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آخرین وضعیت سرویس USSD

بانک مرکزی خدمات رسانی را محدود کرد

گروه فناوری -به تازگی بانک مرکزی بخشنامهای
به بانکها ابالغ کرد که در نتیجه تغییراتی در انجام
ب مشتریان
تراکنشهای مالی ،دسترســی به حسا 
بانکهــا برای عواملــی غیر از بانک یــا ارائهدهنده
خدمات پرداخت محدود شــده و از امنیت باالتری
برخوردار میشود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید اطالعات
حســاس کارت مشــتریان از جمله رمز دوم آنها از
مسیرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان
ذخیرهسازی یا مشاهده آن توسط عواملی غیر از بانک یا
ارائهدهنده خدمات پرداخت وجود دارد ،مبادله شود.
بر این اســاس قرار بود از نیمه بهمن ماه امسال
تراکنشهــای فاقد رمزنگاری از مبدا تا مقصد وجود
نداشته باشد ،مگر برای پرداخت قبوض عمومی از جمله
آب ،برق ،گاز و تلفن شهری .همچنین قرار است در
صورت اجرای این مصوبه تراکنشهای مربوط به خرید
شارژ یا قبضهای ویژه در شبکههای شتاب و شاپرک
نیــز پذیرش و پردازش نشــود ،به عبارتی اطالعات
رمزنگاری شده هستند که پذیرش میشوند .در این
حالت پردازش از کدهای  USSDکه اطالعات در آنجا
به صورت رمزنگاری نیستند محدود به پرداخت قبوض
عمومی میشود و این اپیلیکیشهایی که خود بانکها
طراحی کردند هستند که جایگزین آنها خواهند شد.
به گزارش ایســنا ،چندی پیــش پیامکی برای
مشترکین تلفن همراه ارسال شد مبنی بر اینکه با توجه
به محدودیت جدید بانکی اعمال شده تا اطالع ثانونی
فقــط میتوانید از هر کارت بانکی در هر روز یک بار
شارژ یا بسته خریده یا پرداخت قبض انجام دهید .در
ادامه این پیامک پیشنهادات دیگری برای تکرار خرید
شارژ اعالم میشود.
این پیامک که نشان میداد بانک مرکزی دست
به محدود کردن خرید شارژ یا سایر خدمات از طریق
کدهــای USSDبا کارتهای بانکی زده اســت ،با
واکنش معاون فنــاوری و اطالعات این بانک همراه
شــد و ناصر حکیمی بیان کرد« :بانک مرکزی هیچ
بخشنامهای برای محدودیت تراکنش  USSDصادر
نکرده و حتی شاپرک هم بخشنامهای در این زمینه
نداشته است».
گرچه به نظر میرسید با این اعالم بانک مرکزی و
به هر ترتیب اقدامی که در این زمینه انجام خواهد شد،
دیگر چنین پیامکی برای کاربران ارسال نشود و آنها
میتوانند در هر روز به هر تعداد که میخواهند با کارت
بانکی خود شارژ تلفن همراه بگیرند یا سایر خدمات را

دریافت کنن د اما ارسال این پیامکها همچنان ادامه
دارد .کاربران بیان میکنند در حال حاضر نمیتوانند
در یــک روز بیش از یک بــار از طریق کارت بانکی
خود شــارژ یا بسته اینترنتی بخرند یا قبض موبایل
خود را پرداخت کنند و با ارســال پیامک محدودیت
مواجه میشوند.
اکنون شرایط موجود ابهاماتی را با خود به همراه
داشته مبنی بر اینکه اگر بانک مرکزی دستورالعمل
در مورد محدود کردن خرید شارژ و سایر خدمات را
از طریق کارتهای بانکی صادر و ابالغ نکرده اســت،
چرا این محدودیت پابرجاست و امکان استفاده قبلی
وجود ندارد.
  کاربرد کدهای USSD
یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار
مردم قرار داده استفاده از کدهای  USSDروی تلفن
همراه اســت که از این طریق فاصله دارندگان تلفن
همراه تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرمافزاری روی
گوشی تلفن همراه تنها گرفتن چند عدد است .کدهای
 USSDبه معنای شمارههایی مثل  *…#است که
امروزه تبلیغات وسیعی درباره آن میشود .با کدهای
 USSDمیتــوان کارهایی مانند انتقال وجه ،اعالم
موجودی ،خرید شارژ ،پرداخت قبوض و حتی پرداخت

آگهی حصر وراثت
آگهی ابالغ وقت دادرسی پرونده کالسه 167/97شورای حل اختالف شماره 20فرخ شهر
خواهان :لیال احمدی فرزند محمد جواد (دستگرد امامزاده -خ حافظ غربی -منزل فرزاد غالمی)
خوانده:ناصرعباسیگشنیگانیفرزندسبزعلی(مجهو لالمکان)
خواسته :مطالبه وجه به مبلغ 80/000/000ریال
وقت رسیدگی 97/4/27:ساعت16:30
خواهان دادخواستی به خواسته مذکور در مورخه 97/3/6به طرفیت خوانده تقدیم شعبه شورای حل اختالف شماره20
فرخ شهر نموده که به کالسه 167/97ثبت گردیده و با عنایت به مجهو لالمکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده73
قانونآئیندادرسیمدنییکنوبتدریکیازجرایدکثیراالنتشارآگهیمیگرددتاخواندهضمنمراجعهبهدفترشعبه
و اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلسه دادرسی حاضر شود.
دبیرخانه شورای حل اختالف شماره  20فرخ شهر
آگهی حصر وراثت
خانم سودابه اکبری دستنائی دارای شناسنامه شماره  14به شرح دادخواست به کالسه  94/97از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منوچهر قرائتی شناسنامه 2319در تاریخ 97/2/7اقامتگاه
نالفوتآنمرحوممنحصراستبه-1:سودابهاکبریدستنائیفرزنداسفندیار
دائمیخودبدرودزندگیگفتهورثهحی 
به شش 14متولد 1357همسر متوفی
 -2فاطمه قرائتی فرزند منوچهر بهشش 6330076375متولد 1378فرزند متوفی
 -3هانیه قرائتی فرزند منوچهر بهشش 6330136531متولد 1387فرزند متوفی
 -4علی قرائتی فرزند منوچهر بهشش 6330039811متولد 1374فرزند متوفی والغیر
اینکباانجامتشریفاتمقدماتیدرخواستمزبوررایکمرتبهآگهیمینمایدتاهرکسیاعتراضیداردویاوصیتنامهاز
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختالف  10شلمزار
آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي /خانم روحالهض يوسفي
خواهان آقاي حسن كاويان دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي روحاهلل يوسفي به خواسته مطالبه وجه چك مطرح
كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709983485300189شوراي حل اختالف شماره 3شهرستان سيرجان
ثبتووقترسيدگيمورخ 1397/04/13ساعت 09:30تعيينكهحسبدستوردادگاهطبقموضوعماده 73قانونآيين
دادرسي مدني به علت مجهو لالمكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار
آگهي ميگردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود،
نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
 4199مالف -بتول اميراحمدي -شوراي حل اختالف شماره  3شهرستان سيرجان
آگهی مفقودی
کارت هوشمند کامیون اسکانیا به شماره 3220675شماره پالک923-65ع 23شماره موتورDC13107L016995997
شاسی NACG4X200H5457966مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی مفقودی
برگ ســبز تیبــا مدل  94رنــگ آبی روشــن متالیک پــاک 775-99ص 42شــماره موتور  8241752شاســی
 NAS821100F1034777مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی) پرونده اجرایی 9600312
بدین وسیله به اطالع عموم میرساند :ششدانگ پالک ثبتی  3851/41بخش یک اهواز طبق گزارش کارشناس
یکباب خانه ویالیی قدیمیساز دو طبقه با کاربری مسکونی به مساحت  100/50متر مربع و مساحت اعیان طبقه
همکف  66متر مربع و اول  55متر مربع میباشد اسکلت ساختمان آجری سقف تیرآهن و طاق ضربی دارای 2
اتاق خواب به صورت دورساز با دربهای آهنی و چوبی میباشد واقع در اهواز خیابان کمپانی کوچه دوستی پالک
 1متعلق به آقای سید حمید دخیل پور فرزند صالح کدملی  1911324233ساکن اهواز کوه دوستی بین کمپانی و
منصوری پالک یک سند مالکیت دفترچهای به شماره  081233ثبت  21961دفتر  105صفحه  229موضوع سند
رهنی  93/06/16-107557تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره  69اهواز که در اثر عدم پرداخت بدهی منجر
به صدور پرونده اجرائی مکانیزه  9600312گردیده است که پس از ابالغ اجرائیه و قطعیت ارزیابی به بستانکاری
بانک رفاه کارگران از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از مبلغ پایه  1/578/000/000ریال بابت قسمتی
از مطالبات در روز چهارشنبه مورخ  97/04/13از ساعت  9الی  12در محل اجرای ثبت اهواز (واقع در اهواز امانیه
خیابان مدرس پشت دادگستری ساختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان) برگزار میگردد مزایده
از مبلغ اعالمی فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است مدیون برابر
مندرجات سند رهنی مکلف به بیمه نمودن مورد وثیقه میباشد ضمن اینکه پرداخت بدهیهای مربوط به آب،
برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهیهای
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده
برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینههای فوق از محل مازاد به برنده
مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی
گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .حدود و مشخصات
ملک طبق آخرین وضعیت ثبتی شماال به طول  10متر درب و دیواریست به کوچه شهید دوستی شرقا به طول
 10/10متر دیوار به دیوار پالک  3851باقیمانده جنوبا به طول  10متر دیوار به دیوار پالک  3851باقیمانده غربا
به طول  10متر دیوار به دیوار پالک  3851باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد.
 5/702مالف -مهدی بهمئی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
آگهی دادنامه
نظربهاينكهپروندهكالسه 9709986710400053خواهانآقايمحمداسماعيليبهوكالتآقايحميدصادقيبهطرفيت
خوانده آقاي حسين فروغينيا فرزند جهانگير به خواسته قرار تامين خواسته و توقيف معادل 52/000/000ريال خواهان
دادخواستيبهخواسته فوقبه شورايحل اختالفشهرستانازنا تقديمكهبهاينشعبهارجاعو بهكالسه فوقثبتومنجر
بهصدوردادنامهبهشماره 9709976710400068مورخ 1397/2/4گرديدهاستكهبنابرمجهو لالمكانبودنخوانده
وفققانونعيندادنامهصادرهبهشرحذيلدرجميگردد.درخصوصدعويخواهانبهنامآقايمحمداسماعيليفرزند
حسنباوكالتآقايحميدصادقيبهطرفيتخواندهبهنامآقايحسينفروغينيافرزندجهانگيربهخواستهصدورقرار
تامين خواسته نظر به اينكه خواهان به استناد 5برگ چك به شماره و سررسيد 995037-1مورخ465885-2-87/9/1
مورخ  465886 -3- 88/1/15مورخ  465887 -4 -88/2/15مورخ  465888 -5-88/3-15مورخ  88/4/15از عهده
جاري 2790713896بانك تجارت شعبه ازنا جمعا به مبلغ 52/000/000ريال تقاضاي تامين خواسته نموده كه بر طبق
مقررات قانون تجارت واخواست شده و نامبرده اصل الشه چك مزبور را ارائه داده است ،لذا به تجويز ماده 292قانون
تجارت و بند ج ماده 108از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني قرار تامين و توقيف معادل
مبلغ 52/000/000ريال از اموال بالمعارض خوانده صادر مينمايد .اين قرار طبق ماده 116از قانون اخير الذكر حضوري
بوده و قبل از ابالغ قابل اجرا است و سپس ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در اين شورا بوده و قابل
تجديدنظرخواهينميباشد.مراتبيكنوبتدريكيازروزنامههايكثيراالنتشارمحليدرجميگرددتاخواندهظرف
مهلت مقرر از تاريخ انتشار آگهي به اين شعبه مراجعه نموده و نسبت به قرار صادره اقدام نمايد.
 15941مالف -مجيد قنبري -قاضي شعبه دوم شوراي حل اختالف شهرستان ازنا

کمکهای خیرخواهانه را انجام داد .محیط ساده کار
با این کدها باعث میشــوند که شما بدون هیچگونه
سردرگمیای کارهای بانکی خود را به راحتی انجام
دهید .با این همه برای این کدها نیز محدودیتهایی
اعمال شده است که دالیل آن مشخص نیست.
  اپراتورها تضمیــن امنیت نکنند USSD
قطع میشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره مباحث
مطرح شده در مورد قطع سرویس  USSDدر کشور
تاکید کرد« :اگر اپراتورها نتوانند از عهده تضمین امنیت
بسترهای  USSDبرآیند ،قطعا نظر ما هم این است
که این شیوه ادامه پیدا نکند».
محمدجواد آذریجهرمی ،درباره مباحث مطرح
شــده در روزهای اخیر مربوط به قطع سرویسهای
توگو با ایســنا بیــان کرد« :در هر
 ،USSDدر گف 
صورت تصمیم بانک مرکزی در کلیت خودش تصمیم
درستی است و اینکه امنیت را در خدمات بانکی لحاظ
ت چراکه اکنون در بستر
کنیم یک ضرورت درست اس 
 ،USSDاز دکل مخابراتی تا شبکه بانکی ،اطالعات
کارت مشــتریان را در دســت دارند و این خود یک
مخاطره است».
او با بیان اینکه  USSDاز ابتدا با مجوز خود بانک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760318022000925مــورخ  1397/2/22هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی آقای صمد شکوری لنگ فرزند حسین به شماره شناسنامه  330صادره از ماسال
در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  4333مترمربع پالک  1044فرعی از  22اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  23فرعی از  22اصلی واقع در قریه لنگ بخش  26گیالن خریداری از مالک رسمی
آقای حسین شکوری لنگ محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15
روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/3/23 :
1218مالف -آرمان کاظمی -رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  139760318022000888مــورخ  1397/2/19هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال تصرفات
مالکانه بال معارض متقاضی آقای صمد شکوری لنگ فرزند حسین به شماره شناسنامه  330صادره از ماسال
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2774مترمربع پالک  1405فرعی از  22اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  26فرعی از  22اصلی واقع در قریه لنگ بخش  26گیالن خریداری از مالک رسمی آقای
حسین شکوری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/3/23 :
1221مالف -آرمان کاظمی -رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139760319012000114هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بال معارض
متقاضی آقای مهدی علی بیگی نژاد فرزند علی به شماره شناسنامه  3060051542صادره از سیرجان در
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت  138/25مترمربع پالک  560فرعی از  2119اصلی واقع در بخش 35
کرمان به آدرس سیرجان خیابان شهید انصاری روبهروی پارک خریداری از مالک رسمی مالکین مشاعی
پاسگاه صدیه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهی
میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/3/8 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/3/23 :
4075مالف -عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان
آگهي ابالغ دادنامه غيابي
خواهان :عبدالحسين آبلو ساكن ورامين دانشسرا  16متري توحيد بهار اول پ  66خوانده :رضا همتي ساكن
مجهولالمكان خواسته :مطالبه خسارت
خالصه راي
حســب محتويات پرونده كالسه  724/4/96شعبه  4شوراي حل اختالف قرچك در خصوص دادخواست آقاي
عبدالحسين آبلو به طرفيت رضا همتي فرزند -مبني بر مطالبه خسارت پس از انجام اقدامات الزم و تشريفات
قانوني ،نهايتا به موجب دادنامه مذكور خوانده به پرداخت مبلغ  15/000/000ريال بابت اصل خواسته و هزينه
كارشناسي و دادرسي و تامين دلیل مربوطه به مبلغ  2/040/000ريال و پرداخت مبلغ  213/000ريال بابت هزينه
دادرسي در حق خواهان محكوم گرديد .مفاد راي صادره غيابي و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل واخواهي در
همين شعبه و سپس ظرف مدت  20روز پس از انقضاء مدت واخواهي قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه قرچك
ميباشد .مفاد راي صادره حضوري بوده و ظرف مدت  20روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در دادگاه قرچك
ميباشد .نظر به اينكه خوانده مجهولالمكان اعالم شده ،خالصه مفاد راي صادره براي يكبار نشر آگهي ميشود.
تاريخ انتشار تاريخ ابالغ راي محسوب ميگردد .تصوير مصدق دادنامه اصداري به پيوست ميباشد.
 7811مالف -دبير حوزه  4شوراي حل اختالف قرچك
آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهرا حریربافان دارای شناســنامه  .......به شــرح دادخواســت به کالسه  970344از این
شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس بانژاد به شناسنامه
 48887در تاریــخ  96/12/13در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1فاطمه حریربافان – فرزند
 -2احمد حریربافان – فرزند
 -3مهدی حریربافان – فرزند
 -4زهرا حریربافان – فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مالف -9860قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد
آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حســین مریدی دارای شناســنامه  .......به شرح دادخواســت به کالسه  970371از این
شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه باوقار به شناسنامه
 150در تاریــخ  96/10/10در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1حسن مریدی– فرزند
 -2سکینه مریدی– فرزند
 -3مهدی مریدی– فرزند
 -4عفت مریدی– فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مالف -9859قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد

مرکزی به وجود آمده است ،بیان کرد« :بخش عمدهای
از خرید مردم از خدمات اپراتورها روی بستر USSD
انجام میشــود ،بنابراین زمانی که سرویسی دارای
محبوبیت در بهرهبرداری است ،اگر بخواهیم تغییراتی
در آن دهیم ،باید تاثیرات آن را در بازار نیز بسنجیم».
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات ضمن تایید
نگاه بانک مرکزی درباره لحاظ کردن مسایل امنیتی
مشتریان بانکها ادامه داد« :با این حال باید مالحظات
را در انجام اینگونه تغییرات در نظر گرفت .در حال
حاضر بعد از USSDها بیشــترین خرید شارژها از
خرید دستگاههای  POSانجام میشو د اما خرید از
طریق دستگاههای  POSگاهی گزارش شده تا سقف
 ۱۵۰۰تومان درباره کارت شارژهای  ۱۰هزار تومانی
برای مشتریان هزینه داشته است».
او این اتفاق را موجب کاهش بازار حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات و متضرر شدن مردم دانست و گفت:
«بــه همین ترتیب اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری
اطالعات کوچکتر میشود و علت آن هم کاهش خرید
مردم از خدمات این حوزه است که ما نمیتوانیم در
قبال این مساله بیتفاوت باشیم».
آذریجهرمی با بیــان اینکه همانطور که بانک
مرکزی تنظیمکننده روابط بانکی در کشور است ما

هم به عنوان وزارت ارتباطات ،تنظیمکننده مقررات
ارتباطاتی در کشور هستیم ،ادامه داد« :در صحبتی
که با آقای ســیف داشتم ،برای وی تشریح کردم که
ایــن اقدام تبعاتی به همــراه دارد و به همین خاطر
اعضای ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نشست
مفصلی با مسووالن بانک مرکزی داشتند و اپراتورها
گفتند اگر مساله امنیت این تراکنشهاست که ما آن
را امن میکنیم».
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد نتیجه
این نشستها مطرح کرد« :قرار شد سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات اقدامات الزم را به منظور تامین
امنیت بســتر USSDانجام دهد .در همین راستا
کمیتهای نیز برای پیگیری خواستههای بانک مرکزی
تشکیل شده است».
وی ادامه داد« :البته مباحثی میان دو گروه در بازار
که روی اپلیکیشنها وUSSDها کار میکنند وجود
دارد و چون این دو دسته با هم رقابت دارند هر کدام
تالش میکنند بازار دیگری را از آن خود کنند .اینکه
آنها با همدیگر رقابت میکنند ،مســاله نیست بلکه
مساله این است که مردم از این مجرا آسیب نبینند».
وزیــر ارتباطات دربــاره اثــرات پارازیتها و
تشعشــعات پرتوهای رادیویی بیان کرد« :سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نســبت به اثر
جمعی تشعشــعات پایش انجام میدهد .سازمان
استاندارد نیز حدودی را تعیین کرده و پایشهای
اخیری که سازمان تنظیم مقررات انجام داده حاکی
از آن اســت که ما در بیشترین میزان تشعشعات،
حدود یکپنجم استاندارد هستیم».
جهرمی تاکید کرد« :البته اینها اثر گرمایی است
و اثرات جهش و مانند آن در اندازهگیریها مشخص
ت بلکه وایفای،
نمیشود .صرفا هم امواج پارازیت نیس 
امواج فرســتنده تلویزیونی و ارتباطات شــهری هم
هستند .آنچه ما اکنون میتوانیم پایش کنیم ،حدود
استاندارد است که اثرات گرمایی را بررسیکنیم که از
حد استاندارد باالتر هست یا نه».
 عدم امنیت تراکنشهای مالی در استفاده از
سرویسهای USSD
به گفته یک کارشناس امنیت سایبری اطالعات
افرادی که از سرویسهای  USSDاستفاده میکنند
روی یک شرکت واسط کپی میشوند و به همین روی
امنیت حسابهای بانکی کاربران به خطر میافتد.
توگو با «جهان صنعت» بیان
جواد دادگر ،در گف 
کرد« :به طور کلی زمانی که دارندگان تلفنهای همراه
از یک سرویس USSDبرای تراکنشهای مالی خود
استفاده میکنند اطالعات خام در رابطه با حسابهای
مالی آنها به یک شرکت واسط منتقل میشود و مالک
شرکت رابط میتواند به تمامی اطالعات صاحب حساب
دسترسی پیدا کند».
او افزود« :به طور کلی مسیر گوشی همراه به شرکت
واســط در تبادالت مالی از طریق سرویس USSD

آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حجت حیرانی مقدم دارای شناسنامه  .......به شرح دادخواست به کالسه  970368از این
شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس رجبی به شناسنامه
 2686در تاریــخ  96/12/26در اقامتگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1غالم حیدر رجبی – پدر متوفی
 -2فاطمه نساء اکبری – مادر متوفی
 -3حجت حیرانی – همسر متوفی
 -4امیر حسین حیرانی – فرزند
 -5میالد حیرانی – فرزند
 -6ماهان حیرانی  -فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مالف -9854قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد
آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علیرضا معماری حمامی دارای شناسنامه  .......به شرح دادخواست به کالسه  970285از
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ماشاءاله معمار حمامی
به شناســنامه  6225در تاریخ  97/01/10در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت
آن مرحوم منحصر است به :
 -1عصمت رغیب حقیقی – همسر
-2هاشم معمار حمامی – فرزند
 -3ابراهیم معمار حمامی – فرزند
 -4علیرضا معمار حمامی – فرزند
 -5نسرین معمار حمامی – فرزند
 -6محمد معمار حمامی – فرزند
 -7نرگس معمار حمامی – فرزند
 -8طاهره معمار حمامی – فرزند
 -9مریم معمار حمامی  -فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مالف -9853قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد
آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حســین کالنتری دارای شناســنامه  .......به شرح دادخواســت به کالسه  970352از این
شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی یوســف زاده به
شناســنامه  4در تاریــخ  96/11/14در اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفتــه و ورثه حین الفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1عذرا بیابانی – همسر متوفی
 -2ربابه شیر محمدی – مادر متوفی
 -3حاج سعید یوسفزاده – فرزند
 -4حمید یوسفزاده – فرزند
 -5فاطمه یوسفزاده – فرزند
 -6معصومه یوسف زاده  -فرزند
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده  362ق امور حسبی یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
مالف -9852قاضی شعبه  154شورای حل اختالف شهرستان مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  401/960804متهم لیال پودینه فرزند محمد به اتهام سرقت موضوع شکایت عباس جال
کمالی فرزند غالمعلی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده
 115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده
مکلف است ظرف مدت  30روز در شعبه  401بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب مشهد حاضر و از اتهام
انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مالف -10278بازپرس شعبه  401دادسرای ناحیه  4مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  401/961400متهم ســهراب زعفرانی به اتهام سرقت مقرون به آزار و ضرب و جرح
عمدی با چاقو موضوع شــکایت بابک احمدیان فرزند احمد تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن
محــل اقامــت نامبرده و به تجویز ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اســت ظرف مدت  30روز در شــعبه  401بازپرســی
دادســرای عمومی و انقالب مشــهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد
مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مالف -10279بازپرس شعبه  401دادسرای ناحیه  4مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  401/970106متهم مرتضی افتاده فرزند جلیل به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال
از طریق نامشــروع موضوع شــکایت محمدابراهیم باغشنی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن
محــل اقامــت نامبرده و به تجویز ماده  115قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور
کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اســت ظرف مدت  30روز در شــعبه  401بازپرســی
دادســرای عمومی و انقالب مشــهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد
مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مالف -10280بازپرس شعبه  401دادسرای ناحیه  4مشهد
آگهی احضار متهم
آقای مهدی دبوری فریمانی فرزند غالمعلی شما در پرونده کالسه  970116به اتهام ایراد ضرب عمدی
و ترک انفاق با شــکایت خانم سارا دشتی تحت تعقیب میباشید و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت در
اجرای ماده  344قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری از طریق آگهی روزنامه
به شما ابالغ تا جهت دفاع از اتهام در جلسه مورخ  1397/05/10ساعت  10در این شعبه حاضر شوید .نتیجه
عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود .
مالف -10281مدیر دفتر شعبه  147دادگاه کیفری دو مجتمع امام خمینی مشهد
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رمزنگاری نشده و کارمندان شرکت رابط به اطالعات
استفادهکنندگان از سرویسهای USSDدسترسی
کامل دارند .به همین دلیل استفاده از این سرویسها
امنیت کافی را ندارند».
  دوری از حاشیه
به گفته برخــی از کارشناســان ،دلیل تکذیب
بانک مرکــزی در رابطه با اعمــال محدودیت روی
ســرویسهای  USSDدوری از حاشیه و جنجال
بوده اما به نظر میرســد برای کنترل و نظارت روی
جریان نقدینگی است.
حسین زینیوند ،کارشناس تجارت الکترونیک در
توگو با «جهان صنعت» اظهار کرد« :بانک مرکزی
گف 
هرگز به صراحت اعالم نمیکند که ســرویسهای
USSDرا محدود کرده اســت چراکه تایید این امر
موجب جنجالهای مطبوعاتی میشود».
او افزود« :به طور کلی افراد و نهادهایی که امکان
اســتفاده و ایجاد کدهای سرویس  USSDرا دارند
ارتباطــات حاکمیتی قوی دارند .بــه عنوان نمونه
بســیاری از برنامههای صداوسیما سرویس USSD
را بــرای مخاطبان خود ایجاد کرده و به اشــتراک
میگذارند .بانک مرکزی نیز با نهادی مانند صداوسیما
محافظهکارانه برخورد میکند».زینیوند در ادامه بیان
کرد« :دارندگان سرویس  USSDمیتوانند شاهراه
پرداختهای مالی ایجاد کنند اما متولی این تبادالت
مالی شرکتها هستند و نه بانکها .به این طریق یک
چرخه تراکنش ایجاد میشود که در آن کدی اعالم
میشود و شماره یک نهاد اعالم شده و گفته میشود به
این حساب باید پرداخت شود .به عنوان نمونه نهادهای
خیریه هرکدام کدی دستوری اعالم میکنند تا از طریق
آن افراد نیکوکار مبلغی را به حســاب آنها پرداخت
کنند .به همین روی سیاســتی که بانک مرکزی در
پیش گرفته به منظور کنترل جریان نقدینگی است».
او با اشــاره به اینکه سیاست بانک مرکزی هدف
گرفتن مخاطبان و مشتریان بوده اظهار کرد« :بانک
مرکزی با محدودیتهایی که ایجاد کرده است ،برقراری
ارتباط برای مخاطبان را محدود کرده است و زمانی که
پس از چندبار تالش ارتباط مشتریان با سامانه برقرار
نشود دلزده شده و از تراکنشهای مالی خود با کدهای
دستوری منصرف میشوند».
 سخن آخر
به نظر میرســد سرویسهای  USSDاز امنیت
کافــی برخوردار نیســتند ،این در حالی اســت که
شرکتهای واســط باید از ســوی بانک مرکزی یا
نهادهای مربوطه مورد نظارت و بررســی قرار گیرند
نه اینکه محدودیتهای بیشــتری بــرای دارندگان
تلفنهای همراه اعمال شود .به نظر میرسد مدیران
همواره اعمال محدودیت را بهترین راهکار ممکن برای
هر مشکلی میدانند.

آگهی احضار متهم
در پرونده به شماره بایگانی فوق ناصر قویدل فرزند خداداد به اتهام سرقت تلفن همراه موضوع شکایت
محمود سلطانی تحت تعقیب میباشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب در روزنامه آگهی و نامبرده مکلف اســت ظرف مدت  30روز در
شعبه  623دادیاری دادسرای عمومی و انقالب مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم
حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
مالف -9966دادیار شعبه  623دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد
آگهی ابالغ و احضار متهم
در پرونده کالسه  970196بدین وسیله به خانم زهرا صدیقی فرزند محمد علی که حسب محتویات پرونده
و تحقیقات به عمل آمده فعال مجهول المکان بوده در اجرای ماده  180قانون آیین دادرســی کیفری (از
طریق درج آگهی در روزنامه) ابالغ میشــود به منظور رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث به دادنامه
غیابی  8809975117900905مورخه  1388/10/10موضوع دادخواســت خواهان بی بی اعظم تقی زاده
خیرآبادی فرزند ســید مهدی در وقت مقرر به تاریخ  1397/04/25ســاعت  11:30صبح در شعبه 130
دادگاه کیفری  2مشــهد واقع در بلوار شهید شیرودی جهت دفاع از اتهام منتسبه حاضر شوید واال دادگاه
به موضوع غیابا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد .
مشهد

مالف -10283مدیر دفتر شعبه  130دادگاه کیفری 2
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوســیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای محمد میرشــاهی فرزند غالم فعال مجهول المکان ابالغ میشود
در مورد دادخواســت غالمعلی جعفری فرزند محمد علیه شما در کالسه پرونده  11/960028به موجب
حکم شــماره  9709977576100237به پرداخت  302/950/000ریال بابت مطالبه خسارت وارده ناشی
از تصادف و افت قیمت خودرو به عنوان اصل خواســته و مبلغ  9/564/000ریال بابت هزینه دادرســی و
نشــر آگهی در روزنامه و مبلغ  1/500/000ریال بابت کارشناسی در مرحله تامین دلیل و نیز حق الوکاله
وکیل خواهان برابر تعرفه قانونی از باب تســبیب در حق خواهان محکوم شــده اید  .مراتب بدینوسیله در
روزنامــه درج میگــردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامــه در مهلت قانونی قابل واخواهی
در این دادگاه است .
مالف -9978مدیر دفتر شعبه  11دادگاه عمومی مشهد
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوسیله پیرو آگهیهای قبلی به آقای حمید عسکری فعال مجهول المکان ابالغ میشود در مورد دادخواست
مرجان خزانه داری فرزند محمدبه شماره پرونده 21/960669محکوم به :خواندگان را متضامنا به پرداخت
مبلغ  250/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  7/343/398ریال از باب قاعده تسبیب و الضرر بابت
خســارت دادرسی و هزینههای آن و مبلغ  7/200/000ریال به عنوان حقالوکاله وکیل با احتساب خسارت
تاخیــر تادیه از تاریخ سررســید چک تــا یومالوصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعالمی از ســوی بانک
مرکــزی در حق خواهان محکوم مینماید ،رای صادره غیابی و ظرف  20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی
در همین شعبه دادگاه خواهد بود .
مالف -9973مدیر دفتر شعبه  21دادگاه عمومی حقوقی مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  112/950694آقای احسان کاظمزاده فرزند محمدحسین به اتهام انتقال منافع غیر در
حکم کالهبرداری و شــرکت در جعل موضوع شــکایت مرشدی و غیره تحت تعقیب میباشد و به واسطه
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده  344قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مراتب
در روزنامه آگهی میگردد .نامبرده مکلف است در تاریخ  1397/04/25راس ساعت  9:30صبح در شعبه
 112دادگاه کیفری  2مشهد واقع در چهارراه شیرودی – نبش شیرودی  13مجتمع قضایی عدالت حاضر و از
اتهام انتسابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و تصمیم قانونی اتخاذ میگردد .
د
مالف -10149مدیر دفتر شعبه  112دادگاه کیفری  2مشه 
آگهی احضار متهم
در پرونده کالســه  111/961548آقای مصطفی چنجه (فاقد اطالعات بیشــتر) و آقای حســین ابوالبقایی
فرزند عباس به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت
تعقیب میباشد لذا به تجویز ماده  115قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری
مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس ساعت  9:30روز  1397/04/26در شعبه  111دادگاه
کیفری دو مشــهد حاضر و از اتهام انتســابی دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی
و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
مالف -10150مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  111/970195آقای سید ابراهیم اکبری فرزند سید اسماعیل به اتهام توهین و ایراد ضرب
عمدی به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب میباشد لذا به تجویز ماده  115قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف است راس
ساعت  8:30روز  1397/04/24در شعبه  111دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید.
در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
مالف -9286مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی احضار متهم
ی هادی نوری (فاقد اطالعات بیشتر) به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی
در پرونده کالسه  111/961620آقا 
با چاقو و شمشیر به علت معلوم نبودن محل اقامت نامبرده تحت تعقیب میباشد لذا به تجویز ماده 115
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده مکلف
است راس ساعت  9:30روز  1397/04/19در شعبه  111دادگاه کیفری دو مشهد حاضر و از اتهام انتسابی
دفاع نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد .
مالف -9287مدیر دفتر شعبه  111دادگاه کیفری دو مشهد
آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  602/961321آقای سعید جسمی فرزند محمدعلی به اتهام جعل و کالهبرداری موضوع
شکایت محمد طهماسبی فرزند جواد تحت تعقیب میباشد و به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده
و به تجویز ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در
روزنامه آگهی و نامبرده مکلف است ظرف مدت  30روز در شعبه  602بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید .متهم میتواند مطابق ماده  190ق آ د ک به همراه یک نفر وکیل مراجعه
نماید .در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
مالف -9963بازپرس شعبه  602دادسرای ناحیه  6مشهد

