ارتباطات
New Tab

مدار
سازمان بورس مطرح کرد:

پیشنهاد عرضه همزمان سهام ایرانسل
در بورس تهران و ژوهانسبورگ

مدیر پذیرش اوراق بهادار بورس تهران درباره جزییات
پذیرش و عرضه اولیه س���هام ایرانسل در بورس تهران
گفت :ایرانسل جزو شرکتهایی است که از پتانسیل باالیی
برای حضور در بورس برخوردار اس���ت .این شرکت هم
از لحاظ عملکرد و توسعه بازار و هم از لحاظ معیارهای
راهبری واجد ش���رایط حضور در بورس در عالیترین
شرایط است.
اقتصاد آنالین  -هدی بذرافشان ادامه داد :از طرفی
هم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان
نهاد صدور مجوز برای فعالیتهای ایرانسل و بورس اوراق
بهادار تهران پیگیر ورود آن شرکت به مجموعه بورس
هس���تند .ولی نکتهای که درباره ایرانسل وجود دارد و
احتماال اصلیترین دلیل کندی فرآیند حضور ایرانسل
در بورس بوده ،بحث وجود سهامدار خارجی  MTNدر
ترکیب سهامداری آن است که تاحدی تصمیمگیری برای
عرضه در بورس را دشوار کرده است.
وی افزود :بورس تهران برای تامین نظر سهامداران
یادشده یک سری راهکارها همانند پذیرش همزمان سهام
ایرانسل در بورس تهران و ژوهانسبورگ و نیز عرضه با
مدل سهام ممتاز پیشنهاد داده است که امید میرود مورد
توجه و موافقت سهامداران ایرانسل قرار گیرد.

طرح جدید همراهاول برای تامین
مالی از طریق وندورهای خارجی

اول گفت :در ش���رایط نبود LC
مدیرکل مالی همراه
مدتدار ،این اپراتور برای نخستینبار از طریق طرحی به
نام فاینانس وندور فاینانسینگ اقدام به تامین مالی رایگان
از طریق وندورهای خارجی کرده است.
فارس  -محمدزاده ،مدیرکل مالی شرکت همراهاول
با اعالم استفاده از وندور فاینانسینگ برای تامین مالی
رایگان از طریق وندورهای خارجی گفت :همراهاول برای
نخستینبار از طریق طرحی به نام وندور فاینانسینگ
اقدام به تامین مالی رایگان از طریق وندورهای خارجی
(تامینکنندگان کاال و خدمات) اریکسون ،هووآوی و نوکیا
کرده و تغییری در نحوه پرداخت مالی به این وندورها
ایجاد کرده است .وی توضیح داد :در روش تأمین مالی از
طریق وندورهای خارجی مقرر شده بود 30 ،درصد مبلغ
ابتدا پرداخت شود؛  40درصد  12ماه بعد از تاریخ شروع
و  30درصد باقیمانده  18ماه بعد پرداخت شود.
محمدزاده گفت :برای این م���دت بازپرداخت هیچ
بهرهای وجود ندارد و درواقع این روش تامین مالی رایگان
نوعی تعامل تجاری گس���ترده بین همراهاول و طرف
خارجی است.
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فناوران  -بعد از شهرهای تهران ،قم ،ری ،کرج ،کیش ،ارومیه ،مشهد و اهواز ،شهر گرگان نیز بهعنوان هشتمین شهر به شبکه  TD-LTEمبیننت پیوست.
آغاز عرضه TD-LTE
شرکت ارتباطات مبیننت برای مشترکان وایمکس ساکن شهر گرگان نیز شرایط ویژهای بهمنظور ارتقای مودم وایمکس به تکنولوژی  TD-LTEفراهم کرده
مبیننت در هشتمین شهر
است که برای کسب اطالعات بیشتر در زمینه خدمات اینترنت پرسرعت مبیننت در شهر گرگان و سایر شهرهای ایران بهسایت  mobinnet.irمراجعه کنید.

اختالف نظر و شائبه آماده نبودن طرحهای وزارت ارتباطات

روحانی :برای افتتاح طرحهای تکمیل شده یک روز هم صبر نمیکنیم
واعظی :به خاطر انتخابات به تعویق میاندازیم

در حالی که وزیر ارتباطات اعالم کرده است بهرهبرداری از فاز نخست
دولت الکترونیکی به دلیل «شائبه انتخاباتی بودن» به تاخیر افتاده است،
رییس جمهور روز گذشته اعالم کرد :برای افتتاح طرحهای تکمیل شده
به خاطر دلواپسها یک روز هم صبر نمیکنیم.
فناوران  -افتتاح چند پروژه مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
مدتی است به تاخیر افتاده و وزیر ارتباطات و معاونانش دالیل مختلفی
درباره به تاخیر افتادن افتتاح آنها با وجود آماده بودن بیان میکنند.
از جمله این که افتتاح این پروژهها در آستانه انتخابات سبب میشود
«شائبه انتخاباتی» بودن افتتاح این پروژهها مطرح شود .با این حال
حسن روحانی روز گذشته در بندرعباس پیش از افتتاح فاز نخست
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس ،با انتقاد از برخی دلواپسیهای اخیر درباره
افتتاح پروژههای تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور،
به صراحت اعالم کرد :برای افتتاح طرحهای تکمیل ش���ده به خاطر
دلواپسها یک روز هم صبر نمیکنیم.
این در حالیست که عقدتفاهمنامهها و افتتاحات دیگری در بخشهای
مختلف نهادهای دولتی در دست اجراست که تفاهمنامههای متعدد در
قالب طرح تکاپو یکی از آن موارد به شمار میرود که وزارت ارتباطات
نیز در آن فعال است.
توقف سه پروژه مهم وزارت ارتباطات
افتتاح سه پروژه مهم فاز سوم ش���بکه ملی اطالعات ،پروژه دولت
الکترونیکی و پورتال دسترس���ی آزاد به اطالعات از جمله پروژههای
مهمی است که قرار بود پیش از انتخابات به بهرهبرداری برسد.
در هنگام افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات ،در حالی که معلوم بود
انتخابات  29اردیبهشت برگزار میشود ،اعالم شد فاز سوم این شبکه 27
اردیبهشت ماه در روز جهانی ارتباطات و احتماال با حضور رییس جمهور
رونمایی میشود .اما  14فروردین ماه وزیر ارتباطات اعالم کرد :پیش از
این قرار بود فاز تکمیلی شبکه اطالعات در اردیبهشت ماه و همزمان با
روز جهانی ارتباطات ،راه اندازی شود اما با توجه به تعطیالت و فضای
انتخاباتی موجود در کشور ،بنا را بر آن گذاشتیم که فاز سوم این پروژه
که فاز تکمیلی شبکه ملی اطالعات است بعد از انتخابات و پس از ماه
مبارک رمضان راهاندازی شود.
درباره پورتال آیین نامه دسترسی آزاد به اطالعات نیز چند ماهی
است وعده افتتاح آن از سوی مدیران وزارت اعالم میشود .رضا باقری

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای مهدی ســمندری طوســی دارای شناســنامه شماره  795به شرح دادخواست کالســه  96-76از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان اشــرف خسرونژاد یزدی به شناسنامه  288در تاریخ  1395/6/1در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن محروم منحصر است به -1 :احمد سمندری طوسی فرزند محمدعلی به ش.ش  256متولد  1341صادره از گرگان
فرزند متوفی  -2رضا سمندری طوسی فرزند محمدعلی به ش.ش  494متولد  1344صادره از گرگان فرزند متوفی  -3طاهره سمندری طوسی فرزند
محمدعلــی بــه ش.ش  493متولد  1336صادره از گرگان فرزند متوفی  -4زهرا ســمندری طوســی فرزند محمدعلی بــه ش.ش  1019متولد 1355
صادره از شــاهرود فرزند متوفی  -5طیبه ســمندری طوســی فرزند محمدعلی به ش.ش  447متولد  1346صادره از گرگان فرزند متوفی  -6مهدی
سمندری طوسی فرزند محمدعلی به ش.ش  795متولد  1338صادره از گرگان فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به
اســتناد ماده  362ق امور حســبی یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 5991

شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان مشهد
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای محســن ســعادت جو دارای شناســنامه شــماره  54743به شرح دادخواست کالســه  96-600087از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان نرگس ملکی روز طبس به شناســنامه  30958در تاریخ  1395/5/27در اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن محروم منحصر است به -1 :محسن سعادت جو فرزند محمدتقی به ش.ش  54743متولد  1342صادره
از مشــهد فرزند متوفی  -2گلرخ ســعادت جو فرزند محمدتقی به ش.ش  42881متولد  1328صادره از مشــهد فرزند متوفی  -3یحیی ســعادت جو
فرزند محمدتقی به ش.ش  70متولد  1339صادره از مشــهد فرزند متوفی  -4شــهناز ســعادت جو فرزند محمدتقی به ش.ش  2053متولد 1334
صادره از مشــهد فرزند متوفی  -5اشــرف ســعادت جو فرزند محمدتقی به ش.ش  68822متولد  1348صادره از مشهد فرزند متوفی اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 5992

شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان مشهد
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای جمشید اسکندری تربقان دارای شناسنامه شماره  1532به شرح دادخواست کالسه  960600088از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن اسکندری تربقان به شناسنامه  564در تاریخ  1395/7/5در اقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن محروم منحصر اســت به -1 :علی اســکندری تربقان فرزند حســن به ش.ش  3221متولد  1339صادره از
تهران فرزند متوفی  -2مرضیه اســکندری تربقان فرزند حســن به ش.ش  3220متولد  1339صادره از تهران فرزند متوفی  -3نرگس اســکندری
تربقان فرزند حســن به ش.ش  5متولد  1334صادره از کاشــمر فرزند متوفی  -4فاطمه اســکندری تربقان فرزند حسن به ش.ش  30متولد 1310
صادره از تهران فرزند متوفی  -5جمشــید اســکندری تربقان فرزند حســن بــه ش.ش  1532متولد  1337صادره از تهــران فرزند متوفی  -6ایرج
اســکندری تربقان فرزند حســن به ش.ش  106متولد  1335صادره از شــمیران فرزند متوفی  -7اقدس اســکندری تربقان فرزند حسن به ش.ش
 10644متولد  1332صادره از تهران فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حســبی یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد .م الف 5993

شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان مشهد
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای غالمرضا داعیان بجســتانی دارای شناســنامه شماره  37369به شرح دادخواســت کالسه  960089از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســرور مرادی جزین به شناســنامه  1211در تاریخ  1395/9/30در اقامتگاه دائمی خود

اجراییه

مشخصات محکوم له بانک مهر اقتصاد نشانی تهران میدان فاطمی خیابان زرتشت غربی پ 12مشخصات محکوم علیه سید داود اذرکیش
فرزند سید احمد مجهول المکان مشخصات نماینده یا قائم مقام قانونی محکوم له مهدی نباتی سراوانی فرزند حسین نشانی تهران بلوار
میرداماد میدان مادر خ بهروز بن بست اول پ نماینده حقوقی محکوم له بانک مهر اقتصاد محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم
مربوطه به ش��ماره 9610090242600174و ش��ماره دادنامه مربوطه  9509970242601161محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت
مبلغ 430/000/000ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ13/528/000ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تایده
از تاریخ صدور چک لغایت یوم وصول وجه آن مطابق جدول شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسالمی ایران
درحق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر اجرایی درحق صندوق دولت .محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد
آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و
استیفا محکوم به از آن میس باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار
و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او
از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه
دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی
 -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ( ماده
 34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق م ا و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 ) 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو
با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی
معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده  21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از
مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد
بود ( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394

 10669مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 129دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
اجراییه

مش��خصات محک��وم له بابک اهرامی فرزند بیوک اقا نش��انی تهران بزرگراه رس��الت خیابان امی��ر هدایتی کوچه 193پالک 2
واحد 18مشخصات محکوم علیه امید حامد فرزند جواد مجهول المکان محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه
به ش��ماره 9610090242600179و شماره دادنامه مربوطه  9509970242601603محکوم علیه محکوم است به پرداخت
مبلغ 300/000/000ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 7/658/600ریال به عنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت یوم وصول وجه آن مطابق جدول شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی دولت
جمهوری اس��المی ایران درحق محکوم له و نیز پرداخت نیم عش��ر اجرایی درحق صندوق دولت .محکوم علیه محکوم اس��ت از
تاری��خ اب��الغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مف��اد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده  34قانون اج��رای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای
پرداخ��ت محک��وم ب��ه بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس باش��د چنانچه خود را قادر به
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف س��ی روز کلیه اموال خود را ش��امل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیر منقول
به طور مش��روح مش��تمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به
همراه مش��خصات دقیق حس��ابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص
ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه
دادخواس��ت اعس��ار به مقام قضایی ارائه نماید و اال به درخواس��ت محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای
محکومی��ت مال��ی  -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری
درج��ه هف��ت را در پ��ی دارد ( ماده  34قانون اجرای اح��کام مدنی و ماده  20ق م ا و ماده  16قان��ون نحوه اجرای محکومیت
مال��ی  -5 ) 1394انتق��ال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون
کافی نباش��د موجبات مجازات تعزیری درجه ش��ش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می ش��ود ( ماده
 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت س��ی روز ارائه ش��ود آزادی محکوم علیه
اززن��دان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توس��ط محک��وم علیه خواهد بود ( تبصره  1ماده  3قانون
نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394

 10671مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 129دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران
آگهی

خواهان محسن سرخی سیسی دادخواستی به طرفیت خوانده حسن توکلی به خواسته خلع ید تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران
نموده که جهت رسیدگی به شعبه  153دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی واقع در تهران بزرگراه شهید محالتی خیابان
ابوذر جنوبی مجتمع شهید محالتی ارجاع و به کالسه  950843ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  96/3/29ساعت 9/30تعیین شده
است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

 10675منشی دادگاه حقوقی شعبه  153دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران
آگهی

خواهان وحید توکلی بنفشه ورق دادخواستی به طرفیت جواد دوالبی امیر خجسته زنجان علی خانی به خواسته مطالبه وجه واعسار از
هزینه دادرس��ی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  177دادگاه عمومی حقوقی مجتمع
قضایی ش��هید بعثت تهران واقع در تهران ضلع ش��مالی ترمینال جنوب جنب مس��جد قدس مجتمع قضایی بعثت ارجاع و به کالسه
 9609980210200052ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  96/4/3ساعت 8/30تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و
درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

 10664مدیر دفتر شعبه  177دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بعثت تهران

با توجه به افتتاح
پروژههای آماده در دو
هفته گذشته و وعده
رییس جمهور مبنی
بر ادامه این روند
میتوان این گمانه و
احتمال را مطرح کرد
که برخی از پروژههای
اصلی وزارت ارتباطات
مانند فاز نهایی شبکه
ملی اطالعات ،دولت
الکترونیکی و پورتال
دسترسی آزاد به
اطالعات فعال آماده
بهرهبرداری نیستند

اصل معاون سازمان فناوری اطالعات اعالم کرده بود فاز آزمایشی این
پورتال در دهه فجر سال  95در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
این وعده در حالی محقق نشد که نصراهلل جهانگرد رییس سازمان
فناوری اطالعات در بهمنماه اعالم کرد این پورتال به زودی رونمایی
میشود که این وعده به زودی نیز با گذشت سه ماه ،هنوز به نتیجه
نرسیده اس���ت .درباره پروژه دولت الکترونیکی ،هرچند درگاه ملی
خدمات هوشمند به نشانی  iran.gov.irراهاندازی شده است اما افتتاح
این پروژه به طور رسمی هنوز اتفاق نیفتاده است .در اسفندماه وزیر
ارتباطات اعالم کرد دولت الکترونیکی آماده رونمایی است و تنها منتظر
اعالم زمان مناسب از سوی رییس جمهور هستیم.
ظاهرا رییس جمهور برای افتتاح این پروژه وقت نداش���ته است و
سرانجام ششم اردیبهشت ماه واعظی اعالم کرد :ما زیرساختهای دولت
الکترونیکی را کامال فراهم کردیم .بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز
اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغلههای رییس جمهور به بعد
از تعطیالت موکول شد .االن هم که با ایشان صحبت کردیم گفتهاند
که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این
بهرهبرداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم .دولت
الکترونیکی در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که
مردم با آنها در ارتباط هستند ،باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.
تاکید رییس جمهور بر افتتاح طرحهای تکمیلشده
با وجود آنکه وزیر ارتباطات میگوید توقف افتتاح طرحها در وزارت
ارتباطات به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی بودن این کار است،
حسن روحانی رییس جمهور به صراحت نظری کامال عکس این موضوع
را اعالم کرد.
کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ،روز گذشته و
در سفر تبلیغاتی خود در سالن فجر شهر بندرعباس با انتقاد از برخی

دلواپسیهای اخیر در مورد افتتاح پروژههای تکمیل شده در دولت
یازدهم توسط رییس جمهور ،اعالم کرد :برای افتتاح طرحهای تکمیل
شده به خاطر دلواپسها یک روز هم صبر نمیکنیم .وی افزود :فکر
میکردیم دلواپسها برای برجام دلواپس هستند اما بعد دیدیم که برای
افتتاح هم دلواپساند! بنابراین همان طور که رییس جمهور اعالم کرده
و منطق تبلیغات انتخاباتی هم میگوید ،قاعدتا نباید افتتاح پروژهای که
آماده باشد به تاخیر بیفتد .درواقع تنها فرق اخالقی این دولت با برخی
رفتارها در گذشته این خواهد بود که پروژه نیمهتمام را افتتاح نکند
وگرنه چرا انتخابات باید مانع افتتاح و آغاز به کار پروژههای آماده شود؟
افتتاح پروژههای مشابه
اما همانطور که اعالم شد ،در حالی افتتاح پروژههای اصلی وزارت
ارتباطات متوقف شده است که در دو هفته گذشته رییس جمهور و
معاون اول وی که هر دو کاندیدای انتخابات نیز هستند ،پروژههای
متعددی را افتتاح کردند.
اتفاقا یکی از این پروژهها هم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و
متعلق به شرکت مخابرات ایران (که خصوصی محسوب میشود) بود .در
مراسم افتتاح پروژه تانومای مخابرات ،اسحاق جهانگیری حضور یافت و
اتفاقا سخنرانی انتخاباتی پر سر و صدایی هم داشت.
در خصوص طرح تکاپو نیز انبوهی از تفاهمنامه در استانهای مختلف
از سوی وزیر ارتباطات و معاونان وی به امضا رسیده است.
شائبه آماده نبودن طرحها
در نهایت اینکه با توجه به افتتاح پروژههای آماده در دو هفته گذشته
و وعده رییس جمهور مبنی بر ادامه این روند میتوان این گمانه و
احتمال را مطرح کرد که برخی از پروژههای اصلی وزارت ارتباطات مانند
فاز نهایی شبکه ملی اطالعات ،دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد
به اطالعات فعال آماده بهرهبرداری نیستند.

فهرست پروژه های افتتاح شده در دو هفته گذشته

بــدرود زندگــی گفته و ورثه حین الفوت آن محروم منحصر اســت به -1 :غالمرضا داعیان بجســتانی فرزند حســین بــه ش.ش  37369متولد 1339
صادره از مشــهد فرزند متوفی  -2علیرضا داعیان بجســتانی فرزند حســین به ش.ش  407متولد  1351صادره از مشهد فرزند متوفی  -3حمیدرضا
داعیان بجســتانی فرزند حســین به ش.ش  960متولد  1344صادره از مشــهد فرزند متوفی  -4علی اصغر داعیان بجستانی فرزند حسین به ش.ش
 123متولد  1353صادره از مشــهد فرزند متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد .م الف 5994

شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان مشهد
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه خانم رویا توکلو دارای شناســنامه شــماره  968به شــرح دادخواست کالســه  960600063از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن توکلو به شناسنامه  2019در تاریخ  1395/10/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
و ورثه حین الفوت آن محروم منحصر است به -1 :رویا توکلو فرزند حسن به ش.ش  968متولد  1349صادره از ری فرزند متوفی  -2غالمرضا توکلو
فرزند حسن به ش.ش  58026متولد  1344صادره از مشهد فرزند متوفی  -3سپیده توکلو فرزند حسن به ش.ش  78متولد  1358صادره از مشهد
فرزند متوفی  -4فاطمه شفیع ثابت نیکو فرزند طالب به ش.ش  2944متولد  1323تهران همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 5995

شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان مشهد
رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه آقای حجتاله مالیی دارای شناســنامه شــماره  188به شــرح دادخواســت کالســه  960600095از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان یوســفعلی صادقیراد به شناســنامه  131در تاریخ  1395/6/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن محروم منحصر اســت به -1 :حجتاله مالیی فرزند یوســفعلی به ش.ش  188متولد  1338صادره از قوچان فرزند
متوفی  -2حســن صادقیراد فرزند یوســفعلی به ش.ش  85041متولد  1352صادره از مشــهد فرزند متوفی  -3اشرف صادقیراد فرزند یوسفعلی
به ش.ش  192متولد  1347صادره از قوچان فرزند متوفی  -4حسین صادقیراد فرزند یوسفعلی به ش.ش  85042متولد  1354صادره از مشهد
فرزند متوفی  -5زیبا صادقیراد فرزند یوســفعلی به ش.ش  85040متولد  1350صادره از مشــهد فرزند متوفی  -6زهرا مالیی فرزند غالمرضا به
ش.ش  5متولد  1317صادره از چناران همسر متوفی  -7مرضیه صادقیراد فرزند یوسفعلی به ش.ش  6054متولد  1357صادره از مشهد فرزند
متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 5996

شعبه  6شورای حل اختالف شهرستان مشهد

متن آگهی

پیرو آگهی قبلی به آقای موســی فالح زاده کیابانی فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشــود در مورد دادخواســت شــرکت مکث تجارت کاال با مدیریت
مهدی شــگفتی با وکالت عمادالدین ناظر مقدم به طرفیت شــما به خواسته مطالبه وجه بموجب حکم شماره  9609977502200031در پرونده کالسه
 9509987502200244حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ســی و چهار میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ یک میلیون
و هفتصــد و نــود و هزار و پانصد ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریــال بابت هزینه درج آگهی روزنامه و حق الوکاه وکیل طبق
تعرفه و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ ســر رســید چک  93/12/30الی یوم االداء که بر مبنای نرخ تورم شــاخص بانک مرکزی جمهوری ســالمی ایران
توســط دایره اجرا محاســبه در حق خواهان مراتب بدینوســیله در روزنامه درج میگردد .رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی
قابل واخواهی در این شورا است .م الف  5980شعبه  29شورای حل اختالف مجتمع شماره یک شهرستان مشهد

دادنامه

پرونده کالس��ه  9409980242101281ش��عبه  124دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید باهنر تهران تصمیم نهایی شماره
 9509970242100780خواهان تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت ساار بالوی پور فرزند سبهان به نشانی تهران یوسف اباد میدان کالنتری
بینخیابان42و 45پالک 395طبقهدومواحد 8خواندهعلیرضافضلعلیفرزندمحمدبهنشانیمجهولالمکانخواستههامطالبهخسارتتاخیر
تادیه مطالبه خسارت دادرسی مطالبه وجه چک گردشکار -خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از
ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به
محتویات پرونده پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در این پرونده خواهان
تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم سارا بالوی پور دادخواستی به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون و دویست هزار
ریال وجه یک فقره چک به شماره 330721مورخه 94/8/16بانک مسکن به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
به طرفیت خوانده اقای علیرضا فضلعلی تقدیم داشته است بدین شرح که خواهان به استناد تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت مدعی
است وجه چک مذکور را از خوانده طلبکار می باشد و خوانده از پرداخت امتناع می نماید از انجایی که وجود سند تجاری در ید دارنده سند
اماره بر وجود دین بر ذمه خوانده صادر کننده می باشد و خوانده با وصف ابالغ قانونی حضور نیافته و الیحه ای هم تقدیم نداشته است ادعای
خواهان را محرز و مسلم تشخیص با پذیرش خواسته خواهان مستندا به مواد 249و 310و311و 312قانون تجارت ومواد 198و 515و519
و 522قانون ائین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون و دویست هزار ریال وجه چک فوق الذکر به انضمام هزینه
دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االدا وفق شاخص اعالمی باک مرکزی در حق خواهان محکوم
می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس ا زابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
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پرونده کالس��ه  9509980242100256ش��عبه  124دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی ش��هید باهنر تهران تصمیم نهایی ش��ماره
 9509970242101397خواهان محمدباقر مرادی فرزند قربانعلی با وکالت خانم سیده معصومه علوی فرزند سید مصطفی به نشانی تهران
خ کریمخان زند ابتدای حافظ جنوبی نبش خ ولدی پ424ط2و 3دفتر وکالت ارسطو مهدیخانی خواندگان محمدرضا جمالیان به نشانی تهران
حکیمیه خ خرم خ سحر سه نبش شاهین جنوبی پالک 5واحد 6طبقه سوم فاطمه جمالیان به نشانی مجهول المکان خواسته ها تامین خواسته
و مطالبه وجه چک گردشکار -خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به
کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور
وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای دادگاه در این پرونده خواهان محمدباقر مرادی با وکالت
خانم سیده معصومه علوی دادخواستی به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ یک میلیاردو یکصد میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره
 46/356290/1436مورخه 95/2/30بانک ملت به انضمام خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت خواندگان خانم
فاطمهجمالیانواقایمحمدرضاجمالیانتقدیمداشتهاستبدینشرحکهخواهانبهاستنادتصویرمصدقچکوگواهینامهعدمپرداختمدعی
است وجه چک مذکور را از خواندگان طلبکار می باشد و خوانده از پرداخت امتناع می نماید از انجایی که وجود سند تجاری در ید دارنده سند اماره
بر وجود دین بر ذمه خوانده صادر کننده می باشد و خواندگان با وصف ابالغ قانونی حضور نیافته و الیحه ای هم تقدیم نداشته است ادعای خواهان
را محرز و مسلم تشخیص با پذیرش خواسته خواهان مستندا به مواد 249و 310و311و 312قانون تجارت ومواد 198و 515و 519و 522قانون
ائین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال وجه چک فوق الذکر به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت یوم االدا وفق شاخص اعالمی باک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی ظرف
بیست روز پس ا زابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
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مشخصات محکوم له موسی بهروز پور فرزند حسین نشانی تهران شهرک شریعتی شانزده متری یعقوبی پالک31ط 2مشخصات محکوم
علیه اسحق طریقی فرزد جالل مجهول المکان محکوم به به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به  9509970210601159محکوم
علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 000وجه سه فقره چک مجموعا به مبلغ هشتصد و بیست و پنج میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی
و خسارت تاخیر تادیه هر کدام از چکها از سررسید ان تا زمان رسیدن و اجرای حکم بر مبنای تغییر شاخص بانکی در حق خواهان صادر
واعالم می نماید و هزینه نیم عشر دولتی .محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ( ماده
 34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میس
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق م ا
و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 ) 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده
 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ) 1394
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مشخصات ابالغ شونده حقیقی فاطمه گروسی واالیش کدملی  4899926405نام پدرمحمدرضا کد پستی  3361637516نشانی استان
البرز شهرستان ساوجبالغ هشتگرد قدیم ابتدای خ مصلی پ 1مدارک پیوست در خصوص تجدیدنظرخواهی سعیده رئیسی شیویاری به
طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 9501089صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدیدنظرخواهی به شما
ابالغ می شود مقتضی است حسب ماده  346قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقالب در امورمدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف
دهر وز پس ا رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارسال میگردد.
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بهره برداری از فازهای  ٢٠و  ٢١پارس جنوبی

رییس جمهور

 27فروردین

فاز دوم طرح پتروشیمی کاویان در عسلویه

رییس جمهور

 27فروردین

پتروشیمی تخت جمشید

رییس جمهور

 27فروردین
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معاون اول

 29فروردین

تصفيه خانه ي فاضالب شهر پرند

معاون اول

 29فروردین

بیمارستان  ٦٠٠تختخوابی بوعلی سینا شیراز

رییس جمهور

 31فروردین

طرح اتصال فيبر نوري به منازل

معاون اول

 4اردیبهشت

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس هرمزگان

رییس جمهور

 10اردیبهشت
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موج

فیبرنوری گزینه مناسب
برای مشترکان پرمصرف است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره نحوه اطالع
کاربران از تحت پوش���ش قرار داشتن شماره تلفن آنها
تحت فیبر نوری و درخواست سرویسهای جدید توضیح
داد.
ایسنا  -رسول س���راییان با بیان صرفه اقتصادی
بستههای جدید مخابرات برای کاربران گفت :هزینه این
بستهها خیلی باال نیست اما با توجه به اینکه هریک از
بستههایی که تعریف شده ،گیگ مصرف باالیی دارد،
کاربران باید متناسب با آن هزینه بپردازند .این بستهها
برای افرادی که مصرف باالیی داش���ته باشند ،صرفه
اقتصادی دارد .کسی که نیاز به اینترنت پرسرعت دارد ،به
مشاهده فیلم و برنامه آنالین میپردازد ،با این سرویس،
اینترنت با سرعت و کیفیت باال دریافت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه درحالحاضر هشت شهر کشور ازجمله
تهران ،مشهد ،اصفهان ،تبریز ،شیراز ،اهواز ،کرمانشاه و
کرج دارای این قابلیت هستند ،ادامه داد :البته تمامی
نقاط این شهرها تحت پوشش نیست .ما از مجتمعهای
مسکونی و تجاری ش���روع کردیم .درحالحاضر نیز در
تهران تعدادی از مجتمعهای مسکونی و تجاری تحت
پوشش قرار دارند .افراد و متقاضیان میتوانند به مراکز
مخابرات مراجعه کنند و با توجه به بستههایی که انتخاب
میکنند ،باید هزینه بپردازند.
مدیرعامل مخابرات ایران در پاسخ به اینکه بستههای
کنونی مخابرات چه تفاوتی با تعرفههای قدیمی مخابرات
دارد ،گفت :بستههایی که تعریف کردیم ،مشابه بستههای
اپراتورهاس���ت و کاربران با مراجعه به پورتال مخابرات
میتوانند از این بستهها آگاه شوند .این بستهها از نظر
تعرفه اینترنت تفاوتی نمیکند .البته دو مدل وجود دارد؛
یکی اینکه مودم خانه و سیمکشی داخلی داخل بسته
باشد که به عهده ماستیا خارج از بسته باشد که خود
مردم متقاضی هستند.
سراییان با بیان اینکه مشترکان  ADSLاگر محدودهشان
تحت پوشش باشد ،میتوانند فیبر را جایگزین کنند،
توضیح داد :دو دس���ته مش���تری داریم؛ کسانی که
درحالحاضر روی  ADSLهستند که میتوانند تقاضا
بدهند و آنها را روی فیبر ببریم و کس���انی که ADSL
ندارند و ما برایشان فیبر ایجاد میکنیم.
وی ادامه داد :اگر کاربران شماره تلفن خود را در پورتال
وارد کنند ،به آنها نشان میدهد که تحت پوشش هستند
یا خیر و در صورتیکه کاربر تحت پوشش باشد ،فرآیند
راهاندازی فیبر  ۴۸ساعت طول میکشد.
به گفته سراییان مخابرات ایران از قبل هم در پروانه
خود ارایه س���رویس فیبر نوری را داشت و از یک سال
گذشته فکر کردیم باید به این حوزه وارد شویم و آن را
به بهرهبرداری برسانیم و در طول این یک سال هم برای
این پروژه  ۱۲۰۰میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.

