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تالش بنیاد ملی برای سامان دادن وضعیت بازیهای خارجی

نظر وزیر درباره جاسوسی
اپلیکیشنهای موبایل

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال یکی از کاربران فضای
مجازی ،درباره جاسوسی یکی از تاکسیهای موبایلی از
گوشیهای تلفن همراه مردم ،نظر خود را عنوان کرد.
فناوران  -وزیر ارتباطات و فن���اوری اطالعات در
پاسخ به س���وال یکی از کاربران فضای مجازی مبنی
بر اینکه «حقیقت دارد بعضی از اپلیکیشنهای داخلی
(مثال تاکسیهای اینترنتی) از گوشی مردم جاسوسی
میکنند؟ اقدامات شما برای پیشگیری چه بوده است؟»
اینگونه نوشت« :برنامهها در زمان نصب دسترسیهایی
را از مشترک سوال میکنند ،این دسترسیها به معنای
جاسوسی نیست؛ البته شاهد مواردی که دسترسی مازاد
از نیاز و نیز استفاده نابجا از دسترسیها مثل اقدام اخیر
برنامههای تاکسییاب هستیم».
آذری جهرمی در اینباره نوش���ت :وزارت ارتباطات
الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشنها را تدوین کرده
است .در این توصیهنامه به مسایل مهمی مانند رعایت
سطوح دسترسی و حریم خصوصی پرداخته شده است؛
فروشگاه برنامههای موبایلی این الزامات را بررسی و با
اعطای نشان به کاربر نهایی رعایت آنها را در برنامهها
اطالعرسانی میکنند.

تمدید اینترنت نامحدود شبانه
همراهاول در زمستان

به دلیل اس���تقبال از طرح اینترنت نامحدود رایگان
شبانه همراهاول در پاییز ،طرح فصل زمستان نیز ارایه شد.
شرکت ارتباطات سیار  -به دنبال طرح قبلی که
در فصل پاییز اجرا شد ،طرح ترافیک نامحدود رایگان
شبانه ،در زمس���تان نیز ارایه خواهد شد .در این طرح
کلیه مشترکانی که از بستههای اینترنت نوترینو استفاده
میکنند ،میتوانند از ساعت  ۳بامداد تا  ۷صبح از ترافیک
نامحدود رایگان بهرهمند شوند.
همه مشترکان اعتباری و دایمیکه بسته اینترنت فعال
دارند ،میتوانند از این طرح استفاده کنند و این هدیه
شامل مش���ترکانی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده
میکنند ،نمیشود.
بنابر این گزارش ،این طرح ش���امل ترافیک اینترنت
بینالملل و هم چنین سایتهای داخلی و شامل تمام
بستههای یک روزه ،یک هفته ،یک ماهه ۳ ،ماهه ۶ ،ماهه،
یکساله و سایر بستههای اینترنت مانند بستههای اینترنت
همراهی و بستههای هدیه طرح تعویض سیمکارت به
یوسیم ( ۱۵و ۲۰گیگابایت) میشود .این طرح به صورت
خودکار برای تمام مشترکانی که بسته دیتا دارند ،فعال
شده و نیازی به شمارهگیری کد خاصی برای فعالسازی
طرح نیست.

خدمات الکترونیکی قضایی
به اوج رسیده است

قوه قضاییه  -رییس قوه قضاییه گفت :با راهاندازی سامانه ابالغ الکترونیکی به همت مرکز آمار و فناروی اطالعات قوه قضاییه که بر اساس کالن طرح عدالت الکترونیکی و بر
بستر شبکه ملی عدالت عرضه شده است ،خدمات الکترونیکی قضایی به یکی از نقاط اوج بلوغ خود رسیده است .افزون بر این ،طرح سامانه ثنا یا سامانه ثبت نام ،اطالع رسانی
و دسترسی به شهروندان را در موارد نیاز میسور ساخته است .ضروری است که با حمایت جدی از این طرح ،زمینه «ارتقای عدالت الکترونیکی در قوه قضاییه» را فراهم آورند.

ای
های رایانه
دو مجوز برای عرضه بازی
های
در این دستورالعمل دو نوع مجوز به فعاالن و بازی
شود:
این عرضه داده می
 -1مجوز عرضه :سندی است که به موجب آن به اشخاص
حقیقی یا حقوقی وفق ضوابط و مقررات این دستورالعمل
ای
های رایانه
اجازه فعالیت در یک یا چند زمینه عرضه بازی
(عرضه بر بستر ش���بکه (عرضه برخط ،عرضه ترکیبی) و
عرضه بر پیشانه) توسط بنیاد اعطا میشود.
 -2پروانه عرضه :سندی اس���ت که به موجب آن اجازه
عرضه تجاری یک ب���ازی رایانهای به گون���ه یا گونههای
مشخص (عرضه بر بستر شبکه (برخط و ترکیبی) ،عرضه
بر حامل و عرضه بر پیشانه) به صاحبان مجوز عرضه توسط
بنیاد اعطا میشود.

برگ سبز وسیله نقلیه اتومبیل سواری سیستم سایپا تیپ * 132SEمدل 1395به شماره پالک ایران -42
 267ص  38شــماره موتور  5602967/M13 :شــماره شاســی  NAS422100G1195522 :به مالکیت عبداهلل
مبارزرودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 1833خواف
برگ ســبز خودرو ســواری پژو آردی مدل 1384رنگ یشــمی به شــماره موتور 11784052398:و شماره
شاســی 13454615:بــه مالکیت ســکینه کوهدرزی مقدم شــماره پــالک 443 :ط 91ایران  36مفقود
گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط است م الف 443:
برگ ســبز وســند وسیله نقلیه اتومبیل سواری سیستم پیکان تیپ  1600Iمدل 1383به شماره پالک ایران
 549-32ص  23شماره موتور  11283057532 :شماره شاسی  83511329 :به مالکیت غالم محمدعالیی
احمدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است 1834خواف
آگهی فقدان دانشنامه
اقای مهرداد کلماتی زاده دارای شناسنامه شماره  25914صادره از تربت حیدریه متولد
 43/5/1فرزنــد محمود اظهار میردارد که دانشــنامه پایان تحصیالت مقطع کارشناســی
ایشــان مفقود گردیده اســت لذا به موجب این آگهی دانشنامه مذکور ابطال میگردد از
یابنده تقاضای میشــود مدرک فوق را زا طریق پســت به نشانی مشهد پردیس دانشگاه
فردوســی مدیریت اموزشــی اتاق  202ارسال و یا در صورت امکان تحویل نمایند تلفن
 0933316627مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
برگ ســبز کمپرســی ولوو مدل  1982به رنگ زرد روغنی و شــماره موتور  150673و
شــماره شاســی  041686و شــماره پالک  47ایران  583ع  66متعلق به اقای یوســف
خدابنــده لو به شــماره ملــی  0520296788مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط
میباشد
دادنامه
پرونده کالسه  9609988328500152شعبه  108دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 108جزایــی ســابق تصمیم نهایی شــماره  ...شــاکی آقای برومند ملکــی فرزند روضان با
وکالت اقای کیوان عزیزی فرزند کاکه عبداله به نشــانی کرمانشــاه نوبهار ســی متری دوم
نبش کوچه تعزیرات ســاختمان کالسیک طبقه دوم واحد  7و آقای سیاوش محترمی فرزند
عزیز به نشانی کرمانشاه چهارراه سی متری سی متری دوم سر نبش کوچه تعزیرات مجتمع
کالســیک طبقه دوم واحد  7متهمین  -1اقای ســجاد ویسی فرزند مصطفی  -2اقای آرمان
ویســی فرزند عزیزاله همگی به نشــانی مجهول المکان  -3اقای ســعید مرادی آینه وند
فرزند اســداله به نشانی کرمانشاه شهرک اســالمیه خ باقر بابایی کوچه معرفت یک اتهام
مشــارکت در ایــراد صدمه بدنی عمــدی رای دادگاه در خصوص شــکایت برومند ملکی با
وکالت ســیاوش محترمی و کیوان عزیزی علیه  -1ســعید مرادی فرزند اسداله  -2آرمان
ویســی فرزند عزیزاله  -3سجاد ویســی فرزند مصطفی دایر بر مشارکت در ایراد صدمه
بدنی عمدی موضوع کیفرخواست شماره  96-761مورخه  96/4/15دادسرای عمومی و
انقالب شهرســتان کرمانشــاه دادگاه اوراق پرونده را مورد بررسی و مداقه قرار داده و با
توجه به دفاعیات بالوجه متهم ردیف اول که باسایر یافته های قضایی منعکس در پروئنده
در مباینت میباشــد و اینکه ســایر متهمان در جلســه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده
اند بزه انتســابی محرز و به اســتناد مواد -709-593-462-454-452-449-448
 714-710قانــون مجازات اســالمی مصــوب  1392و ماده  614قانون مجازات اســالمی
مصوب  1375انها را از حیث جنبه خصوصی جرم متســاویا به پرداخت  -1پنج صدم دیه
کامل بابت دامیه های پیشــانی زیر چشــم راست و حارصه های مچ دست چپ و زیر زانوی
چــپ  -2یــک دهم دیه کامل بابت بابت شکســتگی بینی  -3یک و نیــم هزارم دیه کامل
بابت کبودی ســمت چپ قفســه سینه  -4یک سوم از دو صدم دیه کامل بابت جرح دامیه
خلف بند اخر انگشت سوم دست چپ  -5پنج فقره یک سوم از یک دهم از یک سوم دیه
کامل بابت حارصه های خلف بند اول انگشتان سوم و چهارم و پنجم دست چپ و بند دوم
انگشــتان سوم و چهارم دســت چپ در حق شاکی ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع جرم و
از حیــث جنبــه عمومی جرم با توجه به بیم تجری مرتکبیــن و دیگران و با رعایت مواد 37
و  38قانــون مجازات اســالمی مصوب  1392از حیث تخفیف مجــازات به لحاظ وضع خاص
متهم ردیف اول و فدقان سابقه کیفری با دو درجه تخفیف وی را به پرداخت مبلغ دوازده
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ســایر متهمان را به تحمل دو سال حبس
محکوم مینماید رای صادره نســبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف مدت بیســت روز
پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدید نظر اســتان کرمانشــاه و نســبت به
متهمــان دیگــر غیابی و ظرف مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شــعبه
و پس از ان به مدت بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام تجدســد نظر اســتان
کرمانشاه میباشد 1931 .
رئیس شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بــه موجب کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب کرمانشــاه اقای پیمان
کهریزی متهم اســت به ممانعت از مالقات طفل مشــترک موضوع شــکایت خانم کرمی که
پرونــده جهت رســیدگی بــه شــعبه  101دادگاه کیفری دو کرمانشــاه ارجاع و به کالســه
 960585ثبت و وقت رســیدگی مورخه  96/11/5ساعت  11/30تعیین گردیده است
با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و به تجویز ماده  344قانون ائین دادرســی کیفری
و بنا به دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا متهم از
مفــاد آن مطلع و در وقت مقرر در جلســه دادگاه حضور یافتــه و یا الیحه تقدیم و یا وکیل
معرفی نماید1972 .
مدیر دفتر شعبه  101کیفری دو کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجرای ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392به اقای شهروز نظری
فرزنــد یار محمد که در پرونده کالســه  9309988317900116بــه اتهام ایراد صدمه
عمدی بدنی و تهدید تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشــار
آگهی در این شــعبه جهت پاســخگویی به اتهام خویش حاضر شــود در صورت عدم حضور
دادسرا غیابا اتخاذ تصمیم مینماید 194 .
دادیار شعبه  20دادسرای عمومی و انقالب شهرستان کرمانشاه

مخاطب اصلی
این دستورالعمل
عرضهکنندگان
دیجیتال بازی ،ناشران
یا واردکنندگان
بازیهای خارجی و
بازیسازان ایرانی
هستند که باتوجه به
الزماالجرا بودن این
دستورالعمل بایستی
ضوابط و مقررات
درج شده را به دقت
مطالعه کرده و آن را در
فعالیتهای آتی خود
مدنظر قرار دهند

بدین ترتیب هر فرد حقیقی یا حقوقی برای فعالیت در
حوزه عرضه بازیهای رایانهای باید ابتدا مجوز عرضه گرفته
و سپس برای هر بازی تجاری پروانه عرضه دریافت شود.
البته این مراحل صرفا برای بازیه���ای تجاری در نظر
گرفته شده اس���ت .عرضه غیرتجاری بازیهای رایانهای
خارجی ،به شرط ارزیابی و ردهبندی سنی در بنیاد ،نیازی
به اخذ پروانه عرضه ندارد و عرضهکنندگان مجاز بازیهای
توانند با رعایت ضوابط و دس���تورالعملهای
ای می
رایانه
ای خارجی را صرفا به صورت غیر
های رایانه
مربوط ،بازی
تجاری عرضه کنند.
های رایانهای
کنندگان بازی
شرایط فعالیت عرضه
اندازی
کنندگان باید ب���ا راه
براس���اس این قانون عرضه
امکان گزارشدهی تخلفات در سامانه خود برای کاربران،
هایی را که حاوی موضوعاتی راجع به
ای ازگزارش
نس���خه
بندی سنی ،مناسب نبودن رده سنی ،وجود قمار و
نبود رده
سایر فعالیتهای غیرقانونی مرتبط است ،بالفاصله به بنیاد
ارسال کنند.
اش���خاص ،واحدها و مراکز دارای مجوز عرضه بر بستر
ای باید همواره پیوند مجوز فعالیت
های رایانه
شبکه بازی
ای از بنیاد و شماره آن در معرض دید
های رایانه
عرضه بازی
عموم را در محل مناسبی در وبگاه یا سامانه خود قرار دهند.
همچنین اشخاص ،واحدها و مراکز دارای مجوز عرضه بر
بستر شبکه بازیهای رایانهای موظف هستند در زمان عرضه
یک بازی رایانهای عالئم و نشانهای ردهبندی سنی بازی
رایانهای و حسب مورد شماره پروانه عرضه یا پروانه انتشار
آن را در معرض دید کاربران به نحوی که نیاز به پیمایش

گهی ابالغ وقت رسیدگی
به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب کرمانشاه اقای میالد اذر بویه
فرزند محمد متهم اســت به ایجاد مزاحمت و تهدید موضوع شکایت خانم صدیقی که پرونده
جهت رسیدگی به شعبه  101دادگاه کیفری دو کرمانشاه ارجاع و به کالسه  960775ثبت و
وقت رســیدگی مورخه  96/11/16ساعت  11/30تعیین گردیده است با عنایت به مجهول
المکان بودن متهم و به تجویز ماده  344قانون ائین دادرســی کیفری و بنا به دستور دادگاه
مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشــار آگهی میشــود تا متهم از مفــاد آن مطلع و در وقت
مقرر در جلسه دادگاه حضور یافته و یا الیحه تقدیم و یا وکیل معرفی نماید1973 .
مدیر دفتر شعبه  101کیفری دو کرمانشاه
دادنامه
پرونده کالســه  9509988321000169شعبه  110دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 110جزایی ســابق تصمیم نهایی شماره  ...شــکات  -1اقای محمد مهدی رضایی چشمه گچی
فرزند علی به نشانی کرمانشاه کرمانشاه جعفر اباد خیابان ملت کوچه  521پالک  -2 - 8اقای
حســین رضایی چشــمه گچی فرزند علی به نشانی کرمانشاه کرمانشــاه ابوذر کوی کیانی پالک
 112متهمیــن  -1اقای میثم زیودرخشــان  -2اقای محمد زیور درخشــان  -3اقای شــعبان
رضایــی همگی به نشــانی متواری  -4اقای حمید رضا زیور درخشــان به نشــانی کرمانشــاه
کرمانشــاه جعفــر اباد خیابان ابــوذر انتهای کوچه کیانی پ یک اتهام هــا  -1توهین  -2ایراد
صدمه بدنی عمدی با چاقو  -3تهدید رای دادگاه حســب کیفرخواســت شماره  05-2479و
اصالحی  96-4853دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه اتهام متهمین زیر اقایان  -1حمید
رضا زیور درخشان فرزند نعمت  -2میثم زیور درخشان  -3محمد زیور درخشان  -4شعبان
رضایی دایر اســت بر ردیف اول توهین و ســایرین مشــارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با
ســالح ســرد و توهین و تهدید به قتل موضوع شکایت اقایان حســین و محمد مهدی رضایی
چشمه گچی دادگاه در خصوص اتهامات توهین و ایراد صدمه بدنی عمدی از توجه به شکایت
شــکات گواهیهای پزشکی قانونی اظهارات شهود و عدم ارائه دفاع موثر از سوی متهم ردیف
اول و عدم حضور ســایرین اتهامات وارد مســتندا به مواد  614-608از قانون تعزیرات و
-462-449 -448و  714-710-709-488از قانون مجازات اســالمی هر یک از متهمین
را از حیث جنبه عمومی مشارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو به تحمل یکسال حبس
محکوم مینماید و نیز متهمین اخیر را از حیث جنبه خصوصی و مطالبه دیه به نحو اشتراک به
پرداخت  -1پنج درصد دیه کامله بابت جراحت دامیه از ســمنت راســت سر دو عدد حارصه
در خلف تنه و شانه راست  -2یک و نیم هزارم دیه کامله بابت کبودی ساعد چپ در حق آقای
حســین رضایی و  )1یک و نیم هزارم دیه کامله بابت ســرخی پیشــانی  -2خمس یک درصد
دیه کامله بابت ارش تورم پوست سر در حق محمد مهدی رضایی ظرف مدت یکسال قمری از
تاریــخ ایراد صدمات محکــوم مینماید و در خصوص اتهام تهدید به لحاظ فقدان دلیل کافی و
جریان قاعده درء مستندا به ماده  120از قانون اخیر حکم به بر برائت متهمین صادر و اعالم
میدارد رای صادره در خصوص متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل
تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد و در خصوص سایرین غیابی و ظرف
بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محکام
تجدید نظر استان کرمانشاه میباشد 1941
رئیس شعبه  110کیفری دو شهرستان کرمانشاه
دادنامه
پرونده کالسه  9609988322500054شعبه  102دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه
 102جزایــی ســابق تصمیم نهایی شــماره  9609978312501213شــاکی اقای حســام
خســرو ابادی فرزند احمد به نشــانی کرمانشاه شــهرک پردیس بر خیابان  20متری اصلی
ابتدای کوی  269متهم اقای محمد پور شــعبان فرزند غالمرضا به نشــانی تهران گلســتان
خ مدرســه ک یخچالســازی پ  67اتهــام ســرقت مســتوجب تعزیــر رای دادگاه به موجب
کیفرخواســت شــماره  96-5107657صــادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان
کرمانشــاه اقای محمد پور شــعبان فرزند غالمرضا متهم اند به سرقت تعزیری یک دستگاه
گوشی سامسونگ گلکسی اس  5نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده مفاد کیفرخواست
صادره از دادسرای عمومی ئو انقالب شهرستان کرمانشاه تحقیقات انجام شده و گزارش و
تحقیقات جامع مرجع انتظامی و اســتعالم به عمل امده از شــرکت مربوطه و شکایت مقرون
به واقع شاکی خصوصی اقای حسام خسرو ابادی فرزند احمد و عدم مراجعه و حضور متهم
در جلسه رسیدگی کننده بدون اعالم هر گونه عذر موجه علیرغم مطالب ذکر شده و مضی
مهلت و انتظار کافی دادگاه با توجه به ابالغ قانونی به متهم و سایر قرائن و اوضاع و اموال
موجــودر در پرونده وقوع و ارتــکاب بزه موصوف را از ناحیه متهم ثابت و محرز تشــخیص
داده و مســتندا به ماده  661و  667از قانون مجازات اســالمی  1375نامبدره را به تحمل
یکســال حبص و کیفر ده ضربه شــالق و رد عین مال مسروقه و در صورت فقدان عین مال
مروقه به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی خصوصی محکوم مینامید رای صادره
با توجه به مطالب صدر الذکر و مســتندا به مواد  406 -375 -344 -342 -340قانون
ایین دادرســی کیفری مصوب  1392غیابی محســوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ
به محکوم علیه قابل واخواهی در همین دادگاه خواهد بود و پس از انقضاء مهلت واخواهی
ظرف بیست روز به استناد مواد  431-427-426-406قانون آ.د.ک  1392قابل تجدید
نظر خواهی در محکام تجدید نظر اســتان کرمانشاه میباشــد مقرر است دفتر پرونده تایپ
یا پاکنویس از امار شــعبه کســر به محکوم علیه ابالغ در صورت واخواهی به نظر برسد در
صورت تجدید نظر به محکام تجدید نظر استان و برگ شماری و ممهور به مهر دفتر شعبه و
به اجرای احکام کیفری دادســرای عمومی و انقالب کرمانشاه ارسال و برابر مقررات قانونی
اقدام گردد1969 .
رئیس شعبه  102دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای مــاده  344قانــون آیین دادرســی کیفری دادگاههــای عمومــی و انقالب در
امــور کیفــری مصوب ســال  1392آقای حســین جاللی فرزنــد ابراهیم در پرونده کالســه
 9609988328600005بــه اتهام حمل و نگهداری  5ســانتی گرم شیشــه  -تحت تعقیب
میباشــد فلــذا قــرار رســیدگی غیابی صــادر و ابــالغ میگردد در وقت رســیدگی بــه تاریخ
 1396/12/12ســاعت  8صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذکور خود را در موعد
مقــرر به دادگاه معرفــی نمایند در صورت عدم حضــور دادگاه غیابا اتخــاذ تصمیم مینماید.
1966
مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه انقالب کرمانشاه

معیارهای ارزیابی مراکز و واحدهای عرضه بازی
رایانهای
معیارها و شاخصهای آموزش���ی و فرهنگی استفاده از
بازیهای رایانهای برای رعای���ت مراکز و واحدهای عرضه
ای عرضه آنها در این قانون
ای یا واس���طه
های رایانه
بازی
بینی شده است:
پیش
 قراردادن عالئم مشخصه محتوای بازی رایانهای ازجملهای ،درجه سختی
زمانبندی مناسب استفاده از بازی رایانه
ای ،میزان دقیق خشونت یا سایر
اس���تفاده از بازی رایانه
ای و غیره؛
رسان بازی رایانه
محتواهای آسیب
های
بندی مناس���ب برای عرضه بازی
 قراردادن طبقهرایانهای بر مبنای زمانبندی انتش���ار ،موضوع ،ردهبندی
سنی و غیره؛
 قراردادن مناسب نکات آموزشی و سالمت برای استفادهاز دستگاههای بازیهای رایانهای
 اخذ و ارایه دورهای اطالعات کاربران بازیهای رایانهایبندی اس���تفاده از بازی رایانهای ،نام
به بنیاد نظیر زمان
کاربری ،سن کاربر و سایر اطالعات مورد نیاز پژوهشی به
غیر از موارد الزامی.
ای از
های دوره
 معاونت مربوط بنیاد با انجام بررس���یای،
مراکز و واحدهای دارای مج���وز عرضه بازیهای رایانه
گزارشهای خود را با پیش���نهاد نوع تشویق یا حمایت ،به
مدیر عامل بنیاد ارس���ال میکند و پس از تصویب هیات
مدیره ،مشوقهای مصوب به اشخاص و مراکز یا واحدهای
ای اعطا خواهد شد.
های رایانه
عرضه مجاز بازی

آگهی وقت رسیدگی
در اجرای تبصره یک ماده  394قانون آیین دادرســی کیفری به خســرو ســلطانی که در
پرونــده کالســه  960768به اتهام تهدید بــه ضررهای جانی و مالــی و حیثیتی افترا توهین
و ایجــاد مزاحمــت تلفنی تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به مورخ
 1396/11/26راس ســاعت  10:00صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذکور خود
را در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضــور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم
مینماید1985.
مدیر دفتر شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای تبصره یک ماده  394قانون آیین دادرســی کیفری بــه فرامرز آزادی فرزند
علــی اکبر که در پرونده کالســه  960764به اتهام ایــراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی
احتیاطی در امر رانندگی تحت تعقیب میباشــد ابالغ میگردد که در وقت رســیدگی به مورخ
 1396/11/26راس ســاعت  11:30صبح با در دســت داشتن شــماره پرونده مذکور خود
را در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفی نماید در صورت عدم حضــور دادگاه غیابا اتخاذ تصمیم
مینماید1974.
مدیر دفتر شعبه  108دادگاه کیفری دو کرمانشاه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای عمران قلعه سفیدی فرزند خلیل
خواهــان خانــم صغــرا توکلــی دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده اقــای عمــران قلعه
ســفیدی بخواســته ســرقت مطــرح کــه به ایــن شــعبه ارجــاع و به شــماره پرونده کالســه
 9309988714900437شــعبه  107دادگاه کیفری دو شــهر کرمانشاه  107جزایی سابق
ثبت و وقت رســیدگی آن مورخ  1396/11/14و ســاعت  10:00تعیین که حســب دستور
دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون ایین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده
مراتــب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگــردد تا خوانده ظرف یک ماه پس
از تاریــخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود نســخه ثانی
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی در دادگاه حاضر گردد
1986 .
مدیر دفتر شعبه  107دادگاه کیفری دو شهر کرمانشاه  107جزایی سابق
دادنامه
پرونده کالســه  9509985475801150شــعبه دادگاه عمومی بخش میرجاوه تصمیم
نهایی شــماره  9609975475801530خواهان خانم فهمیده گنگو زهی فرزند ماالدین به
نشــاین میرجاوه ریگ ملک پشت ریگ مشاع حاج محمد اکبر گنگوزهی خوانده اقای جما عرب
فرزند عبدالعزیز به نشــانی مجهول المکان خواسته ثبت واقعه طالق رای دادگاه در خصوص
دعــوی خانم فهمیده گنگوزهی فرزنــد ماالدین به طرفیت اقای جما عرب فرزند عبدالعزیز به
خواســته طالق و ثبت ان با این توضیح که گواهان به این مرجع مراجعه و اظهار داشــته چند
ســال قبل با خوانده ازدواج نموده و قرار شــد خناوده وی نامبدره را که دراای بیماری روانی
و دیوانه بود درمان کنند و پس از شش ماه زندگی مشترک را اغاز کنیم اما از زمان عقد که
اذر ماه  92بوده رفته و تا به حال هیچ خبری از انها نیست لذا با توجه به اینکه خوانده دیوانه
بوده و همچنین بیش از سه سال است که از وی هیچ خبری نیست و نفقه ای نیزنداده و ترک
زندیگ خانوادگی کرده که منجر به عسر و حرج بنده شده است از دادگاه محترم تقاضای طالق
و ثبت ان را دارم دادگاه به موضوه رسیدگی و نظربه محتویات پرونده و ادله موجود از قبیل
مفاد دادخواســت تقدیمی خواهان شهادت شــهود عقد نامه عادی و دیگر قرائن ضمن احراز
رابطه زوجیت خواســته خواهان را موجه تشخیص و مســتندا به مواد 1130-129-1128
و تبصــره  1145-1144-1143-1133قانون مدنی و مواد  33-32-29-26-24قانون
حمایــت خانــواده مصوب  91حکم بــه طالق خواهان صــادر و اعالم مینمایــد خواهان فوق از
زوجیت خوانده خارج و نوع طالق بائن محســوب میشود خواهان ظرف سه ماه به یکی از دفاتر
ازدواج و طالق مراجعه و صیغه طالق اجرا و ثبت میگردد مراجعه خواهان پس از سپری شدن
مواعــد قانونی و قطعیت حکم خواهد بود با توجه به عدم حضور خوانده در مراحل رســیدگی
و اینکه هیچگونه الیحه ای ارســال نداشته و ابالغ واقعی نیز صورت نگرفته است رای برای
خوانده غیابی محســوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس
از ان ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محکام محترم تجدید نظر استان سیستان
و بلوچستان خواهد بود در صورتیکه حکم صدره با همین شرایط قطعیت یافته و یا زوج جهت
اجرای صیغه طلقا از حضور در دفتر خانه امتناع نماید سردفتر محترم به نمایندگی در اجرای
تبصــره ماده  33قانون حمایت خانواده صیغه طــالق را اجرا خواهد نمود رای صادره در مورد
خواهــان حضوری و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل تجدید نظــر خواهی در محکام محترم
تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان خواهد بود 125
دادرس دادگاه عمومی شهرستان میرجاوه
آگهی احضار متهم
به اقای پرویز شــه بخش فرزند الهیار به اتهام شــرکت در ســرقت مســلحانه با کالش
خودرو نیسان شاکی و یکسدتگاه تلفن همراه که مجهول المکان و متواری میباشد در پرونده
کالسه  960009دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان برای مورخه 1397/2/29
ســاعت  9:00صبــح تعیین وقت گردیــده بموجب تبصره  1ماده  394قانون آئین دادرســی
کیفری در یکی از جراید کثیراالنتشــار دو نوبت آگهی به فاصله ده روز چاپ و منتشر میشود
که می بایست در وقت مقرر فوق در این دادگاه حاضر و از اتهام منتسبه به خود دفاع نماید
در صورت عدم حضور در جلسه و انقضاء مهلت مقرر قانونی یا عدم ارسال الیحه دادگاه غیابا
اقدام به رســیدگی و رای مقتضی را صادر خواهد نمود تصویر کیفرخواســت صادره ارســال
رئیس شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان
میگردد 3136 .

دیدگاه

مسووالن مطالبه مردم را
برای ایجاد شبکه ملی بشنوند

صفحه نباشد ،قرار دهند.
های
اش���خاص ،واحدها و مراکز دارای مجوز عرضه بازی
های واسط عرضه باید
ای بر بستر شبکه و س���امانه
رایانه
طبقهبندی اختصاص���ی برای عرضه بازیه���ای رایانهای
در وبگاه یا س���امانه خ���ود ایجاد کنن���د .همچنین این
کنندگان در صورتیکه فعالیت عرضه تجاری در زمینه
عرضه
بازیهای رایانهای خارجی را به صورت دریافت اش���تراک
از کاربران دارند ،موظف هس���تند تا عالوه بر طبقهبندی
ای
اختصاصی فوق ،دریافت حق اش���تراک بازیهای رایانه
خارجی را از س���ایر محصوالت در وبگاه یا سامانه خود
تفکیک کنند.
ای موظف
مدیران سامانههای واس���ط عرضه بازی رایانه
هستند پیش از انتشار آگهی عرضه هر یک از انواع بازیهای
ای از طریق
بندی س���نی بازی رایانه
ای از وجود رده
رایانه
س���امانه اطمینان حاصل و پس از آن برای پذیرش و نشر
آگهی مرقوم اقدام کنند.

آگهی وقت رسیدگی
در اجــرای ماده  180قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومــی و انقالب در امور کیفری
مصوب  78/6/28به آقای بهنام ســنگ بر که در پرونده کالسه 9609988604300081
بــه اتهــام خیانت در امانت تحت تعقیب میباشــد ابــالغ میگردد که در وقت رســیدگی مورخ
 96/12/9راس ســاعت  08:30صبح با در دســت داشــتن شــماره پرونــده مذکور خود را
در موعــد مقرر بــه دادگاه معرفــی نماید در صورت عــدم حضور دادگاه غیابــا اتخاذ تصمیم
مینماید1987.
مدیر دفتر شعبه  105دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه

New Tab

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح:

نحوه عرضه بازیهای رایانهای اعالم شد
دستورالعمل «نحوه صدور مجوز و پروانه عرضه بازیهای
رایانهای» که با هدف ایجاد تحوالتی جهت بهبود وضعیت
بازار بازی به نفع بازیس���ازان داخلی تدوین شده است،
منتشر شد.
فناوران  -این دستورالعمل در اجرای مواد  14 ،13و 41
ای» که از سوی وزیر
های رایانه
«ضوابط تولید و توزیع بازی
فرهنگ و ارشاد اسالمی به بنیاد ملی بازیهای رایانهای ابالغ
شود.
شده است تدوین و اجرایی می
این دستورالعمل ش���امل چهار بخش تعاریف و کلیات،
شرایط صدور مجوز عرضه بازیهای رایانهای ،شرایط صدور
پروانه عرضه تجاری بازیهای رایانهای و ش���رایط فعالیت
عرضهکنندگان بازیهای رایانهای بوده و به هر یک از آنها
به تفصیل پرداخته شده است.
«مجوز عرضه»« ،پروانه عرضه تجاری» و «پروانه انتشار»
سه کلیدواژه مهم و متفاوت هستند که هر یک از آنها به
طور کامل در دستورالعمل تشریح شدهاند.
مخاطب اصل���ی ای���ن دس���تورالعمل عرضهکنندگان
دیجیتال بازی ،ناشران یا واردکنندگان بازیهای خارجی
سازان ایرانی هستند که باتوجه به الزماالجرا بودن
و بازی
این دستورالعمل بایستی ضوابط و مقررات درج شده را به
های آتی خود مدنظر
دقت مطالعه کرده و آن را در فعالیت
قرار دهند.براساس این دستورالعمل ،از سال  ۱۳۹۷تمامی
های خارجی که در فض���ای دیجیتال عرضه تجاری
بازی
میشوند میبایست از بنیاد ملی بازیهای رایانهای «پروانه
های دیجیتالی نیز که
عرضه تجاری» دریافت کنند .فروشگاه
کنند باید «مجوز
های خارجی مبادرت می
به انتشار این بازی
نام اولیه آن از
فعالیت عرضه» دریافت کنند ک���ه فرم ثبت
طریق این صفحه در دسترس است.
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معاون فرهنگی س���تاد کل نیروهای مسلح
گفت :مس���ووالن فضای مجازی کشور مطالبه
اندازی ش���بکه ملی
عمومی مردم را برای را ه
امن بشنوند.
ستاد کل نیروهای مسلح  -سردار سرتیپ
پاسدار سید مسعود جزایری گفت :مسووالن و
مدیرانی که میبایست در مقابله با جنگ تمام
عیار بیگانه از طریق فضای مجازی علیه کشور
عکسالعملهای مناسبی را به عمل میآوردند
و کاری نکردن���د ،باید مورد بازخواس���ت قرار
گیرند؛ چرا که در مقابل���ه با برنامهریزی جامع
دش���منان به منظور ایجاد تغییرات در باورها،
افکار ،رفتار و س���اختار مردم ،نظام و انقالب یا
سکوت کردند یا دانس���ته و ندانسته همراهی
کردند.
وی افزود :دون شان جمهوری اسالمی ایران
اس���ت که از طریق ش���بکه مجازی با پارهای
مشکالت روبهرو ش���ود ،از این رو ناکارآمدی و
ضعف در تصمیمات بزرگ برای مدیریت کردن
این حوزه و مصون سازی آن در برابر لشکریان
دشمنان ،گناه نابخشودنی است که باید به آن
رسیدگی شود و در مقابل هرچه زودتر در برابر
این معابر نفوذ دشمن ،س���دهای مستحکم را
ایجاد کرد.
معاون فرهنگی س���تاد کل نیروهای مسلح
افزود :در موقعیت کنونی بایس���تی تمهیداتی
های مربوط
فوری و قاطع از س���وی دس���تگاه
برای انجام اموری ک���ه از طریق فضای مجازی
امن و داخلی باید صورت پذیرد ،انجام شود و
با هرگونه مس���امحه و انجام آن از سوی سایر
دستگاهها برخورد شود.
جزایری در پایان درخواس���ت کرد :مسووالن
دلسوز کشور اجازه ندهند وضع نابسامان فضای
مجازی به وضعیت قبلی بازگردد ،در این صورت
مطمئن باش���ند مردم فهی���م و انقالبی ایران
اسالمی از آنها حمایت خواهند کرد.

آگهی احضار متهم
به آقای سعید براهوئی فرزند عبدالنعیم با شهرت جتوک به اتهام شرکت د ر سرقت
تعزیری اموال به شرح مندرج در پرونده در شب بصورت مسلحانه موضوع شکایت مهدی
ناروئــی فرزند عبداله و میثم ناروئی فرزند مهدی که مجهول المکان و متواری میباشــند
در پرونــده کالســه  9509985413101216و بایگانــی  960224دادگاه کیفری یک
اســتان سیستان و بلوچســتان بموجب مواد  387و  388قانون آئین دادرسی کیفری در
یکی از جراید کثیراالنتشــار یک نوبت چاپ و منتشــر میشود که می بایست به نامبردگان
ابالغ گردد ظرف ده روز چنانچه ایراد و اعتراضی از قبیل مرور در زمان عدم صالحیت رد
دادرس قابل تعقیب نبودن عمل ارتکابی نقض تحقیقات و لزوم رسیدگی به ادله دیگر یا
ادله جدید یا کافی نبودن ادله را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند پس از اتمام مدت مذکور
(  10روز) هیچ ایرادی پذیرفته نخواهد شد 3137 .
شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سیستان و بلوچستان
دادنامه
پرونده کالسه  9509985413201438شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر زاهدان
 101جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  ...متهم اقای علیرضا شه بخش فرزند شیر محمد
به نشــانی سیستان و بلوچستان زاهدان رســوتای حاجی اباد پوگی اتهام رانندگی بدون
پروانه رســمی رای دادگاه در خصوص اتهام اقای علیرضا شــه بخش فرزند شــیر محمد
متولــد  1356مقیم زاهدان مســلمان ایرانی آزاد با قید کفالــت دایر بر رانندگی بدون
پروانه با وسیله نقلیه موتوری دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش
مرجع انتظامی کیفرخواســت صادره از دادســرای عمومی و انقالب شهرســتان زاهدان و
دفاع بالوجه متهم در جلســه رســیدگی به جهت عدم حضور علی رغــم ابالغ قانونی وقت
رســیدگی بزهکاری وی را محرز و مسلم دانسته و مستند به ماده  723از قانون مجازات
اسالمی مصوب سال  1375کتاب پنجم تعزیرات و با رعایت بند یک ماده  2قانون وصول
برخی از درامدهای دولت و مصرف ان در موارد معین متهم موصوف را به پرداخت ســه
میلیون و ســیصد هزارریال جزای نقدی در حق دولــت محکوم مینماید رای صادره غیابی
بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف
مهلت بیســت روز پس از ان قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر اســتان سیستان
و بلوچستان میباشد 3150
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان
دادنامه
پرونــده کالســه  9009985413400087شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شــهر
زاهدان  101جزایی سابق تصمیم نهایی شماره  ...متهمین  -1اقای ناصر براهویی فرزند
شــاعبیک با وثیقه گذار اقای ســلمان کردی تمندانی فرزند محمود به نشــانی شهرستان
زاهــدان خیابــان مجدیه بیــن  26-25درب ابی رنــگ  -2اقای صاحبداد قــادر غنی به
شــنانی سیســتان و بلوچســتان زاهدان ازادی  48اتهام ها  -1اخالل در نظم عمومی از
طریق تیراندازی  -2نگهداری ســالح  -3قدرت نمایی با اســلحه  -4حمل ســالح شکاری
بــدون مجــوز رای دادگاه در خصــوص اتهام اقایــان  -1ناصر براهوئی معــروف به ملنگ
ســاالرزهی فرزند شاه بیک مقیم زاهدان مســلمان ایران ازاد با قید وثیقه فاقد سابقه
کیفری دایر بر نگهداری سالح غیر مجاز از نوع کالشینکوف و قدرت نمایی با سالح و اخالل
در نظم عمومی  -2صاحبداد قادر غنی فاقد مشــخصات بیشــتر دایر بر حمل و نگهداری
ســالح شکاری غیر مجاز دادگاه با مالحظه اوراق و محتویات پرونده زا جمله گزارش مرجع
انتظامی کیفرخواســت دادسرای عمومی و انقالب شهرستان زاهدان دفاع بالوجه متهمین
دادگاه بزهکاری انان را محرز و مســلم دانســته و .مستند به بند الف و پ ماده  6قانون
مجــازات قاچاق اســلحه و مهمات و دارندگان ســالح و مهمات غی رمجــاز و قانون مجازات
اسالمی مصوب  1392متهم ردیف اول موصوف را از اتهام اول به تحمل پنج سال حبس
تعزیری و از اتهام دوم به تحمل دو ســال حبس تعزیری و  74ضربه شــالق تعزیری و از
اتهــام دیگر به تحمل یکســال حبس تعزیری و  74ضربه شــالق تعزیــری محکوم مینماید
همچنیــن متهم ردیف دوم را به پرداخت بیســت میلیون ریــال جزای نقدی در حق دولت
محکوم مینماید ضمنا وفق ماده  18قانون ذکر شــده اســلحه و مهمات مشــکوفه به نفع
دولــت ضبــط میگردد مجازاتهای مذکور مجازات تحمل پنج ســال حبس اشــد و قابل اجرا
اســت رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه
و ســپس ظرف مهلت بیســت روز پــس از ان قابل تجدید نظــر در دادگاههای تجدید نظر
اســتان سیســتان و بلوچســتان میباشــد و اما در خصوص پرداخت دیه از بیت المال در
موضوع قتل عمدی نظر به اینکه حسب موضوع بزه که قتل عمدی است و با عنایت به ماده
 302قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال  1392رسیدگی به این جرایم در صالحیت
دادگاه کیفــری یــک خواهد بود و پرداخــت دیه موضوع ان جرم نیز بــه تبع در صالحیت
دادگاه کیفری یک خواهد بود لذا دادگاه از لحاظ ذاتی خود را صالح رســیدگی ندانسته و
مستند به مواد  117و  267قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صالحیت به صالحیت
و شایســتگی دادگاه کیفری یک اســتان سیستان و بلوچستان مستقر در زاهدان صادر و
اعالم مینماید رای صادره قطعی است 3152 .
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان
دادنامه
پرونــده کالســه  9509985413301717شــعبه  101دادگاه کیفــری دو شــهر
زاهدان  101جزایی ســابق تصمیم نهایی شــماره ...متهم اقای محمد امین مالکی شــجاع
فرزند ظریف به نشــانی سیســتان و بلوچســتان زاهــدان خ مزاری جنب مســجد الغدیر
ســمت چپ اتهام تغییر در شــماره پالک وســیله نقلیه رای دادگاه در خصوص اتهام اقای
محمد امین ملیکی شــجاع فرزند ظریف متولد  1374مســلمان ایرانی آزاد با قید کفالت
فاقد ســابقه کیفری دایر بر تغییر در شــماره پالک وسیله نقلیه دادگاه با مالحظه اوراق و
محتویات پرونده از جمله گزارش مرجع انتظامی کیفرخواســت دادسرای عمومی و انقالب
شهرســتان زاهدان دفاع بالوجه متهم دادگاه بزهکاری وی را محرز و مســلم دانســته و
مســتند به ماده  720قانون مجازات اســالمی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ســال 1375
متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم مینماید رای صادره غیابی بوده
و ظــرف مهلت بیســت روز پس از ابالغ قابــل واخواهی در همین دادگاه و ســپس ظرف
مدت بیست روز پس از ان قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان سیستان و
رئیس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهرستان زاهدان
بلوچستان میباشد 3150

