نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور

خبرنامه
نگاهی به اپلیکیشن سامسونگ
برای رفع اختالل در دید رنگی
تفاهم-گروه فناوری:ش��رکت سامس��ونگ
الکترونیک��س اخی��را اپلیکیش��نی ب��ه ن��ام
 SeeColorsرا ب��رای تمام��ی مدله��ای
تلویزیونهای  QLEDخود عرضه کرده است.
اپلیکیشن  SeeColorsبه افراد مبتال به «نقص
دید رنگی» ی��ا  CVDکمک میکند نقصهای
دید خود را تش��خیص دهند .سپس و بر اساس
همین تش��خیصهای فردی ،تلویزیون QLED
که توانایی تولید  ۱۰۰درصد حجم رنگ را دارد،
رنگه��ا را روی صفحه نمای��ش تنظیم کرده و
به فرد مبتال ب��ه  CVDامکان میدهد تا تجربه
تماشای رنگهای دقیق را داشته باشند.
هیونگنام کیم ،معاون مدیر بخش نمایشگرهای
شرکتسامسونگالکترونیکسمیگوید«سامسونگ
متعهد است با استفاده از فناوری و نوآوری ،زندگی
روزمره تمامی افراد را هوش��مندتر و راحتتر کند.
عرضه اپلیکیشن  SeeColorsبرای تلویزیونهای
 QLEDبر اساس همین ماموریت به کاربران امکان
خواهد داد تا با اس��تفاده از جدیدترین فناوریها و
نمایشگرهای جهان ،یکی از بزرگترین چالشهای
بینایی جهان را رفع کنند».بر اساس سرشماری که در
اروپا و آمریکای شمالی انجام شد ،تقریبا  ۳۰۰میلیون
نفر در سراسر جهان مبتال به  CVDهستند که تقریبا
 ۸درصد م��ردان و  ۱درصد زنان را در بر میگیرد.
البته اکثریت افراد مبتال به  CVDاز مشکل خود و
تاثیر آن بر کیفیت زندگیشان مطلع نیستند.با استفاده
از  SeeColorروی تلویزیونه��ای سامس��ونگ،
کاربر میتواند نوع و سطح  CVDرا تشخیص داده
و سپس بصورت مستقیم صفحه تلویزیون QLED
خود را بر اساس نتایج همین تشخیص فردی ،تنظیم
کند .شرکت سامسونگ الکترونیکس با هدف عرضه
راهکاری آس��ان و دقیق برای تشخیص  CVDبا
پرفسور کالرا ونزل همکاری کرده است که ریاست
بخش مکاترونیکس ،اپتیکس و انفورماتیک مهندسی
مکانیک را در دانشگاه بوداپس��ت برعهده دارد .در
این همکاری ایش��ان وظیفه تس��ت رنگسنجی یا
 C-Testتلویزیونها و دستگاههای موبایل را انجام
میدهد .آزمایش  C-Testطراحی ش��ده توس��ط
پرفسور ونزل یک تست تشخیص دیجیتالی است که
از مفه��وم فیلترهای رنگی و مدلهای ریاضی برای
تشخیص سطح  CVDاستفاده میکند.
ب��ا اس��تفاده از  C-Testدر اپلیکیش��ن
 SeeColorsتوانس��تیم راهحلی س��اده ایجاد کنیم
ک��ه فرصت دیدن جهان با تمام��ی رنگهای آن را
به همگان میدهد.عالقهمندان میتوانند اپلیکیش��ن
 SeeColorsرا از پنل اپلیکیشنها در تلویزیونهای
هوشمند سامسونگ دانلود کنند.
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تذکر وزیر ارتباطات به اپراتورها؛

ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره اپراتورهای موبایل ممنوع شد
تفاه��م -گ��روه گ��زارش :محمدج��واد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات دیروز
در نشس��ت خب��ری با خبرن��گاران گفت :ب��ا اعالم
تذک��ر به اپراتورهای موبایل ،از آنها خواس��ته ایم که
از ارس��ال هرگونه پیامک تبلیغاتی از سرشماره شان
پرهیز کنند .وی با بیان این مطلب افزود :در راستای
حل مش��کل مزاحمت های پیامک های تبلیغاتی به
اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک
با سرش��ماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و
تنها اطالع رس��انی خ��ود را از طریق این پیامک ها
انجام دهند.وی گفت :ارسال پیامک انبوه از سرشماره
اپراتورها از هر قالبی خالف است و بعضا دیده ایم که
از سرشماره اپراتورها س��رویس های ارزش افزوده
ارسال می شود که این منطقی نیست.جهرمی ادامه داد:
در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها
برخورد خواهد شد.وزیر ارتباطات درادامه از مذاکره
و موافقت دادس��تانی با اجرای فیلترینگ غیرهمسان
برای دسترس��ی کاربران ایران��ی در اینترنت خبر داد.
محمدج��واد آذری جهرمی همچنی��ن در خصوص
طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت گفت:
برای غیرهمسان س��ازی نظام فیلترینگ در اینترنت
دس��تورالعملی را آم��اده و چارچ��وب فن��ی آن را به
دادستانی ارائه کرده ایم.وی گفت :پیرو مذاکرات مکتوب
با دادس��تانی این موضوع مورد موافقت قرار گرفته که
ش��روطی برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت.جهرمی
افزود :امیدواریم در این راس��تا بتوانیم مدل دسترس��ی
کاربران ایرانی به اینترنت را بر اس��اس موقعیت ،سن و
سایر ش��رایط کاربران تعریف و فیلترینگ را بر مبنای

این تعاریف بر روی س��ایت های اینترنتی اعمال کنیم.
دستگاه قضا با رفع فیلتر تماس صوتی تلگرام
موافقت نکرد
وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به سوال دیگری
درباره پیگیری رفع فیلتر سرویس تماس صوتی تلگرام
نیز گفت :رفع فیلتر سرویس تماس صوتی تلگرام و باز
کردن آن در اختیار وزارت ارتباطات نیس��ت و مرجع
قضای��ی به عنوان صادر کننده این حک��م بر روی آن
پافشاری دارد.جهرمی اضافه کرد :ما در دو مرحله این
موضوع را مورد پیگیری قرار دادیم اما دس��تگاه قضا
اعتقادی به باز کردن این دسترسی ندارد.وزیر ارتباطات
گف��ت :نکاتی که در مورد ش��رایط اقتصادی و کاهش
درآم��د اپراتورها در خصوص این س��رویس مطرح

می شود ،درست نیست و نگاه دستگاه قضایی به فیلتر
تماس صوتی تلگرام در چارچوب مسائل امنیتی است.
جهرم��ی گفت :کاهش حجم می��زان دقایق مکالمات
تلفنی نشان می دهد که بخش اعظمی از سهم مکالمات
به سمت استفاده از اپلیکیشن های موبایل رفته است.
پیگیری حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استورها
در سفر رئیس جمهور به نیویورک
وزی��ر ارتباطات عنوان کرد :همچنین از پیگیری
موضوع حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه های
اپلیکیش��ن خارج��ی مانند اپ��ل و گوگل ،در س��فر
رئی��س جمه��ور ب��ه نیوی��ورک خب��ر داد و گفت :با
مذاک��رات صورت گرفت��ه با وزارت ام��ور خارجه و
معاونت حقوقی ریاس��ت جمه��وری موضوع تحریم

اپلیکیشن های ایرانی توسط شرکت های خارجی در
دست پیگیری اس��ت.وی گفت :در این زمینه در سفر
رئیس جمهور به نیویورک نیز پیگیری های اولیه برای
ش��فاف سازی دالیل این تحریم انجام شد و هم اکنون
مسئله شفاف اس��ت.جهرمی ادامه داد :بررسیها نشان
می دهد ک��ه مقررات ویژه ای ب��رای حذف و تحریم
اپلیکیش��ن های ایرانی از فروش��گاه های اپلیکیشن
خارجی وجود ندارد بلکه ش��رکت ه��ای آمریکایی
به دلیل تهدیده��ای دولت جدید آمریکا در این زمینه
ریسک نکرده و برای آنکه تحت بازرسی دولت آمریکا
قرار نگیرند ،نس��بت به تحریم اپلیکیشن های ایرانی
اقدام کرده اند.وزیر ارتباطات تصریح کرد :پیگیری ها
برای رفع این مشکل زمان بر است اما در حال حاضر
مذاکرات شرکت های خارجی مذکور شروع شده و به
لحاظ حقوقی کار در جریان قرار دارد.
وی در ادامه همچنین از تشکیل کمیته مشترک با
قوه قضائیه برای رفع موانع کسب و کارهای اینترنتی
و جلوگیری از برخورد های سلیقه ای با این کسب و
کارها خبر داد و گفت :شفافیت الزم در حوزه مقرراتی
در این باره تبیین نش��ده اس��ت و باید موانع امنیتی و
اقتصادی این کسب و کارها رفع شود.جهرمی با اشاره
به برخی اقدامات مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی
که با اصول فرهنگی جامعه در تضاد بوده و اعتراضاتی
نیز به آن وارد ش��ده است ،گفت :حساسیت در مقابل
این کس��ب و کارها باال است و باید کسب و کارها به
این موارد توجه کنند .بنابراین هفته گذشته تبلیغاتی از
سوی یکی از این کسب و کارها در صدا و سیما پخش
شد که به دلیل داشتن نگاه جنسیتی مطلوب نبود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی:

اخذ هزینه اضافی به عنوان رجیستری گوشی همراه ،غیرقانونی است

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های مخابراتی ،ارتباطی و لوازم
جانبی گفت :هیچ فروشنده ای اجازه ندارد هزینه ای به نام رجیستری از
مشتریان تلفن همراه دریافت کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا ،طرح کد دار کردن گوشی های تلفن همراه
موسوم به رجیستری از بیست و هشتم آبانماه امسال برای بار دوم در کشور
پیاده سازی شد .مقرر است طرح رجیستری در چند مرحله پیاده سازی
شود تا بازار تلفن همراه دستخوش تحول های پیش بینی نشده نگردیده
و مردم متضرر نهایی نباشند.بیست و هشتم آبان به گفته محمدجواد آذری
جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،روز اجرای مرحله نخس��ت
طرح بود که مرحله پایش بازار نام گرفت اما اجرای این مرحله با برخی
حاشیه ها همراه شد؛ از افزایش قیمت تا نگرانی در باره گوشی های دست
مردم و این آخرها اخذ هزینه ای اضافی از مشتری به نام هزینه رجیستری
که با واکنش مردم مواجه بود .بر همین اس��اس ،نظر 'مهدی محبی' رییس

اتحادیه فروش��ندگان دس��تگاه های مخابراتی ،ارتباطی و لوازم جانبی را
درب��اره اخذ هزینه اضافی جویا ش��د.وی اظهار ک��رد :هیچ کس مجاز به
دریافت هزینه بابت رجیس��تری از مشتریان خرید تلفن همراه نیست و با
متخلفان برخورد خواهد شد.محبی ادامه داد :مشترکان می توانند به اتحادیه
بابت ثبت شکایت مراجعه کرده تا در اسرع وقت به شکایت آنها رسیدگی
شود .مرحله دوم اجرای طرح رجیستری از چهاردهم آذرماه آغاز می شود
و این مرحله همه مدل های گوشی و تبلت آیفون (اپل) را شامل می شود
و بتدریج در هفته های بعدی سایر مدل های گوشی و تبلت را زیر پوشش
می گیرد.با اجرای این طرح ،برای هیچکدام از دستگاه های گوشی و تبلت
که تا پیش از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است ،مشکلی به وجود
نمی آید اما پس از آن ،فقط گوشی هایی فعال می شود که از مبادی قانونی
وارد کشور شده است.
اکنون مرحله نخست اجرای طرح با رصد بازار از وجود گوشی های

ابالغ وقت رس��یدگی و دادخواس��ت و ضمائم به حسین غالمرضایی
فرزند اکبر
خواهان س��ید جالل اصغری جوابی با وکالت مجید عباس��ی دادخواستی به
طرفیت خوانده حسین غالمرضایی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این
ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه  9609987503800756شعبه 164
شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1396/10/25ساعت  9:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع
ماده  73قانون ایین دادرس��ی مدنی به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و
درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی
میگ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه  164شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
مشهد 46774

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به حمیدرضا شجاعی کنگ سفلی
فرزند غالمرضا
خواهان محسن عرب پور دادخواستی به طرفیت خوانده حمیدرضا شجاعی کنگ
س��فلی فرزند غالمرضا به خواسته مطالبه خسارت وارده به یک دستگاه خودروی
پ��ی کی مدل  84به ش��ماره پالک  213د  16ایران  74ب��ه مبلغ  1400000تومان و
هزینه کارشناس��ی به مبلغ  150000تومان و هزینه دادرس��ی مبلغ  175000تومان
به انضمام هزینه های دادرس��ی مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده
کالس��ه  9609987503700783شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
شهرستان مش��هد ثبت و وقت رس��یدگی مورخ  1396/10/24ساعت  9:30تعیین
که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از
جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد 46778

پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه نادیا
موم��ن که مجهول المکان می باش��د ابالغ میگردد چ��ون وفق دادنامه
ش��ماره  9609977503700550صادره از شعبه  161در پرونده شماره
 161/960257محکوم به پرداخت مبلغ  30/000/000ريال بابت یک
فقره س��فته بشماره و تاریخ و  96/3/18 – 327953و مبلغ 1220000
ريال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ
تقدی��م دادخواس��ت  96/3/29لغایت یوم الوصول ب��ر مبنای جدول
شاخص تورم در حق محکوم له حمید غفوری و نیم عشر دولتی شده
اید .ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد
اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات
نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع
شماره سه مشهد 46775

پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محک��وم علیه حمید
ناص��ری ک��ه مجهول المکان می باش��د اب�لاغ میگردد چون وف��ق دادنامه
ش��ماره  9609977503700476ص��ادره از ش��عبه  161در پرونده ش��ماره
 161/960216محک��وم به پرداخت مبلغ  62500000ريال بابت دو فقره
چک به ش��ماره ه��ای  95/5/15-103099و  95/3/16 – 103098و مبلغ
 1870000ري��ال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ  450000ري��ال بابت هزینه
درج آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید چکها الی یوم االدا که بر مبنای نرخ تورم شاخص بانک مرکزی در
اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق محکوم له حسن اسماعیلی و نیم
عش��ر دولتی شده اید .ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت
ب��ه اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غی��ر اینصورت دایره اجرای احکام
طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
مشهد 46779

پی��رو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محک��وم علیه فاطمه
استیری که مجهول المکان می باش��د ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره
 9609977503700652صادره از شعبه  161در پرونده شماره 161/960311
محکوم به پرداخت مبلغ  88/000/000ريال بابت  5فقره چک بش��ماره های
 96/3/20-449911و  96/3/20 – 449912و  96/2/8 -449920و 449917
–  95/12/11و  96/3/10 – 449910و مبل��غ  2/690/000ريال بابت هزینه
دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها الی یوم االدا که بر
مبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل به مبلغ 316800
تومان طبق تعرفه (مرحله بدوی) در حق محکوم له حامد بنی اس��دی و نیم
عشر دولتی شده اید .ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به
اجرای مفاد اجرائیه اق��دام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
مشهد 46776

ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به احمد میرزاپور
خواهان مهدیه رحیمی شاندیز به وکالت سهیل رضوی شاهرودی دادخواستی به
طرفیت خوانده احمد میرزاپور به خواس��ته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون
ريال به همراه خس��ارت دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید تا زمان پرداخت مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالسه  9609987503700768شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه
شهرستان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ  1396/10/24ساعت  9:00تعیین که
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان مراتب یک نوبت در یکی از جراید
کثیراالنتشار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
مسئول دفتر شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
46780

پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه رضا س��تاری
پ��ور ک��ه مجهول الم��کان می باش��د ابالغ میگ��ردد چون وف��ق دادنامه ش��ماره
 9609977503700651ص��ادره از ش��عبه  161در پرونده ش��ماره 161/960310
محک��وم به پرداخ��ت مبلغ  123/630/000ريال بابت  10فقره چک بش��ماره های
 95/3/14-701775و  95/4/27 – 136843و  95/4/23 -136842و – 549424
 95/3/23و  95/2/18 – 549409و  95/12/26 -549423و  95/3/10-549422و
 95/3/7-549410و  95/3/20 -549421و  95/4/5 -549412و مبلغ 4/030/000
ريال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها الی یوم
االدا که بر مبنای نرخ تورم ش��اخص بانک مرکزی و حق الوکاله وکیل طبق توافق
حاصله در وکالتنامه به مبلغ  420هزار تومان مرحله بدوی در حق محکوم له حامد
بنی اسدی و نیم عشر دولتی شده اید .ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
متصدی امور دفتری شعبه  161شورای حل اختالف مجتمع شماره سه مشهد
46777

پیرو آگهی های قبلی س��ید ابراهیم حس��ینی فع�لا مجهول المکان
ابالغ میش��ود در م��ورد درخواس��ت ابوالفضل حالج��ان فرزند محمد
اس��ماعیل بطرفیت شما به خواس��ته مطالبه اجور معوقه بموجب حکم
ش��ماره  9609977503100819مورخ  96/7/24پرونده کالسه حکم به
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  50میلیون تومان بابت اجور معوقه
از تاریخ  95/7/1لغایت  96/5/1به مدت  10ماه از قرار ماهی  500هزار
توم��ان و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ  96/5/1لغایت  96/5/21به
م��دت  20روز از قرار روزی  50هزار تومان به مدت یک میلیون تومان
و مبلغ  259000تومان بابت هزینه های دادرس��ی درحق خواهان صادر
و اعالم می دارد محکوم ش��ده اید مراتب بدین وسیله در روزنامه درج
میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی
قابل واخواهی در این شورا است .
متصدی امور دفتری شعبه  145شورای حل اختالف مجتمع شماره
سه مشهد 46781

خبر

قاچ��اق به آخرین روزهای خود نزدیک ش��ده اس��ت .وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات ،هفتم آبانماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین
نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های
تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرده و گفته بود :تاکنون 60درصد گوشی های
فعال شبکه تلفن همراه کش��ور رجیستر شده اند.آذری جهرمی این وعده
را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رس��د و از
ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.وی ادامه داد :با پایان
یافتن مرحله نخست وارد مرحله عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن
گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از
گوشی های قاچاق اجرایی شود.گفتنی است؛ در سال های اخیر نیز طرح
مشابهی با هدف ساماندهی بازار قاچاق تلفن همراه از سوی دولت وقت
ارائه اما به دالیل مختلف ،در عمل با شکست مواجه شد که نادیده گرفتن
شبکه توزیع را یکی از این دالیل برشمرده اند.

تاسيس شركت سهامي خاص سيناسوران كاسپين در تاريخ 1396/09/04
به شماره ثبت  20843به شناسه ملي  14007230941ثبت و امضا ذيل دفاتر
تكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهي ميگردد.
 موضوع شركت  :انجام فعاليتهاي مجاز بازرگاني و خريد وفروش تهيه وتوزيع و پخش و کليه اقالم مجاز بازرگاني و صادرات و واردات کليه اقالم
مجاز بازرگاني و نيز ماش��ين االت صنعتي ،اخذو اعطاي نمايندگي از افراد
حقيقي و حقوقي و ايجاد شعب درسراسر ايران و درصورت لزوم خارج از
کشور شرکت در مناقصات و مزايدات و اخذ تسهيالت از بانکهاي دولتي
و غير دولتي و موسسات مالي و اعتباري در صورت لزوم با اخذ مجوز از
مراج��ع ذيصالح مربوطه با قی��د اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذو
صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
مدت شركت  :از تاريخ ثبت به مدت نامحدودمركز اصلي ش��ركت  :گيالن شهر رشت-گلس��ار-كوچه بهمن-خيابان-107پالك -24طبقه همكف-کد پستی4164944395
سرمايه شركت  :مبلغ 1000000ريال منقسم به  100سهم  10000ريالي كهتعداد  100سهم با نام ميباشد كه مبلغ 1000000ريال توسط موسسين طي
گواهي بانكي ش��ماره  -3719/96ص 936-مورخ 96/8/9بانک ملی ایران
شعبه گلسار پرداخت گرديده است.
اولين مديران شركت برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند :آقایسينا فالح به شماره ملی به عنوان مديرعامل وعضو هيئت مديره
و آقای س��هراب فالح به ش��ماره ملی به عنوان رئيس هيئت مديره و خانم
سيده ثريا توسلي منجيلي به شماره ملی به عنوان نائب رئيس هيئت مديره
انتخاب گرديدند .
کليه اس��ناد و اوراق بهادار و بانکي و نيزس��ايرنامه هاي عادي و اداري باامضاي منفرد مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد .
اختيارات مديرعامل  :طبق اساسنامهب��ازرس اصلي و عل��ي البدل  :آقايان قس��مت پورجبار به ش��ماره ملي 5709790451ب��ه عنوان بازرس اصلي و كامران پورجبار به ش��ماره ملي
 0054399068به عنوان بازرس علي البدل برای مدت یک سال مالی تعیین
گردیدند.
روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .اداره كل ثبت اسناد و ا مالك استان گيالن
اداره كل ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري رشت
مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)
محکوم له  :علی رحمت زاده ف زیداله
محکوم علیه  :فرنوش فضلی ف عزیز
محکوم به  539/000/000 :ريال
شماره پرونده  950091اجرایی شعبه دوم حقوقی
م��ورد مزایده  :عبارت اس��ت از  :یک قطعه زمین موض��وع مبایعه نامه عادی
ب��ه کد رهگی��ری  10140694351مورخه  96/06/20به پالک ش��ماره 64
اصلی بخش  5مراغه واقع در روس��تای ش��ریفلو -مالشهاب الدین حوزه ثبت
میاندوآب متعلق به آقای فرنوش فضلی ف عزیز پالک یاد ش��ده با مشخصات
ملک به مساحت  5000مترمربع از قرار هر مترمربع  110/000ريال جمعا به
مبلغ  550/000/000ريال قیمت گذاری شده است است .
شرایط مزایده :
 .1برنده مزایده بایس��تی ده درصد مبلغ پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را
ظرف مهلت مقرر قانونی پرداخت نماید  .در صورتی که مابقی را ظرف مهلت
مقرر پرداخت ننماید ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد .
 .2ش��رکت کنندگان میتوانند تا مدت  5روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی
این دفتر از مال مورد مزایده دیدن فرمایند .
 .3مزایده روز ش��نبه مورخه  1396/10/02راس س��اعت  10صبح در محل
دادگس��تری دادگاه عمومی میاندوآب با حضور شرکت کنندگان برگزار خواهد
شد .
 .4کلی��ه هزینه های نقل و انتقال و س��ایر هزینه های مربوط��ه به عهده برنده
مزایده میباشد .
عبدی -مدیر دفتر شعبه دوم حقوقی دادگستری شهرستان میاندوآب
تاریخ انتشار 96/9/14 :
م الف48

خبرنامه
اگر مدارکتان را گم کردهاید بخوانید
همواره اینگونه اعالم ش��ده که اگر فردی
مدرک��ی از دیگران پیدا کن��د باید حتما آن را
در صندوق پس��تی انداخته یا به یکی از دفاتر
پس��تی تحویل دهد اما فردی که مدارک خود
را گم ک��رده چگونه میتوان��د از این موضوع
مطل��ع ش��ود که مدارک م��د نظر او ب��ه دفاتر
پس��تی تحوی��ل داده ش��ده اس��ت؟به گزارش
ایسنا ،شرکت پست چند سالی است با طراحی
س��امانهای به نام «پست یافته» شرایطی ایجاد
ک��رده تا افراد بتوانند با مراجعه به س��ایت این
شرکت به پیگیری وضعیت مدارک مفقود شده
خ��ود بپردازند.براین اس��اس فرد ب��ا ورود به
س��ایت شرکت پست و قس��مت پست یافته با
وارد کردن ن��ام ،نام خانوادگی و نام پدر خود
م��ی تواند مطلع ش��ود آیا مدارک��ش به دفاتر
پستی تحویل داده شده یا خیر؟
بنا بر امکاناتی که این س��ایت در اختیار
کارب��ران ق��رار می دهد ،برخی م��دارک را از
طریق این س��ایت می توان جستوجو کرد که
ای��ن موارد عبارتند از :شناس��نامه ،گواهینامه،
گذرنامه ،کارت های نظامی ،کارت ملی ،اسناد
مالکیت ،عقدنام��ه ،وصیت نامه ،دفترچه بیمه،
مدارک بانکی ،انواع چک ،طال ،جواهر و اشیا
قیمتی و...در صورتی که در میان مدارک شما
مدرکی مفقود ش��ده باشد با یک جستوجوی
س��اده در صورتی که مدرک مربوطه به دفاتر
پس��تی تحویل داده ش��ده باش��د به شما اعالم
می ش��ود..روابط عمومی شرکت پست در این
باره اعالم کرده بود :نکته مهمی که باید در این
زمینه مدنظر داشت آنکه کلیه مدارک پیدا شده
تنها تا ش��ش ماه در اداره پست باقی می مانند
و پس از این مدت امحاء خواهند ش��د بر این
اس��اس الزم اس��ت افراد در همین مدت برای
دریاف��ت مدارک مربوطه اقدام کنند.اما پس از
مراجعه به دفاتر پس��تی ممکن است دو حالت
پی��ش بیاید :اول آنک��ه مدارک ف��رد به طور
اتفاقی به همان دفتر تحویل داده شده باشد که
دراین صورت فرد می تواند با پرداخت مبلغی
م��دارک خود را دریافت کن��د.در حالت دوم،
مدارک فرد در آن دفتر نیست اما فرد می تواند
ب��ا پرداخت مبلغی و پر کردن یک فرم آدرس
محل س��کونت خود را اع�لام کند تا از طریق
پست مدارک مربوطه برای او ارسال شود.البته
در صورت��ی که مدارک گمش��ده بیش از یک
مورد باش��د و به عنوان مثال کیفی حاوی چند
کارت پیدا شده باش��د فرد ملزم است به ازای
دریافت هر ی��ک از مدارک دیگر مبلغی بیش
از  ۱۰۰۰تومان نیز پرداخت کند.

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیر کاظمی بموجب وکالتنامه ش��ماره  22943مورخ  96/7/10دفتر  1629تهران که
بموجب نامه ش��ماره  139685655102000144مورخ  96/8/17به تایید دفترخانه 1629
تهران رس��یده اس��ت بموجب دو برگ استش��هادیه رمز تصدیق  229410و شناس��ه یکتا
 139602156684000638دفتر  836تهران مدعی فقدان س��ند مالکیت دو دانگ مشاع از
شش��دانگ یک قطعه زمین بمساحت دو هزار و پانصد و پنجاه مترمربع پالک  330فرعی
از  56اصل��ی مفروز از اصلی مذکور ذیل ثبت  192519صفحه  394دفتر  1331بش��ماره
چاپی  904660الف 85/بنام مریم مالنوری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است
سپس بموجب سند  40003مورخ  93/4/9دفتر  612تهران به داریوش کاظمی انتقال یافته
است بعلت سرقت مفقود گردیده است بنابراین مراتب به استناد تبصره پنج ماده  120آئین
نامه اصالحی قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله
نس��بت به پالک فوق و یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی
طی مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه س��ند معامله به این اداره تسلیم و رسید
دریافت نماید در غیر اینصورت پس از پایان مدت مذکور و نرس��یدن واخواهی نسبت به
صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد شهریار -سید مرتضی موسوی
م الف 28746
مفقودی
برگ س��بز اتومبیل پراید مدل  1384به شماره شاسی  S 1412284740376شماره موتور
 01391426شماره انتظامی  995س  - 69ایران  38متعلق به حسن حمامی به شماره کد
ملی  6368883839مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
م الف 62

مفقودی
مجوز حمل س�لاح بنام حام��د عالمی ولیک چالی فرزند علی رضا به ش��ماره
شناس��نامه  4098سالح دولول س��اچمه زنی به شماره سالح  189414و شماره
سریال  1621585مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

