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پیامک

احتمال عرضه گوشی
گلکسی mini S9

اند که
بینی کرده
برخی منابع خب����ری پیش
احتماال سامسونگ گوشی گلکسی  mini S9را
سال آینده میالدی معرفی خواهد کرد.
شود سامسونگ قصد دارد
فارس -گفته می
گوشی یادشده را در اوائل سال  2018میالدی
یعنی در اواخر زمستان روانه بازار کند.
احتماال این گوشی با نمایش����گر فراگیر و
ش����ود که مشابه با نمایشگر
منحنی عرضه می
گلکسی اس  8خواهد بود .با توجه به عنوان این
توان حدس زد که ابعاد نمایشگر
گوش����ی می
یادشده کمتر از  5اینچ خواهد بود.
پیش از این اخب����اری درباره احتمال عرضه
های گلکسی اس  7و
های مینی از گوشی
مدل
اس  8هم منتشر شده بود ،اما در عمل چنین
تحولی رخ نداد.
هایی با
در ش����رایطی که بیشتر گوش����ی
نمایش����گرهای  5/5تا  6اینچی در بازارهای
جهانی مورد توجه قرار می گیرند ،مش����خص
نیست آیا عرضه گوش����ی با نمایشگر کوچک
تواند کاری سودآور
ازس����وی سامس����ونگ می
باشد یا خیر .البته این ش����رکت سابقه تولید
های کوچک پرفروش را در کارنامه
گوش����ی
خود دارد.

احتمال عرضه گوشیهای آینده
سامسونگ بدون حسگر اثر انگشت

ش����ایعاتی منتش����ر ش����ده مبنی بر اینکه
هایش از
سامسونگ در نس����ل بعدی گوشی
حسگر اثر انگشت تلفیقی با نمایشگر استفاده
نخواهد کرد.
ها حاکی اس����ت که
فن��اوران -گزار ش
زودی تولید نس����ل بعدی
سامس����ونگ ب����ه
های هوشمندش از س����ری  Sرا آغاز
گوشی
خواهد کرد.
ها
براس����اس اطالعاتی که درباره این گوشی
منتشر شده ،غیر از سایز نمایشگر در سری S
های
کند ،سایر بخش
و  Noteکه تغییر نمی
شود که از آن
گوش����ی با تغییراتی همراه می
توان به حذف حسگر اثر انگشت و نیز
جمله می
طراحی بدنه پرداخت.
شود که در این سری از
همچنین گفته می
ها سامسونگ از ترکیب دوربین دوگانه
گوشی
استفاده خواهد کرد و توان پردازشی گوشی هم
افزایش خواهد یافت.
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گوشیهای پیکسل  2گوگل از لرزشگیر
تلفیقی برخوردارند

فناوران -درحالیکه در بیشتر گوشیها برای جلوگیری از لرزش هنگام عکاسی و فیلمبرداری از یکی از دو فناوری  OISیا  EISاستفاده میشود،
گوگل از ترکیب هردو فناوری بهرده برده است .بنابراین با گوشیهای پیکسل  ۲و پیکسل  ۲ایکسال میتوان ویدیوهایی با تصاویر کامال ثابت و بدون
لرزش ضبط کرد؛ بهطوری که در هر حالتی اگر دست بلرزد ،باز هم میتوان ویدیوهای با کیفیتی ضبط کرد.

کالهبرداری تازه در بازار موبایل

گول ادعای فروشندگان درباره کدهای اپل را نخورید
هایی
با عرضه آیفون  Xدر بازار موبایل ،عالوه بر کالهبرداری
که در زمینه رجیستری میشود ،برخی از سودجویان بازار
بر اساس کدی که اپل برای عرضه محصوالتش در مناطق
کنند.
مختلف در نظر گرفته نیز ،کالهبرداری می
فناوران -عرضه آیفون  ۱۰که به عنوان گوشی انقالبی اپل
شود ،نه تنها در دنیا ،بلکه در ایران نیز خبرساز
شناخته می
رود و به دلیل
ترین گوشی اپل به شمار می
بود .آیفون  ۱۰گران
عرضه محدود آن از سوی اپل ،در ابتدا با قیمت باالتری در
مقایسه با قیمت واقعی آن به دست مشتریان رسید و به شکلی
بازار سیاهی برای آن در بازارهای مختلف دنیا تشکیل شد.
ایران نیز از این موضوع مستثنی نبود و در بازار کشورمان
این گوشی با قیمتی تقریبا  ۴/۵برابر قیمت اصلی عرضه شد
که البته مشتری هم داشت و کس���انی که در روزهای اول
عرضه این گوشی را به بازار ایران عرضه کردند ،سود زیادی
از آن به جیب زدند.
زمان شد و این
عرضه آیفون با اجرای طرح رجیستری هم
موضوع نیز باعث شده تا عدهای از سودجویان بازار با وعده
رجیستر شدن گوش���ی مبلغی اضافی از خریداران دریافت
رسانی بسیاری شده و اعالم
کنند ،اگرچه در این زمینه اطالع
ای ندارد
شده است که رجیس���تری برای مردم هیچ هزینه
و سعی کنند گوشی مورد نظرش���ان را با گارانتی خریداری
کرده و کدهای دستوری را برای اطمینان از غیرقاچاق بودن
گوشی وارد کنند.
با این حال بازار گوشیهای آیفون  Xهمچنان در بازار داغ
است؛ تعداد زیادی از این گوشیها در بازار موجود است اما

سودجویان بازار
بر اساس کدی که
اپل برای عرضه
محصوالتش در مناطق
مختلف در نظر گرفته
نیز ،کالهبرداری
میکنند

بسیاری از فروش���ندگان از عرضه آن به مشتریان به دلیل
مش���کالتی که ممکن است پس از رجیس���تری برای این
گوشیها پیش بیاید ،امتناع میکنند و تنها یک شرکت فعال
به شکل رسمی این گوشیها را وارد کرده و بخش اصلی آن
کاال فروخته تا مردم به خرید آنالین ترغیب شوند.
را به دیجی
ای در
های تازه
با همه اینها این روزها شاهد کالهبرداری
بازار موبایل کشورمان هستیم.
اپل محموله آیفونهایی را که برای کش���ورهای مختلف

ای که
کند ،مثال محموله
فرستد با کدی از هم متمایز می
می
برای کشور آمریکا ارسال میشود ،کد  LLدارد درحالیکه
ای که برای کشور چین و اروگوئه در نظر گرفته شده
محوله
با کد  LZارسال میشود یا محموله ایتالیا با کد  ،Tتایوان
 ،TAتایلند  ،THاسترالیا و نیوزلند  ،xاسپانیا  Yو سنگاپور
 ZAاست.
دانیم که اپل محصولی را مخصوص ایران صادر
همه می
رسد ،معموال ازطریق
کند و آنچه به دست ایرانیان می
نمی
ش���ود که مجوز واردات
مسافران یا ش���رکتهایی وارد می
اند؛
های آيفون را از وزارت صنعت و معدن دریافت کرده
گوشی
شوند ممکن است
هایی که وارد کشور می
بر این اساس گوشی
هایی باشد که مخصوص کشورهای مختلف در نظر
محموله
گرفته شدهاند.
بنابراین برخی از سودجویان بازار از این موضوع استفاده
ی که کد آمریکا
کرده و به مشتریان اعالم میکنند که گوش 
یعنی پارت نامبر  LLدارد ،ساخت کشور آمریکاست و با قیمت
بیشتری در اختیار مشتری میگذارند و گوشی که پارت نامبر
مثال کشور چین یا هنگکنگ دارد با قیمت کمتری در اختیار
گیرد؛ این در حالی است که هیچ فرقی بین
مشتری قرار می
این گوشیها وجود ندارد و اکثر آنها در کارخانه فاکسکان در
چین تولید شده و فقط بر اساس تعدادی که قرار است به
گیرد.
کدام کشور صادر شود ،کدی روی آن قرار می
بنابراین به مش���تریان توصیه میکنی���م هنگام خرید
های آيفون هوشیار باشند و گول فروشندگان سودجو
گوشی
را نخورند.

فناوری

دادنامه
پرونــده کالســه 9609982523200072شــعبه  32حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان قــم تصمیــم نهایی شــماره
 9609972523200859شــماره بایگانــی  960074خواهان:آقــای مجتبی نیکوکالم ندیم فرزند حســن به نشــانی قــم خ خاکفرج خ
ســازمان قضائی نیروهای مســلح وکیل خواهان:آقای محمد تقی رضوانی فر به نشــانی قم  -خیابان خاکفرج ســازمان قضائی نیروهای
مســلح خواندگان.1:آقای مرتضی هاتفی به نشــانی مجهول المکان.2شــرکت بیمه پارسیان به نشــانی قم  -هنرستان  -خ میرزای قمی
 پ 255خواســته:الزام به پرداخت محکومیت خواندگان به مبلغ  70000000ریال بابت تعمیر و افت قیمت یک دســتگاه خودرویســواری پژو پارس مدل  1385به شــماره 958ق-98ایران 16و جبران خسارات دادرسی رای شورا با استعانت از خداوند متعال در
خصــوص دادخواســت خواهان فوق به وکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق مبنی بر الزام بــه پرداخت و محکومیت خواندگان به مبلغ
 70000000ریــال بابت تعمیر و افت قیمت یک دســتگاه خودرو ســواری پــژو پارس مدل  1385به شــماره 958ق-98ایران 16و
جبران خسارات دادرسی شورا با توجه به مالحضه پرونده و مستندات و مدارک موجود و خواسته ی خواهان توجه به نظریه کارشناسی
(پرونده تامین دلیل) و با توجه به مشخص نمودن میزان خسارت بابت قطعات تعویضی و اجرت تعمیرات و هزینه های متفرقه به میزان
 40000000را با عنایت به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلســه رســیدگی حاضر نشــده اند و الیحه ای نیز دال بر برائت
ذمه ی خویش ننموده اند خواســته ی خواهان را نســبت به مبلغ  40000000ریال را در حق خواندگان محرز دانســته است به صورت
تضامنی اما نســبت به افت قیمت خودرو ناشــی از تصادف با عنایت به نظریه کارشناســی و همچنین عدم ارائه ی مدارکی دال بر اینکه
شرکت بیمه بابت افت قیمت خودرو به شعبه ارائه ننموده اند که در این مورد شرکت بیمه به زیان دیده این مبلغ را پرداخت نمایند
اما نسبت به افت قیمت خودرو رای بر محکومیت خوانده ردیف اول به مبلغ  30000000ریال صادر می نماید و نسبت به شرکت بیمه
راجع به افت قیمت خودرو رای بر بی حقی خواهان صادر می نماید و شــورا با توجه به اوراق و مدارک خوانده ردیف اول را محکوم به
پرداخت جمعا مبلغ افت قیمت ماشین و همچنین هزینه های خودرو طبق نظریه کارشناسی به میزان  70000000ریال و خوانده ردیف
دوم را فقــط نســبت به هزینه هــای تعمیر و تامین قطعات به میزان  40000000ریال محکــوم و رای بر محکومیت خواندگان هر کدام
بــه میزان مجزای مشــخص گردیده صادر و اعالم می نماید رای صادره مســتندا به مــواد  519-515-198ق.آ.د.م به انضمام هزینه
دادرســی و خســارات قانونی و حق الوکاله وکیل می باشد و رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در
همین شعبه و پس از آن ظرف مدت  20روز دیگر قابل اعتراض در محاکم عمومی حقوقی قم می باشد.قاضی شورای حل اختالف شماره
 32قم  -رضوانی رونوشت برابر با اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و ارسال میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شماره  32قم
دادنامه
پرونــده کالســه  9609982524100272شــعبه  41حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان قــم تصمیــم نهایی شــماره
 9609972524100854شماره بایگانی  960273خواهان:آقای ظاهر اصغری فرزند غالم علی به نشانی قم  -شهرک امام حسن  -ک
 - 25پ 41خوانده:آقای نوری قائمی مجهول المکان خواسته:اثبات مالکیت و تنفیذ بیع یک عدد سیم کارت دائمی به مبلغ 7000000
ریال و الزام به تنظیم ســند رســمی سیم کارت به مبلغ  7000000ریال به انضمام جبران خسارات وارده و هزینه دادرسی رای شورا
در خصوص دادخواست خواهان فوق به طرفیت خوانده فوق به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ بیع یک عدد سیم کارت دائمی به شماره
 09121533469بــه مبلغ  7000000ریال و الزام به تنظیم ســند رســمی ســیم کارت به مبلغ  7000000ریــال به انضمام جبران
خسارت وارده و هزینه دادرسی شورا با توجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه  20سال قبل
ســیم کارت فوق را از خوانده خریداری نمودم ولی تا کنون نســبت به تنظیم ســند امتناع کرده است خوانده علیرغم ماده  73ق.آ.د.م
در جلســه حاضر نشــد و الیحه ای ارسال ننمود لذا شورا با اســتناد به مواد 221و 223ق.م و مواد 198و515و 519ق.آ.د.م خوانده
را ملزم به تنظیم ســند ســیم کارت به شــماره فوق الذکر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام خواهان و نیز محکوم به پرداخت هزینه
دادرســی می نماید رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و تا  20روز پس از آن قابل تجدید
نظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی قم میباشــد.قاضی شــورای حل اختالف شماره  41قم  -خدابخشی رونوشت برابر اصل اداریست
و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه  41قم
دادنامه
پرونــده کالســه  9509982523501010شــعبه  35حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان قــم تصمیم نهایی شــماره
 9609972523500778شــماره بایگانــی 951024:خواهان:آقای شــاداله نقدی فرزند بهرامعلی به نشــانی قم  -شــهرقائم  -خ
اصلی  -نبش ک  - 8پ 1خواندگان:وراث مرحوم حســین آهنگران .1طاهره.2سمیه.3زهره.4حسن.5رضا.6شمسی.7مریم.8اعظم
همگی آهنگران همگی مجهول المکان خواســته:اثبات مالکیت و تنفیذ بیع به مبلغ  4000000ریال و الزام به تنظیم ســند رســمی
یک خط موبایل به شــماره  09124524782به مبلغ  4000000ریال به انضمام جبران خســارات وارده و هزینه دادرسی رای شورا
در خصــوص دادخواســت خواهان فوق به طرفیت خواندگان فوق به خواســته اثبات مالکیت و تنفیــذ بیع به مبلغ  4000000ریال و
الزام به تنظیم ســند رســمی یک خط موبایل به شــماره  09124524782به مبلغ  4000000ریال به انضمام جبران خسارات وارده
و هزینــه هــای دادرســی نظر به اینکه خوانــده اظهار می دارد بنــده خط موبایل فوق در ســال  85از مرحوم حســین آهنگران مورث
خوانــدگان خریــداری نمــوده ام و تمام ثمن معامله را نیز پرداخت نموده ام و شــهود تعرفه نیز اظهارات خواهــان را تایید نموده اند
و خوانــدگان نیــز علیرغم ابالغ قانونی در جلســه حاضر نگردیده و هیچگونه ایراد و اعتراضی به عمــل نیاورده اند لذا دعوی مطروحه
صحیح و ثابت میگردد و شــورا مســتندا به مواد  519-198قانون آیین دادرســی مدنی و مواد  221-220-219قانون مدنی حکم
به الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اســناد رســمی و تنظیم سند رسمی بر انتقال خط موبایل به شماره  09124524782به
نام خواهان به انضمام جبران خسارات وارده و هزینه دادرسی صادر می نماید رای صادره غیابی است و ظرف مدت  20روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مدت  20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی قم میباشــد.
قاضی شــورای حل اختالف شــماره  35قم  -خدابخشــی رونوشت برابر با اصل اداریســت و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه
و ارسال می گردد.
دبیر شورای حل اختالف شماره  35قم
دادنامه
پرونــده کالســه  9609982512400217شــعبه  4دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان قــم تصمیــم نهایــی شــماره
 9609972512400835شــماره بایگانی 960231:خواهان:بانک مهر اقتصاد با وکالت بهروز درخشــان با وکالت خانم فرشــته آموت
فرزند اســماعیل به نشــانی قم  45 -متری صدوقی  -روبروی  30متری قائم  -طبقه فوقانی عکاســی چهره همراه 09125519757
خواندگان.1:آقــای حســین طیمور خانی فرزند محمود علی به نشــانی مجهــول المکان .2آقای وحید اللهیاری فرزند محمد به نشــانی قم
 خیابان توحید  -توحید  - 57پالک  5خواســته ها.1:مطالبه خســارت دادرســی .2مطالبه خســارت تاخیر تادیه .3مطالبه وجه چک رایدادگاه در خصوص دادخواست خواهان فوق بوکالت فوق به طرفیت خواندگان فوق به خوساته محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
مبلغ  23000000تومان به انضمام خســارات دادرسی و تاخیر تادیه مستند به بخشی از مبلغ چک شماره  824592مورخ 95/9/22
از حســاب آقــای طیمور خانی و با ضمانت خوانده دیگر با توجه به کپی مصدق مســتندات ابرازی و عــدم دفاع خوانده با وصف ابالغ به
استناد ماده 198و 515قانون آیین دادرسی مدنی و 1280و 1301قانون مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ
خواسته و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از سر رسید چک تا زمان پرداخت در وجه خواهان صادر و اعالم میگردد این حکم نسبت به
صادر کننده چک آقای طیمور خانی غیابی اســت و نســبت به ظهر نویس حضوری اســت و ظرف مدت  20روز پس از تاریخ ابالغ دادنامه
حسب مورد قابل اعتراض در همین دادگاه یا دادگاه تجدید نظر استان قم می باشد.
رئیس شعبه چهارم دادگاههای حقوقی قم  -یزدی
دادنامه
شماره دادنامه 9609972513300854 :شماره پرونده 9609982513300279 :شماره بایگانی شعبه 960316 :خواهان:
آقای محمد صادق انصاری فرزند اســماعیل با وکالت رضا افشــار فرزند علی به نشانی قم ،خیابان  45متری صدوق ،میدان مفتح ،جنب
کافــه مشــاهیر پــالک  41طبقه دوم و خانم زهرا زند فرزند مســلم به نشــانی قم ،ابتــدای  45متری صدوق ،میــدان مفتح جنب کافه
مشــاهیر پالک  41طبقه دوم خوانده آقای محمد علی علی پور چوب بســتنی فرزند قربان خواســته :تایید اقاله رای دادگاه در خصوص
دادخواست آقای محمد صادق انصاری فرزند اسماعیل با وکالت آقای رضا افشار و خانم زهره زند به طرفیت آقای محمد مهدی علی پور
چوب بســتنی فرزند قربان به خواســته تایید اقاله (تقاضای صدور حکم مبنی بر اقاله مبایعه نامه فی مابین خواهان و خوانده) موقوم
به  21000000ریال وکالی خواهان در توضیح خواســته موکل خود درشــرح دادخواســت آورده اند موکل اینجانبان با خوانده محترم
مبایعه نامه ای با موضوع یک باب منزل مسکونی به پالک  1 23/296/10695بخش یک قم منعقد کرده اند طی آن توافق شد خوانده
محترم مبلغ  100000000ریال طی چک شــماره  909996مورخ  94/7/10به عهده بانک شــهر و مبلغ  580000000ریال طی چک
شــماره  909995/135مــورخ  94/10/1مبلغ  1500000000ریال طی چک شــماره  909997/135به موکل بنده پرداخت نماید
لیکن طرفین معامله در حضور دو شاهد معامله را اقاله کردند و موکل بنده چکهای موصوف در قرارداد(پس از اقاله) به خوانده محترم
مســترد نموده اســت بنابراین با توجه به آنچه که ذکر شده حضور حکم مبنی بر تنفیذ اقاله مورد استدعا است دادگاه با توجه به اینکه
 -1حســب قانون طرفیت هر وقت بخواهند با ترازی یکدیگر می توانند معامله انجام شــده بین خود را اقاله نمایند  -2شــهود شهادت
داده انــد که طرفین معامله :معامله واقع شــده بیــن خود که موضوع آن فروش یکباب منزل مســکونی را اقاله کرده اند  -3خوانده با
وصف ابالغ در دادگاه حاضر نشده و نسبت به ادعای خواهان رد و انکاری نداشته و الیحه ای نیز ارسال نداشته است بنابراین دادگاه
خواسته خواهان را مطابق با واقع احراز نموده و باستناد مواد  264و  283ق.م اقاله واقع شده بین طرفین معامله راجع به ملک مورد
نزاع را تایید می نماید رای صادر شــده غیابی اســت و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس  20روز قابل
تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر مرکز استان قم می باشد رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -جمشیدی رونوشت
برابر با اصل و اداریست و جهت هرگونه ابالغ به خوانده فوق الذکر می باشد
مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -رازینی

بلندگوی آیفون  ۱۰مشکلساز شد
بلندگوهای گوشی جدید آیفون  ۱۰هنگام پخش موسیقی یا تماس تلفنی
با صدای بلند با مشکل روبهرو شده و خشخش میکنند.
ایسنا -پس از آنکه کاربران بسیاری در سراسر جهان از مشکلِ بهوجود
آمدنِ خط س���بز رنگ موسوم به "خط س���بز مرگ" روی صفحه نمایش
گوش���یهای جدید و هوش���مند آیفون  ۱۰نارضایتی خود را نشان دادند،
هماکنون نوبت به اسپیکرها و بلندگوهای این گوشی پرچمدار اپل رسیده
است.
کاربران در حسابهای کاربری خود در توییتر ،فیسبوک و ردیت اعالم
کردهاند که اسپیکرهای گوشی آیفون  ۱۰آنها به هنگام پخش موسیقی یا
تماس تلفنی با صدای زیاد خش خش کرده و صدای نامفهوم و بیکیفیتی
را ایجاد میکند.
چند ماه پیش کاربران و صاحبان گوشیهای اس  ۸و اس  ۸پالس
آگهی احضار متهم
در پرونده شماره  2/690457شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب تربت حیدریه اقای  /خانم نوشین دنا فرزند
فریــدون به موجب شــکایت مهناز محمدی به اتهام توهین تحت تعقیب قراردارد با توجــه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او طبق ماده  174قانون ایین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم
ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقالب تربت حیدریه
رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم سمیرا دهقان پور دارای شناسنامه شماره  0810008998به شرح دادخواست به کالسه  265از این
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین داد محمدی به شناسنامه 4902613697
در تاریخ  1396/7/7در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1سمیرا دهقان
پور فرزند دادخدا ش ش  0810008998ت ت  1367مادر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را به
اســتناد ماده  362ق امور حســبی در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد.
شورای حل اختالف شعبه  21شهرستان سرخس
دادنامه
شــماره دادنامــه 9609972521600964:شــماره پرونــده 9609982521600213:شــماره بایگانــی960214:
خواهان:امیــر صابــری فــرد فرزنــد علی محمد با وکالت آقای رضا افشــار فرزند علی نشــانی قم  45 -م صــدوق ک  2پ  41ط2
خوانده:حســین قاســمی حســن آبادی فرزند رضا خواســته ها.1:مطالبه وجه.2پرداخت حق الوکاله .3مطالبه خسارت تاخیر تادیه
.4مطالبه خســارت دادرســی رای شــورا در خصوص دادخواســت خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خوانده فوق به خواســته
مطالبه مبلغ  180000000ریال به استناد  3فقره دستور پرداخت عهده موسسه مالی اعتباری مهر شعبه سعیدی قم به شماره
چک های 136034و136036و 136035به تاریخ 93/5/8و93/12/10و 93/9/10از شــماره حساب جاری -698105-17
 7504-10و گواهینامه عدم پرداخت بانک مهر اقتصاد شــعبه ســعیدی قم مورخ  95/12/19به انضمام خســارات دادرســی و
حق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مستندات
ذکــر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکــه خوانده با وصف ابالغ قانونی در
جلســه رســیدگی حاضر نشده تا نسبت به دعوا و مســتندات آن ایراد و خدشه ای وارد سازد لذا شورا ضمن استصحاب بقاء دین
خوانده اســتحقاق خواهان را نســبت به خواسته محرز و ثابت تشــخیص داده و مستندا به مواد  198و522و  515و  519قانون
آئین دادرســی مدنی و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده
استفساریه تبصره مذکور مصوب  1377مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 180000000
ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی به مبلغ  470000تومان و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعالم می نماید.
رای صادره غیابی وظرف20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه وپس از آن ظرف 20روز قابل تجدید نظرخواهی در
محاکم عمومی حقوقی قم می باشد.قاضی شورای حل اختالف شماره  16قم  -منتظری رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ
به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه  16قم
دادنامه
پرونــده کالســه 9609982521600215:شــعبه  16حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره
 9609972521600941شــماره بایگانــی  960216خواهان:امیــر صابــری فرد فرزند علــی محمد با وکالت آقای رضا افشــار
فرزند علی نشــانی قم  45 -م صدوق ک  2پ  41ط 2خوانده:آقای حســین قاســمی حسن آبادی فرزند رضا خواسته ها.1:مطالبه
وجه.2پرداخت حق الوکاله .3مطالبه خســارت تاخیر تادیه .4مطالبه خســارت دادرســی رای شورا در خصوص دادخواست خواهان
فــوق بــا وکالت فوق به طرفیــت خوانده فوق به خواســته مطالبه مبلغ  180000000ریال به اســتناد  3فقره دســتور پرداخت
عهده موسســه مالی اعتباری مهر شــعبه میدان ســعیدی قم به شــماره هــای 1713640و17136041و 17136042به تاریخ
64/12/10و95/3/10و 95/6/10از شــماره حســاب جــاری  750-10-698105-17و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال
علیه شعبه ..به شماره های 1272و1271و 1270مورخ ...به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه
با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مصدق مستندات ذکر شده و بقاء اصول آنها در ید خواهان
که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و درج آگهی در جلسه رسیدگی حاضر نشده است
حاضر لذا شــورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را نســبت به خواسته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا
بــه مــواد  198و522و  515و  519قانون آئین دادرســی مدنی ومواد 313و314و 310قانون و مــواد  271و  1284و 1301
ق.م و مستندا به تبصره الحاقی به حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  180000000ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه
دادرسی به مبلغ  4700000ریال به انضمام پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره
غیابی است وظرف مدت20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در
دادگاههای عمومی حقوقی قم می باشد اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم شمل مستند دعوی قانون تجارت
مستند به ماده  197ق.آ.د.م حکم به بی حقی خواهان صادر میگردد.قاضی شورای حل اختالف شماره  16قم  -منتظری رونوشت
برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه  16قم
دادنامه
پرونــده کالســه 9609972521600945:شــعبه  16حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره
 9609982521600217شــماره بایگانی  960218خواهان:امیر صابری فرد فرزند علی محمد با وکالت آقای رضا افشار فرزند
علی نشــانی قم  45 -م صدوق ک  2پ  41ط 2خوانده:آقای حســین قاســمی حســن آبادی فرزند رضا به نشــانی مجهول المکان
خواســته ها.1:مطالبه وجه.2پرداخت حق الوکاله .3مطالبه خســارت تاخیر تادیه .4مطالبه خسارت دادرسی رای شورا در خصوص
دادخواســت خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خوانده فوق به خواســته مطالبه مبلغ  120000000ریال به اســتناد  2فقره
چک به عهده موسسه مالی اعتباری مهر شعبه میدان سعیدی قم به شماره دستور پرداخت 17136043و 17136044به تاریخ
95/9/10و95/12/10از شــماره حســاب جــاری  750410698105-17و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه شــعبه..
به شــماره های 1273و 1274مورخ 95/12/19و 95/12/19به انضمام خســارات دادرسی و خســارت تاخیر تادیه با توجه به
محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوســتی من جمله کپی مستندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء
دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی و درج آگهی در جلســه رسیدگی حاضر نمی باشد لذا شورا ضمن
اســتصحاب بقاء دین خوانده اســتحقاق خواهان را نسبت به خواســته محرز و ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد  198و522و
 515و  519قانون آئین دادرســی مدنی ومواد 313و314و 310قانون و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصره
الحاقی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  120000000ریال بابت اصل دین بعالوه هزینه دادرسی به مبلغ 3155000
ریــال بــه انضمام پرداخت حــق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهــان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی اســت وظرف
20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از آن ظرف  20روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان
قم می باشد اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه به دلیل عدم شمول مستند  4قانون تجارت مستند به ماده  197ق.آ.د.م
حکم به بی حقی خواهان صادر میگردد.قاضی شورای حل اختالف شماره  16قم  -منتظری رونوشت برابر اصل اداریست و جهت
ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه  16قم
دادنامه
پرونــده کالســه 9609972521600949:شــعبه  16حقوقی شــورای حل اختالف شهرســتان قم تصمیم نهایی شــماره
 9609982521600216شــماره بایگانی  960217خواهان:امیر صابری فرد فرزند علی محمد با وکالت آقای رضا افشار فرزند
علی نشانی قم  45 -م صدوق ک  2پ  41ط 2خوانده:آقای حسین قاسمی حسن آبادی فرزند رضا به نشانی مجهول المکان خواسته
ها.1:مطالبه وجه.2پرداخت حق الوکاله .3مطالبه خسارت تاخیر تادیه .4مطالبه خسارت دادرسی رای شورا در خصوص دادخواست
خواهان فوق با وکالت فوق به طرفیت خوانده فوق به خواسته مطالبه مبلغ  180000000ریال به استناد  3فقره دستور پرداخت
عهده موسســه مالی اعتباری مهر شــعبه میدان سعیدی قم به شماره دســتور پرداخت 17136037و17136038و1716039
به تاریخ 94/3/10و94/6/10و 94/9/10از شماره حساب جاری  7504-10-698105-17و گواهینامه عدم پرداخت بانک
محال علیه شــعبه ..به شــماره های 1267و1268و 1269مــورخ 95/12/19و95/12/19و 95/12/19به انضمام خســارات
دادرســی وحق الوکاله وکیل و خســارت تاخیر تادیه با توجه به محتویات پرونده و اســناد و مدارک پیوستی من جمله کپی مصدق
مســتندات ذکر شــده و بقاء اصول آنها در ید خواهان که داللت بر بقاء دین بر ذمه خوانده داشــته و اینکه خوانده با وصف ابالغ
قانونی و درج آگهی در جلســه رســیدگی حاضر نمی باشــد حاضر لذا شورا ضمن اســتصحاب بقاء دین خوانده استحقاق خواهان را
نســبت به خواســته محرز و ثابت تشــخیص داده و مســتندا به مواد  198و522و  515و  519قانون آئین دادرسی مدنی ومواد
313و314و 310قانــون و مواد  271و  1284و  1301ق.م و مســتندا به تبصــره الحاقی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  180000000ریال بابت دین بعالوه هزینه دادرســی به مبلــغ  4700000ریال به انضمام پرداخت حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی اســت وظرف مدت 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین
شــعبه و ظرف مدت  20روز دیگر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی قم می باشــد.قاضی شــورای حل اختالف
شماره  16قم  -منتظری رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خوانده فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه  16قم

رو شده بودند که با اطالع یافتن اپل
هم با چنین مشکل مشابهی روبه
از مشکل یاد شده ،آن را با انتشار نسخه بهروزرسانی شده سیستم
عامل .iOS 11.0.2حل کرد.
البته مشکلِ نویز و خشخش کردن صدا ازطریق اسپیکرهای این گوشی
جدید پرچم دار ،تنها برای تعداد محدودی از کاربران پیش آمده و س���ایر
کاربران این گوشی با مشکالت مذکور مواجه نشدهاند.
اپل برای جلب رضایت مشتریان و کاربرانش دو راه پیش رو دارد؛ یکی
اینکه با انتشار یک بهروزرسانی نرمافزاری یا سختافزاری مشکل مذکور را
بهزودی حل کند یا اینکه گوشیهای آنها را به کلی تعویض کند .در هر دو
صورت ،شرکت آمریکایی اپل با به وجود آمدن مشکالت متعدد همچون خط
سبز رنگ روی صفحه نمایش یا نقص در اسپیکرهای گوشی آیفون  ۱۰باید
هزینههای هنگفتی بپردازد.
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حذف برنامههای موبایلی
زیادهخواه ازسوی گوگل

گوگل میگوید آن دسته از برنامههای عرضه شده در
پلیاستور را که خواستار دسترسیهای بیش از حد و
نامعمول هستند ،حذف خواهد کرد.
فارس -در همین راستا برنامههایی که خواستار استفاده
بیجا از برخی خدمات دسترسی گوشیهای هوشمند
هستند که تنها برای افراد معلول و کمتوان در نظر گرفته
شده ،حذف میشوند.
در سیس���تم عامل آندرویید برای کمک به استفاده
از گوشی ازطریق افراد معلول و کمتوان مجموعهای از
خدمات دسترسی در نظر گرفته شده که مشاهده بزرگتر
محتوا یا قرائت صوتی آنها را ممکن میکند.
طراحان برخی برنامهه���ای موبایلی بدون هیچگونه
ضرورتی برای دسترس���ی به دادهه���ای این بخش از
گوشیهای آندروییدی تالش میکنند و گوگل قصد دارد
جلوی این گونه دسترسیها را بگیرد .ازجمله برنامههای
مذکور میتوان به  LastPassو  Taskerپرداخت.
گوگل با صدور بیانیهای تصریح ک���رده از این پس
توس���عهدهندگان این نوع برنامهها باید نیاز خود را به
دسترسی به این بخش از خدمات گوشیهای آندروییدی
توضیح داده و اثبات کنند؛ در غیر این صورت برنامههای
یادش���ده از پلیاستور حذف میش���ود .دلیل این امر
نگرانیهای امنیتی توصیف شده است.

سرایت مشکل نمایشگرهای لمسی
آیفون به گوشی پیکسل

پس از انتشار اخباری درباره مشکالت نمایشگرهای
آیفون ایکس حاال مشخص ش���ده که بخشهایی از
نمایشگرهای گوشی پیکس���ل  ۲ایکس ال هم لمسی
نیستند.
مهر -در روزهای گذشته برخی خریداران آیفون ایکس
با حضور در شبکههای اجتماعی اعالم کردند خط سبز
رنگ عجیبی در نمایشگرهای این گوشی ظاهر شده و
استفاده از آن را دشوار میکند .برخی دیگر از این افراد نیز
از خرابی نمایشگرهای لمسی این گوشی در هوای سرد و
عدم واکنش آن به لمس صفحه خبر دادند .اپل میگوید
برای حل این مشکالت بستههای نرمافزاری بهروزرسان
عرضه میکند.حاال خریداران گوشی جدید Pixel 2 XL
گوگل هم میگویند این گوشی نیز مشکالت مشابهی
دارد و بهخصوص گوشهها و کنارههای نمایشگر لمسی آن
در برابر تماس دست واکنشی نشان نمیدهند.
در مواردی این گوش���یها در برابر ضربه سر انگشت
واکنش نشان میدهند ،اما کش���یدن انگشت بر روی
نمایشگر بیفایده است .گفته میشود یک نقص نرمافزاری
عامل این مشکل است و گوگل در تالش است با عرضه
یک وصله بهروزرسان با آن مقابله کند.

اختراع اپل برای حذف کلید فیزیکی از گوشیهای هوشمند
شرکت اپل اختراع (پتنت) جدیدی به ثبت رسانده
است که امکان حذف کلیدهای فیزیکی از گوشیهای
هوشمند را فراهم میکند.
فناوران -اپل ب���رای حذف کلی���د فیزیکی از
های موبایل پتنتی ثبت کرده است که به جای
دستگاه
کلید از حرکتهای لمسی استفاده میشود .اگرچه
به نظر میرسد که این پتنت ممکن است بیشتر در
های هوشمند کاربرد داشته باشد ،اما استفاده از
ساعت
های آينده نیز غیرممکن نیست.
آن در گوشی
به نظر میرس���د اپل قصد دارد ن���وع جدیدی از
های لمسی را برای صفحه نمایش ارایه دهد که
ژست
مربوط به کشیدن انگشت از یک سمت نمایشگر به
سمت دیگر اس���ت .همچنین باید به ژست حرکتی
پرداخت که منوهای مختلف را در زمان اجرا نمایش
میدهد.
تواند عملیات دیگری
های دستگاه نیز می
لمس لبه
را اجرا کند .بهعنوان مثال ،هنگامی که مشغول گوش

دادن به موزیک هس���تید ،با لمس س���ریع لبههای
توان بدون استفاده
دستگاه به سمت باال یا پایین می
از دکمههای تنظیم صدا ،ص���دای موزیک را کنترل
های آینده امکان حذف کلید
کرد .این قابلیت به آیفون
دهد و قابلیت ضد آب بودن آنها را
تنظیم صدا را می
نیز بهبود میبخشد.
این تنظیمات میتواند بر اس���اس میزان کاربردی
بودن توسعه داده شوند ،مثال با کشیدن دست از یک
سو به سوی دیگر مخاطبان باز شود و کشیدن دست
رسانی مثل تلگرام
به شکل مخالف اپلیکیش���ن پیام
را باز کند.
همچنین میتوان با ژستهای حرکتی مثل تکان
دادن دست در جهات مختلف کاربر خاصی برای آن
تعریف کرد.
یا میتوان با تکان دادن انگش���تان دس���ت روی
نمایشگر بر اس���اس تعریف خاصی قابلیت خاصی را
اجرا کرد .در این حالت ممکن اس���ت از یک یا چند

حسگر و سنسور برای شناسایی حرکات انگشت کاربر
استفاده شود.
به عنوان مثال ،هنگامی که کاربر انگشت خود را
در جهت باالی نمایشگر به حرکت درمیآورد ،میزان
صدای دس���تگاه افزایش مییابد .در مقابل حرکت
انگشت به سمت پایین ،کاهش صدای دستگاه را به
همراه خواهد داشت.
همچنین حرکت انگشت کاربر به سمت باال و پایین
جایی اسکرول منوی گرافیکی
تواند جابه
دستگاه می
دستگاه را به همراه داشته باشد.
درخواس���ت ثبت این اختراع ،چن���دی پیش در
اختیار س���ازمان ثبت اختراعات آمریکا قرار گرفته و
های آن از چند سال پیش
روی بس���یاری از قابلیت
کار شده است .با توجه به اینکه این اختراع هنوز در
مرحله ثبت قرار دارد ،هنوز اطالع دقیقی از اینکه اپل
از آن در محصوالت خود استفاده خواهد کرد یا خیر
در دست نیست.

نگاهی به امکانات مرکز خدمات موبایل سامسونگ
های موبایل امروزه در سرتاسر کره زمین
گوشی
شوند .براساس آخرین
ای اس����تفاده می
و هر گوشه
های موبایل تا دو سال
ها تعداد کاربران گوشی
آمار
کننده
رسد .ارقامی خیره
آینده به  ۵میلیارد نفر می
که تا همین چند سال پیش به رویا و خیال نزدیک
بود.
ها که با گسترش خود مراکز تعمیر
مانند اتومبیل
اند ،با رشد جالب توجه
بس����یاری را به وجود آورده
های موبایل هزاران مرکز خدمات و تعمیر
گوش����ی
هایی که
های موبایل نیز تاسیس شد .گوشی
گوشی
با پیدا کردن پسوند هوش����مند از دستگاهی نسبتا
های
ها و قابلیت
ساده به محصولی پیچیده با ویژگی
جذاب و کاربردی تبدیل شد.
در این میان نکته مهم نوع کیفیت مراکز خدمات
بایست مطابق با آخرین استانداردهای
است که می
فنی باشد .به طور اساس����ی کاربران در مواقعی که
سپارند انتظار
ی خود را برای تعمیر به جایی می
گوش 
ای معقول
ترین زمان با هزینه
دارند تا دستگاه در کم
و قطعات اصلی تعمیر شود.
عالوه بر این مواردی همچ����ون حفظ اطالعات
شخصی و خصوصی هم در زمره انتظارات کاربران
های موبایل از یک مرکز خدمات موبایل است
گوشی
که انجام دادن آن تنها از عهده مراکز رس����می و
آید.
ای خدمات موبایل برمی
حرفه
شمار زیاد مراکز تعمیر موبایل موجب شده تا پیدا
ای و مطمئن تعمیر گوشی برای
کردن مراکز حرفه
کاربران به چالشی آزاردهنده تبدیل شود .گاه دیده
های تخصصی اقدام
شده برخی از افراد بدون آموزش
کنند که نه تنها موثر نیست
ها می
به تعمیر گوشی
زنند.
بلکه ضررهای زیادی را به مشتریان می
اندازی
در همین زمینه ش����رکت سامسونگ با راه

مرکز تماس موبایل امکانی را فراهم کرده تا کاربران
ترین شکل ممکن از
های موبایل در س����ریع
گوشی
ترین مراکز رسمی خدمات موبایل سامسونگ
نزدیک
آگاهی پیدا کنند.
در مراکز رسمی خدمات سامسونگ متخصصان
های آموزش����ی
فنی و مجرب پس از گذراندن دوره
ترین
ا ی
ش����وند تا حرفه
 می
مختلف به کار گرفته
سطح خدمات به کاربران ارائه شود .در این مراکز
همه امکانات به خدمت گرفته شده تا هر آنچه از
ای و رسمی انتظار
یک مرکز خدمات موبایل حرفه
رود ،به وقوع بپیوندد.
می
 نمایش گوشی یا
در زمان شکسته شدن صفحه
تری����ن نگرانی کاربران را
مواردی این چنینی مهم
دهد.
استفاده تعمیرکار از قطعات اصلی تشکیل می
انتظار همه کاربران این است که در زمان تعویض
ها برای جایگزینی قطعات
ترین
قطعه ،بهترین و عالی
گوشی استفاده شوند .نگرانی که با مراجعه به مراکز
رسمی برندها مانند مراکز خدمات موبایل سامسونگ
شود.
بصورتی مطمئن رفع می
های
اندازی فروشگاه
عالوه بر این سامسونگ با راه
ویژه خدمات موبایل مانند آنچه در مجتمع چارسو
و بازار موبایل قرار گرفته سعی دارد تا نوع ویژهای
از خدمات مستقیم و ارتباط زنده را بین مشتریان
و کارشناس����ان ایجاد کند .این خدمات در س����ایر
ها
شهرها هم در حال توسعه است .در این فروشگاه
کنندگان از طریق ارتباط رودرو با کارشناسان
مراجعه
ویژه سامسونگ از نزدیک با مشکالت دستگاه خود
ش����وند و در صورتی که مشکل دستگاه
آشنا می
افزاری نباشد ،کارشناس ویژه در کمتر از یک
سخت
کند و در اختیار مشتری
ساعت دستگاه را تعمیر می
قرار میدهد.

خدمات از راه دور
ها،
ترین موارد در موقع تعمیر گوشی
یکی از مهم
مقدار زمانی اس����ت که کاربران برای درست شدن
کنند .زمان با ارزشی که
دس����تگاه خود صرف می
تواند به کارهای دیگر تعل����ق بگیرد ،به همین
می
دلیل مرکز تماس موبایل سامس����ونگ س����رویس
جدیدی را با عنوان «کنترل از راه دور» به وجود
آورده است.
های سامس����ونگ با استفاده از
کاربران گوش����ی
اپلیکیشن  Smart Tutorو از طریق اینترنت در
هر مکانی که هس����تند به کارشناسان مرکز تماس
شوند و مشکالت فنی خود را از
موبایل متصل می
راه دور و بدون مراجعه ب����ه محل خاصی برطرف
میکنند.
از جمله مزایای اس����تفاده از سرویس Smart
 Tutorاطمینان از حفظ اطالعات شخصی کاربران
اس����ت .در این س����رویس کاربران ضمن مشاهده
توانند اجازه دسترسی
عملکرد متخصصان فنی ،می
های خصوصی گوشی خود
کارش����ناس را به برنامه
مانند گالری یا ن����رم افزارهای ارتباطی و س����ایر
اطالعات شخصی ندهند.
مراکز خدمات سامس����ونگ با در اختیار داشتن
ای از کارشناس����ان و متخصصان مجرب و
مجموعه
ترین ابزارهای فنی تمامی آنچه
بهترین و مناس����ب
یک کاربر از مراکز خدمات موبایل انتظار دارد را
برآورده کرده است.
تری����ن مرکز خدمات
برای پیدا ک����ردن نزدیک
توانید به سایت سامسونگ به
موبایل سامسونگ می
نشانی http://www.samsung.com/iran/
 /supportمراجعه کنید یا با مرکز تماس موبایل
این شرکت به شماره  ۰۲۱–۴۲۱۳۲تماس بگیرید.

