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وزير ارتباطات:

نخست

از مكالمات طوالني با مناطق زلزلهزده پرهيز كنيد
محمدجواد آذريجهرمي ،وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با انتشــار
مطلبي در صفحه توئيتر خود با بيان اينكه در شــبكه زيرســاخت كشور
قطعي رخ نداده است ،نوشت :در مناطق كرمانشاه و ايالم نيز قطعي عمده
در شبكه همراه تاكنون گزارش نشده است.
محمدجواد آذريجهرمي با تاكيد بر اينكه اختالالت موجود بر اثر حجم
باالي مكالمات اســت ،خواست براي پيگيري اخبار از رسانههاي رسمي و
شبكههاي اجتماعي از مكالمات طوالني با مناطق زلزلهزده پرهيز شود.

معاون مركز ملي فضاي مجازي از اجراي طرح
«اينترنت طبقهبنديشده» در كشور خبر داد و
گفت :تقسيمبندي اينترنت برمبناي دسترسيها
براساس نيازها و ماموريتها خواهد بود.
امير خوراكيان در نشست خبري در حاشيه
نالملليرسانههايديجيتال
يازدهميننمايشگاهبي 
گفت :سياستها بايد تبديل به قانون و مقررات
شود و با ابالغ اين مقررات به دستاندركاران امر،
بتوانيم موانع توليد محتوا را براي توليدكنندگان
كاهــش دهيم تــا آنها با ســهولت و آرامش و
اطمينانخاطر بيشــتري به فعاليتشان ادامه
دهند.
 بازديد روزانه  ۸ميليــارد ويدئو در
فيسبوك
معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي با
اشــاره به ويژگيهاي محتوا در فضاي مجازي و
اهميت تصويري شدن محتوا در فضاي مجازي
گفت :با گذشت زمان ،تصويري شدن محتوا در
فضاي مجازي امري جدي است.
وي گفت :بيــش از  ۸۳درصد كل محتواي
جهــان در فضاي مجــازي در حال جابهجايي
محتواي تصويري است .ويدئوها در دنيا در سه
سال اخير دوبرابر شدهاند .همچنين فيسبوك
روزانه هشت ميليارد بازديد ويدئو دارد.
معاونمحتوايمركزمليفضايمجازيتصريح
كرد :دادههاي باز موضوع ديگري است كه اهميت
بسياريدارد.هرچهدرفضايمجازيپيشميرويم،
دسترسي آزاد به اطالعات نرمافزار و دادههاي باز در
فضايمجازيبيشترميشودواطالعاتبيشتريدر
اختيار كاربران قرار ميگيرد.
وي از ديگر موارد بسيار مهم در فضاي مجازي
را توليد و انتشار محتوا عنوان كرد و گفت :توليد و
اشتراكگذاري محتوا داراي اهميت است.

وي درباره پيشبينيهاي صورتگرفته و تالش براي حل اين مشكل نيز
توضيح داد :همكاران در حال ارســال مولد برق اضطراري براي سايتهاي
يادشده هستند.
پيش از اين داوود زارعيان ،معاون امور مشتركين شركت مخابرات ايران
نيز با اشــاره به تاثير قطعي برق بر سايتهاي تلفنهمراه اظهار كرده بود:
در بخش تلفنهمراه مخابرات مشكل خاصي ندارد اما در برخي از مناطق
برق قطع است و از آنجايي كه آنتنها به كمك باتري روشن بوده ،اگر برق
وصل نشود ممكن است مشكالتي ايجاد شود .به همين دليل از استانهاي
معين همجوار در حال انتقال تجهيزات ژنراتوري به استان هستند كه بتوانيم
مشكالت آنها را حل كنيم.

وزير ارتباطات همچنين در توئيتي ديگر از يك ســاعت مكالمه رايگان
براي مشتركين ايرانسل خبر داد و نوشت :بنا بر هماهنگيهاي صورت گرفته
شــركت ايرانسل براي مشتريان خود در شهرهاي ايالم ،كرمانشاه و سرپل
ذهاب براي ســهولت ارتباطات و اطالع از وضعيت خانوادهها يك ســاعت
مكالمه رايگان در نظر گرفته است.
به گزارش ايســنا ،وزير ارتباطات با اشاره به مشكل ادامه قطعي برق در
برخي مناطق زلزلهزده و تاثير آن بر سايتهاي موبايل نوشت :ضمن همدردي
با خانواد ه بازماندگان حادثه دلخراش زلزله و آرزوي سالمتي براي مصدومان
متاسفانه با ادامه قطعي برق در برخي مناطق ،باتري ذخيره سايتهاي موبايل
در اين مناطق در حال اتمام است.

معاون مركز ملي فضاي مجازي:

اينترنتطبقهبنديميشود

خوراكيان اظهار كرد :اين سه مورد تاكيدي
در فضاي مجازي عارضهها و مالحظات بسياري
دارد كه الزم است بيشتر به مباحث توجه داشته
باشيم .از جمله مالحظات ،بازنگري در قوانين و
ضوابط و مدل مواجهه با ســرويس ويدئومحور
است .در كشــور با مشكالتي روبهرو هستيم و
كساني كه در اين حوزه فعاليت ميكنند ،با موانع
و محدوديتهايي روبهرو هستند.
وي يادآور شد :همه فعاالن فضاي مجازي و
كســاني كه در ارائه سرويس و زيرساخت نقش
دارند ،براساس مسووليت اجتماعيشان وظيفه
دارند اين مســاله را براي كاربران تبيين كنند
كه دادهها هيچ امنيتي در فضاي مجازي ندارد
و بايد در توزيع و انتشــار محتوا توجه بيشتري
داشته باشند.
معاون محتواي مركــز ملي فضاي مجازي
تصريح كرد :كســاني كه در حوزه زيرساخت،
ايجاد شبكه ارتباطات ،مديريت و ارائه سرويس
نقش دارند ،مســووليت اصلي اجتماعي دارند و
بايد توجه اساسي به موضوع محتوا داشته باشند.
همچنين ضوابط و مقــررات به توليد محتواي
داخلي كمك ميكند.
 فضاي شبكههاي اجتماعي در ماههاي
آينده متحول ميشود
خوراكيان با اشــاره به پيامرسانهاي داخلي
گفت :در ماههاي آينده شاهد تحوالتي در حوزه
ســايبر خواهيم بود و حتمــا وزارت ارتباطات

زيرساختهاي الزم را براي پيامرسانهاي داخلي
فراهمميكند.همچنينسرويسهايخدماتيهم
فعاليتشان را به درستي انجام خواهند داد.
وي ادامــه داد :مردم در حوزه پيامرســانها
تصورات غلطي دارند مبني بر اينكه فضا اطالعاتي
خواهد شد و امنيتي برايشان نخواهد بود درحالي
كه اينطور نيست و اطالعات كاربران در فضاي
پيامرسانهاي داخلي امن خواهد بود.
معاون محتواي مركــز ملي فضاي مجازي
تصريح كرد :سند رسانههاي اجتماعي تصويب
شــده و ما مشــكلي در اين زمينه نداريم و به
شدت در حال پيگيري تحول در ابعاد مختلف

سندهستيم.
وي بيــان كرد :از پيامرســانهاي داخلي
بــه صــورت مرحلــهاي حمايــت ميكنيم.
پيامرســانهاي داخلي بايد فعاليتهاي خود
را آغاز كنند و بخشــي از حمايتها در مسير
ثبت و مجوز اســت تا در اين بخش نسبت به
گذشته به راحتي وارد عمل شوند .همچنين
پس از فعاليتشان به ميزان جذب مخاطب،
امكانات زيرساختي حمايت ميشود .در ادامه
ش فني ،تعرفهها
حمايتهاي سختافزاري ،دان 
و هزينهاي از سوي وزارت ارتباطات ،تسهيالتي
برايشان در نظر گرفته شده است.

با تکنولوژی

زبان فارسي با رشد چشمگير در سالهاي اخير به رتبه
يازدهمين زبان پرطرفدار وب دست يافته است.
براساس تازهترين گزارش  W3Techنوامبر سال ۲۰۱۷
زبان فارســي به يازدهمين زبان پركاربرد در وب رسيده و
حاال  1/7درصد از تمام وبسايتهاي دنيا به شهد فارسي
آراسته است.
اين رشد در حالي است كه فارسي اكنون يك رتبه باالتر
از زبان تركي و پنج رتبه باالتر از زبان عربي قرار دارد و به
اينترتيب محبوبترين زبان منطقه غرب آسيا و خاورميانه
در شبكه جهاني وب محسوب ميشود.
زبان فارسي حدفاصل سالهاي  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۷سهم
خود را از  0/6به  1/7درصد افزايش داده است.
اين آمار نشانه تعداد وبسايتهايي است كه از يك زبان
استفاده ميكنند .بديهي است كه سهم زبان انگليسي در

جايگاه زبان فارسي در دنياي وب

طبق آخرين آمارها از ميزان توسعهيافتگي استانهاي
مختلف ،تهران با  7/24درصد و ســمنان با  6/54درصد
در صدر توســعهيافتهترين اســتانهاي كشور در زمينه
دسترســي و رشد در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات
قرار دارند.
طبق آخرين آمارها استانهاي تهران با  7/24درصد،
ســمنان با  ،6/54مازندران با  ،6/45قم  6/5و اســتان
البرز با  6/43درصد در دســته اســتانهاي بسيار خوب
در حوزه توســعهيافتگي ارتباطــات و فناوري اطالعات
قرار ميگيرند.

جدیدترین آمار توسعه « »ITدر استان های کشور

وب بيش از هر زبان ديگري است .زبان انگليسي به تنهايي
 51/2درصد از محتواي وب را شــامل ميشود و البته اين
مقدار به نسبت سال  ۲۰۱۱كاهش داشته است.
 سهم زبان انگليسي در وب از  ۲۰۱۱تا ۲۰۱۷
سهم باالتر براي يك زبان در وب نهتنها نشانه زندهبودن
و ميزان فراگيري آن محســوب ميشــود بلكه نشانهاي
از توســعه وب و صنايع و تواناييهاي وابســته به آن نيز
محسوب ميشود.
زبان فارسي بدون دهها ميليون كاربر اينترنت و جامعه
قدرتمندي از برنامهنويسان ،روزنامهنگاران ،وبالگنويسان
و توليدكنندگان فكر و محتوا نميتوانست به اين موفقيت
دست يابد.

در همين زمينه استان يزد با  6/3درصد ،استان فارس
يا  ،6/26اســتان اصفهان با  ،6/24استان بوشهر با 6/06
درصد ،اســتان گيالن با  ،5/96استان خوزستان ،5/79
استان مركزي با  5/76درصد ،استان آذربايجانشرقي با
 5/66درصد ،اســتان هرمزگان با  61/5درصد و استان
كهگيلويهوبويراحمد با  5/59درصد در سطح استانهاي
نســبتا خوب در زمينه توسعهيافتگي در حوزه ارتباطات
و فناوري اطالعات قرار ميگيرند.

آگهیابالغیه
مشخصاتابالغشوندهحقیقی:محمدرحمتیکلستانمجهولالمکان
تاریخ حضور 96/10/03:یکشنبه ساعت حضور 11:30:محل حضور :بلوار شهید کلهر ابتدای خیابان 30متری شورا دادگستری
شهرستان قدس درخصوص دعوی خداقلی فوالدی به طرفیت شما
مالف -108/1987شعبه 4دادگاه عمومی حقوقی شهرقدس
ی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت 
برابررأیشماره 1396/7/12-139660324009005337هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقد
سندرسمیمستقردرواحدثبتیبوشهرتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیآقایحسنعلیپورفرزندعلیبهشمارهشناسنامه
 204/85صادره از تنگستان به شماره ملی 3559436941در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 204/85مترمربع پالک183
فرعی از 2099اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2099/31اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی محمدرضا
علیپور محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1396/8/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/9/8 :
1585مالف -سهراب خواجه -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
آگهی رای اصالحی
پرونــده کالســه  9509983845200524شــورای حل اختالف شــماره  12شهرســتان شــهرکرد تصمیم نهایی شــماره
9609973845200220
یزاده فرزند شکراله با وکالت آقای علی خلجی پیربلوطی فرزند محمد به نشانی شهرکرد خیابان کاشانی
خواهان :آقای جلیل ول 
روبهروی دانشگاه علوم پزشکی مجتمع وکال طبقه سوم دفتر آقای بهرامی
خوانده :آقای محسن رحیمی به نشانی چهارمحال و بختیاری -شهرکرد فلکه معلم روبهروی ناسیونال کوچه 102پالک13
خواسته :اصالح رای
گردشکار -خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق
و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعاده /مقرر حوزه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده
پس از اخذ نظریه کتبی اعضا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای شورا
درخصوص دادنامه شماره  9609973845200188صادره از ناحیه این شورا ،با عنایت به اینکه در سطر هشتم دادنامه سهو
قلم رخ داده اســت و عبارت «( 95/10/7صدور گواهی عدم پرداخت)» به اشتباه تنظیم شده است و به جای عبارت مذکور،
عبارت «سررسید چک» صحیح میباشد .و با توجه به اینکه تاکنون نسبت به رای صادره اعتراضی نشده است ،شورا راسا ،مستندا
به ماده  28قانون شوراهای حل اختالف ،رای مذکور را به شرح پیشگفت تصحیح مینماید .تسلیم رونوشت رای اصلی بدون
این رای ممنوع است.
شایان فاضلیفارسانی -قاضی شعبه 12شورای حل اختالف شهرکرد

از ســوي ديگر گسترش زبانهاي غيرانگليسي در وب
به معناي تنوع محتوايي وب و تالش فرهنگهاي مختلف
براي روزآمدسازي خود است و از اين جهت نيز رشد شتابان
فارسي در وب نويدبخش توانايي محتوايي ايران است.
به گزارش مشرق ،رشد سرعت و گسترش دسترسي به
اينترنت در كنار بنيه قوي فرهنگي و علمي زبان فارســي
و همچنين سياستگذاري كشــور براي توسعه خدمات و
اطالعرســاني مبتني بر وب را ميتوان از مهمترين عوامل
اين پيشرفت به حساب آورد.
در حالي كه اين دستاورد مهم براي وبفارسي از چشم
رسانههاي مطرح دور مانده است ،سايت ترابرد اين موفقيت
را به تمام دستاندركاران وب فارسي تبريك ميگويد.

اســتانهاي قزوين با  5/56درصد ،ايــام با ،5/48
خراســانرضوي بــا  ،5/35گلســتان بــا  ،5/33زنجان
بــا  ،5/3همدان با  ،5/25كرمانشــاه با  ،5/19اســتان
چهارمحالوبختيــاري با  ،5/16اردبيل با  ،5/16اســتان
كردســتان با  ،5/07لرســتان با  ،5/07كرمان با ،5/05
خراســانجنوبي بــا  4/95و اســتان آذربايجانغربي با
 4/92درصد نيز در دســته اســتانهاي با سطح نسبي
متوســط توســعهيافتگي ارتباطاتي و فناوري اطالعاتي

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررأیشماره 1396/7/24-13966032400900هیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
خزاده بوشهری فرزند مهدی به شماره
رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای موسی فر 
شناسنامه 1832صادره از بوشهر به شماره ملی 3501012241در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 65مترمربع پالک 15فرعی از
 2172اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2172اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است.
لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشوددرصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهیاستدرصورتانقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول  1396/8/24:تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/9/9:
1684مالف -سهراب خواجه -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر
آگهیابالغدادنامه
یزاده و بیزهرا
بدینوسیله به  محمد حسن افتخاری و مرتضی رزمآرا و نصرت ده یادگاری و محمد اسماعیلپور و غالمعلی ابول 
مالدینیوشهینافتخاریوزهراافتخاریوکاظمافتخاریوسیماحسنیهوتکیو
افتخاریحسینیوخجستهاسدیوتاجخواجهکری 
عصمتزرمآراوحسیناسماعیلپورومریمافتخاریوعلیاصغرافتخاریوحسنمحسنیومنصورچنگیزیخبیصیوعبدالحسین
افتخاری و محمدباقر افتخاری و سیده زهره ولینژاد و مهدی افتخاری حسینی و شرف نساء محسنی و بیبی معصومه افتخاری
حسینی و محمدعلی پورجعفرآبادی و مهنار حسنی هوتکی و حسین محسنی و زهرا افتخاری و مهین افتخاری و کاظم افتخاری
حسینی و طاهره افتخاری حسینی و عباس چنگیزی خبیصی و زهرا اسماعیلپور غالمحسین اسماعیلپور و صدیقه اسماعیلپو ر و
یزادهودرخشندهچنگیزیخبیصی
مریمحسنیهوتکیوبیبیسکینهافتخاریوپویاگلستانیوسوسنقربانپوروغالمحسنابول 
و سکینه فروغی و مهدی افتخاری و فاطمه حسنی هوتکی و فرشته حسنی هوتکی و ملیحه افتخاری و بیژن قربانپور و احمدعلی
افتخاری و صدیقه افتخاری و مهدی افتخاری و جواد افتخاری حسینی و محمد رزمآرا و راضیه اسماعیلپور و مرضیه اسماعیلپور
و مجتبی افتخاری و فاطمه افتخاری و علیرضا افتخاری و زهرا ولینژاد و پیام گلستانی و هاشم افتخاری حسینی و کوکب یوسفی
و بیبیطیبه افتخاری حسینی و مهدی افتخاری و سید محمود افتخاری حسینی و مجتبی افتخاری و صدیقه محسنی و محمدباقر
یزادهوطاهرهاسماعیلپوروصغریالهیفردومحمدرضاافتخاریوطاهرهمحسنیوفیروزهحسنیهوتکی
افتخاریومهدیابول 
و زهرا افتخاری و غالمحسین افتخاری و محمد محسنی و حسین قربانپور و ربابه افتخاری و محمدعلی افتخاری و زهرا قمچینی
یزاده و فاطمه افتخاری و ابوالقاسم افتخاری و بتول افتخاری حسینی و بتول اسماعیلپور و غالمعباس
و فروغ افتخاری و صالح ابول 
افتخاری و اعظم افتخاری و ابوالحسن یوسفزادگان و سوسن ابولیزاده و سیما قربانپور و عزت رزمآرا و ابوالقاسم افتخاری و
یزاده و صدیقه افتخاری حسینی و عالیه رزمآرا و سید علی افتخاری و سید غالمرضا
محمد افتخاری و فاطمه دالوری و توحید ابول 
ولینژاد و فاطمه کاراموز راوری و حسین رزمآرا و سید محمدرضا افتخاری حسینی و ایرج چنگیزی خبیصی و علی رزم آرا و
مهدی اسماعیلپور فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست خواهانها طاهره طلوعی ،محمدعلی طلوعی و خانم
صدیقه طلوعی علیه شما به خواسته خلعید مشاعی و ابطال سند به موجب دادنامه شماره  9609973456500818در پرونده
کالسه 9609983456500001حکم صادر گردیده است مراتب بدینوسیله در روزنامه درج میگردد .از تاریخ درج در روزنامه
در مهلت قانونی قابل اعتراض در این دادگاه است.
2487مالف-بنیاسدی-شعبهپنجمدادگاهحقوقیسیرجان

آگهیابالغیه
درخصوصتجديدنظرخواهيمهديوروياوموسيجملگياسماعيليبهطرفيتآقاياننادرومهديجملگيبهاريسلطانآبادي
نسبت به دادنامه شماره  9609971825300705مورخ  1396/07/18بدينوسيله به شما اعالم ميگردد كه ظرف مدت يك 
ماه از تاريخ نشر آگهي با مراجعه به دفتر اين دادگاه نسخه ثاني دادخواست و ضمائم تجديدنظرخواهي را دريافت نماييد .در
غير اين صورت پرونده با همين كيفيت به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.
رشيد جاللي -مدير دفتر شعبه سوم دادگاه حقوقي تالش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی امامی فرزند مرتضی
خواهان بانک قرضالحسنه مهر ایران دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی امامی به خواسته مطالبه مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609983844100327شورای حل اختالف شماره  1شهرستان شهرکرد ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1396/9/29ساعت  9:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده
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 جهت رسیدگی در شورا حاضر گردد.
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره 1شهرستان شهرکرد

مشخصاتمحکومله
نام و نام خانوادگی :بهروز حسن ابراهیمی اقامتگاه :بوشهر -خ حافظ جنوبی ساختمان میتسوبیشی
مشخصات محکوم علیه :نام و نام خانوادگی :عباس محبوبی
محکوم به:محکوم به :حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  43/940/000ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ سیصد و
نود هزار ریال بابت هزینه دادرســی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها ( 95/8/14و  )95/8/7که توسط اجرای
احکام محاسبه میگردد.
1602مالف -متصدی دبیر خانه حوزه 5شورای حل اختالف بوشهر

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای امید ناجی فرزند علیاصغر
شاکی مهدی قلیزاده خانگاهی شکایتی علیه امید ناجی فرزند علی دایر بر توهین و ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه مطرح که
به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9509984436801317شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر خوی ( 101جزائی
سابق) ثبت و وقت رسیدگی مورخ  96/9/25ساعت  10تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین
دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میگردد تا خوانده 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 گردد.
سعید سالمتی -مدیر دفتر شعبه 101دادگاه کیفری دو شهر خوی ( 101جزائی سابق)

آگهیاجرائیه

  اينترنت طبقهبندي شــده اجرايي
ميشود
خوراكيان با اشــاره به اينترنت طبقهبندي
شــده گفت :اينترنت طبقهبندي شده ،طرحي
است كه اجرايي ميشود .بر اين اساس برخي از
مراكز خاص همچون مراكز پژوهشي و دانشي،
فرهنگي ،دانشگاهها و رسانهها ميتوانند به بخش
عظيمي از اينترنت دسترسي داشته باشند .سعي
داريم تقســيمبندي اينترنت به گونهاي باشد تا
دسترسيها بر اساس نيازها و ماموريتها باشد.
به گزارش مهر ،وي افزود :در دو ســال اخير
مصوبات كوتاه را تبديل به اسناد قابل انتشار در
كشور كردهايم؛ اسنادي كه وظايف را در حوزههاي
مختلف مشخص ميكند تا زندگي فضاي مجازي
براساس اسناد ملي به سهولت و بدون مشكالت
باشد.معاون محتواي مركز ملي فضاي مجازي
تصريح كرد :شبكه ملي اطالعات ،فضاي مجازي
ســالم ،مفيد ،ايمن ،توليد محتواي منطبق با
فرهنگ ايراني اسالمي ،آموزش و فرهنگسازي،
صيانت از كودكان و نوجوانان ،خط و زبان فارسي
از جمله موضوعات و محورهاي  ۲۵گانهاي است
كه برايمان اهميت بسياري دارد.وي يادآور شد:
در ســال  ۹۶براي حمايت و توســعه محتوا در
كارگروهي بيش از  ۹۰موضوعي كه مانعي براي
توليد محتوا بوده را شناسايي كرديم و از اين تعداد
 ۱۵موضوع را در اولويت قرار داديم و هماكنون
با كمك دســتگاههاي ذيربط در حال تنظيم
تفاهمنامه و مصوبات هستيم تا به رشد فضاي
مجازي كمك بيشتري كند.خوراكيان اظهار كرد:
با انحصار در حوزه فضاي مجازي موافق نيستيم
و بايد كمك كنيم اپراتورها و همه كساني كه در
حوزه خدمات و ارتباطات نقش اصلي دارند ،در
بازار توليد مفيد باشند.

براساس آمار ،سهم زبان تركي از سال  ۲۰۱۱تاكنون به
نسبت ثابت مانده است اما نكته عجيب كاهش  ۵۰درصد
از ســهم زبان عربي است .هرچند دليل دقيقي براي اين
افت نميتوان برشمرد اما شايد بتوان اين كاهش سهم را
به جنگهاي فراواني كه در سالهاي اخير گريبان بسياري
از كشورهاي عربي را گرفته است ،نسبت داد .به احتمال،
شرايط فوقالعاده و جنگزدگي توسعه وب عربي را محدود
كرده است و اين زبان در برابر رشد پرشتاب ساير زبانها
دچار عقبافتادگي شده است.
در همين زمان رشــد زبان روسي نيز بيش از هر زبان
ديگري چشمگير است .زبان روسي موفق شده است برتري
قابل توجهي به نسبت زبانهاي قدرتمندي چون آلماني و
فرانسوي به دست آورد.
همین اطراف

قرار ميگيرند.
به گزارش ايسنا ،همچنين استانهاي خراسانشمالي
با  4/72درصد و سيستانوبلوچستان با  3/94درصد در
جايگاه كمتر توســعهيافتهترين استانهاي كشور در اين
حوزه قرار دارند.
در اين دستهبندي كه توسط نظام پايش شاخصهاي
فناوري اطالعات و ارتباطات كشور انجام شده است؛ كشور
ايران نيز با نرخ توسعهيافتگي  5/57درصدي از جايگاهي
متوسط در دنيا برخوردار است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139660313010000856هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای عثمان کرده برده زردی فرزند محمد کریم به شماره شناسنامه  1135صادره از بوکان در
ششدانگ یک باب مغازه توشوئی ماشین به مساحت  120متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده
 761فرعی از  -131اصلی کلتپه واقع در بخش  17شهرستان بوکان خریداری از آقای محمد شهامت مالک
رســمی پالک مذکور معالواســطه محرز گردیده که برای آن پالک  4239فرعی از  -131اصلی تعیین و
اختصاص یافته اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشــود .در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقرات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/8/23 :تایخ انتشار نوبت دوم 96/9/8
محمود خضرزاده -رئیس ثبت اسناد وامالک بوکان
آگهی دادنامه
پرونده کالســه  9409985258600573شــعبه  3دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان تالش تصمیم نهایی
شماره 9609971825300705
خواهانها:
 -1آقای رحمتاله خالقی قوســجین فرزند ربیعاله  -2خانم نســرین خالقی فرزند گودرز همگی به نشانی
گیالن -تالش نبش م امام خمینی بستنی آب میوه ستاره شب
خواندگان:
 -1آقای نادر بهاری ســلطانآباد  -2آقای مهدی بهاری سلطانآباد همگی به نشانی گیالن -تالش شهرک
مخابرات خ قدیر جنب پارک سیاهداران آپارتمان بهاری
 -3آقای مهدی اســماعیلی  -4آقای موسی اســماعیلی –  -5خانم زری برنجی خطبهسرا  -6خانم فاطمه
خیریحیایی  -7خانم رویا اســماعیلی همگی به نشــانی گیالن -تالش گیلک محله خ شــالیزار منزل ابراهیم
میرسروش
خواستهها -1 :الزام به اخذ پایان کار  -2الزام به تنظیم سند رسمی ملک
دادگاه با مداقه در اوراق پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال به شــرح ذیل
مبادرت به صدور رای مینماید:
رای دادگاه
درخصوص درخواســت آقایان و خانمها  -1مهدی  -2رویا  -3موســی جملگی اسماعیلی  -4زری برنجی
 -5فاطمــه یحیایی جملگی با وکالت آقای وحید هادیپور به طرفیــت آقایان و خانم  -1رحمتاهلل خالقی
خوسجین  -2نسرین خالقی  -3نادر بهاری سلطانآباد  -4مهدی بهاری سلطانآباد به خواسته اعاده دادرسی
نسبت به دادنامه قطعی شماره  94/11/28-5301499صادره از این دادگاه در پرونده کالسه  941118به
جهت مکتوم ماندن مدارک موضوع بند  7ماده  426قانون آئین دادرسی مدنی نظر به محتویات پرونده
و با عنایت به اینکه خواهانها اعاده دادرســی جهت درخواســت اعاده دادرســی خویش را به لحاظ مکتوم
ماندن مدارک اعالم نمودهاند و برای اثبات ادعای خود دادنامه شــماره  96/2/30-5400153صادره از
شــعبه چهارم دادگاه حقوقی تالش ابراز نمودهاند و توجها به اینکه براســاس صریح بند  7ماده  426قانون
آئین دادرســی مدنی اسناد و مدارک میبایست در جریان دادرسی موجود و مکتوم و در اختیار متقاضی
نبوده باشد در حالی که در قضیه ما نحن فیه دادنامه استنادی خواهان جزو مدارکی نمیباشد که در جریان
دادرســی مکتوم بوده باشد و تاریخ آن نیز موخر بر صدور رای مورد تقاضای اعاده دادرسی میباشد و
از این حیث مورد اعالمی خواهان با بند  7ماده  426قانون آئین دادرســی مطابقت ندارد لذا این دادگاه
مستندا به تبصره ماده  435قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1379قرار رد درخواست اعاده دادرسی
صادر و اعالم مینماید رای صادره مســتندا به مواد  334 ،332و  336همان قانون ظرف مدت  20روز از
تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیالن است.
هادی امیررضایی -رئیس شعبه سوم دادگاه حقوقی تالش

خبر

ثبت ركورد  ۶۷۳مگابيت در ثانيه در شبكه
تلفنهمراه
ركورد بارگذاري اطالعات در شبكههاي نسل چهارم تلفنهمراه توسط
اپراتور تي موبايل و با ثبت سرعت  ۶۷۳مگابيت در ثانيه شكسته شد.
اين اپراتور مخابراتي آمريكايي توانست با همكاري شركت كوالكوم اين
ركورد استثنايي را از طريق شبكههاي نسل چهارم  LTEبه ثبت برساند.
پيش از اين شــعبه آمريكايي شركت مخابراتي دويچه تلهكام هم از
راهاندازي خدمات پرسرعت نسل چهارم تلفنهمراه در  ۹۲۰نقطه آمريكا
خبر داده بود كه قرار است در  ۴۳۰نقطه اين خدمات به شكل پرسرعت
راهاندازي شوند.
تي -موبايل براي ارائه خدمات مخابراتي نسل چهارم تلفنهمراه با اين
سرعت باال سه فناوري مختلف را به صورت تركيبي به كار گرفته است
كه عبارتند از MIMO 4x4 ،carrier aggregationو .256QAM
به گزارش مهر ،اين اپراتور تلفنهمراه ارائه خدمات نسل چهارم را از
ســال  ۲۰۱۴به تدريج آغاز كرده و ميگويد با استفاده از فناوري جديد
سرعت دسترسي به خدمات داده را دو برابر خواهد كرد.

رييس مركز رسانههاي ديجيتال خبر داد؛

 ۴۰درصد كانالهاي تلگرامي فارسي
«شامد» گرفتند
رييس مركز رســانههاي ديجيتال از فعاليت  ۳۰۰هزار كانال و گروه
فارسيزبان در تلگرام خبر داد و گفت ۷۵۰۰ :كانال فعال هستند و ۴۰
درصد آنها شناســنامه الكترونيكي محتواي ديجيتال (شامد) دريافت
كردند.
مرتضي موسويان از ارائه مجوز شناسنامه الكترونيكي محتواي ديجيتالي
(شامد) به نرمافزارها و اپليكيشنهاي موبايل خبر داد و گفت ۱۳۰ :هزار
نرمافزار كاربردي موبايلي (اپليكيشن) ،شامد دريافت كردند و انتظار داريم
اين رقم به  ۲۰۰هزار نرمافزار افزايش يابد.
وي با بيان اينكه براي اعطاي شــامد با فروشگاههاي اپليكيشن (اپ
استورها) كار ميكنيم و اعطاي شامد به صورت اتوماتيك انجام ميشود،
ادامه داد :در اجراي اين طرح ،هيچ نرمافزاري بدون مجوز شــامد امكان
ارائه در فروشگاههاي اپليكيشن را نخواهد داشت.
رييس مركز رســانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با
اشــاره به اينكه از ابتداي تشكيل اين مركز تاكنون ۵۳ ،نرمافزار مجوز
گرفتهاند ،گفت :امروز مجوزي كه براي نرمافزارها ارائه ميشود ،مطابق
با طرح شامد است.
وي افزود :با وجودي كه  ۲۰۰هزار سايت اينترنتي در كشور فعال است
اما از اين تعداد ۷۰هزار سايت داراي مجوز شامد هستند و اميدواريم تا پايان
سال بتوانيم سهچهارم سايتهاي اينترنتي داخل كشور را شامددار كنيم.به
گزارش مهر ،موسويان اظهار كرد ۳۰۰ :هزار كانال و گروه فارسيزبان در
شبكههاي اجتماعي داريم كه از اين تعداد هفت هزار و  ۵۰۰كانال فعال
هستند و  ۴۰درصد از اين تعداد ،شامد دريافت كردهاند .اميدواريم اين
رقم به  ۷۰درصد افزايش يابد.به گفته وي ،با آمدن وب  ۳در سال ۲۰۲۰
موضوع محرمانگي در فضاي مجازي از بين ميرود و به همين دليل بايد
نحوه زندگي در فضاي مجازي را ياد گرفته و به شناخت درست برسيم.
رييس مركز رسانههاي ديجيتال با تاكيد براينكه رفتار سلبي در فضاي
مجازي نهتنها هزينهبر بلكه امكانپذير هم نيست ،تصريح كرد :قدم بعدي
ما ارائه نشانهاي هوشمند بر بستر انتقال محتواست.

اسپيكر آيفون  ۱۰مشكلساز شد
اسپيكرهاي گوشي جديد آيفون  ۱۰هنگام پخش موسيقي يا تماس
تلفني با صداي بلند با مشكل روبهرو شده و خشخش ميكنند.
پس از آنكه كاربران بسياري در سراسر جهان از مشكل بهوجود آمدن
خط سبز رنگ موسوم به «خط سبز مرگ» روي صفحه نمايش گوشيهاي
جديد و هوشمند آيفون  ۱۰نارضايتي خود را نشان دادند ،هماكنون نوبت
به اسپيكرها و بلندگوهاي اين گوشي پرچمدار اپل رسيده است.
كاربران در حسابهاي كاربري خود در توئيتر ،فيسبوك و رديت اعالم
كردهاند كه اسپيكرهاي گوشي آيفون  ۱۰آنها به هنگام پخش موسيقي يا
تماس تلفني با صداي زياد خشخش كرده و صداي نامفهوم و بيكيفيتي
را ايجاد ميكند.
به گزارش ايســنا ،چند ماه پيش كاربران و صاحبان گوشيهاي اس
 ۸و اس  ۸پالس هم با چنين مشكل مشابهي روبهرو شده بودند كه با
اطالع يافتن اپل از مشكل يادشده ،آن را با انتشار نسخه بهروزرساني شده
سيستم عامل .iOS 11.0.2بهزودي حل كرد.
البته مشكل نويز و خشخش كردن صدا توسط اسپيكرهاي اين گوشي
جديد پرچمدار ،تنها براي تعداد محدودي از كاربران پيش آمده و ساير
كاربران اين گوشي با مشكالت يادشده مواجه نشدهاند.

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  9309983432100047در خصوص شکایت آقای رضا بلوردی فرزند قاسم علیه ناصر شیروانی و
بتول عزتآبادی به اتهام رابطه نامشــروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا) تحت تعقیب قرار گرفته است .با عنایت به
مجهولالمکان بودن متهم آقای ناصر شیروانی و در اجرای مقررات ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی
و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ میشود و تا ظرف مهلت  30روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی
به آدرس سیرجان سه راهی کرمان دادگستری شعبه کیفری یک سیرجان حاضر گردد .بدیهی است در صورت عدم
حضور ،مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
2488مالف -نسرین رشیدی گوغری -مدیر دفتر شعبه  1دادگاه کیفری یک شهر سیرجان
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا علیمردانی فرزند عیدی
خواهان آقای شــهرام چلگردی فرزند فتحاله دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای رضا علیمردانی فرزند عیدی به
خواســته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره  12-8233/114172مورخ  1385/1/25مبلغ  10/590/000ریال عهده
بانک ملی ایران به انضمام خسارات ناشی از دادرسی اعم از حقالوکاله و هزینه دادرسی و هزینه تصدیق اوراق و خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ سررســید چک تا زمان اجرای کامل حکم مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609983845000216شورای حل اختالف شماره  10شهرستان شهرکرد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/9/26
ساعت  15:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده 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 گردد.
فروزنده سامانی -دبیر شورای حل اختالف شماره  10شهرستان شهرکرد
ی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت 
برابر رأی شــماره  139660309068001272مورخ  96/7/2پرونده کالسه  1392114409001001558هیات اول
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
ناحیه دو قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یداله بیدگلی کرمعلی به شماره شناسنامه  724صادره از بزینه
رود در ششدانگ یک باب واحد تجاری و محوطه محصور متصل به آن به مساحت  355مترمربع پالک ثبتی شماره 5
اصلی واقع در اقبالیه قزوین خریداری از مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/8/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/08/23 :
739مالف -علی شهسواری -رییس ثبت اسناد و امالک قزوین
آگهی ابالغیه
در پرونده کالســه 960477حقوقی شــعبه  20شورای حل اختالف قزوین دادخواســتی توسط خواهان علی اسکندری
ارائه گردیده اســت مبنی بر مطالبه وجه که خوانده ســید احمد حســینی مجهولالمکان می باشد لذا بدین وسیله به
نام برده ابالغ میگردد که در روز یکشــنبه مورخ 1396/10/3ســاعت  16در شــورای فوقالذکر واقع در خیابان
مینودر -خیابان صیاد شــیرازی -خیابان مرصاد جنب نمایندگی سایپا حاضر و ضمن دریافت نسخه ثانی دادخواست و
ضمانم و اعالم آدرس صحیح خود در جلســه شــورا به هم می رساند در غیر این صورت شورای حل اختالف اقدام به
اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
دبیرخانه شعبه 20شورای حل اختالف قزوین

آگهی ابالغیه
در پرونده کالســه حقوقی 960457حقوقی شعبه  24شــورای حل اختالف قزوین مهران شالی دادخواستی
تقدیم شورا نموده مبنی بر مطالبه وجه چک ،چون مصطفی پورنوروزی کوشاهی مجهولالمکان میباشد لذا
بدین وســیله به نام برده ابالغ میگردد که مورخ 1396/10/02ســاعت  16در شورای فوق الذکر واقع در
خیابان مینودر -خیابان صیاد شیرازی -خیابان مرصاد جنب نمایندگی سایپا حاضر و ضمن دریافت نسخه ثانی
دادخواست و ضمائم و اعالم آدرس صحیح خود در جلسه شورا حضور به هم میرساند در غیر این صورت
شورای حل اختالف اقدام به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد نمود.
مسوول دفترشعبه 24شورای حل اختالف قزوین

