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دولت مکلف به ایجاد سامانه
پدافند سایبری شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،دولت را مکلف به
ایجاد سامانه پدافند سایبری برای افزایش توان مقابله با
پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید کردند.
ایرنا -نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی الیحه برنامه ششم
توسعه ماده  125را با 144رای موافق 23 ،رای مخالف
و  3رای ممتنع از  238نماینده حاضر موافقت کردند.
بر این اساس دولت مکلف ش���د مطابق مصوبات
شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند
غیرعامل ،اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف -ایجاد س���امانه پدافند سایبر در سطح ملی و
ارتقای قدرت رصد ،پایش ،تشخیص و هشداردهی،
مصونس���ازی و افزایش توان مقابل���ه با پیامدهای
ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت
دستگاههای اس���تانی و نیروهای مس���لح با هدف
مصونس���ازی یا بیاثرس���ازی اینگونه تهدیدات بر
سرمایههای ملی
ب -افزایش س���طح آموزش س���ایبری مدیران و
کارکنان دستگاههای اجرایی به منظور جلوگیری از
نفوذ و مختل کردن سیستمهای نرمافزاری دستگاه
ذیربط و توسعه آمادگیها.

کالهبرداری تلفنی از  5200نفر
از داخل زندان

حاجی رضا شاکرمی ،دادس���تان عمومی و انقالب
مرکز استان البرز از دستگیری هشت نفر از اعضای باند
کالهبرداری بزرگ اینترنتی از داخل زندان خبر داد و
گفت :این پرونده با  5200شاکی که پزشک ،وکیل
دادگستری و اقشار فرهیخته جامعه هستند ،در دادسرا
در دست بررسی است.
میزان -وی در تش���ریح جزییات این خبر گفت:
اعضای این باند در تماس تلفنی با افراد با این ادعا که از
رادیو معارف و سایر برنامههای تلویزیونی با شما تماس
گرفته ش���ده و بهزودی برنده جایزه  4یا  5میلیون
تومانی میشوید ،قربانی را به طمع انداخته و از وی
می خواستند که مقابل دستگاه عابربانک رفته و با وارد
کردن کارت بانکی گزینه *یا #را انتخاب کند.
این مقام قضایی در کرج اف���زود :قربانیان غافل از
اینکه دستگاه خودپرداز گزینه  #یا* را قبول نمیکند،
مبلغ مورد نظر کالهبردار را طبق گفته کالهبردار در
پشت تلفن وارد کرده و سپس مبلغ به حساب فرد
مورد نظر آماده واریز میشود که به این طریق قربانی
اغفال شده و رقم موردنظر را در حساب موردنظر واریز
میکند.

چهارشنبه  22دی 95
 11ژانویه 2017
 12ربیع الثانی 1438
شماره 2685

پاسخ سخنگوی قوه قضاییه به
فیلتر کانالهای تلگرام

فناوران -غالمحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول این قوه در نشست خبری یکصد و ششم خود در پاسخ به این پرسش که آیا کانالهای تلگرام فیلتر
نخواهند شد؟ گفت :مسایل زیاد خالف و غیرقانونی از طریق فضای مجازی عنوان می شود .امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سریعتر دراین باره سیاستهای خود را ابالغ
کند .کمیته مربوطه هم تالش بیشتری کنند .اینها نافی مسوولیت دادستان نیست .کار اصلی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

مرکز داده دولت تا پایان سال  96راهاندازی شود
دسترسی به خدمات و دادههای دولت با تلفن همراه ممکن شود

کلیه دستگاههای
اجرایی موظفند
براساس نظام مدیریت
و بهروزآوری اطالعات
دولت نسخهای از
اطالعات و دادههای
اداری مجاز خود را به
منظور تضمین نظام
تبادل اطالعات در مرکز
داده دولت قرار دهند

از ت���وان و ظرفیت بخش غیردولتی به منظور اس���تقرار
زیرساختها و توسعه دولت الکترونیکی مبتنی بر مدیریت
دانش و امکان دادهکاوی و مشتمل بر موارد زیر را تا پایان
سال  ۱۳۹۶اجرایی کند:
الف ـ خطمشیگذاری و ایجاد استانداردها و ضوابط نظام
مدیریت و ب���هروزآوری داده و اطالعات مبتنی بر خدمات
دستگاههای اجرایی
ب ـ ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام بهروزرسانی
مستمر و برخط دادهها و اطالعات دولت با در نظر گرفتن
مراکز داده پشتیبان و مطمئن و امن
پ ـ ایجاد مرجع نظامهای دادهای و اطالعات کش���ور
()DATA.GOV.IR
ت ـ بهرهگیری از فن���اوری رایانش ابری برای تضمین
دسترسی متقابل به دادهها و اطالعات دستگاههای اجرایی
با حفظ مسوولیت دستگاههای اجرایی برای بهنگامسازی
اطالعات

ث ـ ایجاد و استقرار نظام ملی تبادل اطالعات و داده به
منظور تکمیل و تحلیل هوشمند دادهها
ج ـ ایجاد امکان دسترسی همه وقت ،همهجا و همهکس
به خدمات ،اطالعات و دادههای دولت از طریق زیرساختها
و برنامههای کاربردی تلفن همراه
چ ـ نظارت و پایش کیفیت دادهها و اطالعات دستگاههای
اجرایی به طور مستمر
های اجرایی موظفند براساس
۲ـ کلیه دس���تگاه
روزآوری اطالعات دولت که توسط
نظام مدیریت و به
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (سازمان فناوری
ای
شود ،نسخه
اطالعات ایران) ظرف سه ماه ابالغ می
های اداری مجاز خود را به منظور
از اطالعات و داده
تضمین نظام تبادل اطالعات در مرکز داده دولت قرار
دهند .مسوولیت بهروزآوری این اطالعات در مرکز
داده مذکور و ایجاد ام���کان نظارت بر کیفیت آن با
های اجرایی است.
دستگاه

نقد

سهم تولیدکنندگان محتوا از درآمد ناچیز است
تولیدکنندگان محتوا از سهم کمشان از درآمد ،شفاف نبودن خط
قرمزها ،قوانین حقوقی در محتوای تصویری آنالین و ضعف مالکیت
مادی و معنوی تولید محتوا انتقاد کردند.
فارس -نشست توس���عهدهندگان محتوا با محوریت چالشها،
فرصته���ا و راهکارهای پیش���نهادی ،تولیدکنن���دگان محتوا،
توزیعکنندگان محتوا و زیرساخت ارایه محتوا با حضور معاونان وزیر
ارتباطات و بخش خصوصی در وزارت ارتباطات برگزار شد.
در این نشست پس از ارایه نظرات بخش خصوصی ،معاونان وزیر
ارتباطات شامل رییس رگوالتوری ،رییس سازمان فناوری اطالعات،
معاون نوآوری و فناوری و معاون اس���تانها به دغدغههای بخش
خصوصی پاسخ دادند.
در این نشست ،فعاالن حوزه تولید محتوا دغدغههایی ازجمله
صیانت از محتوای دیجیتالی ،چالشهای موجود در انتشار محتوا،
جایگاه محتوا در ش���بکه ملی اطالعات ،چالشهای توزیع محتوا،
چالشهای محتوای آموزشی برای کودکان ،تعرفه محتوا و بستههای
حمایتی از تولید محتوا را بهعنوان دغدغه مطرح کردند.
بنابر گفته تولیدکنندگان محتوا ،هماکنون کمبود اعتبارات برای
تولید محتوا و کمبود نیروی تخصصی کارآمد گریبانگیر صنعت تولید
محتوا در کشور شده است.

آنها همچنین سهم درآمدی برای تولیدکنندگان محتوا بهویژه
تولیدکنندگان محتوای کمترافیک و غیرویدیویی را بسیار شکننده
عنوان کردند.
ضعف مالکیت مادی و معنوی در محتوای تولیدش���ده از دیگر
انتقادات تولیدکنندگان محتواست .آنها اعالم میکنند که از شروع کار
و مرحله اخذ مجوز تا تولید ،توزیع و در پایان در صورت نیاز برخورد
سریع با متخلفان حوزه تولید محتوا ،ضعف بسیاری وجود دارد.
آنها همچنین اعالم میکنند که فضای حقوقی برای صیانت از
تولیدکننده محتوا و حفظ حقوق مالکیت معنوی صاحبان محتوا
راضیکننده نیست.
عالوهبراین ،ضمانت اجرایی قوانین و مکانیزم شناسایی متخلف و
برخورد با متخلف ،رضایتبخش نبوده است.
فعاالن حوزه تولید محتوا شفاف شدن موارد ممنوعه و خط قرمزها
را از دیگر ضروریات صنعت تولید محتوا عنوان کردند و سایر قوانین
در حوزههای فیزیکی خواستار شفافسازی و اعالم قوانین بهصورت
مشخص و مکتوب طبق شدند.
موضوع قوانین حقوقی در بخش تصویر آنالین از دیگر دغدغههای
مطرحشده در این نشست بود.
تولیدکنندگان محتوا همچنین از سهم واسطهها در صنعت تولید

محتوا انتقاد کردند و توضیح دادند از مرحله تولید محتوا تا رسیدن
به دست کاربر ،زنجیرههای متعددی درگیر هستند که هریک از
این زنجیرهها سهمی را طلب میکنند و این امر قیمت محصوالت
محتوایی را افزایش میدهد ،درحالیکه تولیدکننده در مقایسه با دیگر
واسطهها ،سهم ناچیزی به دست میآورد.
ابوالحسنی ،یکی از مدیران دیریندیرین در نشست توسعهدهندگان
یرایت در ایران انتقاد
محتوا با وزارت ارتباطات از عدم رعایت قانون کپ 
کرد و گفت :در شرایط فعلی حق تولیدکننده محتوا رعایت نمیشود.
وی توضیح داد :درحالیکه بسیاری از افراد از محتوای تولیدشده
استفاده میکنند؛ اما سهمی بابت استفاده از این محتوا به تولیدکننده
نمیپردازند .وی با بیان اینکه هدف دیریندیرین ایجاد اشتغال فراگیر
بر پایه شبکه رسانههای محلی اس���ت ،گفت :سرانه باالی استفاده
از موبایل در روز ( 2تا  8س���اعت) بین ایرانیها و ضریب نفوذ 80
درصدی موبایل در کشور زمینه توسعه محتوای دیجیتال در بازار
تبلیغات و درآمدزایی از این بازار را فراهم میکند.
وی گفت :سهم تبلیغات دیجیتال از مجموع تبلیغات در جهان
حدود  50درصد است که در ایران به  2درصد میرسد ،به این ترتیب
از مجموعه  3هزار میلیارد تومان درآمد سرانه تبلیغات در ایران تا
 1500میلیارد تومان میتواند از راه تبلیغات دیجیتال تأمین شود.
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معاون اول رییسجمهور ،مصوبه هیات وزیران را ابالغ کرد:

اسحاق جهانگیری با ارس���ال نامهای به وزرای صنعت،
ارتباطات و روس���ای س���ازمان برنامه و بودجه و اداری و
استخدامی آنها را موظف به راهاندازی مرکز داده دولت به
همراه نظام بهروزرسانی برخط دادهها کرد.
فناوران -اسحاق جهانگیری ،معاون اول رییسجمهوری
با ارسال بخش���نامهای به وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و ارتباطات و فناوری اطالعات و نیز س���ازمانهای
برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ،دستور
ایجاد مرکز داده دولت را صادر کرد .در متن بخشنامه وی
آمده است:
هیات وزیران در جلسه  12دی ماه به پیشنهاد او تیرماه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی
و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویب کرد:
۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات (سازمان فناوری
اطالعات ایران) موظف است با همکاری سازمان اداری و
استخدامی کشور و مرکز آمار ایران با استفاده حداکثری
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سرپرست مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی اعالم کرد:

دی

کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباط��ات در جدیدترین
مصوب��ه خ��ود ،تمام��ی
اپراتوره��ای ارای هدهن��ده
خدمات اینترنت را موظف
کرد تا  ۳۰دی م��اه جاری
امکان تفکی��ک ترافیک
داخلی با بینالمللی اینترنت
را فراهم کنند.
مهر -کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات در جلسه
ش��ماره  ۲۴۸خود ،با توجه
به آمادگیهای ایجا دشده،
در راس��تای تحقق الزامات
مصوب شبکه ملی اطالعات،
موضوع تفکی��ک ترافیک
اینترنت در داخل از خارج
کشور را بررسی و الزامات آن
را تصویب کرد.
این مصوبه بنابر پیشنهاد
س��ازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی درخصوص
تس��ری موضوع تفکیک
ترافیک در داخل از خارج،
پیرو مصوبه ش��ماره ۲۳۷
کمیس��یون تنظیم مقررات
ارتباطات به تصویب رسید
و تفکیک ترافیک داخل و
بینالملل اینترنت با هدف
اعم��ال س��رعت و تعرفه
متفاوت برای همه اپراتورها
الزامی شد.
برمبنای این مصوبه تمامی
اپراتوره��ای ارای هدهن��ده
خدمات دسترس��ی اعم از
دارندگان پروانه حوزه ثابت
یا همراه موظفند تا  ۳۰دی ماه
جاری امکان تفکیک ترافیک
اینترنت داخل از بینالملل را
به نحوی برای همه کاربران
ایجاد کنند که امکان اعمال
تعرفه و س��رعت متفاوت
فراهم شود.

اجراییه

الیاس اسدپور فرزند نصراله نشانی تهران مالصدرا شیراز جنوبی گرمسار غربی بازار سرامیک تهران فروشگاه اطلس مشخصات محکوم علیه
فرهاد عباس پور فرزند براتعلی مجهول المکان محکوم به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره  9510090237802216وشماره
دادنامه مربوطه  9509970237800015محکوم علیه محکوم است به استناد مواد  310و 313و314قانون تجارت تبصره الحاقی ماده دو
قانون چک و مواد 198و 502و 503و 515و 519قنون ایین دادرس��ی مدنی به پرداخت مبلغ 311/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و
خسارات دادرسی حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا وصول اصل خواسته طبق شاخص تورم اعالمی
از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که در مرحله اجرای حکم مورد محاسبه قرار خواهد گرفت محکوم می نماید ضمنا پرداخت نیم
عشر اجرایی بعهده محکوم علیه می باشد . .محکوم علیه محکوم است از تاریخ ابالغ اجرائیه  -1 :ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد (
ماده  34قانون اجرای احکام مدنی )  -2ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد  -3مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میس
باشد چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و
غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه
مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و
انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضایی ارائه نماید
و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود ( مواد  8و  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -4 . ) 1394خودداری محکوم علیه از اعالم
کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد ( ماده  34قانون اجرای احکام مدنی و ماده  20ق م ا
و ماده  16قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -5 ) 1394انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال
برای پرداخت دیون کافی نباشد موجبات مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود ( ماده
 21قانون نحوه اجرای محکومیت مالی  -6 ) 1394چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه اززندان منوط به
موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود ( تبصره  1ماده  3قانون نحوه اجرای محکومیت مالی . ) 1394

 122393مدیر دفتر شعبه  50دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
دادنامه

تاریخ رس��یدگی  95/8/8شماره پرونده  95-392ش��ماره دادنامه  95/8/19-9500759مرجع رسیدگی شعبه  2309شورای حل اختالف
مجتمع شماره 24تهران خواهان ناصر کنگرانی فراهانی با وکالت جالل عباسی ادرس تهرانپارس فلکه چهارم شهرک فرهنگیان بلوک  Bط
دوم خوانده میر حمید عینی ادرس تهرانپارس خ توحید کوچه  6شرقی پالک  9طبقه دوم زنگ وسط خواسته مطالبه وجه گردشکار -خواهان
درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در
وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید .رای شعبه در خصوص دادخواست خواهان ناصر کنگرانی فراهانی با وکالت جالل عباسی به طرفیت
خوانده میر حمید عینی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و هشت میلیون ریال بابت وجه سه فقره چک به شماره های 95/2/31-765994
و  94/12/20-765996و  94/12/20-765979عهده بانک رفاه کارگران کد  449ارومیه به عنوان اصل خواسته با احتساب هزینه های
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه وجود اصل چک مستند دعوا و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه در ید خواهان ظهور
در استقرار و اشتغال ذمه خوانده در قبال خواهان به میزان مورد مطالبه دارد و خوانده دفاعی که داللت بر عدم اشتغال ذمه ایشان نماید ابراز
ننموده است لذا دعوی خواهان محمول به صحت تلقی و مستندا به مواد 198و 519و 522قانون آئین دادرسی مدنی و  310و 311قانون
تجارت و تبصره الحاقی به ماده دو قانون صدور چک با استصحاب بقای دین حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هشت میلیون
ریال به عنوان اصل دین و پرداخت مبلغ نهصد و هفتاد هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تایده از تاریخ چک های فوق الذکر تا
زمان وصول وجه آنها وفق شاخص نرخ تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی و هزینه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر واعالم
می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجیددنظر در
محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.

 122395قاضی شعبه 2309شورای حل اختالف تهران
آگهی

خواهان شاکی زبیده قنبرلو دادخواستی به طرفیت خوانده متهم مهدی گرامی فر به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه وجه بابت و
مطالبه خسارت تاخیر تادیه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبمروی خیابان پورسینا مجتمع
قضایی شهید مدنی تهران ارجاع و به کالسه  9509980237700473ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  95/12/7ساعت 10/30تعیین
شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 گردد.

 122392منشی دادگاه حقوقی شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
آگهی

خواهان شاکی سید احسان رضا بیگی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم جمشید عامری شهرابی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه
دادرسی و مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که
جهت رسیدگی به شعبه  48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبمروی
خیابان پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی تهران ارجاع و به کالسه  9509980237700713ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 95/12/7
ساعت11تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 گردد.

 122391منشی دادگاه حقوقی شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
آگهی

خواهان شاکی مرتضی فراغان ابادی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم هاشم نوری به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت دادرسی
و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  48دادگاه عمومی حقوقی
مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبمروی خیابان پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
ارجاع و به کالس��ه  9509980237700633ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن  95/12/8ساعت 9/30تعیین شده است به علت مجهول
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 گردد.

 122388منشی دادگاه حقوقی شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران

طرح واگذاری نظارت بر کسبوکارهای
اینترنتی به بخش خصوصی

سرپرس���ت مرکز توس���عه تج���ارت الکترونیکی
وزارت صنعت ،مع���دن و تجارت از بررس���ی طرح
واگذاری نظارت بر شبکههای مجازی به شرکتهای
شناس���نامهدار خصوصی این حوزه خبر داد و گفت:
مالیات شامل همه درآمدها ازجمله درآمدهای تجارت
الکترونیکی میشود و مالیات کسبوکارهای اینترنتی
مربوط به شبکه بانکی است.
ایس��نا -رمضانعلی صادقزاده با بیان گسترش
کس���بوکارهای نوین در فضای مجازی گفت :مرکز
توس���عه تجارت الکترونیک به ش���یوههای مختلف
سعی میکند از کس���بوکارهای نوین و شرکتهای
دانشبنیان حمایت کند که از جمله این حمایتها
صدور نشان اعتماد الکترونیکی است.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با بیان گسترش حمایتهای
وزارت صنع���ت ،معدن و تجارت از طریق س���امانه
تدارکات الکترونیکی ادامه داد :براساس این سامانه
و براساس سیاس���تهای حمایت از تولید داخلی و
کسبوکارهای نوین دستگاهها ملزم هستند مناقصات
جزیی و عمده خود را از ای���ن طریق برگزار کنند و
خریدهای خود را نیز از این س���امانهها بگیرند تا با
حمایتی که انجام میشود ،به گسترش شرکتهای
دانشبنیان در حوزه تجارت الکترونیکی افزوده شود.
وی درخصوص امنیت تبادالت در فضای مجازی
بیان کرد :در خصوص س���اماندهی وضعیت تجارت
درس���ایتها به آنها نماد اعتماد و درگاه پرداخت
الکترونیکی داده میشود ،اما ش���کل دیگر تجارتی
که امروز با آن روبهرو هس���تیم ،تج���ارت از طریق
جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری
درخواس���ت پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا
روش امنی نبوده و هی���چ ضمانتی برای تحویل کاال
برای آن وجود ن���دارد و بهترین کار برای جلوگیری
از این اتفاق هوش���یاری مردم در پرهیز از اعتماد به
فروشگاههایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت
الکترونیکی مورد تایید قرار نگرفتند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت با بیان اینکه طرحهایی برای
نظارت بر فضای مجازی وج���ود دارد ،گفت :گرچه
اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی
وجود ندارد ،اما ازجمله طرحهای موردنظر این مرکز
برای کنترل امنیت تمام ابعاد فضای مجازی واگذاری
نظارت بر فضای مجازی به ش���رکتهایی است که
دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در
قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.
آگهی

خواهان شاکی بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده متهم ابراهیم محمدی ممقانی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه
وجه چک و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  48دادگاه عمومی
حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبمروی خیابان پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی
تهران ارجاع و به کالسه  9509980237700771ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  95/12/7ساعت 9/30تعیین شده است به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 گردد.

 122387منشی دادگاه حقوقی شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
آگهی

خواهان شاکی جواد رجبی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم پرویز احمدیان کورعباسی لو ومحمدتقی درخشان و شرکت پارس خلیج
خودرو به نمایندگی حامد جلیلی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی واعسار از پرداخت هزینه دادرسی و الزام به تنظیم سند خودرو تقدیم
دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در
تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبمروی خیابان پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی تهران ارجاع و به کالسه 9509980237700714
ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  95/12/7ساعت 10تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز
ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
می شود 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 گردد.

 122386منشی دادگاه حقوقی شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
آگهی

خواهان شاکی مرتضی مهدی یانی دادخواستی به طرفیت خوانده متهم سیده ام البنین حسینی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و مطالبه
وجه بابت و مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان تهران نموده که جهت رسیدگی به شعبه  48دادگاه عمومی
حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران واقع در تهران خیابان انقالب خیابان قدس روبروی خیابان پورسینا مجتمع قضایی شهید مدنی
تهران ارجاع و به کالسه  9509980237700558ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن  95/12/7ساعت 11/30تعیین شده است به علت
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 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 گردد.

 122385منشی دادگاه حقوقی شعبه 48دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران
دادنامه

پرون��ده کالس��ه  9509981050500131ش��عبه  505مجتم��ع ش��ماره ی��ازده ش��ورای ح��ل اختالف ش��هر ته��ران دادنامه ش��ماره
 9509971050500444خواهان پویا خرس��ند به نشانی خ طوس غربی کوچه غنیمتی ده متری یاس پالک  3خوانده پروین شاهمرادی
مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار -خواهان درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع
به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به
محتویات پرونده پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص
دعوی پویا خرسند فرزند قنبر به طرفیت خانم پروین شاهمرادی به خواسته مطالبه وجه سه فقره چک به میزان  121/600/000ریال به
انضمام هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه موضوع چک ش��ماره  009/199083به مورخ 95/2/21و 009/199062به مورخ95/3/16
و 488754به مورخ 95/2/27توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای محترم شورا و مالحظه چک و گواهی عدم
پرداخت صارده از سوی بانک محال علیه و با التفات به اینکه وجود چک در ید خواهان داللت بر مدیونیت خوانده داشته و علی رغم تعیین وقت
دادرسی و ابالغ آن به نحو قانونی خوانده در جلسه رسیدگی مورخ  95/8/17حضور نیافته ودلیل و مدرکی که حاکی از برائت ذمه یا ایفای تعهد
خویش نماید ارایه ننموده اند و مستندات خواهان نیزاز هر گونه تعرض نیز مصون باقی مانده است دعوی مطروحه را وارد و محمول بر صحت
تشخیص و مستندا به مواد  9قانون شوراهای حل اختالف مصوب سال  94و مواد 249و 310الی  314قانون تجارت و همچنین مواد  9قانون
شوراهای حل اختالف مصوب سال  94و مواد 249و 310الی  314قانون تجارت و همچنین مواد  2و مفهوم مخالف ماده  17و 19قانون صدور
چک و مواد  198و 502و 503و 515و 519و 522قانون ائین دادرسی مدنی و ماده  271قانون مدنی و قانون استفساریه تبصره الحاقی به
ماده دو قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  76/3/10مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب مورخ21آذر  77حکم به محکومیت
خوانده به پرداخت مبلغ  121/600/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ 2/410/000ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از
زمان سررسید چک شماره  009/199083به مورخ  95/2/21و 009/199062به مورخ 95/3/16و  488754به مورخ  95/2/27لغایت هنگام
پرداخت طبق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.

 122384قاضی شعبه 505شورای حل اختالف منطقه  11تهران
دادنامه

پرونده کالسه  9509981051000021شعبه 510مجمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران دادنامه شماره 9509971051000253
خواهان احسان روزبهانی به نشانی خ لبافی نژاد پاساژ کاندید ط اول پ 3خوانده فرزین عابدینی خواسته مطالبه وجه چک گردشکار -خواهان
درخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی
در وقت فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور وتبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم
و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.رای قاضی شورا در خصوص دادخواست اقای احسان روزبهانی فرزند رضا به طرفیت اقای فرزین
عابدینی فرزند رضا خان به خواسته مطالبه وجه به میزان  37/500/000ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه موضوع چک شماره
 2392/390777مورخ 94/9/15توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا و مالحظه چک وگواهینامه عدم پرداخت
صادره از بانک محال علیه و نظر به اینکه وجود چک در ید خواهان داللت بر مدیونیت و اشتغال ذمه صادر کننده دارد و علیرغم نشر اگهی در جلسه
رسیدگی حضور نداشته و الیحه ای نیز تقدیم نداشته ودلیل مدرکی که حکایت از برائت ذمه خود باشد ارایه نکرده است و مستندات خواهان از
هر گونه تعرض مصون باقیمانده است دعوی مطروحه را وارد ومحمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده  9قانون شورای حل اختالف مصوب
 94و ماده 271قانون ائین دادرسی مدنی و مواد 310الی  314قانون تجارت ومواد  2و مفهوم مخالف ماده 17قانون صدور چک و قانون استفساریه
تبصره الحاقی ماده دو قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  76/3/10و مواد 198و 502و 503و 515و 519قانون ائین دادرسی مدنی
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  37/500/000ریال بابت اصل خواسته به انضمام  580/000ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از
زمان سررسید چک  94/9/15لغایت هنگام اجرای حکم پرداخت صادر واعالم می نماید رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ
ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز دیگر پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.

 122382قاضی شعبه  510مجتمع شماره  11شورای حل اختالف تهران

