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بازار مجازی روستاییان
در انتظار اینترنت پرسرعت

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس
جمهور درباره آموزش روستاییان و توسعه اینترنت
در روس���تاها گفت :در دولت یازدهم وزیر وقت
ارتباطات اقدامات موثری را انجام داد و گسترش
اینترنت در سطح روس���تاها را به شکل مطلوبی
محقق کرد به طوری که  30هزار روستا به طور
کامل از اینترنت بهره مند شدند که امیدواریم در
دولت دوازدهم نیز این رقم پیگیری شود تا بتوانیم
بازار مجازی الزم برای روستانشینان را فراهم کنیم.
ایسنا  -ابوالفضل رضوی افزود :تصور میکنم در
سال  97همه روستاهای کشور از اینترنت پرسرعت
مند شوند و از اینترنت برای ایجاد اشتغال پایدار
بهره
های
 ،افزایش درآمد روستایی و همچنین آموزش
الزم استفاده کنند.

تعداد تاکسیها با ایجاد سامانهای،
معلوم میشود

ی شهری کشور گفت:
سرپرست اتحادیه تاکسیران 
برای سال آینده نوسازی  30هزار دستگاه تاکسی
فرسوده با رویکرد پایین آوردن نرخ سود بانکی را
در نظر گرفتهایم و همچنین نوسازی ناوگان ون
و استفاده از منابع ماده  12که تا کنون نیز تحقق
نیافته بود را در دستور کار قرار دادیم.
کنون سامانه جامع
ایس��نا  -ضامنی افزود :تا
دانستیم چه تعداد تاکسی
آماری نداشتیم و نمی
داریم .بنابراین در شش ماه گذشته این اقدام را در
دستور کار قرار دادیم و تقریبا  90درصد کارهای
این سامانه انجام شده و از ابتدای سال آینده روی
موبایل مدیران قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند هر
خواهند به هنگام
تحلیل از حوزه تاکسیرانی می
داشته باشند.
هایی در راستای توانمندسازی
وی گفت :طرح
سازمان تاکسیرانی و کمک به رانندگان در حوزهای
بیمه و قطعات یدکی ارزان قیمت را در دستور کار
قرار داریم .همچنین در بحث س���رویس مدراس
وحمل و نقل دانش آموزی که به اتحادیه تاکسیرانی
تکلیف شده دستورالعملها را اصالح و به وزارت
کشور فرستادیم.ضامنی ادامه داد :سامانه سپند که
کلیه فرایند سرویس مدارس در قالب این سامانه
انجام خواهد شد کار مشترکی با وزارت آموزش و
پرورش اس���ت که این امر را در دستور کار داریم.
همچنین برای س���ال آینده نیز قصد استفاده از
ظرفیت سامانه تاکس���یرانی برای انجام کارهای
های آموزشی را در دستور
امدادی و برگزاری دوره
کار داریم.
طومار
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های اجتماعی ،محسن هاشمی انتساب این صفحات را به خانواده
اهلل هاشمی در شبکه
آیتاهلل هاشمی صفحهای ایسنا -پیرو انتشار برخی مطالب در صفحات منسوب به مرحوم آیت
های منتسب ،بعضا خودجوش ،تقلبی و بعضا هوادارانی هستند که هیچ ارتباط تشکیالتی با
در فضای مجازی ندارد هاشمی تکذیب کرد .محسن هاشمی گفت :صفحات و کانال
خانواده هاشمی ندارند و شناختی نیز از آنها نداریم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی سیاست کشور را اعالم کرد:

مهاجرت کاربران به پیامرسان داخلی ،بدون فیلتر تلگرام

دبیر ش���ورای عالی فضایی مجازی گفت :باید شرایطی
را فراهم کرد که کاربران ایرانی ،بدون فیلتر تلگرام به یک
پیامرسان داخلی مهاجرت کنند.
فناوران  -ابوالحسن فیروزآبادی در همایش افتا با موضوع
کالن داده و اینترنت چیزها که روز گذشته به میزبانی مرکز
مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری برگزار شد ،گفت:
خدمات فض���ای مجازی باید ملی ش���ود و تنها در صورت
خودکفایی در این حوزه به عنوان یک ملت هویت خواهیم
داش���ت .در غیر این صورت به اتباع ملتهای دیگر تبدیل
ش���ویم و به جای افراد ایرانی ،افراد تلگرامی و واتساپی
می
ایجاد میشوند .موتورهای جستوجو ،شبکههای اجتماعی و
میل و خدمات ابری باید حتما
ها ،شبکه ارتباطی ای
رسان
پیام
ملی شوند.
وی با بیان اینکه ما در ح���وزه خدمات ابری اولویت را بر
پالتفرمها گذاشتیم ،افزود :ما در هیچ یک از خدمات ابری
خودکفا نیستیم .حتی در شبکه اجتماعی سرگرمی همروی
یک شبکه عقبافتاده مانند تلگرام هستیم .عقبافتاده از این
ش از شکلگیری فضای مجازی است
جهت که مربوط به پی 
کند ،نه هویت مشخصی
و از امکانات الکترونیکی استفاده می
دهد مطالب به بحث
هایش اج���ازه می
دارد و نه در کانال
گذاشته شود.
به گفته او در فض���ای جدید مجازی م���ا مجبوریم از
جوی بومی
تو
های جس 
ها) ،ماشین
سکوهای بومی (پلت فرم
های ایرانی استفاده کنیم .دولت مصمم است تا
رسان
و پیام
سازوکار حمایت از تولید پلتفرمهای خدمات پایه را فراهم
کند تا با مش���ارکت آگاهانه مردم و بخش خصوصی این
سکوهای ارتباطی تولید شود.
وی ادامه داد :با گسترش شبکههای مجازی و شرکتهایی
همچون گوگل ،فیسبوک و تلگرام مرزهای جغرافیایی و حتی
هاند و اگر قرار است هویت ایرانی بودن
ملتها تضعیف شد
خود را حفظ کنیم ،خود باید تولیدکننده دانش و ابزارهای
مورد نیاز خود در عرصه فضای مجازی باشیم.
رییس مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه امنیت یک
امر اجتماعی است که باید با نوآوری همراه باشد افزود :اگر
ای که فضای
نوآوری وجود نداشته باشد با گسترش و توسعه
های فاقد
مجازی و دنیای کالن داده و اطالعات دارد ،دولت
تر شده و به سمت نابودی
تر و منفعل
روز کوچک
نوآوری روزبه
میروند.
فیروزآبادی با بیان اینکه حضور در فضای مجازی نیازمند
دهندگان محتواست ،گفت :باید
رابطه دوطرفه کاربران و ارایه
ها مشخص شود تا از حریم خصوصی و امنیت به
همه هویت
طور عام پاسداری شود.

فیروزآبادی :ما در
هیچ یک از خدمات
ابری خودکفا نیستیم.
حتی در شبکه اجتماعی
سرگرمی همروی یک
شبکه عقبافتاده
مانند تلگرام هستیم

رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت :در جلسات متعددی
در این مرکز با حضور  ۲۴دستگاه اجرایی کشور ،اصول الزم
برای استفاده از اینترنت چیزها استخراج و مدون شده است
تا هم حریم خصوصی هموطنان و هم امنیت عمومی رعایت
شود.
های جهانی خصوصی تولید
وی یادآور ش���د :حتی بنگاه
کننده کالن داده نیز برای حفظ حریم خصوصی مردم اهمیت
فراوانی قایل هستند.
های بومی و تصویب قوانین
وی افزود :با تقویت پیامرسان
مهم در حوزه فضای مجازی باید ش���رایطی فراهم کرد که
کاربران ایران���ی بدون نیاز به فیلترک���ردن تلگرام از آن به
پیامرسانهای ایرانی مهاجرت کنند.
های حمایتی
رییس مرکز ملی فضای مجازی گفت :سیاست
گذاری
و هدایتگرانه دولت همراه با حکمرانی چاالک و مقررات
تواند هم مقررات دست و پاگیر قبلی را بردارد و
به موقع می
هم فضای سالم رقابتی در عرصه فضای مجازی به وجود آورد.
دلیل اصلی حمالت سایبری
رییس مرکز مدیریت راهبردی افت���ا نیز در این همایش
گفت :هش���تاد درصد حمالت در فضای مجازی به دلیل
نداشتن اطالع و دانش کافی در این حوزه است.
رضا جواهری ب���ا بیان اینکه حض���ور در فضای مجازی
رسانی است گفت :دانلود و استفاده از
مستلزم آموزش و آگاهی
نرمافزارهای ِکرَک شده ،قفل شکسته و رایگان موجب شده
است تا حمالت در فضای مجازی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی محل انتشار اسناد محرمانه و
خصوصی نیست گفت :بدافزارها و ویروسها در فضای مجازی
شوند و
جا می
به راحتی با استفاده از فلش ها و  USBها جابه
ها و مردم باید بسیار مراقب این موضوع باشند.
سازمان

انسان مجازی در ایران ظهور کرده ،در امریکا نه

هایی
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی گفت :ویژگی
در کشور ما وجود دارد که باعث شده امروزه ایران شاهد ظهور انسان مجازی
باش���د .انس���انی که دین و مفاهیم اجتماعی و زمان و مکان باید به شکل
دیگری برای او تعریف شود.
های کتابخوان
نیا در سومین نشست از سلسه نشست
مهر  -علیرضا قائمی
های حوزه مبانی نظری
تخصصی مطالعات فضای مجازی که به معرفی کتاب
و فلسفه مجازی اختصاص داش���ت ،با معرفی کتاب «بسترهای اطالعات
دیجیتال» گفت :فضاهای مجازی صرفا فضاهایی نیستند که اطالعات در آنها
آید که این کلمه
انباشته شده است .کلمه اینفورمیشن از کلمه «فرم» می
ها را به عنوان چیزهایی
سابقه طوالنی در فلس���فه غرب دارد .افالطون فرم
که مقابل ماده قرار دارند ،مطرح کرد و به عنوان چیزهایی که در عالم مثال
ها را به عنوان چیزهایی که مقابل ماده قرار دارند،
وجود دارند .ارسطو هم فرم
مطرح کرد .در این خلق صورت در نگاه اول ممکن اس���ت بگویید فضاهای
شوید،
شوند ،اما وقتی دقیق تر می
های افالطونی نزدیک می
مجازی به ایده
اندیشه ارس���طویی در بن عصر اطالعات وجود دارد که در واقع اطالعات
یعنی صورت از ماده جدا می شود و حال بحث بر سر این است که این خلق
گیرد و
صورت تماما در نظام منطقی و براساس ریاضیات و منطق صورت می
یا نه چهره فرهنگی دارد؟
نیا افزود :نسبت انس���ان با اطالعات در فضای مجازی صرفا نسبت
قائمی
کسب معلومات نیست و به تعبیر بعضی از فالسفه انسان مجازی انسانی است
که مجازی بودن نحوه زندگی و س���بک زندگی و سلوک او در متن زندگی
کند.
است و فضای مجازی فضایی است که انسان مجازی در آن زندگی می

هایی که در
های امروزی را بس���نجید ،تفاوتی را در میان انسان
اگر انسان
کنید .فضای مجازی
فضای مجازی هستند و آنها که نیس���تند احساس می
کنیم و این فضا مفهوم مکان را
فضایی شده که در آن تنفس و زندگی می
دهد .زمان و مکان در فضای مجازی متفاوت است .بنابراین
برای ما تغییر می
کند ،با انسان مجازی مواجه
در عصری که فضای مجازی س���یطره پیدا می
اید ،تفاوت دارد.
شویم و این انسان با انسانی که در طول تاریخ دیده
می
وی با بیان اینکه به اعتقاد من این انس���ان مجازی امروزه در ایران پیدا
شده و حتی در امریکا هم پیدا نشده است ،تاکید کرد :در کشورهای غربی
با اینکه مرکزیت دارند در عصر اطالعات ولی این انسان مجازی به معنای
دقیق کلمه در ایران پیدا ش���ده و دلیل آن هم این است که در کشورهای
غربی و امریکا به خاطر فردگرایی که وجود دارد ،فضای مجازی خودش را
چندان نشان نداده است و حتی آنها در حد ما از فضاهای مجازی استفاده
هایی در کشور ما وجود دارد که باعث شده امروزه ایران
کنند .ویژگی
نمی
شاهد ظهور انسان مجازی باشد .انسانی که دین و مفاهیم اجتماعی و زمان
و مکان باید به شکل دیگری برای او تعریف ش���ود و در این عرصه جدید
باید ببینید این انسان چگونه انسانی است و مفهوم تکلیف هم در این فضا
تغییر مییابد.
قائمی نیا تاکید کرد :خواهش من این است که متفکران ما به این مساله
دقت بیشتری داشته باشند .مساله امروز ما فیلترینگ فضای مجازی نیست،
تر به آن نگاه کنیم .ما اکنون در ایران با انسان مجازی روبرو
بلکه باید عمیق
هستیم که هنوز در بسیاری از کشورها ظهور پیدا نکرده است و در کشورهای
جهان سوم بیشتر شاهد آن هستیم.

جواهری گفت :براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی
کشور ،مرکز مدیریت راهبردی افتا موظف است کلیه حوادث
فضای مجازی را در حوزه دستگاههای زیرساختی بررسی و
رسیدگی کند.
زارع ،معاون اجرایی مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست
جمهوری نیز با بیان نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث
فضای مجازی گفت :مرکز افتا برای آموزش کارکنان و مدیران
دستگاههای اجرایی و سازمانهای کالن کشوری دورههای
آموزش���ی تخصصی را در نظر گرفته است که بخشی از آن
ریزی بیشتری این
امسال برگزار شد و سال آینده با برنامه
ها برگزار خواهد شد.
دوره
براساس این گزارش همایش یک روزه علمی تخصصی
افتا با عنوان "کالن داده-اینترنت چیزهاء به همت مرکز
مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری دوشنبه  ۲۱اسفند با
حضور جمعی از مدیران و کارشناسان  ITو حراست دستگاهها
های دولتی در تهران برگزار شد.
و سازمان
ظرفیت رسانهای کشور باید تغییر کند
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز دیروز در حاش���یه
ای
جشنواره فاوا درباره راهکار رفع وابستگی به قابلیت رسانه
های متولی رسانه امروز معتقدند شیوه
تلگرام گفت :دستگاه
فعلی همین است و نیاز به تغییر را احساس نکردند اما قطعا
های
ای در کشور نیاز به تغییر و تدوین سیاست
ظرفیت رسانه
کالن جدید است.
محمد جواد آذری جهرمی درب���اره اینکه یکی از دالیل
رسان است ،برای
اقبال تلگرام بین مردم قابلیت رسانه این پیام
پاسخگویی به نیاز رسانه مجازی در کشور و پُر کردن این خأل
و رفع وابستگی به این قابلیت تلگرام در عین حال که وزارت
ارتباطات متولی رسانه و محتوا در کشور نیست ،چه راهکار و
پیشنهادی وجود دارد گفت :باید این سوال را مسووالن وزارت
ارشاد و سازمان صدا و سیما پاسخ بدهند که متولی رسانه
گویند شیوه ما همین است و
ها امروز می
هستند .این دستگاه
احساس به نیاز تغییر نمیکنند.
وزیر ارتباطات ادامه داد :اما قطعا این حوزه از دید من به
ای نیاز
کننده از ظرفیت رسانه
عنوان یک شهروند و استفاده
به تغییر دارد.به گفته وی ،متولی این تغییر مشخص است و
شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی باید
به این مساله ورود کنند و سیاستگذاری کالن انجام دهند.
جهرمی گفت :دستگاههای متولی از جمله وزارت ارشاد و
سازمان صدا و سیما و فعاالن این عرصه از جمله رسانهها باید
نیازهای خود را برای تغییر شرایط فعلی و تدوین سیاستهای
کالن جدید به شورای عالی فضای مجازی اعالم کنند.
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شــماره پرونده/96 :ق/ع 960734/به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلســه شــورای حل اختالف
شــماره  8قم بتصدی امضاء کنندگان ذیل تشــکیل اســت و پرونده به کالســه 9609972520800983
تحت نظر اســت مالحظه می شود خواهان قدرت ا ..ذوالفقاری ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین
خواسته را نموده لذا شورا با تشخیص فوریت صدور قرار و نظر به فراهم شدن شرایط صدور قرار تامین
خواســته به شــرح زیر مبادرت به صدور قرار می نماید :قرار تامین خواسته در خصوص تقاضای قدرت ا..
ذوالفقاری فرزند فتح ا ..ساکن قم ،جاده کوه سفید ،ک  ،4پخش صبا بطرفیت خوانده آقای علیرضا مورتمی
فرزند محمد رضا ســاکن مجهول المکان مبنی بر صدور قرار تامین خواســته و توقیف اموال خوانده بابت
یک فقره چک به مبلغ  19000000ریال نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران به شــماره  191906با توجه
به مســتندات خواهان و تشــخیص فوریت توقیف اموال خواندگان متضامنا توسط شــورا مستندا به مواد
 108قانون آیین دادرســی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب قرار تامین خواســته و اموال بالمعارض و به
اســتثناء مســتثنیات دین خوانده به مبلغ  19000000ریال صادر و اعالم می نماید .قرار صادره بالفاصله
پس از ابالغ قابل اجراء می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شماره  8قم
برگ اجرائیه
کالســه پرونده دادرسی  178/38/96تاریخ  96/12/12مشخصات محکوم له بانک صادرات قم به
نمایندگی علی حاجی پور و مدیریت اســماعیل هلل گانی نشانی شهرستان قم خیابان امام خمینی سرپرستی
بانــک صادرات مشــخصات محکوم علیهم علی ســاور علیائی فرزند اکبر  -محمود ســخنور فرزند محمد هر
دو به نشــانی مجهول المکان محکوم به :به موجب دادنامه شــماره  1105 - 96/9/305مورخه  -شــورا
شــعبه  38شــورای حل اختالف اســتان قم قطعیت حاصل کرده اســت .محکوم علیهم محکوم به پرداخت
اصل خواســته به نفع محکوم له به مبلغ  50/068/999ریال طبق رای صادره و پرداخت هزینه دادرسی
به مبلغ  1/381/700ریال و کلیه خســارات دادرســی و حق الوکاله وکیل و جریمــه تاخیر تادیه از تاریخ
سررسید تسهیالت لغایت اجرای کامل حکم در حق خواهان و هزینه نیم عشر دولتی در حق دولت می باشد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه  38قم  -محمد کشاورزی
اجرائیه
شــماره اجرائیــه 9610420059700290 :شــماره پرونــده  9509980059700639:شــماره
بایگانی950857:مشــخصات محکوم له بانک مهر اقتصاد استان گلستان نشانی استان گلستان شهرستان
گــرگان گرگان خیابــان ولی عصر (عج) نبــش عدالت  15مشــخصات محکوم علیه  -1علیرضا کشــیری نام
پدر محمد رضا نشــانی اســتان گلســتان شهرســتان کردکوی خیابان مصلی کوچه معلم  4ساختمان نهال 4
  -2مراد محمد بندی نام پدر قربان محمد نشــانی مجهول المکان  -3وحید رضا کشــیری نام پدر محمدرضا نشــانی استان گلســتان شهرســتان کردکوی خیابان مصلی کوچه معلم  4ســاختمان نهال  4محکوم به
 :بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره  9610090059701350و شــماره دادنامه مربوطه
 9609970059700587نامبرده را به پرداخت مبلغ نهصد و بیســت میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ
ســی و دو میلیون و هفتصدو پنجاه و هشــت هزارریال هزنیه دادرســی و مبلغ بیســت و ســه میلیون و
دویســت و هشــتاد هزارریال حق الوکاله وکیل مرحله بدوی نیز خســارت تاخیرتادیه بــر مبنای نرخ تورم
شــاخص بانک مرکزی جمهوری اســالمی از تاریخ سررســید چک تا زمان وصول محکوم به در حق خواهان و
پرداخت مبلغ  46/000/000ریال بابت نیم عشــر دولتی در حــق دولت اجرای حکم منوط به تادیهخ مابه
التفاوت هزنیه دادرســی از ســوی خواهان میباشــد رای صادره غیابی و وصول نیم عشــر بر عهده اجرای
احکام مدنی میباشد4749.
مدیردفتر شعبه هشتم دادگاه حقوقی گرگان
دادنامه
کالســه پرونده  857/38/96شــماره دادنامه  1484 - 96/10/16خواهان بانــک مهر اقتصاد به مدیریت
ســید ضیاء الدین ایمانی و مهدی رمضانی به وکالت مریم وکیلی آدرس قم خ  7تیر کوچه  1ســاختمان دیوان طبقه
اول واحــد  4خوانــدگان  -1ابوالفضــل عزیزی فرزند عوض علــی آدرس مجهول المکان  -2احمــد علی تاری فرزند
علی اصغر آدرس قم نیروگاه جواد االئمه  20متری طباطبایی نبش کوچه  3پالک  7خواســته مطالبه وجه به اســتناد
 1فقــره چک عهده بانک ملی ایران شــعبه به مورخه  1395/12/12به مبلــغ  110/000/000ریال بانضمام کلیه
خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تاریخ چک لغایت اجرای حکم ،حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی گردشکار:
خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خواندگان فوق تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه در وقت
مقرر ،شــورا با عنایت به جامع محتویات پرونده ،مفاد دادخواســت تسلیمی و مدارک پیوستی از جمله مالحظه مصدق
مســتندات تقدیمی ،ختم رســیدگی را اعالم و به شــرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .رای شورا با استعانت
از خداونــد قــادر متعال نظر به دادخواســت خواهان بانک مهر اقتصاد به مدیریت ســید ضیــاء الدین ایمانی (مهدی
رمضانــی) بــه وکالت مریم وکیلی به طرفیــت خواندگان  -1ابوالفضل عزیزی  -2احمد علی تاری به اســتناد  1فقره
چک متعلق به آقای احمد علی تاری عهده بانک ملی ایران شــعبه به شماره سریال  978497بتاریخ 1395/12/12
ظهرنویــس خوانــده ردیف اول و گواهینامــه عدم پرداخت بانک ملت شــعبه توحید قم به مورخــه  95/12/15به
انضمام کلیه خســارات دادرســی از جمله خســارت تاخیر تادیه از زمان سررســید تاریخ چک لغایت اجرای حکم ،حق
الوکاله وکیل و هزینه دادرســی ،علیهذا شورا مســتندا به ماده  199قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به جامع
محتویات پرونده و مفاد دادخواســت تســلیمی و اســتماع اظهارات وکیل و الیحه تقدیمی وکیل و مدارک پیوستی از
جمله مالحظه مصدق و گواهی استعالم صورت وضعیت تسهیالت بنحو اقساطی وکالتی به شماره - 11155445 - 1
 102که به تائید طرفین رســیده و گواهی استعالم صورت وضعیت تسهیالت وام گیرنده آقا ابوالفضل عزیزی بابت
دریافت اصل تسهیالت به مبلغ  100/000/000ریال و نرخ سود  21درصد جمعا بمبلغ  135/000/000ریال طی
مدت  36ماه از قرار ماهیانه مبلغ  3/770/000ریال از تاریخ سررسید اولین قسط بمورخه  1394/10/25لغایت
 1397/9/25و پرداخت تعداد  9قسط و مانده اصل بدهی بمبلغ  104/000/000ریال و مانده بدهی وجه التزام
(خســارت تاخیر تادیه دین) بمبلغ  11/000/000ریال و نرخ خســارت تاخیر تادیه  6درصد و محاســبه جمعی نرخ
ســود و خســارت تاخیر تادیه تسهیالت  27درصد و جمع کل مانده بدهی  115/000/000ریال طبق آخرین صورت
وضعیت بدهکاری تســهیالت وام گیرنده بتاریخ  1396/4/14و تائید رســید پرداختی تســهیالت نامبرده که توسط
وکیل  /نماینده خواهان ارائه گردیده ،که جملگی داللت بر دریافت تســهیالت به مبلغ فوق الذکر توســط وام گیرنده
داشــته و چک موصوف بابت تضمین قرارداد اخذ شــده و با توجه به اینکه به گردش درنیامده و از منشــا خود جدا
نشده است لذا ایرادات به قرارداد پایه قابل استماع است و چک موصوف در حدود قرارداد پایه قابل مطالبه است
و اینکه با مالحظه قرارداد فیمابین طرفین پایان قرارداد تســهیالت در مورخه  1397/9/25می باشــد که قرارداد،
کــه تشــخیص بانک معتبر بوده که در ایــن صورت بانک مربوطه میتواند قرارداد را به صورت یک طرفه فســخ کلیه
مطالبات ناشــی از قرارداد تبدیل به دین حال می شــود و نظر به اینکه خوانده (وام گیرنده) در قرارداد ضمن عقد
خارج الزم متعهد گردید عالوه بر اصل مبلغ تسهیالت از تاریخ انقضاء مهلت تخلف و ارائه تعهد تا تاریخ تسویه نهایی
آن مبلغی معادل نرخ ســود تســهیالت بعالوه  12درصد در سال را نسبت به اصل تسهیالت که به عنوان وجه التزام
بر ذمه وی تعلق می گیرد به بانک بپردازد و تبصره در قرارداد قید گردیده در صورتی که بانک بر اساس این ماده
قرارداد قید گردیده در صورتی که بانک بر اساس این ماده قرارداد را فسخ نماید مراتب را به اطالع خوانده خواهد
رســاند و با توجه به اینکه مدت زمان قرارداد به اتمام نرســیده و در صورت تخلف دریافت کنندگان تسهیالت بانک
(خواهان) بایستی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و نظر به اینکه این نوع عقد از عقود الزم می باشد ،نسبت به
مراجعه به محاکم جهت تنفیذ فسخ قرارداد نیز اقدام نمایند و متعاقب این امور جهت وصول مطالبات اقدام صورت
گیــرد در حالــی که با وصف صراحت قرارداد موصوف خواهان اقدامی جهت این امور به عمل نیاورده اســت و اینکه
خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلســه مقرر حاضر نگردیده و دفاعی معمول نداشــته اســت بنابراین شورا ضمن
استصحاب بقاء دین خواندگان و با توجه به اینکه دلیل و مستندی که حاکی از برائت ذمه خواندگان یا بی اعتباری چک
موصوف باشد ارائه ننموده اند لذا خواسته خواهان را اوال در مورد اصل خواسته در حدود اقساط سررسید شده تا
تاریخ  96/10/25به تعداد  16قســط وارد تشــخیص داده ،مستندا به مواد  522 ، 519 ، 515 ، 198قانون آیین
دادرســی مدنی و مواد  313 ، 310و  314قانون تجارت ناظر به ماده  249همان قانون و مواد ، 223 ، 219 ، 10
 1284 ، 271و  1301قانــون مدنــی بند (ب) تبصره الحاقی به ماده  2قانون صدور چک و ماده واحده استفســاریه
تبصره مذکور مصوب  1376/3/10مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب
سال  1376و قانون الحاق دو تبصره به ماده  15اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ،حکم بر محکومیت خواندگان
بنحو تضامنی به پرداخت مبلغ  60/320/000ریال بابت اصل دین و سود ناشی از قرارداد و ثانیا در خصوص تاخیر
تادیه اقســاط سررســید شده با توجه به ماده  522قانون آیین دادرسی مدنی متضمن حکم آمره ای در باب خسارت
تاخیر تادیه اســت که بموجب آن هر گونه قراردادی که به تراضی طرفین بر مازاد این حکم تعیین و واقع گردد آن
مبلغ مازاد بال اثر است و قرارداد تنظیمی فیمابین خواهان و وام گیرنده که بر اساس ماده  15قانون عملیات بانکی
بدون ربا الزم االجرا گردیده ،هرگز داللتی بر ضرورت اجرای قرارداد یا شرطی که بلحاظ ممانعت با موازین شرعی و
قانونی که باطل و حرام باشــد ،ندارد و اشــتراط مبلغی زائد بر ماخذ مقرر در ماده  522قانون مزبور بلحاظ حمایتی و
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هشدار پلیس فتا درباره
سایتها و اپهای صیغهیاب

رییس پلیس فتای اس���تان بوش���هر درباره
یابی
برداری به اسم سایت و اپلیکیشن صیغه
کاله
هشدار داد.
پلیس فتا  -مهدی قاسمی با تاکید بر اینکه
یکی از مهمترین سو استفاده از فضای مجازی،
انتشار اطالعات خصوصی کاربران است گفت:
های
کاربران زیادی در فضای مجازی ،ش���بکه
رسان
افزارهای پیا م
اجتماعی و به خصوص نر م
تلفن همراه اقدام به انتشار اطالعات خصوصی
و تصاویر به اصطالح س���لفی خ���ود میکنند.
متاس���فانه برخی از این کاربران باور ندارند که
ترین اطالعات شخصی
مجرمان سایبری از ساده
که کارب���ر درصفحات اجتماعی خود منتش���ر
میکند سوءاستفاده میکنند.
افزار و یا عضویت
وی در خصوص فروش نرم
یاب ،از شهروندان بوشهری
های صیغه
در کانال
خواس���ت به هیچ عنوان فریب ایلیکیشنهای
صیغهی���اب را نخورن���د و قربان���ی اینگونه
افزارها نشوند چرا که ممکن است خطرات
نر م
ناپذیری آنان را تهدید کند.
جبران
این مقام ارش���د انتظامی افزود :افرادی که
تصویر آنان در اینگونه س���ایتها و نرمافزارها
وجود دارد ،وجود خارجی نداشته و فقط تصویر
آنها در این س���ایتها یا گروهه���ا قرار دارد،
تصویری که حتی ممکن است فتوشاپی باشد.
رییس پلیس فتای اس���تان بوشهر افزود :این
افراد با استفاده از تصاویر سلفی که کاربران در
فضای مجازی منتش���ر کردهاند سعی میکنند
س���ایت خود را بروز رس���انی کرده و اهداف
مجرمانه خود را که همان سوءاستفاده از کاربران
فضای مجازی است را عملی کنند.
وی یکی دیگ���ر از مهمتری���ن خطرات این
نرمافزارها را وجود صفحات جعلی یا فیشینگ
نام برد و گفت :کاربران ممکن اس���ت با خرید
افزاره���ا وارد صفحه جعلی بانکها
اینگونه نرم
ش���وند و موجودی حس���اب بانکی آنان مورد
رود به
سرقت قرار گیرد ،از شهروندان انتظار می
هنگام خریدهای اینترنتی حتما نکات امنیتی از
جمله (نماد اعتماد الکترونیکی و آدرس صفحه
 )//:httpsتوجه و دقت داش���ته باشند.قاسمی
افزود :متاس���فانه کالهبرداران برای رسیدن به
ها را طراحی کردهاند و با
مقاصد خود این سایت
های زیرکانه،
های جعلی و با ترفند
ایجاد پروفایل
ارتباط احساسی با افراد برقرار کرده و از طریق
این ارتباط پول و اطالعات هویتی افراد را مورد
دهند.
سرقت قرار می

آمره بودن حکم مقرر در آن ،خالف قانون و از مصادیق بارز ربای قرضی و بعالوه طبق قاعده اصولی شرط نسخ حضور
وقت عمل است و قانون آئین دادرسی مدنی (موخر التصویب) اقوی ظهورا بر ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا
(خاص مقدم) اســت ،علیهذا ماده  522قانون آئین دادرســی مدنی (عام موخر) اولی و ناظر (ناسخ) بر قانون عملیات
بانکی بدون ربا (خاص مقدم) است که این آخرین اراده قانونگذار در باب خسارت تاخیر تادیه است و ایضا مستندا
به قاعده فقهی اکل مال بالباطل و اصل  47و  49قانون اساسی و مواد  975 ، 305 ، 303 ، 302 ، 301و بند  3ماده
 232قانون مدنی و ماده  6قانون آئین دادرســی مدنی خالف شــرع و اخالق حسنه مخل نظم عمومی است و درنتیجه
باطل اســت لذا شــورا به لحاظ مطالبه خواهان و امتناع خوانده  /خواندگان در باب مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب
شــاخص بانک مرکزی وارد و ثابت تشــخیص داده ،مســتندا به ماده  15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ســال
 1376و ماده  522قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال  1379حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت
اقل مبلغین از بین خســارت قابل محاســبه بر اساس شاخص قیمت ســاالنه بانک مرکزی و مبنای مندرج در قرارداد
 27درصد خواســته در ســال از تاریخ تقدیم دادخواست  1396/4/11لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر که
در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد و نیز نسبت به مابه التفاوت تمبر دادرسی خسارت
تاخیــر تادیه در واحــد اجرا وصول و ایصال به صندوق دولت خواهد گردید و نظر به قاعده فقهی الضرر و تســبیب
بابــت هزینه دادرســی به ماخذ محکوم به مبلــغ  2/558/000ریال و حق الوکاله وکیل طبــق تعرفه قانونی در حق
خواهان صادر و نسبت به الباقی خواسته و اقساط سررسید نشده نظر به عقود الزمه بانکی و با توجه به عدم مراجعه
خواهان به محاکم قضایی بابت تنفیذ فسخ قرارداد و الزام به پرداخت مطالبات دیون حال گردیده ناشی از قرارداد
فیمابین مســتندا به ماده  197قانون آیین دادرســی مدنی و ماده  1257قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر
و اعــالم مــی نماید .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف
 20روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی قم میباشــد .قاضی شــورای حل اختالف شــماره  38قم  -محمد کشاورزی
رونوشت برابر اصل اداریست و جهت ابالغ به خواندگان فوق الذکر تهیه و تنظیم میگردد.
دبیر شورای حل اختالف شعبه  38قم
دادنامه
شــماره دادنامه  9609972513300707شــماره پرونده  9609982513300150شماره بایگانی شعبه
 960177خواهــان آقــای احمد احمدلــو فرزند بهرام با وکالت آقای حســین فرزانه فرزند محمدعلی به نشــانی قم
 امامــزاده ابراهیــم  20 -متری مطهری  -کــوی  8 - 28متری نصیری  -پ  19خوانده خانــم مریم محمدی فرزندخســرو به نشــانی مجهول المکان خواســته ها  -1مطالبه وجه چک  -2مطالبه خسارت تاخیر تادیه  -3مطالبه خسارت
دادرسی رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای احمد احمدلو فرزند بهرام با وکالت آقای حسین فرزانه به طرفیت
خانم مریم محمدی به خواســته مطالبه وجه دو فقره چک به شــماره های الف 130/892974 :مورخ 1393/9/15
بــه مبلغ یکصد و ســی میلیون ریــال؛ ب 892953 :مورخ  1393/2/25به مبلغ یکصد میلیــون ریال جمعا به مبلغ
دویســت و ســی میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی ،خســارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل دادگاه با توجه به
 -1دادخواست تقدیمی خواهان  -2مالحظه اصل الشه های چک یاد شده از حساب جاری خوانده در بانک شهر شعبه
ساالریه قم که در ید خواهان است  -3گواهی عدم پرداخت صادر شده از بانک محال علیه؛ دادگاه خواسته خواهان
را مطابق با واقع احراز کرده است و با استناد به مواد  198و  515و  519قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی
و انقــالب در امــور مدنی و تبصره دو الحاقی به ماده دو قانون چک و مواد  310و  311و  312و  314و  316قانون
تجارت خوانده را به پرداخت  -1جمعا به مبلغ دویست و سی میلیون ریال به عنوان اصل خواسته  -2خسارت تاخیر
تادیــه از زمان سررســید چک لغایت اجرای حکم  -3هزینه دادرســی به ماخذ محکوم بــه  -4حق الوکاله وکیل طبق
تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید .رای صادر شــده غیابی اســت و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در این دادگاه و پس از آن ظرف بیســت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مرکز اســتان قم می باشد.
رئیس شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -جمشیدی رونوشت برابر با اصل و اداریست جهت هر گونه ابالغ
به خانم مریم محمدی ارسال می گردد.
مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی قم  -رازینی

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87
اموال غیر منقول به ورثه مرحوم محمد حسین صادقی پرونده شماره 139604006223000324/
شــماره بایگانی  9600346بدینوســیله به عباس صادقی نام پدر محمد حســین تاریخ تولد 1348/4/1
شــماره ملی  0902227106شــماره شناسنامه  1به نشانی کاشــمر روستای فرح اباد قلعه باال خ امام رضا
مقابــل مرکز بهداشــت منزل صادقی  -غالمعلی صادقی نام پدر محمد حســین تاریــخ تولد 1341/1/10
شــماره ملی  0902166999شــماره شناسنامه  4به نشانی کاشــمر روستای فرح اباد قلعه باال خ امام رضا
مقابل مرکز بهداشــت منزل صادقی فاطمه صادقی نام پدر محمد حســین تاریخ تولد  1345/8/9شــماره
ملی  0902200852شــماره شناســنامه  53به نشانی کاشمر روستای فرح اباد قلعه باال خ امام رضا مقابل
مرکز بهداشــت منزل صادقــی  -معصومه صادقی نام پدر محمد حســین تاریخ تولد  1330/1/2شــماره
ملی  0902084828شــماره شناســنامه  11به نشانی کاشمر روستای فرح اباد قلعه باال خ امام رضا مقابل
مرکــز بهداشــت منزل صادقی رضــا صادقی نام پدر محمد حســین تاریخ تولد  1335/7/15شــماره ملی
 0902114913شماره شناسنامه  33به نشانی کاشمر روستای فرح اباد قلعه باال خ امام رضا مقابل مرکز
بهداشــت منزل صادقی ابالغ میگردد مازاد اول ششــدانگ پالک ثبتی  1061فرعی مفروز شــده از 431
فرعی از  61اصلی بخش سه کالشمر به مبلغ  119/715/789ریال بازداشت گردیده لذا طبق
مــاده  87آئیــن نامه اجرای مراتب به شــما اخطار میشــود ضمنا هر گونه نقل و انتقالی از طرف شــما
نســبت به مورد بازداشــت ممنوع اســت و ترتیب اثر داده نمیشــود در ضمن این آگهــی در یک نوبت در
روزنامه کثیراالنتشار آگهی میشود و پس از انتشار این آگهی ابالغ محسوب شده و ظر ف مدت ده روز پس
از انتشار آگهی عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت 452
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر -
آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجرای ماده  344قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب با انتشار این آگهی برای
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار آقای مجید احمدی فرزند علیرضا که بلحاظ مجهول المکان
بودن ابالغ احضاریه به نامبرده ممکن نگردیده اســت احضار میشــود تا در وقت رسیدگی ساعت 10/30
صبح مورخه  1397/1/29در این شــعبه حاضر شــده و از اتهام منتسبه در پرونده کالسه / 9601251
ش  104موضوع ترک انفاق و غیره از خود دفاع نماید در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه
دادگاه تصمیم مناسب اتخاذ مینماید.
شعبه  104دادگاه کیفری دو شهرستان گرگان
آگهی درخواست حصروراثت
آقای محمد حدادی فرزند نجم الدین به شــرح درخواســتی که به کالســه /96/1076ح  1این شورا
ثبت گردیده درخواست صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که جمیله ساق زایی فرزند محمد
حکیم صادره از افغانســتان در تاریخ  1396/11/11در اقامتگاه دائمی خود شهرســتان فاضل اباد فوت
نموده و ورثه حین الفوت وی عبارتند از  -1محمد حدادی فرز نجم الدین به شماره شناسنامه  1353تاریخ
تولد  1357همســرمرحومه  -2محمد حکیم اســحاق زهی به تاریخ تولد  1328تبعه افغانســتان محل تولد
شیرازشماره پاسپورت  01089272پدر مرحومه  -3بوبو گل اسحاق زایی به شماره گذرنامه 01135035
مــادر مرحومه والغیر اینک شــورا پس از انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــوررا یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک
ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.4756.
قاضی شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان فاضل آباد
آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم
به موجب پرونده کالسه  960479اجرایی محکوم علیه اقای محمد معماریان محکوم است به پرداخت
چهــار صدو هفتاد میلیون ریال اصل خواســته در حــق اقای علیرضا هوشــمند و پرداخت مبلغ 2000000
ریال نیم عشــر اجرایی با توجه به عدم پرداخت دین ششــدانگ عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی
شــماره پالک ثبتی  16134فرعی از  3027اصلی واقع در کاشــمر بلوار گلســتان حد فاصل گلســتان  8و
 9حاشــیه بلوار معرفی و توقیف که بر اســاس نظریه کارشــناس مبلغ  831600000ریال ارزیابی که در
تاریــخ  1397/1/22صبح با حضور نمانیده دادســتان در محل اجرای احکام مدنی دادگســتری کاشــمر از
طریق مزایده به بفروش خواهد رســید قیمت مزایده از مبلغ کارشناســی شــده شروع و به باالترین قیمت
پیشــنهادی واگــذار و ده درصد قیمت کل مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شــد متقاضیان
در صــورت تمایــل بازدید از ملک ظرف  5روز قبل از تاریخ مزایــده در اجرای احکام حاضر تا ترتیب بازدید
آنان داده شود 357 .
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کاشمر

