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اپلیکیشنی برای تشخیص
ریسک بیماری

فنالندیها یک اپلیکیشن موبایلی ساختهاند که با
استفاده از هوش مصنوعی خطر بیماری را در افراد
تشخیص میدهد.
مهر  -مرکز تحقیقات فنی  VTTدر فنالند روش
تحلیل اطالعاتی مبتنی بر هوش مصنوعی ساخته
که میتوان آن را در اپلیکیشنهای موبایل به کار برد.
در همین راستا با شرکت سازنده اپلیکیشن Odum
همکاری کرده است .این برنامه ریسکهای سالمتی
کاربران را تخمین میزند و در صورت لزوم توصیههایی
به آنها میکند.یکی از محققان این پروژه میگوید :با
توجه به الگوریتمی که ارایه شده ،میتوان خطرهای
سالمت نیروی کار را طی  ۱۲ماه سنجید .صحت این
آزمایشها نیز  ۸۰درصد است.
همچنین ای���ن برنامه اف���راد در معرض خطر را
راهنمایی میکند تا آزمایش بهداشتی الکترونیکی
کاملی انجام دهد.
در همین راس���تا مدیر ارشد اجرایی  Odumنیز
میگوید :هزینههای خدمات درمانی با سرعت زیادی
در حال رشد است و از سوی دیگر به اندازه کافی به
مشکالت مربوط به بیماریها پرداخته نمیشود .هدف
ما کاهش نرخ مرخصیهای استعالجی میان کاربران
این اپلیکیشن و افزودن  ۱۰سال به زندگی آنهاست.
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پیکسل 2
تابستان به بازار میآید

سهم اپل از بزرگترین بازار موبایل جهان آب رفت

اپلیکیشن

کتاب الکترونیک اپل را فیلتر کردند.

های ویدیویی Tencent Videoو Youku
در پی آن سرویس
 Tudouو China Readingدر حوزه کتاب الکترونیکی جایگزین

با بررسی عملکرد اپل در بازار چین میتوان به این موضوع پی برد
که اپل تمام سرویسهایی که برای کاربران آمریکایی در نظر گرفته،
همچون  Apple Musicو پرداخت موبایلی ( )Apple Payرا در
اختیار کاربران چینی هم قرار داده ،اما این سرویسها محبوبیت چندانی
کسب نکردهاند .درواقع سرویسهایی که توسط شرکتهای چینی
ارایه شده ،به لحاظ بومیبودن بیشتر مورد توجه کاربران چینی قرار
گرفته است.
با افزایش رقابت در عرصه موبایل ،اپل اقدام به تقویت سرویسهای
اپل موزیک iTunes Movies ،و  iBookدر چین کرد .اما پس از
چند ماه فعالیت ،مقامات رگوالتوری چین سرویسهای پخش فیلم و

سرویسهای اپل شد که این موضوع بهشدت باعث کاهش درآمد اپل
از سرویسهایش شد.از سوی دیگر همه سرویسهای اپل پولی بود،
درحالیکه اکثر سرویسهای محلی چین به شکل رایگان در اختیار
کاربران قرار میگرفت و کاربران چینی به استفاده رایگان از خدمات
پخش موسیقی آنالین عادت کردهاند.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند اپل فرهنگ بومی چین را درک
نکرده و نتوانسته با آن سازگار شود.
البته اپل هنوز هم راههایی برای حفظ جایگاهش در بازار چین دارد.
سال گذشته ،چین با پشت سر گذاشتن آمریکا بهعنوان بزرگترین
بازار اپاستور در جهان معرفی شد؛ بنابراین پیشبینی میشود اگر
اپل سهم کنونی خود را در بازار موبایل چین حفظ کند ،تا سال 2020
فروش اپاستور در این کشور به دو برابر افزایش خواهد یافت .البته
یکی از دالیل اصلی موفقیت اپل در بازار چین ،عدم حضور گوگل است.
با همه این اوصاف نمیتوان پیشبینی کرد که در آینده چه اتفاقی
میافتد و آیا اپل همچنان میتواند در بازار چین به فعالیتش ادامه دهد
یا باید از سود چنین بازار بزرگی چشمپوشی کند.

آشنایی با اپلیکیشنی که به سرعت محبوب شد

رییس واحد تولید گوشی پیکسل
استعفا داد

دیوید فاستر ،معاون واحد توسعه سختافزارهای
گوگل و مدیر واحد تولید گوشیهای پیکسل پس از ۶
ماه فعالیت گوگل را ترک کرد .او قبال در شرکت آمازون
مشغول به کار بود.
فارس -وی مغز متفکر طراح گوشیهای هوشمند
پیکسل گوگل بود که با استقبال عمومی هم مواجه
شد .عالوهبراین وی در طراحی بلندگوی هوشمند
 homeهم نقش اصلی و مهم را ایفا کرد.
گوشیهای پیکسل و پیکسل ایکسال نخستینبار
در اکتبر س���ال  2016عرضه ش���دند و قرار است
مدلهای تازهتر آنها هم با امکانات بیشتر طی ماههای
آینده به بازار بیایند.
گوگل در س���ال گذش���ته برای طراحی بهینه
ال Rick
گوشیهای پیکس���ل و پیکس���ل ایکس
 Osterlohاز مدیران سابق ش���رکت موتوروال نیز
استخدام کرد .فاس���تر قبل از پیوستن به گوگل در
آمازون مسوولیت طراحی و تولید بلندگوهای هوشمند
اکو و تبلتهای کیندل را بر عهده داشت و برای مدت
ام و اپل هم کار کرده بود.
بی
کوتاهی در آی

فناوران  -شایعات حاکی از آن است که گوگل امسال گوشیهای پیکسل را دو ماه زودتر از سال گذشته به بازار عرضه میکند .بنابراین برخالف سال
ها که با نام  Pixel 2و Pixel
گذشته که گوشیهای پیکسل پاییز عرضه شدند ،تابستان امسال باید منتظر عرضه محصوالت موبایلی گوگل باشیم .این گوشی
 Xl2به بازار عرضه میشوند ،همانند سال قبل با ویژگیهای نرمافزاری و سختافزاری بهتری در اختیار مشتریان قرار میگیرند.

فیساپ چگونهکار میکند؟

مدتی است اپلیکیشن جالبی به نام «فیساپ» ()FaceApp
بیشتر کاربران گوشیهای هوشمند حتی چهرههای معروف را
درگیر خود کرده است؛ حال سوالی که ایجاد میشود این است
که کارکرد این برنامه چگونه است و فیساپ با چه مکانیزمی
ما را پیر ،جوان ،زن یا مرد میکند؟
ایسنا  -براس���اس گزارش تککرانچ ،این برنامه میتواند با
ایجاد تغییرات ظاهری در چهره ،سن ،جنسیت و ویژگیهای

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد مهدی عمرانی دارنده شناســنامه شــماره  80فرزند محمد از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده كه مرحوم محمد عمرانی در تاریخ  1390/1/8در شهرستان مهدیشهر اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گقته
ورثه آن مرحوم منحصر است  -1مارجان نادعلیان به شماره ملی  5309773096فرزند باباویردی نسبت با متوفی همسر  -2طیبه
عمرانی به شماره ملی  4609410168فرزند محمد نسبت با متوفی فرزند  -3محمد مهدی عمرانی به شماره ملی 5309928340
فرزند محمد نسبت با متوفی فرزند  -4نوریه عمرانی به شماره ملی  5309970835فرزند محمد نسبت با متوفی فرزند اینك با
انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یك نوبت آگهی مینماید تا هركسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باشــد از تاریخ انتشــارآگهی ظرف مدت یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه به جز ســری ور سمی كه
بعد از این موعد ابراز شود از درجه اعتبار خواهد بود  .م الف 245
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف مهدیشهر
آگهی ابالغ احضاریه
نظر به اینکه در پرونده كالســه  102/951198این شــعبه موضوع شــکایت ســید جالل هاشــمی علیه متهم سعید نصیری
صادقلو دایر بر جعل عنوان و تحصیل مال نامشروع از طرف این مرجع تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن
محــل اقامــت آن ممکن نگردیده بدین وســیله در اجرای ماده  115قانون آئین دادرســی كیفری مراتب به نامبــرده ابالغ تا مورخ
 1396/3/24راس ســاعت  09:00در این شــعبه جهت پاسخگویی و دفاع از اتهام خویش حاضر شود در غیر اینصورت در صورت
عدم حضور اقدامات قانونی را در پی خواهد داشت45/96.
دفتر شعبه  102دادگاه كیفری دو شهرستان ساری
آگهی احضار متهم
جناب اقایان علی خســروی و شــاپور نورالهی نمین به شــما ابالغ میگردد از آنجایی كه شــکایتی از طرف ســید رضا حسینی
علیه شــما دایر بر عدم رعایات نظامات دولتی منجر به فوت به میزان  30درصد برای هز یك مجموعا  60درصد در پرونده كالســه
 1-941199ب شــعبه اول بازپرســی دادســرای عمومی و انقالب ســاری مطرح نموده اند لذا ظرف مهلت یك ماه از تاریخ انتشــار
ایــن آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شــعبه حضور یافتــه و یا وكیل معرفی نمایید در غیر اینصــورت غیابا اتخاذ تصمیم
خواهد شد46/96.
بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب ساری
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول
بموجب پرونده كالســه  960407له بهروز جعفر پور با وكالت اقای فریدون برزوئی علیه ســید محمد حسینیان جهت وصول
محکوم به و هزینه های اجرایی اموال مشروحه زیر متعلق به محکوم علیه توقیف و به مبلغ  216/000/000ریال ارزیابی ومقرر
شــده در روز ســه شنبه مورخ  1396/2/26از ســاعت  9الی  11از طریق مزایده حضوری در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام
مدنی ساری بفروش برسد و قیمت از میزان ارزیابی شده شروع و به كسانی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد
شــد ضمنــا  10درصد از قیمت پیشــنهادی نقدا از برنده اخذ و مابقی باید ظرف یکماه پرداخــت گردد همچنین در صورت انصراف
یا عدم پرداخت به موقع مابقی وجه  10درصد ســپرده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شــد مال مورد مزایده عبارت اســت از
 -1ملکی واقع در كوی  22بهمن روســتای مشــهدی كال كه قطعه زمینی با كاربری خانســرای مســکونی به مساحت تقریبی  148متر
مربع خارج از بافت مسکونی روستایی در نزدیکی سالن ورزشی چند منظوره دهقان نژاد در داخل كوچه احداثی جدیدی از قطعات
تفکیکی مربوط به باغ غفرانی به پالک  20واقع شده است كه به مبلغ  111/000/000ریال میباشد و  -2یك قطعه زمین تفکیکی
بشماره پالک  62به مساحت تقریبی  150متر مربع كه شماال به طول  10متر به كوچه  2متر شرقا به طول  15متر به محدوده پالک
 63و جنوبا به طول  10متر به پالک  64و غربا به طول  15متر به پالک  61میباشد كه ارزش ملك فوق به مبلغ 105/000/000
ریال اعالم شــده است متقاضیان میتوانند جهت كســب اطالعات بیشتر از مال مورد مزایده به دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی
دادگستری ساری مراجعه نمایند48/96.
دادورز اجرای احکام مدنی ساری
دادنامه
پرونــده كالســه  9409981112900061شــعبه  1دادگاه تجدیــد نظــر اســتان مازنــدران تصمیــم نهایــی شــماره
 9609971515400073تجدید نظر خواه خانم مهبانو قاســمی فرزند عباســعلی به نشانی شهرستان بابل كتی غربی زمین فوتبال
پرســتو  6منزل ســیتفر تجدید نظر خواندگان  -1اقای اسماعیل شهید پور فرزند علی  -2اقای رمضانعلی دشتی ناصرابادی فرزند
قاسم با وكالت خانم فهیمه زرین مهر فرزند مختار به نشانی مازندران بابل بابل میدان هالل احمر پاساژ امیر ط  -3 - 3اقای سید
مهدی آقازاده گنجی به نشــانی شهرســتان بابل تجدید نظر خواسته دادنامه شماره  95-511مورخ  1395/5/14صادره از شعبه
 101دادگاه كیفری دو شهرســتان بابل رای دادگاه  :تجدید نظر خواهی خانم مهبانو قاســمی از دادنامه شــماره  95-511صادره
از شــعبه  101دادگاه كیفری دو شهرســتان بابل نســبت به برائت تجدید نظر خواندگان به اســامی اقایان  -1اسماعیل شهید پور
 -2رمضان علی دشــتی ناصر ابادی  -3ســید مهدی اقازاده گنجی بابت بزه ارتکاب در فروش مال غیر پذیرفتنی نیســت زیرا رای
مزبــور به حکایت مندرجات اوراق پرونده منطبق بر موازین شــرعی و قانونی صادر گردیــد و تجدید نظر خواهی بعمل آمده در این
مرحله از رســیدگی بگونه ای نیســت كه بتواند بر اســاس این رای خلل و خدشه ای وارد نماید و موجبات نقض ان را فراهم نماید
لــذا به اســتناد بند الف ماده  455قانون ایین دادرســی كیفری مصــوب  1392با رد تجدید نظر خواهــی رای مزبور تایید میگردد
رای صادره قطعی میباشد96/47 .
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران
دادنامه
پرونده كالســه  9509981512000101شــعبه  107دادگاه كیفری دو شهرستان ســاری  107جزایی سابق تصمیم نهایی
شــماره  9609971512000065خواهان اقای محمد عباســی فرزند ابراهیم به نشــانی ســاری جاده ســاری قائم شــهر روستای
كردخیــل منــزل پــدری خواندگان  -1خانم مینا حیدری فرزند منوچهر به نشــانی ســاری خیابان خیام خیام  5پــالک  -2 - 86اقای
ســلیمان الرین فرزند حســین به نشانی بابلســر كله بست هادی  3028خواســته اعســار از پرداخت محکوم به  . /رای دادگاه در
خصوص دادخواســت اقای محمد عباســی فرزند ابراهیم به طرفیت  -1مینا حیدری فرزند منوچهر  -2سلیمان الرین فرزند حسین
به خواتسه صدور حکم اعسار به تقسیط محکوم به ( دیه) نسبت به دادنامه شماره  9309971512001256این دادگاه با توجه
به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان در عوض دین وجه یا مالی تحصیل ننموده و خواندگان نیز در جلسه رسیدگی
دادگاه حضور پیدا نکرده و نتوانسته مالئت سابق یا فعلی خواهان را ثابت نمایند و از سوی دیگر با امعان نظر به اینکه مفاد گواهی
گواهان تعرفه شده از سوی خواهان و مفاد استعالم به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و امالک و راهور ناجا داللت بر فقدان مالئت
خواهان داشــته و نامبرده ســوگندد یاد نموده كه توانایی پرداخت دین را به صورت یکجا نداشته و مالئت فعلی یا سابق ایشان نیز
برای دادگاه محرز نمیباشــد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشــخیص داده و ضمن قبول اعسار خواهان از پرداخت دفعتا واحده
محکــوم به نامبرده را متمکن در پرداخت محکوم به به نحو اقســاط تشــخیص داده و مســتندا به مــواد  7و  11قانون نحوه اجرای
محکومیت های مالی و ماده  198قانون ائین دادرســی مدنی مقرر میدارد خواهان مکلف اســت محکوم به را در یازده قسط مساوی
پرداخت نماید تاریخ هر یك از اقســاط ســی ام هر ماه تعیین میشــود چنانچه خواهان از پرداخت هر یك از اقســاط ظرف ده روز
تاخیرنماید اقساط موجل تبدیل به حال شده و باید همه را یکجا پرداخت نماید در غیر اینصورت با بازداشت ایشان موافقت میشود
رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان مازندران میباشد96/49 .
رئیس شعبه  107دادگاه كیفری دو ساری
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سندرسمی
برابر رای شماره  139660317007000295هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حمید پورمند فرزند مهمید بشماره شناسنامه
 30صادره از كهگیلویه بشــماره  4251263138در ششــدانگ یك باب ساختمان به مســاحت  125/01متر مربع مفروز و مجزی
شــده از پالک  5660اصلی واقع در بخش یك بهبهان خریداری از مالك رســمی محمد عبداله نسب  -فریدون نور بخش  -مرتضی
كیمیــاوی مقدم محرز گردیده اســت لذا مراتب به منظــور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادر خواهد شد .م الف  76تاریخ انتشار نوبت اول  96/2/11 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/2/26
رئیس ثبت اسناد و امالک بهبهان  -افشین
اصالحیه
پیــرو اگهی كالســه  9509988404800216شــعبه  5دادگاه انقالب اســالمی روانســر چاپ در
روزنامه فن آوران  6اردیبهشــت دادرس علی البدل دادگاه انقالب شهرســتان روانســر صحیح میباشد
بدینوسیله اصالح میگردد.
دادرس علی البدل دادگاه انقالب شهرستان روانسر

ظاهری موجود در چهره را با توجه به انتخاب کاربر تغییر دهد.
ایده تولید برنامههایی که چهره را تغییر میهند جدید نیست
اما نزدیکبودن نمونههای فیساپ به واقعیت و طبیعیبودن
چهرههای تغییریافته از مهمترین ویژگیهای این اپلیکیش���ن
اس���ت.این برنامه تحت نظر گروهی از برنامهنویسان روسی در
سنپترزبورگ تولید شده است.
در این برنامه از الگوریتمهای یادگیرنده هوش مصنوعی بر
مبنای شبکههای عصبی استفاده شده است.
یاروس�ل�او گونچاروف رییس تیم برنامهنویسان این برنامه
میگوید :ما از فناوری جدیدی بر مبنای ش���بکههای عصبی
استفاده کردیم که میتواند تغییراتی واقعی و طبیعی در صورت
افراد ایجاد کند.
وی افزود :تفاوت اصلی ما با دیگر برنامهها واقعیبودن تصاویر
تغییریافته است .برنامههای دیگر با فیلترگذاری روی تصاویر
صرفا در پی ایجاد تغییرات خندهدار روی چهره هس���تند ،اما
فیساپ با اسکن اجزای مختلف صورت میتواند حالت آنها را
در وضعیتهای مختلف شبیهسازی کند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/14-139560322002010693هئیت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملــك زابل تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نســیم برچی محدث فرزند انور به شــماره
شناسنامه  612صادره از زابل در ششدانگ یك باب خانه به مساحت  275/5متر مربع در قسمتی
از پالک  862فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان شهر زابل خیابان شهید باقری شمالی چنب
پمپ كرد ثمندانی خریداری از مالك رسمی آقای محمد سردشتی بیرجندی محرز گردیده است لذا
بــه منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  72تاریخ
انتشار نوبت اول  :یك شنبه  96/01/27تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 96/02/11
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1395/10/26-139560322002011262هئیت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك زابل
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالم بردابر گلوی فرزند حســن به شماره شناسنامه 1495
صادره از زابل در ششدانگ یك باب خانه به مساحت  215متر مربع احداثی در قسمتی از پالک 520
فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیســتان شــهر زابل بلوار بسیج  -بسیج  2محرز گردیده است لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص نسبت
به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
 2مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خود را بــه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  81تاریخ انتشار
نوبت اول  :یك شنبه  96/01/27تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 96/02/11

گونچاروف خاطرنشان کرد :تا جایی که من اطالع دارم هیچ
طرح ،تحقیق یا مقالهای که بتواند تغییرات روی تصاویر را با
کیفیت فیساپ تولید کند ،منتشر نشده است.
گونچاروف گفت :برنامه با توجه به انتخ���اب کاربر اجزای
صورت را با استفاده از اندازهگیریهای مختلف و الگوریتمهای
موجود تغییر میدهد ولی این موضوع به همین سادگی اتفاق
نمیافتد.
برای اضافه کردن یک خنده ساده به چهره کارهای زیادی
باید انجام بگی���رد .لبخند صرفا در لب تغیی���ر حالت ایجاد
نمیکند؛ بلکه حالت چش���مها ،ابروها ،گونهها و حتی پیشانی
باید مورد توجه قرار بگی���رد و فناوری هوش مصنوعی موجود
در برنامه سعی میکند مناسبترین انتخاب را برای هر حالت
انجام دهد.
ثابت نگه داشتن نسبت اجزای صورت با توجه به تغییرات
اعما لشده مهمترین بخش تغییر چهره محسوب میشود که
فیساپ بهخوبی توانسته از پس آن بربیاید و این موضوع در
باورپذیربودن چهره تغییریافته کامال مشهود است.

میلیونگوشی
بر اساس گزارش سونی،
این ش��رکت در سال ۲۰۱۶
کمتر از  15میلیون دستگاه
گوشی از سری اکسپریا به
فروش رسانده است.
فناوران  -سونی گزارش
مالی س��ال  ۲۰۱۶را منتشر
کرده است .بخش تفریح و
سرگرمی و همچنین تولید
قطعات نیمهرسانای سونی
س��ود خوبی برای سونی به
همراه داش��ته ،اما بخش
موبایل این شرکت عملکرد
خوبی نداشته است.
بر ای��ن اس��اس درآمد
ساالنه بخش موبایل سونی
با کاه��ش  32/7درصدی
روبهرو ش��ده است .علت
اصلی کاهش درآمد ساالنه
بخ��ش موبایل س��ونی،
افت فروش این گ��روه از
محصوالت کمپانی ژاپنی در
اروپا ،خاورمیانه و آمریکای
التین اعالم شده است.
گزارشها حاکی اس��ت
که سونی تنها در مناطقی
فعالیت خود را ادامه داده که
تجارت موبایل سودده بوده
است .همین امر کاهش تعداد
گوشیهای جدید اکسپریا را
توجیه میکند.
کمپانی سونی در سهماهه
نخس��ت  ۲۰۱۷تنه��ا 2/9
میلیون دس��تگاه گوشی
فروخته اس��ت ،درحالیکه
محصولی مانند گلکس��ی
 S8توانسته طی چند روز،
فروشی بیشتر از این آمار
داشته باشد.
با وجود اینکه سونی در
زمینههایی مانند سرگرمی
موفق عمل کرده اس��ت،
بخش موبای��ل آن با نزول
شدیدی همراه شده است.

آگهی ابالغ رای صورت مجلس افرازی

پیــرو آگهی ابالغ افراز شــماره  -14037زمورخ  1395/9/30در خصوص درخواســت افراز
پــالک  1/204اصلی واقع در بخش  2سیســتان شــهر زابل مورد تقاضای خانــم خدیجه ذخیره رود
معجنــی از مالیکن مشــاعی پالک فــوق حدود اصالحی قطعه مورد تقاضا بشــرح ذیل میباشــد .قطعه
افرازی  :ششــدانگ یك دربند مغازه با حفظ كاربری فضای ســبز گردشگری به مساحت  96متر مربع
پالک ..فرعی از  1اصلی مفروز و مجزا شده از  204فرعی از اصلی مذكور واقع در بخش  2سیستان
شهر زابل روبروی ترمینال جدید با حدود اربعه شماال بطول  16/80متر دربها و دیواریست بکوچه
شــرقا بطول  0/40متر دیواریست به باقیمانده پالک  204فرعی جنوبا به طول  20متر دیواریست
بــه پالک مرقــوم غربا بطول  11/20متر دیوار بدیوار پالک مذكور حقوق ارتفاقی ندارد و در ســهم
و تصــرف خانم خدیجه ذخیره رود معجنی قرار دارد بها طبق ارزیابی  50/000/000ریال اســت -
قســمت باقیمانده  :بعلت متعدد بودن قطعات مشاعی قسمت باقیمانده مشخص نگردید لذا پس از
كســر قطعات افرازی قبلی و فعلی در ســهم و تصرف سایر مالیکن مشاعی قرار دارد لذا مراتب طبق
ماده  6ائین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع و  2قانون افراز و فروش امالک مشاع و  18ائین
نامه اسناد رسمی الزم االجرا قانون ثبت آگهی میگردد تا چنانچه اعتراضی نسبت به عملیات افرازی
دارند از تاریخ انتشــار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را كتبا به دادگاه محل وقوع ملك
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

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل
آگهی ابالغ وقت رسیدگی ( مربوط به دادگاه با فرض وجود كیفرخواست)

بــه موجــب كیفرخواســت شــماره  9410435477001490در پرونــده كالســه
 9309985479200655برای  -1عبدالرئوف گرگیچ فرزند نظر  -2ســعید شــهركی فرزند امیر
 -3مهدی شــهركی فرزند امیر به اتهام ضرب و جرح عمدی و ادم ربایی مربوطه وقت رســیدگی به
تاریخ  96/6/14ســاعت  09در ایــن پرونده صادر گردیده كه با عنایت بــه مجهول المکان بودن و
عدم دسترســی به متهمین مراتب یك نوبت منتشــر تا متهمین جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت
مقرر فوق پس از نشرآگهی در این شعبه حاضر شود 7 .
شعبه  5دادگاه كیفری یك استان سیستان و بلوچستان مستقر در زابل

فروش انفجاری تمام موجودی
 Mi 6شیائومی

شیائومی اعالم کرده که چند دقیقه پس از عرضه
گوش���ی  ،Mi 6کل موجودی این گوش���ی به اتمام
رسیده است.
فن��اوران  -ش���یائومی یک���ی از بزرگترین
تولیدکنندگان گوشی در چین است که نام اپل چینی
را یدک میکشد.
ای���ن کمپانی اس���تراتژی خاصی ب���رای فروش
گوشیهایش دارد که به گشنگی بازار معروف است.
بر این اساس تبلیغات زیادی برای عرضه محصوالتی
میکند که هن���وز به بازار عرضه نش���ده و اقدام به
پیشفروش همان محصول خاص میکند.
بر این اس���اس پس از عرضه کل موجودی آن به
فروش میرس���د و کاربرانی که موفق به خرید این
گوشی نش���دهاند ،باید منتظر عرضه این گوشی در
آینده باشند.
 Mi 6هم پرچمدار جدید ش���یائومی است که با
وجود امکانات فوقالعادهای که دارد ،با قیمت مناسبی
در اختیار مشتریان قرار گرفته است.
این گوشی در سه نسخه عرضه شده است؛ قیمت
نسخه  ۶۴گیگابایتی  Mi 6معادل  ۳۶۰دالر و نسخه
 ۱۲۸گیگابایتی آن معادل  ۴۲۰دالر در نظر گرفته
شده بود .مدل س���وم که از بدنه سرامیکی و حافظه
داخلی  ۱۲۸گیگابایتی بهره میبرد ،با قیمتی معادل
 ۴۳۵دالر در اختیار کاربران قرار گرفت که موجودی
این نسخه نیز سریع به اتمام رسید.
متن آگهی

پیــرو آگهیهای منتشــره در جراید بدینوســیله به محکوم علیه خانم ســهیال امانــدار كه مجهولالمکان میباشــد ابالغ میگردد چــون وفق دادنامه
شــماره  9509977503801112صادره از شــعبه  164در پرونده شماره  950526محکوم به پرداخت اجاره بها و همچنین قبوض مصرفی جمعا ً به مبلغ
 125.506.000ریال و مبلغ  1.345.000ریال بابت هزینه دادرســی كه در حق محکومله آقای ســیدعلی حســینی و نیم عشــر دولتی شدهاید ظرف ده روز
از انتشــار این آگهی مهلت دارید نســبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نســبت به وصول مطالبات
با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .م الف 5354

شعبه  164شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
دادنامه

شماره دادنامه 9609972515500138 :شماره پرونده 9509982515500044 :خواهان :آقای دخیل عربیان فرزند محمد به نشانی قم45 ،
متری صدوق 20 ،متری اســحاقی كوچه  9پالک  20خواندگان -1 :دادســتان محترم استان قم ،به نشانی قم ،خیابان ساحلی ،دادسرای عمومی  -2معصومه
عربیان آرانی فرزند محمد به نشانی قم ،خیابان شاه سیدعلی ،خیابان  5خرداد ،شاه سید علی كوچه ناصر دیوان ،كوی دیالمه ،كوچه  ،11پالک  -3 153آقای
ایــران وحیــدی ارانــی فرزند مهدی  -4مهلقا عربیان آرانی فرزند محمد همگی به نشــانی قم ،خیابان  15خرداد ،شــاه ســیدعلی ،كوچه ناصر دیوان ،كوچه
دیالمه ،كوی  11پ  153خواسته :صدور حکم موت فرضی رای دادگاه در خصوص درخواست آقای دخیل عربیان فرزند محمد دارای شناسنامه شماره ملی
 6199469976متولــد  1331/1/1كــه احد ورثه غایب مفقود االثر آقای محمد عربیان آرانی فرزند علی دارای شناســنامه شــماره  4937صادره آران و
بیــدگل متولــد  1305/12/4می باشــد مبنی بر صدور حکم موت فرضی وی دادگاه با توجه به جامــع محتویات پرونده و توجه به اظهارات اصحاب پرونده و
پس از احراز ســمت قانونی درخواســت كننده و بررسی اسناد و مدارک ابرازی وی از جمله محتویات پرونده شغل درخواست كننده دادخواست آزاد است
و برای دادگاه محرز گردید كه تاریخ غیبت غائب از  11ســال قبل می باشــد و باتوجه به تاریخ تولد غایب وی در حال حاضر قریب به  90ســال ســن دارد و
توجها به نشــر آگهی های موضوع ماده  1023قانون مدنی در نشــریه های شــماره  2353و  2381و  2401كه متوالیا و هركدام به فاصله یك ماه منتشر و
درخواست استطالع از وقوع غایب شده است و مساعی دادگاه جهت كسب خبر از غایب بی نتیجه مانده و همچنان حیات و ممات غایب مزبور نیز غیر معلوم
اســت لذا در اجرای بند یك ذیل ماده  1020قانون مدنی ناظر به ماده  1019همان قانون و ماده  175قانون امور حســبی حکم موت فرضی غایب مذبور
را از  1386صادر و اعالم می دارد و این رای به اســتناد ماده  159قانون امور حســبی و مواد  330و  336قانون آئین دادرســی مدنی ظرف بیســت روز
پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر اســتان قم می باشــد رئیس شــعبه  5دادگاه خانواده قم  -حسن حمید زاده رونوشت برابر با اصل
و اداریست و جهت نشر آگهی تهیه و ارسال می گردد

رونوشت آگهی حصروراثت

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف استان قم  -خانجانی

رونوشت آگهی حصروراثت

خانم كبری شــجاعی علی آبادی فرزند علی آقا دارای شناســنامه شماره  102544به شرح دادخواست به كالسه  960356ازاین دادگاه درخواست
صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت كه شــادروان مرضیه خانم شجاعی علی آبادی به شناسنامه شمار ه 4در تاریخ  1395/4/3در
اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده است وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به -1:كبری شجاعی علی آبادی فرزند علی اقا ش ش  102544نسبت
با متوفی فرزند .اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوردریك نوبت آگهی می گردد تا هركســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد
اوباشد ازتاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تسلیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد.

رئیس شعبه  40شورای حل اختالف استان قم  -خانجانی

آگهی مزایده مرحله اول

بــه موجــب اجرائیــه صادره از حوزه دوم شــورای حل اختالف فــردوس محکوم علیه اقای جــواد قهرمانی فرزند حبیب اهلل در -1پرونده كالســه
 950377مطروحه در اجرای احکام شوراهای حل اختالف فردوس به پرداخت مبلغ  212/657/580ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیرتادیه تاكنون
و مبلغ  2/900/000ریال بابت هزنیه دادرسی و مبلغ  5/760/000ریال بابت حق الوكاله وكیل و مبلغ  950/000رایل بابت هزنیه كارشناسی و آگهی
روزنامــه در حــق محکوم له اقای علیرضا كامل بــا وكالت خانم موقر و پرداخت مبلغ  9/933/000ریال به عنوان حق االجرای دولتی  -2در پرونده كالســه
 95019بــه پرداخــت مبلغ  16/000/000ریال بابت باقیمانده اصل خواســته و مبلغ  190/000ریال بابت هزنیه دادرســی و مبلغ  1/080/000ریال
بابــت حــق الوكاله وكیل در حق محکوم له اقای علی جــوادی با وكالت خانم جلیلی و مبلغ  1/563/500ریال بابت حــق االجرای دولتی در حق دولت محکوم
گردیده اســت محکوم علیه یك قطعه زمین با كاربری تجاری به پالک ثبتی  3710فرعی از  2اصلی بخش یك فردوس به مســاحت  61/78متر مربع واقع
در فردوس خیابان شــهید عزتی خیابان  22متری جدید االحداث متعلف و در تصرف خودش را جهت توقیف معرفی نموده اســت ضمنا قطعه زمین با ابعاد
قناســی و مثلثی شــکل اســت و به جت ابعاد نامناسب به تنهایی قابل ساخت نبوده و بایستی با قطعه مجاور تجمیع تا قابل بهره برداری گردد كه ملك مذكور
توقیف و بر اساس نظر كارشناس به مبلغ  250/000/000ریال ارزیابی گردیده و نظر كارشناس مصون از اعتراض باقی مانده لذا به تقاضای محکوم لهما
مقرر گردید مرحله اول مزایده در روز یك شنبه مورخه  1396/2/31ساعت  9تا  10صبح از طریق مزایده حضوری و با حضور نماینده دادستانی فردوس
در محل اجرای احکام دادگســتری شهرســتان فردوس برگزار شــود و مزایده از قیمت كارشناسی شروع و به شــخصی كه باالترین قیمت را پیشنهاد نماید
واگذار خواهد شــد خریداران محترم میتوانند ظرف مهلت پنج روز قبل از موعد مزایده جهت بازدید ملك مذكور به این اجرا مراجعه نمایند برنده مزایده
باید حداقل  10درصد از بها فروش را فی المجلس تودیع نماید و پس از تسویه حساب كامل نسبت به تحویل آن برابر مقررات اقدام خواهد شد 49

دفتر اجرای احکام شورای حل اختالف فردوس

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/4-139560322002010273هئیــت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه
ثبت ملك زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه جعفری كهخا فرزند غالمحســین
به شــماره شناســنامه  1018صادره از زابل در ششــدانگ یك باب خانه به مساحت  265متر مربع
در قســمتی از پالک  5770فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیســتان شــهر زابل كوچه منشــعبه
از خیابان دانشــگاه خریداری از مالك رســمی ورثه آقای ســعید توران نژاد محرز گردیده است لذا
بــه منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  112تاریخ
انتشار نوبت اول  :یك شنبه  96/01/27تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 96/02/11

گزارشها حاکی اس���ت که الجی درصدد عرضه
نسخه کوچکتر از  G6در آینده نزدیک است.
فناوران  -ظاه���را ا لجی قصد دارد نس���خه
تری از گوش���ی هوش���مند  ،G6به نام G6
کوچک
 miniمعرفی کند .این دس���تگاه مجهز به نمایشگر
 5/4اینچی است.
ظاهرا الجی  G6را برای کسانی در نظر گرفته که
عالقهمند به تلفن هوشمند با نمایشگر بزرگ هستند،
اما عرضه محصولی که گزینهه���ای محدودی دارد،
نمیتواند برای تمام سلیقهها مناسب باشد.
هنوز مشخص نیست که آیا  G6 miniاز مشخصات
س���ختافزاری همانند  G6بهره میب���رد یا خیر.
همچنین نام این محصول مشخص نیست.
در گذشته شاهد نسخه کوچکتری از گوشیهای
پرچمدار بودهایم که از مش���خصات س���ختافزاری
ضعیفتری بهره میبردند و این موضوع ممکن است
برای  G6 miniنیز رخ دهد.

خانم كبری شــجاعی علی آبادی فرزند علی آقا دارای شناســنامه شماره  102544به شرح دادخواست به كالسه  960355ازاین دادگاه درخواست
صدورگواهی حصروراثت را نموده وچنین توضیح داده اســت كه شــادروان علی آقا شــجاعی علی آبادی به شناسنامه شماره  387در تاریخ 1387/10/24
در اقامتگاه دائمی خود را فوت نموده اســت وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراســت به -1:كبری شــجاعی علی آبادی فرزند علی اقا ش ش 102544
نسبت با متوفی فرزند  -2مرضیه شجاعی علی آبادی فرزند رحیم ش ش  4نسبت با متوفی زوجه .اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوردریك
نوبت آگهی می گردد تا هركســی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای ازمتوفی نزد اوباشــد ازتاریخ نشرنخســتین آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تســلیم دارد
واال گواهی صادرخواهد شد.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/14-139560322002012275هئیت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملك زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ولی محمد ســارانی فرزند محمد ابراهیم به
شماره شناسنامه  130صادره از زابل در ششدانگ اعیان یك باب منزل به مساحت  288متر مربع
در قسمتی از پالک  746فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان خیابان پاسداران  16خریداری
از مالك رســمی زهرا صادقی اول محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت
بــه فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف  59تاریخ انتشار نوبت اول  :یك شنبه 96/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 96/02/11

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

 G6 miniدر راه است

مدیر دفتر شعبه  5دادگاه خانواده قم  -پرهام

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  1395/10/14-139560322002009988هئیت اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملك زابل تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای اســماعیل شــه بخش پروین فرزند حاتم به
شماره شناسنامه  3660575712صادره از زابل در ششدانگ یك باب خانه به مساحت 408/24
متر مربع در قسمتی از پالک  869فرعی از  1اصلی واقع در بخش  2سیستان شهر زابل بلوار امام
رضا بعد از پمپ ثمندانی خریداری از مالك رسمی آقای حاتم شه بخش پروین محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ
تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد .م الف  64تاریخ
انتشار نوبت اول  :یك شنبه  96/01/27تاریخ انتشار نوبت دوم دوشنبه 96/02/11

رابط

15

قدرت نمایی چینیها

اپل پس از عرضه آیفون در سال  2008سرانجام توانست دو سال بعد
این گوشی را به کشور چین ،بزرگترین بازار موبایل دنیا عرضه کند
که البته با مشکالت بسیاری همراه بود.
فناوران  -اپل درصدد بود به شکل انحصاری وارد بازار چین شود
و با هیچ اپراتوری قصد همکاری نداشت .اما باالخره پس از رایزنیها
و پذیرفتن شرایط رگوالتوری چین ،با چایناموبایل وارد مذاکره شد و
توانست به بازار چین وارد شود .پس از ورود به بازار چین ،اپل توانست
سهم خوبی از این بازار ببرد و یکی از پرفروشترین برندهای موبایلی
در این کشور باشد .در طول  8سال گذشته اپل توانست جایگاه خود
را در این بازار حفظ کند ،اما از سال گذشته این جایگاه در حال نزول
است و اپل در حال ازدستدادن سهمش در بزرگترین بازار دنیاست.
براساس گزارشها سال  2016برای نخستینبار ،آیفون بهعنوان
پرفروشترین گوشی ،جایگاه خود را از دست داده و سهم این برند
در بازار چین از  15به  11درصد رسیده است .از سوی دیگر ظاهرا
با وجود افزایش کلی فروش گوشی در این کشور ،فروش آیفون روند
نزولی به خود گرفته است.
بر این اساس مشخص نیست که چه عاملی در تنزل اپل در بازار
چین نقش داشته است .عدهای از تحلیلگران معتقدند که اقدامات
دولت چین در کاهش سهم اپل در بازار چین موثر بوده است.
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با حدود و مشخصات فوق بنام وی صادر خواهد گردید .تاریخ انتشار  1396/2/11م الف 296
رونوشت گواهی انحصار وراثت

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

خانم ثریا خجاره فرزند محمد زمان به ش ش  46دادخواســت انحصار وراثت به این شــورا تقدیم نموه و مدعی اســت شادروان محمد زمان خجاره فرزند
احمد به ش ش  159متولد  1341/6/3كه مطابق گواهی فوت شماره  2169در مورخه  1390/9/12در اقامتگاه دائمی خویش شهرستان مانه و سملقان فوت
نمــوده ووراث حیــن الفوت وی عبارتند از  -1باقر خجاره فرزند محمد زمان به ش ش  3085متولد  1363فرزند متوفی  -2علی خجاره فرزند محمد زمان به ش
ش  5240138699متولد  1372فرزند متوفی  -3ثریا خجاره فرزند محمد زمان به ش ش  46متولد  1365فرزند متوفی  -4سهیال خجاره فرزند محمد زمان
به ش ش  5240025894متولد  1369فرزند متوفی  -5زیور خجاره فرزند محمد زمان به ش ش  5240198888متولد  1371فرزند متوفی  -6ماهور نامور
فرزند مختار ش ش  864متولد  1347همســر متوفی  ،متوفی بغیر از نامبرده باال وارث دیگری ندارد با وصول دادخواســت و ثبت به كالسه  960029ح  4چون
حســب درخواســت خواهان مورخه  1396/1/28دارایی مرحوم بیش از ســی میلیون ریال اعالم گردیده لذا شــورا مراتب را یك نوبت در روزنامه كثیراالنتشار
آگهی مینماید تا هر كسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تسلیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد63 .

قاضی حوزه چهارم شهری شورای حل اختالف مانه و سملقان

آگهی تغییرات

شــركت گلرنگ پخش لرســتان بروجرد شركت سهامی خاص به شــماره ثبت  2568و شناسه ملی  10861807543به استناد صورت جلسه مجمع عمومی
عادی سالیانه مورخ  1395/04/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :شركت گلرنگ پخش سهامی خاص بشماره ثبت
 167055و شناسه ملی  10102095853با نمایندگی علی ابراهیمی كردلر به شماره ملی  1500627151شركت گروه صنعتی آنیتاسان سهامی خاص به شماره
ثبت  311288و شناسه ملی  10103483649با نمایندگی مهرتاش شاملی كازرونی به شماره ملی  1817259091شركت گل پخش اول سهامی خاص به شماره
ثبت  167124شناســه ملی  10102096548با نمایندگی فایق صالحی به شــماره ملی 4959702291شركت دالین مهر سهامی خاص به شماره ثبت 259432
و شناســه ملی  10102995618با نمایندگی محمدصادق حشــمت به شــماره ملی  0490416187بمدت دو سال انتخاب گردیدند  .موسسه حسابرسی خبره به
شماره ثبت  1134و شناسه ملی  10100126503بسمت بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی اطهر به شماره ثبت  2100و شناسه ملی  10100177661بسمت
بازرس علی البدل برای مدت یکســال مالی انتخاب گردیدند .عملکرد ســال مالی و صورتهای مالی منتهی به  1394/12/29تصویب گردید .با ثبت این مســتند
تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی  ،انتخاب مدیران  ،انتخاب بازرس انتخاب شــده توســط متقاضی در سوابق الکترونیك شخصیت حقوقی مرقوم ثبت
و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد .

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان لرستان-مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غیر تجاری بروجرد
دادنامه

شــماره دادنامه  9509972523301313:شــماره پرونده  9509982523300539:خواهان :آقای جواد رشــیدی فرزند ایوب به نشانی قم نیروگاه
 20متــری ولــی عصر ک  11پ 48خواندگان -1:آقای محبتعلی مهراب به نشــانی قــم نیروگاه میدان نبوت  16متری دوم (بشــارت )ک ( 9اروجعلی غفاری )نبش
ک  24نانوائــی لواشــی طبقــه زیرزمیــن -2آقای خلیل رمضانی به نشــانی قم نیــروگاه بعد از میدان نبوت بعد از پمپ بنزین اول ســمت چپ نمایشــگاه رمضانی
-3محمد علی احمد لو به نشــانی مجهول المکان -4خانم رقیه آقاجانی به نشــانی قم شــهرک مهدیه بلواراباصالح محله كوثر خ موعود انتهای ک  5ســمت راست پ
 60خواســته -1:تقاضای اثبات مالکیت والزام خوانده به تنظیم ســند رسمی نسبت به یك دستگاه خودرو سواری پراید شماره پالک ( 816ج  37ایران  72مقوم
به مبلغ  36/000/000ریال )وجبران خســارات وارده قانونی ودادرســی -اعساراز هزینه دادرسی رای شــورا در خصوص دادخواست جواد رشیدی به طرفیت
-1محبتعلی مهراب -2خلیل رمضانی -3محمد علی احمد لو -4رقیه آقاجانی مبنی بر تقاضای اثبات مالکیت والزام خوانده به تنظیم ســند رســمی نســبت به یك
دســتگاه خودرو ســواری پراید به شــماره پالک  816ج - 37ایران  (72مقوم به مبلغ  36/000/000ریال )وجبران خسارات وارده قانونی ودادرسی -اعساراز
هزینه دادرســی به اســتناد مبایعه نامه واستعالم اداره ی راهنمایی ورانندگی قم شــورا با بررسی اوراق ومحتویات پرونده وبا توجه به اینکه رابطه ی معاملی فی
مابین طرفین برای شــعبه محرز نگردید لذا به اســتناد ماده  2ق.آ.د.م قرار عدم اســتماع راصادر نموده قرارصادره ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل تجدید
نظر خواهی در محاكم عمومی حقوقی قم می باشــد قاضی شــورای حل اختالف شــماره  33قم -اسماعیلی رونوشت برابر اصل اداریست وجهت ابالغ به محمد علی
احمد لو تهیه وتنظیم می گردد

دبیر شورای حل اختالف شعبه  33قم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

بشــماره ابالغنامه  96101097513300098خواهان آقای بهرام علیپور دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مرتضی كارگر به خواســته مطالبه اقساط
معوقه وام بانکی به مبلغ  48.000.000ریال تقدیم شــوراهای حل اختالف شهرســتان مشــهد نموده كه جهت رســیدگی به شعبه  303شورای حل اختالف مجتمع
شــماره شــش شهرســتان مشهد واقع در قاســم آباد  -بلوار اندیشه  -اندیشه شــش ممیز یك  1/6ارجاع و به كالســه بایگانی  960026ثبت گردیده كه وقت
رسیدگی آن  1396/03/24و ساعت  09:00تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن خوانده متهم و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین
دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید كثیراالنتشــار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی كامل خود نســخه دوم دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر گردد.
شعبه  303شورای حل اختالف مجتمع شماره شش شهرستان مشهد
م الف 4991

برابــر رای شــماره  1395/12/6 -139560306006008793هئیــت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا صمصامی فرزند صفر علی به
شــماره شناســنامه  4صادره از تربت حیدریه در ششــدانگ یك باب ساختمان به مســاحت  136/64متر مربع ( یکصدو سی و شش متر و شصت و چهار
صدم مترمربع) قســمتی از پالک  125اصلی واقع در اراضی رباط ســنگ دهســتان رخ واقع در بخش  5تربت حیدریه خریداری از طاهره رضا پور احدی
از ورثه مرحوم بهرام رضا پور محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 9 .تاریخ انتشار نوبت اول  96/1/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/02/11

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  1395/12/14 -139560306006008959هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای رضا یوسف نیا فرزند عباس به شماره
شناســنامه  6500038681صادره از تربت حیدریه در ششــدانگ یك قطعه زمین مزروعی و مشــجر به مســاحت  51183/36متر مربع ( پنجاه و یك
هزار و یکصدو هشــتاد و ســه متر و ســی و شش صدم مترمربع) قســمتی از پالک  10فرعی واقع در اراضی امین اباد پالک  48اصلی دهستان سنگان
و رشــتخوار واقع در بخش  3تربت حیدریه خریداری از مالك رســمی اقای عباس یوســف نیا محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد 10 .تاریخ
انتشار نوبت اول  96/1/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/02/11

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه
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برابــر رای شــماره  1395/12/62 -139560306006009456هئیت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای ناصر شاه پسند بنهنگی فرزند محمود
به شــماره شناســنامه  1910صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششــدانگ یك باب ساختمان به مساحت  198/10متر مربع ( یکصدو نود و
هشت متر و ده صدم مترمربع) قسمتی از پالک  100/340فرعی واقع در اراضی حسنی سفلی پالک 233اصلی دهستان اربعه واقع در بخش یك تربت
حیدریه خریداری از ورثه مرحوم بمانعلی مقنی  -2برابر رای شماره  1395/12/62 -139560306006009454هئیت فوق الذكر تصرفات مالکانه
و بالمعارض متقاضی آقای داراب عســکریان فرزند محمد حســین به شــماره شناسنامه  11صادره از تربت حیدریه در سه دانگ مشاع از ششدانگ یك
باب ســاختمان به مســاحت با مشــخصات فوق خریداری از ورثه مرحوم بمانعلی مقنی محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی كه اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت  2ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد 11 .تاریخ انتشار نوبت
اول  96/1/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم 96/02/11

هادی ریحانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه

رونوشت آگهی حصر وراثت

نظر به اینکه خانم زهرا طیرانیان كریمیان دارای شناســنامه شــماره به شرح دادخواست كالسه  96099از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده كه شادروان رحمتاله رنجبر به شناسنامه  40در تاریخ  94/1/19در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن محروم منحصر است به -1 :زهرا طیرانیان كریمیان همسر متوفی  -2اسماعیل رنجبر فرزند متوفی  -3مریم رنجبر فرزند متوفی  -4زهره رنجبر فرزند
متوفی  -5علی رنجبر فرزند متوفی  -6حســن رنجبر فرزند متوفی  -7حســین رنجبر فرزند متوفی  -8محســن رنجبر فرزند متوفی  -9وحید رنجبر فرزند
متوفی  -10محمد رنجبر فرزند متوفی اینك با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به اســتناد ماده  362ق امور حسبی یك نوبت آگهی مینماید تا
هر كسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .م الف 5345
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متن آگهی

پیرو آگهیهای قبلی به آقای علی جعفری فعال ً مجهولالمکان ابالغ میشــود در مورد درخواســت خانم فاطمه گل كار بطرفیت شــما به خواسته مطالبه
وجه چك بموجب حکم شماره  9609977504500048پرونده كالسه  951144حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  40.000.000ریال بابت اصل
خواســته و مبلغ  1.100.000ریال بابت هزینه دادرســی و مبلغ  450.000ریال بابت هزینه درج آگهی و خســارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست
 95/10/5الی یوم االداء كه بر مبنای نرخ تورم شــاخص بانك مركزی در اجرای احکام محاســبه خواهد شــد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید .مراتب
بدینوسیله در روزنامه درج میگردد .م الف  5346شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

