
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
5فناوری اطالعات

شنبه 20 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3227 

 ارائه برنامه مکان یابی
 دقیق تر از جی پی اس

اکثر برنامه های مسیریابی و نقشه خوانی تلفن 
همراه، از سیستم جی پی اس استفاده می کنند. اما 
به تازگ��ی از فناوری واقعیت افزوده برای افزایش 
دقت یک برنامه مسیریابی در آیفون استفاده شده 
اس��ت. به گزارش مهر به نق��ل از انگجت، برنامه 
یادشده توسط شرکت بیلپار، برای یافتن مقصد در 
ش��هرها طراحی ش��ده و فعال تنها با سیستم عامل  
iOSسازگاری دارد. اس��تفاده از فناوری واقعیت 
افزوده در این برنامه، یافتن مس��یر دقیق حرکت و 
نمای��ش جزئیات مکانی در خیابان ها و کوچه ها 
و... را ممک��ن می کند. دقت ب��االی این برنامه در 
مقایس��ه با جی پی اس، ناش��ی از استفاده از یک 
حس��گر دینامیکی بصری است که برآورد فواصل 
نقاط مختل��ف از هم و همین ط��ور از کاربر را با 
حساس��یت باالیی انجام می دهد. در نتیجه کاربر 
در زمان حرکت در محله های شلوغ و پیچ در پیچ 
راه خود را گم نمی کند. در حال حاضر نسخه ای 
آزمایش��ی از این برنامه در دسترس است و زمان 
عرضه نسخه نهایی آن اعالم نشده است. همچنین 
مشخص نیست چه زمانی نسخه اندرویدی برنامه 
یادشده، در اختیار عالقمندان قرار می گیرد. برنامه 
یادش��ده فعال برای مسیریابی دقیق در مرکز لندن، 
سان فرانسیسکو و مانتین ویو قابل استفاده است و 
قرار است در آینده شهرهای بیشتری را در بر گیرد.

رباتی که به تنهایی سوار آسانسور می شود
پژوهشگران این روزها انجام تقریبا هر کاری را 
توسط ربات ها ممکن کرده اند و تازه ترین دستاورد 
 در ای��ن حوزه، تولی��د ربات چهارپایی اس��ت که 
می تواند به تنهایی سوار آسانسور شود. به گزارش 
 Anymal مهر به نقل از نیواطلس، این ربات چهارپا
 ETH Zurich نام دارد و توسط محققان دانشگاه
س��وئیس تولید شده اس��ت. قرار است عرضه این 
ربات به ب��ازار به زودی آغاز ش��ود و از آن برای 
کمک به افراد معلول و ناتوان به منظور سوار شدن 
به آسانسور استفاده شود. البته این ربات می تواند در 
حوزه های صنعتی نیز مورد استفاده قرار بگیرد و به 
 عن��وان مثال در مناطق خطرناکی مانند حوزه های 
اس��تخراج و اکتش��اف نفت و گاز، معادن و نواحی 
تحت کنترل شدید امنیتی برای انجام امور مختلف به 
کار گرفته شود. ربات چهارپای مذکور ۳۰ کیلوگرم 
وزن دارد و م��ی تواند حداکثر ۱۰ کیلوگرم بار را با 
خود وزن کند. ارتفاع این ربات کمتر از ۱ متر است 
و با هر بار شارژ باتری می تواند بین 2 تا 4 ساعت 
فعالیت کند. نصب حس��گرهای متعدد بر روی این 
ربات حرکت خودکار آن در مناطق ش��لوغ و عدم 

برخورد با موانع را تضمین می کند. 

خبرنامه

نخ دندان سه بعدی هم از راه رسید
پاک ک��ردن الی دندان ها ب��ا خالل دندان 
یا نخ دندان فرآیندی وقت گیر اس��ت که معموال 
باعث پاک شدن همه جرم ها نیز نمی شود، اما نخ 
دندان سه بعدی می تواند این مشکل را حل کند. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از نیواطلس، عموم دندان 
پزش��کان به مردم توصیه می کنند حداقل روزی 
 ی��ک بار با نخ یا خالل دندان البالی دندان های 
خ��ود را پاکس��ازی کنند ت��ا از پوس��یدگی آنها 
جلوگیری شود. با ابداع نخ دندان سرتاسری سه 
بعدی می توان این کار را یک بار و با دقت کافی 
انجام داد تا بهداشت دهان و دندان به بهترین نحو 
رعایت شده باشد. شرکت بلیزیدنت سازنده این 
ن��خ دندان آن را به طور اختصاصی برای هر فرد 
و ب��ر مبنای فرم ده��ان وی طراحی می کند. هر 
ف��رد برای تهیه نخ دندان س��ه بعدی باید عکس 
اس��کن ش��ده دهان و دندان هایش را برای این 
شرکت ارسال کند تا بر اساس آن قالب نخ دندان 
سه بعدی طراحی و تولید شود. نخ دندان یادشده 
متش��کل از نخ هایی اس��ت که به طور دقیق بر 
مبنای محل فاصله گذاری دندان های هر فرد در 
یک قالب پالستیکی جاگذاری شده اند و پس از 
هر بار اس��تفاده از طریق یک قرقره که در انتهای 

قالب قرار دارد قابل تعویض هستند.

صدور مجوز خدمات مخابراتی 
به 5۷ شرکت 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
ب��ا صدور 2 پروانه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد 
پروانه های صادر ش��ده Servco را به ۵۷ مورد 
رس��انید. به گزارش باش��گاه خبرن��گاران پویا؛ 
س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 
با ص��دور 2 پروان��ه تجاری خدم��ات ارتباطی 
ثاب��ت )Servco( ب��رای ش��رکت های "ش��بکه 
اطالع رس��انی و فن آوری اطالعات آریان رسانه 
پ��ارس" و "کیش س��ل پارس" موافق��ت کرد. با 
صدور این 2 پروانه خدمات ارتباطی، به ارزش 2 
میلیارد تومان، مجموع مجوزهای تجاری صادر 
ش��ده در این بخش به ۵۷ مورد رسید. دارندگان 
پروانه های Servco مجاز به ایجاد ش��بکه های 
دسترسی و انتقال اعم از سیمی و بی سیم نیستند 
و در صورت��ی که ارائه محتوا بر بس��تر خدمات 
موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز 
از مرجع حاکمیتی مربوط باش��د، دارنده پروانه، 
بای��د ضواب��ط را رعایت و مجوزه��ای الزم را 

دریافت کند. 
این الیسنس 2 سال گذشته با هدف تجمیع 
پروانه ه��ای س��ابق ارتباطی و اینترنت��ی اعم از 

PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.

خبرنامه

خواهان ش��رکت بیمه ای��ران معین به مدیریت محمد مبارکی دادخواس��تی بطرفیت خوانده آقای 
ول��ی اهلل صفی قلی فرزند جعفر به خواس��ته مطالبه 120/000/000 ری��ال بابت قرارداد تضمین مورخ 
1390/5/18 و کلیه خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم تقدیم دادگاه 
عمومی شهرس��تان کنارک نموده و بکالسه 9609985463300161 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
96/10/6 ساعت 9 تعیین شده است. بعلت مجهول مکان بودن خوانده و درخواست خواهان و بتجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های گس��ترده آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 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 باال جهت رسیدگی حاضر گردد. 
خلیل طاطاری- مدیر دفتر دادگاه عمومی حقوقی کنارک 
م الف 668

مفقودی
برگ س��بز )سند( پیکان مدل 76 به شماره شهربانی 21 
ایران 268 ل 95 به ش��ماره موت��ور 11127633913 به 
ش��ماره شاسی 76435445 به نام اینجانب مهدی فیوج 
پ��ای تختی متولد 69 مل��ی 3920113349 فرزند رضا 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

ابالغ
مشخصات ابالغ شونده: فرح ناز اشکانی شماره ملی 1829625691 

نوع ابالغیه: ابالغ اخطاریه/ احضاریه حضور در جلس��ه رسیدگی برای شخص ذی سمت 
و مرتبطی��ن  تاریخ حضور: 1396/10/25    س��اعت حض��ور: 10  مهلت رفع نقص:  نوع 

علت حضور: رسیدگی  متن ابالغیه: تاریخ حضور: 1396/10/25 ساعت حضور: 10 
درخص��وص دعوی ش��ما به طرفیت زهرا جباری، س��لطان رضا عزی��زی، مهناز جباری، 
محمد جباری، بانک مس��کن مارلی��ک، رضا جباری، مجید جب��اری، در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید. طی 10 روز نسبت به نشر آگهی اقدام نمایید. 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد 
م الف 4770 

اصالحیه 
بدینوسیله به اطالع میرساند در آگهی ابالغ به م الف 28698 
مربوط به حوزه اول ش��ورای حل اختالف ش��هریار وقت 
رس��یدگی اشتباهی 95/9/13 درج ش��ده بنابراین 96/9/13 

صحیح می باشد. 

دادنامه 
پرونده کالس��ه 9609982667200156 ش��عبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد 

تصمیم نهایی شماره 
خواهان: آقای علی قاسمی فرزند رجب علی به نشانی مالرد مارلیک خ ارغوان غربی مصالح 

فروشی قاسمی 
خواندگان: 1- آقای حسین عزیزی 2- آقای اسماعیل عزیزی همگی به نشانی مجهول مکان 
3- آقای سعید قدیمی حسین آبادی به نشانی مالرد مارلیک میدان ارغوان امالک همشهری 

خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی ملک 2- مطالبه خسارت 
رای دادگاه 

در خصوص دعوی آقای علی قاسمی بطرفیت آقایان 1- سعید قدیمی حسین آبادی 2- 
اسماعیل 3- حسین شهرتین عزیزی به خواسته الزام به تنظیم سند یکباب مغازه به مساحت 
حدودا 25 مترمربع و مطالبه خس��ارت قراردادی با احتساب خسارت دادرسی بشرح متن 
دادخواس��ت تقدیمی که خواهان اجماال اظهارات برابر مبایعه نامه عادی که رونوشت آن 
پیوست پرونده میباشد یکباب مغازه از خوانده ردیف اول خریداری نمودم و قرار شد که 
در تاریخ 93/9/25 )ظهر مبایعه نامه( تنظیم سند نماید. در غیر اینصورت مبلغ بیست میلیون 
تومان بعنوان خسارت تاخیر انجام تعهد و روزانه 130/000 تومان پرداخت نماید که تاکنون 
انجام نداده تقاضای رسیدگی دارم. دادگاه باتوجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و 
مس��تندات پیوست پرونده و اظهارات وی در جلسه دادرسی و با عنایت به اینکه از ناحیه 
خواندگان هیچگونه ایراد و دفاعی نسبت به این دعوی واصل نگردیده و مالحظه رونوشت 
مصدق مبایعه نامه عادی تنظیمی بین خواهان و خوانده ردیف اول و احراز وقوع عقد بین 
بنحو ایجاب و قبول و احراز مالکیت خواندگان و تحقق شرایط مضبوط در مبایعه نامه عادی 
اش��اره ش��ده باال دعوی را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 
و 221 و 222 و 331 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به الزام 
خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال رقبه اشاره شده 
بنام خواهان و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان به انضمام 
روزانه یکصد و سی هزار تومان از تاریخ 93/9/25 تا اجرای دادنامه بعنوان خسارت تاخیر 
انجام تعهد و نیز هزینه دادرسی وفق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید )دایره 
اجرا مکلف است پس از وصول محکوم به مازاد هزینه دادرسی را اخذ نماید رای صادره 

غیابی طی مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است. 
رئیس شعبه 4 حقوقی دادگستری شهرستان مالرد - سرپناه 

م الف 4769

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: مصطفی بذرپور فرزند حس��ن- بنش��انی 
اس��تان البرز- شهرستان کرج- شهر کرج- حس��ین آباد مهر شهر خیابان شهید 

باقری پالک 99 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: جمیله کاظمی- مجهول مکان 

محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط��ه 9609972678200422 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 
96/240/000 ریال جمعا بابت دو فقره چک بعنوان اصل خواس��ته و خسارت 
تاخی��ر تادیه هر یک از چکها از سررس��ید تا اجرای حک��م و همچنین هزینه 
دادرس��ی به میزان 1/275/000 ریال در حق خواهان محکوم و طبق ش��اخص 
اعالمی از سوی بانک مرکزی و پرداخت نیم عشر دولتی و هزینه های اجرائی 

می باشد. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 28 شورای حل اختالف 
کرج )43 سابق( مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( - هنگامه آذر نیوشان 

م الف 96/8053/ف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم علی سردار 
رستمی فرزند غالم حیدر 

خواهان خانم س��یده جهان کیانی آبکنار فرزند سید جالل دادخواستی بطرفیت 
خوان��ده آقای علی س��ردار رس��تمی فرزند غ��الم حیدر به خواس��ته طالق به 
درخواس��ت زوجه )عسر و حرج ناشی از مجهول مکان و ترک منزل ...( مطرح 
که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9609982612600747 شعبه 
7 دادگاه خانواده شهرس��تان کرج )26 خانواده س��ابق( ثبت و وقت رس��یدگی 
مورخ 96/10/23 س��اعت 9 تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول مکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می گردد 
تا خوانده طی یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود، نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. 
منشی دادگاه حقوقی شعبه 7 دادگاه خانواده شهرستان کرج )26 خانواده سابق(  

م الف  96/8030/ف 

رونوش��ت آگهی حصر وراثت 
خانم زهره چام دارای شماره شناسنامه 141 به شرح دادخواست بکالسه 961162/7/96 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
جهان گواهی بشناس��نامه 1119 در تاری��خ 1395/11/19 اقامتگاه دائمی خود را بدرود 

زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 
1- فری��دون چام  فرزند علی ش.ش 390 متولد 1346/4/22 صادره از ش��میران پس��ر 

متوف��ی 
2- مهدی چام فرزند علی ش.ش 8615 متولد 1348/11/3 صادره از تهران پس��رمتوفی 

3- اله��ه چام فرزند علی ش.ش 868 متولد 1351/2/26 صادره از تهران دختر متوف��ی
4- طوبی چام فرزند علی ش.ش 16173 متولد 1357/11/20 صادره کرج دختر متوفی 

5- زهره چام فرزند علی ش.ش 141 متولد 1355/1/20 صادره ک��رج دخت��ر متوف��ی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی طی 

مدت یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. 
رئیس ش��عبه 7 ش��ورای حل اختالف کرج 
م ال��ف 96/8004/ف 

ابالغیه      9609982678700224 
مش��خصات ابالغ شونده حقیقی: علی س��یفی به نشانی سنندج خ 17 شهریور خ گلزار 2 

پ 1 منطقه شهرداری 
تاریخ حضور: 1396/9/25 شنبه ساعت 15/30 محل حضور: میدان نبوت- روبروی پالک 

نبوت- شورای حل اختالف مجتمع شهید ملک زاده کرج 
تاریخ حضور: 1396/9/25    ساعت حضور: 15/30 

در خصوص دعوی مهدی محمد پناه به طرفیت شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حاضر شوید

توجه: پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد 
شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثناء انجام می شود؛ بنابراین ضروری 
اس��ت نسبت به ثبت نام و مش��اهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی از طریق سامانه اقدام 

نمایید. 
* چنانچه برای ورود به س��امانه، حس��اب کاربری )شناس��ه و رمز( دریافت ننموده اید 
برای ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترس��ی به 

نزدیکترین واحد قضائی مراجعه نمایید. 
شعبه 36 شورای حل اختالف کرج )50 سابق( مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( 

م الف 96/8014/ف 

اجرائیه 
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم: نوروز علی فتحی فرزند ترابعلی به نشانی 

استان البرز- شهرستان کرج- چهار راه دولت آباد- نبش ابوسعید 9 پ 25 
مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: مهرداد نریمان لیلی داغی فرزند مجید 
محکوم به : بموجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره دادنامه مربوطه 
800488 محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 120/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته طی یک فقره چک به شماره 9225/591541- 12 بتاریخ 
95/9/29 و نیز پرداخت هزینه دادرس��ی به مبلغ 1/570/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک تا زمان اجرای حکم و به ماخذ شاخص 
س��االنه بانک جمهوری اس��المی در حق خواهان صادر و اعالم مینماید هزینه 

اجرائیه و نیم عشر دولتی. 
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه 25 شورای حل اختالف کرج 
)8 سابق( مجتمع شماره 2 )شهید ملک زاده( - الهه احمد آبادی 
م الف 96/1004/د 1  

آگهی مزایده غیرمنقول 
در پرونده 980772 صادره از شعبه به سود سلیمان پیری و علیه هادی رحیمیان بخواسته 1/261/520/463 
ریال و مبلغ 5 درصد ریال بابت نیم عش��ر دولتی در حق دولت که پس از طی مراحل قانونی و ارجاع 
به کارش��ناس رسمی دادگستری ملک توقیفی به مبلغ 1/948/800/000 ارزیابی گردیده که سپس مقرر 
گردید در 96/8/29 از ساعت 13/30 تا ساعت پایان ملک مورد نظر واقع در به شرح زیر از طریق مزایده 
به فروش برس��د، طالبین می توانند پنج روز جلوتر از تاری��خ مزایده با اطالع و هماهنگی این اجزاء از 
ملک بازدید نموده و در صورت تمایل در تاریخ فوق در مراس��م مزایده شرکت نمایند مزایده از قیمت 
پایه کارشناسی شروع و هر کس که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 
از 10% از کل مبلغ فروش فی مجلس از خریدار دریافت و باقی پس از گذش��ت یک ماه و در صورت 
عدم وصول هرگونه اعتراضی از خریدار دریافت و ملک به وی تحویل خواهد ش��د مش��خصات ملک 

توقیفی بشرح زیر میباشد. 
یک باب مغازه به پالک ثبتی 2/17700 ملک واقع درشهرک سپاه نبش کوچه 5 غربی پ 109 و مابقی 

طبق نظریه کارشناسی در ضمن شخص ثالثی به نام رشید رحیمیان جهت فروش معرفی نمودند. 
ضمنا مبلغ کارشناس��ی به مبلغ 1/948/800/000 ریال می باش��د و چنانچه روز مزایده مصادف با روز 
تعطیل گردید مزایده در فردای همان روز و س��اعت انجام خواهد شد محل انجام مزایده اجرای احکام 

مدنی دادگستری مالرد می باشد. 
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری مالرد     م الف 4772

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رس��می مصوب 1390/9/20 و برابر رای ش��ماره 139660310020000506 مورخ 
1396/6/28 هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان گلوگاه تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی مس��لمی سراجی فرزند عباسعلی نسبت به شش دانگ 
عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 99/24 مترمربع به شماره پالک 1527 فرعی 
از 2- اصل��ی واقع در اراضی نیله نو، س��راج محله و نص��رت آباد بخش 19 ثبت گلوگاه 
محرز گردیده اس��ت بنابراین به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از از طریق این روزنامه و محلی/ گسترده منتشر تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند. معترض 
باید طی یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار:  نوبت اول 1396/8/20         نوبت دوم 1396/9/5 

شهرام اصفهانی- کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلوگاه 
م الف 96/10/1187  

ابالغیه 
محکوم علیه: عباسعلی خوشنامی پور و علیرضا یاراحمدی 

محکوم له: وحید نجفی رازلیقی 
پیرو آگهیهای منتش��ره در روزنامه ها بدینوسیله به آقایان عباسعلی خوشنامی پور و 
علیرضا یاراحمدی که مجهول مکان می باش��ند ابالغ می ش��ود طبق اجرائیه صادره 
9610422929300062 در پرون��ده کالس��ه 950287 ب��ه موج��ب دادنامه ش��ماره 
9509972929300465 م��ورخ 1395/11/27 صادره از ش��عبه اول حقوقی محکوم 
علیهما بالمناصفه محکومند به پرداخت مبلغ 240/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ 95/8/13 تا زمان اجرای حکم 
و پرداخت مبلغ 7/395/000 ریال بابت خسارات ناشی از هزینه دادرسی و نیز پرداخت 
مبل��غ 6/960/000 ریال باب��ت حق وکالت وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له 
میباشد. پرداخت نیم عشر حق اجرا و نیز هزینه های اجرائی بر عهده محکوم علیهما 
می باشد. بدیهی است با توجه به غیابی بودن حکم، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی 
ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم له، یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم علیه 
می باش��د لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده 73 آ.د.م و ماده 9 قانون 
اجرای احکام مدنی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می گردد تا طی ده روز 
پس از انتشار آگهی نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام گردد. در غیر اینصورت واحد 
اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به اجرای مدلول اجرائیه و وصول هزینه اجرایی 

اقدام خواهد نمود. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه     م الف 7078 

گواهی حصر وراثت 
آقای فرامرز نورمحمدی شماره شناسنامه 461 کد ملی 1- 066073- 005فرزند قسمتعلی 
متولد 47/2/15 صادره تهران به اس��تناد ش��هادتنامه گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه 
درخواس��تی بش��ماره 96/ح350/1 تقدیم این حوزه نموده چنین اش��عار داشته است که 
ش��ادروان مرحومه افس��ر احتمالی فرزند عین اله به ش��ماره شناس��نامه 66086 کد ملی 
1460660188 طب��ق گواهی فوت ش��ماره 71794 ف/ 18 در تاریخ 95/3/1 در اقامتگاه 

دائمی خود درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از: 
1- فرام��رز نورمحمدی متولد 47/2/15 فرزند قس��متعلی کد ملی 0050660731 ش.ش 

461 صادره تهران پسر  متوفا 
2- س��میه نورمحمدی متولد 66/11/26 فرزند قس��متعلی کد ملی 0084709863 ش.ش 

41724 صادره تهران دختر متوفا 
3- فرهاد نورمحمدی متولد 53/6/29 فرزند قس��متعلی ک��د ملی 0064909123 ش.ش 

5795 صادره تهران پسر متوفا 
4- قس��متعلی نورمحمدی متولد 25/10/1 فرزن��د خیراله کد ملی 1652008748 ش.ش 

9  صادره سراب همسر متوفا 
5- پروی��ن نورمحمدی متولد 46/1/15 فرزند قس��متعلی کد ملی 0050614673 ش.ش 

196 صادره تهران دختر متوفا 
6- پروان��ه نورمحمدی متولد 48/4/14 فرزند قس��متعلی کد ملی 0051801231 ش.ش 

1455 صادره تهران دختر متوفا 
7- س��یامک نورمحمدی متولد 57/8/16 فرزند قسمتعلی  کد ملی 0065327381 ش.ش 

8915 صادره تهران پسر متوفا 
اینک پس از انجام تش��ریفات مقدماتی برای انتش��ار در روزنامه ها ارسال می شود تا یک 
نوبت منتش��ر ش��ود تا چنانچه هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نش��ر آگهی طی یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و ابالغ گواهی الزم صادر 

خواهد شد. 
خوارزمشاهی - رئیس شعبه یکم حقوقی شورای حل اختالف چهاردانگه

م الف 1500 

مش��اور اقتصادی وزیر ارتباطات گفت: بازار 
 ارتباطات تا پایان برنامه شش��م توس��عه 2.۵ برابر 
می ش��ود. برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، 
ب��ه روند رو به رش��د صنعت فن��اوری اطالعات و 
ارتباط��ات در دنیا اش��اره کرد و اظهار داش��ت: تا 
پیش از این فناوری ارتباطات )مخابرات( با فاصله 
 ICT بسیاری نسبت به فناوری اطالعات در صنعت
در حال پیش روی بود، اما امروز شاهد آن هستیم که 
این دو فناوری در حال نزدیک شدن به هم هستند. 
مش��اور اقتصادی وزی��ر ارتباطات در ادامه س��هم 
ارتباطات در ب��ازار ارتباطات و فناوری اطالعات 
 کش��ور را ۵۰ درصد عنوان کرد و از هدف گذاری 
صورت گرفته برای توسعه بخش فناوری اطالعات 
و ارتباطات و رس��یدن به همبستگی و یکپارچگی 
این بازار خبر داد. مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات 
همچنین اظهار داش��ت: در ۶ ماهه اول امسال بازار 
فناوری ارتباطات کش��ور بیش از ۱۵ درصد رشد 
داش��ته اس��ت و به تدریج با افزایش سرویس های 
جدید مبتنی بر فیبرنوری و تبدیل سیم مسی به فیبر، 
پیش بینی می کنیم زودتر از زمان مدنظر در برنامه 
ششم توس��عه، به رش��د 2.۵ برابری بازار فناوری 

ارتباطات دست یابیم.

  ب��رات قنب��ری در پایان تاکید ک��رد: برمبنای 
هدف گذاری انجام ش��ده و رس��یدن به یکپارچگی 
در این بازار، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، بازار 
فناوری اطالعات نیز بیش از ۵ برابر و بازار پس��ت 
بیش از ۷ برابر رشد داشته باشد. رئیس هیات مدیره 
ش��رکت مخابرات ایران با بیان اینکه دستیابی به این 
اهداف دوراز دس��ترس نیست، گفت: با وجود نقش 
آفرینی فن��اوری اطالعات و ارتباطات در توس��عه 
خدمات و کسب وکارهای نو در کشور، اهداف شعار 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال« با افزایش سهم 

ICT در تولید و بهره وری محقق می شود.

یک فعال صنفی بازار سیم کارت های تلفن همراه 
با بیان اینکه برای برخی سیم کارت ها با شماره های 
خاص اصال قیمتی نمی توان تعیین کرد، از آخرین قیمت 
سیم کارت های معمولی در بازار خبر داد. غالمحسین 
اظهری در گفت وگو با ایسنا، از آخرین وضعیت قیمتی 
سیم کارت ها در بازار خرید و فروش خبر داد و گفت: 
حوزه سیم کارت های دائمی و معمولی  با پیش شماره 
۰۹۱2 با کد یک از س��ه میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان 
ش��روع و تا پنج میلیون و 2۰۰ هزار تومان نیز قیمت 
دارن��د. در همین رده ش��ماره ای کدهای ۱۷۷ با س��ه 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۱۳۰ با چهار میلیون و ۳۰۰ 
هزار تومان، ۱۱4 با پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و 
۱۱۵ پنج میلیون و 4۰۰ هزار تومان اس��ت. البته اینها 
مربوط به شماره های عادی و معمولی است، اما برای 
ش��ماره های استثنایی و اصطالحا رند، بعضی خطوط 
حت��ی با قیمت های ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان 
هم به فروش رفته است. وی ادامه داد: سیم کارت های 
با پیش شماره ۰۹۱2 و کد دو نیز از یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تومان به باال قیمت دارند، کد س��ه نیز در حداقل 
قیم��ت یک میلیون و 2۰۰ هزار تومان و کد چهار هم 
از حداقل ۸۰۰ هزار تومان به باال قیمت دارند. کد پنج 
از ۷۰۰ هزار تومان به باال، کدهای شش از ۶۰۰ هزار 

تومان، خط کد هفت از ۵۰۰ هزار تومان و خطوط کد 
هشت و نه به ترتیب از ۳۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به باال 
در بازار قیمت خ��ورده اند. اظهری همچنین در مورد 
سیم کارت های دائمی جدیدتر با پیش شماره ۰۹۱2 با 
کد ۰۰ نیز اظهار کرد: این سیم کارت ها در واقع به قیمت 
دولتی ۱۶۰ هزار تومان قیمت گذاری ش��ده اند، اما به 
دلیل توزیع دولتی محدود این سیم کارت ها، قیمت این 
سیم کارت ها در بازار به 4۰۰ هزار تومان نیز می رسد. 
همچنین سیم کارت های دائمی با پیش شماره ۰۹۹۱ با 

قیمت حدود ۱۶۶ هزار تومان فروخته می شوند.

رشد بازار فناوری ارتباطات 
در ۶ ماهه اول سال

سیم کارت های 
یک میلیارد تومانی!

انتشار استانداردهای 
امنیتی جدید برای ویندوز ۱۰ 

ش��رکت مایکروسافت استانداردهای امنیتی تازه ای را برای ایمن سازی رایانه های مجهز به 
سیستم عامل ویندوز ۱۰ منتشر کرده است. به گزارش مهر به نقل از زددی نت، اسناد یادشده از سایت 
مایکروسافت و از این آدرس در دسترس است. مایکروسافت می گوید در صورت رعایت نکات 
توصیه شده تازه ترین نسخه از ویندوز ۱۰ موسوم به نسخه ۱۷۰۹ کامال ایمن خواهد بود. این شرکت 
 ،i۹ ،i۷ ،i۵ ،Core i۳ تنها پردازنده های ایمن قابل استفاده برای ویندوز ۱۰ را تراشه های نسل هفتم
M۳ و همین طور پردازنده های Xeon و نیز پردازنده های اتم، سلرون و پنتیوم تولیدی اینتل اعالم 
کرده است. بنا بر اعالم مایکروسافت، تمامی این پردازنده ها باید معماری و طراحی ۶4 بیتی داشته 
باشند. علت این است که قابلیت امنیتی VBS ویندوز ۱۰ تنها با معماری ۶4 بیتی سازگاری دارد. این 
قابلیت برای مقابله با حمالت سایبری پیچیده به ویندوز ۱۰ اضافه شده است. از سوی دیگر بسیاری 
از برنامه های امنیتی ویندوز ۱۰ مانند ویندوز دیفندر مبتنی بر فعال شدن و اجرای درست VBS است. 
مایکروسافت همچنین تصریح کرده رایانه های مجهز به ویندوز ۱۰ حداقل باید ۸ گیگابایت رم داشته 
 Unified Extension Firmware باشند. فرم ویر یا میان افزار مورد تایید مایکروسافت هم
Interface )UEFI( نسخه 2.4 به باال می باشد. مایکروسافت سیستم های رمزگذاری مورد تایید 
خود را هم Boot Guard اینتل و Hardware Verified Boot شرکت ای ام دی اعالم کرده 
 ASUS P است. کارشناسان می گویند ارزان ترین لپ تاپ سازگار با همه این استانداردها، لپ تاپ

سری های P2۵4۰UA-AB۵۱ است که حدود ۵۰۰ دالر قیمت دارند.

استفاده روزانه هزار زائر 
از اینترنت بالنی در مرز مهران

تفاهم-گروه فناوری: رئیس پژوهش��کده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران از استفاده 
 همزمان ۱۵۰ تا 2۰۰ نفر از اینترنت وای فای بالنی در مرز مهران خبر داد. رحیم احسانی درباره وضعیت سرویس دهی

 بالن اینترنتی در مرز مهران، گفت : بین ۱۵۰ تا 2۰۰ نفر به صورت همزمان و روزانه یک هزار نفر از زوار اربعین 
حسینی از سرویس وای فای رایگان ارائه شده توسط این بالن استفاده می کنند. وی تصریح کرد : ماموریتی که برای 
بالن اینترنتی در نظر گرفته شده بود تقریبا محقق شده و برنامه داریم بعد از این ایام نیز در موقعیت ها و مکان های 
دیگر بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم. احسانی با اشاره به اینکه این بالن امکان استقرار در ارتفاع ۵۰۰ متری را دارد، 
اظهار داشت: اما به دلیل سرعت وزش باد و عدم کنترل آن، در ارتفاع ۳۰۰ متری مستقر شده و به وضعیت پایداری 
در ارائه سرویس رسیده است. رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد : 
این بالن با دارا بودن محموله مخابراتی، سیگنال خود را از دکل مخابراتی داخل شهر مهران دریافت می کند و با ظرفیت 
۱۰۰ مگابایت ارائه سرویس می کند. احسانی گفت: از طریق این سرویس ارتباطات تصویری، صوتی و دانلود تصاویر 
امکان پذیر است و با نظرسنجی انجام شده در چند روز گذشته، کاربران سرویس اینترنت بالنی، از ارائه این سرویس، 
اظهار رضایت کردند. وی با عنوان اینکه این بالن ش��عاع 4 کیلومتری را تحت پوش��ش خود قرار می دهد، افزود : 
حدود ۱۵ نفر از کارکنان پژوهشکده وظیفه پشتیبانی و ارائه سرویس را در کنار بالن اینترنتی برعهده دارند که ۷ نفر از 
این تعداد متخصصان این حوزه هستند و در منطقه حضور دارند. رئیس پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 
پژوهشگاه فضایی ایران، با بیان اینکه این بالن از ۱۰ آبان ماه در منطقه مرزی مهران در حال ارائه سرویس است ، تاکید 

کرد : ارائه سرویس وای فای رایگان تا 22 آبان ماه در این منطقه از طریق این بالن ادامه  دارد.

آگهی مفقودی- نوراباد
برگ سبز خودرو پراید بنام سلیم یعقوبی چم مختاری مدل ۱۳۸۹ شماره 
ش��هربانی 4۱ ایران ۸2۶ ص 22 ش��ماره موتور۳۶۵۳۱۷۵ ش��ماره شاس��ی 

S۱4۱22۸۹۵4۷2۷۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

مفقودی
کارت ماشین و برگ سبز خودروی آریذوه به رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۹۵ بشماره پالک 
ایران ۱۷- 4۱4 ل ۶۳ بش��ماره موتور MVME4G۱۵BABG۰۰۳2۶۶ بش��ماره شاسی  
NATFCANH۰G۱۰۰۳۱2۶ بنام س��ید شاهو مصطفوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط میباشد .              ارومیه ت تماس ۰۹۱۹۹24۷۷۹۸  

مفقودی
س��ند مالکیت و برگ ف��روش کارخانه موتور س��یکلت GM24۸ مدل ۱۳۹۱ بش��ماره 
تن��ه بش��ماره   ۱۶۷FML۰۰۰۹۵۸ موت��ور  بش��ماره  ای��ران   ۳۷۵  -۹۵۳24  پ��الک 
N2G-24۸T۹۱۱۰۰4۷ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد .      پیرانشهر 

    

    


