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معاون وزير ارتباطات وعده پایان امسال را داد؛

تمام برندهاي موبايل مشمول رجيستري ميشوند

نخست

رييس ســازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت :هيچگونه باگي
مبني بر غيرفعال شــدن گوشــيهاي تلفنهمراه كه قبل از اجراي طرح در
شــبكه رجيستر شده بودند ،وجود ندارد و مسايلي كه در اين موضوع مطرح
ميشود ،كذب است.
حسين فالحجوشقاني ،درباره وضعيت طرح رجيستري موبايل گفت :در حال
حاضر با اجراي طرح رجيستري براي برندهاي اپل ،گوگل ،بلكبري و موتوروال
 ۲۵هزار دستگاه تلفنهمراه در شبكه قطع شده است.
وي گفــت :برنامه مورد نظر براي طرح ثبت تلفنهمراه ،قرار گرفتن تمام
برندهاي موبايل تا پايان ســالجاري است و تمام برندها مشمول رجيستري
خواهند شد.
معاون وزير ارتباطات با اشاره به سيستم ورود مسافري موبايل به كشور در
توگو با ايلنا گفت :سامانه اظهار تلفنهمراه مسافري از سوي گمرك راهاندازي
گف 
شده است و مسافراني كه قصد ثبت تلفنهمراه خود در كشور را دارند ،يك ماه

گروه فناوري -مشــتركين تلفنهمراه از
ايجاد مزاحمت تبليغاتي شكايت ميكنند كه
با اســتفاده از تماسهاي تلفني و پخش پيام
ضبطشده تبليغاتي انجام ميشود و باعث اتالف
وقت مشتركين ميشود.
مزاحمتهاي تبليغاتي تمامــي ندارد .در
حالي كــه ازار پيامكهاي تبليغاتي داد مردم
را درآورده بود حاال نوبت تماسهاي تبليغاتي
شده اســت تا به روشي ديگر براي مشتركين
تلفنهمراه ايجاد مزاحمت و سلب آسايش كند.
اين تبليغات كه از سوي شركتهاي مختلف و
با ليستي از شماره تلفنهاي مشتركين و البته
با مشخصات كامل آنها از اپراتورها تهيه ميشود
اقدام به ارســال پيامكهاي انبوه و يا تماس با
مخاطب و پخش صداي از پيش ضبطشــده
ميكنند .در برخي مواقع نيز اين فهرســت را
در اختيار بازاريابها قرار ميدهند و آنها نيز به
صورت تلفني سعي در جذب مشتري ميكنند.
اما اين تماسهاي تلفني مزاحمتشان بيشتر از
پيامكهاي تبليغاتي است.
  روش تازه براي تبليغ
اين روشها در حالي صورت ميگيرد كه با
شكايت از ارسال پيامكهاي تبليغاتي و ايجاد
ســامانهاي براي جلوگيري از آن ،شركتها به
تماسهاي تبليغاتــي روي آوردهاند كه هيچ
نظارتــي روي آن نيســت و مانند پيامكهاي
تبليغاتي ردي از خود به جا نميگذارند.
ي اعتراضات مشتركين
در حالي كه با پيگير 
نســبت به پيامكهاي تبليغاتي از تعداد آنها
كاســته شــده اما اين بار تماسهاي تبليغي
هستند كه جاي پيامكها را گرفتند و زماني كه

فرصت دارند و ميتوانند به صورت الكترونيك با اعالم شماره گذرنامه نسبت
به پرداخت هزينه ثبت با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده اقدام كنند و
ديگر نياز به حضور در گمرك ،فرودگاه يا مكاني به صورت فيزيكي وجود ندارد.
البته ثبت در گمرك تا اعالم به وزارت صنعت ،معدن و تجارت به دليل برخط
نبودن كامل سيستم يك تا دو روز زمان نياز دارد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با بيان اينكه ترسي از
ريسك اجراي طرح رجيستري براي برندهاي بزرگ موبايل وجود ندارد ،اظهار
داشت :اجراي هر مرحله از طرح رجيستري ريسكي را به دنبال دارد ،آمادگي در
سامانهها ايجاد شده و بر اساس ميزان آمادگي طرح رجيستري پيش ميرود.
وي با بيان اينكه نگراني از اجراي فازهاي رجيستري وجود ندارد ،ادامه داد:
اگر ترســي از ريسك اجراي رجيستري وجود داشت ،به هيچ وجه نبايد اين
طرح شروع ميشد .فالحجوشقاني خاطرنشان كرد :نكته مهم درباره سامانههاي
نرمافزاري همچون رجيستري ،امكان ايجاد مشكالت پيشبيني نشده است و
براي همين مساله نيز پيمانكار حرفهاي طرح رجيستري همواره اصالحاتي را
انجام ميدهد تا مشكلي وجود نداشته باشد.
وي افزود :با تمام توان طرح ثبت تلفنهمراه ادامه پيدا ميكند چرا كه منافع

مردم و دولت را به دنبال دارد و حداقل اگر قاچاق ضربه اقتصادي به كشــور
نداشته باشد ،از اين پديده ناپسند و نادرست جلوگيري ميشود تا موبايل كه
در ايران بازار بزرگ  ۱۲هزار ميليارد توماني در سال را به خود اختصاص داده
با روال قانوني وارد كشور شود.
معاون وزير ارتباطات با اشــاره به صحبتهاي رييس كميته تخصصي
موبايل كشور مبني بر وجود شرايطي خاص براي گوشيهاي اپل كه قبل
از تاريخ اجراي رجيستري فعال شده بودند اما با اجراي اين طرح غيرفعال
شــدند ،گفت :در صورتي كه صاحب دســتگاه با شماره  ۰۹۶۳۶۶تماس
حاصل كند و اعالم شكايت داشته باشد و مستنداتي ارائه كند كه موبايل
بر اساس باگي در سيستم رجيستري غيرفعال شده است ،موبايل دوباره به
سيستم متصل ميشود اما در غير اين صورت هيچ راهي براي فعالسازي
گوشيهاي غيرفعالشده وجود ندارد.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي تاكيد كرد :در سيستم
رجيستري باگ وجود دارد اما هيچ گونه باگي مبني بر غيرفعال شدن گوشيهاي
تلفنهمراه كه قبل از اجراي طرح در شبكه رجيستر شده بودند ،وجود ندارد و
مسايلي كه در اين موضوع مطرح ميشود كذب است.

مزاحمت تبليغاتي براي مشتركين تلفنهمراه ادامه دارد؛

تماس بهجای پیامک

منتظر تماس مهمي هستيد ،با تماس يك پيام
ضبطشده تبليغاتي مواجه ميشويد.
به گزارش ايســنا ،كمتر كســي است كه
تلفنهمراه داشــته باشــد و از پيامكهاي

تبليغاتــي شــاكي نشــده باشــد .در واقع
پيامكهاي تبليغاتي در برههاي از زمان واقعا
صداي اعتراض بسياري از مشتركين اپراتورها
را درآورده بود تا اينكه در نهايت سامانه ۱۹۵

براي رسيدگي به اين پيامكها راهاندازي شد
و با آگاهي افراد نسبت به چگونگي غيرفعال
كردن اينگونــه پيامكها ،از تعــداد آنها و
همچنين اعتراضها كاسته شد.

با وجود اين ،ظاهرا كسبوكارها و شركتها
راه ديگري براي تبليغات ناخواســته خود پيدا
كردند .به اين ترتيب كه تلفن شما زنگ ميخورد،
گوشــي خود را برميداريد و با تعجب به جاي
شنيدن صدايي آشنا يا فردي حقيقي ،يك پيام
گوياي ضبطشده به تبليغ محصول و خدمات
يك شركت ميپردازد.
 نقض حريم شخصي
در حالي كه محمود واعظي ،وزير پيشــين
ارتباطات و فناوري اطالعات در رابطه با پيامكهاي
تبليغاتي گفته بود« :اين پيامكها وقت و ذهن
مردم را درگير ميكند و بر همين اساس ما هم با
آنهاموافقنيستيمچراكهاينروندجالبينيستكه
يك مشترك براي رسيدن به پيامكهاي شخصي
چندين پيامــك را بگردد تا به پيامكهاي خود
برسد».بايدديدمحمدجوادآذريجهرميكهموضع
خودرادربارهپيامكهايتبليغاتيمزاحمكهآرامش
حريمخصوصيمردمرابههمريخت هاند،بهصراحت
بيان كرده و موجب شــد راهي براي ساماندهي
اين پيامها در نظر گرفته شــود ،چه واكنشي به
تماسهايتبليغاتيمزاحمخواهدداشت.همانطور
كه مهمترين موضوع درباره پيامكهاي تبليغاتي،
مخدوش شدن حفظ حريم شخصي مشتركين،
مزاحمتها و صرف وقت براي مشاهده اين پيامها
بود ،اكنون تماسهاي تبليغاتي پا را فراتر گذاشته
و قطعا مزاحمتشان از دريافت پيامكها بيشتر
است زيرا اگر قرار بود يك مشترك براي رسيدن به
پيامكهاي شخصي خود چندين پيامك را بگردد
يا با تصور يك پيامك شخصي ،با پيامك تبليغاتي
روبهرو شود ،اكنون تماسهاي تبليغاتي ناخواسته،
بيشترناقضحريمشخصيخواهندبود.

دیدگاه

رييسمركزتوسعهتجارتالكترونيكيگفت:قوانينتجارت
الكترونيك ،با توجه به تحوالت پرشتاب حوزه  ITدر سالهاي
اخير ،كاربرد مورد نظر را ندارند.
رمضانعلــي صــادقزاده ،رييس مركز توســعه تجارت
الكترونيكي درباره برگزاري نخســتين همايش بينالمللي
جنبههاي حقوقي فناوري اطالعــات گفت :قانون تجارت
الكترونيك در اوايل دهه هشتاد در مجلس شوراي اسالمي
به تصويب رسيد و طبيعي است كه طي اين  ۱۵سال اخير
با توجه به تحوالت پرشتابي كه در حوزه  ،ITچه نرمافزاري
چه سختافزاري و همچنين كاربردي از جمله كسبوكارهاي
الكترونيكي ،استارتآپها و اصوال تجارت الكترونيك در سطح
ملي و بينالمللي اتفاق افتاده ،قوانين در حال حاضر كاربرد
مورد نظر را ندارند.
قائممقام معاونت آموزش ،پژوهش و فناوري قانون تجارت
الكترونيكي ادامه داد :از اين رو ،با توجه به رويكرد كاربردي
كه اين همايش دارد يكي از مسايلي كه ميتواند به صورت

رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي:

قوانين تجارت الكترونيك نياز به بازنگري دارد

حقوقي و زيرســاختي مورد بررسي قرار گيرد ،اين موضوع
اســت كه كليه قوانين و مقرراتي كه در حوزه كســبوكار
به ويژه كســبوكار و تجارت الكترونيك وجود دارد ،مجددا
مورد بازنگري قرار گيرد .وي تصريح كرد :به عنوان مثال در
قانون مناقصات عمومي مقوله آگهي كه در زمينه مزايدهها،
مناقصهها و خريدها صورت ميگيرد و يا وضعيتهاي مشابه در
قوانين ديگر حتما بايد آگهيها به صورت كاغذي و روزنامهاي
منتشر شود ،بسيار طبيعي است كه در دنياي امروز حتي در
مركز توسعه تجارت الكترونيك نيز سامانه الكترونيكي دولت
راهاندازي شده است.
وي ادامه داد :به موجب ماده  ۹قانون برنامه ششم و ماده
 50احكام دائمي ،كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده پنج
قانون خدمات كشوري و دستگاههاي عمومي غيردولتي بايد

آگهیدادنامه
پرونده کالســه  9609984411700288شعبه  17دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه تصمیم نهایی شماره،.......
خواهان :سید مجیدجاللی فرزند سید جواد با وکالت آقایهادی جوانی فرزند جعفر نشانی نقده خ امام روبه روی حوزه
علمیه دفتر وکالت جوانی ،خواندگان -1:یوسف بابازاده فرزند سید عزیز نشانی ارومیه بلوار نبوت آپارتمان عصمتی
طبقه  4واحد  -2،16حسین عباسی جاریحانی فرزند حیدر علی نشانی مجهول المکان ،خواستهها-1 :مطالبه وجه چک
 -2مطالبه خسارات تاخیر تادیه -3مطالبه خسارت دادرسی .رای دادگاه :در خصوص دعوی آقای سید مجید جاللی با
وکالتآقایهادیجوانیبهطرفیتخواندگانآقایحسینعباسیجاریحانیویوسفبابازادهبهخواستهمطالبهتضامنی
مبلغ  370میلیون ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد یک فقره چک به شماره  06424293بر عهده بانک
پست بانک به شرح متن دادخواست با توجه به گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه و امضای خواندگان در ذیل و ظهر
چک که توسط بانک مربوطه نیز گواهی شده است و با توجه به وجود چک مستند دعوا در ید خواهان و نظر به اینکه
امضاهای مذکور از تعرض مصون مانده و خواندگان دلیلی بر پرداخت مافی الذمه ارائه نداده اند لذا دعوی خواهان
مقرون به صحت تشخیص و دادگاه به استناد مواد 313و 314قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک
رای وحدت رویه شماره  597مورخ  1374/02/12و مواد  515و  522قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 370میلیون ریال از بابت اصل خواسته به عالوه خسارت دادرسی همچنین خسارت
تاخیر تادیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ صدور چک مذکور بر مبنای نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان
صادر و اعالم مینماید حکم صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم
تجدیدنظراستانآذربایجانغربیمیباشد.
رحیممهمانوش-رئیسشعبههفدهمدادگاهحقوقیعمومیارومیه
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررایشماره 139560313010005205هیاتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد
شــامحمدی فرزند بهرام شش  294صادره از ســقز در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  12.67متر مربع
مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده  1951فرعی از  -130اصلی واقع در بخش  17شهرستان بوکان خریداری
از خانمها سارا ،خدیجه و آقای علی نام خانوادگی همه باوندپور فرزندان عبداله با تایید و تنفیذ قولنامه توسط
اسماعیل ایلخانیزاده احدی از مالکین مشاعی از پالک مذکور محرز گردیده که برای آن پالک  13786فرعی از
 130اصلی تعیین و اختصاص یافته است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
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 مهلت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول96/11/24:تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/09:
محمودخضرزاده-رئیسثبتاسنادوامالکبوکان
آگهی حصر وراثت
آقای حمید محمودزاده دارای شــماره شناسنامه  6725به شرح دادخواست به کالســه /.../.. .ح  1از این دادگاه
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان داود محمود زاده به شناسنامه  51در
تاریخ  95/03/06اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :قلی
آزم فرزند محمد علی به شش  952متولد  1312همسر متوفی  -2سلیمان محمودزاده فرزند داود به شش
 147متولد  1333پسر متوفی  -3ناصر محمودزاده فرزند داود به شش  712متولد  1345پسر متوفی -4هادی
محمودزاده فرزند داود به شش  13785متولد  1354پسر متوفی  -5حمید محمودزاده فرزند داود به شش
 2851791842متولد  1344پسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در یک نوبت آگهی
میشود تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
فقیری-رئیسشعبهاولشورایحلاختالفسلماس
آگهیابالغیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای سیاوش صابر فرزند اسماعیل
خواهان خانم رقیه حبیب زاده دادخواستی به طرفیت خوانده سیاوش صابر به خواسته . . .مطرح که به این شعبه ارجاع و
بهشمارهپروندهکالسه 9609984410500867شعبه 5دادگاهعمومیحقوقیشهرستانارومیهثبتووقترسیدگی
به تاریخ  97/01/21ساعت  9صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار آگهی میشود تا
خوانده ظرف یک ماه پس از 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 شود.
شعبه 5دادگاهعمومیحقوقیشهرستانارومیه

كليه معامالت باالي  10درصد خريدهاي جزيي را به انضمام
مزايدهها و مناقصات را از طريق اين سامانه انجام دهند.
صادقزاده خاطرنشان كرد :بنابراين كامال مشهود است كه
رويكرد مربوط به تامين سازوكار دولت ،مناقصات و مزايدهها
در رابطه با كاال و خدمات بهطور كلي تغيير كرده و كامال بر
بستر الكترونيكي قرار گرفته است .از اين رو ،تعدادي از قوانيني
كه بهطور خاص مرتبط با اين سامانه هستند ،بسيار زياد بوده
و بايــد در اين زمينه بازنگري صورت گيرد .وي ادامه داد :از
سوي ديگر قانون تجارت الكترونيك نيز باتوجه به اينكه ۱۵
سال پيش با شرايط آن زمان نوشته شده و قطعا با شرايطي
كه در حال حاضر داريم مغايرت دارد ،طبيعي است كه نياز
به بازنگري داشته باشد .به گزارش ايسنا ،رييس مركز توسعه
تجارت الكترونيكي اظهار كرد :ضمن اينكه همه همايشها آن

آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی
بدینوســیله در اجرای دستور مواد  119-118-9قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی ،به داود شجاعی کنگ سفلی
فرزند عباســعلی فعال مجهول المکان ،ابالغ میشود که حکم محکومیت شما به شماره  9609977580500690در پرونده
شماره  ،960195منجر به صدور برگ اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت تضامنی  -1مبلغ  375/000/000ریال بابت وجه
یک فقره چک به شــماره  1585/1585/1939449/47به تاریخ  96/2/23عهده بانک ملت به عنوان مورد خواسته و مبلغ
 23/858/000ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای احکام محاسبه خواهد
شد در حق خواهان  -2پرداخت نیم عشر دولتی در حق بانک مهر اقتصاد شده است .مراتب به وسیله انتشار آگهی به شما
ابالغ میگردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود پس از این برای ادامه عملیات اجرائی
ابالغ دیگری به شما نخواهد شد ،مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
مالف -59385مدیر دفتر شعبه  13دادگاه حقوقی مشهد
آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی
بدینوسیلهدراجرایدستورمواد 119-118-9قانوناجرایاحکاممدنیوپیروآگهیقبلی،بهناصرقهرمانفرزندمحمدابراهیمفعال
مجهولالمکان،ابالغمیشودکهحکممحکومیتشمابهشماره 9609977580500763درپروندهشماره،960328منجربهصدور
برگاجرائیهبرعلیهشمامبنیبرپرداختتضامنی-1قسمتیازوجهیکفقرهچکبهشماره 442/617525بهتاریخ 96/4/14عهده
بانک صادرات به مبلغ 295/000/000ریال و مبلغ 17/509/000ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان
وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و
دراجرایاحکاممحاسبهخواهدشددرحقخواهان-2پرداختنیمعشردولتیدرحقبانکمهراقتصادشدهاست.مراتببهوسیله
انتشارآگهیبهشماابالغمیگرددودهروزپسازنشرآگهیحکمدادگاهبهموقعاجراگذاشتهمیشودپسازاینبرایادامهعملیات
اجرائی ابالغ دیگری به شما نخواهد شد ،مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
مالف -59386مدیر دفتر شعبه  13دادگاه حقوقی مشهد
آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد 119-118-9قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی ،به فرشته یزد فاضلی فرزند محمد
و نیما فاطمیان فرزند حمیدرضا و حمیدرضا توکلی فرزند علی فعال مجهول المکان ،ابالغ میشود که حکم محکومیت شما به
شماره 9609977580500791در پرونده شماره ،960298منجر به صدور برگ اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت تضامنی
 -1مبلغ  500/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره  9101/102039به تاریخ  96/2/2عهده بانک قوامین به عنوان
مورد خواسته و مبلغ  31/348/000ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای
احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان  -2پرداخت نیم عشر دولتی در حق بانک مهر اقتصاد شده است .مراتب به وسیله
انتشار آگهی به شما ابالغ میگردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود پس از این برای ادامه
عملیات اجرائی ابالغ دیگری به شما نخواهد شد ،مگر اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
مالف -59387مدیر دفتر شعبه  13دادگاه حقوقی مشهد
آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد  119-118-9قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی ،به راهله رجب زاده چری فرزند
حسین اصغر و زهرا خواجه پور زاوه فرزند علی اکبر و سعید نظام خیر آبادی فرزند حسن فعال مجهول المکان ،ابالغ میشود
که حکم محکومیت شــما به شماره  9609977580500500در پرونده شماره  ،960135منجر به صدور برگ اجرائیه بر
علیه شــما مبنی بر پرداخت تضامنی  -1مبلغ  500/000/000ریال بابت وجه یک فقره چک به شــماره  1058/859800به
تاریخ  95/12/10عهده بانک پاسارگاد به عنوان مورد خواسته و مبلغ  31/498/000ریال بابت کلیه خسارات دادرسی که به
سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا زمان وصول بر اساس نرخ تورم
که توسط بانک مرکزی اعالم میشود و در اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان  -2پرداخت نیم عشر دولتی
در حق بانک مهر اقتصاد شده است .مراتب به وسیله انتشار آگهی به شما ابالغ میگردد و ده روز پس از نشر آگهی حکم
دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود پس از این برای ادامه عملیات اجرائی ابالغ دیگری به شما نخواهد شد ،مگر اینکه محل
اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
مالف -59388مدیر دفتر شعبه  13دادگاه حقوقی مشهد
آگهی ابالغ برگ اجرائیه و آغاز عملیات اجرائی
بدینوسیله در اجرای دستور مواد  119-118-9قانون اجرای احکام مدنی و پیرو آگهی قبلی ،به اشرف الزمان صادقی فرزند
جــواد و زهرا پاکدل هندل آباد فرزند اصغر و رضا صفاری فرزند رجبعلی و غالمرضا رحمانی فرزند محمد فعال مجهول
المکان ،ابالغ میشود که حکم محکومیت شما به شماره  9609977580500765در پرونده شماره  ،960344منجر به صدور
برگ اجرائیه بر علیه شما مبنی بر پرداخت تضامنی  -1مبلغ  220/000/000ریال وجه یک فقره تسهیالت تحت عنوان قرارداد
فروش اقساطی در تاریخ  90/5/24به شماره  4315/15به عنوان اصل خواسته  -2مبلغ  14/432/000ریال بابت کلیه خسارات
دادرسی که به سبب طرح دعوا به خواهان وارد گردیده و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  96/4/26برابر قرارداد به ازاء
هر روز یک ریال در هر هزار ریال اقساط معوق از تاریخ انقضاء سررسید تا تاریخ پرداخت در حق خواهان  -2پرداخت نیم
عشر دولتی در حق بانک مهر اقتصاد شده است .مراتب به وسیله انتشار آگهی به شما ابالغ میگردد و ده روز پس از نشر
آگهی حکم دادگاه به موقع اجرا گذاشته میشود پس از این برای ادامه عملیات اجرائی ابالغ دیگری به شما نخواهد شد ،مگر
اینکه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطالع دهید.
مالف -59389مدیر دفتر شعبه  13دادگاه حقوقی مشهد

جنبه فرهنگسازي و تبادل تجربيات را در دل خود دارند كه
در راستاي رشد بسترهاي الكترونيكي مربوط به كسبوكار
و تجارت الكترونيك فراهم ميكند ،اما از آنجا كه ميخواهيم
جنبههاي حقوقي را بررسي كنيم با نگاه زيرساختي اين قوانين
و مقررات و آييننامههاي اجرايي مرتبط به عنوان يك فرصت
براي استفاده مطرح ميشوند و در يك نگاه كلي آنها را ارزيابي
كرده و در يك فرآيند طي شده به نتايجي خواهيم رسيد.
وي تاكيد كرد :بنابراين ممكن است نسبت به قانونزدايي
و مقرراتزدايي در اين عرصه نياز پيدا كنيم ،ممكن اســت
نياز به اصطالحات چه در سطح هيات دولت و وزيران و چه
اصالحات در قوانين و مقررات منجر شود كه بايد فرآيند مورد
نياز در مجلس شوراي اسالمي را طي كند .صادقزاده افزود:
همه اينها ميتواند در واقع در يك نگاه كلي احصاء شــده و
مراحل آن به فرآيندهاي اجرايي تبيين شده و طي شود كه
اين همايش فرصت شناسايي اين چالشها و ارائه راهكارهاي
موثر در اين زمينه را فراهم ميكند.

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139660301060009207هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکورامینتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایحسنخالدینیا
فرزند پیرعلی به شماره شناسنامه 145صادره از ورامین در یک باب خانه به مساحت 78/25مترمربع پالک 3فرعی از
 62اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3فرعی از 62اصلی واقع در باقچه الهقلی خان تهران خریداری از مالک رسمی
داود اردستانی احدی از ورثه حاج رجب اردستانی 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 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 اول96/11/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/8:
910مالف -محمد رحیمپور راینی -رییس ثبت اسناد و امالک ورامین
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139660319012003845هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکسیرجانتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایحسینموحدی
فرزندمحمدجوادبهشمارهشناسنامه 522صادرهازسیرجاندرششدانگیکقطعهباغبهمساحت 27246/50مترمربع
پالک 31فرعی از 3314اصلی واقع در بخش 36کرمان به آدرس سیرجان رضوانآباد خریداری از مالک رسمی آقای
جوادخواجویینسبمحرزگردیدهاست.لذابهمنظوراطالععموممراتبدردونوبتبهفاصله 15روزآگهیمیشود
درصورتیکهاشخاصنسبتبهصدورسندمالکیتمتقاضیاعتراضیداشتهباشندمیتوانندازتاریخانتشاراولینآگهی
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 اول96/11/24:
تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/9:
3513مالف -عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهيحصروراثت
دركالسهپرونده 960556حوزه 7شورايحلاختالفتالشخانمكبريپوريونسیفرزندقربانپوريونسیدارايشماره
شناسنامه 5از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده است كه مرحومه خديجه ميرزائي
معاف محله در تاريخ  1385/10/4در شهرستان تالش اقامتگاه دائمي خود را بدرود زندگي گفته و ورثه آن مرحوم
منحصراستبه-1:آقايقربانپوريونسیدارايسندسجليشماره 838فرزندكريمصادرهازحوزهسهتالش-همسر
متوفي -2آقاي قسمت معافيكمرشت داراي سند سجلي شماره 24فرزند سلطان صادره از حوزه تالش -پسر متوفي
 -3آقاي جمشيد پوريونسی داراي سند سجلي شماره 1108فرزند قربان صادره از حوزه تالش -پسر متوفي -4خانم
كبري پوريونسی داراي سند سجلي شماره 5فرزند قربان صادره از حوزه تالش -دختر متوفي
اينكباانجامتشريفاتمقدماتيدرخواستمزبوررادريكنوبتبهمدتيكماهآگهيمينمايدتاكسياعتراضيدارد
و يا وصيتنامه از متوفي نزد اوباشد از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يك ماه به شوراي حل اختالف حوزه 7تالش واقع
در تالش خیابان طالقاني دادگستري سابق تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيتنامه جز سري و رسمي كه بعد از اين
موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر خواهد بود.
محمدتقيعباسي-قاضيشورايحلاختالفحوزه 7تالش
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه139504015097000149/1:
بدینوسیلهبه-1آقایعباسمیرزابیگیفرزندکالنتربهشمارهملی 4500733345وشمارهشناسنامه( 3بدهکار)-2آقای
محمدنوریفرزندمرادبهشمارهملی 6349617721وشمارهشناسنامه( 49ضامن)-3قبادالهسهرابیفرزنداسکندربه
شمارهملی 6349898982وشمارهشناسنامه( 2ضامن)-4سعیدمیرزابیگیفرزندکالنتربهشمارهملی4500722548
و شماره شناسنامه( 266ضامن) -5صمد معصومی فرزند صید حیات به شماره ملی 6349638441و شماره شناسنامه
( 193ضامن) پرونده اجرائی کالسه 139504015097000149/1که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس شما
جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی واقع نگردیده ابالغ میگردد که برابر قرار داد شماره 10272مورخ1382/3/28
بین عباس میرزا بیگی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی ایالم مبلغ 672/128/000ریال (ششصد و بیست و هفت میلیون
و صد وبیست و هشت هزار ریال) در این اجرا مطرح میباشد لذا طبق ماده 18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به
شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامههای
کثیراالنتشار درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون
انتشارآگهیدیگریعملیاتاجرائیطبقمقرراتعلیهشماتعقیبخواهدشد.
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ایالم
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توئيتر پس از  ۱۲سال به سوددهي رسيد

توئيتر سرانجام توانست پس از  ۱۲سال به سوددهي برسد بهگونهاي كه در
سه ماهه پاياني سال  ۲۰۱۷ميالدي موفق شد  ۷۳۲ميليون دالر كسب كند.
به گزارش ايسنا ،به نقل از وبسايت
 ،business insiderشــركتهاي كوچك و بزرگ بسياري در ماههاي
نخست سال نو ميالدي هر سال به بررسي عملكرد خود و ارائه گزارشهاي مالي
در سه ماهه پاياني و كل سال قبل اقدام ميكنند .حاال توئيتر با انتشار گزارش
مالي خود در سه ماهه چهارم سال  ۲۰۱۷ميالدي اعالم كرده كه باالخره توانسته
با كسب  ۷۳۲ميليون دالر به سود خالص  ۹۱ميليون دالري دست يابد كه اين
امر نشان ميدهد پس از  ۱۲سال ،اين غول تكنولوژي به موفقيت و سوددهي
قابل مالحظهاي دست يافته است.
درآمد توئيتر در مقايسه با درآمدش در مدت مشابه سال گذشته نزديك به دو
درصد افزايش پيدا كرده است .اين شركت در طول پاييز  ۲۰۱۷توانست از طريق
نمايش آگهي و تبليغات در اين شبكه اجتماعي كه برگرفته از تغيير و تحوالتي
بود كه در پلتفرمهاي خود ايجاد كرده بود ،به درآمد چشمگيري دست يابد.
توئيتر اكنون به سوددهي رسيده و موفق شده در سهماه ه چهارم سال ۲۰۱۷
از درآمد  ۷۳۲ميليون دالري ،ســود خالص  ۹۱ميليون دالري به دست آورد.
هرچند درآمد توئيتر در كل سال  ۲۰۱۷نسبت به سال قبل از آن كاهش يافته
اما در ســه ماهه چهارم و پاياني سال توانست اين اختالف را جبران كند و به
درآمدي  2/4ميليارد دالر برسد.
تعداد كاربران فعال ماهانه در اين شبكه اجتماعي  ۳۳۰ميليون نفر برآورد
شده است كه نشاندهنده رشد بسيار كم آنهاست .براساس آمار ،توئيتر در سال
 ۲۰۱۲تنها  ۲۱۸ميليون كاربر فعال در ماه داشته و اين تعداد در طول پنج سال
اخير ،تنها به ميزان اندكي حدود  ۱۰۰ميليون كاربر افزايش يافته است .اين
در حالي است كه فيسبوك بهعنوان بزرگترين رقيب توئيتر ،از سال ۲۰۱۲
تاكنون تعداد كاربران فعال ماهانه خود را از  ۸۴۵ميليون به بيش از دو ميليارد
و  ۱۳ميليون كاربر افزايش داده است.

روش جديد براي ساخت باتري

دانشمندان مدعي هستند مادهاي جديد از جنس اكسيد فلز منيزيم كشف
كردهاند كه با استفاده از آن ميتوان باتريهايي با ظرفيت باالي ذخيرهسازي
انرژي و همينطور با ايمني بيشتر توليد كرد.
به گزارش فارس به نقل از ويتري ،تحقيقات يادشده توسط دانشگاه اياندام
تگزاس انجام شده و محققان ميگويند اين ماده تازه منجر به توليد باتريهايي
خواهد شد كه ارزانتر بوده و ايمني بيشتري نيز دارند.
در جريان تالش براي توليد باتري تازه محققان فضاي مورد استفاده براي
يونهاي منيزيم را محدود كرده و در عين حال به آنها امكان دادند تا آزادانهتر
جابهجا شوند و ظرفيت ذخيرهسازي انرژي خود را افزايش دهند.
به گفته آنها فناوري جديد به كار گرفته شــده در باتري يادشده ظرفيت
ذخيرهسازي انرژي با استفاده از اين باتري را پنج برابر ميكند .در حال حاضر
بخش عمده باتريهاي به كار گرفته شــده در گوشيها ،تبلتها و رايانههاي
شخصي ،باتريهاي ليتيومي هســتند كه به علت داغ شدن ناگهاني امكان
انفجارشان وجود دارد.
گفتني است منيزيم در مقايسه با ليتيوم ثبات و پايداري بيشتري دارد و بسيار
ديرتر از ليتيوم به دماي ذوب ميرسد .محققان اميدوارند در آينده نهچندان دور
توليد باتريهاي يادشده براي استفاده تجاري ممكن شود.

دانش فني پايين شركتهاي تجاري در برابر
حمالت سايبري

بسياري از شركتهاي تجاري از دانش و اطالعات فني كافي براي دفاع از
خود در برابر حمالت سايبري برخوردار نيستند.
به گزارش فارس به نقل از ويتري ،نتايج بررسيهاي موسسه هيسكاكس
نشان ميدهد با وجود تشديد حمالت هكري و آسيبهاي اقتصادي شديد اين
حمالت هنوز هزاران شركت تجاري در دنيا آمادگي الزم براي دفاع از خود در برابر
حمالت مذكور را ندارند .اين نتيجهگيري حاصل گفتوگو با مديران ارشد چهار
هزار شركت در آمريكا ،انگليس ،اسپانيا ،آلمان و هلند است و نشان ميدهد سه
چهارم اين شركتها به شدت در حوزه امنيت سايبري آسيبپذير هستند.
 45درصد از پاســخدهندگان از وقوع حداقل يك حمله سايبري در سال
 2017خبر دادهاند و دوســوم آنها گفتهاند دو حمله يا تعداد بيشتري حمله
عليهشان رخ داده است .هدف بيشتر اين حمالت شركتهاي خدمات مالي،
دولتها و بخش مخابرات بوده است .در تنها  13درصد از شركتهاي انگليسي و
آمريكايي متخصصان سايبري زبده براي دفاع از حمالت سايبري وجود داشتهاند
و اين رقم در مورد هلند تنها هفت درصد بوده اســت .بر اين اســاس ميتوان
انتظار داشت در آينده حمالت سايبري كماكان به شكلي موفقيتآميز عليه
شركتهاي تجاري ادامه يابد.
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9400515
بدینوسیله به  -1آقای عبدالناصر رازی فرزند حبیباله به شماره ملی  4500093397و شماره شناسنامه
( 10942متعهد)  -2خانم آمنه رسوله وندی فرزند کرماله شماره ملی  4500102795و شماره شناسنامه
( 11880ضامن)  -3آقای مرتضی رســوله وندی فرزند کرماله به شــماره ملی  4500102787و شماره
شناسنامه ( 11879ضامن) پرونده اجرائی کالسه  9400515که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پست آدرس
شــما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناســایی واقع نگردیده است ابالغ میگردد که برابر قرارداد شماره
 604497574مورخ  1390/12/4بین عبدالناصر رازی و بانک کشــاورزی استان ایالم مبلغ 123/200/000
ریال (یکصد و بیســت و ســه میلیون و دویست هزار ریال) بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه،
بســتانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این
اجرا مطرح میباشــد لذا طبق ماده  18آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار
درج و منتشر میگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون
انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
هوشنگ بابائی -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9400517 :
بدینوسیله به آقای هدایت سلیمانیان فرزند رحمن به شماره ملی ( 4500629939ضامن) پرونده کالسه
 9400517که برابر گزارش مامور ابالغ اداره پســت آدرس شما جهت ابالغ اوراق اجرائی مورد شناسایی
واقع نگردیده اســت ابالغ میگردد که برابر قرارداد شــماره  1301مورخ  1385/7/29بین شاهی خانم
ســلمانی و بانک کشاورزی شعبه فردوسی ایالم مبلغ  76/550/000ریال (هفتاد و شش میلیون و پانصد و
پنجاه هزار ریال) بدهکار میباشید که بر اثر عدم پرداخت وجه ،بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده
پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالســه فوق در این اجراء مطرح میباشــد لذا طبق ماده 18
آئین نامه اجرای مفاد اســناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه
محســوب است و فقط یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار درج و منتشر میگردد ظرف مدت
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی
طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
هوشنگ بابائی -رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم
آگهی مزایده
آگهی مزایده مورد وثیقه پالک ثبتی  1129/916بخش  3اهواز
به موجب پرونده اجرائی کالســه  7700009رهنی له بانک رفاه کارگران اهواز علیه ســید هاشم موسوی
فرزند ســید لفته به شناســنامه  99دشت آزادگان متولد  1342ســاکن اهواز نهضتآباد خیابان مجلسی
پالک  ،16ششــدانگ پالک ثبتی  1129/916بخش  3اهواز به نشــانی اهواز لشکرآباد خیابان مجلسی پالک
 18ثبت شــده به شــماره  18126صفحه  533دفتر  92به نام سید هاشم موسوی مورد وثیقه سند رهنی
 71/12/10-44529تنظیمی دفترخانه  44اهواز ،که برابر نظر کارشــناس رسمی ملک مذکور ششدانگ
یکباب خانه ویالیی همکف قدیمیســاز با قدمت حدود  40ســال میباشد .به مساحت  107/05مترمربع و
زیر بنای  80مترمربع و دارای دو اتاق خواب با آشــپزخانه و غیره میباشد که برابر نامه اداره ثبت اسناد
و امالک دارای حدود و مشخصات به شرح ذیل است:
ششــدانگ پالک  1129/916به مســاحت  107/5مترمربع واقع در بخش 3اهواز با حدود شماال به طول 5
متر درب و دیواری اســت به خیابان  10متری شــرقا به طول  21/5متر دیوار به دیوار خانه 1129/245
باقیمانده جنوبا به طول  5متر دیواری اســت به زمین پالک  1129/286غربا به طول  21/5متر دیوار به
دیوار پالک  1129/246حقوق ارتفاقی ندارد و مدیون برابر مندرجات اوراق اجرائی سند رهنی مکلف به
بیمه نمودن مورد وثیقه میباشد.
به انضمام کلیه مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه ششدانگ ملکی سید هاشم موسوی که
برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  900/000/000ریال ارزیابی گردیده ،از طریق مزایده
به فروش میرســد و مزایده از ساعت  9الی  12مورخ  96/12/16در محل اداره اجرای ثبت اهواز واقع
در امانیه خیابان مدرس جنب دادگستری از مبلغ ارزیابی آغاز و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته
خواهد شــد .پرداخت نیمعشــر و حق حراج و بدهیهای مربوط به آب ،برق و گاز مربوط به حق انشعاب
اشــتراک و مصرف و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شــهرداری اعم از اینکه رقم آن مشخص شده یا نشده
باشــد به عهده برنده مزایده اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه گردد،
مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ســاعت انجام میشــود و حقوق دولتی و حق مزایده
طبق مقررات وصول خواهد شد.
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