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عرض ه هاردهاي متفرقه با برچسب برندهاي معتبر
نخست

ش هارد خبر داد و گفت:
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران از تقلب در فرو 
ن هارد با تعويض برچسب ،هاردهاي وارداتي با برندهاي متفرقه
برخي فروشندگا 
ي هاردهاي پرفروش داراي برند معتبر
و كيفيت پايين يا هاردهاي ريفر را به جا 
عرضه ميكنند.
سيدمهدي ميرمهدي اظهار داشت :شكايات بسيار زيادي به اتحاديه فناوران

ش هارد ارائه شده است.
رايانه درباره تقلب در فرو 
ن هارد با
رييس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت :متاسفانه برخي فروشندگا 
تعويض برچسب ،هاردهاي وارداتي با برندهاي متفرقه و كيفيت پايين يا هاردهاي
ي هاردهاي بنام و داراي برندهاي معتبر و پرفروش به مصرفكننده
ريفر را به جا 
عرضه ميكنند .وي اضافه كرد :با اين تخلفهاردي كه  100هزار تومان ارزش
دارد به قيمت  250هزار تومان به مشتري فروخته ميشود.
وي تاكيد كرد :اين اقدام طبق قانون نظام صنفي ماده  17تبصره  2خالف

خبر

قانون است و طبق ماده  68جرايم سنگيني را در پي دارد .ميرمهدي به فارس
گفت :پس از دريافت شــكايت ،برخي واحدهاي متخلف شناسايي و كاالهاي
غيرمجاز جمعآوري شــده كه باقي واحدها نيز تا پايان شهريورماه فقط براي
اصالح رويه خود مهلت دارند.
ميرمهدي خطاب به اين دســته از فروشندگان اعالم كرد :در صورت ادامه
اين تخلف عالوه بر جمعآوري تمام كاالها با متخلفان به شدت برخورد ميشود
و اسامي اين افراد نيز در رسانهها اعالم خواهد شد.

به علت جمعآوري اطالعات شخصي؛

اسپانياييها فيسبوك را جريمه كردند

بررسي روشهاي جلوگيري از هك شدن ايميل؛

يويروس تا تاييد دو مرحلهاي
از نصب آنت 

اين روزها كه بازار هك و حمالت سايبري
حسابهاي شخصي كاربران داغ و پر تب و تاب
شده ،آشنايي با راههاي جلوگيري از هك شدن
ايميل ميتواند بــه امنيت و حريم خصوصي
كاربران كمك بهسزايي كند.
براساس اعالم وبسايتhuffingtonpost
امروزه شبكههاي اجتماعي و ارتباطي بسياري
از جملــه ايميلهــا و پيامرســانها و ديگر
سايتهاي اجتماعي ،هدف حمالت سايبري
هكرهاي اينترنتي شــده است .بديهي است
آگاهي از نحوه جلوگيري و مقابله با اين گونه
حمالت ســايبري ميتواند به امنيت و حريم
خصوصــي كاربران در فضــاي مجازي كمك
بسزايي كند.
در اين گزارش ،به روشهاي جلوگيري از
هك شدن اكانت ايميل يا پست الكترونيكي
ميپردازيم:
 نصب آنتيويروس
كاربران بايد در فضاي آلوده امروزي اينترنت،
از نصب و بهروزرساني آنتيويروسهاي معتبر،
معروف و اصل اطمينان پيدا كنند تا در صورت
بروز هر گونه مشكل ،ويروسهاي يافته شده به
سرعت نابود شده و مشكل برطرف شود.
 ورود به سايتهاي داراي https
كاربران بايد توجه داشــته باشــند كه در
ابتداي آدرس سايتها بايد پيشوند «»https
قبل از« »wwwوجود داشــته باشد .اين امر
نشاندهنده يك وبسايت امن و معتبر است.
 باز نكردن ايميلهاي ناشناس
اگر احتمال ميدهيد كه فرستنده ايميل
را نميشناســيد ،ريســك نكنيــد و براي
مشــاهده محتواي پيام ،آن را بــاز نكنيد.
معموال ايميلهاي ناشــناس و مشــكوك با
عنوانهايي جــذاب به كاربــران اينترنتي

فرستاده ميشــوند تا خواننده به آن جذب
شده و با باز شدن پيام مذكور ،ويروسها يا
بدافزارها به رايانه شخص قرباني حمله كنند
و اطالعات شــخصي وي را به سرقت برده و
حساب كاربري او را هك كنند.
  عدم ورود به اكانت از طريق رايانههاي
ناشناس
راهكار ديگر كه به راحتي قابل اجراست ،آن
است كه از رايانههاي ناشناس كه در مكانهاي
عمومي نظير كافينت ،كتابخانه ،كافيشاپ،

آگهی ابالغ رای
شماره پرونده  1218/1/95شماره دادنامه  96/4/24 -393مرجع رسیدگی حوزه اول شورای
حل اختالف شهرستان شهریار خواهان :خانم فاطمه جمال پارسا بوکالت از آقای منصور جمال
اوغلی خوانده :آقای حسن محمدی علیشاه خواسته :مطالبه طلب گردشکار :پس از وصول پرونده
و با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خانم فاطمه جمالی پارسا بوکالت از آقای منصور جمال اوغلی بطرفیت آقای
حسن محمدی علیشاه به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال
بابت یک فقره چک به شماره  2366/746320مورخ  91/11/20در عهده بانک تجارت شعبه فاز
یک اندیشه به انضمام خسارات وارده با توجه به عرض حال تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه
نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل آمده از سوی آن شورا نظر به اینکه
وجود اصل چک در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه حکایت از استقرار
دین به میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه
به مجهول المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز از ماده  73قانون آیین
دادرسی مدنی مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار
ابالغ گردیده لیکن در جلسه شورا حاضر نگردیده و دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه و
اقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان
از هر گونه ایراد و خدشه دعوی مطروحه را محمول به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده 9
قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10مستندا ً به مواد  310و  313قانون تجارت و مواد
 198و  519قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و تبصره الحاقی
به ماده  2قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه و چهار میلیون و
ششصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بابت
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت وصول آن و حق الوکاله وکیل
طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل
واخواهی در همین حوزه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم
دادگستری شهرستان شهریار می باشد.
قاضی حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27587
آگهی ابالغ رای
شماره پرونده  1216/1/95شماره دادنامه  96/4/24 -395مرجع رسیدگی حوزه اول شورای
حل اختالف شهرستان شهریار خواهان :خانم فاطمه جمال پارسا بوکالت از آقای منصور جمال
اوغلی خوانده :آقای بهروز عظیمی خواسته :مطالبه طلب گردشکار :پس از وصول پرونده و با
توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی قاضی شورا بررسی را کافی دانسته و ضمن
اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دعوی خانم فاطمه جمالی پارسا بوکالت از آقای منصور جمال اوغلی بطرفیت آقای
بهروز عظیمی به خواسته مطالبه مبلغ دویست میلیون ریال بابت چهار فقره سفته به شماره خزانه
دار کل  023664/023665و  023667/023666به انضمام خسارات وارده با توجه به عرض حال
تسلیمی و مستندات پرونده و مالحظه نظریه مشورتی اعضای شورای حل اختالف و اقدامات بعمل
آمده از سوی آن شورا نظر به اینکه وجود اصل سفته ها در ید خواهان حکایت از استقرار دین به
میزان خواسته و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه دارد و با توجه به مجهول
المکان بودن خوانده حسب درخواست خواهان و به تجویز از ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
مفاد دادخواست و وقت رسیدگی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشار ابالغ گردیده لیکن
دلیلی مدلول بر ابراء ذمه یا اداء دین ارائه و اقامه ننموده لهذا قاضی شورا با استصحاب بقای دین
و مصون ماندن دعوی و مستندات خواهان از هر گونه ایراد و خدشه دعوی مطروحه را محمول
به صحت تلقی و با اختیار حاصله از ماده  9قانون شوراهای حل اختالف مصوب  94/8/10مستندا ً به
مواد  198و  519و  522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و
سیصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 95/11/9
لغایت وصول آن و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می دارد رای صادره غیابی و
ظرف بیست روز قابل واخواهی در همین حوزه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم محترم دادگستری شهرستان شهریار می باشد.
قاضی حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27588
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مرتضی نصری طبق وکالتنامه شماره  5463مورخ  1393/8/10و تاییدیه وکالتنامه شماره
 139685654412000021مورخ  1396/3/16دفترخانه  43اندیشه از طرف سیدعلی موسوی مجد
باستناد چهار برگ استشهادیه مصدق شده که امضاء شهود آن ذیل شماره 139602154412000179
مورخ  96/6/19در دفترخانه اسناد رسمی شماره  43اندیشه رسیده است مدعی فقدان سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  250مترمربع قطعه سوم تفکیکی بشماره پالک  9517فرعی از
 47اصلی مفروز و مجزی شده از  360فرعی از اصلی مذکور ذیل ثبت  127066صفحه  64دفتر
امالک  768به نام برات محمدپور مرادی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی  048820الف  80صادر
و تسلیم گردید سپس برابر سند شماره  52241مورخ  1381/5/5دفترخانه  30شهریار به سیدعلی
موسوی مجد انتقال یافت و بعلت اسباب کشی مفقود گردیده است لذا مراتب به استناد تبصره یک
ماده  120آئین نامه اصالحات قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام
معامله نسبت به پالک فوق و یا وجود سند مالکیت بر خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم رسید دریافت نماید در
غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طی
مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهریار
27581

دانشــگاه و غيره وجود دارند ،وارد حســاب
كاربري ايميل خود نشويد .حتي اگر به امنيت
اين سيستمها اعتماد داريد ،بهتر است چون
رايانه شخصي خودتان نيست ،با آنها وارد اكانت
ايميل خود نشويد.
 اطمينان از ثبت گذرواژه قوي
بــه گزارش ايســنا ،كاربران بايــد از قوي
بــودن گذر واژه خود مطمئن باشــند .البته
سرويسهاي پســت الكترونيكي نظير ياهو و
جيميل ،خود به هنگام تعيين گذرواژه ميزان

قوت آن را به كاربر اعالم ميكنند تا در صورت
ضعيف بودن ،آن را تغيير دهند .كارشناســان
فضاي مجازي پيشنهاد ميكنند با گذشت هر
شــش ماه ،گذرواژه خود را تغيير داده و هرگز
بــراي اكانتهاي مختلف خود در اينترنت ،از
يك گذرواژه اســتفاده نكنند .از ويژگيهاي
يــك گذرواژه مناســب و قوي آن اســت كه
هم از حروف كوچــك و هم از حروف بزرگ
الفباي انگليســي بههمــراه اعداد و عالمتها
استفاده شود.

آگهی ابالغ رای
تاریخ صدور رای 96/6/1 :شماره پرونده 1602/3/95 :شماره دادنامه 96/6/7 -1028 :مرجع
رسیدگی حوزه  3شورای حل اختالف شهرستان شهریار خواهان :بهرام رضایی با وکالت نسرین
جعفری سرگیزه -فردیس بین فلکه دوم و کانال غربی خ داستان پور ساختمان پردیس ط 6و15
خوانده :محمدرضا الهیاری مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه گردشکار :خواهان درخواستی به
خواسته فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات
قانونی در وقت عادی حوزه بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده
پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا
در خصوص دادخواست خواهان بهرام رضایی با وکالت نسرین جعفری سرگیزه بطرفیت خوانده
محمدرضا الهیاری به خواسته مطالبه مبلغ  80/000/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت
تاخیر در تادیه شورا با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی استماع
اظهارات خواهان مالحظه تصویر مصدق پرینت بانکی و استعالم بعمل آمده از بانک ملی که
حکایت از مدیونیت خوانده به میزان خواسته دارد و نظر به این که خوانده هیچ گونه مدرک و
دلیلی مبنی بر پرداخت مبلغ مذکور ارائه نداده با عنایت به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی در
جلسه رسیدگی حاضر نگردیده وکیل معرفی نکرده الیحه ای در مقام دفاع یا انکار ارسال ننموده
شورا دعوای خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده مستندا به مواد  184و  198و  515و
 519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  76/904/458ریال
بابت اقساط معوقه و حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ  1/480/000ریال بابت هزینه دادرسی
و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ  95/9/16لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر
و اعالم می دارد رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این حوزه و ظرف مهلت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگستری شهرستان
شهریار می باشد.
قاضی حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27579
آگهي ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له  :جهان ندائی بنشانی :باغستان سعید آباد خ شهید رجایی پ  368مشخصات
محکوم علیه  :ذکیه نعمت پور مجهول المکان محکوم به  :بموجب دادنامه شماره  927مورخ
 96/3/20شورای حل اختالف شهریار حوزه اول در پرونده کالسه  927/1/95قطعیت حاصل کرده
است محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار تومان بابت
قبوض مصرفی برق و چهارصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت می باشد  ،محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه
ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
رئیس حوزه اول شورای حل اختالف شهریار
27578

  عدم بهكارگيري كلمات رايج
كاربران بايد از به كار بردن كلمات رايجي
كه به راحتي قابل حدس زدن اســت ،پرهيز
كنند .بهعنوان مثال ،اعداد پشتسر هم نظير
 ،۱۲۳۴شماره تلفن خانه يا همراه ،تاريخ تولد،
اسم خود يا همسر از جمله كلمات و اعدادي
است كه بهراحتي توسط هركسي قابل حدس
و گمان است .بدين ترتيب هكرها با كمترين
زحمــت ممكن ،قادر خواهند بود به اطالعات
خصوصي و حســاب ايميل كاربران دسترسي
پيدا كنند.
 استفاده از نرمافزار مديريت گذرواژه
اين نرمافزار قادر اســت گذرواژه شــما را
بررســي كرده و سپس با پيغام و هشدارهايي
به تقويت گــذرواژه و تغيير كلمات آن كمك
خواهد كرد.
 تعيين گذرواژه نسبتا طوالني
ممكن اســت كاربران پــس از تعيين يك
گذرواژه و رعايت مقررات و نكتههاي مذكور،
تصور كنند گذرواژه مناســبي ساختهاند اما با
تايپ كردن آن ،ســرويس پست الكترونيك
مربوطه آن را به دليل كوتاه بودن نميپذيرد.
فعالسازي قابليت شناسايي دو مرحلهاي
در صورتيكــه كاربران از ســرويسهاي
گوگل استفاده ميكنند ،بهعنوان اقدامي جهت
افزايش امنيت اكانت گوگل خود ،ميتوانند از
قابليت شناســايي دو مرحلهاي گوگل اكانت
استفاده كنند.
با اينكه ميدانيم نكات بســيار زيادي در
رابطه با حفظ امنيت حســابهاي شخصي و
ايميلهــا وجود دارد ،بــا اين حال نكات ذكر
شده در اين گزارش ميتواند به كاربران كمك
كند تا در فضاي مجازي با خيال راحتتري به
فعاليت بپردازند.

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و دادخواست ضمائم به آقایان داود شکوری فرزند علی
 -2بهرام اسماعیل زاده فرزند علی
خواهان آقای عباسعلی جشن نیلوفر فرزند قلی دادخواستي بطرفیت خوانده حاجی خانم عابد زاده
و غیره بخواسته اثبات وقوع بیع الزام به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی مطرح که به این شعبه
ارجاع و بکالسه  9609982640500282شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت و
وقت رسیدگی مورخ  1396/8/20ساعت  11:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آیین دادرسي مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ
انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند .
منشی شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
27577
آگهی حصر وراثت
آقای میالد زارع غویدی دارای ش ش  1741768314بشرح دادخواست بکالسه  2098از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هما افشار به
ش ش  8در تاریخ  1396/1/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :رضا ش ش  3704ت ت  -2 ، 1360محمد ش ش 2224
ت ت  -3 ، 1364علی ش ش  825ت ت  1366شهرت هر  3نفر زارع سخویدی  -4میالد
زارع غویدی ش ش  1741768314ت ت  1371همگی فرزندان متوفی  -5زهرا فرنیاپور
مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یکنوبت آگهی مینماید
تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت
یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
دبیر شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27590
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان مریم سارزن دادخواستي بطرفیت خوانده آقای فریبرز ارجمند بخواسته تقاضای
تعیین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ  95/11/06الی  96/02/20و مطالبه
 6/740/000تومان مطرح که به این شعبه ارجاع و بکالسه  9609982640200486شعبه
 2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1397/2/4ساعت
 10:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسي مدنی به
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دفتر شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
27583

آگهی حصر وراثت
آقای ابراهیمعلی ترابی دارای ش ش  2809بشرح دادخواست بکالسه  2478از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه بیاتی به ش
ش  1352در تاریخ  1394/6/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به  -1 :ابراهیم علی ش ش  2809ت ت  -2 ، 1349مجتبی ش ش 7617
ت ت  -3 ، 1363فرزانه ش ش  0011902078ت ت  -4 ، 1368معصومه ش ش  3186ت ت
 1351شهرت همگی ترابی فرزندان متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا
در یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
دبیر شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27582

آگهی حصر وراثت
خانم سارا حسن زاده دارای ش ش  0018578659بشرح دادخواست بکالسه  2470از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حبیب حسن
زاده به ش ش  3در تاریخ  1396/5/28اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :وحید ش ش  4993ت ت  -2 ، 1362سعید ش ش
 0010160183ت ت  -3 ، 1368سارا ش ش  0018578659ت ت  1374شهرت هر  3نفر
حسن زاده فرزندان متوفی  -4عفت حسینی ش ش  711ت ت  1340همسر متوفی اینک با
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یکنوبت آگهی مینماید تا هرکس اعتراضی
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه بدادگاه
تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
دبیر شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27584

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان آقای رضا باقر زنجانی دادخواستي بطرفیت خواندگان محمد ملکی کهکی ،ولی اله
بیات،علی عاشوری بخواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطرح که به این شعبه ارجاع و
بشماره پرونده کالسه  9609982640200336شعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/9/12ساعت  12:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق
موضوع ماده  73قانون آیین دادرسي مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست
خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خواندگان ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردند
نظر به اینکه خواهان جهت اثبات مدعای خویش به شهادت شهود تمسک جسته لذا چنانچه موارد
جرحی دارید به دادگاه ارائه نمائید.
دفترشعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
27586

آگهی حصر وراثت
آقای میالد زارع غویدی دارای ش ش  1741768314بشرح دادخواست بکالسه  2097از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمود زارع به
ش ش  518در تاریخ  1395/10/29اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به  -1 :رضا ش ش  3704ت ت  -2 ، 1360محمد ش ش  2224ت ت
 -3 ، 1364علی ش ش  825ت ت  1366شهرت هر  3نفر زارع سخویدی  -4میالد زارع غویدی
ش ش  1741768314ت ت  1371همگی فرزندان متوفی  -5هما افشار ش ش  8ت ت 1343
همسرمتوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یکنوبت آگهی مینماید تا
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه
بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد.
دبیر شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان شهریار
27589

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان شمسی آقایی قهدریجانی با وکالت اصغر حمدیان دادخواستي بطرفیت خواندگان
 -1ابوالقاسم قیطاسی  -2بانک پارسیان بخواسته الزام به اخذ پایانکارو صورتمجلس تفکیکی
و فک رهن از سند رهنی شماره  225402مورخ  88/10/17و تنظیم سند رسمی انتقال شش
دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ  45مترمربع به پالک ثبتی  47/2225به آدرس
شهریار فاز  1اندیشه طبق مبایعه نامه شماره  2365مورخ  88/12/23به انضمام هزینه
دادرسی و حق الوکاله تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهریارنموده که جهت رسیدگی
به شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار واقع در شهرستان شهریار ارجاع و بکالسه
 9609982640300175ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  1396/8/8ساعت  09:00تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسي مدنی به علت مجهول المکان
بودن خواندگان و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می گردد تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی در دادگاه حاضر گردند .
منشی دادگاه حقوقی شعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار
27585

آگهي ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم بکالسه پرونده 96/406/96
خواهان حمید علی نژاد خوانده رضا کرم زاده وقت رسیدگي مورخ  96/8/10ساعت  18/-بعد
از ظهر بنشانی  :تهران  ،خ قزوین نرسیده به سه راه آذر خ ش سبحانی ( 16متری امیری) نبش
ک شهید احمد مقدم
مسئول دفتر شعبه  406م شماره نه شورای حل اختالف شهرتهران
76390
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم
کالسه پرونده  24/6158/95وقت رسیدگی  :سه شنبه  96/9/7ساعت  15:00خواهان  :هادی
شهریوری خوانده  :محسن رمضانی خواسته  :مطالبه وجه خواهان دادخواستی بخواسته فوق به
مجتمع شماره  33شورای حل اختالف دادگستری شهرستان تهران تقدیم که به این شعبه ارجاع
و بکالسه فوق ثبت بنا به درخواست خواهان و کجهول المکان بودن خوانده وفق ماده  73قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یکنوبت در یکی از روزنامه
های کثیراالنتشار محلی درج می گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به این
شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و آدرس خود را اعالم نموده و اال
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ابالغ شده تلقی و شورا غیابا اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
نشانی تهران میدان بهارستان خ صفی علیشاه ک خبیرالممالک پ 2
رئیس شعبه  6158شورای حل اختالف دادگستری استان تهران
77645

مهر -يك نهاد نظارتي در اســپانيا فيسبوك را به علت جمعآوري
اطالعات شخصي كاربران خود  1/2ميليون يورو جريمه كرده است.
فيسبوك از اين اطالعات براي شناسايي دقيقتر ويژگيهاي افراد و
ارسال تبليغات هدفمند براي كاربران خود استفاده ميكرد.
جريمه مذكور پس از آن صورت ميگيرد كه نهادهاي نظارتي در اسپانيا،
بلژيك ،فرانسه ،آلمان و هلند تحقيقات مفصلي را در مورد نحوه گردآوري
و استفاده فيسبوك از دادههاي خصوصي كاربران و ميزان رعايت حريم
شخصي آنان به عمل آوردند.
 1/2ميليون يورو جريمه فيسبوك بخش ناچيزي از درآمد هشــت
ميليارد دالري آن در ســه ماهه دوم ســال  ۲۰۱۷و سرمايه آن در بازار
سهام به ميزان  ۴۳۵ميليارد دالر محسوب ميشود.
مقامات اسپانيايي ميگويند فيسبوك در سه مورد اطالعات جزيي
كاربران مانند جنسيت ،اعتقادات مذهبي ،ساليق شخصي و سابقه استفاده
آنها از مرورگرهاي اينترنتي را بدون كسب اجازه كاربران مورد استفاده
تبليغاتي و بازاريابي قرار داده است .فيسبوك هنوز در اين زمينه واكنشي
از خود نشان نداده است.
اين مقامات از اينكه فيسبوك اطالعات كافي در مورد نحوه استفاده
از اطالعات جمعآوري شــده كاربران را در اختيار آنان قرار نميدهد و
دادههاي يادشده را در اختيار اشخاص و شركتهاي ثالث قرار ميدهد،
اظهار نارضايتي كردهاند .همچنين شواهدي به دست آمده دال بر اينكه
فيسبوك تا  ۱۷ماه بعد از آنكه برخي كاربران سابقش حسابهاي كاربري
خود را در اين شبكه اجتماعي حذف كردهاند ،از حذف دادههاي مربوط
به آنها خودداري كرده است.

تازههاي دنياي فناوري؛

لباس هوشمندي كه در سرما رنگ
عوض ميكند

فارس -شركت استون آيلند
موفق به توليد لباسي شد كه بر
مبناي گرم يا سرد بودن دماي
محيط اطراف رنگ خود را تغيير
ميدهد.
لباس ياد شده كه Ice Knit
نــام دارد ،عالوه بر الياف عادي،
داراي يك اليه بيروني است كه در توليد آن از نخهاي حساس به دماي
محيط استفاده شده است .اليه داخلي اين لباس هم از جنس پشم خالص
است كه باعث ميشود بدن افراد كامال گرم باقي بماند.
تغيير رنگ اين لباس در محيط سرد از زرد به نارنجي ،از زمردي به سبز
نظامي و از سفيد به خاكستري صورت ميگيرد .خريد اين لباس از تاريخ
 11تا  13سپتامبر از طريق برنامه موبايلي استون آيلند ممكن است.
در سالهاي اخير و با پيشرفت فناوري ،توليد البسه هوشمند در حال
افزايش است .چندي قبل البسه زنانه هوشمندي روانه بازار شده بود كه
طرحهاي روي آن متحرك و قابل تغيير بود.

آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان اکبرعباسی گلنجاری دادخواستي بطرفیت خوانده سجاد غفاری فرد بخواسته مطالبه طلب
تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان  ،شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه 853
مجتمع شماره  18شورای حل اختالف شهرتهران واقع در تهران شهرک ولیعصر خ شهید برادران
بهرامی روبروی بانک صادرات پاساژ دولتی طبقه  2و  3ارجاع و بکالسه 9609981085300395
ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن  1396/8/14و ساعت  15:00تعیین شده است .بعلت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و بتجویز ماده  73قانون آیین دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار
آگهي میشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن بدادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي
حاضر گردد.
دبیرشعبه  853م شماره  18شورای حل اختالف شهرتهران
77647
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان جعفر الهیاری دادخواستي بطرفیت خوانده محمد شیخ کانلو میالن بخواسته مطالبه طلب
تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان  ،شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه 853
مجتمع شماره  18شورای حل اختالف شهرتهران واقع در تهران سه راه آذری شهرک ولیعصر
خ شهید برادران بهرامی روبروی بانک صادرات پاساژ دولتی طبقه  2و  3ارجاع و بکالسه
 9609981085300234ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن  1396/8/15و ساعت  15:40تعیین
شده است .بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و بتجویز ماده  73قانون آیین
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یکنوبت در یکي از
جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن بدادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگي حاضر گردد.
دبیرشعبه  853م شماره  18شورای حل اختالف شهرتهران
77649
آگهي ابالغ وقت رسیدگي به خواندگان فرزام امینی و شروین گرجی آشتیانی
خواهان ها آرش فرجام فرهمند،محمد جعفر ترابی  ،محمدرضا رجبی دادخواستي بطرفیت
خواندگان فرزام امینی و شروین گرجی آشتیانی بخواسته اعتراض به عملیات اجرایی موضوع
مواد  147 146قانون اجرای احکام مدنی مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه
 960030شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت
رسیدگي مورخ 1396/10/2و ساعت  9/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده
 73قانون آیین دادرسي مدنی به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست خواهان ها
مراتب یکنوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خواندگان پس از نشر آگهي و اطالع
از مفاد آن بدادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردند.
مدیردفترشعبه  22م ق ش بهشتی تهران
77657
آگهي ابالغ وقت رسیدگي به آقای علی اکبر محمدی
خواهان :لیال خراسانی زاده خوانده  :علی اکبر محمدی خواسته  :الزام به فک پالک خودرو ،
دستور موقت مطرح که به این شعبه ارجاع و بشماره پرونده کالسه 9609980228200343
شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگي
مورخ 1396/10/20و ساعت  9/30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آیین دادرسي مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یکنوبت در
یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي میشود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن بدادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت
مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی تهران
77661
آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  95/6/21کالسه پرونده  9/810/95شماره دادنامه 9509971081000186
مرجع رسیدگی حوزه  810شورای حل اختالف منطقه هفده تهران خواهان :آقای محمدحسن
اله رضائی فرزند محمدیوسف به نشانی جاده ساوه آدران فلکه الغدیر خ بهشتی مطهری 6پ10
خوانده :آقای صمد خدادادی مجهول المکان خواسته :مطالبه وجه به مبلغ  52/500/000ریال به
موجب اجرت کار بنائی با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه گردشکار:
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا
و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی و ارائه نظریه مشورتی توسط اعضاء حوزه پرونده
دروقت فوق العاده بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده با اعالم
ختم دادرسی و با استعانت از درگاه الهی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای قاضی شورا
درخصوص دادخواست خواهان آقای محمدحسن اله رضائی فرزند محمدیوسف به طرفیت
خوانده آقای صمد خدادادی به خواسته مطالبه وجه بمبلغ  52/500/000ریال به موجب کار بنائی
با عنایت به رسید عادی که خواهان ارائه نموده و صورتجلسه مورخه  95/6/14که اظهارات شهود
ضمیمه آن می باشد و همچنین با توجه به عدم حضور خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی
و نیز عدم ارائه الیحه دفاعیه مبتنی بر برائت ذمه خویش شورا دعوای خواهان را محمول بر
صحت تشخیص داده و مستندا به ماده  198و  519قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  52/500/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  750/000ریال بابت هزینه
دادرسی با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارات تاخیر در تادیه از زمان تقدیم دادخواست
لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و پس از آن ظرف مدت  20روز پس از ابالغ
قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی تهران می باشد.
قاضی شورای حل اختالف منطقه  17تهران
77644

