سال چهاردهم سه شنبه  14آذر 1396

9

شماره 3795

ساماندهيمرورگرفايرفاكسباافزايشدرآمدموزيال
نخست

شركت موزيال با اعالم افزايش  ۲۴درصدي درآمد خود در سال  ۲۰۱۶از اين
پس ميتواند در پروژه فايرفاكس بيشتر سرمايهگذاري كند.
اين شــركت مدتي پيش نسخه مرورگر مشــهور خود به نام فايرفاكس را
بهروزرســاني كرد و تغييرات چشمگيري را به منظور جلب رضايت كاربران و
طرفداران بيشتر در اين مرورگر ايجاد كرد و كاربران بسياري نيز در جهان از آن
استقبال خوبي كردند .اين امر به مديران موزيال نشان داد كه همچنان كاربران
از تغييرات خوب و مثبتي كه در مرورگر فايرفاكس پتانسيل رخ دادن را دارند،
استقبال خواهند كرد.
هماكنون شركت موزيال ،سازنده و ارائهدهنده مرورگر فايرفاكس ،روز جمعه
اعالم كرده است كه با افزايش درآمد  ۲۴درصدي اين شركت در سال ۲۰۱۶

ميالدي ،از اين پس قادر خواهد بود تمركز بيشتري روي ايجاد تغيير و تحوالت
مثبت داشته باشد و سرمايهگذاري و بودجههاي بيشتري را در اين زمينه به
مرورگر فايرفاكس اختصاص دهد.
شــركت موزيال در گزارش مالي ساالنه خود اين افزايش درآمد خود را به
ميزان  ۵۲۰ميليون دالر گزارش داده است كه البته از آن طرف هم هزينههاي
اين شركت نيز افزايش يافته است ولي در قبال افزايش درآمد آن ،رقم ناچيزي
است .بنابراين ميتوان انتظار داشت كه مرورگر فايرفاكس در آيندهاي نزديك
باز هم دستخوش تغيير و تحوالت مثبتي شده و به عرصه مرورگرهاي موفق و
محبوب جهان بازگردد.
در اينجا بايد گفت بيشتر درآمدهاي موزيال از جانب همكاري با موتورهاي
جستوجو همانند گوگل ،ياهو ،داكداكگو ،بايدو و ياندكس تامين ميشود.
اين شركت در سال  ۲۰۱۴با ياهو قراردادي را به امضا رساند كه در آن به مدت

پنج سال ،موتور جستوجوي پيشفرض مرورگر فايرفاكس در اياالت متحده
آمريكا بود كه البته با توجه به بحرانهاي پيش روي ياهو ،موزيال مجبور شد
پس از گذشت سه سال اين قرارداد را فسخ و دوباره با گوگل همكاري و از اين
طريق ،اقدام به كسب درآمد و محبوبيت كند.
شــركت موزيال به منظور درهمشكستن انحصار غولهاي تكنولوژي در
زمينه اينترنت وارد عرصه جهاني مرورگرهاي اينترنتي شد و در نخستين
اقدام ،انحصار مرورگر اينترنت اكسپلورر را درهمشكست و آن را به راحتي
پشت سر گذاشت .بعد از آن همچنان با مرورگرهايي همچون گوگلكروم
به رقابت تنگاتنگي پرداخته اســت .البته مدتها بود كه تغيير و تحوالت
چندان خوبي ايجاد نكرده بود ولي به تازگي با انتشــار نســخه پرسرعت
فايرفاكس كوآنتوم قصد دارد ســاير مرورگرهاي پرسرعت ،ايمن و محبوب
جهان را نيز پشتسر بگذارد.

جهرمی از ادامه مخالفت قوه قضاییه خبر داد؛

تماس صوتی تلگرام همچنان ممنوع
گروه فناوري -وزير ارتباطات در نشست خبري
خود از موافقت دادســتاني با اجراي فيلترينگ
غيرهمسان براي دسترســي كاربران ايراني در
اينترنت خبر داد .اميدواريم بتوانيم مدل دسترسي
كاربران ايراني به اينترنت را براســاس موقعيت،
سن و ساير شرايط كاربران تعريف و فيلترينگ
را بر مبناي اين تعاريف روي سايتهاي اينترنتي
اعمال كنيم .محمدجواد آذريجهرمي اعالم كرد
دســتگاه قضا با رفع فيلتر تماس صوتي تلگرام
موافقت نكرده اســت .وزير ارتباطات همچنين
گفت كه شــركتهاي تاكسيآنالين بايد براي
رصد ليســت برنامههاي گوشي از كاربرانشان
عذرخواهي كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود همچنين
با اشاره به ساماندهي پيامكهاي تبليغاتي مزاحم
از طريق راهاندازي سامانه پيامكي گفت :پس از
راهاندازي اين سامانه متوجه شديم بزرگترين
مزاحم مشــتركين ،اپراتورها هستند و ارسال
پيامكهاي ارزشافزوده كسبوكارها از سرشماره
اپراتورها منطقي نيست و اگر كسي ميخواهد
تبليغ كند بايد از مشترك اجازه بگيرد.
وزير ارتباطات از مذاكره و موافقت دادستاني
با اجراي فيلترينگ غيرهمسان براي دسترسي
كاربران ايراني در اينترنت خبر داد.
آذريجهرمــي در خصــوص طبقهبنــدي
دسترسي كاربران ايراني به اينترنت گفت :براي
غيرهمسانســازي نظام فيلترينگ در اينترنت
دستورالعملي را آماده كرديم و چارچوب فني آن
را براي ارائه به دادستاني آماده كردهايم.
وي گفت :پيرو مذاكرات مكتوب با دادستاني
اين موضوع مورد موافقت قرار گرفته كه شروطي
براي آن در نظر گرفته شده است.
آذريجهرمي افزود :پيشنهادات دادستاني را
در اين مورد بررســي و پاسخ فني الزم را براي
اجراي اين پروژه آماده كردهايم كه اميدواريم اين
موضوع نيز مورد تاييد قرار گيرد و بتوانيم مدل
دسترسي كاربران ايراني به اينترنت را بر اساس
موقعيت ،ســن و ساير شرايط كاربران تعريف و
فيلترينگ را بر مبناي اين تعاريف روي سايتهاي
اينترنتي اعمال كنيم.
وزير ارتباطات همچنين در پاسخ به سوال
ديگــر مهر درباره وعده داده شــده براي رفع
فيلتر سرويس تماس صوتي تلگرام نيز گفت:
در مورد رفع فيلتر اين سرويس وعدهاي ندادهام
بلكه براي پيگيــري اين موضوع وعده دادهام
كــه آن را نيز به دليل مطالبه كاربران و مردم
پيگيري كردهام.
وي گفت :رفع فيلتر سرويس تماس صوتي
تلگرام و باز كردن آن در اختيار وزارت ارتباطات
نيست و مرجع قضايي به عنوان صادركننده اين
حكم روي آن پافشاري دارد.
آذريجهرمــي اضافه كرد :در دو مرحله اين
موضوع را مورد پيگيري قرار داديم اما دستگاه قضا
اعتقادي به باز كردن اين دسترسي ندارد.
وزير ارتباطات گفت :نكاتي كه در مورد شرايط
اقتصادي و كاهش درآمد اپراتورها در خصوص
اين سرويس مطرح ميشود درست نيست و نگاه
دستگاه قضايي به فيلتر تماس صوتي تلگرام در
چارچوب مسايل امنيتي است.
وي تاكيــد كرد :همچنان در حال بررســي
هستيم كه اين موضوع را پيگيري كنيم اما از سوي
ديگر مصرفكنندگان ميتوانند از سرويسهاي
مختلف ديگري كه اين امكان را براي آنها فراهم
ميكند استفاده كنند.
آذريجهرمي گفت :كاهش حجم ميزان دقايق
مكالمات تلفني نشان ميدهد بخش اعظمي از
سهم مكالمات به سمت استفاده از اپليكيشنهاي
موبايل رفته است.

وزيــر ارتباطات و فنــاوري اطالعات درباره
ممنوعيت خروج از ســقف سرعت تعيينشده
در تعرفههاي جديد اينترنت گفت :سرعت هر
ســرويس بايد رعايت شود .مدل اقتصادي اين
مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادي ارائه
سرعت بيشتر مجاني توجيه اقتصادي ندارد.
آذريجهرمــي درباره مبهــم بودن روش
محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفههاي
جديــد اينترنت ثابت نامحــدود كه به گفته
وزير براي مثال سقف  20گيگ به معناي 10
گيگ اينترنت بينالملل و به گفته معاون وزير
ســقف  20گيگ به معناي  20گيگ اينترنت
بينالملل اســت ،گفت :محتواي توضيح من
و معاونم يكســان و هر دو صحيح بود و تنها
مثال توضيح معاونم اشتباه بود بنابراين سخن
آخر اين است كه براي مثال در سقف مصرف
منصفانه  20گيگ ،كاربر ميتواند حداكثر از
 20گيگ ترافيك داخلي و  10گيگ ترافيك
خارجي استفاده كند.
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در پاسخ
به ســوالي درباره ممنوعيت خروج از ســقف
ســرعت مشخصشده در ســطوح سرويس
تعرفههاي جديد اينترنت ثابت كه براي مثال
برخي شركتها به جاي سرعت  2تا  16مگ
را ارائــه كردهاند ،گفت :طبــق مصوبه 266
كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات سرعت
هر ســرويس بايد رعايت شود .مدل اقتصادي
ايــن مصوبه فروش ســرعت اســت و منطق
اقتصادي ارائه ســرعت بيشتر مجاني توجيه
اقتصادي ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه بنابراين آيا ارائه
سرعت بيشتر از سقف سرويس ممنوع است يا
خير ،گفت :اگر شركتي ميخواهد از جيب خود
به رايگان سرويس بدهد منع نميكنيم مگر اينكه
شركت ديگري شكايت كند.
 بزرگترين مزاحم مشتركين ،اپراتورها
هستند
آذريجهرمي همچنين با اشاره به ساماندهي
پيامكهاي تبليغاتي مزاحم از طريق راهاندازي
سامانه پيامكي گفت :پس از راهاندازي اين سامانه
متوجه شــديم بزرگترين مزاحم مشتركين،
اپراتورها هســتند و ارســال پيامكهاي ارزش
افزوده كسبوكارها از سرشماره اپراتورها منطقي
نيست و اگر كسي ميخواهد تبليغ كند بايد از
مشترك اجازه بگيرد.

يك پروژه آزمايشي جهت برقراري نسل جديد اينترنت
 5Gرا بر روي يك قطار پرسرعت در حال حركت در ژاپن با
موفقيت پشت سر گذاشته شد.
از آنجا كه اخبار نسل جديد اينترنت  5Gدرگوشه و كنار
جهان منتشر شده و كاربران بسياري نيز در انتظار اجراي آن
هستند ،كشورها و غولهاي تكنولوژي بسياري نيز با همكاري
اپراتورهاي اينترنت در جهان درصدد برقراري اين نسل جديد
از اينترنت هستند.
شركت كرهاي سامسونگ با همكاري شركت مخابراتي و
ارتباطات و فناوري KDDIژاپن ،بهطور آزمايشي برقراري
نسل جديد اينترنت  5Gرا در يك قطار پرسرعت در حال
حركت آزمودند و بنابر اعالم اين غول تكنولوژي كرهاي ،سرعت
اينترنــت در اين پروژه  5Gروي قطار در حال حركت 1/7

  كاربران كممصرف كم از سرويس موبايل
و  TDLTEاستفاده كنند
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات همچنين در
پاسخ به اين سوال كه تعرفه سقف اينترنت براي
كاربران كممصرف به صرفه نيســت ،گفت :اين
ســوال را بايد اينطور اصالح كنيم كه كاربراني
كه مثال  3گيگ مصرف ماهانه دارند و عالقهمند
به مصرف حجمي هستند از سرويسهاي موبايل
يا  TDLTEاستفاده كنند.
  روال تعيين سايتهاي داخلي داراي
تخفيف  50درصدي تغيير ميكند
وزير ارتباطات درباره تغيير روال سايتهاي
مشــمول ترافيك خارجي گفت :تعيين 500
سايت داخلي داراي تخفيف  50درصدي اگرچه
روال مطلوبي نبود اما شروع طرح بود زيرا اپراتورها
با اين مدل موافق نبودند و براي اجراي آن بهانه
ميآوردند.
آذريجهرمي گفت :دو روش براي پيشبرد
اين طرح وجود دارد كه نظر وزارت ارتباطات
ايجاد پورتالي براي ثبــت دارندگان محتواي
داخلي اســت كه اجراي آن در دســتور كار
قرار دارد.
وي در پاسخ به سوال ديگري كه آيا تفكيك
اينترنت به ترافيك داخلي و خارجي در مصوبه
جديد تعرفههاي جديد اينترنت با دسترســي
يكســان به اطالعات تعــارض دارد ،گفت :اين
موضوع نقض بيطرفي در دسترسي به اطالعات
نيســت و حتي اپراتورهــاي خارجي نيز براي
دسترسي به اطالعات داخلي پيشنهاد ويژهاي
در نظر ميگيرند.
وزير ارتباطات همچنين از اقدامات اورژانسي
براي اصالح و بهبــود كيفيت بازيهاي آنالين
خبر داد.
آذريجهرمي با اشاره به تعامل وزارت ارتباطات
با كســبوكارهاي بخش خصوصــي گفت :در
ديدار با فعاالن بخش خصوصي آنها از ما كمك
نميخواهند بلكــه فقط ميخواهند مانع ايجاد
نكنيم ،كسبوكارهاي نوپا دو مشكل اساسي دارند
كه يكي از مهمترين آنها پروندههاي بيمهاي است
كه اين كسبوكارها حتي در صورت عدم موفقيت
دو ســال بعد از تعطيلي با پروندههاي بيمهاي
روبهرو ميشــوند و به آدمهــاي ممنوعالخروج
تبديل شدهاند كه ادامه اين رويه باعث اضافه شدن
بيدليل آدمهاي دچار مشكل ميشود.
در اين رابطه پيشــنهاد ايجاد شــركتهاي

آزمايشي كارآفرين با مسووليت محدود و داراي
قوانين بيمهاي ارائه شده كه آمار اشتغال را نيز
شفاف ميكند.
وي گفــت :همچنان كه صنــدوق VCها
در بــورس ايجاد شــده در نظــر داريم قوانين
كالدفايندينگ را تصويب كنيم و كميتهاي نيز
براي جلوگيري از برخورد سليقهاي متشكل از
چندين سازمان فعاليت خواهد كرد.
  با  3فاز شبكه ملي اطالعات چرخ ايجاد
شبكه ملي به گردش درآمد
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با اشاره به
برنامه افزايش نسل  3و  4موبايل در كشور گفت:
پيشبيني ميكنيم پوشــش نسل  4در كشور
ســريعتر از نسلهاي قبل باشــد و از اپراتورها
خواستهايم براي پوشش سريعتر دقت را فداي
سرعت نكنند.
آذريجهرمي درباره راهاندازي سه فاز شبكه
ملي اطالعات در دولت قبل گفت :برخي ميگويند
راهاندازي اين فازها اصالح وضع موجود بوده كه
هرچه تلقي شود ايرادي نميگيريم و معتقديم با
اين سه فاز چرخ ايجاد شبكه ملي اطالعات را به
گردش درآورديم.
به گفته وي در ســه ماه گذشته با همكاري
وزارت ارتباطــات و مركز ملــي فضاي مجازي
سندي براي نظارت بر اجراي شبكه ملي اطالعات
و تطبيق رعايت الزامات اين شبكه ابالغ شده كه
مسووليت اين نظارت به عهده يك نهاد بيطرف
قرار داده خواهد شد.
وي يادآور شد :شبكه ملي اطالعات مانند تيري
در تاريكي است كه سياسيون آن را پروژه بيانتها
ميبينند كه هر وقت خواستند بتوانند به آن گير
بدهند و برخي علما آن را شبكه ميبينند كه در
آن گناهي اتفاق نخواهد افتاد.
وي در پاســخ به انتقادات ديگري از توسعه
اينترنت در روســتاها گفــت :برخي ميگويند
اولويت نياز روستاها اينترنت نيست و اينترنت
را براي ســرگرمي به روستاها بردهايد در حالي
كه توسعه اينترنت در روستاها با هدف سرگرمي
انجام نشده و هدف بهينه شدن زيرساختها براي
ارائه سرويس بوده است.
 برقراري اولين قرارداد ترانزيت ترافيك
از مسير جنوب به شمال
وزير ارتباطــات از اهداي پروانه به دو اپراتور
خصوصــي خبرداد و گفت :بهطور پيشبيني با
ورود ايــن دو اپراتور خصوصي بازار پســتي دو

آزمايش نسل جديد اينترنت  5Gبر قطارهاي پرسرعت در ژاپن

گيگابيت بر ثانيه گزارش شده است .طبق گزارشهاي منتشر
شده ،سرعت اين قطار كه بين دو ايستگاه در شهر سايتماي
ژاپن رفتوآمد ميكند ،بيش از  ۱۰۰كيلومتر بر ساعت بوده
است و فاصله اين دو ايستگاه از هم نيز تقريبا 1/5كيلومتر است.
محققان و متخصصان اين دو شركت در اين پروژه همچنين
سرعت دانلود و بارگزاري فيلم را مورد سنجش و ارزياي قرار
دادهاند بهگونهاي گزارش دادهاند يك فيلم با كيفيت  8Kبا
كمك روتر برقراري اينترنت  5Gداخل قطار دانلود شــده
و همچنين يك فيلم با كيفيت  4 Kنيز با اســتفاده از اين
روتر ،بارگزاري و آپلود شــده است .به گزارش ايسنا ،به نقل
از وبســايت زددينت ،سامسونگ اعالم كرده است كه اين

پروژه آزمايشي نشان داد كه چگونه مسافران و كاربران حتي
در زمان حركت با وسايل حملونقل پرسرعت نيز ميتوانند
از فناوري نسل جديد اينترنت  5Gبهرهمند شوند .اين غول
تكنولوژي كرهاي همچنين به كاربران اطمينان داده است كه
استفاده از روتر وايفاي موجود و نصب شده بر روي قطار و
ســاير اماكن عمومي ،از لحاظ امنيتي نيز تاييد شده است و
مشكلي را براي آنها ايجاد نخواهد كرد .يوشياكي اوچيدا – مدير
ارشد اجرايي شركت مخابراتي  KDDIژاپن – در اين باره
اظهار كرد« :همكاري و پروژه مشترك با سامسونگ فرصت
ايدهآلي را براي ما به وجود آورد تا به مردم كشور خود و ساير
كشورهاي جهان نشان دهيم فناوري نسل جديد اينترنت 5G

برابر ميشود.
جهرمي همچنين از برقراري اولين مســير
جنوب به شمال ترانزيت به ظرفيت 300گيگابيت
بر ثانيه در دولت دوازدهم خبرداد و گفت :در اين
مسير هيچگاه ترانزيتي نداشتهايم .مجموع بازار
ايران يك ترابيت است كه در برنامه ششم بايد به
 30ترابيت برسد يعني بايد  30برابر رشد كنيم.
  شركتهايتاكسيآنالينازكاربرانشان
عذرخواهي كنند
جهرمي درباره رصد برنامههاي روي گوشي
سفيران شركتهاي حملونقل اينترنتي گفت:
درباره حكم قضايي مسدود شدن اين اپليكيشن
ويز و منع استفاده از آن دعوايي نداريم اما درباره
نحوه ابالغ ايراداتي مطرح اســت كه شــركت
اپليكيشن تاكسي اينترنتي هنگام نصب تاييد
كاربر را براي دسترســي به برنامههاي گوشي
گرفته و اين مورد رضايت نيست .در اينباره دو
اقدام انجام شده است ،نخست اينكه به صورت
شــفاف اعالم كرديم اين شيوه صحيح نبوده و
شركتهاي تاكسي اينترنتي بايد بابت اين موضوع
از كاربرانشان عذرخواهي كنند دوم اينكه براي
اجراي حكم قضايي تدابير ديگري بينديشند كه
با توجه به اين موضوع نظام اعتبارسنجي براي
اپليكيشنها را پيشنهاد داريم.
وي گفت :اگر تجهيز يا گوشي توسط شركت
تامين ميشد ايراد دخل و تصرف در اموال ديگران
بر آن حاكم نبود.
 فيلترينگ هوشمند با  HTTPSعمال
ممكننيست
وي دربــاره موفق نبودن پــروژه فيلترينگ
هوشــمند گفت :با پيشــرفت برنامهها اكنون
اغلب برنامهها از پروتكل  HTTPSاستفاده
ميكنند كه عمال امكان فيلترينگ هوشمند روي
آنها وجود ندارد.
 خالقيتها بــراي كالهبــرداري از
رجيستري كارساز نيست
وزير ارتباطات تاكيد كرد :طرح رجيستري
گوشي موبايل به جز شماره  7777هيچ شماره
ديگــري ندارد و با وجــود خالقيت زياد برخي
شهروندان در كالهبرداري براي اين طرح هيچ
قرعهكشــي ،راه ميانبر و راه جعل ديده نشــده
اســت و هرنوع تماس با اين مضامين با كاربران
كالهبرداري است.
وزير ارتباطــات درباره تعيين تكليف قانون
حمايت از مالكيت معنــوي در مجلس گفت:
برخي معتقدند كه ايــن قانون براي حمايت از
كسبوكارهاينوپا(مالكيتصنعتي)كاملنيست
و شايد اين اليحه را براي مالكيت فكري مولفان
ادامه بدهيم و براي مالكيت صنعتي پيشــنهاد
ديگري ارائه كنيم يا اليحه را برگردانيم و پيشنهاد
را از اول جديدي بنويسيم.
پيگيري حــذف اپليكيشــنهاي ايراني از
اپاستورها در سفر ريسجمهور به نيويورك
وزير ارتباطــات عنوان كــرد :همچنين از
پيگيري موضوع حذف اپليكيشنهاي ايراني از
فروشگاههاياپليكيشنخارجيماننداپلوگوگل،
در سفر ريسجمهور به نيويورك خبر داد و گفت:
با مذاكرات صورت گرفته با وزارت امور خارجه و
معاونت حقوقي رياستجمهوري موضوع تحريم
اپليكيشنهاي ايراني توسط شركتهاي خارجي
در دست پيگيري است.
وي گفت :در اين زمينه در سفر ريسجمهور به
نيويورك نيز پيگيريهاي اوليه براي شفافسازي
داليل اين تحريم انجام شــد و هماكنون مساله
شفاف است .جهرمي ادامه داد :بررسيها نشان
ميدهد كه مقررات ويژهاي براي حذف و تحريم
اپليكيشنهاي ايراني از فروشگاههاي اپليكيشن
خارجي وجود ندارد بلكه شركتهاي آمريكايي
به دليل تهديدهاي دولت جديد آمريكا در اين
زمينه ريسك نكرده و براي آنكه تحت بازرسي
دولــت آمريكا قرار نگيرند ،نســبت به تحريم
اپليكيشنهاي ايراني اقدام كردهاند.
وزير ارتباطات تصريح كرد :پيگيريها براي
رفع اين مشكل زمانبر است اما در حال حاضر
مذاكرات شركتهاي خارجي مذكور شروع شده
و به لحاظ حقوقي كار در جريان قرار دارد.
از گوشه و کنار

چقدر ميتواند زندگي و تجارت ما را سرعت و بهبود ببخشد».
وي در ادامــه افزود« :اين پــروژه موفقيتآميز براي ما
دستاورد بزرگي به شمار ميرود چراكه به وسيله آن كاربران
قادر خواهند بود همه جا حتي در وسايل حملونقل پرسرعت
و در حال حركت ،به اينترنت پرسرعت دسترسي داشته باشند
و از امكانات آن به منظور رفع نياز خود ،حال چهبسا تجارت
باشد چه تفريح ،بهرهمند شوند».وي همچنين اعالم كرد كه
شــركت مخابراتي  KDDIژاپني قصد دارد تا سال ۲۰۲۰
ميالدي فناوري نســل جديد اينترنت  5Gرا در اين كشور
بهطور كامل برقرار و راهاندازي كند و در اين راستا ،با غولهاي
تكنولوژيهمچونسامسونگبهطورقطعهمكاريهايبزرگي
خواهد داشت.

خبر

 ۲۰۰۰آيفون  Xوارد كشور شد
گمرك ايران از واردات بيش از  ۲هزار و  ۹۶دستگاه گوشي تلفنهمراه
آيفون  Xدر آبان ماه خبر داد.
اطالعات اين تعداد گوشــي تلفنهمــراه آيفون  Xبا جزييات كامل
در ســامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي وارد و شناسه
بينالمللي يا اصطالحا  IMEIآنها در سامانههاي گمرك ثبت شده است.
ارزش اين تعداد گوشي بر اساس اطالعات ثبت شده در سامانه جامع
گمركي در مجموع به ميزان دو ميليون و 290هزار دالر بوده است .مجموع
واردات گوشــيهاي تلفنهمراه آيفون  Xدر سالجاري صرفا دو هزار و
 96دستگاهي است كه در آبانماه وارد كشور شده و همچنان ادامه دارد.
به گزارش تســنيم بر اساس طبقهبندي بينالمللي كااليي( )HSو
جداول پيوست كتاب مقررات صادرات و واردات كشورمان ،تعرفه گمركي
ترخيص گوشي موبايل در رديف تعرفهاي  85171210قرار دارد.
نرخ ارز براي محاسبه حقوق ورودي انواع گوشي تلفنهمراه بر مبناي
نرخي است كه بانك مركزي هر هفته به گمرك اعالم ميكند و در سايت
و كانال رسمي گمرك ايران قرار داده ميشود.

دستكش ضد برش دست
دستكشي براي كار در آشپزخانه ساخته شده كه ضدبرش و ضدسوراخ
است.
به گزارش مهر ،به تازگي دستكشــي به نــام NoCryبراي كار در
آشپزخانه ساخته شده كه حتي تيزترين چاقو نيز نميتواند به آن نفوذ
كند .اين دستكش از پلياتيلن ،فايبرگالس و اسپاندكس ساخته شده و
چهار برابر قدرتمندتر از چرم است .به عبارتي اين دستكش ضدبرش و
ضد سوراخ است!

درآمد  ۱۷ميليارد دالري توسعهدهندگان
چيني از اپاستور اپل
مديرعامل شركت اپل در جريان رويدادي در كشور چين اعالم كرد كه
در سالجاري ميالدي توسعهدهندگان از پلتفرم اپاستور چين16/93 ،
ميليارد دالر كسب درآمد كردهاند.
تيم كوك -مديرعامل شركت اپل -در جريان حضور و شركت در چين
اعالم كرده است كه بيش از  1/8ميليون توسعهدهنده در اين كشور با
اســتفاده از پلتفرم فروشگاه آنالين اپاســتور اپل در چين ،توانستهاند
نزديــك به  ۱۷ميليارد دالر ( 16/93ميليارد دالر) معادل  ۱۱۲ميليارد
يوآن كســب درآمد كنند .اين اعداد و ارقامي كه تيم كوك اعالم كرده
اســت نشاندهنده آن است كه توســعهدهندگان چيني در اين كشور
توانستهاند بيش از يكچهارم مجموع درآمد اپاستور در سطح جهان را
به خود اختصاص دهند.
به گزارش ايســنا تيم كوك در ابتداي سالجاري اعالم كرده بود كه
توسعهدهندگان در سال ميالدي گذشته  ۲۰۱۶توانسته بودند درآمدي
 ۷۰ميليارد دالري از پلتفروم اپاستور اپل كسب كنند.
وي اين گزارشها و اطالعات را در جريان سخنرانياش در كنفرانس
امنيت ســايبري و تدابير رگوالتوري اينترنت در كشور چين ارائه داده
است.

آگهی حصر وراثت
آقای سیدمرتضی شاهان دشتی به ش ش  1830بشرح دادخواست بکالسه  960782/653از این
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سیداصغر شاهان
دشتی به ش ش  9ک م  0452931347در تاریخ  1396/07/12اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :سیدمرتضی ش ش 1830ک
م 0056381859ت ت  -2 ، 1350/03/03سید مجتبی ش ش  72070ک م  0030790131ت
ت  -3 ، 1345/05/16منیرالسادات ش ش  704850ک م  0030775353ت ت ، 1343/11/23
 -4محبوبه السادات ش ش  4889ک م  0073039691ت ت 1358/01/15شهرت همگی شاهان
دشتی ص از تهران فرزندان متوفی -5 ،اقدس نانمیان ش ش  1632ک م  0044087306ت ت
 1322/12/17ص از تهران همسر 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.
رئیس شعبه  653شورای حل اختالف منطقه  14تهران
118103
آگهی حصر وراثت
آقای مجید زندی عمارلوئی به ش ش  133مطابق دادخواست تقدیمی بکالسه  658/212/96از
این شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان قدرت اله زندی
عمارلوئی ش ش  1939در تاریخ  83/9/25اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :وحید ش ش  2924ت ت  -2 ، 38/8/17حمید ش ش
 6458ت ت  30/12/18هر دو ص از تهران  -3مجید ش ش  133ت ت  32/5/20ص از عباس
آباد شهرت هر سه نفر زندی عمارلوئی فرزندان متوفی  -4ساری وحدانی ش ش  348ت ت
 11/6/01ص از رشت همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواست مزبوررا باستناد ماده  361قانون امور حسبی 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.
رئیس شعبه  212م شماره  5شورای حل اختالف شهرتهران
116107
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان ها سیدخدارحم عرب نژاد  -سیدخدابخش عرب نژاد خوانده هما شوشتری پور
خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک الزام به اخذ پایان کار تقدیم دادگاههاي عمومي
شهرستان  ،شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه  107دادگاه عمومی حقوقی
مجتمع قضایی عدالت تهران واقع در تهران  -میدان تجریش خ فناخسرو پ  73ارجاع و بکالسه
 9609980010600719ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن  1396/11/24ساعت  11/30تعیین
شده است بعلت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهانها 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.
منشی دادگاه حقوقی شعبه  107دادگاه عمومی حقوقی م ق عدالت تهران
116813
آگهي ابالغ وقت رسیدگي
خواهان پریسا ارض پیما دادخواستی بطرفیت خواندگان تیارا بخشائی با والیت پدرش سعید
بخشائی  -محمد حسینقلی زاده  -خسرو گودرزی  -امین شهربابکی  -سیاوش امین پور  -بنفشه
زاهد  -سعید بخشائی -محمدرضا صانعی بخواسته ابطال سند رسمی  -دستور موقت  -مطالبه
خسارت دادرسی  -الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان ،
شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه  112دادگاه عمومی (حقوقی) تهران واقع در
تهران  -میدان تجریش خ فناخسرو پ  73مجتمع قضایی عدالت ارجاع و بکالسه  960791ثبت
گردیده که وقت رسیدگي آن بتاریخ  1396/11/25ساعت  9/-تعیین شده است بعلت مجهول
المکان بودن خواندگان 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 خواندگان مذکور 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.
مدیر دفتر شعبه  112دادگاه عمومی (حقوقی) م ق عدالت تهران
116854
آگهی ابالغ تجدیدنظرخواهی
در خصوص تجدیدنظرخواهی امیرعلی نقی زاده بطرفیت شما محمد حسین قارم نسبت به
دادنامه  9609970010600680صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم
تجدیدنظرخواهی به شما ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده  346قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت
اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید در غیر اینصورت پرونده به همین
کیفیت به تجدیدنظر ارسال می گردد.ضمنا به پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی (ضمائم)
ارسالی از خدمات قضائی (مکانیزه) ارسال می گردد،توجه :پس از دریافت این ابالغیه  ،ابالغ اوراق
قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد و ابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود و استثنا
انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام و مشاهده این ابالغیه و ابالغیه های آتی
از طرق سامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به سامانه حساب کاربری (شناسه و رمز) دریافت
ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی به
نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
مدیردفتر شعبه  107دادگاه عمومی حقوقی م ق عدالت تهران
116819
آگهي ابالغ اجرائیه
مشخصات محکوم له :زینب خاتون پور سعید فرزند ملک بنشانی  :تهران نارمک خ گلستان خ ارشی
نبش میدان  94پ  118و  4مشخصات محکوم علیه  :اشرف علیزاده درخشان بنشانی خ پیروزی
بلوار ابوذر خ ربزه شمالی ک عابدی پ  24و  4محکوم به  :بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه
بشماره  9610091065300528و شماره دادنامه مربوطه  9509971065301176محکوم علیه
محکوم است به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و یک میلیون و پنجاه هزار ریال
بابت دادرسی و تاخیرتادیه از تاریخ  1395/05/23تا وصول و نیم عشر دولتی غیابی  ،محکوم علیه
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
مسئول دفتر شعبه 653م شماره  14شورای حل اختالف شهرتهران
118101

