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پیامک

نیمه مرداد
منتظر گلکسی نوت  9باشید

سامسونگ درصدد است برای رقابت با آيفون
اپل ،گلکسی نوت را امسال زودتر به بازار عرضه
کند .این گوشی نیمه مرداد ماه معرفی خواهد
شد.
فناوران  -بلومبرگ در آخرین گزارش خود
اعالم کرده بود که گلکسی نوت  9روز  ۱۸مرداد
رونمایی میشود؛ اما خبر دیگری منتشر شده
که از عرضه این گوش���ی در روز 11مرداد ماه
حکایت دارد.
سامس���ونگ در نظر دارد پیش از رونمایی و
عرضه محصوالت اپل ،گوش���ی هوشمند خود
را روانه بازار کند تا به س���هم بیشتری از بازار
دست یابد.
از نظر ظاهری ،طراحی افقی دوربین دوگانه
گلکسی نوت  ۹در قاب پشتی شباهت زیادی به
دوربین گلکسی نوت  ۸دارد.
ظرفیت باتری گلکسی نوت  ۹بین  ۳۸۵۰تا
 ۴۰۰۰میلیآمپر س���اعت خواهد بود و انتظار
دار س���ال  ،۲۰۱۷امسال
خالف پرچم
رود بر
می
سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر قرار خواهد
گرفت.
در کنار این جزئی���ات ،انتظار داریم طراحی
گلکسی نوت  ۹با نمایشگر بزرگ  6/4اینچی تا
حد زیادی شبیه گلکسی نوت  ۸باشد.
از نظر مشخصات فنی ،این گوشی هوشمند
شباهتهایی با گلکسی اس  ۹پالس دارد و در
بازار ایاالت متحده با تراشه اسنپدراگون ۸۴۵
کوالکام همراه خواهد بود؛ درحالیکه در مدل
المللی،
مخصوص عرضه به س���ایر بازارهای بین
از تراشه اکسینوس  ۹۸۱۰هشت هستهای بهره
خواهد برد.
های سفارش بازار ایاالت متحده
تمامینسخه
یا س���ایر بازارهای بینالمللی از حافظه رم ۶
گیگابای���ت و حافظه داخل���ی  ۱۲۸گیگابایت
برخوردار هستند .هرچند ممکن است نسخههای
 ۶۴و  ۲۵۶گیگابایتی نیز توسط سامسونگ به
بازار عرضه شود.
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شود
ایسوس گوشی مخصوص گیمرها فناوران -ایسوس گوشی هوشمندی با نام  ROG Phoneمعرفی کرده که ویژه خورههای بازی است و گفته می
که نسبت به همه گوشیهای امروزی عملکرد سریعتری دارد .گزارشها حاکی است که گوشی جدید ایسوس ،از دیگر
معرفی کرد
تر و بهتری دارد.
ی بر پردازنده اسنپدراگون  ۸۴۵عملکرد سریع
های مبتن 
گوشی

مردم کره شمالی چه گوشیهایی دست میگیرند

این روزها مذاکرات س���ران کره ش���مالی و
ها تبدیل شده
ها به تیتر داغ رس���انه
آمریکایی
و به همین دلیل بس���یاری از مسایل پیرامون
کره ش���مالی و مردم این کشور مورد توجه قرار
گرفته است.
دانند که کره ش���مالی
فناوران  -همه می
ترین کشورهای دنیا بوده که هیچ
یکی از بسته
ارتباطی با کشورهای دنیا نداشته است و حتی
های
رفتار مردم در این کشور ،دسترسی به رسانه
خارجی و اینترنت برای مردم بس���یار محدود و
بین است .حتی ورود
محافظت ش���ده و ذیر ذره
های خارجی در
به این کشور و استفاده از گوشی
گیرد
این منطقه به شدت مورد بررسی قرار می
و هر مس���افری با هر ابزاری امکان ورود به این
کشور را ندارد.
بنابراین چنین کشوری که به نوعی در قرنطینه
رود ک���ه همه مردم
برد ،انتظار می
به س���ر می
دست ساخت
های س���اده و قدیمی
از گوش���ی
کشورشان استفاده کنند.
بر این اس���اس تحقیقات���ی از طریق تجزیه
و تحلیل ترافیک اینترنت کره ش���مالی انجام
شده تا مشخص ش���ود که مردم و مقامات کره

کنند.
هایی استفاده می
شمالی از چه نوع گوشی
ها نتایج جالبی در برداشته که در
این بررس���ی
های
ای از گوشی
ادامه آمار استفاده مقامات کره
هوشمند میپردازیم.

رسید این کشور کامال
در حالی که به نظر می
قرنطینه اس���ت و هم مردم و هم مسووالن از
کنند ،اما
های ساخت داخل استفاده می
گوشی
دهند.
شواهد چیز دیگری را نشان می
ها حاکی اس���ت که مدیران و مقامات
گزارش
های گسترده ،مقامات
کره شمالی با وجود تحریم
کره شمالی از آخرین محصوالت بازار نظیر آیفون
کنند.
های سامسونگ استفاده می
و سری گلکسی
اما برخالف استفاده مدیران رده باال از آخرین

فناوری دیجیتالی ،دسترسی به ابزارهای دیجیتال
در سطح جامعه یکسان نیس���ت و فقط تعداد
معدودی امکان اس���تفاده از امکانات پیشرفته
را دارند.
ه���ا حاکی اس���ت بخ���ش اندکی از
گزارش
ش���هروندان این کش���ور اجازه اس���تفاده از
کامپیوترهای شخصی و اتصال به شبکه جهانی
اینترنت را دارند که شامل اعضای حزب ،افسران
ارشد اطالعاتی ،نظامیان بلندپایه و خانواده آنان

میشود.
بر اساس بررسیهای صورت گرفته ،این افراد
آیفون نسخه  4Sتا آیفون
های قدیمی
از گوشی
 Xبهره میبرند.
های سری گلکسی
این افراد همچنین از گوشی
همچ����ون  S5، J5، S7، S8پ��ل�اس ،آیفون 7
پالس ،آیف����ون  8پالس و آیف����ون  10نیز بهره
میبرند.
ها حاکی از آن است بسیاری از حمالت
گزارش
سایبری کره ش���مالی به کره جنوبی از طریق
همین ابزارها صورت گرفته است.
آمارها نش���ان از این دارد که بس���یاری از
ای که امروزه مقامات کره
تجهیزات پیش���رفته
کنند در زمان ریاست
شمالی از آن استفاده می
ها
جمهوری اوبام���ا و پیش از تش���دید تحریم
ها و
به این کش���ور وارد شده اس���ت و گوشی
های اخیر از طریق
تجهیزات جدید در س���ا ل
ه���ای دیپلماتی���ک وارد این کش���ور
کانا ل
شدهاند.
با این حال با توافقاتی که بین کره شمالی و
آمریکا صورت گرفت ،احتماال در آینده نزدیک
رویکرد این کشور نیز در رابطه با رفتار کاربران و
هایی که تاکنون وجود داشته کاهش
محدودیت
خواهد یافت و مردم این کشور نیز همانند سایر
های دنیا
کشورهای جهان از جدیدترین فناوری
بهره خواهند برد.

امنیت

جاسوسی اپلیکیشن اللیگا از کاربرانش
اللیگا اعالم کرده اپلیکیش���ن آن با ردیابی مکان و ضبط کلیپ
صوتی از کاربران از آنها جاسوسی میکرده است .هدف آن از این
کار یافتن افرادی بوده که به طور غیر قانونی مس���ابقات را پخش
میکرده اند.
مهر  -لیگ فوتبال اس���پانیا (ال لیگا) اعتراف کرده اپلیکیش���ن
کرده تا
رسمیموبایل آن به طور رسمیصدای کاربران را ثبت می
افرادی که غیر قانونی بازیهای فوتبال را پخش میکنند ،دستگیر
کند.
این لیگ در این باره اعالم کرده اپلیکیش���ن مخصوص آن مکان
کاربران را ردیابی میکرد و اگر آنها در رستوران بودهاند کلیپهای
کرده
های دس���تگاه ثبت می
صوتی را با اس���تفاده از میکروفون
است.

این اپلیکیشن با استفاده از یک الگوریتم تشخیص میداد فرد در
حال تماشای بازی فوتبال است یا اینکه آیا صاحب رستوران یا کافه
اجازه پخش بازی را دارد یا خیر.
اللیگا اعالم کرده هیچ کار خ�ل�اف قانونی انجام نداده و کاربران
خود به اپلیکیشن اجازه دسترسی به مکان و میکروفون را دادهاند.
همچنین اعالم کرده هیچ یک از کارمندان به کلیپهای صوتی
ثبت شده گوش ندادهاند.
این اپلیکیشن تاکنون  ۱۰میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده
است .البته اللیگا اعالم کرده از کاربران خارج از اسپانیا هیچ کلیپ
صوتی ثبت نکرده است.
کند پخش غیر قانونی مسابقات تاکنون ساالنه
این سازمان ادعا می
بیش از  ۱۵۰میلیون یورو خسارت برای آن دربرداشته است.

مقایسه دوربین گوشی  P20 Proهوواوی با دوربین  700Dکانن

دادنامه

پرونده کالسه  9609981811200617شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش کماالن تصمیم نهایی شماره  9709971811200073خواهان:خانم
معصومه پیرفلک فرزند نور محمد با وکالت خانم آزاده جهان تیغ فرزند بیژن به نشــانی :اســتان گلســتان شهرستان علی اباد شهر فاضل اباد خیابان اصلی جنب
بانک کشــاورزی طبقه فوقانی چاپخانه ســروش خوانده:اقای ابوالفضل چمن آرا فرزند محمد علی فعال مجهول المکان خواسته :اعسار از پرداخت هزنیه دادرسی
دادگاه توجهــا به محتویات پرونده ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینمایــد رای دادگاه در خصوص دعوای خانم معصومه پیرفلک
فرزند نور محمد با وکالت خانم جهان تیغ به طرفیت آقای اباالفضل چمن آرا فرزند محمد علی به خواسته صدور حکم بر اعسار از هزنیه دادرسی دادگاه توجها
به محتویات پرونده اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی به اینکه موکلش تحت پوشش کمیته حضرت امام قدس سره بوده و در این خصوص نیز گواهی
ارائه نموده که حکایت از صدق ادعای مشــارالیها دارد نظر به اینکه دلیل و دفاع مخالفی ارائه نگردیده اســت این دادگاه دعوی وی را وارد و ثابت تشــخیص
مســتفاد از مواد  504و تبصره ذیل ماده  505آیین دادرســی مدنی حکم به اعســار خواهان از پرداخت هزنیه دادرسی صادر و اعالم میدارد و رای صاره ظرف
بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان گلستان میباشد 424

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش کماالن
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهان آقای حســین اســالنی دادخواستی به طرفیت خوانده هوشــنگ هاشم زائی فرزند محمد به خواســته مطالبه طلب به درخواست خواهان تقدیم
دادگاه های عمومی شهرستان علی آباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان علی اباد کتول واقع در شهرستان علی
اباد کتول ارجاع و به کالســه  9709981765000416ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن  1397/4/30و ســاعت  09:00صبح تعیین شــده است و ضمنا
موضوع جلسه رسیدگی میباشد به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد430 .

ای
های عکاسی حرفه
های هوشمند هر روز فاصله خود را با دوربین
دوربین گوشی
کمتر میکنند.
این رقابت در سایه افزایش میزان تراکم پیکسل و همچنین افزایش زاویه دیافراگم
دوربین و سایر بخشها هر روز جدیتر میشود.
هم اکنون چند شرکت تولید کننده گوشی هوشمند مدلهای خود را به دوربین
اند ولی فقط یک شرکت هم اکنون پا را فراتر گذاشته و گوشی
دو گانه مجهز کرده
هوشمند خود را با سه دوربین عرضه کرده است.
گوشی هوشمند  P20 Proهوواوی بر مبنای نظر بسیاری از کارشناسان بهترین
دوربین گوشیهای هوشمند را در حال حاضر داراست .لنزهای سه گانه این گوشی از
گشودگی دیافراگم به میزان  f/1.8، f/1.6و  f/2.4به همراه یک سنسور حساس
به نور با حداکثر استاندارد  ،ISO 102400عکسهای خارق العادهای در نور کم
ثبت میکنند .در ادامه قصد داریم در چالش���ی جدید تواناییهای این دوربین را
در مقابل یک دوربین حرفهای در سری  Dدوربینهای  Canonیعنی Canon
 700Dمحک بزنیم.
 -1عکاسی در نور کم:
کنیم .دوربین  P20 Proاین امکان را
مقایسه را با عکاس���ی در نور کم آغاز می
ها و صحنههایی را دیده و به خوبی ثبت کند که چشمان ما
دارد که در شب سوژه
به سختی آنها را تش���خیص میدهند! با در کنار هم قرار دادن ویژگیهای سخت
افزاری چون سنسورهای بزرگ و زاویه باز دیافراگم در لنزها P20 Pro ،به گزینهای
ای حتی در نور کم بدل شده
های حرفه
مناس���ب برای عالقمندان به ثبت عکس
است.
عکس گرفته ش���ده با  Huawei P20 Proرنج دینامیک���ی باالتری دارد و
های شفاف ثبت کند.
جزئیات بیشتری را در نقاط تاریک و براق صحنه با لبه

6

همچنین لرزش گیر تصویر هوشمند در دوربین این گوشی موجب نتیجه بهتر از
ثبت سوژههای در حال حرکت شده است.
های حرفهای:
 -2لنز سه گانه  Leicaدر مقابل لنز دوربین
 P20 Proبه اولین دوربین  Leicaبا لنز سه گانه مجهز شده است که باالترین
امتیاز  DxOMarkرا مال خود کرده اس���ت .این دوربین از یک سنس���ور 40
مگاپیکسلی رنگی ،یک سنسور  20مگاپیکسلی تک رنگ سیاه و سفید و یک سنسور
 8مگاپیکسلی با لنز تله فوتو بهره مند ش���ده است .در نتیجه این دوربین سه گانه
جزییات قابل توجه با نور مناسب در همه عکسهای خود ثبت میکند.
عکاسی در نور روز با  P20 Proحیرت انگیز است ،رنگها شاداب و جزئیات و
لبههای ساختمانها بسیار شفاف هس���تند .همچنین عکس نهایی بیش حد اشباع
به نظر نمیرسد.
هوش مصنوعی یا  AIدر دوربین  P20 Proنقش زیادی ایفا میکند .این دوربین
تواند  500سناریوی در  15دسته مختلف را از هم تمیز
با هوش مصنوعی خود می
داده و افکتهای الزم برای هر یک را به صورت خودکار روی آنها اعمال کند تا این
عکسها حرفه این به نظر برسند.
 -3بدون نگرانی روی سوژههای خود زوم کنید:
دوربین گوش���ی  P20 Proمیتواند امکان زوم هیبرید  5برابری شفاف را برای
بزرگنمایی سوژههای قرار گرفته در مسافت دور در اختیار کاربر خود قرار دهد.
در نهایت میتوان این جمع بندی را داش���ت که امتیاز بیسابقه و بسیار باالی
 DxOMarkبه دوربین گوش���ی  P20 Proبه گزاف داده نشده و دوربین این
گوشی هوشمند برای اولین بار حتی در مقابل دوربینهایی چون Canon 700D
حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی) شهرستان علی آباد کتول
آگهی حصروراثت
آقای ســید کاظم شهرت موســویان نژاد نام پدر سید حمید بشناســنامه  771صادره از خرمشهر درخواستی بخواسته صدور
گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزندم مرحوم ســید امیر شــهرت موســویان نژاد بشناسنامه  2727صادره ماشهر در
تاریخ  97/3/2در خرمشــهر اقامتگاه دائمی فوت ورثه اش عبارتند از  -1متقاضی با مشــخصات فوق الذکر  -2الهام عباســی اصل
ش ش  6685صــادره از بندر عباس همســر متوفی  -3ســیده ســارینا موســویان نژاد ش م  1811379907ابــادان دختر متوفی
 -4سعیده شفیقی ش ش  558صادره از ابادان مادر متوفی بجز نامبردگان فوق ورات دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات قانونی
مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد اوباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این تاریخ ابراز شــود از درجه اعتبار
ساقط است  .م الف 266
رئیس شورای حل اختالف شعبه  7خرمشهر
آگهی حصروراثت
آقای خلف شهرت شرینات نام پدر حمد بشناسنامه  4صادره از رامشیر درخواستی بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم
و توضیح داده که همسرم مرحوم عنیده شهرت شرینات بشناسنامه  2در تاریخ  96/12/24در خرمشهر اقامتگاه دائمی فوت ورثه
اش عبارتند از  -1متقاضی با مشــخصات فوق الذکر  -2احمد شــرینات ش ش  171صادره از خرمشــهر  -3محمد شــرینات ش ش
 172صادره از خرمشــهر  -4محمود شــرینات ش ش  495صادره از خرمشهر پسران متوفی  -5خیریه شرینات ش ش  980صادره
از خرمشــهر  -6ســکینه شــرینات ش م  5279566871صادره از آغاجاری دختران متوفی بجز نامبردگان فوق ورات دیگری ندارد
اینــک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هــر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد
اوباشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز ســری و رســمی که بعد از این
تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است  .م الف 261
رئیس شورای حل اختالف شعبه  7خرمشهر
آگهی ابالغ دادنامه به محمد شمیالوی
بدینوسیله پیرو آگهی قبلی به اقای محمد شمیالوی فرزند فاضل فعال مجهول المکان ابالغ میگردد در خصوص دعوی خانم کبری
فرهادی باغسیاهی به عنوان قیم از ناحیه خانم زهرا شمیالوی به طرفیت شما و اداره ثبت احوال شهرستان گناباد به خواسته صدور
حکم به اثبات نسب زهرا شمیالوی متولد  1381با شما و به تبع ان الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه برای طفل مذکور به
موجب دادنامه شماره  1397/3/8-9709975194800202شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد با استناد به بند  7ماده 84
قانونی آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم گردیده اســت رای صادر شده حضوری
و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد 97137
مدیر دفتر شبعه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد
آگهی ابالغ دادنامه به مهدی زمانیان قوژدی
بدینوســیله پیــرو آگهی قیلی به اقــای مهدی زمانیان قوژدی فرزند محمد فعال مجهول المــکان ابالغ میگردد در خصوص دعوی
خانم مریم قدوی روشــناوند فرزند غالمرضا به طرفیت شــما به خواســته صدور گواهی عدم امکان ســازش به لحاظ عســر و حرج به
موجب دادنامه شــماره  1397/3/13-9709975194800223شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد متســندا به ماده 1130
قانــون مدنی و مــواد  18-26-27-29-33-34قانون حمایت خانواده مصوب  1391مبادرت به صدور حکم االزم شــما به مطلقه
نمودن خواهان گردیده اســت بدیهی اســت در صورت امتناع شما به سردفتر رســمی طالق اعطا نمایندگی میشود تا نسبت به اجرا و
ثبت واقعه طالق وفق مقررات قانونی اقدام نماید ضمنا ارائه گواهی پزشک ذی صالح در مورد وجود جنین یا عدم ان برای ثبت طالق
به دفتر سمی طالق الزامی میباشد مدت اعتبار این حکم برای ارائه به دفتر رسمی طالق شش ماه پس از تاریخ ابالغ رای فرجامی یا
انقضای مهلت فرجام خواهی میباشد رای صادر شده غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ وفق مقررات قانونی قابل واخواهی
در این شعبه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدید نظرخواهی در شعب محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی میباشد136.
مدیر دفتر شبعه اول دادگاه عمومی حقوقی گناباد
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و ارسال کیفرخواست
برای محمد روستائی فرزند رمضانعلی که متهم است به  -1تهدید به ضررهای جانی  -2توهین و ایجاد مزاحمت برای بانوان
کــه پرونــده نامبرده به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه بایگانی  970278شــعبه  104دادگاه کیفری دو دادگســتری
شهرســتان مالیر ثبت و وقت رســیدگی آن مورخ  1397/6/17و ســاعت  09:00صبح تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
مــاده  344قانون ایین دادرســی کیفری به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواســت شــاکی مراتب یک نوبــت در یکی از جراید
کثیراالنتشــار آگهــی میگردد تا متهم پس از انتشــار آگهی تا روز رســیدگی به دفتــر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
کیفرخواســت را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد .ضمنا متهم حق استفاده از وکیل را دارد و عدم
حضور او مانع اتخاذ تصمیم قانونی نخواهد شد
دادرس شعبه  104دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان مالیر
کیفرخواست
در پرونده جاری اقای محمد روســتائی فرزند رمضانعلی محل اقامت مالیر  30متری تاجوک کوچه موتور اب منزل پدری متهم
اســت به  -1تهدید به ضرریهای جانی  -2توهین و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر عمومی در تاریخ  97/2/29در حوزه قضایی
شهرستان مالیر با توجه به دالیل و امارات ذیل  -1شکایت شاکیه خانم ساینا کولیوند سالوکی فرزند محمد  -2شهادت شهود تعرفه
شــده وی  -3صورت جلســه تحقیقات محلی که به امضاء مطلعین محلی رســیده اســت  -4عدم حضور متهم علی رغم ابالغ قانونی به
خانواده وی بزهکار تشخیص داده شده است و به استناد 2و18و19و134و 140و  144قانون مجازات اسالمی مصوبل  92و مواد
 619و  669کتاب تعزیرات همان قانون مصوب  75درخواست صدور حکم مجازات وی میگردد
دادیار شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقالب مالیر
دادنامه

پرونده کالسه  9609981725300692شعبه پانزدهم شورای حل اختالف مجتمع شهید قدوسی شهرستان گرگان تصمیم
نهایی شــماره  9709971725300141خواهان:آقای حســین کاظمی فرزند عباســعلی به نشانی اســتان گلستان شهرستان گرگان
شــهر گرگان میدان شــهرداری فروشگاه تماشا رایانه خوانده :آقای محمود نیکبخت فرزند غالمرضا به نشانی مجهول المکان خواسته
مطالبه وجه ســفته رای قاضی شــورا :در خصوص دادخواســت آقای حسین کاظمی فرزند عباســعلی به طرفیت اقای محمود نیکبخت
فرزند غالمرضا به خواســته مطالبه مبلغ ده میلیون ریال وجه یک فقره ســفته به شــماره خزانه داری کل -589942ســری ط1/به
انضمام خســارات دادرســی و خسارات تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و تصویر مصدق سفته مستند دعوی و با توجه به
دادخواســت خواهان و نظر به اینکه خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشــر آگهی در مورخه  97/1/28در جلسه رسیدگی شورا حاضر
نشــده و در مقابل دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده اســت و با عنایت به نظریه مشــوتی اعضای شــورا به شرح صورتجلسه مورخ
 1397/2/31دعوی خواهان را وارد تشــخیص و با احراز اشــتغال ذمه خوانده و مســتندا به ماده  9قانون شورای های حل اختالف
و مــواد  223و  249و  309 -307قانــون تجارت و مواد  198و  519قانون ایین دادرســی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب حکم
به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده یملیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ  470/000ریال بابت هزینه دادرســی
در حــق خواهــان صادر و اعالم میگردد و در خصوص مطالبه خســارت تاخیرتادیه به دلیل عدم احراز شــرایط و قیود مندرج در ماده
 522قانون ایین دادرســی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ
قابل واخواهی در همین شعبه و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی حقوقی گرگان میباشد444 .

قاضی شعبه پانزدهم شورای حل اختالف گرگان

اپلیکیشن

خورشید

خورشید اپلیکیشنی در حوزه
مذهبی و فرهنگی اس���ت،
رویکرد خورش���ید برطرف
کردن همه نیازهای مذهبی
کاربران ،در یک اپلیکیش���ن
است.
خورشید تالش دارد که هر فردی با هر
دیدگاه و سن و شغلی که از اپلیکیشن استفاده میکند ،به
سمت ارتفاعات دلنشین خدایی پرواز کند.
https://bit.ly/2JzSQCt

نهای خانگی
تمری 

این برنامه تمرینهای روزانهای را
به صورت روتین برای تقویت
تمام ماهیچههای اصلی بدن
در اختیار ش���ما میگذارد.
با صرف دقایق���ی از هر روز
میتوانید ماهیچه بس���ازید و
بدون رفتن به باشگاه روی تناسب
اندام خود کار کنید .نه به مربی نیاز دارید و نه تجهیزاتی.
تمام تمرینات را میتوانید با کمک وزن بدن خود اجرا
کنید.
این برنامه برای عضالت شکمی ،سینه ،پاها ،دستها و
پشت مناسب است و تمام تمرینات به وسیله کارشناسان
طراحی شده .با راهنمای انیمیشنی و ویدئویی برای هر
تمرین میتوانید مطمئن باشید که تمرین را به درستی
انجام میدهید و فرم بدنتان به ش���کل صحیحی قرار
گرفته است.
https://bit.ly/2JPPCd9

نطب
پی 

پین طب اپلیکیشن معرفی
مراکز طب س���نتی است که
با اس���تفاده از آن میتوانید
از عطاریها ،فروش���ندگان
محصوالت ارگانیک ،مطبها،
سالمتکدهها ،رستورانهایی که
غذای سالم سرو میکنند یا حتی خرده فروشهای اطراف
خودتان مطلع بشوید.
با استفاده از پین طب میتوانید از محصوالت عطاریها،
ساعات کاری مطبها ،آدرس سالمتکدهها و اطالعات
تماس و مکان خرده فروشها آگاه بش���وید و نظرات
کاربران را در مورد این مراکز بخوانید و تجربیات خود را
با سایر کاربران در میان بگذارید.
https://bit.ly/2LMneWT
دادنامه

شکات  -1اقای حمید عباسیان فرزند محمد به نشانی استان گلستان شهرستان رامیان شهر دلند بلوار امام رضا بلوار امام رضا جنب شعبه نفت منزل
پدری  -2اقای حســینعلی گلزاری فرزند حاجی به نشــانی استان گلستان شهرستان رامیان شــهر خان ببین روستای آرازداری اول روستا منزل شخصی متهمین
 -1:آقای حمید سارانی فرزند رمضان به نشانی استان گلستان شهرستان ازادشهر شهر ازاد شهر جهاد کوچه شهید منصوری پالک  -2 5اقای عیسی سرگزی
به نشــانی مجهول المکان اتهام ها  -1ســرقت مستوجب تعزیر  -2رانندگی بدون پروانه رســمی گردش کار :در این پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی آقای
حمید سارانی پس از ارتکاب سرقت میوه توسط مال باخته دستگیر و به مرجع انتظامی معرفی گردید پس از انجام تحقیقات متهم به دادگاه داللت گردید دادگاه
نسبت به تفهیم اتهام اقدام نمود متهم عنوان داشت اقای سرگزی که پسر خاله اش میباشد با ایشان همکاری کرده است دادگاه نسبت به احضار ایشان اقدام
نمود لکن شناســایی نگردید نهایتا از طریق نشــر آگهی احضار گردید و ســرانجام پس از انقضاء موعد حضور و اخطار در خصوص اخذ آخرین دفاع به متهم ردیف
اول رای به شــرح ذیل اصدار یافت  .رای دادگاه در خصوص اتهام اقایان  -1حمید ســارانی فرزند رمضان  24ســاله ساکن خان ببین فاقد سابقه کیفری شیعه
و ازاد با معرفی کفیل دایر بر رانندگی وســیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه و مشــارکت در سرقت میوه به صورت شبانه و  -2عیسی سرگزی پسرخاله متهم
ردیف اول حسب اظهارات متهم ردیف اول فاقد تامین کیفری و مشخصات بیشتر دایر بر مشارکت در سرقت میوه با همکاری متهم ردیف اول به صورت شبانه
موضوع شــکایت آقای حمید عباســیان دادگاه با مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده اعم از شــکایت شــاکی اظهارات مطلعین اقرار ضمنی متهم ردیف اول در
خصوص سرقت میوه کشف اموال مسروقه از ید متهم و اقرار صریح ایشان در خصوص رانندگی بدون گواهینامه و اظهارات متهم ردیف اول در خصوص متهم
ردیف دوم و عدم حضور ایشان علیرغم ایالغ قانونی و عدم امکان جلب بزهکاری ایشان رامحرز دانسته و مستندا به مواد 656و  720قانون تعزیرات با رعایت
بند  1از ماده  3قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین نامبردگان را بابت مشــارکت در ســرقت به تحمل شــش ماه حبس تعزیری و
سی ضربه شالق از همین نوع محکوم و متهم ردیف اول را بابت راندگی وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه به پرداخت ده میلیون جزای نقدی در حق دولت
جمهوری اسالمی ایران محکوم مینماید متذکر میگردد اوال در خصوص حکم به رد مال با توجه به اینکه اموال مزبور تحویل شاکی گردیده است دادگاه با تکلیفی
مواجهه نیســت و ثانیا مجازات بزه رانندگی وســیله نقلیه موتوری بدون گوایهنامه با عنایت به اینکه از درجه هشــت محسوب میگردد مستندا به تبصره  2ماده
 134قانون مجازات اسالمی با مجازات سرقت جمع میگردد و اما در خصوص اتهام دیگر نامبردگان دایر بر سرقت دویست متر کابل برق و یک متر شیلنگ اب
و تابلو برق موضوع شکایت شاکی فوق الذکر و سرقت موتور اب کشاورزی موضوع شکایت اقای حسینعلی گلزاری مالحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به
اینکه اوال متهم ردیف اول به شــدت منکر بزه انتســابی میباشد ثانیا شکات علیرغم ابالغ دلیلی در این خصوص ارائه ننموده اند ثالثا اقرار متهم ردیف اول در
مرجع انتظانی به نظر دادگاه مقرون به واقع نمیباشــد چرا که اموالی در این خصوص کشــف نگردیده است و اقرار مزبور با توجه به انکار متهم در مرجع قضایی
و چگونگی ســوال به شــرح صفحه  10پرونده تلقینی بوده و فاقد ارزش قضایی میباشــد و دلیل دیگری نیز که باعث اقناع وجدان دادگاه گردد یافت نگردیده
لذا مســتندا به اصل ســی و هفتم قانون اساســی و مواد 4و  340قانون ایین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهمین در این خصوص اصدار مییابد رای صادره
در خصوص محکومیت متهم ردیف اول و حکم برائت حضوری و ظرف بیســت روز از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر اســتان گلســتان
میباشــد و در خصوص محکومیت متهم ردیف دوم غیابی بوده و ظرف بیســت روز از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف بیست روز پس از ابالغ
قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر استان گلستان میباشد 431

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی خان ببین
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای میراله آبرون به شناسنامه شماره  2064به شرح دادخواست به کالسه  1/97/136که از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده
و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم جالل آبرون بشناســنامه شماره  1177در تاریخ  1394/3/18دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1متقاضی فوق الذکر پسر متوفی  -2ناصر آبرون ش ش  1450صادره از گنبد متولد  1359پسر متوفی  -3نعمت آبرون
ش ملی  2269043820متولد  1356پســر متوفی  -4نور بی بی آبرون ش ش  2065صادره زا علی آباد متولد  1358دختر متوفی  -5زهرا آبرون شــماره
ملی  4879937800متولد  1389دختر متوفی  -6عبدالحمید آبرون شــماره شناســنامه  172صادره از رامیان پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یکماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد433 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم بی بی زهره احمدی به والیت از امیر ارســالن فنائی به شناســنامه شــماره  1486به شرح دادخواست به کالسه  1/97/205که از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان مرحوم رمضان فنائی بشناســنامه شــماره  97در تاریخ  1395/12/24دراقامتگاه
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به  -1امیر ارســالن فنائی به شــماره ملی  098-043559-5صادره از آزاد شــهر
متولد  1382پسر متوفی  -2محمد عرفان فنائی به شماره ملی  098-042567-6صادره از گنبد متولد  1385پسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یکماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد432 .

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین

آگهی درخواست حصروراثت

خانم فریده تجری فرزند علی حســین به شــرح درخواستی که به کالســه  16اندیکاتور این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
نموده و اعالم داشته که مرحومه سکینه فالح نژاد فرزند میرزا به شماره شناسنامه  4999616106صادره از نکا در تاریخ  1397/1/20در اقامتگاه دائمی
خود شهرســتان فاضل اباد فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1علی اکبر تجری ف علی حســین به شــماره ملی  2269574451تاریخ تولد 1334
فرزند متوفی -2حمید رضا تجری ف علی حسین به شماره ملی  2269631161تاریخ تولد  1342فرزند متوفی -3فریبرز تجری ف علی حسین به شماره ملی
 2269671627تاریخ تولد  1346فرزند متوفی  -4فرشــته تجری ف علی حســین به شماره ملی  2269607848تاریخ تولد  1339فرزند متوفی  -5فریده
تجری ف علی حسین به شماره ملی  2269177630تاریخ تولد  1336فرزند متوفی  -6فریبا تجری ف علی حسین به شماره ملی  2269361504تاریخ تولد
 1344فرزند متوفی والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.438.

قاضی شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان فاضل آباد
آگهی درخواست حصروراثت

اقای یحیی مومن فرزند درویش به شــرح درخواســتی که به کالسه  2/97/112این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده
و اعالم داشــته که خانم عشــرت پاسندی فرزند حسین به شماره شناســنامه  1292صادره از کردکوی در تاریخ  97/2/27در اقامتگاه دائمی خود شهرستان
گرگان فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1حســین پاســندی یســاقی ش ملی  2248804628فرزند علی رضا تاریخ تولد  1329پدر  -2شهربانو
مومنی ش ملی  2248803842فرزرند حســن تاریخ تولد  1328مادر  -3یحیی مومن ش ملی  2249324271فرزند درویش تاریخ تولد  1340همســر-4
فریــده مومــن ش ملی  2249925720فرزند یحیی تاریــخ تولد  1365فرزند  -5احمد مومن ش ملی  2240012803فرزند یحیی تاریخ تولد  1368فرزند
 -6عادله مومن ش ملی  2240168099فرزند یحیی تاریخ تولد  1373فرزند والغیر اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبوررا یک
نوبــت آگهــی مینمایــد تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ انتشــار آگهی ظرف یک ماه به این شــورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد.439.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی
آگهی درخواست حصروراثت

اقای ســید کوچک حســینی دنگالنی فرزند ســید محمد به شرح درخواستی که به کالسه  1/97/177این شــورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصــار وراثت نموده و اعالم داشــته که ســیده فاطمه حســینی دنگالنی فرزند کوچک به شــماره شناســنامه  912صادره از کردکــوی در تاریخ 96/12/14
در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان کردکوی فوت نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1ســید کوچک حســینی دنگالنی نام پدر ســید محمد شــماره ملی
 22486683790ت ت  1310پدر متوفی والغیر اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.440.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان کردکوی
دادنامه

پرونده کالســه  9709981722400052شــعبه شــانزدهم شــورای حل اختالف( ویژه امور بانکی) مجتمع شــهید قدوسی شهرســتان گرگان تصمیم
نهایی شــماره  9709971722400365خواهان:بانک ســینا با وکالت خانم سمیرا کردی فرزند اسداله به نشــانی :گلستان گرگان گرگان عدالت  5مجتمع آریا
ط  5واحد  136خواندگان  -1خانم راضیه داورزنی فرزند حســین به نشــانی اســتان گلســتان شهرستان گرگان شــهر گرگان کاشانی کاشانی  26حسینی ششم
ســمت چپ درب ســوم  -2خانم معصومه رجب پور فرزند علی به نشــانی مجهول المکان خواسته  -1مطالبه وجه چک  -2مطالبه وجه سفته رای قاضی شورا :در
خصوص دادخواســت بانک ســینا با وکالت خانم ســمیرا کردی بطرفیت خانمها  -1معصومه رجب پور فرزند علی  -2راضیه داور زنی فرزند حســین به خواسته
مطالبه مبلغ  130/000/000ریال وجه یک فقره چک به شــماره  666566مورخ  96/10/30عهده بانک صادرات شــعبه فدائیان اسالم گرگان و مطالبه مبلغ
 50/000/000رایل وجه یک فقره سفته به شماره خزانه داریکل (266461سری س ) 1/مورخ  96/10/30به انضمام خسارات دادرسی و خسارات تاخیر
تادیــه بــا توجــه به محتویات پرونده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه و تصویر ســفته مســتند دعــوی و با توجه به اظهارات
وکیل خواهان در جلســه رســیدگی مورخه  97/3/19و نظر به اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه از طریق نشر آگهی در تاریخ  97/2/18در جلسه
رســیدگی شــورا حاضر نشــده اند و در مقابل دعوی خواهان دفاع موثری بعمل نیاورده اند و نظر به اینکه اصل ســند تجاری در ید دارنده حکایت از مدیونیت
صادر کننده و ظهور در اشــتغال ذمه آنها دارد و نظر به اینکه از ناحیه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت وجه چک و ســفته اســتنادی نماید ارائه نگردیده
فلذا با توجه به نظریه مشــورتی اعضای شــورا به شــرح صورتجلسه مورخه  97/3/19و با احراز اشــتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و مستندا به ماده 9
قانون شوراهای حل اختالف و مواد  311 -310-309-307-249-223و  313و  403از قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
به ماده  2قانون صدور چک و مواد  198و  519قانون ائین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت جمعا مبلغ  180/000/000ریال
بابت اصل خواســته و پرداخت خســارت تاخیرتادیه وجه چک تا زمان اجرای حکم بر اســاس شاخص اعالمی از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ 3/920/000
ریــال بابت هزنیه دادرســی و نشــر آگهی و پرداخت مبلــغ  5/520/000ریال بابت حق الوکالــه وکیل در حق خواهان صادر و اعــالم میگردد و اما در خصوص
خســار تاخیرتادیه نســبت به وجه ســفته صدر الذکر به دلیل محقق نشدن شــرایط مندرج در ماده  522قانون ایین داردسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم
میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ظرف مدت  20روز پس از آن قابل تجدید نظر در محکام عمومی
حقوقی گرگان میباشد445 .

قاضی شعبه شانزدهم ویژه امور بانکی شورای حل اختالف گرگان
 -رونوشت گواهی انحصار وراثت

خانم فاطمه اکرامی فرزند حسن به شماره شناسنامه  413دادخواست انحصار وراثت به این شورا تقدیم نموه و مدعی است شادروان مرتضی اکرامی
فرزند علی اصغر به شــماره ملی  5240026051متولد  1369/8/8طبق گواهی فوت شــماره  159489ف  18در مورخه  1397/2/20در قائم شــهر فوت
نمــوده ووراث حیــن الفوت وی عبارتند از  -1امیر محمد اکرامی فرزند مرتضی به شــماره ملی  0672033917نســبت با متوفــی فرزند  -2طاهره برمال زن
فرزند قربانعلی به شــماره ملی  5240217262نســبت با متوفی همســر  -3فاطمه اکرامی فرزند حسن خان به شــماره ملی  0759693439نسبت با متوفی
مادر  ،متوفی بغیر از نامبرده باال ورثه دیگری ندارد با وصول دادخواســت و ثبت به کالســه  970058شــورای حل اختالف حوزه یک شــهر قاضی بخش سملقان
اســتان خراســان شمالی چون حسب درخواســت خواهان مورخه  1397/2/31دارایی مرحوم بیش از ســی میلیون ریال اعالم گردیده لذا شورا مراتب را یک
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد وی باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یکماه به شورا تسلیم نماید
قاضی شورای حل اختالف حوزه یک شهر قاضی
واال گواهی صادر خواهد شد90 .

