضور نمانیده محترم دادستان در محل مجتمع قضایی اجرای احكام مدنی مشهد واحد مزایده در بلوار قره نی بین 
22 و 24 در تاریخ 94/11/18 از ســاعت 12 الی 12/45 صبح به فروش برســد مزایده از قیمت کارشناســی شروع و به کسانیكه 
باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد ده درصد مبلغ خریدار برنده مزایده نقدا و فی المجلس اخذ خواهد شد طالبین 
به خرید میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از مورد مزایده اقدام گردد بدهی های 
معوقه به عهده فروشــندگان  و هزینه های نقل و انتقال بالمناصفه میباشــد تخلیه و تحویل تابع مقررات قانونی بوده  و ارتباطی به 
اجرا ندارد . شــرح اموال مورد مزایده : ششــدانگ یك باب منزل مشكونی واقع در خیابان فدائیان اسالم دهستانی 12 پالک 247 
به مســاحت عرصه 115/57 متر مربع جنوبی و 9/10 متر حاشــیه به خیابن 15 متری مشــتمل بر ســاختمانی 2 طبقه و قدیمی ساز 
به مســاحت 163 متر مربع و 2 دربند مغازه تجاری به مســاحت 19 متر مربع عرصه ملك موقوفه آســتان قدس و امتیازات اب وبرق 
و گاز در محل دایر میباشــد که ارزش ششــدانگ با کلیه امتیازات و 2 دربند مغازه تجاری مطابق با نظریه کارشناســی جمعا به مبلغ 

2/800/000/000 ریال به فروش میرسد. 24834 
دادورز واحد مزایده مجتمع قضایی اجرای احكام مدنی مشهد

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت قاسم صهبائی احمدی فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 941172/187 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد صهبائی احمدی در اقامتگاه خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به 1- طاهره نوعی یزدیان ش ش 623 - 2- حســن صهبائی احمدی ش ش 25- 3- قاســم 
صهبائی احمدی ش ش 5675- 4- شــوکت صهبائی احمدی ش ش 89- 5- زهرا صهبائی احمدی ش ش 231 اینك با انجام تشــریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یك نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یكماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م الف 24824
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصر وراثــت پدرام رجــب زاده باجگیران فرزند خداداد به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت به کالســه 
941121/187 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خداداد رجب زاده باجگیران 
در اقامتگاه خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به 1- فرنگیس با انصاف ارومیه ش ش 229- 2- پروانه 
رجــب زاده باجگیران ش ش 0670053902 - 3- پرســتو رجب زاده باجگیــران ش ش 3641 - 4- پدرام رجب زاده باجگیران 
ش ش 16597 اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یك نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شــخصی اعتراض دارد و یا 
وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یكماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م 

الف 24825
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مرضیه اکبری فرزند حبیب اله به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت به کالســه 941090/187 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره جمالی ازغندی در اقامتگاه خود بدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حین الفوت آن منحصر اســت به 1- مرضیه اکبری ش ش 53838- 2- راضیه اکبــری نقندر ش ش 2045- 3- غالمرضا 
اکبــری نقنــدر ش ش 1046- 4- محمد تقی اکبری نقندر ش ش 1384- 5- فاطمه اکبری ش ش 1131- 6- مریم اکبری نقندر ش 
ش430- 7- جــواد اکبری نقندر ش ش1607  اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یــك نوبت آگهی میگردد تا چنانچه 
شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یكماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی 

صادر خواهد شد.م الف 24826
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای نور احمد رســولی  فعال مجهول المكان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت آقای مسعود 
مهدیان  علیه شــما به خواســته مطالبه وجه چك به موجب رای شــماره 9409977507001229 مورخه 94/10/13 در پرونده کالسه 
940795 به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بابل اصل خواسته 2- مبلغ پانصد و پنجاه هزارریال هزنیه دادرسی و درج آگهی و خسارت 
تاخیــر تادیــه از تاریخ تقدیم دادخواســت )94/7/23 لغایت اجرای حكــم بر مبنای نرخ تورم بانك مرکزی در حق خواهان محكوم شــده 
اید مراتب  بدینوســیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه ظرف بیســت روز پس از درج آگهی قابل 

واخواهی در همین شعبه است . م الف 24827
 مسئول دفتر شعبه 190 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای علی بامشــاد فرزند ابوالفضل فعال مجهول المكان ابالغ میشود که اقای داوود رمضانی به وکالت جواد و امین 
رضا خداده  دادخواستی بخواسته مطالبه وجه چك به طرفیت شما به شعبه 189 شورای حل اختال ف مشهد ارائه و به کالسه 940928 
ثبت و برای روز شنبه مورخه 1394/12/08 ساعت 8 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب 
یك نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 189 شهرستان 
مشــهد مســتقر در مجتمع شــماره 4 قضایی به نشــانی  بلوار وکیل اباد نبش دانش آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد 

شد . م الف 24828
 مسئول دفتر شعبه 189 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 شاکی  گزارشی به طرفیت متهم به نام هومن ابراهیمی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره تقدیم دادگاههای انقالب 
شهرســتان کرمانشــاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه ســوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشــاه واقع در کرمانشاه بلوار بنت 
الهدی  ارجاع  و به کالســه 9409988322600717  ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/11 و ساعت 09:00 تعیین شده 
اســت به علت مجهول المكان بودن متهم  و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور 
دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا متهم پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ای از کیفرخواست را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 4230
  مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 78/6/28 به زهرا خرمی    که در 
پرونده کالسه 9409988315800253 به اتهام رها نمودن طفل در مكان دارای سكنه  تحت تعقیب میباشد ابالغ میگردد که در وقت 
رســیدگی مورخ 94/12/6 راس ســاعت 08:30 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.4229
 مدیر دفتر شعبه چهارم کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب 78/6/28 به آقای مهدی کرمی    که 
در پرونده کالســه 99409988328500801 به اتهام انتقال مال غیر  تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی مورخ 
94/12/5 راس ساعت 09:00 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.4228
 مدیر دفتر شعبه چهارم کیفری دو شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای حمید رضا شــیدا فعال مجهول المكان ابالغ میشــود که اقای غالمرضا جالل پور دادخواســتی بخواسته مطالبه 
وجه به طرفیت شــما به شــعبه 191 شــورای حل اختال ف مشــهد ارائه و به کالســه 191/941039 ثبت و برای روز ســه شنبه مورخه 
1394/12/4 ســاعت 9 صبــح وقــت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد مــاده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبــت در روزنامه 
کثیراالنتشار درج میگردد شما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 191 شهرستان مشهد مستقر در مجتمع 
شــماره 4 قضایی به نشــانی  بلوار وکیل اباد نبش دانش آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد . م الف 24829
 مسئول دفتر شعبه 191 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
آقای نور احمد پور قربانی پیرو آگهی های قبلی در خصوص دعوی اقای مهدی نانش خواه بطرفیت شــما بدینوســیله ابالغ میشــود 
کــه پرونــده کالســه 940432 منجر به صــدور اجرائیه بر علیه شــما مبنی بر پرداخت 1-  مبلغ چهل و هشــت میلیــون ریال وجه چهار 
 -94/3/1-850098/26  -  94/1/15-1435/850094/31  -  94/2/15-  1435/850095/17 هــای  شــماره  بــه  چــك 
1435/850092/59-94/1/5 به مبلغ های 13000000 رایل و 13000000 ریال و 11800000 ریال و 10300000 ریال جمعا 
به مبلغ چهل و هشت میلیون ریال عهده بانك ملت شعبه ولیعصر بابت اصل خواتسه 2- مبلغ ششصدو چهل و پنج هزارریال بابت هزنیه 
های دادرســی 3- خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چك لغایت یوم در حق خواهان و همچنین و پرداخت هزنیه نیم عشــر دولتی 
گردیده اســت لذا مراتب وفق مواد 9- 118- 119 قانون اجرای احكام مدنی یك 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 شما نخواهد شد مگر اینكه 

محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اعالم نمائید. م الف 24830 
دفتر شعبه 188 شورای حل اختالف مشهد

اخطار اجرایی
مشخصات محكوم علیه بهروز فراشی نام پدر نصرت اله شغل ازاد نشانی محل اقامت مجهول المكان  . مشخصات محكوم له مریم 
روهنده نام پدر بدیع اله شغل خانه دار نشانی محل اقامت بلوار ایت اله بروجردی خیابان جانبازان جانباز 14 محكوم به   . بموجب رای 
شــماره 380-94 تاریخ 94/9/16  حوزه اول شــورای حل اختالف شهرستان دورود که قطعیت یافته است محكوم علیه محكوم است به 
پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان از تاریخ چك 90/3/12 لغایت وصول آن بابت اصل خواســته 2- پرداخت مبلغ پانزده 
هزار تومان )15000تومان( بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه آن  از تاریخ سررســید 90/3/12 لغایت وصول آن در حق 
محكوم له محكوم میباشید و همچنین 5درصد هزنیه اجرای در حق دولت به  استناد ماده 19 آئین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه 
ســوم توســعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محكوم علیه مكلف اســت پس از ابالغ این برگ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگــذارد و یــا ترتیبی برای پرداخت محكوم به و یا انجام تعهــد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام برای اجرای احكام 

دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.875
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف دورود

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم جمیله موذنی  دارای شناسنامه شماره 392 به شرح دادخواست به کالسه 4/903/94 از این شورا درخواست 
گواهــی حصــر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان رحمن موذنی نیل اباد به شناســنامه 198 در تاریــخ 1391/2/27 در 
اقامتــگاه دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- جمیله موذنی فرزند رحمن ش ش 392 ت ت 
1354 صــادره از حــوزه 2 جــام فرزند متوفی 2- عبدالناصر موذنی فرزند رحمــن ش ش 20 ت ت 1361 صادره از حوزه 2 جام فرزند 
متوفی مرحوم بجز افراد مذکور ورثه دیگری ندارد  اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور 
حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یك ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.233 
شعبه چهارم  شورای حل اختالف شهرستان تربت جام 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم کبری فروهر دارای شناســنامه شــماره 777 به شرح دادخواست به کالســه 729/94 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طیبه برادران بناء به شناسنامه 152 در تاریخ 1393/10/19 در اقامتگاه 
دائمــی خــود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- کبری فروهر فرزند عباســعلی به ش ش 777 متولد 
1337 فرزند 2- معصومه فروهر فرزند عباسعلی به ش ش 521 متولد 1342 فرزند 3- مریم فروهر فرزند عباسعلی به ش ش 241 
متولــد 1345 فرزنــد 4- علی فروهر فرزند عباســعلی به ش ش 33192 متولد 1343 فرزند 5- کاظم فروهر فرزند عباســعلی به ش 
ش 1163 متولد 1348 فرزند 6- مهدی فروهر فرزند عباسعلی به ش ش 519 متولد 1352 فرزند اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.502
 شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان سبزوار

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به اقای وحید اسدی فعال مجهول المكان ابالغ میشود در مورد شكایت اقای مجید قوامی علیه شما 
دایر بر خیانت در امانت نسبت به یك دستگاه خودرو به موجب دادنامه شماره 9409975116101192 مورخ 94/10/17 در پرونده 
کالســه 106/940806 به تحمل دو ســال حبس تعزیری  محكوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی 

و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است . م الف 24799
مدیر دفتر شعبه 106 کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمد حامد یعقوبی فرزند محمد تقی فعال مجهول المكان ابالغ میشــود در مورد شــكایت 
اقای آرش ارجمند علیه شــما دایر بر کالهبرداری از طریق جعل عنوان و اســتفاده از نام شرکت نفیس کاران خراسان  به موجب دادنامه 
شــماره 9409975116101222 مورخ 94/10/20 در پرونده کالســه 106/940864 به تحمل ســه ســال حبس تعزیری پرداخت 
مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تادیه مبلغ مذکور در حق شــاکی خصوصی  محكوم شــده اید مراتب بدینوســیله در 
روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است . م الف 24800
مدیر دفتر شعبه 106 کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شــاکی خلیل حســینی کیا و غالمرضا عابدی فرزند براتعلی  دادخواســتی  با موضوع تنظیم ســند یك باب منزل مسكونی 
دارای پالکهای 237 و 238 فرعی از 1 اصلی به مساحت 1000 متر به طرفیت خواندگان 1- جواد زنده دل اما قلی فرزند علی 2- محمد 
ســرور صادقی فرزند علی 3- غالمرســول صادقی فرزند علی 4- علی صادقی فرزند عبدالمطلب به خواســته الزام به تنظیم سند رسمی 
ملك  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان سرخس نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی  )حقوقی( دادگستری شهرستان 
سرخس واقع در دادگستری شهرستان سرخس 3 ارجاع و به کالسه 9409985185500608 و شماره بایگانی 940617 ثبت گردیده 
که وقت رســیدگی آن 1394/12/26 و ســاعت 09:00 تعیین شده اســت به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید 
کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف 1028
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان سرخس

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره 9204006231000085/1
آقای ایاز بهرامی گهرویی فرزند ابراهیم به ش ش 2 بدینوســیله اعالم میگردد پالک ثبتی 12186 فرعی از 184 اصلی  متعلق 
به شــما در قبال طلب آقای عظیم بلوچی بازداشــت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به شما اخطار میشود ضمنا هر گونه 
نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود در ضمن این آگهی در یك نوبت در روزنامه 

منتشر گردیده است. 1027
حسین مهرجو - رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان ســكینه باغانی دادخواستی به طرفیت خوانده مجتبی باغانی به خواسته مطالبه نفقه  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
ســبزوار نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 4 دادگاه عمومی  )حقوقی( دادگســتری شهرستان ســبزوار واقع در استان خراسان رضوی 
- دادگســتری ســبزوار ابتــدای بلوار توحید شــهر ارجاع  و بــه کالســه 9409985183400454 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 
1394/11/28 و ساعت 11:00 تعیین شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 504
  -شعبه چهارم دادگاه عمومی  )حقوقی( دادگستری شهرستان سبزوار

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه خانم ســمیه معین زاده دارای شناســنامه شــماره 1400 به شــرح دادخواست به کالســه 1/94/436 از این شورا 
درخواســت گواهــی حصر وراثــت نموده و چنیــن توضیح داده که شــادروان ایرج معیــن زاده به شناســنامه 20 در تاریــخ 94/6/31 
در اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- ســمیه معیــن زاده ش ش 1400 ت ت 
1361/5/5 فرزنــد متوفــی 2- صفــا معیــن زاده ش ش 10757 ت ت 1366/6/2 فرزند متوفی3- بتــول کریمی خلیل آباد ش ش 
2595 ت ت 1327/7/26 همســر متوفی  اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی در 
یك نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهدشد.217
 شعبه اول حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینكه آقای سید عباس سید امجدی دارای شناسنامه شماره 525 به شرح دادخواست به کالسه 1/94/424 از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد سید امجدی به شناسنامه 3031 در تاریخ 1382/3/20 
در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به1- مریم ســید امجــدی ش ش 1726 ت 
ت 1336/11/29 فرزنــد 2- زهــرا ســید امجــدی ش ش 47 ت ت 1342/3/10 فرزنــد 3- فاطمه ســید امجــدی ش ش 20 ت ت 
1346/1/1 فرزند 4- نرجس ســید امجدی ش ش 384 ت ت 1354/6/15 فرزند 5- ســید غالمرضا سید امجدی ش ش 132 ت ت 
1334/9/29 فرزند 6- اشــرف ســید امجدی ش ش 44 ت ت 1339/4/20 فرزند 7- ســید عباس ســید امجدی ش ش 525 ت ت 
1350/1/10 فرزند 8- خدیجه نظر زاده ش ش 77 ت ت 1312/9/20 همسر اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
به اســتناد ماده 362 ق امور حســبی در یك نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.216
 شعبه اول حقوقی  شورای حل اختالف شهرستان کاشمر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای حســن سهرابی فرزند محمد حسین فعال مجهول المكان ابالغ میشــود که اقای محمد تقی یعقوبی دادخواستی 
بخواســته مطالبه وجه چك به طرفیت شــما به شعبه 189 شورای حل اختال ف مشــهد ارائه و به کالسه 941023 ثبت و برای روز شنبه 
مورخه 1394/12/08 ســاعت 9/30 صبح وقت رســیدگی تعیین گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 189 شهرستان مشهد مستقر 
در مجتمع شــماره 4 قضایی به نشــانی  بلوار وکیل اباد نبش دانش آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد . م الف 24815
 مسئول دفتر شعبه 189 شورای حل اختالف مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بدینوســیله به آقای اکبر نامجو فرزند رضا فعال مجهول المكان ابالغ میشــود که اقای محمد علی قاســمی  دادخواستی بخواسته 
مطالبه وجه به طرفیت شــما به شــعبه 183 شورای حل اختال ف مشهد ارائه و به کالســه 940796 ثبت و برای روز سه شنبه مورخه 
1394/12/18 ساعت 9/30 صبح وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یك نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج میگردد شــما میتوانید قبل از رســیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شــعبه 183 شهرستان مشهد مستقر در 
مجتمع شــماره 4 قضایی به نشــانی  بلوار وکیل اباد نبش دانش آموز 2 مراجعه و با ارائه آدرس جدید خود نســخه ثانی دادخواســت 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رســیدگی در شــورا حاضر شــوید در صورت عدم حضور غیابا رســیدگی خواهد شد . م الف 

24818
 مسئول دفتر شعبه 183 شورای حل اختالف مشهد

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت مهرداد مقدم قائنی فرزند اســمعیل به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 941149/187 
از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه افخمی کاخی در اقامتگاه خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به 1- مهرداد مقدم قائنی ش ش 2012 - 2- زهره مقدم قائنی ش ش 286- 3- مســعود 
مقــدم قائنــی ش ش 647- 4- مهناز مقــدم قائنی ش ش 72-5- نادر مقدم قائنــی ش ش 69423- 6- محمود مقدم قائنی ش ش 
367- 7- مجید مقدم قائنی ش ش 10- 8- مهین مقدم قائنی ش ش 292 اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یك 
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یكماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م الف 24817 
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشــت حصر وراثت رجبعلی حیدری  فرزند  عید محمد به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت به کالسه 941131/187 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان زینب اصغر زاده در اقامتگاه خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن منحصر است به 1- رجبعلی حیدری ش ش 1852- 2- طوبی حیدری ش ش 1851  اینك با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور یك نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

آگهی ظرف مدت یكماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م الف 24822  
شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد  

  آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت منصوره عامی مطلق فرزند هادی به شرح دادخواست تقدیمی ثبت به کالسه 941161/187 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان طیبه تهرانی سیدی در اقامتگاه خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن منحصر است به 1- منصوره عامی مطلق به ش ش 200- 2- مینا عامی مطلق ش ش 153- 3- 
محبوبه عامی مطلق ش ش 641- 4- مسعوده عامی مطلق ش ش 116 اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یك نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یكماه به این 

دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م الف 24823 
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهی های قبلی به اقای محمد ناصری فرزند دین محمد فعال مجهول المكان ابالغ میشــود در مورد شــكایت 
اقای حبیب اهلل زاروزائی ) زاروزهی( علیه شــما دایر بر ســرقت خودرو به موجب دادنامه شماره 9409975116101195 مورخ 
94/10/17 در پرونده کالســه 106/940808 به تحمل دو ســال حبس تعزیری  و هفتاد ضربه شــالق تعزیری محكوم شــده اید 
مراتــب بدینوســیله در روزنامــه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامــه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این 

دادگاه است . م الف 24803
مدیر دفتر شعبه 106 کیفری دو مشهد

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیــرو آگهی های قبلی به اقای محمد فرائــی فرزند علی اکبر فعال مجهول المكان ابالغ میشــود در مورد گزارش 
مرجع انتظامی علیه شــما دایر بر حمل و نگهداری یك عدد افشــانه فلفل به موجب دادنامه شماره 9409975116101209 مورخ 
94/10/19 در پرونده کالســه 106/940694 به تحمل شــش ماه حبس تعزیری  محكوم شده اید مراتب بدینوسیله در روزنامه 

درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است . م الف 24804
مدیر دفتر شعبه 106 کیفری دو مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونــده کالســه 102/940975  آقای امیر نیكبخت فرزند مهدی فعال مجهول المــكان به اتهام نگهداری حاملهای داده با 
محتویات مســتهجن و مبتذل به قصد تجارت موضوع  گزارش مرجع انتظامی تحت تعقیب میباشــند به واســطه معلوم نبودن محل 
اقامــت نامبــرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقالب در امور کیفــری مراتب در روزنامه آگهی 
نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12 روز 1394/12/02 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع 

نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 24807
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه 102/931649  آقای عباس زعفرانیا فرزند ابراهیم فعال مجهول المكان به اتهام کالهبرداری و تحصیل 
مال از طریق نامشــروع موضوع شــكایت محمد عباســی گبر اباد تحت تعقیب میباشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف اســت 
راس ساعت 12 روز 1394/12/01 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 

حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 24806
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه 102/931544  آقای رضا پیش کار فرزند مهدی   فعال مجهول المكان به اتهام ترک نفقه و ایراد صدمه 
عمدی و توهین و فحاشــی  موضوع شــكایت معصومه هویدا تحت تعقیب میباشند به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف است راس 
ســاعت 9 روز 1394/12/05 در شــعبه 102 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور 

در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 24805
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه 102/940014  آقای مجید حمیدی درخشان فعال مجهول المكان به اتهام سرقت سفته و گوشی موبایل و 
عابر بانك تجارت و خیانت در امانت و کالهبرداری رایانه ای موضوع شكایت علیرضا برزشی  تحت تعقیب میباشند به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه 
آگهی نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 10 روز 1394/12/05 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی 

دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 24802
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی احضار متهم
در پرونــده کالســه 102/940966  آقــای جــواد فالحی امین   فعــال مجهول المكان بــه اتهام جعل و کالهبــرداری موضوع 
شــكایت کمیته امداد امام خمینی تحت تعقیب میباشــند به واســطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون 
آئیــن دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفــری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مكلف اســت راس ســاعت 12 روز 
1394/12/03 در شعبه 102 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر  و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد. م الف 24808
مدیر دفتر شعبه 102 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان شرکت تعاونی اعتبار امید جلین دادخواستی به طرفیت خواندگان غالمرضا مسلمی پور و رضا چهار چناری به خواسته 
مطالبه وجه سفته تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان گرگان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع شهید 
قدوسی گرگان  واقع در استان گلستان شهرستان گرگان خیابان شهید بهشتی روبروی مخابرات کد پستی  913714955 - تلفن 

01712222517 الی 20  پورتال دادگستری کل استان گلستان 
http://dadgolestan.ir ارجاع و به کالســه 9409981720500545 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/08 
و ســاعت 08:00 تعیین شــده است به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواســت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
 دفتر شعبه 5 شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان

رونوشت آگهی حصروراثت
 آقای فریدون عباســی فرزند یوســف دارای شناسنامه شماره 130 به شرح دادخواســت به کالسه 942859 ازاین دادگاه 
درخواســت صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت که شــادروان یوسف عباســی به شناسنامه شماره 607 
درتاریــخ 1394/9/17 دراقامتــگاه دائمی خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به 1- قدرت اله 
عباســی فرزند یوســف ش ش 466 نسبت با متوفی فرزند 2- ناصرعباســی فرزند یوسف ش ش 467 نسبت با متوفی فرزند 3- 
علی عباسی فرزند یوسف ش ش 468 نسبت با متوفی فرزند 4- رضا عباسی فرزند یوسف ش ش 469 نسبت با متوفی فرزند 5- 
محمد تقی عباسی فرزند یوسف ش ش 767 نسبت با متوفی فرزند 6- فریدون عباسی فرزند یوسف ش ش 130 نسبت با متوفی 
فرزند 7- فیروزه عباســی فرزند یوســف ش ش 765 نســبت با متوفی فرزند 8- فهیمه عباسی فرزند یوسف ش ش 766 نسبت 
با متوفی فرزند 9- عالیه عباســی فرزند یوســف ش ش 129 نسبت با متوفی فرزند 10- شهنازعباسی فرزند یوسف ش ش 876 
نسبت با متوفی فرزند. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوردریك نوبت آگهی می گردد تا هرکسی اعتراضی دارد ویا 

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

 آگهی رونوشت حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت فاطمــه مقیمی پــور فرزند غالمحســین بــه شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت به کالســه 
941171/187 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان غالمحســین مقیمی پور در 
اقامتگاه خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن منحصر اســت به 1- اقدس شــفقی ش ش 430 - 2- ایرج مقیمی پور ش 
ش 7- 3- زهــرا مقیمــی پور ش ش 7- 4- علــی مقیمی پور ش ش 938- 5- فریدون مقیمی پور ش ش 2775- 6- فرشــته 
مقیمی پور ش ش 716- 7- فریبا مقیمی پور ش ش 685- 8- فاطمه مقیمی پور ش ش 1218 اینك با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور یك نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شــخصی اعتراض دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 

آگهی ظرف مدت یكماه به این دادگاه تقدیم دارد واالگواهی صادر خواهد شد.م الف 24816 
  شعبه 187 شورای حل اختالف مجتمع شماره 4 شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شــماره ابالغیه 9410102512607414 خواهان/شــاکی احمد ناصردادخواســتی به طرفیــت خوانده/متهم وفاطمه کیمیا 
ومحمد تقی الچی به خواســته ابطال ســند )موضوع سند مالی اســت( والزام به ایفای تهعد )مالی( مبنی برومطالبه خسارت دادرسی 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان قم نموده که جهت رســیدگی به شــعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان قم واقع درقم-

خیابان ســاحلی-جنب زندان ســاحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان قم-طبقه اول-شعبه ششــم دادگاه عمومی )حقوقی( ارجاع 
وبه کالســه 9409982512600768 ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/12/2 وســاعت 11:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المكان بودن خوانده/متهم ودرخواســت خواهان/شــاکی وبه تجویزماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی 
وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یك نوبت دریكی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تا خوانده/متهم پس ازنشرآگهی 
واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه دوم دادخواســت وضمائم را دریافت ودروقت مقررفوق 
جهت رســیدگی حاضرگردد. قم-خیابان ســاحلی-جنب زندان ساحلی-دادگاه های حقوقی شهرســتان قم-طبقه اول-شعبه ششم 

دادگاه عمومی )حقوقی(
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان قم-ابوالفضل 
قرا محمدی

موارد7 گانه گشایش اعتبار 
اسنادی در پسابرجام ابالغ شد

بانک مرکزی در پی اجرایی شدن برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( طی بخشنامه ای موارد 6 
گانه ای را به  منظور گشایش اعتبار اسنادي و ثبت 
وصولي )بروات( اسنادي به شبکه بانکی ابالغ کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی- در این بخشنامه 
آمده اس���ت: صدور گواهي ثبت آماري از محل 
منابع بانک مرکزي نزد بانک مس���قط به ارزهاي 
یورو، فرانک سوئيس، پوند،ین ژاپن و ریال عمان 
امکان پذیر اس���ت. گواهي ثبت آماري تایيد شده 
به ارز یورو در بانک مس���قط قابل استفاده براي 
تامين ارز از بانک EIH هم خواهد بود. در اعتبارات 
 EIH اسنادي گشایش شده، بانک  مسقط و بانک
مي توانند به عنوان بانک ابالغ کننده و معامله کننده 
و نيز بانک پوششي تعيين ش���وند. گواهي ثبت 
آماري تایيد شده به ارز یورو در بانک کونلون براي 
واردات از مبدأ غيرچين، مي تواند قابليت استفاده 
در بانک مسقط و یا بانک EIH را داشته باشد. بابت 
ثبت سفارش هاي مربوط به واردات کاال با مبلغ 
حداکثر معادل 500.000 یورو )براي کليه موارد 
از جمله بانک کونلون، هال���ک بانک و ...(، انجام 
پرداخت ها به روش حواله ارزي امکان پذیر است و 
براي ثبت  سفارش هاي با مبالغ باالتر )به استثناي 
مواردي که قبل از روز اجراي برجام گواهي ثبت 
آماري تایيد شده دریافت شده باشد( مي بایست 
صرفاً از طریق گشایش اعتبار اسنادي و یا ثبت 

وصولي )بروات( اسنادي اقدام شود. 
در ادامه این بخش���نامه آمده اس���ت مهلت 
گشایش اعتبار اسنادي یا ثبت وصولي )بروات( 
اسنادي از تاریخ صدور گواهي ثبت آماري، یک ماه 
است و زمان تامين ارز آن بنا به درخواست بانک 
عامل تا والور پرداخت وجه اس���ناد و با رعایت 
رویه هاي فعلي خواهد بود. در صورت تغيير نوع 
نرخ ارز تعرفه کاالهاي موضوع اعتبار اسنادي از 
»ارز بانکي« به »ارز متقاضي، تمدید سررسيد آن 
صرفاً از محل ارز متقاضي امکان پذیر خواهد بود.

همچنين بر اساس این بخش���نامه به منظور 
افزایش ت���وان اعتباري بانک ها ن���زد کارگزاران 
خارجي با تودیع س���پرده هاي ارزي توسط بانک 
مرکزي نزد بانک هاي ایراني براي مدت سه ماه 
و با نرخ Libor موافقت مي ش���ود. مبلغ سپرده 
با توجه به ظرفيت مال���ي و حجم فعاليت ارزي 
بانک تعيين مي شود. تمدید سپرده در سررسيد 
منوط به ارائه گزارش عملکرد س���پرده توسط 
بانک عامل به اداره بين الملل بانک مرکزي است و 
ارایه تسهيالت ارزي از محل سپرده هاي مزبور به 

مشتریان ممنوع است.

New Tab New Tab

بخشنامه بدون تیتر

شاخص کل بورس و اوراق بهادار در لحظات آغازین معامالت روز یکشنبه بازار سرمایه به استقبال اعالم اجرای برجام رفت و با رشد یک هزار و 59 واحدی 
در ارتفاع 65 هزار و931 واحدی قرار گرفت اما در پایان معامالت با افت همراه شد و بارشد 563 واحدی در ارتفاع 65 هزار و 424 واحدی ایستاد.در پایان 

معامالت دیروز 1.954 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش سه هزار و 690 میلیارد و 160  میلیون ریال در 121 هزار نوبت دادو ستد شد.

افت و خیز شاخص کل بورس و توقف 
در ارتفاع 65 هزار و 424 واحد

7 اقتصاد

  لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹5 کل کشور 
همزمان با روز اجرای برجام توسط رئيس جمهور به مجلس 

تقدیم شد.
  براساس مفاد الیحه بودجه سال ۹5 بند مربوط به 
قطع یارانه غيرنيازمندان که در بودجه های ساالنه وجود 

داشت، حذف شد.
  امير کویت دستور داد بودجه دیوان پادشاهی این 

کشور کاهش یابد.
  الیحه بودجه سال 13۹5 به دولت اجازه می دهد 
تا کليه مشموالن خدمت وظيفه عمومی را که بيش از 
پنج سال غيبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غيبت، 

معاف کند.
  معاون امور بين الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: 
ایران آماده است با لحاظ کردن شرایط بازارهای جهانی 
نفت و مازاد عرضه ای که هم اکنون وجود دارد، 500 هزار 

بشکه به صادارت نفت خود اضافه کند.
  خبرگزاری دولتی یونهاپ گزارش داد بانک صادرات 
واردات کره جنوبی )اکسيم بانک( بدنبال برداشته شدن 
تحریم های بين المللی عليه ایران، درصدد است رتبه اعتبار 

دولتی ایران را یک رتبه افزایش دهد.
  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دس���تيابی 
به رشد اقتصادی هش���ت درصدی، سخت اما همچون 
دستيابی به توافق هسته ای با کشورهای غربی، شدنی و 

امکان پذیر است.

New Tab

نرخ

انواع سکه
قدیم
جدید
نيم
ربع

هر گرم طالی 18 عيار
اونس

انواع ارز
دالر آمریکا

یورو
پوند

یکصد ین ژاپن
لير ترکيه

ریال عربستان
درهم امارات
یوان چين
دالر آزاد

قیمت فروش به ریال 
۹.300.000
۹.300.000
4.660.000
2.540.000
۹41.۹00
1.08۹دالر
نرخ ارز
30.1۷8
 32.۹3۹
 43.021
25.۷83
 ۹.۹00
8.288
  8.218
  4.586
36.300

 رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

 10 روز تا اتصال نظام بانکی به سوئیفت 
شنبه شب یا بهتر بگویيم صبح بامداد یک شنبه به وقت تهران، 
اتفاق تاریخی ای که همه منتظرش بودند رخ داد. با قرائت بيانيه ای 
مشترک از سوی وزیر امور خارجه کشورمان و ریيس سياست خارجی 

اتحادیه اروپا، تحریم های مربوط به برنامه هسته ای ایران لغو شد. 
 فناوران- حاال همه منتظرند تا کم کم آثار این رفع تحریم ها را 
در حوزه های مختلف اقتصادی ببينند، یکی از مهم ترین حوزه هایی 
که از این شرایط جدید منتفع می شود نظام بانکی است و یکی از 
مهم ترین گشایش ها در حوزه پولی هم اتصال مجدد نظام بانکی ایران 
به سوئيفت است. ولی اهلل سيف، ریيس کل بانک مرکزی شب گذشته 
در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد: »ظرف یک هفته تا 10 روز پس 
از برداشته شدن تحریم ها اتصال به  سوئيفت در بانک مرکزی و تمام 

بانک ها انجام  برقرار می شود.« 
ریيس کل بانک مرکزی با بيان اینکه در 4 سال گذشته ارتباطات 
بانکی ما خارج از کشور قطع بود و بانک های ما عقب ماندند، افزود: 
»یکی از اقدام���ات ما پس از رفع تحریم ها به روز ش���دن بانک ها و 
استاندارد کردن آنها و اصول حاکميتی در شرکت های زیر مجموعه 

است.«

چرا رفع تحریم سوئيفت مهم است
 Society for Worldwide( که مخفف کلمات )SWIFT ( سوئيفت
Interbank Financial Telecommunication( هم���ان جامعه 
جهانی ارتباطات مالی بين بانکی است که با تفاهم و توافق 23۹ بانک 
از 15 کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال 1۹۷3 ميالدی 

راه اندازی شد.
نخستين هدف سوئيفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد 
بين المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غير استاندارد 
کاغذی و یا از طریق تلکس بود. در حال حاضر بيش از ۷ هزار مؤسسه 

در 1۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن هستند. 
بدون سوئيفت تجارت جهانی و سرمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر 
وغيرقابل اعتمادتر می شود.  در سال 1364 کارشناسان بانک مرکزی 
بررسی های اوليه را برای عضویت بانک های ایرانی در سوئيفت انجام 
دادند ولی با توجه به وقوع جنگ تحميلی و اولویت های اساسی تر به 
تعویق افتاد. پنج سال بعد و پس از اتمام جنگ تحميلی در سال136۹ 
بانک مرکزی هيأتی را مأمور هماهنگی با بانک های تجاری به منظور 

عضویت در سوئيفت کرد.

پس از طی دوره بررس���ی عضویت، در اواخر سال 13۷0 پس از 
هماهنگی های الزم با بانک های تجاری تقاضای عضویت سيستم بانکی 
ایران توسط بانک مرکزی به سوئيفت ارائه شد. در سال 13۷1 پس 
از ارائه سه پيش شرط عضویت به سوئيفت، عضویت بانک مرکزی 
به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و س���په در 
آذرماه پذیرفته شد.2۷ اسفند 13۹0 سيستم سوئيفت بانک مرکزی 
ایران همسو با تحریم های اروپایی قطع شد. هر چند تحریم ها مراودات 
بين المللی بانک های ایرانی را متوقف نکرد، اما با این وجود هزینه های 
زیادی بر عمليات ارزی و بانکی کل سيستم بانکی کشور تحميل شد. 
عالوه بر این، صدور حکم تحریم عليه بانک های ایرانی، بانک های 
غربی را وادار کرد که از انجام سایر کارهای بانکی با بانک های تحریم 
شده نيز خودداری کنند.کارشناسان معتقدند با برداشته شدن تحریم 
سوئيفت، آثار آن بر صنایع بورسی و س���ودآوری بانک ها در آینده 
نزدیک آشکار خواهد شد. بانک های صادرات، ملت و تجارت که دارای 
بيشترین شعب خارجی هس���تند به دليل افزایش مراودات تجاری 
خارجی و به تبع آن رشد درآمدهای غيرمشاع در شرایط مطلوب تری 

نسبت به دیگر شرکت ها قرار می گيرند.
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برنامه بانک مرکزی برای برخورد با بانک ها و موسسه های متخلف
الیحه

بنا بر پيشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پيش نویس الیحه برنامه 
ششم، بانک مرکزی عالوه بر اختيارات قانونی مقرر در قانون پولی و بانکی 
کشور، می تواند برحسب مورد، چهار اقدام نظارتی و انتظامی را نيز در قبال 

بانک ها و موسسه های اعتباری غيربانکی و متخلف اعمال کند.
ایرنا- در بند 23 الیحه برنامه ششم توس���عه آمده است: برای اعمال 
نظارت کامل و فراگير بانک مرکزی بر بازار و موسس���ه های پولی، بانکی 
واعتباری و ساماندهی موسس���ه ها و بازارهای غير متشکل پولی و مالی 
باهدف ارتقای شفافيت و س���المت و کاهش نسبت مطالبات غيرجاری به 

تس���هيالت، بانک مرکزی می تواند در چارچوب ضوابطی که به تصویب 
شورای پول و اعتبار می رسد، عالوه بر اختيارات قانونی خود مقرر در قانون 
پولی و بانکی کشور، حس���ب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی 
و انتظامی را در قبال بانک ها و موسس���ه های اعتباری غير بانکی متخلف 

اعمال کند.
از جمله این اقدامات، »اعمال جریمه نقدی تا سقف حداکثر یک درصد 
آخرین سرمایه ثبت ش���ده بانک یا موسس���ه اعتباری غيربانکی متخلف 
متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران«، »اعمال محدودیت 

یا ممنوعيت توزیع سود و اندوخته ها و سهامداران و یا پرداخت پاداش و 
مزایای مدیران«، »حسب مورد، سلب حق رای همه یا برخی از سهام داران 
به طور موقت، سلب حق تقدم خرید سهام همه یا برخی از سهامداران و 
یا الزام به واگذاری سهام خود و اعمال ممنوعيت تملک سهام در بانک ها و 
موسسه های اعتباری غير بانکی«، »لغو مجوز فعاليت« و »سلب صالحيت 

حرفه ای مدیران عامل و اعضای هيات مدیره« است.
براساس این الیحه، مرجع رسيدگی به تخلفات و صدور حکم به اقدامات 

نظارتی و انتظامی  موضوع این ماده، هيات انتظامی  بانک ها خواهد بود.

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

2,753 

15,331

-

-

-

4,282

4,252

3,845

3,630

-3,1

-0,21

-

-

-

-2,55

-3,3

-2,49

0

آمار معامالت آخرین روز معامالتی 

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

1,956 میلیون سهم

3,690,160 میلیون ریال

121,230معامله 

2,823,945 میلیارد ریال

گروه مخابرات 

تغییر )درصد( قیمت نام شرکت
شرکت مخابرات ایران

شرکت ارتباطات سیار ایران

2,580

 30,758

+4,16

+3,51

تاالر شیشه ای در روز گذشته

تغییر )درصد( مقدار عنوان شاخص

كل

۳۰ شركت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

65424,1

2777,3

72,635,50

44997,2

147655,9

53973,0

+0,87

+0,97

+0,49

+0,75

+1,07

+1,34

رییس كل بانک مركزی: 
ظرف یک هفته تا 1۰ 
روز پس از برداشته 
شدن تحریم ها اتصال به  
سوئیفت در بانک مركزی 
و تمام بانک ها انجام  
برقرار می شود

PB



وزارت راه و شهرسازی شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- اداره کل امور پیمان ها و رسیدگی فنی

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در نظر دارد عملیات اجرایی احداث تونل شیرکوه در 
محور قزوین الموت- تنکابن با مشخصات اصلی زیر را بصورت عام دو مرحله ای به مناقصه بگذارد:

1- عن�وان پروژه : مناقص�ه عمومی عملیات اجرایی احداث تونل ش�یرکوه واقع در مح�ور قزوین الموت- 
تنکابن واحداث دو دستگاه گالری مجموعا به طول150 متر

2- مدت اجرای کار:24 ماه و دوره تضمین پروژه برابر 60 ماه می باشد.
3- ب�رآورد کل کار: ب�ر اس�اس فهرس�ت به�ای پای�ه راه، بان�د ف�رودگاه و راه آه�ن س�ال 1394 ب�ه 

مبلغ257/945/000/000 ریال با شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم سال 1394 می باشد.
4- محل انجام عملیات: استان قزوین

5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 6/000/000/000 ریال می باشد.
6- نوع عملیات عبارت است از: احداث تونل و اجرای عملیات خاکی، ابنیه و روسازی آسفالتی

7- از ش�رکتهای پیمانکاری داوطلب مناقصه که حائز ش�رایط آئین نامه طبقه بندی و تش�خیص صالحیت 
پیمانکاران در رشته راه و ترابری که دارای پایه متناسب با مبلغ برآورد مذکور هستند، تقاضا می شود جهت 
مشارکت در مناقصه فوق و کسب اطالعات الزم و دریافت اسناد مربوط به مشخصات پروژه با در دست داشتن 
معرفی نامه وگواهی معتبر صالحیت پیمانکاری حداکثر تا تاریخ 1394/11/11 به مهندس�ین مش�اور پاسار به 
نش�انی: تهران- پایین تر از میدان توحید- خیابان فرصت شیرازی- پالک170- طبقه دوم- واحد5، تلفنهای 

تماس :4-66571503 مراجعه فرمایند.
8- محل تحویل اس�ناد و پیش�نهاد قیمت: دفتر اداره کل امور پیمانها و رس�یدگی فن�ی واقع در: بزرگراه 
مدرس- خیابان وحید دس�تگردی – خیابان فرید افش�ار- ش�رکت س�اخت و توس�عه زیربناهای حمل ونقل 

کشور- طبقه دوم می باشد.
ضمنا آخرین مهلت تکمیل وارائه اسناد و مدارک شرکت در مناقصه ساعت9 روز یکشنبه مورخ94/11/25 و 
زمان برگزاری جلسه مرحله اول مناقصه ساعت10 روز یکشنبه مورخ94/11/25 می باشد. پیمانکاران متقاضی 
می بایس�ت ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه را در پاکت )الف( اساس�نامه و فرم تکمیل ش�ده خوداظهاری و 
آخرین تغییرات ش�رکت  مندرج در روزنامه رسمی کش�ور را بهمراه سایر اسناد و صورتهای مالی حسابرسی 
ش�ده و کارت اقتصادی جدید و مدارک و رزومه ش�رکت را در پاکت )ب( و همچنین برگ پیش�نهاد قیمت و 
فرمهای آنالیز مربوطه بهمراه فرمهای الف، ب، پ و تعهد بیمه نامه را در پاکت ) ج( قرار دهند. ارس�ال اس�ناد 
و مدارک تکمیل ش�ده هیچگونه تعهدی در زمینه انعقاد قرارداد با متقاضیان برای ش�رکت س�اخت و توسعه 
زیربناه�ای حمل و نقل کش�ور ایجاد نمی کن�د. فرم آگهی الکترونیکی مناقص�ه از طریق صفحه الکترونیکی 

پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به نشانیhttp://iets.mporg.ir قابل دسترسی است.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 94-113

م الف 3352
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  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهرانبخش خصوصی
  مدیر مسوول: دکتر سعید سعادت   سردبیر: ایمان بیک   تلفن: 66568725

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

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

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

محققان فرانسوی موفق به استفاده از یون های سودیم در باتری طبق فرمت استاندارد صنعت »18650« شده اند که از این استاندارد در باتری های لپ تاپ و چراغ قوهای LED استفاده می شود. در 
باتری های نوع جدید یون های سدیم از یک الکترود به الکترود دیگر از میان مایعی حرکت می کند و این چرخه بدون تغییر مواد در باتری صورت می گیرد. اگر چه باتری های لیتیمی سبک تر هستند 

و انرژی بیشتری هم فراهم می کنند، اما کمیاب و گرانند در حالی که بیش از 2/6 درصد از قشر زمین را سدیم تشکیل می دهد.
 ساخت باتری
با فناوری ارزان تر

فناوری

روبات انسان نمای گوگل خانه تمیز می کند 
روبات 1/8 متری Atlas که بوس���تون داینامیکز، 
شرکت تحت مالکیت، با حمایت دارپا، سازمان پروژه های 
تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آن را ساخته، روباتی است که 
با روبات های نظامی رقابت می کند ولی این بار مهندسان 

آن را برای خانه تمیز کردن برنامه ریزی کرده اند.
آنا- روبات انسان نمایی که زباله ها را دم در می برد و 
کف زمین را تمیز می کند، خیلی متفاوت از آن چیزی 
است که ما از یک هوش مصنوعی خودمختاری که برای 
اهداف نظامی برنامه ریزی ش���ده، انتظار داریم. با این 
حال، مهندسان موسسه شناخت انسان و ماشین فلوریدا 
)IHMC( آن را برای انج���ام کارهای خانه برنامه ریزی 

کرده اند تا هوش و حرکات آن با هم هماهنگ شوند.
این روبات در سال 2013 و با بودجه دولتی ساخته 
شده اس���ت و قادر به انجام مجموعه ای از فعالیت هایی 
است که نیاز به »حرکات هماهنگ کل بدن« دارند. حال 
فعالیت هایی شامل جارو برقی کشیدن و قرار دادن زباله 

در سطل به آن اضافه شده است.
تیم موسس���ه IHMC در هفته اخیر اقدام به انتشار 
ویدئویی کرده که مربوط به این روبات انسان نمای دو 

پاس���ت. از جمله این فعالیت ها عبارتند از جارو کردن 
قالیچه و دور ریختن زباله ها. این آزمایش برای گسترش 
و توس���عه قابلیت های این روبات و البته با کمک یک 

اپراتور انسانی صورت گرفته است.
تماشای نحوه عمل این روبات نشان می دهد که هنوز 
فاصله زیادی با توسعه و طراحی ماشین هایی داریم که 
در فیلم های هالیوودی نمایش داده می شود و هنوز این 
روبات ها قادر به انجام امور دقیق بدون دخالت انس���ان 

نیستند.
در ویدئویی که از عملیات این روبات منتش���ر شده، 
با سرعتی 20 برابر سرعت ضبط گرفته شده است که 
حاکی از آن است که دقت در انجام این کارها توسط یک 

روبات هنوز نیازمند زمانی بسیار طوالنی است.
گروه IHMC یکی از تیم هایی اس���ت که در چالش 
 Atlas سال گذش���ته دارپا برای نمایش توانایی های
شرکت کرد و در این مس���ابقه جایگاه دوم را به دست 
آورد. اما اکنون این گروه در ح���ال تالش برای بهبود 
وضع Atlas و گسترش دامنه فعالیت هایی است که این 

روبات انسان نما قادر به آنجام آن است.

تیمی از دانشمندان دانش���گاه ITMO با استفاده از 
پرینترهای معمولی جوهرافشان موفق به ایجاد هولوگرام 
شدند و با این روش، هزینه و زمان ایجاد هولوگرام را به 
ش���دت کاهش دادند. پیش از این برای ایجاد هولوگرام 
باید از روش های چند مرحله با ص���رف چند روز زمان 

استفاده می شد.
فناوران- از این پس امکان چ���اپ تصاویر و متون 
هولوگرافیک با استفاده از چاپگرهای جوهرافشان معمولی 

قابل انجام اس���ت. این کار به کمک روش جدیدی که 
محققان دانشگاه ITMO ارائه کرده اند، امکان پذیر است. 
با این فناوری جدید می توان هزینه تولید هولوگرام های 
رنگین کمانی را به شدت کاهش داد و با سرعت باالتری 

این  ساختارها را ایجاد کرد. 
در این فناوری جوهری از جنس نانوبلورهای تیتانیوم 
س���اخته شده اس���ت که می توان آن را در چاپگرهای 
جوهرافشان استفاده کرد و سپس آن را روی کاغذهای 
ویژه ای قرار داد. ب���ا این کار الگوی م���ورد نظر روی 
سطح ایجاد می ش���ود. این جوهرها امکان تولید تصاویر 
هولوگرامی را روی سطوح ش���فاف در مدت زمان چند 
دقیقه امکان پذیر می س���ازد. در حال حاضر برای تولید 
چنین س���اختارهایی باید با روش های معمول، چند روز 

کار کرد.
هولوگرام های رنگین کمانی کاربرد وس���یعی در حوزه 
ایمنی کارت های اعتباری، پول و اسناد دارند. این فناوری 
ابتدا در دهه 60 میالدی متولد شد، اما در حال حاضر 
موانع فنی بسیاری در مسیر توس���عه آن وجود دارد و 

نمی توان به سادگی آنها را تولید کرد.
الکساندر یاکولوف از محققان این پروژه گفت:  روش های 
رایج در تولید هولوگرام بسیار زمان بر بوده و نیاز به مراحل 
مختلفی دارند. گام اول، ایجاد هولوگرام اصلی است که 
معموال با لیزر روی پلیمر حساس به نور ساخته می شود. 
این پلیمر خشک شده و بخش هایی که مورد نظر نیست، 
شسته می شود. سپس این ساختار روی ماتریکس فلزی 
برده شده و در آنجا روی فیلم پلیمری شفاف قرار داده 

می شود.
کل این فرآیند چند روز طول می کشد و نیاز به شرایط 
دمایی و کاری ویژه ای است. اما جوهرهای نانوبلوری که 
در این پروژه ساخته شده  است می تواند فرآیند را کوتاه 
کند. این جوهر با اس���تفاده از یک دستگاه جوهرافشان 

روی سطح قرار داده می شود.
وجود جوهر حاوی نانوبلور موجب می ش���ود تا ضریب 
شکست الگوی ایجاد شده به شدت افزایش یابد به طوری 
 که در تمامی طول موج های مرئی نور قابل مش���اهده 

است.

45
درصد

بر اس��اس مطالعات بانک 
آمریکا انتظار می رود که تا سال 
2025 می��ادی، 45 درصد از 
کارهای تولیدی توسط روبات ها 
انجام گیرد این در حالی است 
که در حال حاض��ر 10 درصد 
از روبات ها عهده دار این کار 

هستند.
خبرگزاری مه��ر- در حال 
حاضر بیش��تر روبات ها برای 
کارهای یدی و سنگین مورد 
اس��تفاده قرار می گیرند، اما 
ماشین های هوشند، مشاغل 
حرفه ای را در آینده نزدیک به 

خطر خواهند انداخت. 
بر اس��اس مطالعات بانک 
آمریکا انتظار می رود تا سال 
2025 می��ادی، 45 درصد 
از کارهای تولیدی توس��ط 
روبات ها انج��ام گیرد این در 
حالی است که در حال حاضر 
10 درص��د از روبات ها عهده 
دار این کار هستند.همچنین 
بر اس��اس مطالعات دانشگاه 
آکسفورد بر روی جامعه آمریکا 
مشخص ش��ده که با افزایش 
هوش مصنوعی تا سال 2025 
میادی تقریبا نیمی از مشاغل 
در مع��رض تهدید جدی قرار 
خواهند گرف��ت و 20 درصد 
آنها در معرض تهدید نسبی 
خواهند بود.در همین حال بانک 
آمریکا در گزارش خود آورده 
است که هزینه های روبات و 
کامپیوتر رو به کاهش است و 
برای کارفرمایان استفاده از آنها 
به جای نیروی انسانی جذاب تر 
خواهد بود. در یک دهه گذشته 
هزینه آنها 27 درصد کاهش 
یافته است و انتظار می رود در 
یک دهه آینده 22 درصد دیگر 

هم کاهش پیدا کند.
بر همین اساس در دو سال 
گذش��ته چین بعنوان بزرگ 
ترین خریدار روبات در جهان 
ب��وده و 25 درصد از تقاضای 
جهانی را ب��ه خود اختصاص 

داده است.

اینترنت اکسپلورر بازنشسته شد
مایکروسافت با عرضه آخرین وصله امنیتی در این هفته، 
به پشتیبانی از نسخه های قدیمی مرورگر اینترنتی اینترنت 

اکسپلورر پایان داده است.
ایتنا- این شرکت در جریان عرضه وصله های امنیتی خود 
به صورت ماهانه،  نس���خه های 8، ۹ و 10 مرورگر اینترنتی 
اکسپلورر را وصله کرد و توضیح داد آخرین باری بوده که این 
نسخه ها را مورد پشتیبانی قرار داده است. پایان پشتیبانی 
امنیتی از این مرورگرهای اینترنت���ی برای کاربران ویندوز 
7 به این معنی خواهد بود که میلیون ها کاربر در سراس���ر 
جهان ناامن می شوند. البته در این زمینه برخی استثنائات 
هم لحاظ شده است. مایکروسافت در این زمینه توضیح داد 
وصله های ماه دسامبر همچنان از طریق کانال های معمول 
به روزرسانی عرضه می شود که از جمله این کانال ها می توان به 
Windows Update اشاره کرد. آن دسته از کاربرانی 
که از نسخه های قدیمی تر مرورگر اینترنتی مایکروسافت 
اس���تفاده می کنند، در معرض خطرات جدی قرار دارند و 
می بایست هر چه س���ریع تر مرورگر خود را به نسخه های 
جدیدتر ارتقاء دهند. به هر حال، هنوز آمار دقیقی منتشر 
نشده است که مشخص شود چه تعداد کاربر جهانی در حال 
 Internet استفاده از سه نسخه 8، ۹ و 10 مرورگر اینترنتی
Explorer هستند. ولی کارشناسان می گویند این پایان 

پشتیبانی باعث به خطر افتادن ده ها میلیون نفر شده است.

 خرید IBM در زمینه تقویت 
سیستم مالی سازمان ها

 IRIS Analytics مرکزی را با نام IBM ش���رکت
خریداری کرده اس���ت که در زمینه مدل های شناختی 
رایانه ای برای مبارزه با کاله برداری در سیستم های پرداخت 

فعالیت می کند.
ایتنا- شرکت IBM اعالم کرد که با این خرید می تواند 
سیس���تم های تحلیلی خود را افزای���ش دهد و مجموعه 
فناوری های خود برای مبارزه با کالهبرداری را تقویت کند. 
با توجه به اینکه این روزها سیستم های پرداخت بی سیم و 
روش های نوین بسیار رونق پیدا کرده است، کاله برداری های 
الکترونیک رواج فراوان یافته و تقویت امنیت در این زمینه 
بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اس���ت. شرکت هایی 
که به سمت روش های نوین پرداخت رو می آورند، نیازمند 
آن هستند تا هر گونه کاله برداری و مشکل در این زمینه 
را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند. بنابراین دسترسی 
به سیس���تم های تحلیل داده در آن واحد می تواند کمک 
شایانی به شرکت ها بکند. هنوز جزئیات مالی مربوط به این 
واگذاری مشخص نیست. شرکت IRIS Analytics سال 
2007 میالدی در کشور آلمان فعالیت خود را آغاز کرد و 
از ابتدا به تولید راهکارهای جلوگیری از کاله برداری های 

آنالین مشغول بود. 

 رمزگشایی از سیستم فرادیتا
در پهپادهای آمریکایی

رئیس سابق سازمان سیا و ناسا گفت: پهپادهای آمریکایی 
مجهز به دستگاه هایی هستند که همچون دکل های تلفن 
همراه عمل می کنند و تلفن اهداف مورد نظر را با انحراف به 

سیستم خود کانکت می کنند.
خبرگزاری مهر- مایکل هیدن، رییس سابق سازمان 
سیا و ناسا گفت: در پهپادهای آمریکایی سیستم سیگنال های 
هوشمند ثبت تلفن، فرادیتا )چه کسی و چه زمانی تماس 
گرفته است( و ارتباطات اینترنتی وجود دارد. همچنین مایکل 
هیدن تصریح کرد، آمریکا در شناسایی اهداف پیچیده خود 
در سراسر جهان از سیستم فرادیتا بهره می برد. در این سیستم 
پیچیده اطالعات سیم کارت تلفن های همراه افراد مختلف 
توسط پهپادها گرفته می شود و سپس موقعیت آنها به واسطه 
روش مثلث بندی شدن اطالعات موقعیت از روی دکل های 
گوناگون تلفن های همراه که تلفن به آنها کانکت شده بود، 
شناسایی می شود. همچنین رییس سابق سازمان سیا و ناسا 
به این نکته اش���اره کرد که پهبادهای آمریکایی مجهز به 
دستگاه هایی هستند که همچون دکل های تلفن همراه عمل 
می کنند و تلفن اهداف مورد نظر را با انحراف به سیستم خود 
کانکت می کنند و موقعیت سیم کارت را شناسایی می کنند. 

راه اندازی مترجم همزمان 
اسکایپ برای تماس های صوتی

ابزار ارتباطی اسکایپ که زیر نظر مایکروسافت مدیریت 
می شود، قابلیت مترجم همزمان را باالخره در اختیار گرفت. 
این قابلیت Skype Translator نام دارد که هم اکنون 
برای کاربران ویندوزی مبتن���ی بر رایانه های رومیزی ارایه 

شده است.
همکاران سیستم- بر این اساس اگر شما به زبان 
انگلیسی صحبت می کنید و قصد دارید با یکی از دوستان خود 
که آلمانی زبان است ارتباط برقرار کنید، اسکایپ به راحتی 
 Skype Translator این امکان را فراهم می آورد. سیستم
هم اکنون قابلیت مترجم صوتی به صوتی را برای هفت زبان 
انگلیسی، فرانس���وی، آلمانی، ایتالیایی، چینی ساده شده، 
پرتغالی و اسپانیایی ارایه می دهد. همچنین 50 زبان دیگر 
نیز در بخش مترجم نوشتاری در این ابزار ارتباطی پشتیبانی 
می شوند. به گفته شرکت اسکایپ،  از زمانی که پیش نمایش 
Skype Translator حدود یک سال قبل عرضه شد، 
میزان تماس های برقرارشده در این ابزار ارتباطی رشد 400 
درصدی را تجربه کرد. محبوب ترین زبان برای ترجمه در 
حالت صوتی-به-صوتی مربوط به زبان فرانسوی به انگلیسی 
 Skype Translator می شود. به منظور استفاده از قابلیت
در ابزار ارتباطی اسکایپ مطمئن شوید آخرین نسخه از این 
ابزار ارتباطی را روی رایانه های شخصی مبتنی بر سیستم 

عامل ویندوز در اختیار گرفته اید. 

بین الملل

چاپ هولوگرام جوهری امکان پذیر شد
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