تلفن همراه
New Tab

پیامک

ساعتی که نشانههای تشنج را
تشخیص میدهد

ش���رکت “امپتیکا” ابزاری ش���بیه به ساعت
طراحی کرده که قادر است نشانههای تشنج را
تشخیص دهد.
ایسنا  -ساعت تش���خیص تشنج که ساخته
شرکت “امپتیکا” ( )Empaticaاست ،تاییدیه
“س���ازمان غذا و داروی آمریکا” ( )FDAرا به
دست آورد.
این ش���رکت که گجت پوش���یدنی کوچکی
را برای پژوهشهای پزش���کی و کنترل صرع
کند ،دفاتری در شهرهای کمبریج
طراحی می
انگلس���تان و میالن ایتالیا دارد .این گجت که
ش���ود ،نه تنها
مانند یک س���اعت پوشیده می
حرکات مچ دست ،بلکه “فعالیت الکترودرمال”
( )electrodermal activityرا که نشانه
های
کند تا نشانه
استرس است ،دائما بررسی می
های موجود یا پیشرو را تش���خیص
تش���نج
دهد.
یک سیستم یادگیری مبتنیبر هوش مصنوعی
های مختلف را تشخیص
کند تا تش���نج
کار می
دهد.
این گجت ،هنگام تشخیص تش���نج ،از راه
گوشی هوش���مند بیمار ،س���یگنالهایی را به
کسانی که مراقب او هستند ،ارسال و آنها را از
این موقعیت آگاه میکند.
های مرتبط با تشنج در این اپلیکیشن
داد ه
ش���وند و به بیماران و پزشکان آنها
ضبط می
دهد ک���ه چگونگی عملکرد
این ام���کان را می
بیماری و موثر بودن یا نبودن درمان را پیگیری
کنند.
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فناوران  -سال  2016پس از عرضه گوشیهای پیکسل و پیکسل  ،XLکاربران از بروز مشکالتی برای میکروفون این دو دستگاه شکایت کردند .در حالی
پیکسل گوگل را
که گوگل ادعا میکرد این مشکل فقط برای یک درصد کاربران رخ داده ،اما ظاهرا مشکل فراتر از این رقم بود و حاال یک شرکت حقوقی کالیفرنیایی اقدام به
دهد.
زند؛ با این حال گوگل همچنان به فروش آنها ادامه می
به دادگاه کشاند شکایت از گوگل کرده و مدعی است که این موضوع به تجربه کاربری افراد لطمه می

رابط

 ۳۰هزار گوشی آیفون با اجرای رجیستری از کار افتاد

های مخابراتی
به گفته رییس اتحادیه دستگاه
و تلفن همراه ،حدود  ۳۰هزار دس���تگاه گوشی
آیفون پس از اجرای طرح رجیستری قطع شد؛
اما بیش از نیمی از این تعداد دوباره به ش���بکه
برگشت.
فناوران  -مهدی محب���ی در مورد آخرین
وضعیت اجرای طرح رجیس���تری گوشی تلفن
های قاچاق در این شبکه
همراه و قطع گوش���ی
گفت :بر اساس آخرین آمار تا پایان هفته گذشته
 ۳۰هزار گوشی آیفون به دلیل آنکه در سامانه
گمرک به ثبت نرسیده و شناس���ه خود را در
شبکه مخابراتی وارد نکرده بودند ،قطع شدند.
چهارم از این تعداد
وی در ادامه اعالم کرد :یک
چهارم باقی
ها مهمان بودند .نیمی از سه
گوشی
مانده نیز با پرداخت ع���وارض گمرکی و حل
های مسافری ،بار دیگر
مشکالت مربوط به گوشی
اکنون از شبکه
فعال شدند .مابقی این تعداد هم
اند و دیگر قابل استفاده نیست.
خارج شده
های مخابراتی
به گفته رییس اتحادیه دستگاه

و تلفن همراه ،با اجرای طرح رجیستری فعال ۴
بری
برند آیفون ،موتوروال ،گوگل پیکسل و بلک
های
ش���ود ،تاکنون فقط قطع گوشی
رصد می
آیفون از میان این برندها اجرایی ش���ده است
و س���ایر برندها از چند روز دیگر مشمول قطع
رجیستری میشوند.
ماه
محبی افزود :از روز بیست و هشتم بهمن
جی که سهم زیر  ۱۰درصدی از بازار
گوشی ال
ایران دارد نیز مش���مول رجیستری خواهد شد
ها باید نسبت به ثبت
و خریداران این گوش���ی
رجیستری آن اقدام کنند.
محبی با بیان اینکه موارد ش���کایت از اجرای
طرح رجیستری به دلیل تخلفاتی که فروشندگان
اند از سوی وزارت صنعت به
ها انجام داد ه
گوشی
های مخابراتی و موبایل ارجاع شده
اتحادیه دستگاه
است ،گفت :از تعداد گوشیهایی که به دلیل عدم
رجیستری قطع شدهاند حدود  ۱۰درصد شکایت
کردهاند که شکایت آنها در اتحادیه پیگیری شد.
صورت شخصی
ها که به
از این تعداد برخی گوشی

وارد شده و عوارض گمرکی پرداخت نکرده بودند،
با پرداخت عوارض گمرکی مشکلشان حل شد و
برخی دیگر نیز با توجه به دستورالعمل صادرشده

زنفون  5ایسوس در راه است

ایسوس گوش���ی جدیدی از سری زنفون با
شماره  5به زودی معرفی میکند.
فناوران  -زنفون  5ایسوس که قرار است با
بدنه فلزی عرضه شود در سه رنگ سفید ،مشکی
و قرمز در اختیار مشتریان قرار میگیرد.
این گوش���ی که به صفحه نمایش  5اینچی
مجهز اس���ت ،از دوربین دوگان���ه  16و 20
برد و حسگر اثر انگشت
مگاپیکس���لی بهره می
روی صفحه نمایش تعبیه شده است.
این گوشی احتماال در کنگره جهانی موبایل
اواخر ماه جاری در بارس���لون رونمایی خواهد
شد.

به فروشندگان موبایل ،توانستند پول گوشی خود را
از فروشندگانی که مبادرت به فروش گوشی قاچاق
و عدم ثبت آن کرده بودند ،دریافت کنند.

هشدار

اعتراض به مشکل نمایشگر
Moto Z2 Force

اکثر اپهای حوزه سالمت مشکل امنيتی دارند
های تلفن همراه ارتقای
دهند که اکثر برنامه
کارشناسان امنيتی هشدار می
سالمت و بهداشت مشکالت امنيتی جدی دارند و سازوکارهای مناسب برای
حفاظت از اطالعات حساس کاربران در آنها وجود ندارد.
های پیروس و ویرگیلی در
های انجام شده در دانشگاه
فارس  -بررسی
های
های امنیتی موجود در برنامه
دهد که حفره
یونان و اسپانیا نش���ان می
یادشده متعدد و خطرناک است و بسیاری از برنامههای محبوب تلفن همراه
چنین مشکالتی دارند.
کنند و برای
ها اطالعات حس���اس کاربران را ذخیره می
اکثر این برنامه
کنند و همین
های ارتباطی ناامن اس���تفاده می
تبادل این اطالعات از راه
های ثالث
شود اطالعات یاد شده در اختیار افراد و گروه
مساله موجب می
قرار بگیرد.
بر اساس این بررسی در  20برنامه محبوب سالمت در پلی استور گوگل،
ها توسط صدهزار
مشکالت امنیتی جدی وجود دارد .هر یک از این برنامه
اند و درجه بندی دریافتی این برنامهها
نفر تا  10میلیون نفر بارگذاری شده
 3/5از  5بوده است.
ها اطالعات خصوصی کاربران را به شیوهای ناامن در
 80درصد این برنامه
اختیار س���ازمانهای ثالث قرار میدهند که از جمله این اطالعات میتوان
به عکسهای پزشکی و غیره اشاره کرد .تنها حدود نیمی از این برنامهها
حاوی سازوکارهای مناسبی برای به اشتراک گذاری ایمن اطالعات هستند

و تنها  20درصد آنها در مورد احتمال نقض حریم شخصی به کاربران خود
هشدار میدهند.
توان به
از جمله دیگر اطالعاتی که به این شیوه قابل سرقت هستند می
اس ،میکروفون و دوربین اشاره
فهرس���ت تماس کاربران ،اطالعات جیپی
کرد.

اصل شناسنامه یکدستگاه تاکسی پراید برنگ سبز فسفری -روغنی مدل  1385به شماره موتور 1427356
و به شــماره شاســی S1412285790314وبه شــماره پالک 616ت13ایران 98مفقود گردیده است و از درجه
اعتبار ساقط می باشد(.ایالم)
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

شکایت نیلوفر شهالیی و غیره بر علیه مهران رحیمی و سعید باجالنی به اتهام سرقت
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9509988315900041شعبه
 104دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشــاه  104جزایی سابق ثبت و وقت رسیدگی آن مورخ
 1397/2/2و ساعت  09:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
ایین دادرســی مدنــی به علت مجهول المــکان بودن متهمان مراتب یــک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشــار آگهــی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد 2642 .
آگهی وقت رسیدگی

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کرمانشاه

آگهی ابالغ رای صورت مجلس افرازی

پیــرو دعــوت نامه افــرازی شــماره  -8698زمورخ  96/4/12حســب درخواســت
کتبــی آقای مهر اهلل ســرگلزائی مبنی بر افراز پــالک  1707/1اصلی واقع در بخش یک
سیستان شهر زابل که سهم متقاضی آن به موجب صورت مجلس افرازی شماره 13432
مورخ  96/10/12افراز و حدود مشــخصات قطعه افرازی بدین نحو  -1 -ســند مالکیت
ششــدانگ اعیان یک قطعه محوطه پالک  1707/1اصلی بخش یک سیســتان شــهر زابل
خیابان ســام شرقی ذیل ثبت  4707صفحه  127دفتر جلد  27به نام غالمحسین شفیعی
صادر و تســلیم گردیده ســپس نامبرده طبق ســند رســمی  110612مــورخ 87/4/31
مقدار  0/18دانگ مشــاع را بطور مع الواســطه به اقای مهر اهلل سرگلزائی انتقال نموده
اســت که ذیل ثبت  19883صفحه  184دفتر جلد  124به نامش ثبت گردید با توجه به
مراتب باال و اینکه مورد تقاضا افراز نگردیده و در رهن و بازداشــت نمیباشد با مجاورین
مطابقــت و تداخل و تعارضی ندارد و تصرفات داخــل در محدوده پالک  1فرعی از 1707
میباشــد لذا کروکی افرازی توســط نقشه بردار ثبت تهیه و طی نامه شماره  38051مورخ
 94/11/26به شهرداری زابل ارسال که شهرداری مذکور طی پاسخ شماره 95004751
مورخ  95/6/18ضمن تائید و ممهمور نمودن نقشــه ارســالی بالمانع بودن افراز را اعالم
نموده اســت و شــعبه بایگانی پالک  ...را جهت تصرفات متقاضی منظور که به شــرح ذیل
مبادرت به افراز گردید  -2حدود کل شماال به طول  147متر درب و دیواریست به خانم
ســام شــرقا به طوا  1متر دیوار به دیوار پالک  2266اصلی جنوبا در دو قســمت بصورت
شکســته بطولهای  59متر و  77متر دیواریســت به حریم نهر غربا اول بطول  95/50متر
دیوار به  9دیوار پالک  1706اصلی دوم به طول  21/50متر دیوار به دیوار پالک 1707
اصلــی قطعه افرازی ششــدانگ اعیان یکباب منزل به مســاحت  205/20متر مربع پالک
 ...فرعی از  1فرعی از  1707اصلی واقع در بخش یک سیســتان شــهر زابل خیابان سام
شرقی با حدود اربعه شماال به طول  9متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک 1707 /1اصلی

نمایشگر گوش���ی  ،Moto Z2 Forceاز
برد که ظاهرا بخش
سیستمی  5الیه بهره می
رویی آن از جدا میشود.
فناوران  -نمایش���گر گوشی Moto Z2
 Forceاز آن جهت  5الی���ه در نظر گرفته
ش���ده تا در برابر خط و خش و ترک خوردن
مقاوم باشد.
زمانی که این گوش���ی به بازار آمد ،برخی
کاربران از خط برداشتن الیه بیرونی شکایت
کردند.
حاال به نظر میرس���د مش���کلی تازه برای
کارب���ران ایجاد ش���ده و برخ���ی دارندگان
 ،Moto Z2 Forceاز کن���ده ش���دن
الیه رویی سیستم  ShatterShieldشاکی
هستند.
کاربران میگویند لبه الی���ه باالیی محافظ
نمایشگر ،در کنارههای دکمه اثرانگشت و نیز
چهار گوشه دستگاه بعد از مدتی بلند میشود.
به نظر میرسد باال رفتن حرارت دستگاه هنگام
شارژ سبب بروز این مشکل میشود.

در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مس�تقیم مصوب اس�فند ماه سال  1366بدینوس�یله برگ دعوت به هیات حل اختالف مالیاتی با مشخصات زیر به مودی ذیربط ابالغ
می گردد تا در زمان تعیین شده با در دست داشتن اسناد و مدارک الزم در جلسه حل اختالف مالیاتی در نشانی مندرج در جدول حضور به هم رسانند.عدم حضور مانع
از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.
ردیف
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شماره
پرونده
300/376

نام و نام خانوادگی مودی

مهر علی قهرمانی

م.الف 3879 :

شماره و تاریخ برگ
دعوت
87174
96/9/28

آگهی ابالغ رای صورت مجلس افرازی

پیــرو دعوت نامه افرازی شــماره  -8550زمورخ  96/7/11حســب درخواســت کتبی
تقاضــای مرتضی میرشــکاری مبنی بر افراز پالک  661فرعی از یــک اصلی واقع در بخش 2
سیســتان شهرستان زابل کوچه  5منشعبه از بولوار شهید جهانتیغ مشخصات قطعه افرازی
بدیــن نحو  -قطعه اول افرازی ششــدانگ یــک قطعه محوطه با حفظ فضای ســبز حفاظتی به
مســاحت  207/56متر مربع پالک  ...فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شــده از  661فرعی
از اصلی مذکور واقع در بخش  2سیستان شهر زابل کوچه  5منشعبه از بولوار شهید جهانتیغ
به حدو د اربعه شماال به طول  5/50متر بدیوار باقیمانده پالک  661فرعی شرقا به طول 31
متر دیواریســت به باقیمانده پالک فوق جنوبا بطول  8متر درب و دیواریســت به کوچه غربا
بطول  30/50متر بدویار پالک  ...فرعی قطعه دوم افرازی حقوق ارتفاقی ندارد و در ســهم
مرتضی میرشــکار فرزند محمد قرار دارد بها طبق ارزیابی 5/000/000ریال اســت قطعه
اول افرازی ششدانگ یک قطعه محوطه با حفظ فضای سبز حفاظتی به مساحت  204/19متر
مربع پالک  ...فرعی از یک اصلی مفروز و مجزی شده از  661فرعی از اصلی مذکور واقع در
بخش  2سیســتان شــهر زابل کوچه  5منشعبه از بولوار شهید جهانتیغ به حدو د اربعه شماال
به طول  5/50متر بدیوار باقیمانده پالک  661فرعی شرقا به طول  30/50متر دیواریست
به پالک  ...فرعی قطعه اول افرازی جنوبا بطول  8متر درب و دیواریست به کوچه غربا بطول
 30متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک  661فرعی حقوق ارتفاقی ندارد و در ســهم مرتضی
میرشکار فرزند محمد قرار دارد بها طبق ارزیابی 5/000/000ریال است قسمت باقیمانده
بعلت تعدد قطعات مشــاعی قسمت باقیمانده مشخص نگردید لذا پس از کسرقطعات افرازی
قبلی و فعلی در ســهم و تصرف ســایر مالکین مشاعی قرار دارد لذا مراتب طبق ماده  6ائین
نامــه قانون افراز و فروش امالک مشــاع و  2قانون افراز و فروش امالک مشــاع و  18ائین
نامه اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت آگهی میگردد تا چنانچه اعتراضی نسبت به عملیات
افــرازی دارند از تاریخ انتشــار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتــراض خود را کتبا به دادگاه
محل وقوع ملک تسلیم و گواهی الزم اخذ و به این اداره ارائه نمایند در غیر اینصورت پس
از گذشت مدت قانونی و ارائه گواهی الزم ار مراجع قضایی توسط متقاضی مبنی بر نرسیدن
اعتراض سند مالکیت افرازی با حدود و مشخصات فوق بنام وی صادر خواهد گردید.

مرحله رسیدگی

دعوت

منبع
مالیاتی
مشاغل

سال عملکرد

1390

درآمد و یا ماخذ مشمول
مالیات
77/223/916/704

اصل مالیات

26/932/342/480

تاریخ انتشار  1396/11/24م الف 2597
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وقت رسیدگی
ساعت

تاریخ
96/12/21

11

نشانی محل تشکیل جلسه
هیات حل اختالف مالیاتی
خ ستارخان کوچه شهید رحیمی
ساختمان سپهر

روابط عمومی امور مالیاتی شهر و استان تهران
ابالغیه 7909985412300002
مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی نام خوبیار نام خانوادگی چاری زهی نام پدر غالم محمد
نشــانی متواری مهلت حضور از تاریخ ابالغ  10روز محل حضور اســتان سیستان و بلوچستان
شهرســتان ســراوان مهلت حضور  10روز نوع علت حضور دفاع از اتهام انتسابی در خصوص
شــکایت مالساالر حســین زهی فرزند مندوست علیه شــما با توجه به علت حضور مندرج در
این ابالغیه به شــما ابــالغ میگردد ظرف مهلت مقــرر جهت ایراد و اعتــراض و معرفی وکیل
اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد توجه:پس از دریافت این
ابالغیــه ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد وابالغ به صورت کاغذی
در موارد محدود واستثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام ومشاهده
ایــن ابالغیــه وابالغیه های آتی از طرق ســامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به ســامانه
حســاب کاربردی (شناســه ورمز) دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات
الکترونیک قضائی ودرصورت عدم دسترســی به دفتر خدمــات قضایی به این واحد مراجعه
نمایید م الف 664
شعبه دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در سراوان
ابالغیه 9409985481900009
مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی نام ســعید نام خانوادگی برهانزهی نــام پدر خداداد
نشــانی سیســتان و بلوچســتان تاریح حضور  1397/2/31دوشنبه ســاعت  10:00محل
حضور اســتان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان تاریخ حضور  1397/2/31ساعت
حضور  10:00در خصوص شکایت مریم غمشادزهی و خان بی بی گمشاد زهی علیه شما در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شوید توجه:پس از دریافت این ابالغیه
ابــالغ اوراق قضایــی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد وابالغ به صــورت کاغذی در
موارد محدود واســتثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام ومشاهده
این ابالغیه وابالغیه های آتی از طرق ســامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به ســامانه
حســاب کاربردی (شناسه ورمز) دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات
الکترونیک قضائی ودرصورت عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه
نمایید م الف 633
شعبه دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در سراوان
آگهی احضار متهم
بــه آقایــان  -1ایــاز شــیخ زاده فرزنــد پیرمحمــد  -2محمــد ذاکــر شــیخ زاده فرزند
پیرمحمــد  -3امیــر محمد شــیخ زاده فرزنــد محمد به اتهام مشــارکت در به قتل رســاندن
مامورین پاســگاه کوهک ســراوان که مجهول المکان و متواری میباشــند در پرونده کالســه
 940092 - 900998548190017دادگاه کیفــری یک شهرســتان زاهدان بموجب مواد
 387و  388قانون آئین دادرســی کیفری در یکی از جراید کثیراالنتشــار یک نوبت چاپ و
منتشــر میشود که می بایست به نامبردگان ابالغ گردد ظرف ده روز چنانچه ایراد و اعتراضی
از قبیــل مــرور در زمان عدم صالحیــت رد دادرس قابل تعقیب نبودن عمــل ارتکابی نقض
تحقیقات و لزوم رســیدگی به ادله دیگر یا ادله جدید یا کافی نبودن ادله را به دفتر دادگاه
تسلیم نمایند پس از اتمام مدت مذکور (  10روز) هیچ ایرادی پذیرفته نخواهد شد  .ضمنا
به نامبردگان ابالغ میگردد ظرف مهلت ده روز نســبت به معرفی وکیل پایه یک دادگســتری
به این دادگاه اقدام در غیر اینوصرت دادگاه راســا نســبت به انتخاب وکیل تسخیری اقدام
خواهد نمود 3568
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان

شرقا به طول  22/80متر دیوار به دیوار پالک  1707/1اصلی جنوبا به طول  9متر درب
ودیواریســت به کوچه غربا به طول  22/80متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک 1707/1
اصلی میباشــد که در اثر افراز در ســهم مهر اهلل ســرگلزائی مستقر گردید قرار دارد بها
طبق ارزیابی  ...میباشــد قطعه باقیمانده بعلت متعدد بودن قطعات مشــاعی در سهم سایر
مالکین مشــاعی قــراردارد لذا مراتب طبق ماده  6ائین نامــه قانون افراز و فروش امالک
مشــاع و  2قانون افراز و فروش امالک مشــاع و  18ائین نامه اســناد رســمی الزم االجرا
قانــون ثبــت آگهی میگردد تا چنانچه اعتراضی نســبت به عملیات افــرازی دارند از تاریخ
انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم
و گواهــی الزم اخــذ و به این اداره ارائــه نمایند در غیر اینصورت پس از گذشــت مدت
قانونــی و ارائه گواهی الزم ار مراجع قضایی توســط متقاضی مبنی بر نرســیدن اعتراض
سند مالکیت افرازی با حدود و مشخصات فوق بنام وی صادر خواهد گردید .تاریخ انتشار
 1396/11/24م الف  2615رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

بر اساس اطالعاتی که درباره پرچمدار بعدی
سامسونگ منتشر ش���ده ،این گوشی ظاهرا از
دوربین  12مگاپیکسلی بهره خواهد برد.
فناوران  -سامس���ونگ قرار است در کنگره
جهانی موبایل امس���ال از گوش���ی پرچمدار
جدیدش ب���ا ن���ام گلکس���ی  S9رونمایی
کند.
بر اساس اطالعاتی که درباره این گوشی درز
کرده ،احتماال به دوربین  12مگاپیکسلی مجهز
میشود .این گوشی همچنین صفحه نمایش 5/8
اینچی خواهد داشت و از پردازنده اسنپدراگون
 ،845به عنوان جدیدترین تراشه کوالکام بهره
میبرد.
این گوشی در دو نسخه با رم  4و  6گیگابایتی
گیرد و با حافظه ،64
در اختیار مشتریان قرار می
 128و  256گیگابایت به بازار عرضه میشود.
انتظار میرود لوازم جانبی و قابهای جدیدی
برای این گوشی معرفی شود .داک ،DeXPad
از جمله لوازم جانبی اس���ت که برای گلکسی
 S9ارائه خواهد شد؛ گوشی بهصورت افقی روی
داک  DeXقرار میگیرد.

اگهی ابالغ اوراق مالیاتی

مدیر دفتر شعبه  104دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  104جزایی سابق

در اجــرای مــاده  616قانــون آیین دادرســی دادگاههــای عمومی و انقــالب مصوب
 1392/12/4اقای محمد ســلیمانی فرزند در پرونده کالسه 9409988316200319
 /ش  2به اتهام مشــارکت در نگهداری مشــروبات الکلی خارجی تحت تعقیب میباشد لذا
بدینوســیله به ایشان ابالغ میگردد که در وقت رسیدگی مورخ  1397/2/4راس ساعت
 10:00صبح با در دســت داشتن کارت ملی و شماره پرونده مذکور خود را در موعد مقرر
به شــعبه دوم دادگاه انقالب اسالمی کرمانشاه معرفی نماید در صورت عدم حضور دادگاه
در خصوص شما غیابا اتخاذ تصمیم قضایی خواهد کرد2632 .

گلکسی S9دوربین 12مگاپیکسلیدارد

ابالغیه 7909985412300002
مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی نام صال محمد نام خانوادگی چاریزهی نام پدر نشــانی
متــواری مهلــت حضــور از تاریخ ابــالغ  10روز محل حضور اســتان سیســتان و بلوچســتان
شهرســتان ســراوان مهلت حضور  10روز نوع علت حضور دفاع از اتهام انتسابی در خصوص
شــکایت مالساالر حســین زهی فرزند مندوست علیه شــما با توجه به علت حضور مندرج در
این ابالغیه به شــما ابــالغ میگردد ظرف مهلت مقــرر جهت ایراد و اعتــراض و معرفی وکیل
اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم خواهد شــد توجه:پس از دریافت این
ابالغیــه ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک انجام خواهد شــد وابالغ به صورت کاغذی
در موارد محدود واستثناء انجام می شود بنابراین ضروری است نسبت به ثبت نام ومشاهده
ایــن ابالغیــه وابالغیه های آتی از طرق ســامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به ســامانه
حســاب کاربردی (شناســه ورمز) دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکی از دفاتر خدمات
الکترونیک قضائی ودرصورت عدم دسترســی به دفتر خدمــات قضایی به این واحد مراجعه
نمایید م الف 664
شعبه دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در سراوان

آگهی اخطاریه ایراد و اعتراض و معرفی وکیل
حســب محتویــات پرونده کالســه  950199شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان
سیســتان و بلوچســتان مستقر در ســراوان اقای موســی رئیســی فرزند محمد متواری
و مجهــول المکان متهم اســت به مباشــرت در قتل عمدی مرحوم ادهــم احالل زهی که
بدینوسیله به نامبرده اعالم میشود که ظرف ده روز پس از ابالغ جهت ایراد و اعتراض و
معرفی وکیل خود به دادگاه اقدام نمایید در غیر اینصورت توســط دادگاه برای وی وکیل
تسخیری تعیین میگردد660 .
شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان سراوان
آگهی اخطاریه ایراد و اعتراض و معرفی وکیل
حســب محتویــات پرونده کالســه  960139شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان
سیســتان و بلوچســتان مستقر در ســراوان اقای نیما دهقانخلد فرزند در محمد متواری
متهم اســت به ادم ربایی که بدینوسیله به نامبرده اعالم میشود که ظرف ده روز پس از
ابالغ جهت ایراد و اعتراض و معرفی وکیل خود به دادگاه اقدام نمایید در غیر اینصورت
توسط دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین میگردد661 .
شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان سراوان
آگهی احضاریه وقت رسیدگی
حســب محتویــات پرونده کالســه  940044شــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســتان
سیســتان و بلوچستان مستقر در سراوان اقای ســعید برهانزهی فرزند خداداد مجهول
المکان متهم هستند به مباشرت در قتل عمدی مرحوم کمال گمشاد زهی که بدینوسیله
به نامبرده اعالم میشود که در وقت مقرر مورخ  1397/2/31راس ساعت  10صبح روز
دوشنبه در این دادگاه حاضر شوید 663 .
رئیس و مستشار شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان سراوان
ابالغیه 7909985412300002
مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی نام ذوالفقار نام خانوادگی چاری زهی نام پدر در
محمد نشــانی متواری مهلت حضور از تاریخ ابالغ  10روز محل حضور اســتان سیستان
و بلوچســتان شهرســتان ســراوان مهلت حضور  10روز نوع علت حضور دفاع از اتهام
انتســابی در خصوص شکایت مالساالر حســین زهی فرزند مندوست علیه شما با توجه
بــه علــت حضور مندرج در این ابالغیه به شــما ابــالغ میگردد ظرف مهلــت مقرر جهت
ایــراد و اعتراض و معرفی وکیل اقدام در غیر اینصورت مطابق مقررات اتخاذ تصمیم
خواهد شد توجه:پس از دریافت این ابالغیه ابالغ اوراق قضایی به صورت الکترونیک
انجام خواهد شــد وابالغ به صورت کاغذی در موارد محدود واســتثناء انجام می شــود
بنابراین ضروری اســت نســبت به ثبت نام ومشــاهده این ابالغیــه وابالغیه های آتی
از طرق ســامانه اقدام نمایید چنانچه جهت ورود به ســامانه حساب کاربردی (شناسه
ورمــز) دریافت ننموده اید جهت ثبت نام به یکــی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی
ودرصورت عدم دسترســی به دفتر خدمات قضایی به این واحد مراجعه نمایید م الف
664
شعبه دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان مستقر در سراوان
آگهی اخطاریه معرفی وکیل
حســب محتویــات پرونده کالســه  8409985481900003شــعبه دوم دادگاه
کیفری یک اســتان سیســتان و بلوچســتان مســتقر در ســراوان اقای  -1محمد جان
زهروزهی فرزند نورالدین  -2جیهند زهروزهی فرزند نورالدین مجهول المکان متهم
هستند به مباشرت در قتل عمدی مرحوم محمد نقیبی و عصا نقیبی که بدینوسیله به
نامبردگان اعالم میشود که توسط دادگاه برای شما وکیل تسخیری تعیین گردیده است
که ظرف ده روز پس از ابالغ جهت ایراد یا اعتراض در محل دادگاه حاضر شوید 663 .
رئیس و مستشار شعبه دوم دادگاه کیفری یک مستقر در شهرستان سراوان
آگهی احضار متهم

به اقای اله یار نورزایی ( ناصر) فاقد مشــخصات بیشــتر به اتهــام آدم ربایی که
مجهــول المــکان و متواری میباشــد در پرونــده کالســه -9509985413200282
 960342دادگاه کیفری یک اســتان سیستان وبلوچســتان بموجب ماده  394قانون
آیین دادرســی کیفــری دریکی از جراید کثیراالنتشــار بک نوبت اگهی چاپ و منتشــر
میشــود که می بایست ظرف ده روز نسبت به معرفی وکیل پایه یک دادگستری اقدام
نمایند در غیر اینصورت دادگاه راســا نســبت به انتخاب وکیل تسخیری اقدام خواهد
نمود3567 .

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان

