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فعالیت  ۹۰۰هزار دامنه اینترنتی با هویت ایرانی
نخست

آخرین آمار ارائه شده از ثبت پسوندها و دامنههای اینترنتی در ایران از فعالیت
بالغ بر  ۹۰۰هزار دامنه اینترنتی در کشور حکایت دارد.
بررسیها براساس آمارهای مرکز ثبت پسوندها و دامنههای اینترنتی پژوهشگاه
دانشهای بنیادی ،نشان میدهد که تا شهریورماه امسال بالغ بر  ۹۱۱هزار و ۶۴۴
دامنه اینترنتی متعلق به ایران از سوی کاربران به ثبت رسیده است که این آمار
در مقایسه با پایان سال  ۹۵از ثبت بیش از  ۴۰هزار پسوند جدید اینترنتی در
ششماهه اول امسال حکایت دارد.
در پایان سال  ۹۵بالغ بر  ۸۷۱هزار دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده

بود.برمبنای این آمار ،پســوند irهمچنان در صدر دامنههای ثبت شده فعال
اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند  net.irنیز کمترین میزان ثبت دامنه
را به خود اختصاص داده است.
آخرین وضعیت ثبت دامنههای اینترنتی نشان میدهد که هماکنون تعداد
 ۹۰۲هزار و  ۸۱۵دامنه با پســوند  irدر کشور فعال است که بیشترین تعداد
دامنه اینترنتی را شامل میشود .همچنین شمار پسوندهای ثبت شده co.ir
بالغ بر سه هزار و  ۹۹۴دامنه ،شمار دامنههای ثبت شده با پسوند فارسی «ایران»
دوهزار و یک دامنه و شمار دامنههای ثبت شده با پسوند  ac.irحدود یک هزار
و  ۴۵۲دامنه فعال اعالم شده است.
این درحالی است که تعداد دامنههای اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاههای

اجرایی با پسوند  gov.irبالغ بر  ۲۶۱دامنه است.
به گزارش مهر ،در همین حال تعداد دامنههای فعال به ثبت رسیده با پسوند
 sch.irحدود  ۳۰۷دامنه ،با پسوند  org.irبالغ بر  ۳۲۱و  id.irبالغ بر ۴۵۵
دامنه برآورد میشود .تاکنون  ۳۸دامنه نیز با پسوند  net.irبه ثبت رسیده و
در مجموع  ۹۱۱هزار و  ۶۴۴دامنه در پایگاه ثبت دامنههای اینترنتی در ایران
تاکنون ثبت شده و فعال است.
گفته میشــود هماکنون ایران از نظر تعداد دامنه اینترنتی فعال ،نه تنها
بزرگترین کشــور در منطقه است؛ بلکه از کشورهایی نظیر سنگاپور ،مالزی،
هنگکنگ ،ترکیه ،اسلواکی ،یونان و فنالند هم عبور کرده و با رشد ساالنه ۴۵
درصدی ،در میان چهار کشور برتر جهان از نظر رشد دامنه اینترنتی قرار دارد.

واکنش وزیر ارتباطات به مقاومت دربرابر کسبوکارهای جدید و مدرن؛

سنتیها مانع فعالیت اسنپ و تپسی نشوند

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات
از آغاز مذاکره وزارت امور خارجه برای
حل مشکل تحری م اپلیکیشنهای ایرانی
در فروشگاههای جهانی اپلیکیشن خبر
داد و گفت :مخالفتی با الیو اینستاگرام
وجود ندارد.
محمدجــواد آذریجهرمــی در
جمع خبرنگاران از پیگیری برای رفع
محدودیتهای به وجود آمده در حوزه
دسترسی به اپلیکیشنهای ایرانی در
بازارهای جهانی اپلیکیشــن از جمله
«اپاســتور» و «گوگلپلی» خبر داد و
گفت :تمامی تالش ما این است که این
موضوع به صورت کلی حل شود .بر این
اســاس وزارت امور خارجه رایزنیهای
خــود را آغاز کــرده و مباحث در حال
انجام اســت که در صورت به دســت
آمدن نتیجه ،آن را اعالم خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه محدودیت تبادالت
مالی روی «اپاستور» و «گوگلپلی»
برای بازیهای موبایلی نیز وجود دارد،
ادامه داد :موضوع پرداخت آنالین برای
بازیهای خارجی ،یکی از مواردی است

که باید آن را طی مذاکره با بانک مرکزی
حل کنیم.
 عضویت جهرمی در  4شبکه
اجتماعی داخلی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
بــا اعــام حمایــت از شــبکههای
اجتماعی داخلی در کشــور گفت :از
دو روز گذشــته حساب کاربری خود
را در شبکههای «سروش»« ،بیسفون
پــاس»« ،کلوب» و «تبیــان» آغاز
کردهام و امیدوارم با حضور فعال خود
در این شــبکهها ،پاسخگوی سواالت
مــردم باشــم ،همچنیــن در ترویج
استفاده از شــبکههای سرویسهای
داخلی موثر واقع شوم.
آذریجهرمی در پاســخ به سوالی
مبنی بر اینکه حضور در شــبکههای
داخلی به معنای محدودیت شبکههای
خارجی خواهد بود ،گفت :نه ،این موضوع
درســت نیست و ما نگاه سلبی در این
حوزه نداریم و حضورمان با هدف حمایت
از شبکههای داخلی صورت میگیرد ،نه
محدودیت.

وی با اشــاره به فعالیــت خود در
شــبکههای اجتماعی فیلتر شــده در
ایران همچون توئیتر گفت :استفاده از
فیلترشــکن غیرقانونی است و من به
عنوان وزیر ارتباطات ،مجوز ورود بدون
فیلتر به اینترنت را دارم و از این جهت
از فیلترشکن استفاده نمیکنم.
 مخالف سرویس پخش زنده
اینستاگرامنیستیم
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات
در پاســخ به سوالی در مورد اختالالت
ســرویس پخش زنده اینســتاگرام و
مخالفتهایی که با این سرویس وجود
دارد ،تأکید کرد :این اختالالت به هیچ
عنوان مربوط به ما نیست و مخالفتی
نیز با فعال بودن این سرویس در کشور
وجود ندارد.
وی در مــورد آخرین وضعیت رفع
فیلتر سرویس تماس صوتی تلگرام نیز
به مهر گفــت :مذاکره برای رفع فیلتر
ت اما
این ســرویس در حال انجام اس 
هنــوز نتیجهای نگرفتهایــم که آن را
اعالم کنیم.

تلگرام یک دفترچه یادداشت امن
یک کارشــناس به نقش مهم
سیستمهای رایانش ابری در ارائه
اطالعــات امن و قابــل بازیابی به
مشترکان اشــاره کرد و گفت که
نرمافزارهای اینســتاگرام و تلگرام
نیز از همین سیســتم اســتفاده
میکنند.
مهدی رزمی ،کارشناس حوزه
ت با اشــاره به رشد
فناوری اطالعا 
و افزایــش حجــم اطالعات تولید
شــده در فضای مجــازی ،گفت:
به تدریج و با گســترش اطالعات
موجــود در رایانههــا و فضاهای
اینترنتی بــه فضایی بزرگتر برای
ذخیرهسازی اطالعات تولید شده
نیاز اســت .سیســتمهای رایانش
ابــری به جایگزین بســیار خوبی
برای این سیســتمها تبدیل شده
چراکه با استفاده از این تکنولوژی
میتوان از حجم باقی مانده در دیگر
دیتاسنترهای وصل شده به ابرهای
اطالعاتی نیز استفاده کرد.
این کارشــناس با بیــان اینکه
سیســتمهای رایانش ابری حجم
زیادی از اطالعات را که در جاهای
مختلف ذخیره شده است ،دریافت و

از طریق اینترنت یکپارچه میکنند
ادامــه داد :ابرهــای اطالعاتی در
واقــع نقش مدیریــت اطالعات و
پردازشهای سیستم را ایفا میکنند
به این صورت که در زمانی که دیگر
کاربران از سیســتم خود استفاده
نمیکنند ،از قدرت پردازشی آنها
به دیگر کاربران آنالین میدهد و
اطالعات را با کیفیت بیشــتری به
مخاطبان ارائه میدهد.او ادامه داد:
در مورد ذخیرهسازی اطالعات هم
به همین ترتیب اســت؛ همانطور
کــه در نرمافزارهایی مانند تلگرام
و اینستاگرام مشاهده میکنیم که
حجم اطالعات آنهــا تنها در یک
مجموعه ذخیره نشــده ،بلکه در
همه جا و در سیستمهای شخصی
افراد ذخیره شــده امــا از طریق
ابرهای اطالعاتی این اطالعات در
یک سیستم مشترک هم در تلگرام
انباشته شــده است.این کارشناس
آیتــی با اضافه کــردن این نکته
که رایانش ابری در واقع به صورت
یک ابــر اطالعاتی از باال ،اطالعات
را یکپارچــه میکند ،بیان کرد :در
ایران تالشهایی در حال انجام است

تا مجموعههای خصوصی و دولتی
به سمت اســتفاده از سیستمهای
رایانــش ابری مشــترک بروند اما
این امر در عمل نیازمند همکاری
و همافزایی دستگاههای مستقل و
متفاوت است.
وی با اشــاره به موانع و مسایل
موجود در حــوزه رایانش ابری در
ایران ،عدم رشد این حوزه را ناشی
از جزیــرهای عمل کــردن ادارات
دولتی در ایران ارزیابی کرد و اظهار
کرد :تا زمانی که تک دیتاسنترها
به صورت مســتقل و یا اســتانی
کار میکنند نمیتوان به استفاده
گسترده از سیستمهای ابری امیدوار
بود .این مساله خصوصا در شرکت
مخابرات ایران بسیار مشهود است
چرا سیســتم مخابراتی در کشور
یکی از بهترین فضاها برای اجرای
ت اما در همین
رایانش ابری اســ 
ســازمان دیتاســنترها به صورت
جزیرهای و پراکنده در اســتانها
فعالیت میکنند.
رزمی در نهایت با ایمن توصیف
کردن استفاده از سیستمهای رایانش
ابری به مزایای دیگر این ســرویس

بنیانگذار واتسآپ این شرکت را ترک کرد
برایان اکتون یکی از موسسان شرکت
واتسآپ که سرانجام توسط فیسبوک
خریداری شــد ،این مجموعه را ترک
میکند تا یک بنیاد جدید تاسیس کند.
وی با ارســال پستی در فیسبوک این

موضوع را تایید کرده است .وی هشت
سال از عمر خود را در واتسآپ سپری
کرده که در سال 2014توسط فیسبوک
با پرداخت  19میلیارد دالر در قالب پول
نقد و ســهام خریداری شد .به گزارش

فارس،وی که فارغالتحصیل دانشــگاه
استنفورد است ،با همکاری یک مهاجر
اوکراینی به نام جان کوم در سال 2009
واتسآپ را تاسیس کرد .این دو نفر قبل
از راهانــدازی واتسآپ در یاهو همکاری

 قطع ارتباط  GSMAدر کشور
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات
همچنین درباره انتشار اخباری درباره
قطع ارتباط  GSMAدر کشــورمان
گفت :اپراتورهای ایرانی همچون همراه
اول از ابتدای راه عضو GSMAبودند
و باتوجه به اینکه تعامالت مالی داشتند،
هر ساله برای این عضویت  GSMAاز
 OFACمجوز میگرفت.
او اضافه کرد GSMA :اعمال تحریم
نکرده و مقرراتی نیز در این رابطه وجود
نداشته است .آنچه اتفاق افتاده این است
که درباره همراه اول از وزارت خزانهداری
آمریکا اســتعالمی انجــام دادند و این
وزارتخانه برای عضویت همراه اول مجوز
صادر نکرده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد:
این مساله عدم صدور مجوز برای همراه
اول مشکلی برای ما ایجاد نمیکند؛ یک
بحث مربوط به محدودیتهایی است
که بــرای تبادالت مالی میان اپراتورها
در سرویسهای رومینگ ایجاد شده اما
برای عضویت همراه اول در GSMAدر
تلنگر

اشــاره کرد و گفت :با اســتفاده از
سیستمهای رایانش ابری هزینهها به
شدت پایین میآید و کیفیت نیز به
شدت افزایش مییابد .ضمن اینکه
به دلیل استفاده از قدرت و سرعت
پردازش باالتر ،اســتفاده کاربران از
خدمات اینترنتی و رایانهای ،کیفیت
بیشتری هم پیدا میکند.
به گزارش ایســنا ،رایانش ابری
در سال  ۲۰۰۸در ادام ه مدلهای
رایانش توزیعشــده مطرح شد .در
نسلهای قبلی رایانش توزیعشده
در ده ه  ۱۹۹۰کهرایانش خوشهای
و رایانش توری بودند مفهوم رایانش
بهعنــوان خدمت نمود عینی پیدا
کرد و بر این اســاس اید ه رایانش
ابری شکل گرفت.
شبکهای همچون تلگرام یکی از
برنامههایی است از یک فضای ابری
برای ارائه خدمات خود اســتفاده
میکنــد و برای همین اســت که
کاربران گاهی اوقات از آن به عنوان
فضایــی امن برای ذخیرهســازی
اطالعاتشان اســتفاده میکنند
چون میدانند که با داشــتن یک
شماره تلفن میتوانند از طریق هر
دستگاهی به آن وصل شوند.
از گوشه و کنار

میکردند.وظیفه اصلی اکتون انجام امور
مهندســی داخلی واتسآپ بود .منابع
مطلع میگویند اصرار وی موجب شد
تا واتسآپ تصمیم بگیرد تما م پیامهای
رد و بدل شده توسط کاربران برنامه گپ
واتسآپ را رمزگذاری کند.

دو سال گذشته مجوز صادر نشده بود و
شرکتهای ایرانی بعضا نمیتوانستند
بــا نام خود حضور پیدا کنند که درپی
مذاکراتی که صورت گرفت ،این مجوز
صادر شــده و شــرکتهای ایرانی نیز
حضور پیدا میکنند .در رابطه با موضوع
محدودیت تبادالت مالی نیز مستنداتی
از همراه اول درخواست شده و هماکنون
همراه اول درحال پیگیری موضوع برای
ارسال مستندات است.الزم به ذکر است
 ، GSMAانجمن جهانی موبایل است
که هماهنگیهای بینالمللی در حوزه
موبایل را انجام میدهد.آذریجهرمی
در پاسخ به ســوالی درباره حکم اخیر
دادســتانی درمورد فعالیت اســنپ و
تپسی در برخی استانهای کشور گفت:
دادستانی اقدامی نکرده است .آنچه در
استان البرز و شهر کرج بوده مربوط به
این است که شهرداری کرج شکایتی را
به دادستانی این شهر ارسال و دادستانی
کرج این شــکایت را از شهرداری کرج
وصول کرده است.او با اشاره به مذاکرات
خود با استاندار پیشین البرز یادآور شد:
باتوجه به انتصاب استاندار جدید کرج
که دیروز در جلسه هیات دولت صورت
گرفت باید بگویم با استاندار سابق این
اســتان آقای طهایی صحبت کرده و
معاون بنده نیز پیگیریهایی انجام داده
است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
بوکارهای سنتی
یادآور شد :باید به کس 
احترام بگذاریم ،آنهــا نیز باید گذران

بوکارهای
زندگی کنند اما اینکه کس 
سنتی در مقابل حوزه توسعه تکنولوژی
مقاومت کنند و اجازه ندهند خدمات
رفاهــی بهتری به مردم برســد ،برای
هیچکس قابلقبول نیست.او با تاکید
بــر تحولی که در ســالهای اخیر در
ســایه حضور ســرویسهای خدماتی
لونقل اینترنتی در کشــور برای
حم 
شهروندان ایجاد شده ،اعالم کرد :کاهش
زمان انتظار برای اســتفاده از تاکسی و
ارتقای ســطح امنیت مسافران شهری
حائز اهمیت است و طبیعتا از استاندار
البرز خواستیم که همانطور که اتحادیه
تهران نیز خدمات خود را در بستر نوین
ارائه کرد ،تاکسیرانی کرج نیز میتواند
تجهیز شــود و در صورت لــزوم ما و
همچنین تاکسیرانی تهران نیز میتواند
کمک کند.عضو کابینه دولت دوازدهم
خاطرنشان کرد :به هر حال همیشه وقتی
سرویسهایجدیدمیآیند،چالشهایی
نیز به همراه میآورد اما نکته حائز اهمیت
بوکارهای
این است که ما حمایت از کس 
جدید و مدرن را وظیفه خود میدانیم
و این درحالی است که باید به نیازهای
بخش سنتی نیز توجه کنیم.
آذریجهرمی همچنین درباره اصالح
قیمت اینترنت گفت :این مساله جزو
دســتورهای کاری اولیه مــا در وزارت
ارتباطات بوده و هماکنون نیز موضوع
در ســازمان تنظیم مقــررات در حال
بررسی است.

آگهی ابالغ رأی
پرونده کالسه  9609980210300064شعبه  181دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت
تهران (بنشانی تهران ضلع شمالی ترمینال جنوب جنب مسجد قدس) تصمیم نهایی شماره
 9609970210300577خواهان  :آقای علیرضا خصوصی مطلق فرزند تقی بنشانی تهران خانی
آباد نو شهرک بستانی ک ریاحی پ  6خواندگان  -1 :شرکت افق گستر فرتاک به مدیریت حسن
کشاورز ارپه دره بنشانی تهران سه راه آذری  16متری امینی خ سبحانی ک طاهری پ-2 ، 9
آقای محمد کرجی بال ماهر فرزند ناصر  -3آقای منصور شهری فرزند یوسف هر دو مجهول
المکان خواسته  :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی گردشکار  :با عنایت به محتویات پرونده دادگاه
با اعالم ختم دادرسی مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست علیرضا خصوصی مطلق فرزند تقی به طرفیت  -1محمد کرجی بال ماهر
فرزند ناصر  -2منصور شهری فرزند یوسف  -3شرکت افق گستر فرتاک به خواسته مطالبه مبلغ
330/000/000ریال موضوع دو فقره چک با اعسار از هزینه دادرسی نظر به اینکه خواهان حسب
اوراق ادعای اعسار از تادیه هزینه دادرسی نموده که ادعای مذکور در شهادت شهود نیز مورد
تایید قرار گرفته لذا دادگاه با احراز صحت ادعای خواهان مستندا به مواد  504و  506قانون آ.د.م
حکم به اعسار موقت خواهان از تادیه هزینه دادرسی صادر می نماید رای صادره حضوری ظرف
بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
رئیس شعبه  181دادگاه عمومی تهران
77667
آگهی ابالغ رأی
پرونده کالسه  9509980210300692شعبه  181دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی بعثت
تهران (بنشانی تهران ضلع شمالی ترمینال جنوب جنب مسجد قدس) تصمیم نهایی شماره
 9609970210300110خواهان  :آقای رضا عزیزی فرزند رمضان بنشانی تهران یاغچی آباد
خ گودرزی ک مرتضی حیدریان پ  41خوانده  :آقای احسان انج به نشانی تهران خ یاخچی آباد
ک مقدم پ  41و  43خواسته ها  -1 :اعسار از پرداخت هزینه دادرسی  -2مطالبه وجه بابت ...
 -3مطالبه خسارت دادرسی  -4مطالبه خسارت تاخیر تادیه گردشکار  :دادگاه با توجه به اوراق و
محتویات پرونده با اعالم ختم دادرسی بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست رضا عزیزی فرزند رمضان به طرفیت احسان انج به خواسته اعسار از
تادیه هزینه دادرسی در پرونده کالسه فوق نظر به اینکه خواهان به موجب دادخواست و سایر
منضمات آن اعالم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله بدوی در پرونده را نموده و
مستند خود را استشهادیه پیوستی ذکر نموده است دادگاه با مالحظه استشهادیه موصوف و شاهد
که مفید یقین برای دادگاه می باشد لذا توجه به مراتب فوق صحت ادعای خواهان محرز مستندا ً
به ماده  504و  506قانون آ.د.م حکم به اعسار موقت خواهان از تادیه هزینه دادرسی را صادر می
نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم
تجدیدنظر استان تهران میباشد .
رئیس شعبه  181دادگاه عمومی تهران
77669
آاگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم
خواهان  :بهروز یقینی خواندگان  :روح انگیز امیری  ،عصمت صالحی  ،پوران کیایی  ،مهرانگیز
صالحی  ،نصرت نصیری  ،فرح انگیز بهرامی  ،لونا هریس چی  ،سریرا هریس چی  ،عزیزمحمد
صالحی  ،رزیتا هریس چی  ،ملک تاج بهرامی  ،امیرمحمد صالحی  ،محمود صالحی خواسته :
الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (غیرمنقول) الزام به
تنظیم سند رسمی صالح سرقفلی تایید فسخ قرارداد (غیرمالی) طرح که به این شعبه ارجاع و
به شماره پرونده کالسه  9609980228200314شعبه  22دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی
شهید بهشتی تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/10/16ساعت  10:30تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خواندگان و در خواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد
تا خواندگان ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی 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  22دادگاه عمومی حقوقی تهران
77663
آگهی حصر وراثت
خانم سارا کرمی به ش ش  1326به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه  487/854/96از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی کرمی به ش
ش  91در تاریخ  96/3/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به  -1 :زینب رهبر ش ش  1ت ت  1326/1/3ص از ساوه همسر متوفی  -2فاطمه
ش ش  21ت ت  1342/6/14ص از ساوه  -3محمد ش ش  6345ت ت  -4 ، 1351/9/17زهرا
ش ش  1406ت ت  -5 ، 1348/2/26زهره ش ش  6509ت ت  -6 ، 1356/7/17سمیه ش ش
 7984ت ت  -7 ، 1361/7/13سارا ش ش  1326ت ت  -8 ، 1363/1/11سعیده ش ش 32365
ت ت  1365/12/16هر  6نفر ص از تهران شهرت همگی کرمی فرزندان متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت یکماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی مربوطه صادر خواهد شد .
رئیس شعبه  854شورای حل اختالف م  18تهران
77646
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان عفت خسروی ثانی دادخواستي بطرفیت خوانده حسین لعل مفرد فرزند محمد بخواسته
طالق تقدیم دادگاه عمومی شهرستان شهریار نموده که جهت رسیدگی به شعبه  4دادگاه خانواده
شهرستان شهریار واقع در شهریار ارجاع و بشماره پرونده کالسه  961048و وقت رسیدگی
مورخ  1396/9/12یکشنبه ساعت  08:00صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد ان 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.
مدیردفتر شعبه  4دادگاه خانواده شهرستان شهریار
27580

خبر

اینترنت بیسیم در اروپا رایگان میشود

مهر -اتحادیه اروپا طرحی  ۱۲۰میلیون یورویی برای فراهم کردن
اینترنت بیسیم (وایفای) رایگان عمومی در شش هزار شهر این منطقه
تصویب کرده است.قانونگذاران این اتحادیه طرح چند میلیون یورویی برای
دسترسی به اینترنت رایگان در سراسر این منطقه را تصویب کردند.
بر همین اساس طرحی سه ساله با بودجه  ۱۲۰میلیون یورو (۱۴۱
میلیون دالر) در اتحادیه اروپا اجرا میشــود تا اینترنت بیسیم در مراکز
عمومی شهرها از جمله کتابخانهها ،ادارات عمومی و بیمارستانها برقرار
شود .به این ترتیب شش هزار شهر در اتحادیه اروپا میتوانند از خدمات
اینترنت بیسیم رایگان بهره ببرند.
به گفته قانونگذاران ،این طرح که  WIFI4EUنام گرفته ،زندگی
و درآمد افراد را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

آیفون  ٨و ایکس رونمایی شد

مهر -اپل در مراســمی رسمی از آخرین محصوالتش که مهمترین
آنهــا آیفون  8 ،٨پالس و آیفون ایکس اســت ،رونمایی کرد .قاب این
موبایلها از فلز و بدنه آن از جنس شیشه است .موبایلهای گفته شده
در رنگهای مشکی ،طالیی و خاکستری عرضه میشوند .این دستگاهها
ضدآب و گرد و غبار هستند .دوربین آنها  ١٢مگاپیکسل است.عالوه بر
موارد گفتهشده در آیفونهای جدید از چیپست  A11استفاده میشود
که شش هستهای است A11.دارای  ٢هسته عملکردی است که ٢٥
درصد سریعتر از  A10هستند .چهار هسته دیگر که کارآمدی بسیار
باال دارند ٧٠ ،درصد سریعتر از  A10به حساب میآیند .آیفون  ٨عالوه
بر موارد گفتهشده دارای شارژر وایرلس است .به عبارت دیگر دو موبایل
جدید از استاندارد شارژ وایرلس Qiپیروی میکنند .اپل همچنین از آیفون
پرحاشیهاش یعنی آیفون ایکس نیز رونمایی کرد .این گوشی همانطور که
قبال هم پیشبینی شده بود ،دکمه هوم ندارد .دوربین سلفی با استفاده از
تکنولوژی مادون قرمز چهره را اسکن میکند .آیفون  Xبه دوربین دوگانه
عمودی و نمایشگر تمامصفحه سوپر رتینا  5/8اینچی مجهز است .آیفون
ایکس در دو رنگ خاکستری و نقرهای معرفی شد .نمایشگر این گوشی
 5/8اینچی است .همانطور که پیشبینی میشد برای باز کردن قفل از
فناوری شناسایی صورت در آن استفاده میشود.قیمت آیفون  ٨با حافظه
 ٦٤گیگابایت از  ٦٩٩دالر و آیفون  ٨پالس از  ٧٩٩دالر شروع میشود.
پیشسفارش آنها نیز از  ١٥سپتامبر آغاز میشود.

آگهي ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له  :علی اکبر حاجی عبداله فرزند علی بنشانی :تهران خ 15خرداد بازار
بزرگ بین چهارسوق بزرگ و کوچک سرای مشیرخلوت ط  2پ  8مشخصات محکوم علیه :
محمد بیات لو بنشانی تهران خ ولیعصر بعد از تقاطع انقالب خ بزرگمهر پ  13و  5محکوم
به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه بشماره  950689و شماره دادنامه مربوطه
 9609970227700169مورخه  96/2/31شعبه  17دادگاه عمومی تهران محکوم علیه محکوم
است به پرداخت مبلغ  506/498/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  17/154/83ریال بابت
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم
دادخواست موصوف لغایت اجرای حکم بر حسب شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و
اعالم می دارد پرداخت هزینه اجرایی به عهده محکوم علیه می باشد ،محکوم علیه مکلف است از
تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
مدیردفتردادگاه حقوقی شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی م ق ش بهشتی تهران
77666
آگهی ابالغ رای
پرونده کالسه  9309980226700960شعبه 7دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی
تهران تصمیم نهایی شماره  9610100226703637خواهان  :آقای علی کارگر فرزند رضا با
وکالت آقای عبداله داداش پور فرزند ابوالقاسم بنشانی تهران ورامین خ شهدا روبروی بانک رفاه
ساختمان الماس شرق ط سوم و خانم زهره علی زاده فرزند قاسم بنشانی مازندران آمل خ امام
رضا پاساژ داودی ط اول خوانده  :شرکت تولیدات بهداشتی پرقو با وکالت خانم عاطفه شاکری
فرزند شکراله بنشانی مازندران آمل خ امام خمینی آفتاب  11ط فوقانی بانک رفاه خواسته ها :
 -1صدور حکم ورشکستگی -2مطالبه خسارت دادرسی گردشکار  :خواهان دادخواستی به خواسته
فوق بطرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع ه این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جری
تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه بتصدی امضاکننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید :
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای علی کارگر با وکالت خانم زهره علیزاده مع الواسطه از ناحیه عبداله
دادش پور بطرفیت شرکت تولیدات بهداشتی پرقو به خواسته صدور حکم ورشکستگی و مطالبه
خسارات دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکلش دارنده یک فقره چک به
شماره  744784مورخه  93/12/9عهده بانک صادرات که از ناحیه خوانده پرونده صادر شده
می باشد که در سررسید اعالمی با مراجعه به بانک محال علیه به علت کسر موجودی منتهی به
صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و بلحاظ اینکه خوانده یک شرکت تجاری است و در امور
تجارتی فعالیت می کند و با وصف مذکور از عهده دین خود در قبال طلبکار خود برنیامده در
اجرای ماده  415قانون تجارت خواهان رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته شده و خوانده
پرونده با معرفی خانم عاطفه شاکری به عنوان وکیل مدافع خود ضمن اذعان به پذیرفتن بدهی
موکل خود دفاع موجه و محکمه پسندی ارائه ننموده اند که دادگاه در جهت احراز واقع موضوع
را به کارشناس ارجاع وکارشناس منتخب به موجب نظر مشروح و مبسوط خود که مصون از
اعتراض و تعرض طرفین قرار گرفته است اظهار داشته شرکت تولیدی پرقو (سهامی خاص) از
سال  1389به بعد دچار ناتوانی در بازپرداخت بدهیهای خود شده و نتیجت ًا اموال و دارایی آن
شرکت در بدهی های آن مستغرق بوده است و اینکه دادگاه این نظریه را با اوضاع و احوال
اعالمی مغایر نمی داند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا ً به ماده
 198و  515قانون آیین دادرسی مدنی و ماده  412و  415و  416و  433قانون تجارت حکم به
اعالم ورشکستگی شرکت خوانده و قرار مهر و موم اموال آن شرکت صادر و اعالم می دارد و
متذکر می شود با توجه به اینکه تاریخ چک خواهان  93/12/9بوده و قبل از این تاریخ نیز شخص
یا اشخاص مدعی طلب از شرکت خوانده نشده و عدم تمکن وی در جهت پرداخت دیون خود از
این تاریح احراز گردیده است لذا تاریخ توقف و عدم قدرت در جهت پرداخت دیون شرکت را
 93/12/9اعالم می دارد و مقرر است دفتر رونوشتی از مصدق دادنامه صادره را به اداره تصویه
و امور ورشکستگی تهران نیز اداره ثبت شرکتها ارسال تا وفق مقررات اقدام مقتضی معمول نمایند
رای صادره به استناد ماده  536و  537قانون تجارت از طرف تاجر ورشکسته ظرف ده روز و از
طرف اشخاص ذینفع در ایران ظرف یک ماه و از طرف اشخاص ذینفع مقیم خارج ظرف دو ماه از
تاریخ اعالن قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد .
رئیس شعبه هفتم دادگاه حقوقی تهران
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آگهی ابالغ رای
تاریخ رسیدگی  96/4/26 :شماره پرونده  85100925:شماره دادنامه  62 :مرجع رسیدگی:
حوزه  851شورای حل اختالف م  18خواهان  :خواهان  :مهدی چهارمحالی خوانده  :حسین فرجی
خواسته  :تأیید و فسخ معامله و استرداد ثمن معامله به شماره  463-88م  53با احتساب کلیه
خسارت قانونی و هزینه دادرسی مقوم به مبلغ  13/750/000تومان گردشکار  :شاکی درخواستی
به خواسته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق
و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه
به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به
صدور رأی می نماید .
رأی شورا
در خصوص دعوی مهدی چهارمحالی به طرفیت حسین فرجی خواسته تأیید و فسخ معامله
و استرداد ثمن معامله خودرو به شماره 463-88م  53مقوم به مبلغ  13/750/000تومان با
احتساب کلیه خسارت قانونی و هزینه دادرسی با توجه به بررسی پرونده و محتویات آن و اخذ
توضیح از خواهان و عدم حضور خوانده و طبق دادنامه به شماره  960997021300120صادره
شعبه  190دادگاه عمومی حقوقی تهران نظر به اینکه خودرو مال منقول و به صراحت ماده 9
قانون شورای و طبق رأی شماره  9600120مورخ  96/2/9دادگاه حقوقی در صالحیت شورا
می باشد لذا مستندا طبق ماده 198و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم به استرداد ثمن
معامله و پرداخت مبلغ  137/500/000ریال با احتساب کلیه خسارت قانونی و هزینه دادرسی
و تأخیر تأدیه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز
پس از ابالغ قابل واخواهی و  20روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی
حقوقی تهران می باشد .
قاضی حوزه  851شورا مجتمع شماره  18شهر تهران
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