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روشهای غیرحضوری فناوران -علیمحمد ذوالفقاری ،معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد با بیان به اینکه مردم در سال  ۹۶بیش از  ۱۰۰میلیارد تومان فطریه و کفاره به پایگاههای کمیته
ن سنا ،تلفن نیکوکاری ( ،)۰۹۶۸۸۷۷شمارهگیری  *۸۸۷۷*۱#یا مراجعه به سایت
برای پرداخت زکات فطریه امداد مستقر در سطح شهر یا مساجد پرداخت کردند ،گفت :مردم میتوانند از طریق اپلیکیش 
 emdad.irزکات فطریه خود را پرداخت کنند .برای دریافت نرمافزار اپلیکیشن سنا باید عدد  ۳را به شماره  ۳۰۰۰۳۳۳۳ارسال کرد.

با افتتاح سامانههای الکترونیکی وزارت اقتصاد

هشدار مرکز افتا درباره بدافزاری
خطرناکتر از VPNFilter

مرکز مدیریت راهبری امنیت فضای تولید وتبادل
اطالعات از کشف یک بدافزار مخرب جدید خبر
داده که به بیش از  ۴۰هزار دس���تگاه متصل به
وی همچنین از رونمایی از دو س���امانه "نما" و "سام" در
برداری از هفت س���امانه و خدمت الکترونیکی
آیین بهره
اینترنت را حمله کرده است.
آینده نزدیک خبر داد که با راهاندازی آنها عمال پنجره واحدی
وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
فناوران  -پس از کشف بدافزار بزرگ و خطرناک
برای صدور تمام مجوزها در کشور ایجاد خواهد شد.
های دادور یاور ،ارتباطات مردمی ،ویدیو
شادا  -س���امانه
 ،VPNFilterپژوهشگران امنیتی باتنت غولپیکر
کرباسیان با تشریح س���امانه "دادخواهی مالیاتی موضوع
کنفرانس داخلی وزارت اقتصاد ،مدیریت عملیات  251مکرر،
و خطرناکتر دیگری را شناسایی کردهاند که بیش
های مستقیم" که امکان ثبت
ماده  ۲۵۱مکرر قانون مالیات
درخواست وجه الکترونیکی خزانه و حذف کاغذ از مکاتبات
از  ۴۰هزار سرور ،مودم و دستگاههای متصل به
شکایات مؤدیان مالیاتی سراسر کشور بدون نیاز به مراجعه
و اسناد وزارت متبوع از جمله سامانههای رایانهای است که
اینترنت را که متعلق به تعداد زیادی از سازمانها
آورد ،اظهار داشت :خوشبختانه اختیار
حضوری را فراهم می
دیروز ازسوی وزیر اقتصاد افتتاح شد.
در سراسر جهان است ،تحت تاثیر قرار داده است.
رسیدگی به اینگونه شکایات که تا س���ال گذشته لزوماً در
همچنین سامانه نظام فنی و اجرایی در سطح مناطق آزاد
مرکز مدیریت راهب���ری امنیت فضای تولید و
ها تفویض شده و کار
گرفت ،به شهرستان
تهران صورت می
نیز صبح دیروز به بهرهبرداری رسید.
تبادل اطالعات ریاست جمهور (افتا) اعالم کرد :این
در حال انجام است.
این مراس���م با حضور معاونان وزیر ،مدیران کل ستادی
بدافزار که  Prowliنام گرفته است ،در حال پخش
وزیر اقتصاد با معرفی س���امانه تبادل الکترونیکی اسناد و
ها به
وزارتخانه و نیز مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان
و تزریق بدافزار به سرورها و سایتهای مختلف در
اندازی این سامانه را عالوه بر تسریع
مکاتبات وزارت متبوع ،راه
صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
سراسر جهان است.
فرآیندها و ارتقای امنیت مکاتب���ات ،دارای این وجه مثبت
وزیر امور اقتصادی و دارایی در این مراس���م با بیان لزوم
تکنیکهای مورد اس���تفاده این باتنت شامل
ارزیابی کرد که به حفظ محیط زیست از طریق حذف کاغذ و
فراهم ساختن شرایط دسترسی مردم از طریق تلفن همراه به
اجرائیه
آگهی حصر وراثت
 97018اکس���پلویتها ،حم�ل�ات  brute–forceو
مش�خصات محکوم له /محکوم لهم  :مهدی رحیمی زاد خاتونی فرزند رحمان نش�انی :پیروزی بلوار ابوذر 4
آقای حس�ین داودی به ش�ماره شناس�نامه  800به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه  970238/663از این شعبه
نیز شفاف سازی فرآیندها کمک شایانی میکند.
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راهدر پایان هر روز قابل مشاهده و رصد خواهد بود.
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وراثت نموده
حصر
درخواس�ت گواهی
های
پیکربندی
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آینده
 4615در تاری�خ  1395/10/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین ماه
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باشد وجود این سامانه ،حتی نیازی به مراجعه به پورتال
گفت :با
دادرسی و مبلغ  2میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم گردید رای صادره غیابی می
 1388/4/24صادره از تهران پس�ر متوفی  .3حس�ین
هایتاریخ تولد
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ریفات
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ویدیوچهارده شورای
 24352مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  659مجتمع شماره
کنفرانس
در گفت و گوی مستقیم از طریق سامانه مذکور با چند تن
حسب اولویت و فوریت آنها و تعیین مدت
مردمی،
مراجعات
ها و ش���کایات خود را مطرح و
وزارتتهرانارتباطات درخواست
انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی
اینک با
است.
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پروندهظرف  ۱۰روز پاسخ خود را دریافت کنند.
حداکثر
خانم زهرا صارمی ش�هاب به ش�ماره شناس�نامه  394مطابق دادخواس�ت تقدیمی به کالس�ه
هایی که با این بدافزار آسیب
هران دستگاهها و سرویس
اال گواهی صادر خواهد شد.
توضیح داده
مدیریتچنین
 970090از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و
عملیات
قرار گرفت.
شده ،فراهم آورد.
251که ش�ادروانویآقایگفت :بنده ش���خصا بر عملکرد این سامانه و نحوه
 24349رئیس شعبه  663شورای حل اختالف منطقه  14تهران
دید هاند:
علی صارمی ش�هاب به شماره شناسنامه  97422در تاریخ  97/12/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
مکرر ،درخواست وجه
وی در بخش دیگری از سخنان خود ،اجرایی شدن نظام
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به وی با معرفی سامانه "درخواست وجه الکترونیکی" به عنوان
پاسخگویی به درخواستهای مردمی نظارت خواهم داشت و
از این
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به .1 :زهرا صارمی ش�هاب ش�ماره شناس�نامه 394
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تش�ریفاتاقتصاد درباره س���امانههای یاور و دادور نیز با بیان
تولد  1324/5/25صادره از همدان همس�ر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام وزیر
نهاوند که جهت رس�یدگی به حوزه  653ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن
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عمرانی مناطق آزاد کشور خواند.
گفت:
خزانه
وجوه
پرداخت
مربوط در سامانه حسابداری و
این دو سامانه به ترتیب ،وظیفه "اطالع رسانی و مشاوره
اینکهتا هر
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یک نوبت
حس�بی در
قانون امور
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مزبور را
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کثیراالنتش�ارکنند
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هایرا اجرا م 
Data
آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر
 Protectorروزنامه
دریکی از
شد.
این
به
ماه
یک
مدت
ظرف
آگهی
نشر
تاریخ
از
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نزد
متوفی
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وصیتنامه
یا
و
دارد
اعتراضی
کس
از جمله سامانههای
وزیر اقتصاد همچنین از تالشهای بیمه مرکزی ،گمرک،
های
نوبتلزومی به مراجعه نمایندگان دستگاه
دیگر
ح�وزه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را به
پیرامون قوانین" و "رس���یدگی به شکایات متقاضیان مجوز
ترتیب یک
این و در وقت
دریاف�ت
هران
مودمهای DSL
منتشر و مدت آن  10روز خواهد بود.
شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد .رایانهای است که
آوری و فروش اموال تملیکی ،سازمان امور
س���ازمان جمع
تهران کار" را بر عهده دارند ،به تشریح چگونگی شکلگیری
کسب و
اجرایی برای حضور در خزانه نیست و همه اقدامات به صورت 24354شعبه  508شورای حل اختالف مجتمع شماره 11
است
سرورهایی که پورت  SSHآنها باز
مدیر دفتر  653شورای حل اختالف منطقه  14تهران
24350
صمیم
دیروز ازسوی وزیر
خاطر
مالیاتی کشور و ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به
شود.
آنالین انجام می
این سامانه و حذف بیش از  ۶۰۰مجوز غیر ضرور ازسوی هیات
فی به
PhpMyAdmin
جهول
اقتصاد افتتاح شد
کسب رتبه در ارزیابی سازمان فناوری اطالعات از میان ۹۳
وزیر اقتصاد افزود :از طریق این سامانه ،ضمن جمعآوری
مقرراتزدایی پرداخت و گفت :نظارت کلی بر عملکرد این
سرورهایی که پورت  SMBآنها در در دسترس
داشته
دستگاه اجرایی سراسر کشور قدردانی کرد.
بیش از  ۶۰هزار دس���ته چک ،میزان تخصیصها و وجوه
سامانه ازسوی ستاد وزارت اقتصاد انجام خواهد شد.
ی امضا است
ش�عبه
دستگاههای اینترنت اشیا یا  IoTآسیبپذیر
یحیی
آمار
ه مبلغ تمامی این موارد با استفاده از یک آسیبپذیری
 95و
عهده شناخته شده یا حدس نامکاربری و رمزعبور آلوده
لتفات
شدهاند.
اش�ته
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همچنین
مهاجمان
دین و
اند که بسیار امیدبخش و نشان از اقبال
افزار موبایلی تلگرام فعالیت در مقایسه با تلگرام داشته
وی ادامه داد :دامنه  telegram.meکه به نرم
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور وضعیت ترافیک سایت
قانونی کاوش���گر ارز دیجیتالی  Moneroنیز استفاده
اختصاص داش���ته و از زمان رصد آن ،رتبه  173هزارمی جهان را در کاربران به این خدمت بومی است.
تلگرام را پس از فیلتر اپلیکیشن آن در کشور تشریح کرد.
دفاعیه
بنی بر میکنند.
های داخلی اظهار
خوراکیان با بیان روند توس���عه خدمات پیامرسان
مرکز ملی فضای مج��ازی  -امیر خوراکیان گفت :بررسی ترافیک سال  2015را به خود اختصاص داده است ،در مدت سه سال به رتبه
ت
تلقی از آنجا که مهاجمان از آسیبپذیریهای شناخته
بندی ترافیک سایت الکسا 1520ام ارتقا پیدا کرده بود اما با مسدودسازی تلگرام در ایران در تاریخ  11امیدواری کرد :با توجه به ساختار رشد و شکوفایی خدمات فضای مجازی
رسان تلگرام بر اساس آمار رتبه
های پیام
دامنه
مصوب
ومی و ش���ده مختلف و حدس زدن اطالعات ورود برای
ها با شیب بیشتری کاهش و نمونههای موفق مطرح در دنیا ،حضور کارب���ران در این خدمات به
در سه ماه گذشته نشان میدهد که دامنه ( Telegram.orgمربوط اردیبهشت ،میزان بازدید و ارجاع به این دامنه
ت
کنند ،کاربران باید
ها استفاده می
اصل نفوذ به دستگاه
شک با فرصتی که کاربران ایرانی به
ها کمک کرده و بی
تر از  2328ام در تاریخ  19خردادماه رسیده است .توسعه و بلوغ آن
به تلگرام وب) با  33رتبه کاهش دارای رتبه  t.me ،300با  114رتبه پیداکرده و به رتبه پایین
نسبت
و
هستند
روز
ه
ب
آنها
های
م
سیست
که
شوند
مطمئن
عالمی
های ملی
کنندگان خدمات داخلی خواهند داد ،زمینه ایجاد زیرساخت
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت :در مقایسه آمار رتبه ارایه
کاهش دارای رتبه  600و  telegram.meبا  765رتبه کاهش دارای
و
های خود
های قوی برای دستگاه
ظرف همیشه از گذرواژه
تری در آغاز و بومی برای کشور فراهم خواهد شد.
های داخلی روند رشد بسیار پرشتاب
جهانی الکسا ،پیامرسان
اند.
رتبه  2328در ترافیک جهانی شده
ظر در
استفاده کنند.
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پرونــده کالســه  9609980056101090شــعبه  2دادگاه عمومــی حقوقــی گــرگان تصمیــم نهایــی شــماره
 9709970056100197خواهــان :آقای شــمس الدین فرنجیک فرزند بردی قلیچ باوکالت خانــم الهام کتولی نژاد فرزند
علیرضا به نشــانی استان گلستان شهرســتان اق قال اق قال میدان مختومقلی فراغی دفتر وکالت الهام کتولی نژاد خواندگان
-1خانم مینا منتظری فرزند رضا به نشانی مجهول المکان  -2اقای مهدی صابری فرزند محمد رضا به نشانی استان گلستان
شهرســتان گنبد کاووس شــهر گنبد کاووس خیابان خیام جنوبی خیام  7مجتمع رخشــانی طبقه  3واحد  10مزنل اســتیجاری
خواســته ها -1مطالبه خســارت داردســی  -2مطالبه وجه بابت  -3..مطالبه خســارت تاخیرتادیه گردشــکار وکیل خواهان
دادخواســتی به شــرح ذیل طرح نموده که دســتورثبت پرونده و تعیین وقت رســیدگی و ارسال نســخه ثانی دادخواست و
ضمادم برای خواندگان صادر گردید و یکی از خواندگان به لحاظ مجهول المکان اعالم شدن از طریق نشر آگهی دعوت گردیده
اند و خواندگان و علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی حاضر نشــدند و الیحه ای ارســال ننمودند و وکیلی نیز معرفی ننمودند
لذا دادگاه با توجه به کلیه اوراق پرونده ختم رســیدگی را اعالم و با اســتعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان
به بشــرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید  .رای دادگاه در خصوص دعوی خانم الهام کتولی نژاد به وکالت از طرف آقای
شمس الدین قرنجیک فرزند بردی قلیچ به طرفیت  -1اقای مهدی صابری فرزند محمد رضا  -2خانم مینا منتظری فرزند رضا
به خواتسه مطالبه مبلغ ششصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته به شماره سریال  082833به تاریخ 1395/10/10
و خســارت تاخیرتادیه و داردســی نظر به اینکه اوال اصل ســند تجاری در ید خواهان دلیل اشتغل ذمه خواندگان دارد ثانیا
خواندگان علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلســه رســیدگی حاضر نشــند و الیحه ای به صورت کتبی جهت دفاع ارائه
ننمودند و وکیلی میر معرفی ننمودند ثانیا امضاء و اثر انگشت خوانده ردیف اول در روی سند تجاری به عنوان صادر کننده
ســند تجاری و خوانده ردیف دوم ظهر ســند تجاری به عنوان ظهر نویس مصون از یاراد مانده اســت رابعا هر چند ســفته ها
در مورد منتفی شده است در حد سند قالیت استناد دارد لذا با پذیرش خواسته خواهان و مستندا به مواد -287 -249
 309 -307قانون تجارت و مواد  198و  522 -519قانون ایین دادرســی مدنی مصوب  1379/1/21حکم به محکومیت
تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ششصد میلیون ریال بابت یک فقره سفته به عنوان اصل خواتسه و مبلغ نوزده میلیون
و یکصــدو پنجــاه هزارریــال به عنوان اصل خواســته و همچنین پرداخت خســارت تاخیرتادیه از تاریخ تقدیم دادخواســت
 1396/12/17لغایت زمان پرداخت و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی که دو مورد اخیر در اجرای احکام مدنی محاسبه
میگردد در حق آقای شــمس الدین قرنجیک صادر و اعالم میگردد رای غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این مرجع و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان گلستان میباشد 443

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

آگهی مزایده مرحله اول

در پرونده  4/96/976به موجب دادنامه شــماره  194ســال  96اداره کار و امور اجتماعی شهرســتان گرگان محکوم
علیه شــرکت تعاونی روســتایی رازی(عبداهلل چکا )به مبلغ  487/779/170ریال در حق محکوم له اســماعیل جکا بدهکار
میباشــد که یک باب مغازه واقع در روســتای آهنگر محله پس از توقیف و جری تشریفات قانونی کارشناسی و قیمت گذاری
از طریق مزایده حضوری بفروش میرســد طالبین خرید میتوانند در جلســه مزایده شرکت و پیشنهاد خود را ارائه و تسلیم
کنند محکوم له اسماعیل جکا محکوم علیه شرکت تعاونی رازی اهنگر کال نظریه کارشناسی نشانی روستای اهنگر محله نبش
فردوسی نوزدهم دو باب مغازه متعلق به شرکت تعاونی مغزه شماره یک متراژ  54/52متر مربع و کف مغازه سنگ و دویار
تا ارتفاع  1/40متر سنگ و درب ورودی شیشه سکوریت و دارای کرکره فلزی و ارتفاع سقف 4/05متر و دارای امتیاز اب
وبرق وگاز مشــاع میباشــد مغازه شماره  2مغازه موصوف دارای مســاحت  34/97متر مربع و بالکن به مساحت  19متر مربع
میباشــد کف مغازه ســنک ارتفاع مغازه  4/05متر و تا ارتفاع  1/4متر ســنگ درب ورودی شیشــه گاز میباشد ارتفاع سقف
در طبقه همکل  3/05متر و بالکن ســکوریت نرده و کرکره فلزی دارای امتیاز اب وبرق و  1/8متر مربع میباشــد  -2اظهار
نظر کارشناسی با توجه به نوع کاربری عرصه و متراژ و موقعیت وقع ملک ارزش ششدانگ عرصه و اعیان مغازه ها موصوف
مبلغ  640/710/000ریال ششــصدو چهل میلیون و هفتصدو ده هزارریال تقدیم و براورد میگردد  -1مغازه شــماره یک
 351/610/000ریــال  -2مغازه شــماره دو مبلغ  289/100/000ریال میباشــد زمان و مکان مزایــده  -1زمان مزایده
روز دوشــنبه مورخ  1397/04/11ســاعت  9الی  10صبح  -2مکان مزایده دفتر شعبه چهارم اجرای احکام متمرکز گرگان
شــرایط مزایده  -1مزایده از مبلغی که توســط کارشناس تعیین گردیده شروع برنده مزایده کسی است که باالترین مبلغ را
در جلســه مزایده قبول نماید -2 .برنده مزایده می بایســت  10درصد مبلغ مورد خرید را نقدا به حساب دادگستری واریز
و مابقی آن را ظرف یک ماه از تاریخ اجرای مزایده به حســاب ســپرده واریز و قبض واریز شــده را تحویل دایره اجرا نماید
در غیــر اینصورت وفق ماده  129قانون اجرای احکام ســپرده پس از کســر هزنیه های اجرایی بــه نفع دولت ضبط و آگهی
مزایده تجدید خواهد شــد  -3 .طالبین خرید میتوانند یک هفته قبل از اجرای مزایده با هماهنگی این اجرای احکام ملک
توقیــف شــده بازدید نمایند  -4تحویل مــال مورد مزایده پس از تایید صحت مزایده از ناحیــه دادگاه صادر کننده اجرائیه
خواهد بود در صورت عدم تایید مزایده این اجرامســئولیتی در رابطه با خریدار ندارد فقط مبلغ تودیع شــده عودت خواهد
شــد- 5.مزایــده با حضور نماینده محترم داســتان دادســرای عمومی و انقالب گــرگان و نماینده اجرای احــکام مدنی انجام
خواهد شد442.

شعبه چهارم متمرکز اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

((آگهي))
به اس�تن�اد رونوشت سند ش�ماره  16020مورخ 97/02/03
دفترخانه اسناد رسمي شم�اره  937تهران  ،شرکت دریایی
و کش�تیرانی خط دریا بندر(س�هامی خاص) به ش�ماره ثبت
 171133ثبت شرکت های تهران تمامی  6دانگ بارج مسطح
معین به شماره ثبت  20419بندر امام خمینی (ره) را به آقای
محمد کیانپور راکی فرزند علیداد شناس�نامه ش�ماره 1471
صادره از اهواز انتقال قطعي داده است.
مراتب ب�ه موجب ماده  3قانون اصالح قانون دریایي ایران
آگهي مي گردد.
م.الف810:
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای محمود علی احمدی به شناسنامه شماره  730به شرح دادخواست به کالسه  1/97/153که از این شورا
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم موسی علی احمدی بشناسنامه شماره 369
در تاریخ  1391/3/4دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1متقاضی
فــوق الذکر پســر متوفی  -2مجیــد علی احمدی ش ش  396صادره از گنبد متولد  1351پســر متوفــی  -3منصور علی
احمدی ش ش  3184صادره از رامیان متولد  1357پسر متوفی  -4کبری علی احمدی ش ش  729صادره از گنبد متولد
 1348دختــر متوفی  -5زهرا علــی احمدی ش ش  397صادره از گنبد متولد  1352دختر متوفی  -6حبیب علی احمدی
ش ش  395صادره از گنبد متولد  1346پدر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک مرتبه
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد434 .

دادنامه

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف خان ببین

خواهان :آمنه جهانتیغ با وکالت هومن تجری ساکن فاضل اباد پاساژ الماسی طبقه دوم .خواندگان :اسماعیل رشیدی
 ابراهیم رشیدی  -خلیل رشیدی  -خدیجه رشیدی  -گلثوم رشیدی  -طاهره رشیدی همگی مجهول المکان محمد جوادرســته و موســی الرضا رســته هر دو ســاکن فاضل اباد خ گلریز نبش باغ سعادت منزل مرحوم رشــیدی خواتسته مطالبه
مهریه باســمه تعالی شــورا با توجه به محتویات پرونده و مداقه کامل در ان ختم رســیدگی را اعالو با استعانت از خداوند
متعــال بشــرح ذیل مبــادرت به صدور رای مینماید رای قاضی شــورا در خصوص دعوی خانم امنــه جهانتیغ با وکالت اقای
هومن تجری به طرفیت اقایان و خانمها اســماعیل  -ابراهیم  -خلیل  -خدیجه  -گلثوم  -طاهره شــهرتین همگی رشــیدی
و محمد جواد رسته و موسی الرضا رسته به خواسته تقاضای مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره ترتیب 17501
دفتر رسمی شماره  15فاضل آباد حوزه ثبت علی اباد به تعداد  12عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب هزنیه دادرسی
بدین توضیح که خواهان در دادخواست و مستندات تقدیمی اظهار داشته که وفق سند نکاحیه فوق الذکرهمسر شرعی و
قانونی خوانده میباشــد و را بطه زوجیت فی مابین محرز اســت و نظر به اینکه در سند ازدواج آمده که عند المطالبه زوجه
میتوانــد مهریــه خود را مطالبه نماید لذا از دادگاه تقاضای الزام خوانده به پرداخت مهریه به شــرح خواســته را دارد نظر
به جامع محتویات پرونده دادخواســت تقدیمی و مســتندات پیوســت و احراز رابطه زوجیت دعوی خواهان رامحرز و ثابت
تشــخیص و مســتندا به ماده  1082قانون مدنی و ماده  515و  519قانون ایین دادرســی مدنی حکم به الزام خوانده به
پرداخت تعداد  12عدد سکه تمام بهار ازادی و مبلغ پنج میلیون و هفتصدو هفتادو سه هزار ریال بابت هزنیه دادرسی
و حــق الوکالــه وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خــواان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی وظ رف مهلت بیســت روز
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و ســپس ظرف مهلت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام عمومی
حقوقی بخش کماالن میباشد 437

شرکت توسعه منابع انرژی توان
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
شماره مناقصهB9702 /01

خواهان تعاونی اعتباری امید جلین دادخواستی به طرفیت نبی اله فاضلی و اصغر اژنگ و مهدی رضایی فرد و غیره در
دادگاههای عمومی شهرستان گرگان طرح نموده که جهت رسیدگی به شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی گرگان واقع در استان
گلســتان شهرســتان گرگان خیابان شهید بهشــتی روبروی مخابرات کد پســتی  – 4913714975تلفن 01712222517
الی  20پورتال دادگســتری کل اســتان گلستان  http://dadgolestan.irارجاع و به کالسه  970151ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  1397//5/10و ساعت  10صبح تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خواندگان فوق و درخواست
خواهــان و بــه تجویز ماده  73قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود 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 گردد441 .

شرح ذیل اقدام نماید:
شهرستانبه
حقوقیمورد نیاز
خرید اقالم
نسبت
دفتردارد
گروه صنعتی شهید گوهری در نظر
گرگان
بهعمومی
دادگاه
شعبه 5

آگهی ابالغ اجرائیه
منتشــره در
آگهی های
منصوری پیرو
فرشــاد ســیا
دامن افشــان محکوم علیه  -1مســعود مقدم -2
دستگاه
1250
فلوتردار برند آویسا
لیتری
200
خورشیدی
آبگرمکن
محکوم له:هادی 1
اختالف بخش کماالن
قاضی شورای حل
جراید بدینوســیله به  -1مســعود مقدم  - 2فرشــاد ســیاه منصوری که مجهول المکان میباشــند ابالغ میگردد طبق اجرائیه
وراثت
مناقصه،حصر
رونوشت آگهی
9609971765101195
دادنامه شماره
کنندگان به موجب
کالســه 960624
پرونده
کلیه علی اباد کتول در
از حقوقی
لذادوم
صادره از شــعبه
تا روز شنبه مورخه 97/04/02
حداکثر
عمل می آید در صورت تمایل به شرکت در
صالحیت دار دعوت به
توانمند و
تامین
فروشندگان و

مورخ  1396/12/17صادره ازشــعبه دوم حقوقی محکوم علیهم محکوم هســتند به خوانده ردیف دوم مسعود مقدم تحویل

آقــای ابراهیــم مــرادی فرزند دردی محمد به شــرح دادخواســت به کالســه  2/97/1177که از این شــورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحوم عبداالحد مرادی بشناســنامه شــماره  51صادره از
کاللــه در تاریخ  96/11/29دراقامتگاه دائمی شهرســتان یاســوج خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به -1محمد نبی مرادی فرزند عبداالحد ش ملی  4860690281ت ت 1390/5/22صادره از کالله پسر
متوفــی  -2هلیا مــرادی فرزند عبداالحــد ش ملــی  4860592311ت ت  1393/5/20صادره از کاللــه دختر متوفی
-3حمیده مرادی فرزند صفرمحمد ش ملی  4860017978ت ت  1369/1/1صادره از کالله همسر متوفی -4ابراهیم
مرادی فرزند دردی محمد ش ش 31ت ت  1338/6/17صادره از کالله پسر متوفی -5نورجمال نوری فرزند آی محمد
ش ملی  48693553474ت ت 1339/1/17صادره از کالله مادر متوفی و اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبــور را در یــک مرتبــه 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 خواهدشد446.

خواندهبابایی(شرق) – درب شماره  – 2گروه صنعتی شهید گوهری – مدیریت بازرگانی مراجعه
محکومیتشهید
بزرگراه
نشانی :
پالکبه
مناقصه
جهت
ابتدایبــه
نوبنیادله–و نیز حکم
میدانبه محکوم
ایــران 66
 118ی 87
اسنادشــماره
دریافتمزدا  3با
دســتگاه خودرو
و اســترداد یــک
ردیف اول فرشــاد ســیا منصوری به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی فوق به نام محکوم له و همچنین
)22799102
:
نمایند(.تلفن
محکومیت خوانده ردیف دوم مسعود مقدم به پرداخت خسارت دادرسی اعم از پرداخت مبلغ  7/570/000ریال بابت هزنیه
باشد .طبــق تعرفه در حق محکوم
میدر مرحله
مختاروکیل
حق الوکاله
آگهــی و پرداخت
یانشــر
هزینه
گزاربابت
-1مناقصه ریال
دادرســی و مبلغ 950/000
پیشنهادات
قبول
در رد
له میباشــد پرداخت نیم عشــر حق اجرا و نیز هزنیه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشــد بدیهی اســت با توجه به غیابی
خواهد
مناقصه
عهده
معرفیبه
نشر بهآگهی
-2هزینه
بود.یا ابالغ واقعی اجرائیه به محکوم
محکوم له
مناســب از
برندهتامین
معتبر یا اخذ
ضامن
غیابی منوط
بودن حکم اجرای حکم
علیه میباشــد لذا مفاد اجرائیه صادره یک نوبت در اجرای ماده  73ا.د.م و ماده  9قانون اجرای احکام مدنی در یکی از
جرایدایران باشند.
کشور
داخل
تولید
اجرائیهصرفا
بایست
نظر می
مورد
خورشیدی
واحد
اینصورت
در غیر
اقدام گردد
اجرای مفاد
نسبت به
آگهی
های پس از انتشار
آبگرمکنده روز
-3میگردد تا ظرف
کثیراالنتشار درج
خواهدبهنمود427 .
اسناداقدام
هزنیه اجرایی
جهتوصول
اجرائیه و
مدلول
مبلغبه اجرای
مقررات نسبت
اجرای احکام طبق
حساب جاری  1177800435909بانک سپه شعبه شهید چمران کد  1177به نام شرکت توسعه منابع انرژی
مناقصه
دریافت
ریال
500.000
-4واریز
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف کالله
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان علی آباد کتول
توان و ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد.
وراثتساعت  10صبح روز شنبه مورخه  97/04/09می باشد.
مناقصه
-5آخرین مهلت ارسال پاکتهای
اجرائیه
آگهی حصر

م.الف793:

آقای حس�ین داودی به ش�ماره شناس�نامه  800به ش�رح دادخواس�ت به کالس�ه  970238/663از این شعبه
درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان ندا طهرانی نهاد به ش�ماره شناس�نامه
 4615در تاری�خ  1395/10/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مروم منحصر اس�ت
به .1 :حس�ین داودی ش ش  800کد ملی  0060814187تاریخ تولد  1359/6/28صادره از تهران همس�ر متوفی
 .2امی�ر عل�ی داودی کد ملی  0201553775تاریخ تولد  1388/4/24صادره از تهران پس�ر متوفی  .3حس�ین
طهرانی نهاد ش�ماره شناس�نامه  191کد ملی  004143271تاریخ تولد  1323/2/1صادره از تهران پدر متوفی .4
مرضیه کریمی حس�ینی ش�هری ش ش  915کد ملی  0043663631تاریخ تولد  1331/5/8صادره از تهران مادر
متوفی اینک با انجام تش�ریفات مقدماتی درخواس�ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس�ی اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد وی باش�د از تاریخ نش�ر نخس�تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و
اال گواهی صادر خواهد شد.

 24349رئیس شعبه  663شورای حل اختالف منطقه  14تهران
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به

کالس�ه پرونده  970031/653وقت رس�یدگی 97/5/6 :ساعت  15:30خواهان :س�عید خاوری همدانی خوانده :
حسن بای – غالمرضا لطفی علم – عباس عالی خواسته :مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم شوراهای حل اختالف
نهاوند که جهت رس�یدگی به حوزه  653ارجاع گردیده و وقت رس�یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن
خوانده به درخواس�ت خواهان و دس�تور حوزه و به تجویز ماده  73قانون آئین دادرس�ی مدنی مراتب یک نوبت
دریکی از روزنامه های کثیراالنتش�ار آگهی می ش�ود تا خوانده از تاریخ نش�ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر
ح�وزه مراجعه و ضمن اعالم نش�انی کامل خود نس�خه دوم دادخواس�ت و ضمائم را دریاف�ت و در وقت یک نوبت
منتشر و مدت آن  10روز خواهد بود.

 24350مدیر دفتر  653شورای حل اختالف منطقه  14تهران

مش�خصات محکوم له /محکوم لهم  :مهدی رحیمی زاد خاتونی فرزند رحمان نش�انی :پیروزی بلوار ابوذر  4راه
زمزم خ س�ارا پ 3واحد  1مش�خصات محکوم علیه /محکوم علیهم :حمید رحمانی محکوم به بموجب درخواست
اجرای حکم مربوطه به شماره  9710091065900079و شماره دادنامه مربوطه  9609971065901049محکوم علیه
محکوم است به پرداخت مبلغ  60میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و  290هزار ریال بابت هزینه
دادرسی و مبلغ  2میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان محکوم گردید رای صادره غیابی می باشد
و به انضمام نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت صادر گردید.
 24352مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  659مجتمع شماره چهارده شورای حل اختالف شهر تهران

آگهی حصر وراثت

خانم زهرا صارمی ش�هاب به ش�ماره شناس�نامه  394مطابق دادخواس�ت تقدیمی به کالس�ه پرونده
 970090از این ش�عبه درخواس�ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش�ادروان آقای
علی صارمی ش�هاب به شماره شناسنامه  97422در تاریخ  97/12/17اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی
گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس�ت به .1 :زهرا صارمی ش�هاب ش�ماره شناس�نامه 394
تاری�خ تولد  42/2/1صادره از همدان دختر متوفی  .2مرضیه صارمی ش�هاب ش�ماره شناس�نامه 385
تاریخ تولد  1346/10/13صادره از تهران دختر متوفی  .3س�کینه خداء ش�ماره شناس�نامه  379تاریخ
تولد  1324/5/25صادره از همدان همس�ر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تش�ریفات
مقدماتی درخواس�ت مزبور را باس�تناد ماده  361قانون امور حس�بی در یک نوبت آگهی می نماید تا هر
کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این
شعبه تقدیم دارد واال گواهی مربوط صادر خواهد شد.
 24354شعبه  508شورای حل اختالف مجتمع شماره 11تهران

ی استفاده کنند
کاربران ایرانی از نقشه خوانهای بوم 

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به
الزامیشدن پرداخت هزینه برای استفاده از سامانه نقشه گوگل
به کاربران ایرانی توصیه کرد از نرم افزارهای مشابه بومیاز
جمله سامانه نما.آی.آر به جای این سرویس استفاده کنند.
ایرنا  -در روزهای اخیر برخی پایگاههای اطالع رسانی اعالم
کردند که طبق اعالم قبلی گوگل ،دسترسی به سامانه نقشه
گوگل (گوگل مپس) از امروز با پرداخت هزینه و یک کلید
«آی.پی.آی» معتبر ممکن خواهد بود و توسعه دهندگان برای
دسترس���ی به خدمت گوگل مپس باید یک حساب کاربری
پرداخت ( )billing accountداشته باشند.
در این ارتباط خسرو سلجوقی عنوان کرد :کسب و کارهای
داخلی میتوانند از س���امانه نما.آی.آر ( )nama.irبه جای
سرویس نقشه گوگل استفاده کنند.
وی اظهار کرد :اکنون چند شرکت ایرانی در زمینه ارائه نقشه
روی جویشگرها فعالیت دارند و قرار بود یکی از اینها تیر ماه
امسال به طور رسمیمعرفی و بهره برداری شود که اکنون با
این اتفاق جدید ممکن است زودتر آیین معرفی آن برگزار شود.
وی این سامانه را «نما.آی.آر( »)nama.irمعرفی کرد و

گفت :این سامانه توسط بخش خصوصی طراحی شده و کاری
شایسته است.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران به تاثیر این
اقدام گوگل روی کسب و کارهای ایرانی اشاره کرد و خاطرنشان
ساخت :کسب و کارهای ایرانی میتوانند از این محصول استفاده
کرده و خالءهای ایجاد شده را برطرف کنند.
ی(اردیبهشت – خرداد) از تغییراتی بزرگ در
گوگل در ماه م 
کسب و کار گوگل مپس خود خبر داده بود و توسعه دهندگان
خدمات نرم افزاری از این پس برای دسترسی به خدمت گوگل
مپس باید یک حساب کاربری پرداخت ()billing account
داشته باشند.
پلتفرم جدید نقشه گوگل برای کاربران محصوالت ساده
( )APIطرح تک نرخی و پرداخت همزمان برای استفاده از
خدمت ،پشتیبانی رایگان و راه حلهای جدید ارائه میکند.
گوگل در س���ال  2005خدمت گوگل مپ را برای توسعه
دهندگان فراهم کرد و قرار است پلتفرم گوگل مپس با ارتقای
کسب و کار خود این مشکل را برای توسعه دهندگان برطرف
کند و در همین راستا از کاربران هزینه ای دریافت میکند.

زیرساختهای مخابراتی ایالم در  4مسیر تکمیل شد
ریزی
مدیرکل ارتباطات زیرساخت ایالم از برنامه
های مخابراتی
این شرکت برای توسعه زیرساخت
استان در  6مسیر مختلف خبر داد و گفت :تاکنون
عملیات اجرایی فیبر نوری در چهار مسیر ارتباطی
ایالم تکمیل و آماده بهره برداری است.
ایرنا  -رضا حسن بیگی گفت :عملیات اجرایی
 400کیلومتر ش���بکه فیبر نوری ه���م اکنون با
پیشرفت فیزیکی مناسب در  6مسیر ایالم – مهران،
مهران – بازارچه مرزی ،مه���ران – دهلران ،ایالم
– ایوان ،ایوان – گیالنغرب و ای�ل�ام – بدره در حال
اجرا است.
وی از تکمیل زیرس���اختهای ارتباطی چهار
مسیر مهران – بازارچه مرزی ،مهران – دهلران،
ایالم ایوان ،ای���وان – گیالنغرب خبر داد و افزود:
کارشناسان این حوزه آزمایشهای الزم را در این
خصوص را انجام داده اند.
مدیرکل ارتباطات زیرساخت ایالم تاکید کرد:
عملیات اجرای فیبر نوری نیز در مس���یر ایالم –
مهران با توجه به موان���ع اجرایی چون چهار بانده
کردن این محور هم اکنون در دس���ت اجرا بوده
و تاکنون از  90کیلومتر این مس���یر  35کیلومتر
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اجرایی شده است.
حسن بیگی یادآور شد :از مجموع  85کیلومتر
مسیر ایالم – بدره نیز  50کیلومتر اجرا شده اما
عمده مشکل در این مس���یر تنگه رازیانه بوده که
ادامه روند عملیات را متوقف کرد.
مدیرکل ارتباطات زیرس���اخت ایالم ادامه داد:
برای رفع مشکل در مسیر ارتباطی ایالم بدره با
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
هماهنگیهای الزم انجام شده و بزودی با استفاده
از دستگاه ترینچر عملیات اجرایی این محور نیز
ادامه خواهد یافت.
مدیرکل ارتباطات زیرساخت ایالم اعتبار هزینه
شده برای اجرای این پروژه را  220میلیارد ریال
اعالم کرد و افزود :با توجه به برنامه زمانبندی ،تا
پایان مهرماه این پروژه تکمیل و به بهره برداری
میرسد.
شبکه فیبرنوری که بستر امن ارتباطات استان
کند از س���ه مس���یر ایالم به
ایالم را برقرار می
کرمانشاه ،ایالم به خوزستان و ایالم به لرستان و از
مسیر بین المللی پایانه مرزی مهران به عراق همه
کند.
ارتباطات داخل و خارج استان را برقرار می

رها :آخرین داروخان����ه که رفتم آماده بودم
اینم بگه ندارم .چشمامو بستم و فقط با بغض
دعا کردم .وقتی گفت داره باورم نمیشد .خدایا
اینجا که اینطوره تو شهرس����تانا وضعیت دارو
چطوره؟
مریم طالشی :متصدی داروخانه به مامانم
ت رو زیاد بگیر ممکنه
های ریه
گفته اس����پری
نایاب شه.
سوال اینه که :چقدر زیاد برای بیماری که
تمام عمرش باید دارو رو مصرف کنه؟!
 :Maryamخیلی از داروها که تا یک ماه
ها بود االن اصال پیدا نمیشه.
پیش تو داروخونه
مثل داروی وارفارین ک����ه خیلی حیاتیه برای
بیماران قلبی .داروهای س����رطان هم اگه پیدا
بشه چندین برابر شده .مافیای دارو دست کیه
تونه نظارت کنه؟
که دولت نمی

#شهرزاد

 :Elham Yazdihaپخش صدا و تصویر
فرناز ملکی در آخرین قسمت سریال شهرزاد
بسیار دلنشین بود .حتی اگه به اسم همخوان
مجوز پخش صداش رو گرفته باش����ند باز هم
حرکت ارزشمندی هس����ت .امیدوارم که صدا
و تصویر خوانندگان زن رو بیش����تر و بیشتر
بشنویم.
بل بل :با ندیدن س����ریال شهرزاد احساس
کنید؟! خیلی خوبید بابا ):
روشنفکری می
 :Siamak Rahmaniای����ن هم نوعی
تر و
رحم
غریزه دخترانه–زنانه است که مرد بی
شعورتر را به عاشق دلخسته
تر و بی
نخراشیده
تر ترجیح بدهد.
تر و فهمیده
تر و ظریف
شکننده
شود کرد.
واقعیت است .انکارش نمی
وصل به جریان :سرنوش����ت خود شهرزاد
رو از چندقس����مت قبل به اینور میشد حدس
زد؛ انتهای داستان رو اما نه؛ فرهاد (احتماال)
به خارج پناهنده ش����د .قباد با بهترین تصویر
ممکن به اتمام رس����ید و تصوی����ر الهه گونه
شهرزاد همچنان پابرجا ماند .مع الوصف آقای
فتحی به بهترین نحو قسمت آخر رو کارگردانی
کرد.پایانی با شکوه.
گربه معمولی :گناه قباد چي بود؟ اون فقط
اشتباهي بود ،يه آدم اش����تباهي تو يه جاي
اشتباهي.
 :Farinقسمت آخر شهرزاد فقط اونجاش
که ش����هرزاد به جای اینکه فرهاد رو ببوسه،
گردنبند مرغ امینش رو بوسید.
دختر خورش��ید :از لحاظ بازیگرم بخوای
حس����اب کنی ،باید مصطفی زمانی بمیره و
شهاب حسینی زنده بمونه .این چه پایانی بود
واسه شهرزاد.
 :Enigmaداستان زندگی قباد دیوانساالر
هاست .بد موقعی
داستان زندگی خیلی از ما
و در بد جایی به دنی����ا میایم ،برامون تصمیم
دیم ،آدم بده
گیرن .تاوانش رو ما پس می
می
شیم .عاش����قمون میکنن ،عاشق
داستان می
دیم و آخر
ش����یم و همه چیزمون رو می
می
کنه کجای
میریم .ما همه قبادیم فرق نمی
می
داستانیم.
 :Sohrehفارغ از تمام ضعفا و انتقاداتی
که بهش وارده ،شخصیتی که فتحی از شهرزاد
معرفی ک����رد رو خیلی دوس����ت دارم .قوی،
های محکم
مستقل ،منطقی ،امیدوار با ارز ش
و درک روشنی از زیباییهای زندگی و اونچه
که ارزش ت��ل�اش داره و توانایی خیلی باال در
سازگاری با شرایط و تالش برای بهتر کردنش،
داریم چنین آدمی؟
آقای کاربلد :حسن فتحی نسل ما رو دو
بار عاشق کرده .یه بار با مدار صفر درجه و یه
بار هم با شهرزاد.
 :Alfredواقعا چی میش����ه در وصف این
شهاب حسینی گفت؟ بازی عالی ،ژست و طرز
نگاهش و نفس کش����یدنش موقع مرگ ،آدمو
روانی میکنه.

#بیست_هجده

 :2018ش����ب دوش����نبه و اولین قسمت از
بیست هجده با حضور علی پروین و حشمت
مهاجرانی در یک برنامه زنده.
مهدی امیرپور :باشخصیت یعنی حشمت
مهاجرانی که پس از ۴۰سال ممنوعیت حضور
در صدا و س����یما ،به بیس����ت هجده آمد و
های ممنوع به عادل
بدون گله از آن س����ا ل
پور گفت« :ممنون که این شانس رو
فردوسی
به من دادین!»
تری����ن س����واالت عادل
مصطف��ی :مهم
پروین :راز تبخالت چیه/
پور از علی
فردوس����ی
کدوم س����ریال ماه رمضون رو دوست داشتی/
ترین بازیکن
کنن /شیطون
ها کی باز می
پزی
کله
تیمتون کی بود .باز خوبه محمدرضا احمدی
بود چندتا سوال درست بپرسه.
یوسف :فردوسی پور مصاحبه گرفتن با یه
آدم بزرگ رو بلد نیس����ت .فقط از خال علی
پروین بپرس����ه و از هواپیما میترسی یا نه و
بازی در بیاره .بعد چهل سال حشمت
مسخره
مهاجرانی اومده تلویزیون بپرس جلوی اسپانیا
چجوری بازی کنیم بهتره ،رونالدو رو چجوری
باید مهار کنیم.
 :Wryaاگرم قرار بود شغل انتخاب کنین
از #فردوسی_پور و محمدحسین میثاقی یاد
بگیرین .لعنتیا اگه شما ش����غلتون اینه پس
تفریحتون چیه.
پور ویژه برنامه جام جهانی
 :Amirفردوسی
س����ازه خیابانی و دوستانش
بیست هجده می
هم فصل داغ فوتبال .قشنگ انگار چند قرن از
لحاظ کیفیت ساخت با هم فاصله دارن.

