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گزارش فناوران از مخاطرات امنیتی افزایش تقاضا برای دریافت فیلترشکن

بازداشت هشت نفر از مدیران
کانالهای تلگرامی در کرمان

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با اعالم
دستگیری هشت نفر از مدیران کانالهای تلگرامی در این
استان گفت :ردپای سرویسهای جاسوسی استکبار در
حوادث اخیر روشن است.
دادگستری اس��تان کرمان  -دادخدا ساالری در
جلسه شورای معاونان دادگستری استان که با حضور
قضات دادسرای کرمان برگزار شد گفت :در حال حاضر
 27نفر از عوامل اصلی و محوری اغتشاش���ات اخیر در
بازداشت به سر میبرند.
ساالری با بیان اینکه در حوادث اخیر فضای مجازی
مهمترین بستر آش���وبهای به وجود آمده محسوب
میشود ،اعالم کرد :طی اقدامات فنی و رصد انجام گرفته
ازسوی نیروهای اطالعاتی ،امنیتی و انتظامی ،هشت نفر
از مدیران کانالهای شبکههای اجتماعی که دعوت به
شورش میکردند در همان ساعات اولیه در چند شهرستان
استان دستگیر شدهاند.
ساالری ادامه داد :دستگیر شدگان عمدتا با نام مستعار
اقدام به ایجاد کانال با قصد و نیت ایجاد آشوب میکردند
و تمام فعالیتهای غیرقانونی آنها در جهت ناامنسازی
جامعه در بستر کانال تلگرام صورت پذیرفته است.
وی گفت :در حوادث اخیر بالفاصله بعد از برخورد با
یک کانال تلگرامی در کمتر از چند دقیقه کانال دیگری
به عنوان جایگزین شروع به فعالیت و دعوت به تجمع
میکرد که بیانگر این مطلب است که معاندان به نظام
به طور هدفمند و از قب���ل در این زمینه برنامهریزی و
طراحی الزم را انجام داده بودند .این مقام قضایی استان
کرمان گفت :با توجه به هجمه گسترده استکبار جهانی
به سرکردگی آمریکا و وابستگانش به ویژه برخی سران
فریب خورده و مرتجع عرب در حوادث اخیر به کلیات
نظام جمهوری اسالمی و ارزشهای مقدس اسالمی و
حتی تمامیت ارضی کشور ،ردپای سرویسهای جاسوسی
استکبار در حوادث اخیر آشکار و روشن است.
وی با بیان اینکه معاونت رصد فضای مجازی دادسرای
کرمان به صورت  24س���اعته فضای مجازی را رصد
میکند ،گفت :دادس���تانی به صورت ویژه رسیدگی به
پروندههای حوادث اخیر را در دستور کار قرار داده است و
تحقیقات فنی از متهمین همچنان ادامه دارد.
ساالری اعالم کرد :در مجموع در حوادث و اغتشاشات
اخیر چند نفر از عوامل اصلی و محوری این اغتشاشات
که از طریق فضای مجازی دعوت به ش���ورش و آشوب
میکردند ،با اقدامات به موق���ع و ضربتی ماموران اداره
کل اطالعات ،فرماندهی انتظامی و س���پاه پاسداران و
هماهنگی و دستورات قضایی صادره معاونت فضای مجازی
دادسرای عمومی و انقالب کرمان در همان ساعات اولیه
اغتشاشات در شهرستانهای مختلف استان شناسایی و
دستگیر شدند.

های فراوانی به شایعه تغییر نام وزارت آموزش و پرورش در فضای مجازی صورت گرفت .علیرضا کاظمی معاون
تکذیب شایعه تغییر نام فناوران -در دو روز گذشته واکنش
وپرورش به وزارت
وپرورش گفت :هرگز بحث تغییر نام وزارت آموزش
پرورش با رد خبر تغییر نام وزارت آموزش
شو
وزارت آموزش و پرورش در فضای مجازی پرورشی و فرهنگی وزیر آموز 
تربیت رسمی و عمومی را مطرح نکردهام ،چنین چیزی نیست.

روش اول :ارسال لینک آلوده
های پراستفاده هکرها برای تشویق کاربران به
یکی از شیوه
ها ،اخبار
های آلوده ،سوءاستفاده از مناسبت
کلیک روی لینک
ای
و نیازهای کاربران است .برای نمونه در زمان اربعین عده
افزار
با ارسال ایمیل یا پیام دانلود رایگان ادعیه ،ویروس و باج
میان کاربران پخش کردند.
در ماجرای فیلتر تلگرام هم ،ناگهان دسترسی  40میلیون
کاربر به این شبکه قطع شد و طبیعی بود که بسیاری از این
افراد برای بازگرداندن شبکه ارتباطی خود ،به دنبال فیلترشکن
باشند.
خبری که در حوزه امنیت اطالعات در یک هفته گذشته
حسابی سر و صدا کرد ،ارسال پیامک دانلود فیلترشکن بود که
تعداد زیادی از کاربران را دچار مشکل کرد.
دهند که حمله
های فنی روی کد مهاجم نشان می
تحلیل
این بدافزار ،با دریافت یک پیام���ک فریبنده که مدعی ارایه
شود .با
فیلترش���کن از طریق یک آدرس وب است ،آغاز می
کلیک کردن کاربر روی لینک مذک���ور ،بدافزار روی تلفن
شود .از کاربر در زمان نصب ،مجوز دسترسی
قربانی دانلود می
به مواردی از جمله فهرست مخاطبین و خدمات پیامک اخذ
شود .در ادامه بدافزار لینک انتشار خود را برای تمام افراد
می
موجود در فهرست مخاطبین ازطریق پیامک ارسال میکند.
پس از آن فهرست مخاطبان حذف میشود.
کار به جایی رس���ید که مرکز مدیریت امداد و هماهنگی
ای از مردم
ای (ماه���ر) در اطالعیه
عملیات رخدادهای رایانه
خواس���ت از دانلود و نصب برنامهها (فیلترشکن) خارج از
بازارهای اپلیکشن معتبر پرهیز کنند.
مصطفی مرتضوی رییس پلیس فض���ای تولید و تبادل
اطالعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان نیز روز گذشته
های
هشدار داد :ویروسی که پس از نصب شدن روی گوشی
ها را پاک میکند ،در حال انتشار در
تلفن همراه اطالعات آن

در موقع انجام
خریدهای اینترنتی
فیلترشکن خود را
ببندید ،هرچند که در
برخی موارد به صرف
نصب فیلترشکن
بدافزارهایی هم با
آن نصب میشوند که
ممکن است اطالعات
شما را کپی و برای مبدا
خود بفرستند .توصیه
میشود شهروندان از
نصب فیلترشکنهایی
که منبع نامشخص
دارد خودداری
کنند .همچنین بهتر
است برای انجام
خریدها و امور بانکی
از اپلیکیشنهایی
که بانکها طراحی
کردهاند استفاده شود
چرا که امنیت باالتری
دارند

روش دوم :فیشینگ
اگر در گوگل فیلترشکن را جستوجو کنید10 ،ها سایت را
راحتی
مشاهده خواهید کرد که بدون نیاز به فیلترشکن و به
هایی که
امکان ورود و خرید  VPNاز آنها وجود دارد .سرویس
کنند و البته همه
اتفاقا خدمات پشتیبانی خوبی هم ارایه می
آنها مجهز به حساب رسمی و درگاه بانکی هستند!
در این میان برخی از این س���ایتها تنها برای دزدیدن
اند .به این شکل که فرد
اطالعات حساب بانکی طراحی شده
به جای آنکه به درگاه بانک جهت پرداخت منتقل شود ،به
شود و در صورت وارد کردن اطالعات
ای مشابه وارد می
صفحه
کارت بانکی ،هکر امکان برداشت از حساب قربانی را خواهد
داشت.
طلبد.
موضوعی که البته توجه مسووالن پلیس فتا را می
ایمان اسالمیان ،متخصص حوزه بانکداری الکترونیکی در
های
ترین نوع کالهبرداری
وگو با ایسنا با بیان اینکه شایع
گفت
اینترنتی پدیده فیشینگ اس���ت در این باره گفت :در این
شیوه کالهبرداری هکرها یک صفحه مش���ابه درگاه بانک
کنند ،ذخیره
کنند و اطالعاتی را که افراد وارد می
ایجاد می
دهند .همچنین بدافزارها با
استفاده قرار می
و بعدا مورد سوء
استفاده از ساکس پروکسی یا اینترنت میتوانند کاربر را وادار
به خواندن اطالعات و ذخیره آن بکنند که با توجه به عطش
ها این اتفاق دور از ذهن
کاربران برای استفاده از این سیستم
نیست.
وی با بی���ان اقداماتی ک���ه دولتها ب���رای اختالل در
فیلترشکنها انجام میدهند افزود :دولتها قبال پروتکلهای
امن را که فیلترش���کنها از آن استفاده میکنند ،هدف قرار
میدادند که این حتی باعث اختالل در فعالیت پروتکلهایی

آگهی حصر وراثت
مخالف دریافت عوارض از بازیهای خارجی است!
کافهبازار،

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای مهدی عابدینی فرزند

خواهان آقای موسی عینعلی زاده دادخواستی به طرفیت خوانده آقای مهدی عابدینی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و
آقای حسن زند به شماره شناسنامه 1685مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده 960510/1051/96از این شعبه درخواست گواهی حصر
به شماره پرونده کالسه  9609980920101018شعبه  2مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آقای محمود زند به شماره شناسنامه  4در تاریخ  96/9/5اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و
کند.
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ورثه حین الفوت
آگهی
انتشار
حاضرپس از
ظرف یک ماه
ادامهگردد تا
آگهی می
کثیراالنتشار
مدیرجراید
یک نوبت در یکی از
مجموعامراتب
درخواست خواهان
خوانده و
شمارهباشناسنامه
زند
دختر متوفی .3
صادره از تهر
1358/3/2
تولید تولد
 1978تاریخ
راهکارمتوفی  .2فاطمه
همسر
های
تاریخی
هم باز
خواندهحال
داد :در
بازار
عامل کافه
گاهی
ناشر که
3856مارکت و
س���هم
شود
حمیدرضای
پرداخت م
دانستان و
ایرانی
بازی
شناسنامه از
شمارهحمایت
نامناسبی زندبرای
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تاریخ تولد 1353/5/10صادره از تهران پسر متوفی .4حسن زند شماره شناسنامه 1685تاریخ تولد 1351/4/1صادره از تهران پسر متوفی و مرحوم
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 9609971290200084مورخ  96/7/10شورای حل اختالف مجتمع  30تهران شعبه  2902که وفق دادنامه شماره شعبه دادگاه قطعیت
خوانده وفق ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی درج
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حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به .1 :پرداخت مبلغ  17/000/000ریال بابت اصل خواسته  .2پرداخت خسارت تاخیر تادیه از
می گردد تا خوانده ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت وآدرس خود را اعالم
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آگهی
وراثت
آگهی حصر
ها و توسعه آنها به کار گیرد و در دریافت و
شود و طرفی اینجا دیگر هیچ نظارتی بر محتوا وجود ندارد و اهداف بهبود کیفیت بازی
برخورد می
ذهنیت را به این سمت میبرد که سلیقهای

خواهان آقای آیدین شیشه گران دادخواستی به طرفیت خوانده آقای جواد مشتاق به خواسته مطالبه وجه خسارت مطرح که به این شعبه ارجاع
خواهان نغمه غفاری فرزند جعفر به کد ملی  0073587699به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه  9609981391100091از
اهدحلبود.
اییکنخو
مجتمعشائبه
توزیعشعبهآن 7هم
کالسهمعتبر هم
رسمی و
وکارهای
توسعه کس
اقامتگاهبرای
دولت
تاریخ دیگر
عوارض
دریافت
نموده وکافه
مانند
درخواستمارک
خواهند به
اختالف شهر تهران ثبت و وقت رسیدگی مورخ
شورای
شماره
9609980920601011
شماره پرونده
درگذشتهب و به
دائمی خود
 1396/03/20در
شادروان در
برایداده که
بازارتوضیح
چنین
هاییوراثت
تحصر
گواهی
یدادگاه
ماین
خوانده
المکانهبودن
مجهول
آیینازدادرسی
شدقانون
ماده73
دادگاه
رود، 0067059317.
کد ملی
غیرهحین
وو وراث
بندی
آنها رد
علت به
انتشارمدنیبازبهیها
پس
موضوعقرار
طبقداد:
ادامه
 1396/12/15ساعت 15/30تعیین که حسب دستوروی
1358/10/11می
عبارتند از .1 :سعید غفاری پسر متوفی شماره شناسنامه  4545تولدزیر سوال
ایشانکنند.
الفوتارد
فشار و
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
 .2سهیل غفاری پسر متوفی شماره شناسنامه  3947متولد  1354/05/26و کد ملی  .3 ، 0066736226نغمه غفاری دختر متوفی شماره
حاضریها
دادگاهاز باز
نیمی
تاکنون تنها
سال
که از دو
دادخواست وشود
سنی داده
های
کانال
زدن
کانال
ایجاد
نامناسبیدختر متوفیوی
خارجی را
عوارض از بازی
گرفتن
وی
گردد .
رسیدگی در
پیشفوق جهت
وقت مقرر
دریافت و در
ضمائم را
خود نسخه ثانی
کامل
اعالمبهنشانی
ضربهضمن
غیررسمی رامراجعه و
هایو کد ملی
26507
شناسنامه
ش��ماره
راهکارنس��یم غفاری
.4 ، 1363/06/02
هایمتولد
0073587699
 7776و کد ملی
شناس��نامه
رسمی 2083و
برایشماره شناسنامه
قیمتمتوفی
خانبابا همسر
بابائی فرزند
طیبهیعمو
1365/10/11
0082369134ومتولد
شهر نظر
اختالف و به
سنیحلگرفتند
بندی
شدند و
طرف
حدود ۲۵
 135796امسال
0046316671در الیحه بودجه
دانستکدوملیگفت :بنیاد
خارجی،
های
عوارض.5 ،از باز
گفت:
دانس���ت
تهران
شورای
ردهیک
شماره
بررسیمجتمع
بنیادشعبه 7
اختالف
شعبه شورایاز حل
مسئول دفتر
متولد  .6 ، 1337/05/20مرضیه اسالمی فرزند نظام مادر متوفی شماره شناسنامه  14متولد  1313/11/07اینک با انجام تشریفات مقدماتی
قاسمی فرزند
آقای ازسامان
ضمائم
دادخواست و
رسیدگی و
داده وقت
قرارابالغ
آگهی
سیستمی که
طرفی اگر
کندبهاست.
کمی
رسد سرعت
است می
بودجه از طریق عوارض
مصرفکننده را در کانالهای رس���می افزایش میدهد ،در میلیارد تومان برای خود
درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی
خواهان آقای سید فخرالدین هاشمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سامان قاسمی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع
بوده و
بازیحلموجه
مجتمعبرای
شود
داده م
کالسهاین بودجه
اینکه
فروش بازیهای
متعددیصادربرای
غیررسمی
خواهد شد.
دارد واال گواهی
هایدادگاه تقدیم
کاناماهلبه این
کهیک
حالیمدت
ظرف
مشخصیمورخ
قوانینوقت رسیدگی
تهران ثبت و
اختالف شهر
حذفشورای
شماره یک
ی2
شعبه
9609980920100829
بود.پرونده
تومانشماره
که سال گذشته حدود  ۹میلیارد و به

توزیعتهران
است شهر
اختالف
سی شورای
شعبهت2911
- 136544
کندبودن
المکان
مواردبهراعلت
دادرسی مدنی
قانون آیین
ماده 73
دس��تور دادگاه
س��اعت 16
مجهولمی
اصالح
ناشر آن
نباشد،
موضوعهای
طبقسلیق
باشد و
تعیین کهبهحس��بداشته
رسیدن
 1396/12/09برای
شود و چه برنامهای
حلقرار
چطور
شمارهبرای
مجتمع گفت
های داخلی
دبیر مارک
توان به
خارجی وجود دارد .می
اجرائیه
خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی
موارد
اما
کنیم،
ی
م
حذف
را
بازی
ما
نباشد،
اصالح
قابل
اگر
یا
بنیاد
توسط
ارد،
د
وجود
است
انی
ر
ای
بازی
توسعه
که
اصلی
هدف
یا
کنند
ی
م
فروشی
جم
که
هایی
ت
سای
بازیها عوارض دهند اما
مشخصات محکوم له :اکبر محمد علیزاده فرزند محمد علی نشانی محل اقامت :تهران نارمک خیابان سامان جنوبی خیابان رحیمی شرقی
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
اش هم گزارشی زیادی بوده که مشکالت جدی داشته و به نظر با آنها برخورد
فعالیتهای
برای
نشده و
المکانهای
داخلیمجهول برنام
که فربدون
استور
علیه:اپ
پلی و
گوگل
هایی 4مانند
مارک
ش��ماره
دادنامه
ارایهبموجب
محکوم به:
مجوز نش��انی:
فرزند عباس
حدادی
س��عید
محکوم
مش��خصات
تطبقه
پالک 3
گذشتهگردد .
دادگاه حاضر
نشدهشماره
وفق دادنامه
تهران شعبه
مجتمع 30
حل اختالف
رسمیتیشورای
مورخ 96/6/27
تهران
اختالف
شورای حل
اولشماره
مجتمع
شعبه 2
اختالف
مسئول دفتر
شهربنیاد
هایی از
لیست
یکامسال
مهرماه
است .از
شده
حلهای
شعبه شورایسلیق
جایگزینی
135793لهای
قطعیتمدتی است راهح
دادگاهیکه
شعبهرحال
است .د
مردم 2902کهداده
کرده و
باشند ،کار
داشته
9609971290200078ایران
و بدون اینکه در
حاصل کرده است محکوم علیه محکوم است به  .1 :پرداخت  4/280/000ریال بابت اصل خواسته  .2پرداخت خسارت تاخیر تادیه و هزینه
مرادی
شاملآقای
ضمائم به
دادخواست و
وقت رسیدگی
فرزند و اعالم
بازی بوده
سجاد۵۰۰
بیش از
شد که
برای وما ارسال می
ابالغ بنیاد
آگهیاینکه
دهند .3 .پرداخت نیم عشر اجرایی  .ارایه دادیم که هنوز به عرصه اجرا نرسیده است؛
ارضیلغاتینمی
کنند ،عو
استفاده می
هم از
اجرای حکم
1396/2/23
دادخواست
آنهاتاریخ تقدیم
دادرسی از
خواهان آقای سید فخرالدین هاشمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای سجاد مرادی به خواسته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع

شهرستان تهران
مجتمع بهشماره
مارکت2902
در شعبه
-136538
حذف
کافه
هایکباید
مجتمعبازی
که این
کردند
کالسه و سپس
پروندهجمع
عوارض بهکهشمارهپولی
گرفتن
جای30تالش برای
رسمی
امیر شریفی ادامه داد :این موضوع تنها
صورتیمورخ
در رسیدگی
شوند.وقت
تهران ثبت و
بازار شهر
اختالف
از حل
شورای
شماره
شعبه 2
9609980920100829
و
زند .بودن خوانده
مجهولیالمکان
مدنی به علت
دادرسی
بهقانون آیین
ماده73
حذفطبق
دستور دادگاه
15/30وتعیین
1396/12/09ازساعت
بسیاری م
صدمه
مارکت ما
موضوعیها
این باز
ارزشکه حسب که
مالیات
دادنامهسایتهای توزیع شود ،بهتر اس���ت بازیهای ایرانی را
خود را نشان میدهد و به رقابت ما با آن مارکتها و
پرونده کالس��ه  9509981260700184ش��عبه  2607مجتمع ش��ماره بیست و هفت ش��ورای حل اختالف شهر تهران دادنامه شماره
و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه
 9609971260700027خواهان :آقای محمد قیصر زاده به نشانی تهران سه راه لیویزان مجتمع فارابی شماره  807Bخوانده  :آقای هادی
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 .
حسین پور امین به نشانی خ پیروزی سمت شهدا پالک  4واحد  9خواسته :مطالبه خسارت قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان
 135791مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه  2مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهر تهران
محمد قیصر زاده به طرفیت هادی حسین پور امین آباد به خواسته مطالبه مبلغ  45/000/000ریال بابت باقیمانده خسارت وارده به خودرو
آگهی حصروراثت
سواری تویوتا کمری با توجه به مجموع محتویات پرونده  .1نظریه کارشناسی به مبلغ  100/000/000ریال در نتیجه تامین دلیل  2نظر افسر
خانم عزت الس��ادات مرتضی ثمرین به ش��ماره شناسنامه  7328مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  961388/12/96ازاین شعبه
راهنمایی دال بر مقصر بودن  .3نظریه کارشناس بیمه ایران در رابطه با میزان خسارت وارده که مبلغ  55/000/000ریال از کل خسارت توسط
درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد محس��نی نژاد مینایی به شماره شناسنامه  7851در تاریخ
بیمه نامه شخص ثالث دریافت شده و کلیه خسارات دادرسی و هزینه کارشناسی و تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم لذا شورا با توجه به نظریه
 1396/8/27اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :مهراد محسنی نژاد ضیایی ش ملی
کارشناسی و کروکی محل و صورتجلسه و گزارش خسارات مورخ  95/06/12نظر به اینکه مستندا ارائه شده حکایت از اشتغال ذمه خوانده
 0441729118ت ت  1388صادره از تهران فرزند متوفی  -2محیا محسنی نژاد ضیایی ش ملی  0441433901ت ت  1385صادره از تهران
داشته و خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافت و الیحه دفاعیه ای مبنی بر برائت ذمه خود اقامه وا رائه ننموده است مستندا به
فرزند متوفی  -3متین محسنی نژاد ضیایی ش ملی  0440803365ت ت  1378صادره از تهران فرزند متوفی  -4خدیجه محسنی نژاد ضیایی
مواد  522 ،198و  519قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  45/000/000بابت اصل خواسته و هزینه های
ش ملی  3422082859ت ت  1365صادره از میناب فرزند متوفی  -5پوریا محسنی نژاد ضیایی ش ش  1093ت ت  1363صادره از میناب
دادرسی هزینه کارشناسی و تاخیر تادیه لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید .رای صادره غیابی بوده و ظرف مدت 20
فرزند متوفی  -6پویا محسنی نژاد ضیایی ش ش  4006ت ت  1361صادره از میناب فرزند متوفی  -7عزت السادات مرتضوی ثمرین ش ش
روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد  .پس از آن ظرف مدت  20روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی می باشد.
 7328ت ت  1351صادره از تهران همسر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده
 -136517شعبه  2607مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختالف شهر تهران
دادنامه

پرونده کالسه  9609981050300369شعبه  503مجتمع شماره یازده شورای حل اختالف شهر تهران تصمیم نهایی شماره خواهان:
آقای محرم ولی محمدی فرزند علی اکبر به نشانی تهران خ جمهوری پل حافظ پاساژ عالءالدین زیر همکف پالک  15گالری شادی خوانده
 :آقای علیرضا یوسفی به نشانی مجهول المکان خواسته :مطالبه طلب گردشکار :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم
داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق و جری تشریفات قانونی به تاریخ در وقت فوق العاده مقر شعبه به تصدی امضا کننده
زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده و پس از اخذ نظریه مشورتی اعضاء محترم شعبه به شرح پیوست النهایه ادامه رسیدگی ضروری
به نظر نمی رسد و با اعالم ختم رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشا رای می نماید .رای قاضی شورا در خصوص دادخواست خواهان آقای
محرم ولی محمدی به طرفیت آقای علیرضا یوسفی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت
تاخیر تادیه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نیز صورتجلسه مورخ  96/8/6و  96/9/2و نیز شهادت هماهنگ دو گواه مبنی بر خرید یک
دستگاه موبایل گوشی سامسونگ  3101و عدم پرداخت وجه گوشی فوق توسط خوانده آقای علیرضا یوسفی به خواهان آقای محرم ولی
محمدی با عنایت به نظریه مشورتی مورخ  96/8/30به شرح دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه خوانده حضور نیافته و دلیل و مدرکی بر
رد دعوی اقامه نکرده است با مدافعه به محتویات پرونده دعوی مطروحه به شرح فوق مثبت تشخیص و شورا در مانحن فیه با استناد به مواد
 1312و  1324ق.م و  230ق.آ.د.م و  198ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون ریال بابت اصل خواسته و وفق
مواد  502و  503و  515و  519ق.ا.د.م مبلغ دویست و دوازده هزار و پانصد ریال هزینه دادرسی و نشر آگهی  22/000تومان و خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست به تاریخ  96/5/28لغایت یوم الوصول وفق ماده  522ق.آ.د.م بر اساس تغییر شاخص اعالمی بانک
مرکزی که محاسبه ان به عهده واحد اجرای احکام مدنی می باشد جمعا در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف
 20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و  20روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی تهران می باشد.

 – 136522قاضی شعبه  503شورای حل اختالف منطقه  11تهران
آگهی حصر وراثت

آقای حسین بقائی نیکجه به شماره شناسنامه  3879مطابق دادخواست تقدیمی به کالسه پرونده  960507/101/96از این شعبه درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهلول بقائی نیکجه به شماره شناسنامه  386در تاریخ  1396/9/16اقامتگاه دائمی
خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به .1 :حسین بقائی نیکجه شماره شناسنامه  6879تاریخ تولد 1356/9/30
صادره از تهران پسر متوفی  .2عباس بقائی نیکجه شماره شناسنامه  1288تاریخ تولد  1345/5/20صادره از تهران پسر متوفی  .3کاظم بقائی
نیکجه شماره شناسنامه  685تاریخ تولد  1349/2/13صادره از تهران پسر متوفی  .4هدی بقائی نیکجه شماره شناسنامه  3431تاریخ تولد
 1351/5/16صادره از تهران پسر متوفی  .5ناهید بقائی نیکجه شماره شناسنامه  1095تاریخ تولد  1343/4/8صادره از تهران دختر متوفی
 .6فاطمه بقائی نیکجه شماره شناسنامه  6736تاریخ تولد  1360/7/16صادره از تهران دختر متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده  361قانون امور حسبی 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.

 -136525رئیس شعبه  105شورای حل اختالف مجتمع شماره  22تهران

 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد .

 135788رئیس شعبه  12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک تهران
آگهی حصروراثت

آقای محمود ابوالقاس��م بروجردی به ش��ماره شناسنامه  50282مطابق دادخواس��ت تقدیمی به کالسه پرونده 961375/12/96
ازاین شعبه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شمسی خانم پهلوان به شماره شناسنامه 580
در تاریخ  1396/6/8اقامتگاه دائمی خود بدورد زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به  -1 :محمود ابوالقاسم
بروجردی ش ش  50282ت ت  1336صادره از تهران فرزند متوفی  -2مس��عود ابوالقاس��م بروجردی ش ش  1422ت ت 1332
ص��ادره از تهران فرزند متوفی  -3منصور ابوالقاس��م بروج��ردی ش ش  50281ت ت  1335صادره از تهران فرزند متوفی  -4مینا
ابوالقاسم بروجردی ش ش  53780ت ت  1339صادره از تهران فرزند متوفی  -5مریم ابوالقاسم بروجردی ش ش  53781ت ت
 1341صادره از تهران فرزند متوفی و مرحوم ورثه دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده
 361قانون امور حسبی در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد اوباشد از تاریخ نشر
آگهی ظرف مدت یکماه به این شعبه تقدیم دارد و اال گواهی مربوط صادر خواهد شد .

 135784رئیس شعبه  12شورای حل اختالف مجتمع شماره یک تهران

آگهی تغییرات شرکت رهنماسیستم اندیش سهامی خاص به
شماره ثبت  177350و شناسه ملی 10102196787

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ
 1396/07/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد  - :خدمات درمانی،
بهداشتی  ،مراکز دیالیز در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای
الزم به موضوع ش��رکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه
اصالح گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()128109

دیدگاه

محمد جواد آذری جهرمی

شد ،اما
کرد می
که بانکداری الکترونیکی هم از آنها استفاده می
گیرد و
حاال دیگر این اختالالت به صورت هوشمند صورت می
شود.
ها محدودیتی ایجاد نمی
از این جهت برای بانک

فضای مجازی است .دور زدن فیلتر ،لینک پراکسی ،افزایش
امکانات تلگرام یا مسنجر جدید عللی است که در گروهها یا
کانالها پیشنهاد میشود.

New Tab

پیامرسانهای داخلی
اماننامه میخواهند

خطر بیخ گوش  40میلیون کاربر ایرانی

افزایش قابل توجه درخواست برای فیلتر شکن در پی فیلتر
ها کاربر ایرانی را در معرض خطرات امنیتی قابل
تلگرام ،میلیون
توجهی قرار داده است.
فناوران  -اگر استفاده از فیلترشکن پیش از این محدود به
های خبری فیلتر شده ،توییتر،
مندان به برخی سرویس
عالقه
فیسبوک و موارد مشابهی از این دست بود ،با فیلتر تلگرام40 ،
میلیون کاربر ایرانی محروم شده از این پیامرسان محبوب ،به
فکر استفاده از فیلترشکن افتادند .کاربرانی که سنین مختلفی
دارند و بسیاری از آنان از آگاهی س���ایبری کافی برخوردار
های زیادی
نیستند .همین موضوع سبب ش���ده تا نگرانی
درباره احتمال سوءاستفاده از تالش مردم برای دسترسی به
فیلترشکن به وجود بیاید.
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دسترسی به همه اطالعات کاربران
حتی اگر در هنگام خرید فیلترشکن واقعا به صفحه بانک
وصل شدید و فیلترش���کنتان را خریدید و حتی اگر این
فیلترشکن به خوبی روی دستگاه شما کار کرد ،باز هم خطر
در کمین اطالعات شماست.
اسالمیان با توضیح سازوکار فیلترشکنها و فضایی که برای
گیرد در این باره گفت:
استفاده توس���ط آنها صورت می
سوء
شرایط کار فیلترش���کنها به این صورت است که در فضای
کند و کاربر را
مجازی برای کاربران یک هویت جدید ایجاد می
با یک آیپی جدید و از کشوری دیگر به اینترنت وصل میکند
که این اتفاق ممکن است کاربران را وارد یک سیکل بکند که
در آن عالوه بر کاربران بانک فرد دیگری از اطالعات کاربران
بانک مطلع میشود.
وی توصیه ک���رد :در موقع انجام خریده���ای اینترنتی
فیلترش���کن خود را ببندید ،هرچند که در برخی موارد به
صرف نصب فیلترشکن بدافزارهایی هم با آن نصب میشوند که
ممکن است اطالعات شما را کپی و برای مبدا خود بفرستند.
توصیه میشود شهروندان از نصب فیلترشکنهایی که منبع
نامشخص دارد خودداری کنند .همچنین بهتر است برای انجام
خریدها و امور بانکی از اپلیکیشنهایی که بانکها طراحی
اند استفاده شود چرا که امنیت باالتری دارند.
کرده
خطر بیخ گوش میلیونها ایرانی
ها از
با فیلتر شدن سرویسی که  40میلیون نفر از ایرانی
آن استفاده میکردند ،طبیعی است که بخش بزرگی از این
کاربران به دنبال فیلترشکن برای دسترسی به ارتباطات سابق
خود باشند.
تلگرام نه فقط بستری برای برقراری تماس با دیگران ،که به
ابزار مهمی برای ذخیره کتاب و موسیقی ،دسترسی به اخبار
های گوناگون از رژیم غذایی گرفته تا
و اطالعات ،ارایه سرویس
های حقوقی بوده است.
مشاوره
در یک نمونه خیلی ساده ،فیلتر شدن تلگرام کار مراکز MRI
را مختل کرده چرا که آنها جهت وقتدهی از مراجعهکنندگان
ش���ان با تلگرام
خواس���تند عکس نسخه پزشک را برای
می
بفرستند.
به نظر میرس���د فیلتر ناگهانی تلگ���رام در کنار ضعف
های امنیتی نهادهای مختلف مانند مرکز ماهر و
رسانی
اطالع
افزار
ها ایرانی را با خطر مواجهه با بدافزار ،باج
پلیس فتا ،میلیون
و فیشینگ مواجه کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

زمانی نهچندان دور ،صنعت وبالگ در ایران همگام با
دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی
ایرانی پا به پای نمونههای بینالمللی رقابت میکرد.
اما امروز دیگر نامی از صنعت وبالگ ایران به جا نمانده
و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعالم کرده به زودی
سرویس خود را خاموش خواهد کرد.
در مصاف آزادی و امنیت ،داخلیها صحنه رقابت را به
برخی نگاههای تنگنظرانه واگذار کردند و در کنارش
صحبت از پروژههایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها
با تصدی دولتها به سرانجامی نرسید.
داد که
در این میان آمارهای سال  ۹۲خبر از آن می
بیش از  ۲۵درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن
اس���ت ،اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم
به ش���بکههای اجتماعی ،کم کم این س���رویسها در
زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان
ظرفیتهای دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش
روی شبکههای اجتماعی داخلی را رفع کند.
بدونش���ک هر زمان صحبت از توسعه سرویسهای
ایرانی میشود ،همواره به حجم ریالی حمایت دولت از
این سرویسها توجه میش���ود و در این میان فراموش
میشود که س���رویسهای بومی برای توسعه عالوه بر
پشتیبانی مالی ،نیازمند اماننامهای در حوزههای قضائی
و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارایه
چنین تضامینی نیست .بالطبع در نبود شرایط مناسب
برای رشد محصوالت ایرانی ،مردم منتظر حل مشکالت
داخلی نماندند و با استفاده از سرویسهای بینالمللی به
استفاده از ش���بکههای اجتماعی ادامه دادند و عالوه بر
رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و ،...بخش قابل توجهی از
ظرفیتهای اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و
معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.
حاال در ش���رایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر
کش���ورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر ش���بکههای
اجتماعی بینالمللی را ندارند و البته سادهترین راهحل(!)
برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال
آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکههای داخلی ،آن هم
از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها
است .یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقالب بارها بر
کلیدواژه "ما میتوانیم" تاکید فرمودهاند ،نخبگان ما توان
توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند ،مشروط بر
آنکه همه شرایط ،تاکید میکنم همه شرایط فراهم باشد
و البته این مهم به عزمی همهجانبه و زمان نیاز دارد.
منبع :صفحه اینستاگرام وزیر

آگهی تغییرات شرکت ساربان گشت کویر با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  243066و شناسه ملی
10102837688
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1395/08/05
و مجوزشماره 952/126/10367مورخه 95/08/05میراث فرهنگی تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :حامد روشنی به سمت مدیر عامل و عضو هئیت مدیره (خارج
از شرکاء) و آقای محمود بهرامی به سمت رئیس هئیت مدیره و کبری رودباری
به سمت عضو هئیت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند .کلیه اسناد
واوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود
اسالمی با امضای منفرد رئیس هئیت مدیره و نامه های عادی و اداری با امضای
مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

آگهی تغییرات شرکت آبشکن ساز سهامی خاص به شماره
ثبت  141433و شناسه ملی 10101844456
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی بطور ف��وق العاده مورخ
 1396/07/01تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د  :آقای علی اصغر خدایاری به
ش��ماره ملی  1533366195به س��مت مدیر عامل و عضو آقای محمود
غنی پور به ش��ماره ملی  4579570316به س��مت رئیس هیئت مدیره
آقای علی عمران خورانی به ش��ماره ملی  4898429629به سمت نایب
رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند  .کلیه اوراق و
اس��ناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،برات ،قراردادها و
عقود اس��المی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا
همرا با مهر شرکت معتبر است .

آگهی تغییرات شرکت ایده تک پارمیس با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  273856و شناسه ملی 10103022928
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1396/07/29
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :محمد حجت به ش��ماره ملی 0043172229
(خارج از شرکاء) و عباس قاسمی شریف به شماره ملی ( 0450995240خارج
از ش��رکاء) و حامد غفوری به شماره ملی ( 0072845775خارج از شرکاء) و
علیرضا رحیمی یگانه به شماره ملی ( 0014180642خارج از شرکاء)  ،بعنوان
اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.

آگهی اصالحی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد با
مسئولیت محدود به شماره ثبت  335542و شناسه ملی
10103722859
پیرو آگهی تغییرات بشماره مکانیزه  139530400901129446مبلغ
انتقالی به آقای محمدحس��ین ثقفی  15000000ریال صحیح است لذا
لیس��ت بعد از نقل و انتقال بش��رح زیر اصالح میگردد آقای حمید رضا
دهناد  0452618576دارای 202500000ریال س��هم الش��رکه خانم
بهار حسین زاده  0070187118دارای  82500000ریال سهم الشرکه
آقای محمد حسین ثقفی 0075470861دارای  15000000ریال سهم
الشرکه

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()128110

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()128111

آگهی تغییرات شرکت مسیر گستر سپهر شرکت سهامی
خاص به شماره ثبت  377141و شناسه ملی 10320276590
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ1396/02/12
تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :خانم زهرا مصطفلو به شماره ملی 0065486498
سمت بازرس اصلی و آقای هاشم شادان فر کد ملی  3450062980به سمت
بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()128112

آگهی تغییرات شرکت ایده تک پارمیس با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  273856و شناسه ملی 10103022928
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1396/07/29تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  - :حامد غفوری به شماره ملی ( 0072845775خارج از شرکاء) به سمت
رئیس هیئت مدیره و علیرضا رحیمی یگانه به ش��ماره ملی 0014180642
(خارج از ش��رکاء) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد پور مهدیان به
ش��ماره ملی  0053712102به س��مت مدیر عامل (خارج از شرکاء و اعضاء
هیئت مدیره ) تعیین گردیدند - .کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها
و چک و سفته با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر
شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل با مهر شرکت معتبر
است -حدود اختیارات مدیرعامل به شرح تعیین شده و اجرای مصوبات هیئت
مدیره تعیین گردید.
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی یادگار سازه عمران سهامی
خاص به شماره ثبت  233804و شناسه ملی 10102747920
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/11تصمیمات
ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از  8به  7نفر کاهش یافت و ماده
مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.
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آگهی تغییرات شرکت پویش جاوید گیتی با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  444984و شناسه ملی
14003713681
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/03/10
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د  - :آقای علی تنها به کدملی 0056784422
با پرداخت مبلغ 500000ریال به صندوق ش��رکت در ردیف شرکا قرار
گرفت  - .درنتیجه س��رمایه ش��رکت ازمبلغ 1000000ری��ال به مبلغ
1500000ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساس��نامه تغییرواصالح
گردید - .اس��امی ش��رکاء ومیزان س��هم الش��رکه هریک ازشرکاء پس
ازافزایش س��رمایه بشرح زیرمی باش��د- :آقای علیرضا درزی رامندی به
کدملی  4390520245دارنده مبلغ 500000ریال سهم الشرکه -آقای
جالل پهلوان به شماره ملی  0071365710دارنده مبلغ 500000ریال
سهم الش��رکه  -آقای علی تنها به کدملی  0056784422دارنده مبلغ
500000ریال س��هم الش��رکه  -محل ش��رکت به تهران ش��هر تهران-
اندیشه-خیابان شهید دکتر بهش��تی-خیابان داریوش-پالک -14طبقه
سوم-واحد جنوبی-کد پستی 1569656133تغییر یافت و ماده مربوطه
در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید- .تعداد اعضای هیئت مدیره بین
 2ت��ا  4نفر تعیین گردید و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساس��نامه به
ش��رح فوق تغییر و اصالح گردید- .حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل
چک  ،س��فته،برات و اوراق تعهد آور و قراردادهای عقود اسالمی واوراق
عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت معتبر میباشد
و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح فوق تغییر و اصالح
گردید .
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