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گوشیها مناسب برای زیر آبی رفتن!

سامسونگ یکماهه  5میلیون
گلکسی  S8فروخت

پس از گذشت یک ماه از عرضه جهانی گلکسی
 ،S8سامسونگ موفق به فروش  5میلیون دستگاه
از این گوشی شد.
فناوران -سامسونگ پس از مشکالتی که در
زمینه گلکسی نوت  7برایش پیش آمد ،با عرضه
اش را دوباره
گلکسی  S8توانسته موفقیت گذشته
به دست آورد .این کمپانی موفق شده در طول یک
ماه رکورد دیگری به نام خود ثبت کند و در یک ماه
 5میلیون دستگاه به فروش برساند.البته گلکسی S8
هنوز در تمامی بازارهای دنیا در دسترس نیست.
دار
سامسونگ قصد دارد تا پایان ماه جاری ،پرچم
خود را در  ۱۲۰کشور ازجمله چین عرضه کند.
تحلیلگران عقیده دارند سامس���ونگ تا پایان
سهماهه دوم سال جاری میالدی موفق به فروش ۲۰
میلیون دستگاه گلکسی  S8خواهد شد و فروش این
گوشی در یک سال احتماال به  ۵۰تا  ۶۰میلیون
دستگاه میرسد.

دو گوشی از سری موتو زد
در راه است

تصویری از دو گوشی هوش���مند Moto Z2
 Forceو  Z2 Playمنتشر ش���ده که از عرضه

هنگام این دو گوشی حکایت دارد.
زود
اس���اس اطالعاتی که از این دو
فناوران  -بر
گوشی منتشر شده Moto Z2 Force ،از پردازنده
اسنپدراگون  ۸۳۵و  ۴گیگابایت حافظه رم بهره
خواهند برد .اما  Z2 Playاز تراشه اسنپدراگون
 ۶۲۶بهره خواهد ب���رد و رم این دس���تگاه ۴
گیگابایت در نظر گرفته شده است .بدین ترتیب
 Moto Z2 playدرمقایسه با نسل قبل باریکتر
و قدرتمندتر است .هر دو این گوشیها از دوربینی
برند.
دی جلویی بهره می
ای
با فلش ال
ها منتشر
اطالعات بیشتر راجع به این گوشی
رود در طول یک ماه
نشده اس���ت ،اما انتظار می
آینده معرفی شوند.

ایسوس از بازار ساعتهای هوشمند
کنارهگیری میکند

صفحهنمایش  4/7اینچی است.
این گوشی اگرچه تفاوتی به لحاظ ظاهری با نسخه قبلی یعنی
آیفون  6sندارد ،اما قابلیت ضدآب به آن اضافه شده است .این گوشی
هم با پشتیبانی از گواهی  IP67تا یک متر زیرآب به مدت 30
دقیقه آسیب نمیبیند.
گلکسی S8 Plus
گلکسی  S8 Plusهم پرچمدار امسال سامسونگ است .این گوشی
هم به همه قابلیتهای گلکسی  S8مجهز است .صفحهنمایش بزرگ
 6/2اینچی ،پردازنده اسنپدراگون  835و باتری  3500میلیآمپر
ساعتی از ویژگیهای این گوشی است .گلکسی  S8 Plusاز گواهی
 IP68برخوردار اس����ت و در عمق  1/5متری تا نیم ساعت دوام
یآورد.
م 
G6

این روزها قابلیت ضدآب به یکی از ویژگیهای اصلی گوشیهای
موبایل تبدیل شده است .بر این اساس اکثر تولیدکنندگان این قابلیت
را روی گوشیهای جدیدشان قرار دادهاند تا کاربران بدون نگرانی از
آسیب دیدن گوشی در هر شرایطی از آنها استفاده کنند.
فناوران -بارها برای هرکداممان پیش آمده که موقع استفاده
از گوش����ی ،ناگهان از دس����تمان لیز خورده داخل لیوان ،سینک
ظرفشویی یا جوی آب افتاده و در بهترین حالت پس از یکی دو
روز خاموش بودن ،دوباره روشن شده و کار کرده است .اما همیشه
انقدر خوششانس نیستیم ،در شرایطی که گوشی دچار آبخوردگی
شود ،بورد و پردازنده آن میسوزد و هزینه سنگینی روی دست کاربر
میگذارد .بنابراین تولیدکنندگان به صرافت افتادهاند تا دستگاههایی
تولیدکنند که در صورت تماس با مایعات آسیب نبیند.
در این گزارش به بهترین گوشیهای پرچمداری میپردازیم که از
این قابلیت برخوردارند.
Galaxy S8

گلکسی  S8بهترین گوشی سامسونگ است که تازه وارد بازار شده
محصول

و از ویژگیهای پیشرفتهای همچون نمایشگر همیشهروشن 5/8
اینچی منحنی ،سه حسگر امنیتی اثر انگشت ،اسکنر عنبیه چشم
و تشخیص چهره بهره میبرد و به قابلیت شارژ سریع مجهز است.
باوجود ظرافت بسیاری که گلکس����ی  S8دارد ،از آن میتوان در
محیطهای خیس همچون استخر و دریا استفاده کرد .این گوشی از
گواهی  IP68بهره میبرد و ضدآب است .بنابراین در عمق  1/5متری
تا  30دقیقه آسیب نمیبیند.
آیفون 7 Plus
آیفون  7 Plusمحصول پارسال اپل است .این گوشی نمایشگر 5/5
اینچی و دوربین دوگانه دارد و باتری آن یک روز کامل دوام میآورد.
این گوشی از گواهی  IP67برخوردار اس����ت و در برابر گرد و
خاک و آب مقاوم است .آیفون  7 Plusدر عمق یک متری حدود
 30دقیقه دوام میآورد.
آيفون 7
آيفون  7هم با سایزی کوچکتر از آیفون  ،7 Plusقابلیتهای
مش����ابهی دارد ،اما حافظه رم از  3به  2گیگابایت کاهش یافته و
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ه��وواوی گوش��ی
میانردهای از سری  Yبا نام
 Y3 2017معرفی کرده که
به باتری  4000میلیآمپری
مجهز شده است.
فناوران Y7 -از پردازنده
اسنپدراگون  435برخوردار
اس��ت و از رم  2گیگابایتی
بهره میبرد.
این گوشی نمایشگر 5/5
اینچی با وضوح  720pدارد
و از دوربین  12مگاپیکسلی
و دوربی��ن س��لفی 8
مگاپیکسلی برخوردار است.
یک��ی از مهمتری��ن
ویژگیهای  ،Y7برخورداری
از بات��ری  4000میلیآمپر
ساعتی است که به ادعای
کمپانی سازنده میتواند 20
ساعت تماشای ویدیو یا 15
ساعت وبگردی را تضمین
کن��د .همچنی��ن فناوری
بکاررفت��ه در آن به نحوی
اس��ت که حتی پس 500
مرتبه پر و خالی شدن ،هنوز
 80درصد از ظرفیت اولیه
خود را حفظ خواهد کرد.
از دیگ��ر ویژگیه��ای
 Y7پش��تیبانی از حسگر
تشخیص اثر انگشت است.

آگهی

درخصوص دادخواست سعید ارومنی بطرفیت محسن گمینی بخواسته مطالبه سفته موضوع پرونده کالسه  950038با توجه به مجهول
المکان بودن خوانده بدینوسیله وقت رسیدگی مورخه  1396/4/10ساعت  9:30به اطالع می رساند ضمن مراجعه به شعبه دادگا و رویت
دادخواست و ضمائم در جلسه دادرسی حاضر شوید.

 16543منشی دادگاه حقوقی شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
آگهي

خواهان  /شاکی حمیدرضا حیدری دادخواستي بهطرفیت خواندگان  /متهم حسن مکاریان به خواسته مطالبه وجه بابت ...تقدیم دادگاههاي عمومي
شهرستان شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگي به شعبه 23مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران واقع در تهران -خیابان سپهبد قرنی – تقاطع خیابان
 18828رئیس شعبه  363مجتمع شماره  8شهرستان تهران
سمیه – مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع و به کالسه پرونده  9509980228300921ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1396/4/11وساعت 9
آگهي حصر وراثت
تعیین شده است . .بهعلت مجهولالمکان بودن خوانده /متهم و درخواست خواهان /شاکی و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي وا
اقای نایب حسین احمدیان به شناسنامه شماره  4100به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه  960109/358از این شعبه درخواست
نقالب در امور مدني ودستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي ميشود تا خوانده  /متهم پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به
دائمي
77/12/26اقامتگاه
گواهي حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان صفی اله احمدیان به شناسنامه  337در
بســتر)
گذاری
(نشــانه
اجرایی
تاریخها  ،عملیات
رودخانه
مینسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد.
انجامخود
نشاني کامل
ضمن اعالم
مراجعه و
رپرگذاری دادگاه

همایش بزرگ کارگران حامی دکتر روحانی در
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :ابراهیم احمدیان صادره تهران فرزند متوفی ش ش  84ت ت
 16585منشی دادگاه حقوقي شعبه  23دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
شود.
خواستارشد :متوفی ش ش -1335/12/1-4100اسمعیل احمدیان صادره طالقان فرزند متوفی
 -1327/1/16نایب حسین احمدیان صادره تهران فرزند
زاهدان برگزار شد
های
رودخانه
رپرگذاری
خصوص
در
شــده
انجام
کرد:عملیات
تصریح
وی
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود توسعه سرمایه تجارت گستر بهار
ش ش -1325/1/7-14ناصر احمدیان صادره تهران فرزند متوفی ش ش -41/10/27-4442حجت اله احمدیان صادره تهران فرزند متوفی
شجاعی  :دفاع واقعی از محرومین دفاع از
انتخابات
فرایند
تهران فرزند
احمدیان
درتهران فرزند متوفی ش ش -44/9/26-3985ناهید
مردمصادره
حداکثریاحمدیان
حضورت -31/9/14ملوک
ش ش 926ت
متوفی است و در حال نیز مقدار  50در حال انجام
انجام شده
صادره536
تاکنون
استان
 12/02/1396ب��ه ش��ماره ثب��ت  509064ب��ه شناس��ه مل��ی
درتاری��خ
همسر متوفی اختر احمدیان ش ش  2096ت ت
ساوجبالغ
1303/1/1
ش  468ت
بوذری ش
مقدست ت  -48/5/1صفورا
ش1329
ش
خراسان
شورایتقضایی
رئیس
محمدرضارحمتی-
مشــهد
2150با اعتبار  172/000میلیون ریال است.
رضوی است .میزان باقی مانده نیز
کارگران است  /دولت تدبیر و امید دستاورد
1333/11/1تهران دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون
700و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح
ثبت
14006742296
اداری
و
قضایی
مســئوالن
جمع
در
مظفری
والمسلمین
االســام
حجت
هزار و
طول کل رودخانه های اســتان دو
افزود:
حســینی
مهندس
امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک
اقتصادی روشنی دارد
فرایند
حداکثری واالمردم
حضور
صادر خواهد
درمربوط
گواهی
شعبه تقدیم دارد
لزومبه این
بر ماه
هکتار
اطالع654
جهتدارد که
هکتار جریان
مشارکت از
گذاری و
سرمایه
موضوع :
میگردد.
عموم
برگزاریشد.انتخابات تأکید کرد .کیلومتر و در ســطح پنج هزار و  400زیر
توســعه
حزب اعتدال و
ســتاد مرکزی
رســانی
کمیته اطاع
آگهیگزارش
به
تهران
شماره
شعبه 358
رئیس
حجت االسام والمسلمین مظفری که در جمع18831
قضایی،
مسئوالن
طریقدارد.
شهرستانروستاهای استان جریان
درون 8شهرها و
مجتمع در
اجرایی آن
کشاورزی
تولیدی
معدنی
صنعتی
بازرگانی
امور
برای
فرعی
های
شرکت
سیســتان و بلوچستان  ،اسماعیل شــجاعی  ،سخنگوی حزب اعتدال و
و ســتادی سخن می گفت با اشاره به برگزاری
دادنامهدوازدهمین دوره انتخابات وی بیــان کرد :طول رودخانه ها در جنب تاسیســات زیربنایی و خارج از
گونه حزب
هرمردمی
عمومستاد
بطوردر محل
کارگران که
داخلی وشــور
گردهمایی پر
توســعه در
تاریخ رسیدگی  95/2/11کالسه پرونده  615100222شماره دادنامه مرجع رسیدگی شعبه  6158شورای حل اختالف ویژه تعاون بانکها
خارجی
بازرگانی
روستاها مجاز
خارج ازخدمات
ساختمانیهاارائه
ریاســت جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شــوراهای اســامی شهر و
کشاورزی  759و طول رودخانه
روستاها و
هایوجه چک به
زمینمطالبه
خواسته:
و موسسات مالی اعتباری خواهان :بانک قوامین خواندگان :کیانوش ارگوش -رضا پلنگی – محمدرضا باقری
اعتدال و توســعه سیســتان و بلوچستان برگزار شــد اظهار کرد  :حضور
درخواستی بهنظام
خواهان /از تاریخ
گردشکار :حساسی
مقطعریالبســیار
نشانمبلغکرد :در
شمارهخاطر
روســتا
کیلومتردیگر  .مشارکت در شرکتهای مرتبط با موضوع فعالیت
و287مجاز
اقتصادی
پس از
داشته که
خوانده
خواسته فوق
50/000/000
 973697به
فعالیتیک هزار
ارجاعدر ارتفاعات کوه ها
دوم و
اول و
تقدیم بازه
خارج از
بطرفیتدر
مقدس و
در استان سیستان و بلوچســتان که پیشینه تاریخی سترگی دارد باعث
استانو باتوجه
تشکیل است
بتصدی امضاازکنندگان
شعبه
العاده/
قانونیودر وقت
تشریفات
ایرانفوق و
اسامیبکالسه
جمهوریشعبه ثبت
به این
شرکت
مقرر با
ایرانی
فوقهر
تکلیف
وظیفه
جریایم و
ایستاده
جریانبه دارد.
رودخانهزیرهای
و
توسعه
و
جدید
خدماتی
و
عمرانی
های
طرح
در
گذاری
س��رمایه
ش��رکت
افتخار است مردم سیستان وبلوچستان برای کل ایران ارزشمند هستند و
محتویات پرونده ختم رسیدگی رااعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید « رای شورا» در خصوص دعوی خواهان بانک قوامین
در انتخابات ،ادای دین به اسام و میهن عزیزمان
 95/2/11ها در جنب تاسیســات زیربنایی و خارج از
مورخرودخانه
طول
شمارهکرد:
ملت بهبیــان
هست.ریال وجه یک فقره چک بانکوی
973697
بطرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000
انتخابات
دراین دوره از
پیروز
عزیزان قطعا
اکثریت شما
تولیدی با رای
آقای روحانی
سرمایه یا
مشارکت
طریق
موجود از
واحدهای
تکمیل و بازسازی
شامل:رقابتی
ومستنداتفضای
دادخواستبه وجود
رضویبه بامفاداشــاره
دادگســتری
رئیس
علیرغم ابالغ در
روستاهاواینکه
رونوشت مصدق سفته
خراسانبا توجه
وهزینه دادرسی
کل تاخیر تادیه
خسارت
کشاورزی  760کیلومتر وطول رودخانه ها در خارج
خواندههای
وزمین
خواهد بود .
اصل سفته در
ازتعرض ایراد
جمهوریمصون
مقدسو مستندات
نیاورده است
ودفاعی به
حاضر نشده
فراینددادگاه
در جلسه
وام و استفاده از تسهیالت بانکها و موسسات
است شرکت اخذ
کیلومتربرای
سهام آنها
اســامی
عملنظام
گفت:
انتخابات
برگزاری
خریدو 290
ارتفاعاتید کوه ها یک هزار
ووجود ودر
استودوم
ماندهاول
باقیبازه
ایرانوانکار از
وی با اشاره به اینکه بعضی ها می گویند ما می خواهیم ازمحرومین دفاع
خواهان و داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد باتوجه به نظریه کتبی اعضای شورا دعوی وارد تشخیص ومستندا به مواد 522-519-198آ د
به عنوان یک نظام پیشــرو و مبتکر ،همواره زمینه حضور آحاد جامعه را
پرداختبطور
یارانهمجاز و
ومیخواهیمکه
هستیمعملیاتی
فعالیتها و
طرفدارکلیه
خارجیوانجام
راه آهن مالی و
مدیرکلتبصره
م ومواد  26-11و  28قانون شورای حل اختالف و ماده 33آیین نامه اجرایی آن ومواد  313-310-309-307و  246قانون تجارت و
جنوب شرق:
کنیم افزود
مستضعفین
اعتباری داخلی و کنیم
فراهم آورده
صورت
انتخابات
تکلیف
یک2حق
عنوان
تشخیص ومصلحت نظام و ماده واحد  77آن مجمع حکم
متعدد مجمع
مصوب 1376
صدوربهچک
دراز قانون
موادی
قانونواصالح
به ماده
بــهالحاقی
عملکرد یک
متوجه
کوچک
یک نگاه
عزیزان با
برای شــما
مستقیم  :همه
میشــویددرکهجهت
بوده و یا
الزم
شرکت
اهداف
تحقق
در و غیر
مس��تقیم
بخش حمل
تادیه ازسرمایه گذاري
تاخیر به
بازرگانان
تجار و
دادرسی و خسارت
ریال بابت هزینه
سی هزار
خواسته ومبلغ
 50/000/000ریال
پرداخت مبلغ
خوانده به
سیاسی
مختلف
اصلعایق
سایق و
شــاهد حضور
حاضر؛
محکومیتعرصه
امروزبه نیز در
جهتوآن .
اشخاصخاف
مستضعفین است یا
محرومین و
جهت رفاه
دولت در
زمان تاریخ چک تا زمان وصول بر مبنای تغییر شاخص تورم ساالنه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد وفق مقررات که توسط اجرای
حقیقی
قرارداد با
باشد انعقاد
داشته
موضوع شرکت ضرورت
ریلي تمایل اجرای
زیادي دارند
و نقل
و اجتماعی هســتیم و این نکته از شــور موجود به ویژه در میان جوانان
احکام محاسبه خواهد شد محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف  20روز از ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد و سپس
ظرفدوشنبه در نشست با سرمایه گذاران صنعت وی با اشــاره به دستاورد های شــفاف اقتصادی در دولت یازدهم تصریح
باشد .اشاره به تمهیدات به گزارش ،مجید ارجوني روز
مظفری با
پیداست.حجت
قانونی
رت
ضرو
صورت
(در
خارجی
و
داخلی
نمایندگی
اعطای
و
اخذ
حقوقی
والمسلمینتهران می
االساممحاکم حقوقی
تجدیدنظرخواهی در
عزیز20مابیست روز
ریلي اظهار داشــت :با توجه به سیاســت ها و خط مشــي هاي راه آهن کرد  :قیمت طای ســکه بهار آزادی راهمه می دانند .امروز ســکه یک
تعاون کرد:
ویژه تأکید
اردیبهشت
انتخابات در
برگزاری
16533برای
اندیشیده شده
بانکها و موسسات مالی اعتباری تهران
29اختالف
شورایروزحل
شعبه 6158
قاضی
مدت
به
ثبت
تاریخ
از
:
مدت
الزم).
های
مجوز
اخذ
از
پس
موضوعات
انج��ام
کشــور توجه به بخش بار به ویژه بارهــاي ترانزیتي در اولویت کاري قرار میلیون ودویســت هزارتومان است که در مقایســه بین حداقل دستمزد
دادنامه و هوشــیاری
به حمداهلل در ســایه تعامل و همدلی مســئوالن و بصیرت
مقدم -لحاظ
شرایطی به
بهار آزادی چه
تهران-پیچقیمت ســکه تمام
تهران-شهر وزارت کار با
راه :آهن مصوب
تاریخ  1395/9/20شماره پرونده  615100291مرجع اعالم نظر  :شعبه  6151شورای حل اختالف شماره  33ویژه شرکتهای
طباطبائی
شمیران-کوچه
اصلی
نامحدود
مرکزشرکت
گذاري
اینکه در بحث سرمایه
شهروندان گرانقدر شاهد وجود فضای مطلوب در اجتماع هستیم و آماده گرفته است.وي با اشاره به
تعاونی ،بانکها وموسس��ات مالی خواهان بانک قوامین خواندگان :رویا یداللی – محمدرضا خسروی خواسته مطالبه وجه  4فقره
حمایتي در نظر دارد افزود :اگر سرمایه گذاري اقتصادی در کشــور وجود دارد .سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت :
مبلغبســته هاي
سیاست بهها و
انجام شده
اقدامات
اشاره به
هستیم.وی
باشکوه
انتخابات
س��فتهیک
برگزاری
خیابان شهید حمید صدیق-پالک-23طبقه همکف-واحد شرقی -کدپستی
43/000/000ریال
 ( 455500سری ر ) –
سری ز و
(530049
سریباج ) –
و(322380
س��ری ح)
(322379
سرمایه گذاري کند شرکت راه آهن نیز به تناسب ایران پس از جنگ دچار فقر شد و مدیریت خوب آقای مهندس موسوی
بهوثبت به
شعبه
ریلياین
ارجاع به
درپس از
نموده که
خواندگان اقامه
خوانده /
کرد:طرفیت
فوق به
خاطرشرح
دادخواس��تی به
اقدام
صنعت
نهادهای
سازمانها و
تمامی
نشان
خواهان اســتان
گردش��کار:قضایی
در مجموعه
اسامی
باشد.
1000000
شرکت :
میزانرشــد
نجات وداد  .نرخ
قحطی
می را از
ریال ایران
ســال جنگ
دوران هشــت
 1561838451سرمایه در
حمایت است
آوردهزیر تشکیل
کنندگان
ش��ماره فوق و جری س��ایر تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده  /مقرر شعبه به تصدی امضا
هایينظررا بهاز وي انجام مي دهد.
مقدار
وابســته به قوه قضائیه در استان در قالب شورای قضایی خراسان رضوی
اینکه مساعی این حوزه براقراری صلح وسازش میان طرفین موثر واقع نگردیده فلذا اعضای شورا پس از بررسی موضوع
کنترل شد .
فرتابهحد زیادی
اوضاع
مثبت و
0013846183
شماره ملی
یگانه
اقتصادیرضا
آقای حمید
شرکا :
الشرکه
خواستهشرق راه آهنسهم
طول 94
میرجاوه به
زاهدان -
جنوب
منطقه
حســن
تبادل بر
ش��ورو مؤثر
اعمالازنظارت
قانونی
ظرفیتهای
قانون
ماده 11
دراجرای
گفت :در
ويوباالتفاق
اجرایرا اعالم
رس��یدگی
نظر ختم
برایآن وپس
وضمائم
دادخواس��ت
تمامــیبه مفاد
از با توجه
دانســت که
جمله عواملی
مردم را از
میالدحمایت از
درســت و
است .ریال سهم وی
شماره ملی
نسب به
محمدی
مدیریتآقای
الشرکه
500000
دارنده
دادخواست
االسام شورا در
اند.حجتنماید رای
مشورتی می
بهرهنظریه
سازبه ارائه
مبادرت
ش��رح ذیل
اختالف به
ش��وراهای
فراهم کرده
قوامینسرمایه گذاري
بانک براي
خوبي را
خصوصزمینه
کیلومتر
جسته
سرنوشــت
مهم و
اینحلفرایند
قوانین در
میرجاوه را به دلیل اینکه تنها مســیر ارتباط ریلي باعث شــد فقــر در جامعه ی آن زمــان کنترل شــود و تصریح کرد :از
 43/000/000ریال وجه
مطالبهراهمبلغ
خواندگان
طرفیتو خوانده /
محبوبی به
حس��ام
نمایندگی امیر
به
آهن زاهدان -
خواس��ته وي
الذکر بهدر پای
فوقمردم
باصابت
پرشور و
حداکثری
حضور
مظفری
والمســلمین
مدیران :
اولین
الش��رکه
 0080873723دارنده
 4فقره س��فته به ش��ماره فوق با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان به شرح مفاد دادخواست وضمائم پیوست والیحه
آقایکرد به
کاهش پیدا
جامعــه
ثروت در
س��هماین بود که
ریالآن دوران
500000مهــم
زیاد نــکات
اهمیت دانست و ادامه داد :با توجه به قدمت
است با
پاکستان
اسامی
جمهوری
شرحمقدس
کارآمدیبهنظام
نشــانهوای از
های رأی
صندوق
سفته های
خواهان
ایرانو -از آنجا که
مورخ95/9/20
وصورتجلسه
دادخواست
اظهارات طرفین
مضبوط رادر پرونده
تقدیمی
وهشتادو عضو
مدیرعامل
0013846183
شماره
سرمایهفر به
کویته،یگانه
حمید-رضا
هزارتومان بود
سمتدویست
1368حقوقبهکارگران
ملی که در سال
شــکلی
گذاران
همچنینعریض بین زاهدان
فرســودگي خط
همچنین
نکرده و
رهنمون
رسیدگیدر
مطلوب ،ما را
بصیرت و
دانســت و افزود:
ارسال نداشته و
والیحه ای نیز
ش��رکت
بینش جلس��ه
خوانده در
داشتن همچنین
واخواس��ت نکرده و
ایرانفوق الذکر را
باید 4ماه
هزارتومان بود یعنی یک کارگر
به دوازده
آزادی
سکه بهار
میالد وقیمت
بازســازي آن
خوانده وبا اصل بر بقای
اثبات
حاکی از
دفاع موثر این
رشــد ،وعدم
عزیزماندربهید خواهان
میهن سفته ها
ســاختن به اصل
باتوجه
 0080873723به
شماره ملی
نسب
محمدی
ایده وها وآقای
مدیره
هیئت
مطالعاتي
میرجاوه با
خطاستریلي زاهدان -
برعهده توانند
دین مي
یاری
جانبه
اسنادهمه
پیشــرفت
توسعه و
فلذا ادعای خواهان را نس��بت به صادر کننده رویا یداللهی مقرون به صحت وثابت تش��خیص داده ومس��تند به مواد
307و308قابلیت براي تــردد قطار هاي ایراني فراهم کارمیکرد تا بتواند یک سکه بگیرد .
تا
کنند
ورود
دارد
وجود
کــه
کرد.
حق
دارندگان
.
شدند
انتخاب
(سال)
2
مدت
برای
مدیره
هیئت
رئیس
سمت
خواهدتجارت وماده  198ق آ دم حکم به محکومیت خوانده رویا یداللی و همچنین با توجه به عدم واخواس��ت س��فته فوق
ق
الذکر پاکستان در سال  1298هجري شمسي به شــجاعی بیان کرد  :جناب آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رحمت اهلل علیه
کویته
ووفقراهمادهآهن
محکومیت نبودهشود.
بی
زاهدانم -نظر بر
 197ق آ د
ش��ده ومتضامنا
رودخانهتلقی
عنوان سند عادی
س��فته های فوق به
سواحلقابلشرکت
ها و
مهندسی
س��فته /دفتر
مدیر
بروات
سفته
چک
قبیل
از
شرکت
تعهدآور
و
بهادار
واسناد
اوراق
کلیه
:
امضا
جنگي و نظامي توســط روسها ساخته شده که در دوران ســازندگی درسال1368تا 1376این اقتصاد نابود شده ما را در
ادواتاز ابالغ
روز پس
حقی خواهان نس��بت به خوانده ردیف  2را دارد و رای صادره نس��بت به خواندگان فوق غیابی و
مدتو20نقل
منظورطیحمل
شورا خواهد
بود .ای گلستان:
منطقه
قابل واخواهی در اینآب
عاملنمود
مدیربه رشد
امضاءشروع
واقتصاد کشور
ترمیموکرد
دوران
همراه با
اداری با
جنگعادی
اوراق
قراردادها و
اسالمی
قرار بود تا ســرخس استان خراسان و
باشد وکه با پایان
عقود داشته
رضوي ادامه
 16540قاضی شعبه 6151شورای حل اختالف شماره 33ویژه شرکت های تعاونی ،بانکها وموسسات مالی
وی با اشــاره قدرت خرید مــردم در دولت خاتمی که به دولت اصاحات
آگهی رودخانه
در سال  95مطالعات حد بستر و حریم
شد.
جنگ جهاني دوم ادامه ساخت آن متوقف
صدور
و
اخذ
منزله
به
مذکور
فعالیت
موضوع
((ثبت
باشد.
می
معتبر
شرکت
مهر
فاصله ریلي راه آهن زاهدان  -میرجاوه  94کیلومتر و تا کویته پاکســتان معروف است گفت  :در این دوره عاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی  ،رشد
صادق قمشی بخواسته مطالبه وجه موضوع پرونده
استانبطرفیت
امیرعلی قمشی
قشمی و
طالبی ومحمد
 60دادخواست
درخصوص
محمدشد
انجام
های
رودخانه
مژگاناز
کیلومتر
ها در
پروانه فعالیت نمی باشد )) اقتصاد را شاهد بودیم به گونه ای که در پایان دولت اصاحات و در سال
کالسه  950481با توجه به مجهول المکان بودن خوانده بدینوسیله وقت رسیدگی مورخه  1396/3/31ساعت  9:30به اطالع می رساند
مژگان میرزایی-خبرنگارفناوران اطاعات-گرگان-مدیر دفتر مهندســی  650کیلومتر است.
()41089
غیرتجاری
موسسات
حقوقها و
متوسطشرکت
اداره ثبت
سازمان ثبت اسنادوامالک
ضمن مراجعه به شعبه دادگا و رویت دادخواست و ضمائم در جلسه دادرسی حاضر شوید.
سکه بهار
تهران قیمت
هزارتومان بود و
صدوپنج
کارگران
گونهکشور1384
رودخانــه ها و ســواحل شــرکت آب منطقه ای اســتان از مطالعات  60مدیــرکل راه آهــن جنوب شــرق افزود :بــا توجه به اینکــه هیچ
 16549منشی دادگاه حقوقی شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
محدود
مسئولیت
پارت
مهندسی
آگهی تغییرات
سکه بهار
میتوانست یک
کارگربادر یک ماه
ماروسیعنی
هزارتومان بود
شرکت آزادی نود
محدودیتي براي ارائه اطاعات طرح ها وجود ندارد شرایط ارتباط سرمایه
گذشتهبهخبر داد.
نظریهسال
استان در
ذیل
المکان
مجهول
خوانده
کارشناسی
سواحلابالغ
کیلومتر از رودخانه ها و آگهی
واقع دفاع اصلی از
ملیهم پس انداز کند و در
هزارتومان
بخردوو پانزده
ثبت آزادی
10103633824
شناسه
327278
راوندیشرکت راه آهن را به
شمارهکرد.
فراهم خواهیم
گذاري
سرمایه
محمدرضاگذار
خادمیان
دفترحسین
خلیلیباخو -2
طرفیت -1
بهشتی
دانشگاه
880761
پرونده کالسه
خصوص
در
رودخانه
تهران بهحریم
بستر و
شهیدحد
مطالعه
دعویکرد:
اظهار
شــفیعی
شــجاع
مهندس
خــط ریلي زاهــدان  -میرجاوه یکــي از نقاط محرومین به چنین شیوه ی مدیریتی در کشور اطاق می شود .
حمید امین
الهیجانی -8
 -3مصطفی صفدری  -4محمدرضا جاللی  -5مرتضی تیموری راد  -6علی رضا طیب  -7مصطفی ایمانی
داشــت:
کتکاظهار
ارجونــي
تصمیمات
11/11/1395
مورخ
العاده
فوق
عمومی
مجمع
صورتجلسه
استناد
به
اســتان
ســیاب
کنترل
جامع
طرح
جامع
برنامه
جمله
از
اســتان
های
اسمعلی  -9غضنفر شیرکوند  -10صفر علی شیرکوند  -11وحید سنایی  -12شریعت فخرائی  -13محمدرضا برخورداری  -14ابوالفضل
ارتباطي جنوب شرق آسیا با آسیاي میانه است ســخنگوی حزب اعتدال و توســعه 4،ســال دولت روحانــی که بدون
رودخانه اســتراتژیک و در مســیر
حریم
فرخیبستر
بهادرحد
کیلومتر
فرخیمطالعه
افزود:
است .وی
شــعارمربوط به
ذیل اتخاذ شد  :امور پیمانکاری
اتابک فرخی ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهی
فرخی -18
-17وبابک
 1660امیر
مهمانداری
هوشنگ
گلســتانزاده 15
محمود
سنگیدفاع از
آجریدیگری از
اعمراازنمونه ی
ابنیهکند
ساختمانهاوتکمیل
توانســت شــکاف ها را
مجتمعدارد .وي با اشــاره به راه اندازي قطار باري
واقع درفراواني
اهمیت
ریالش��عبهو 8از
منظرتهران
اینحقوقی
دادگاه
کتبا به
اعتراضی دارید
اعتباریدفتر
کارشناس��ی در
مالحظه نظریه
جهت
میلیون
وچنانچهو 500
حاضرمیلیارد
دادگاهیک
بالغ بر
گذشــته با
ســال
ها در
وسدها و
مربوط
امور بهپیمانکاری
بتنی و نظایر آن و
نیروگاهآزادی
ساختمان سکه بهار
حال حاضر قیمت
بندهاکرد :در
به تصریح
دانست و
مستضعفین
قضایی شهید بهشتی اعالم نمایید.
ترانزیت پاکســتان  -قزاقستان گفت :مســیر دریایي هند و پاکستان
انجام شد.
توزیعمیلیون
های به یک
شبکهکارگران
آبو ودستمزد
مخازناست
آبهزارتومان
دویست
و
میلیون
یک
بهشتی
شهید
 16561مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  8دادگاه عمومی حقوقی
هیدرولیکی و تونل های
تهرانکشید اما آبی
هایرا به حداقل
س��ازه زمان
مسیر ریلي این
طول مي
 40روز
قضاییمیانه
مجتمعآسیاي
آگهی 153کیلومتر از
مهندس شــفیعی بیان کــرد :تاکنون برای یک هــزار و
رسانده اســت.وي با اشاره به اینکه نبود شــرکت هاي حمل و نقل بین وپنجاه هزارتومان افزایش پیدا کرده اســت این یعنی اینکه اگر این مسیر
و
دریایی
های
س��ازه
و
آبیاری
های
ش��بکه
و
فاضالب
و
آب
انتقال
امور
و
آب
مربوطه و حریم انجام شده
حد بستر
تعیین
استان
سواحل
بموجبها و
رودخانه
تجدیدنظرخواهی
و
واخواهی
عدم
بعلت
که
9509970226800476
دادنامه
مطالعاتشماره
حکم مربوطه و
اجرای
درخواست
المللي در سیستان و بلوچســتان به شدت احساس مي شود خاطرنشان را ادامــه بدهیم و به دولت روحانی رای دهیم نیاز به یارانه وصدقه نداریم
شیرین زاده است به پرداخت تضامنی اجرت المسمی به مبلغ  372/000/000ریال از
محکوم نادر
کیلومتراست
حاصل نموده
قطعیت
است.
علیهانجام
محکومحال
نیز در
150
است و
ساخت راهها نظیر راه های اصلی و فرعی
زهکشی و امور پیمانکاری مربوط
ونخواهیمبهداشت .
ظرفیت ماده
راستای مقررات
ریال در
 93/7/7الی  94/7/7و سپس پرداخت اجرت المثل از  94/7/8الی  95/7/7جمعا به مبلغ 37/500/000
403بنادر چابهار از هشــت و نیم میلیون تن به
تخلیه
افزایش
کــرد:
مدیر دفتر مهندســی رودخانه ها و سواحل شرکت آب منطقه ای استان
انتقال
های
اظهار فرودگاه
ریلی باند
ریليهای
ها راه
راه
آزاد
ها
بزرگراه
هوایی.یکی از
ارزش ندارد
امنیت
سیس��تماندازه
داشــت:هیچ کاالیی به
شــجاعی
از قانون تجارت در حق محکوم له وپرداخت هزینه دادرسی در حق دولت بلحاظ معافیت خواهان از پرداخت خسارت آن از باب تسبیب و
سبب تحول عظیمي در حوزه حمل و نقل
 90میلیون تن در آینده
رودخانه ها
کیلومتر
مطالعــاتدرهزار
ادامــه
وســواحلنوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار
مفاد اجراییه یک
اجرایازاحکام مدنی
و 397قانون
اجرای ماده 9
افزود :حق دولت لذا
اجرایی در
در هزینه
پیمانکاری.چرا که
امور امنیت است
میشــود
ارزش گزاری
زیرزمینیدرو کشــور
کاالهای مهم که
آسفالت و
عملیات
راه های
مطالعاتيها
کارهايدار تونل
آگهیبیان اینکه پایه
ها راه
پلطرح
کامل
شد.وي با
خواهد
اســتان
میلیونعمل در
محل
خود شخصا
مگر اینکه
نخواهد آمد
800دیگری به
ابالغوو اخطار
یکاجرایی
عملیات
اعتباریو برای
گذاشته می شود
موقع اجرا
باقیروز به
ظرف 10
و
میلیارد
بالغ بر
اســت که
مانده
اســتان
دهد.شده است افزود :ظرفیت هاي سرمایه گذاري بعضی از همســایه های ما مانند افغانســتان و عــراق ،در اثر ندانم کاری
زاهداناطالع
قسمت اجرا
اقامتش را ب
برای را به
ریالاقامتش
انجام
چابهار -
اجرایی ابالغ و خاطر دیگری به عمل نخواهد آمد مگر اینکه خود شخصا محلآهن
مربوط به خطوط انتقال آب نفت گاز شبکه های گاز رسانی تاسیسات مکانیکی
قسمتاست.
آن نیاز
دارد که در صورت تمایل سرمایه گذاران امکان رنگ آرامش وامنیت را ندیدند  .وی با اشــاره به اینکه برای سیســتان و
تهران
بهشتی
شهید
قضایی
مجتمع
حقوقی
دادگاه
8
شعبه
دفتر
مدیر
16569
وی اهمیت این موضوع را مشخص نمودن حدود وبستر رودخانه ها که در زیادي در این بخش وجود
انتقال نیرو
توزیع
تولید و
نگهداری و
تعمیر و
وتاسیسات و تجهیزات ساختمان و
دســت اقدام
هایی را در
برنامه
معتمدین
همراهی مردم و
بلوچســتان و
آگهی
گردیدخواهیم کرد.
المکان رااعالمفراهم
مجهولپروژه
 3615-95باکه مدیر
دادنامه ارتباط
نسبتکهبه در
احمدینمود
مهردادبیان
مومیوند ورود را
محمدرضاآب می
ساله زیر
پارسیان 25
دورهبانکبرگشت
خصوص با
سیاب های
بطرفیت
دعوی
در
فروش و
تاسیسات
داریمبرق
شبکه های
و
ها
نیروگاه
از
اعم
صادرات مردم
وامید برای ما و
خریدو آرامش
برقیو تدبیرش
روحانی شعار
گفتو  :آقای
وخسارت اداره کل راه آهن جنوب شــرق نیز دراین
تعرفهو ناوگان
برداري
الوکالهبهره
معــاون
وکیل طبق
دارد.و متفرعات آن شامل آن هزینه دادرسی و حق
خواسته
اهمیت و اصل
افراد ریال بابت
2/239/654/340
و
فراوان
محکوم بهجان ومال
حفاظت از
میدهند آیا
شعار یارانه
کلیهکسانی که
دهند بین
باید تشخیص
است و مردم
حقیقی و
اش��خاص
تجاری به
بازرگانی و
اهمیتمجاز
کاالهای
وارداتبار وکلیه
مسیرهايدرجنوب و
مدنی ( ماده )9
اجرای
تاخیرو تادیه گردید ضمنا اجرائیه یک نوبت به استناد ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده  9قانون
ترانزیت از
شــرق بحث
احکامدر
گفت:
نشســت
منطقه
آب
شرکت
برداری
بهره
و
حفاظت
معاون
می توانند آرامش را به جامعه تزریق
مواردی که ابالغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده  73قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت
بسزایي برخوردار است.
کنند .ذیصالح به موضوع
مراجع
حقوقی .در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از
خود را به دادگاه اعالم نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب در مادتین  118و 119این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن به موقع
ای:
رودخانه های
بشرحنقشه
کیلومتر
انجام 131
جاده به
شرکتبار از
محلدر نظر دارد تمرکز
دولت
علیرضا
گفت:علیه
پاشــایيمحکوم
نیست مگر اینکه
اجرا گذاشته می شود در این صورت برای عملیات اجرائی ابالغ یا اخطاریه دیگری به محکوم علیه الزم
بردارییافت
فوق اصالح
اساسنامه
طرف وریلماده مربوطه
گردید
الحاق
کند.پرداخت آن می باشد.
موظف به
دولت نیز محکوم
هایحق صندوق
رودخانهدولتی در
همچنین نیم عشر
قسمت اجرا اطالع
اقامت خود را
سوقعلیهپیدا
گلستان
دهد واز
کیلومتر
کتبا به107
رپرگذاری
استان گلستان در سال 1395
تهران
قضایی
شعبه  23دادگاه
مژگان  16577مدیر دفتر
()41090
موسسات غیرتجاری
اداره ثبت شرکت ها و
زیرســاختکشور
اسنادوامالک
سازمان
ثبتهاي
بخش
 16محور توســعه در
بهشتیروي
شهیدراه آهن
ادامه داد:
مجتمع وي
حقوقی وبهره
عمومی حفاظت
اطاعات-گرگان-معاون
میرزایی-خبرنگارفنــاوران
مهندســی
تهراندفتر
اطاعات-گرگان-مدیر
میرزایی-خبرنگارفناوران
مژگان
برداری شــرکت آب منطقه ای گلســتان از رپرگــذاری  107کیلومتر از هاي ایستگاهي و امکانات رفاهي مسافران ،راه آهن برقي ،راه آهن سریع رودخانه ها و ســواحل شرکت آب منطقه ای استان از نقشه برداری 131
رودخانه ها و وسواحل شرکت آب منطقه ای استان خبرداد.
السیر ،ساخت خطوط جدید و  2خطه کردن ،خطوط فرعي ،سیستم هاي کیلومتر از رودخانه ها و سواحل استان در سال  95خبر داد.

اپلیکیشن

ایزی پز

ایز یپز هر چیزی که
برای یک آش���پزی
س���ا د ه و سا لم
و س���ریع الزم
دارید برای شما
ارس���ال میکند؛
از دستورپختهای
مرحلهبهمرحله گرفته
تا مواد اولیه تازه این دستورپختها .هر هفته
با ایزیپز غذاهایی جدی���د ،با مواد تازه ،قیمت
مناسب و بدون دورریز بپزید.
http://bit.ly/2pGDqSH

شهر رویایی

«شهر رویایی» بازی
شبیهسازی تجارت
و ش���هر د ا ر ی
ا ست  ،جا یی که
ب���ه ماجراجویی
میپر د ا ز ی���د و
تجا ر ت���ی جها نی
ایج���اد میکنید و به
دنبال سود میگردید ،اس���تعدادهای دیگر را
اس���تخدام میکنید ،س���ازمانها را مشارکت
میدهید ،با رقبا به رقابت میپردازید و رش���د
ش���دن آن به یک تجارت
شرکت خود و تبدیل
کنید.
میلیاردی را مشاهده می
http://bit.ly/2pQwIp9

لُژان

بازی «دو نفره ل ُژان»
یک بازی استراتژی -
نوبتی ،با گیم پلی
هیجا نانگی���ز و
گرافیکی زیباست
که میتواند شما
را در کنار اعضای
خانواده و دوستانتا ن
ها سرگرم کند.
ساعت
اس���تراتـژی بچینید ،قدرت هم���ه مهرهها و
قابلیتهایتان را امتحان کنید ،شیر را به تاجش
برسانید یا از طـریق تصرف خانههای بیشتـر و
کسب امتیاز پیروز میدان شوید .یک رقابت واقعی.

کوتاه لبهها ،اپلیکیشن دوربین اجرا شود و اگر مدت زمان بیشتری فشار
به لبهها وارد شود ،اسکرینشات گرفته شود یا اپلیکیشن و دستور خاص
دیگری انجام شود.
از دیگر ویژگیهای این گوش���ی میتوان به صفحهنمایش  ۵/۵اینچی،
پردازند ه  Snapdragon 835کوالکام با پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ،رم
 ۴یا  ۶گیگابایتی و حافظه داخلی  64یا  ۱۲۸گیگابایتی پرداخت.

اخبار شهرستان ها
آگهي حصر وراثت

اقای غالمرضا سنائی به شناسنامه شماره  83به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه  960116/363از این شعبه درخواست گواهي
حصر وراثت نموده چنین توضیح داده که شادروان علی نسائی به شناسنامه  6063در تاریخ  95/12/19اقامتگاه دائمي خود بدرود
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -1 :زهرا سبزیان صادره قاینات مادر متوفی ش ش  205ت ت -1334/12/1
غالمرضا سنائی ش  83ت ت 1325/6/30قاینات پدرمتوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور
را باستناد ماده  361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 G6محصول امسال الجی است که  163گرم وزن دارد و از دو
دوربین  13مگاپیکسلی دوگانه بهره میبرد.
این گوشی هم همانند پرچمداران سامسونگ از گواهی IP68
برای مقاومت در برابر گرد و غب����ار و نفوذ آب در عمق  1/5متری
بهره میبرد.
گلکسی S7 Edge
گلکسی  S7 Edgeمحصول پارسال سامسونگ است و یکی از
بهترین گوشیهای این برند به شمار میرود .این گوشی نخستین
محصول سامسونگ با پشتیبانی از گواهی  IP68برای مقاومت در
برابر آب و گرد و غبار است .این گوشی هم همانند گلکسی  S8و
 S8 Plusدر برابر نفوذ آب مقاوم است و تا عمق  1/5متری سالم
میماند.
گلکسی S7 Active
سری گوشیهای گلکسی اکتیو سامسونگ به مقاومت معروفند.
اگرچه این گوشیها به لحاظ قابلیتهای فنی در حد پرچمداران
سامسونگ نیستند ،اما سامسونگ هر سال نسخهای از گوشیهای
پرچمدارش را البته با امکانات محدودتر با قابلیت مقاومت راهی بازار
میکند.
این گوشیها عالوهبر مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار ،در
برابر ضربه نیز مقاومند.

4000

میلیآمپرساعت

 HTC U11رونمایی شد

اچتیسی از گوشی پرچمدار جدیدش با نام  HTC U11رونمایی کرد.
فناوران -گوشی  HTC U11محصول جدید اچتیسی است که قابلیت
جالبی دارد .این گوش���ی از فناوری  Edge Senseبهره میبرد که در آن
بخشی از لبههای راست و چپ گوش���ی به فشار دست حساس هستند؛
بنابراین با فشردن لبههای گوشی دستور خاصی ارسال میشود که این دستور
میتواند توسط کاربر سفارشی شود .مثال میتوانید تعریف کنید که با فشار
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فناوران  -بنابر گزارشها ،ایسوس قصد دارد ساخت ساعت هوشمند زنواچ را به دلیل فروش کم متوقف کند .ایسوس هر ماه تنها
پنج تا شش هزار دستگاه زنواچ به فروش میرساند و این فروش کم ،آن را مجبور کرده تا ساخت زنواچ را متوقف کند .در مقایسه
اپل در طول سهماهه نخست سال  ،۲۰۱۷بیش از  3/5میلیون اپل واچ به فروش رسانده است.

http://bit.ly/2rmCPTi

24طرح برقی با سرمایه گذاری 150میلیارد تومان در مازندران و
گلستان

مهندس حســین افضلی مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان درجشــن گرامیداشــت اعیاد
شــعبانیه  ،جشــن ســاالنه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و جشن موفقیت های شــرکت برق منطقه ای مازندران و
گلســتان در ســال  ۹5در محل باشگاه برق مازندران گفت :این شــرکت هم اکنون  24طرح برقی را با سرمایه گذاری
 150میلیارد تومان در گلستان و مازندران در دست اجرا دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان افزود  :از آنجاییکه 2استان مازندران و گلستان بیشترین
مصرف را در زمان پیک مصرف برق در کشور دارند ،ایجاد نیروگاهها ،پست ها  ،شبکه های تغذیه و اصالح و بازسازی
شبکه ها همواره مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطر نشــان کرد :با تامین اعتبار و بهره برداری از این طرح ها  ،بســیاری از مشــکالت حوزه برق در این 2
استان بر طرف می شود .وي گفت :میزان مصرف برق در استان های مازندران و گلستان بابیش از  2میلیون و 500
هزار مشترک به خاطر شرجی بودن هوا و همچنین حضور گردشگران و مسافران در اواخر فصل بهار تا پایان تابستان
بشــدت افزایش می یابد و به همین دلیل در بعضی مواقع در این دو فصل مشــترکان با قطعی برق مواجه می شوند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان گفت :میزان خاموشی های برق در استان مازندران با اقدامات
اثرگذار به حداقل ممکن رسیده است .مهندس حسین افضلی اظهار کرد :در سال گذشته استان مازندران 25درصد
رشــد مصرف داشــته است و با توجه به مشکالت اعتباری که در کشــور وجود داشت همکاران ما با اقدامات اثر گذار
میزان خاموشی را به حداقل ممکن رساندند.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان ،عنوان کرد :بر اســاس میزان مصرف در ایام پیک  ،در
ســال گذشــته همکاران ما برای آنکه سطح خاموشــی را کاهش دهند می بایســت 20تا 25درصد شبکه های موجود،
شبکه ایجاد می کردند تا پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان باشند.
وی با بیان اینکه در سال  ۹5با ایجاد شبکه های جدید و پست های تغذیه مردم بدون کمترین زحمت از نیروی
برق بهره مند شدند ،ادامه داد :با وارد مدار شدن پست  400شهدای کیلوولت مدافع حرم مازندران در کمتر از ۹
ماه در ســال گذشته سبب شــد تا 320مگاوات برق به شبکه های استان اضافه شود.وی با اشاره به اینکه سال قبل
100مگاوات برق خاموشی را در مجموع 70ساعت در استان های مازندران و گلستان داشته ایم ،گفت :به طور یقین
با بهره برداری از طرح های در دست اجرا این مشکالت بر طرف می شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با اشاره به اینکه این شرکت اجرای پنج طرح را با سرمایه
گذاری  20میلیون یوروئی در این استان آغاز کرده است  ،افزود  :سه طرح از این تعداد ایستگاه  20/63کیلو ولت
و  2طرح دیگر نیز خط تغذیه کننده پست های برق است.
وی گفــت کــه برای اجرای این طرح هــا  20میلیون یورو از محل بانک تجارت و توســعه اکو وام تخصیص یافته
است.مهندس افضلی محل اجرای سه ایستگاه برق را تنکابن  ،آمل و ساری اعالم کرد و خاطر نشان کرد 2 :خط تغذیه
کننده پســت هم در آمل و ســاری اجرایی شــده اســت .وی گفت که این طرح ها تا پیش از تابستان سال  ۹7به بهره
برداری می رســد .وی به اهمیت نظام پذیرش و بررســی پیشنهادات دربرق منطقه اي مازندران وگلستان اشاره کرد
و گفت :نظام مشــارکت فضایی را برای مشــارکت همگانــی متخصصان فراهم کرد و این نظام برنامه بســیار ارزنده و
عامل بروز خالقیت ها است.
وی تاکید کرد :سیستم نظام پیشنهادات به عنوان طرح کیفی با هدف ارائه خدمات مطلوب در شان مردم است
که مورد توجه دولت یازدهم قرار گرفت .وي افزود :شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان در هفت دوره پیاپی
در جشــنواره های ملی نظام پذیرش و بررســی پیشنهادها که توسط جهاد دانشگاهی تهران برگزار شده است در بین
دســتگاه های اداری و اجرایی کشــور رتبه برتر را کســب کرد .به گفته وي این شــرکت با اجرای پیشنهاد تغییر سطح
ولتاژ نیروگاه علی آباد کتول آقایان مهندس نقیبی ،مهندس خواجوی و خانم مهندس قره توقه صرفه جویی به ارزش
105میلیارد تومان به ارمغان آورده است.
به گفته مهندس افضلی همچنین با اجرایی شــدن پیشــنهاد بهینه سازی تیغه سکسیونرهای ایستگاه های فوق
توزیع استان های مازندران و گلستان یک میلیارد و ۹50میلیون تومان صرفه جویی صورت گرفته است.
وي گفــت شــرکت برق منطقــه ای مازندران و گلســتان با ثبت بیش از 36هــزار پیشــنهاد و تصویب 5هزارو
500پیشنهاد و اجرای 4هزار و 700پیشنهاد حایز موفقیت های بسیاردر یک دهه اخیر شد.

عملکرد برق منطقه ای مازندران در زمینه نظام پیشنهادات خوب است

مدیــرکل دفتر توســعه مدیریــت و تحــول اداری وزارت نیرو گفت :برق منطقــه ای مازنــدران در زمینه نظام
پیشــنهادات در وزارت نیرو عملکرد خوبی داشــته اســت.دکتر خلیل بانان علی عباســی در جشــن گرامیداشت اعیاد
شــعبانیه و جشن ســاالنه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و جشن موفقیت های شــرکت برق منطقه ای مازندران و
گلســتان درســال۹5به صورت ویدئو کنفرانس  ،درباره راهبردهای وزارت نیرو جهت توسعه نظام پیشنهادها ،اظهار
کرد :با توجه به ســابقه شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان در حوزه نظام پیشــنهادات الزم دیدم به صورت
ویدئو کنفرانس در این جشن حضور پیدا کنم.وی افزود :این شرکت از جمله شرکت هایی است که تاکنون در حوزه
نظام پیشنهادات در وزارت نیرو عملکرد خوبی داشته است.
مدیــرکل دفتر توســعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو ضمن تقدیــر از مهندس افضلی و حمایت های همه

جانبه و مدیریت مشــارکتی او در طرح نظام پیشــنهادات ،گفت :اگرچه موضوع نظام پیشنهادات در طی سالهای گذشته
در وزارت نیرو مطرح بود ولی در چند سال اخیر وزارتخانه به صورت جدی به این مقوله ورود پیدا کرده است و تقریبا
تمام 200شــرکت حوزه آب و برق  ،فاضالب و نیروگاه به نظام پیشــنهادات پرداخته شــده است.وی خاطرنشان کرد :
متوســط سرانه ای که شــرکت ها در این نظام به دست آوردند حدود 1.1درصد است که انشاهلل با قول و قرارهایی
که با این شرکتها گذاشتیم این عدد به هدفگذاری وزارت نیرو نزدیک شود.
مدیرکل دفتر توســعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو اظهار کرد :معاونت تحقیقات و منابع انســانی وزارت
نیرو به بحث نظام پیشــنهادات و ابزار این نظام به عنوان ابزار مدیریت مشــارکت توجه دارد و در همین راســتا و با
توجه به شــرایط موجود ،وارد حوزه های دیگر وزارت نیرو شــدیم.دکتر بانان ،در ادامه از تعریف مدیریت دانش بر
اساس مدل Apoدر وزارت نیرو خبر داد و گفت :سازمان بهره وری آسیایی( ) Apoیک نهاد غیردولتی است که برای
ایجاد همگنی علمی در قاره آسیا و اروپا و همسطح کردن دانش جهانی از نظر مباحث بهره وری و مدیریتی  ،تصمیم به
برگزاری دوره های بین المللی متعددی می گیرد.وی افزود :در چند ســال اخیر برای مدیریت دانش و مدیریت منابع
مدل  Apoدر وزارت نیرو مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو با بیان اینکه در مدت یکسال گذشته برنامه مدیریت
دانش برای بهره وری در صنعت برق در بخش های ستادی ،برق منطقه ای تهران و پژوهشگاه نیرو به صورت پایلوت
با حضور کارشــناس بین المللی آقای نائوکی اوگیوارا آغاز شــده اســت،افزود :انتخاب این بخش ها به دلیل مالحظات
متعددی بوده که شــامل ســطح مدیریت دانش در آن شــرکت ها اســت البته این بدان معنا نیســت که شرکت برتر
مدیریت دانش دیگری نداریم.
وی با بیان اینکه نائوکی اوگیوارا اهل کشــور ژاپن اســت ادامه داد :او 17ســال در حوزه مدیریت دانش در
ســازمان ها و شــرکت های مهم و بزرگ دنیا همچون تویوتا کار کرده است.دکتربانان در ادامه تصریح کرد :اکشن پلن
هایی ( مدیریت دانش ) طراحی شده که در سالهای آتی آن را در دیگر شرکت ها و سازمانها می توانیم اجرا می کنیم.
وی افزود :بنا داریم شــرکت های وزارت نیرو را برای اجرای این برنامه شناســایی و انتخاب کنیم و چون برق منطقه
ای مازندران و گلستان در نظام پیشنهادات در وزارت نیرو پیشرو است بنابر دیدگاه آقای اوگیوارا و ارتباطی که بین
نظام پیشنهادات و مدیریت دانش قائل است این شرکت منتخب اجرای این طرح خواهد بود.
مدیرکل دفتر توســعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو ،افزود :در آینده ای نزدیک شــرکت برق منطقه ای
مازندران و گلســتان جزو اولین شــرکت هایی اســت که مدیریت دانش و نظام پیشنهادات را توامان به پیش خواهد
برد.دکتربانــان از اجــرای مراحل پایانی برنامه مدیریــت دانش برای بهره وری در وزارت نیــرو خبر داد و افزود :در
طول مدت یکســال آقای نائوکی اوگیوارا به عنوان کارشــناس ســازمان بین المللی  Apoچهار بار به ایران سفر کرده
اســت.وی یادآور شــد :هــدف از پروژه مــدل  ،APOانتقال نمونه های موفق در توســعه و اجرای ابتــکارات جدید و
ارتقای بهره وری است.

تور تعالی نظام پیشنهادات برای  300سازمان اداری برگزار شد

دکتر ســید محمد کاظم نژاد مجري نظام پیشــنهادات برق منطقه اي مازندران در جشــن ساالنه نظام پذیرش و
بررسی پیشنهادات برق منطقه اي مازندران با اشاره به کسب عناوین برتر شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
در جشــنواره های نظام پذیرش و پیشــنهادها کشور ،گفت :دوره های آموزشــی ترویجی و تور تعالی نظام پیشنهادات
برای بیش از  300ســازمان اداری و اجرایی کشــور برگزار شده است.وی افزود :نخســتین کار ما طراحی مدل بومی
استقرار نظام پیشنهادها مبتنی بر اهداف و برنامه های استراتژِ یک شرکت بوده است.
وي با بیان اینکه مدلی که ما در برق منطقه ای طراحی کردیم برای برنامه ریزی و استقراردو روش است ،افزود:
برای بهبود رفتار خود در سازمان مدل تغییرات  kurt lewinو مدل تغییر رفتار سازمانی را انتخاب کردیم.دکتر کاظم
نژاد ادامه داد :در شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلســتان یک تیم هزار و  200نفره با مدیریت مهندس افضلی
داریــم که ایجاد حس ضرورت فوریت تغییر و تشــکیل ائتــالف قدرتمندی مدیریت  ،انتقال موثر چشــم انداز میان
افراد  ،رفع موانع و  ...از وظایف آنان است .وی ،با اشاره به دستاوردهای شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
در نظام پذیرش و بررســی پیشــنهادها  ،اظهار کرد :در هفت دوره پیاپی در جشنواره های ملی نظام پذیرش و بررسی
پیشــنهادها که توســط جهاد دانشگاهی تهران برگزار شده است در بین دستگاه های اداری و اجرایی کشور رتبه برتر
 ،یک تندیس برنز  ،دو تندیس ســیمین و  4تندیس زرین را کســب کردیم .مجری نظام پذیرش و پیشنهادات شرکت
برق منطقه ای مازندران و گلســتان ،در ادامه ضمن قدردانی از مهندس افضلی مدیر حامی برتر در نظام پیشــنهادات
کشور در  4دوره  ،گفت :این شرکت در زمینه نظام پیشنهادات در کشور همواره چه در بخش دبیر نظام و چه پیشنهاد
دهنده دارای رتبه برتر بوده و الزم است برای تبدیل نظام پیشنهادها به عنوان برند سازمانی فرهنگ سازی صورت
گیرد.دکتر کاظم نژاد ،افزود :این شــرکت دوره های آموزش ترویجی و تور تعالی نظام پیشــنهادات را برای بیش از
300سازمان اداری و اجرایی کشور برگزار کرده است .
عضو شــورای سیاســت گذاری همایش و جشنواره های نظام پیشنهادات کشــور ،ابراز کرد :امروز شرکت برق
منطقه ای مازندران و گلســتان ،با افتخار و اقتدار پرفروغ ترین ستاره خدمت در آسمان برق کشور است.دکتر کاظم
نژاد،افزود :امروز برای رسیدن به چشم انداز فعلی شرکت می خواهیم ظرف مدت  5سال دیگر متمدن ترین سازمان
اداری در بین همه دســتگاه های اداری و اجرایی کشــور باشــیم .شــایان ذکر است در جشن ســاالنه نظام پذیرش و
بررســی و پیشــنهاد ها و جشن موفقیت های شرکت برق منطقه ای مازندران در سال  ، ۹5از پیشنهاد دهندگان برتر
و افتخار آفرینان شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان تجلیل شد.

حجت االسام والمسلمین فروتنی با اشاره به سیاست های قضایی خاطر
معاون قضایی دادگستری خراسان رضوی تأکید
نشــان کرد :سیاســت ما اجرای قانون ،احقاق حقــوق عامه و مراقبت از
کرد. :
مفقودی
حقوق خصوصی و عمومی آحاد جامعه بصورت توأمان است.
حقوق
احقاق
در
کارشناسان
اهمیت
درستکاری ازو
داده ورزی
رایانه
اتحادیه
صادره از
کسب
پروانه
صداقت و
صنف افزود:
خراسان رضوی
دادگســتری
صفری،قضایی
نظربا شماره ثبت  2654به نام رضا معاون
مشهد خبرنگار فن آوران اطاعات -حجت االسام والمسلمین فروتنی در
می
محترم
کارشناسان
جمله
از
ما
تمام
که
است
مهمی
ویژگیهای
جمله
جمع کارشناسان رســمی بر اهمیت نظرات کارشناسی در احقاق حقوق مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد
بایست متخلق به آن باشند و بحمداهلل چنین است.
تأکید کرد .برپایه همین گزارش حجت االســام والمسلمین مظفری که گفتنی است در این مراسم تعداد  35نفر از کارآموزان کارشناسی رسمی

مژگان میرزایی-خبرنگارفناوران اطاعات-گرگان-به مناسبت میاد امام
زمــان (عج) و میاد حضرت علی اکبــر (ع) و روز جوان ،از جوانان نمونه
شــرکت آب و فاضاب روستایی استان گلســتان تجلیل شد .به گزارش
تهران)
استانرایانه
فناوران
مراسم
گلستان ،این
اتحادیهروستایی
اداری(و فاضاب
هایشرکت آب
ماشینعمومی
روابط
بــا حضور اعضای هیات مدیــره ،معاونین وکلیه کارکنــان در نمازخانه
شرکت برگزار شد.
بر اســاس این گزارش جشن ضیافت روز جوان و میاد حضرت امام زمان

