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تفاهمنامه همراهاول و اریکسون
در حوزه اینترنت چیزها

خرید مکانیزه سیمکارت ممکن شد

همراهاول و بانک ملی ایران از سیستم فروش مکانیزه
سیمکارت رونمایی کردند.
فناوران -در این مراسم که در دومین روز نمایشگاه
تلکام برگزار شد ،اپراتور اول و بانک ملی ایران با همکاری
شرکت  ،Gssاز دستگاه «آنی بانک» رونمایی کردند که
به وسیله آن مشترک میتواند به صورت مکانیزه سیمکارت
خریداری کند .عالوه بر س���یمکارت ،خرید سکه ،ارز و
کارت هدیه از طریق این دستگاه امکانپذیر است.
عطوفی ،معاون بازاریابی و فروش همراهاول در این مراسم
گفت :دستگاهی که امروز رونمایی میشود ،در راستای
سلسله فعالیتهای اپراتور اول با عنوان  E-Servicesاست
که مشترک را قادر میکند تا بدون حضور نیروی انسانی به
صورت  ۲۴ساعته خدمات و سرویسهای مورد نظر خود را
دریافت کند .عطوفی ادامه داد :در فاز اول ۱۵۰۰ ،دستگاه
آنی بانک در نقاط مختلف کشور نصب میشود.خاتونی،
عضو هیات مدیره و معاون فناوری اطالعات بانک ملی نیز
گفت :با توجه به برنامه دولت در چند سال گذشته مبنی
بر توسعه دولت الکترونیکی ،بانک ملی سیاستگذاری و
سرمایهگذاری گستردهای در این زمینه انجام داده است.
با توجه به گستردگی همراهاول و بانک ملی در سراسر
کشور ،عرضه سیمکارت یکی از خدماتی است که در این
حوزه انجام میشود.

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران:

معاون امور مشتریان ش���رکت مخابرات ایران معتقد است ادامه
وضعیت تعرفههای فعلی ،هم سبب شکس���ت اپراتورها شده و هم
نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت.
فناوران  -داوود زارعیان ،معاون امور مشتریان شرکت مخابرات
ایران در نشستی خبری در نمایشگاه تلکام گفت :هم شیوه استفاده
مردم از تلفن ثابت و همراه و اینترنت تغییر کرده و هم فناوری عوض
شده است .به همین دلیل نظام تعرفهگذاری نیز باید تغییر کند.
وی گفت :دیگر پالس و دقیقه برای محاسبه هزینه تلفن پاسخگو
نیست .در بخش اینترنت هم باید نظام تعرفهگذاری تغییر کند و در
این راه باید مدلهای جهانی مطالعه شود .برای مثال در کشورهای
توسعه یافته  60تا  70درصد درآمد اپراتورها بدون ریسک است اما در
کشور ما  90تا  97درصد درآمدها با ریسک است .ما با وجود تورم و
هزینههای ثابت بسیار ،باید منتظر باشیم یک نفر با تلفن صحبت کند
تا درآمدی کسب کنیم.
زارعیان با بیان اینکه با کمک مشاوران داخلی و خارجی در حال
مطالعه روی انجام عملیات خدمات پس از فروش به صورت متمرکز
هستیم ،گفت :به دو سناریوی نهایی در این زمینه رسیدهایم که یکی
داشتن دو مرکز پشتیبانی اصلی در دو شهر بزرگ و  30بکآفیس
و سناریوی بعدی داشتن  5مرکز پشتیبانی و  30بکافیس است.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه فروش
بستههای مخابراتی به صورت باندل در دو استان قم و مازندران به
وعده

صورت پایلوت آغاز شده است ،گفت :این بستهها شامل اینترنت داخلی
و بینالملل ،مکالمه شهری و بین شهری است .با توجه به بازخوردهایی
که خواهیم گرفت این بستهها اصالح شده و سپس در سایر نقاط
کشور فروش آن آغاز خواهد شد.
وی درباره اینکه کارهای فنی برای تخفیف  50درصدی اینترنت
روی همه س���ایتهای داخلی آغاز شده است یا نه گفت :بله .همان
روشی که روی  500سایت اعمال شده قابل تعمیم برای سایر سایتها
نیز هست .اما این کار هزینههای زیادی دارد.

تاکنون  28هزار
قرارداد تانوما منعقد
شده است که  9هزار
قرارداد واگذار شده
( 14هزار مشترک)
و باقی نیز به زودی
کارشان انجام میشود

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آزاد سازی و کاهش
مداخله در نظام تعرفه را یکی از برنامههای رگوالتوری برای تحرک تقاضا و
افزایش حجم این بازار عنوان کرد.
فناوران -حسین فالح جوشقانی در نمایش���گاه تلکام  ،2017با بیان
فعالیت اپراتورها در زمینه صوت و پیامک تا ابتدای دولت یازدهم گفت :حجم
این بازار در ابتدای این دولت  10هزار و  800میلیارد تومان بوده و در پایان
دولت یازدهم به  15هزار و  760میلیارد تومان ،در سال  94به  19هزارو
 860میلیارد تومان و در پایان سال  95به  22هزار و  600میلیارد تومان
رسیده است.
وی ادامه داد :درآمد صوت در این بخش در سال  ،90معادل  51درصد
کل درآمد این بخش بوده اس���ت و در حال حاضر این رقم به  40درصد
کاهش داشته ،این در صورتی است که در این حوزه افزایش درآمد داشتهایم.
فالح در خصوص فعالیت شبکههای اجتماعی گفت :با توجه به انتقال حجم

پیامکها در شبکههای اجتماعی میزان درآمد اپراتورها در حوزه پیامک از
 7درصد به  3درصد و در حوزه مکالمه از  17درصد به  12درصد کاهش
داشته است.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود :حجم بازار بزرگ
شده است اما تغییراتی در شاخصهای بازار داشتهایم که نشان میدهد با
سرویسهای پایه صوت و پیامک ،نمیتوانیم چشمانتظار رشد  2.5برابری
باشیم.
وی به رشد دیتای همراه در چند سال گذش���ته پرداخت و افزود :رشد
دیتای همراه نیز طبق گزارش اپراتورها در حال کاهش است که در این حوزه
باید تحرک تقاضا صورت گیرد.
فالح حجم باالی دیتا را در دنیا مربوط به ویدیو عنوان کرد و گفت :تمام
تالش خود را باید برای تقویت این حوزه در کشور انجام دهیم.
وی با مقایسه ایران با کشورهای ترکیه و انگلستان در حوزه استفاده از

خواهان آقای علی نجات تیموری دادخواستی به طرفیت خوانده خانم مژگان نجف الهی به خواسته الزام به تمکین مطرح که به این شعبه
ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609980216700651شعبه  267دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده  2ونک تهران ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1396/9/7ساعت  11تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردد.

 -94773منشی دادگاه حقوقی شعبه  267دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ( 2ونک) تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای میر علی عالی خانی فرزند محمد

خواهان خانم دلناز طاهرخانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای امیر علی عالی خانی به خواسته طالق به درخواست زوجه مطرح که به این
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9609980216700732شعبه  267دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده  2ونک تهران ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1396/9/7ساعت  10:30تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق
جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

 - 94776منشی دادگاه حقوقی شعبه  267دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده ( 2ونک) تهران
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تاریخ رسیدگی  96/6/21 :شماره پرونده  9509981615800103مرجع رسیدگی  :شعبه  6151شورای حل اختالف ناحیه  33تهران ویژه
شرکت های تعاونی ،بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواهان :بانک صادرات ایران خواندگان :وحید حیدری ترکمانی – عباس بهارجو – احمد
افشار کاظمی خواسته :مطالبه وجه به مبلغ  35/757/800ریال بابت قرارداد جعاله به شماره  84000748به انضمام سایر خسارات قانونی
گردشکار :خواهان دادخواستی به شرح فوق به طرفیت خواندگان اقامه نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به شماره فوق و جری سایر
تشریفات قانونی در وقت فوق العاده شعبه به تصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است با توجه به جامع اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ختم
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای قاضی شورا در خصوص دعوای خواهان بانک صادرات با نمایندگی امینی
به طرفیت خواندگان فوق الذکر به خواسته مطالبه وجه به  35/757/800ریال بابت قرارداد شماره تاریخ  96/6/21به انضمام سایر خسارات
قانونی با عنایت به محتویات پرونده مفاد دادخواست ضمائم پیوست مضبوط در پرونده و از آنجا که خواندگان به رغم ابالغ وقت دادرسی در
جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و از این حیث اصل سند رسمی قرارداد مصون از هرگونه تعرض باقی مانده
است فلذا ادعای خواهان را مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد  519 ،198و  522قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1379حکم به
محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تا تاریخ اجرای حکم و هزینه
دادرسی می نماید .در ضمن ضامنین کلیه خسارات از زمان دادخواست می بایستی پرداخت نمایند .رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی مربوط می باشد.
 -94777قاضی مجتمع شماره  33شورای حل اختالف تهران ویژه شرکت های تعاونی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

دادنامه

از نرمافزارهای مدیریت اطالعات و س���پس روشهای
تهیه پشتیان در سرورها شکل این مشکالت عوض شد
های ابری رسید .این خدمات باعث
تا نوبت به سرویس
ها افزایش یابد ،کار
اند تا توانایی دسترسی به فایل
شده
تیمی با سهولت بیشتری انجام شود و همان فرآیندهای
پشتیبانگیری نیز کارایی بهتری پیدا کنند.
های ابرینو برای کسب و
محمدی با اشاره به قابلیت
کارها گفت :ابرینو یک پلتفرم کامال داخلی است که در
های آتنا توسعه پیدا کرده و تمام خدماتی
گروه شرکت
که در سرویسهای ذخیرهسازی خارجی امکانپذیر است
را در اختیار کاربران قرار میدهد .راهکارهای خارجی
به دلیل هزینه ،مشکالت دسترسی و نگرانیهای ملی
مشکالت فراوانی دارند .ما تجربه قابلتوجهی در فضای
کاربری پیدا کردیم و پس از کسب این دانش و تکامل
سرویسها به سراغ سازمانها رفتیم .در حال حاضر 120
هزار مشترک تنها از طریق سرویس سینکا در همراه
اول از خدمات ابرینو استفاده میکنند و در حال شروع
همکاری با دیگر اپراتورها هستیم .در ابرینو میتوان به
آسانی به نسخههای قبلی یک فایل دسترسی پیدا کرد و
استفاده از دادهها در پلتفرمهای مختلف امکانپذیر است.
دهندگان یک  SDKطراحی
همچنین ما برای توسعه
ایم تا توسط این کیت توسعه بتوانند در کوتاهترین
کرده
زمان ،برنامههای خود را به سرویسهای ذخیرهسازی
ابری مجهز کنند.
سازی ابرینو کلیه فرآیندهای
های ذخیره
در سرویس
گیری ،سطوح دسترسی،
مدیریت اطالعات ،پش���تیبان
اشتراکگذاری و بسیاری موارد دیگر مطابق با نیاز داخلی
شناسایی و طراحی شده است .ضمن اینکه در برخی
ها وجود دارد که
هایی در مورد داده
ها نگرانی
مجموعه
میتوان خدمات ابرینو را روی سرورهای همان مجموعه
های الزم
اندازی کرد و گزارش
و بدون خروج اطالعات راه
مدیریت اطالعات را ارائه داد.

های ملی و سازمانی
محمدی با اشاره به رفع نگرانی
در خدمات ابرینو افزود :ورود سرورها به درون سازمان
توان���د امنیت فیزیکی و
های زیادی دارد و می
مزیت
ها را تامین کن���د .از لحاظ حاکمیتی نیز
مجازی داده
اطالعات درون کشور هستند و روی اینترنت قرار ندارند
اندازی سرورهای
ای دولتی ،امکان راه
حتی اگر مجموعه
تواند از سرورهای معتمد
اختصاصی را نداشته باشد می
مانند وزارت ارتباطات یا نهادهای دیگر استفاده کند .این
خدمات حدود یک چهارم نمونههای مشابه خارجی برای
ها هزینه خواهند داشت و با توسعه شبکه ملی،
سازمان
پهنایباند به صورت داخلی و نیمبها محاسبه میشود.
تخفیفهای قابلتوجهی نیز اپراتورهای طرف قرارداد
اعمال میکنند و اگر سرورها به درون سازمان منتقل
شود.
باند نیز صفر می
شوند حتی این هزینه اندک پهنای
از دیگر مزیتهای خدمات ذخیرهسازی ابرینو میتوان به
ها اشاره کرد.
امکان تجمیع با سایر سرویس
حل هایی که برای مقابله با ویروسها
وی افزود :راه
وجود دارند میتوانند تا بی���ش از  99درصد موثر واقع
شوند اما آنها نیز کامل نیستند .در حالی که ابرینو میتواند
ها را از بین ببرد و نس���خههای
اثرات مخرب ویروس
پیشین برای س���اعتها و روزهای قبل به آسانی قابل
بازیابی هستند.
ابرینو برای کاربران
ابرینو در بخش کاربری به هر کاربر  2گیگابایت فضای
رایگان ارائه میدهد که با هزینهای بسیار کم این فضا
تا یک ترابایت قابل افزایش است .ضمن اینکه کاربران
های مهم خ���ود مانند دفترچه تلفن،
توانند از داده
می
ها ،تصاویر و موارد دیگر ب���ا ایمنی کامل روی
پیامک
ابرینو پش���تیبان تهیه کنند که این موضوع با نصب
برنامه اندروید ابرینو و تنظیمات آن بطور خودکار قابل
اجرا است.

مدیر عامل رایمند رایانه در تلکام:

مشتریهامیگویندکه
محصو التتانهیچوقتخرابیندارد

دیتای ثابت گفت :در ایران به طور متوس���ط هر مشترک  6گیگا بایت با
استفاده از دسترسیهای ثابت اس���تفاده میکند که این رقم در ترکیه 66
گیگ و در انگلستان  32گیگ است که نشان میدهد ما باید در این حوزه در
بستههای تعرفهای تغییراتی ایجاد کنیم.
معاون وزیر ارتباطات افزود :در دیتای همراه میانگین مصرف در ایران 2.7
گیگ ،ترکیه  2.8گیگ و انگلستان  1.8است که نشان میدهد سرمایهگذاری
در دنیا به سمت استفاده از دسترسیهای ثابت است.
وی به اقداماتی که رگوالتوری باید در این زمینه انجام دهد نیز پرداخت
و گفت :در حوزه نظام تعرفهایبه دنبال آزادسازی این حوزه و دخالت کمتر
رگوالتوری هستیم.
فالح جوشقانی با بیان جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی اپراتورها در بازار
افزود :کاهش مداخله در بازار عمدهفروشی دیتا از برنامههای رگوالتوری در
این حوزه است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مژگان نجف الهی فرزند اسماعیل

ابرینو ،راهکار ایرانی ذخیره سازی ابری

نمایشگاه

زارعیان با بیان لزوم استفاده از توان داخلی گفت :قاعده ما این است
که اگر محصول ایرانی تا  25درصد گرانتر و تا  25درصد بیکیفیتتر
از محصول رقیب خارجی بود ،باز هم اولویت محصول ایرانی باشد.
تجهیزات مورد نیاز در بخش پسیو هم از داخل تامین میشود اما در
اکتیو تولیدکنندگان ما ضعف دارند.
معاون شرکت مخابرات ایران با اذعان بر اینکه واگذاری تانوما به
مردم با کندی همراه بوده اس���ت گفت :تجهیزات آن گران است و
مخابرات هم با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است .با این حال اکنون
تجهیزات خریداری شده و ظرف س���ه روز در مکانهایی که امکان
واگذاری وجود داشته باشد ،کار انجام میگیرد.
وی ادامه داد :تاکنون  28هزار قرارداد منعقد شده است که  9هزار
قرارداد واگذار شده ( 14هزار مشترک) و باقی نیز به زودی کارشان
انجام میشود.
زارعیان با بیان اینکه هدف اولیه توسعه تانوما در  10شهر بزرگ
کشور بود گفت :اما اکنون از تمام کشور ما متقاضی داریم .مثال در
سمنان که کمجمعیتترین مرکز اس���تان کشور است ،تاکنون 60
قرارداد منعقد شده است.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران گفت :سرعت  16تا
 250گیگ روی تانوما متقاضی داشتهایم .با این حال در تستها تا
سرعت  600مگابیت هم گرفته شده و امکان رسیدن به سرعت یک
گیگ هم وجود دارد.

نقش رگوالتوری در تعرفهگذاری کمرنگ میشود

سامانه نگار آتنا معرفی کرد

شرکت سامانه نگار آتنا ،دیروز در یک نشست خبری،
راهکارهای سازمانی ذخیره سازی ابرینو را معرفی کرد.
فناوران -جعفر محمدی مدیرعامل شرکت سامانه
نگار آتنا در این نشست خبری با اشاره به آمارهای جهانی
در حوزه امنیت دادهها گفت :هر نیمثانیه یک موبایل
به سرقت میرود و در هر  43ثانیه یک لپتاپ دزدیده
شود .این در حالی است که اگر تمام موارد مرتبط
می
با سرقت را کنار هم قرار دهیم تنها  9درصد از دالیل
فقدان اطالعات را تشکیل میدهند.
محمدی در ادامه با اش���اره به تهدیداتی که متوجه
ها و نهادهای بزرگ است ،گفت :گاهی این تصور
سازمان
شوند.
های بزرگ دچار خطا نمی
وجود دارد که سازمان
اما جالب است بدانید در ناس���ا ،اطالعات ارسالی فرود
فضاپیمای آپولو  11طی یک اشتباه انسانی از بین رفت
یا در شرکت بزرگی مانند پیکسار که سازنده انیمیشن
های کل پروژه بر اثر
بازی است ،داده
موفق داستان اسباب
یک خطا نابود شد.
های آتنا نیز این
گلمر بحری مدیرعامل گروه شرکت
سازی
های ذخیره
نشست با اشاره به وضعیت سرویس
در ایران گفت :دادهها به دو دلیل آلودگی یا حذف ،از
دسترس خارج میشوند و راهحلهای سنتی برای حل
این مشکل نیز امکان پاس���خگویی در لحظه را ندارند.
ها غالبا بخش کاربری را پوشش
ضمن اینکه این راهحل
میدهند و در بخش س���ازمانی کار زیادی انجام نشده
های موجود که
حل
است .بحری در ادامه با اشاره به راه
باعث خروج دادهها از کشور میشوند گفت :ابرینو پس
از موفقیت در بخش کاربری تصمیم به ارائه محصول
س���ازمانی گرفت که امکان حف���ظ دادهها درون یک
محدوده مشخص سازمانی و کشوری را فراهم میکند.
های ابرینو در نظر گرفته شده تا
این امکان در سرویس
حتی اطالعات از سازمان خارج نشود و صرفا بر اساس
سطوح دسترسی مشخص قابل استفاده باشد .در این
های جهانی و
راستا با سرویس
زمینه ما تالش کردیم هم
بر لبه فناوری حرکت کنیم در بخش سازمانی خدماتی
دهیم که استفاده از آنها با راهکارهای خارجی
را ارائه می
امکانپذیر نیست .زیرا سرویسهای غیر ایرانی مطابق با
نیاز شرکتهای داخلی طراحی نشدهاند .به عنوان مثال
دادهها در برخی از س���ازمانها باید به صورت آفالین
جریان داشته باشند یا مالحظات امنیتی در مورد دادهها
وجود دارد که این مشکالت توسط راهکارهای هیبریدی
ما پاسخ داده میشود .در عین حال هزینه پهنایباند نیز
کند.
با این روشها به شدت کاهش پیدا می
ها اطالعات خود را روی هارد
اغلب افراد و س���ازمان
اند و در هر  3ثانیه نیز یک هارد درایو
درایوها ذخیره کرده
ایستد .زمانی که این اطالعات را در فضای کسب
از کار می
بینیم که  60درصد از شرکتهایی
و کار تحلیل کنیم می
که با خطرات ناش���ی از فقدان اطالعات مواجه شدهاند
اند .مدیرعامل
طی  6ماه کسب و کار خود را تعطیل کرده
شرکت سامانه نگار آتنا در این نشست به راهکار پیشگیری
از این مشکالت اش���اره کرد که در ابتدا با استفاده از
دیس���کها رخ میداد و در مراحل بعد با استفاده
هارد

New Tab

نظام تعرفهگذاری اگر تغییر نکند
هم اپراتورها ضرر میکنند و هم مردم

اپراتور

همراهاول و اریکسون در راستای توسعه فناوری اینترنت
چیزها تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
فناوران -همراهاول به عنوان اپراتور پیش���گام در
صنعت اینترنت چیزها و شهر هوشمند ،با امضای تفاهم
نامهای با شرکت اریکسون در خصوص همکاری مشترک با
این شرکت ،گام بزرگی را در جهت تحقق هر چه سریعتر
فناوریهای مبتنی بر اینترنت چیزها برداشته است.
با این رویداد که در حاشیه اولین روز نمایشگاه ایران
تلکام  ۲۰۱۷به وقوع پیوست ،دو شرکت متعهد شدند در
راستای انتقال دانش برای توسعه فناوری و فراهمسازی
بسترهای الزم برای رشد سریع کشور در حوزه اینترنت
چیزها با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
اجرای طرحهای اینترنت چیزهای همراهاول در سطح
ملی ،کمک شایانی به بهینهسازی الگوهای مصرف انرژی،
امکان کاهش هزینهها و همچنین مدیریت ترافیک و
آلودگی شهری با ایجاد پروژه شهر هوشمند خواهد کرد.

نرگس طاهری ،معاون
زیرساخت شد

فناورام -برای نخستین بار در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،جایگاه معاونت یکی از شرکتهای زیرمجموعه به یک خانم رسید .براساس این گزارش طی حکمی از
سوی فرهاد معارفی سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت ،نرگس طاهری به سمت معاون راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد .طاهری
پیش از این سمت مدیرکل دفتر برنامهریزی و بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت را بر عهده داشت.

تاریخ رسیدگی  96/6/21 :شماره پرونده  6158 -141مرجع رسیدگی  :شعبه  6158شورای حل اختالف ناحیه  33تهران ویژه شرکت های
تعاونی ،بانک ها و موسسات مالی و اعتباری خواهان :بانک صادرات ایران خوانده :حامد عصاریان خواسته :مطالبه وجه به مبلغ  50/200/000ریال
بابت قرارداد جعاله به شماره  88/10/26 -88001741به انضمام سایر خسارات قانونی گردشکار :خواهان دادخواستی به شرح فوق به طرفیت
خواندگان اقامه نموده که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به شماره فوق و جری سایر تشریفات قانونی در وقت فوق العاده شعبه به تصدی امضا
کنندگان زیر تشکیل است با توجه به جامع اسناد و مدارک مضبوط در پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می
نماید .رای قاضی شورا در خصوص دعوای خواهان بانک صادرات با نمایندگی فریبا امینی به طرفیت خوانده حامد عصاریان به خواسته مطالبه
وجه به مبلغ  50/200/000ریال بابت قرارداد فروش اقسازی شماره  88001741تاریخ  88/10/26به انضمام سایر خسارات قانونی با عنایت به
محتویات پرونده مفاد دادخواست ضمائم پیوست مضبوط در پرونده و از آنجا که خواندگان به رغم ابالغ وقت دادرسی در جلسه رسیدگی حضور
نیافته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و از این حیث اصل سند رسمی قرارداد مصون از هرگونه تعرض باقی مانده است فلذا ادعای خواهان را
مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد  519 ،198و  522قانون آئین دادرسی مدنی مصوب  1379حکم به محکومیت تضامنی خواندگان
به پرداخت  50/200/000ریال از بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل تا تاریخ اجرای حکم و هزینه دادرسی می نماید.
در ضمن ضامنین کلیه خسارات از زمان دادخواست می بایستی پرداخت نمایند .رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در شورا و پس ازآن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی مربوط می باشد.
 -94778قاضی مجتمع شماره  33شورای حل اختالف تهران ویژه شرکت های تعاونی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری

آگهی

در خصوص درخواست سیده فهیمه محبوبی به طرفیت سیده سعیده محبوبی و سیده منیره موسوی به خواسته تحریر ترکه متوفی سید
احمد محبوبی این شورا با توجه به محتویات پرونده از جمله گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه  950439مورخ  95/5/31و احراز سمت
خواهان مستندا به مواد  206به بعد قانون امور حسبی قرار تحریر ترکه از اموال مرحوم سید ا حمد محبوبی فرزند سید علی لیست اموال صادر
می گردد تا در جلسه رسیدگی تحریر ترکه ورثه یا نمایندگان قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و یا کسان دیگری که حقی بر
متوفی دارند برای تحریر ترکه حاضر شوند.

 -94779شعبه  2304مجتمع شماره  24تهران
آگهی حصر وراثت

خانم لیال سعیدی فر به شماره شناسنامه  2884به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه  960396/2304از این شعبه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس سعیدی فر به شماره شناسنامه  18در تاریخ  96/6/2اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :احترام السادات رضائیان شماره شناسنامه  27تاریخ تولد  1336/9/6صادره از شمیران
همسر متوفی  2مریم سعیدی فر شماره شناسنامه  3925تاریخ تولد  1364/6/11صادره از تهران دختر متوفی  .3لیال سعیی فر شماره شناسنامه
 2884تاریخ تولد  1356/6/30صادره از تجریش دختر متوفی  .4زهرا مبارکی شماره شناسنامه  27تاریخ تولد  1304/7/1صادره از شمیران
مادر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی
نزد او باشد از تاریخ آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 -94780رئیس شعبه  2304شورای حل اختالف منطقه  24تهران

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت چهارم

بموجب دادنامه شــماره  -500082مورخ  93/2/3صادر شــده در پرونده کالســه  920763شعبه پنجم دادگاه عمومی مالیر موضوع پرونده
اجرایی کالســه  930116اجرا و دادنامه شــماره  500296مورخ  93/3/20در پرونده کالســه  920814مورضوع پرونده  9340136اجرا له بانک
مهــر اقتصــاد علیه محکوم علیهــم اقایان احمد بلوردی و محمود گوجکی و محمــد خانجانی و بهروز ترک جوکار و محمد جعفــری رای به محکومیت محکوم
علیهم در پرونده  930116به پرداخت مبلغ  46/548/000ریال اصل خواســته به مبلغ  930/000ریال هزنیه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه از
تاریــخ  92/1/11تــا یوم الوصول و در پرونده  930136به پرداخت مبلغ  310/716/000ریال اصل خواســته به مبلغ  6/214/320ریال هزنیه
دادرســی در حق محکوم له صادر گردیده اســت که با توجه به اینکه اجرائیه به محکوم علیهم ابالغ شــده و در مهلت مقرر قانونی نسبت به اجرای حکم
اقدامی نگردیده است بنا به درخواست محکوم علیه اقای احمد بلوردی به منظور استیفاء محکوم به و هزنیه اجرایی ملک شماره  1945فرعی از 2149
اصلی ملکی خانم اعظم افشــاری واقع در خیابان  16متری حاج طوســی کوچه گلستان  2قواره دوم شمالی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری
به شــرح ذیل توصیف و ارزیابی شــده و مقرر اســت راس ساعت  10/00صبح  11/00مورخه چهارشــنبه  1396/8/24در محل اجرای احکام شعبه
پنجم حقوقی مالیر از طریق مزایده بفروش برشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی  2/300/000/000ریال شروع میشود و به هر شخص حقیقی و
حقوقی که باالترین قیمت را پیشــنهاد دهد فروخته خواهد شــد وده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار
اخذ و مابقی ظرف مدت یکماه از خریدار وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور دستور تملیک از سوی دادگاه مربوطه مورد مزایده بنام خریدار
منتقــل خواهدشــد در صورتی که خریــدار ظرف مدت یکماه از بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده او پس از کســر هزنیه های مزایده به نفع
دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد در صورت ایصال اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده تا
رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به خریدار تحویل نخواهد شد ضمنا متقاضیان به شرکت در مزایده میتوانند  5روز قبل از مزایده با
هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس به این شرح است ملک مورد نظر در خیابان  16متری
حاج طوســی کوچه گلســتان  2قواره دوم شــمالی قراردارد و به صورت یک ساختمان یک و نیم که مساحت اعیانی طبقه همکف ان حدود  120متر مربع
بوده و مســاحت زیر زمین ان حدود  80متر مربع میباشــد اسکلت ساختمان به صورت طاق ضربی و دیوارهای باربر اطراف و ستون مرکزی بوده و فاقد
اســتحکام میباشــد مســاحت عرصه ملک  180متر مربع و دارای امتیاز اب و برق و گاز و تلفن میباشد و نمای آن از سنگ سفید بوده که ارزش کلی ان
مبلغ  2/300/000/000ریال معادل دویست و سی میلیون تومان براورد گردیده است

مدیراجرای احکام مدنی شعبه پنجم دادگاه عمومی مالیر
رونوشت آگهی حصر وراثت

خانــم اراز گل قوامــی فرزند محمد دارای شــماره ملی  5919284161به شــرح دادخواســت به کالســه  960280حوزه یک شــهری راز از
این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم بشــم رستگاری فرزند آشــر محمد بشماره ملی  5919814934در
تاریــخ  1396/6/20در راز و جــرگالن بــدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1محمد رســتگاری نام پدر بشــم ش ملی
 5910182161ت ت  1380/6/15نســبت پســر  -2مصطفی رســتگاری نام پدر بشــم ش ملی  5910210254ت ت  1382/7/16نســبت پسر
 -3احمد رستگاری نام پدر بشم ش ملی  0671498665ت ت  1389/12/19نسبت پسر  -4آیناز رستگاری نام پدر بشم ش ملی 5910270974
ت ت  1386/11/4نسبت دختر  -5اراز گل قوامی نام پدر محمد ش ملی  5919384161ت ت  1362/1/5نسبت همسر اینک با انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد537.

شورای حل اختالف حوزه یک شهری راز و جرگالن
برگ اخطاریه

نام اخطار شــونده  :آرمین شــهرت :ایمانی نشــانی  :مجهول المکان پیشــه  :آزاد محل حضور  :شــورای حل اختالف پیرانشهر شعبه  :پنجم وقت
حضور 96/09/25 :شنبه ساعت  10:30 :صبح علت حضور  :در خصوص دعوی آقای حسن آموسی به طرفیت شما مبنی بر مطالبه وجه در وقت مقرر
امضاء :شعبه پنجم مجتمع شماره یک شهرستان پیرانشهر
در شعبه حضور بهم رسانید .
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رایمند رایانه جدیدترین محصوالت  ATENرا
المللی تلکام به نمایش
در سالن  5نمایشگاه بین
گذاشته است.
فناوران -ش���کراهلل قلیزاده مجاوری ،مدیرعامل
شرکت رایمند رایانه گفت :این شرکت نماینده انحصاری
کمپانی  ATENتایوان در ایران است و به طیف گستردهای
از محصوالت در زمینه تجهیز و پشتیبانی سالنهای ویدیو
کنفرانس ،کنفرانس و سالنهای همایش و دیتاسنترها
یپردازد.
م 
وی افزود :ما در نمایشگاه امسال محصوالت
ایم از جمله در بخش
جدیدی را معرف���ی کرده
دیتاس���نتر محصوالت  Over IPرا داریم که به
مدیران ش���بکه این امکان را میدهد که بسیار
راحت مراکز داده را کنترل کنند .همچنین یک
ایم که
سری ویدئو وال کنترلر نیز معرفی کرده
امکان اس���تفاده همزمان از چندین ورودی و
کند.
خروجی را فراهم می
قلیزاده در پاسخ به این س���وال که چرا مشتریان
محصوالت ش���ما را انتخاب میکنند ،گفت :دلیل اول
قیمتگذاری عادالنه محصوالت در رایمند است .نکته
بعدی هم خدمات پس از فروش است .ما مشتری را پس
از فروش تنها نمیگذاری���م و حتی پس از اتمام مهلت
گارانتی ،به وی خدمات میدهیم.
مدیرعامل شرکت رایمند رایانه با بیان اینکه همواره
پذیرای مشتریان با آغوش باز هستیم ،گفت :بسیاری از
مشتریان به ما میگویند که دستگاههایتان هیچ وقت
خرابی ندارد و عمرشان حسابی طوالنی است.
وی با بیان اینکه نمایشگاه تلکام بازدیدکننده خوب و
تخصصی دارد و از الکامپ بازخورد بهتری داشته است،
گفت :اگر الکامپ و تلکام همزمان برگزار شوند ،حتما
نتیجه بهتری از حضور در نمایشگاه میگیریم.
آگهی حصر وراثت

آقای مهرداد الزمی به ش��ماره شناس��نامه  0021508194به اس��تناد شرح دادخواس��ت تقدیمی به کالسه  96393از این شعبه
تقاضای گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان معصومه هاش��می به ش��ماره شناسنامه  1در تاریخ 96/5/3
اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :غالمرضا الزمی فرزند عباس شماره
شناس��نامه  183همس��ر متوفی تاریخ تولد  1330صادره از میانه  .2مهدی ولیخانی فرزند محمد ش��ماره شناسنامه  153فرزند
متوفی تاریخ تولد  1358صادره از ورامین  .3جواد و لیخانی فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه  28فرزند متوفی تاریخ تولد 1361
صادره از ورامین  .4مرتضی ولیخانی فرزند محمد ش��ماره شناس��نامه  9692فرزند متوفی تاریخ تولد  1365صادره از ورامین .5
محمدرضا ولیخانی فرزند محمد شماره شناسنامه  27303فرزند متوفی تاریخ تولد  1367صادره از ورامین  .6مهرداد الزمی فرزند
غالمرضا شماره شناسنامه  0021508194فرزند متوفی تاریخ تولد  1377صادره از تهران  .7فاطمه ولیخانی فرزند محمد شماره
شناسنامه  152فرزند متوفی تاریخ تولد  1354صادره از ورامین اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نمایم تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 -94781رئیس شعبه  2306شورای حل اختالف منطقه  24تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم میترا نمازی

خواهان محمد پیر صنعات دادخواستی به طرفیت خوانده میترا نمازی به خواسته اعسار از پرداخت نفقع مطرح که به این شعبه
ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه  9609980330600268ش��عبه  2306مجتمع شماره بیست و چهار شورای حل اختالف شهر
تهران ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  1396/09/13س��اعت  11تعیین که حسب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین
دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

-94782مسئولدفترشعبهشورایحلاختالفشعبه 2306مجتمعشمارهبیستوچهارشورایحلاختالفشهرتهران

اجرائیه

مش��خصات محکوم له :فاطمه حمیدآبادی ش��راهی فعلی سرور شغل خانه دار نشانی محل اقامت :تهران تهرانپارس خ احسان خ
 15غربی ک اول پالک  3مشخصات محکوم علیه :اسمعیل محمد خانلو نشانی :مجهول المکان محکوم به :بموجب دادنامه شماره
 96 -151مورخ  96/3/30دادگاه  24شعبه  2306که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه تجدید نظر استان قطعیت حاصل کرده
است محکوم علیه محکوم است به پرداخت نفقه خواهان از تاریخ  95/6/14لغایت صدور حکم ماهیانه به میزان سیصد هزار تومان
بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و دو هزار تومان هزینه دادرسی می باشد ضمنا نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد.

 -94783شعبه  2306مجتمع شماره  24تهران
آگهی حصر وراثت

آقای حس��ین رضائی کین آبادی به ش��ماره شناسنامه  34739به استناد ش��رح دادخواست تقدیمی به کالسه  96 -341از این
شعبه تقاضای گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جمشید مهربانی زردشتی به شماره شناسنامه 21815
در تاریخ  1390/11/5اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :گیتا مهربانی
زردشتی فرزند جمشید شماره شناسنامه  33998دختر متوفی تاریخ تولد  42/10/11صادره از تهران  .2فیروزه مهربانی زردشتی
فرزند جمشید شماره شناسنامه  553دختر متوفی تاریخ تولد  42/1/1صادره از تهران  .3اردشیر مهربانی زردشتی فرزند جمشید
شماره شناسنامه  3537پسر متوفی تاریخ تولد  51/7/1صادره از تهران  .4بهرام مهربانی زردشتی فرزند جمشید شماره شناسنامه
 71811پس��ر متوفی تاریخ تولد  45/4/14صادره از تهران  .5هیله گارو مهربانی زردش��تی فرزند هومان شماره شناسنامه 317
همس��ر متوفی تاریخ تولد  1321/11/20صادره از دوس��یردف اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت
آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم
دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 -94784رئیس شعبه  2306شورای حل اختالف منطقه  24تهران
آگهی حصر وراثت

خانم منیژه حاجی محمد زرگر به شماره شناسنامه  850به استناد به شرح دادخواست تقدیمی به کالسه  96 -325از
این شعبه تقاضای گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم داودی مفرد به شماره شناسنامه
 107در تاری��خ  94/10/11اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به.1 :
منیژه حاجی محمد زرگر فرزند س��ید ابوالقاس��م ش��ماره شناسنامه  850همسر متوفی تاریخ تولد  27/5/9صادره از
تهران  .2علیرضا داودی مفرد فرزند ابراهیم ش��ماره شناس��نامه  657فرزند متوفی تاریخ تولد  46/2/26صادره از تهران
 .3نفیسه داودی مفرد فرزند ابراهیم شماره شناسنامه  1349فرزند متوفی تاریخ تولد  55/2/25صادره از تهران اینک
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نمایم تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ آگهی ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.

 - 94785رئیس شعبه  2306شورای حل اختالف منطقه  24تهران
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم مینا ثمودی پیله رود فرزند اروجعلی

خواه��ان س��ید مهدی وحیدی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده آمینا ثمودی پیله رود به خواس��ته
مطالبه خس��ارت دادرس��ی مطالبه خس��ارت مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه
 9609980232100423شعبه  156دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محالتی تهران ثبت
و وقت رس��یدگی مورخ  1396/9/19ساعت  9تعیین که حس��ب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73
قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت
در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
 -94786منشی دادگاه حقوقی شعبه  156دادگاه عمومی حقوقی مجتمع ناحیه  14شهید محالتی تهران

آگهی حصر وراثت

احتراما آقای بهمن نوذری دارای شــماره شناســنامه  75به شرح دادخواست به کالسه  936این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و
چنین توضیح داده که شــادروان حســن نوذری به شماره شناســنامه  432در تاریخ  96/7/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت مرحوم منحصر اســت به -1:بهمن نوذری به شــماره شناســنامه ( 75فرزند متوفی) -2بهرام نوذری به شماره شناسنامه ( 41فرزند متوفی)-3
احســان نوذری به شماره شناسنامه ( 173فرزند متوفی) -4محسن نوذری به شــماره شناسنامه (4120351548فرزند متوفی) -5پروانه نوذری به
شــماره شناســنامه ( 861فرزنده متوفی) -6لیال نوذری به شماره شناسنامه ( 860فرزند متوفی) -7فاطمه کشوری به شماره شناسنامه ( 355همسر
متوفی)ضمن انجام تشــریفات قانونی درخواســت مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش
باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهی حصر وراثت

احتراما خانم مژگان اســالمی دارای شــماره شناسنامه 1541به شــرح دادخواست به کالســه  96/8/938این دادگاه درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان روح اله اسالمی به شماره شناسنامه  373در تاریخ  94/12/24در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت مرحوم منحصر اســت به -1 :عزت مخلصی به شــماره شناســنامه ( 300همسر متوفی)  -2مژگان اسالمی به شماره شناسنامه
( 1541فرزند متوفی) -3محسن اسالمی به شماره شناسنامه ( 317فرزند متوفی)  -4محمد اسالمی به شماره شناسنامه ( 13338فرزند متوفی)-5
آزاده اســالمی به شــماره شناسنامه ( 10447فرزند متوفی)  -6وجیهه اسالمی به شماره شناسنامه ( 1083فرزند متوفی) -7فاطمه اسالمی به شماره
شناسنامه ( 15347فرزند متوفی) ضمن انجام تشریفات قانونی درخواست مزبور را دریک نوبت آگهی می نماید هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه
از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد
آگهی حصر وراثت

آقای هوشنگ میناگر دارای شماره شناسنامه 333به شرح دادخواست به کالسه  935این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شــادروان اشــرف ذوالریاســتین به شماره شناســنامه  27927در تاریخ  1390/12/21در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
ورثه حین الفوت مرحوم منحصر است به -1:هوشنگ میناگر به شماره شناسنامه ( 333فرزند متوفی)-2فریدون میناگر به شماره شناسنامه 41508
(فرزند متوفی)-3جعفر میناگر به شماره شناسنامه  ( 71فرزند متوفی)-4شهریار میناگر به شماره شناسنامه  ( 321فرزند متوفی )-5جهانگیر میناگر
به شــماره شناســنامه  ( 126فرزند متوفی) -6مهشــید میناگر به شماره شناســنامه ( 179فرزند متوفی) -7شــهره میناگر به شماره شناسنامه 224
(فرزند متوفی) -8شایسته میناگر به شماره شناسنامه ( 313فرزند متوفی) -9حسین میناگر به شماره شناسنامه ( 41321فرزند متوفی)ضمن انجام
تشــریفات قانونی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از شادروان در اختیارش باشد در تاریخ نشر
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد/.

رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان بروجرد

آگهی ابالغ دادنامه به خوانده مجهول المکان

بدینوســیله به آقای رجبعلی حســین آبادی فعال مجهول المکان ابالغ می شــود که خانم طاهره مسکنی فرزند حســن دادخواستی به خواسته مطالبه
نفقات معوقه به طرفیت شما به شعبه  2شورای حل اختالف سبزوار ارائه و به کالسه شماره /96/166ش 2ثبت و به موجب رای شماره  -27/299مورخه
 96/6/15صادره از پرونده فوق الذکر محکوم به پرداخت نفقات معوقه از مورخه  1390/1/1الی تقدیم دادخواست  96/3/30از قرار ماهیانه دویست
و پنحاه هزارتومان و اســتمرار آن در آینده به قرار ماهیانه ســیصد هزارتومان به انضمام هزینه دادرســی به مبلغ پنج میلیون و هشــتصد و شصت هزار
ریــال گردیــده اید .مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار آگهی می شــود .رای صــادره غیابی و ظرف  20روز پس از انتشــار قابل واخواهی در همین
دبیر شعبه  2شورای حل اختالف شهرستان سبزوار
شعبه و سپس قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی سبزوار می باشد.

