
نخستین روزنامه کار آفرینی و استخدامی کشور
5فناوری اطالعات

چهار شنبه 24 آبان 1396 سال سیزدهم ـ شماره 3231 

رونمایی ازهدست بی سیم واقعیت مجازی
ش��رکت اچ تی س��ی از عرضه یک هدست 
واقعی��ت مجازی خب��ر داده که به طور بی س��یم 
طراحی شده و برای استفاده از آن نیازی به اتصال 
این هدس��ت به رایانه وجود ندارد. به گزارش مهر 
به نقل از اس��لش گیر، اچ تی سی این هدست که 
Vive Focus ن��ام دارد را ب��رای اولی��ن بار در 
چین در معرض دید عالقمندان قرار داده اس��ت. 
مهم ترین مزیت این هدست، آزادی عمل کاربران 
برای حرکت در محیط اطراف است. همچنین این 
هدست به طور مس��تقل و بدون نیاز به اتصال به 
گوش��ی عمل می کند. این هدس��ت مجهز به یک 
نمایش��گر AMOLED فوق دقیق و پالتفورم 
واقعیت مج��ازی Snapdragon ۸۳۵ اس��ت. 
شرکت اچ تی س��ی چند برنامه و بازی مستقل و 
جذاب را نیز برای هدس��ت یادشده طراحی کرده 
اس��ت. اچ تی سی می گوید بیش از ۱۰۰ توسعه 
دهن��ده و برنام��ه نویس در تالش ب��رای طراحی 
برنامه و خدمات گوناگون برای این هدست هستند 
که برخی از آنها کارکردهای آموزش��ی داش��ته و 

برای مدارس و دانشگاه ها طراحی می شوند.

استفاده از سوخت هیدروژنی 
برای فراهم کردن اینترنت

ب��ه زودی ب��رق م��ورد نی��از »مزرعه های 
س��رور« رایان��ه ای ب��ا س��لول های س��وختی 
هی��دروژن تامی��ن می ش��ود. به گ��زارش مهر به 
نقل از انگجت، س��لول های س��وخت هیدروژنی 
 تاکنون ب��رای خودروها به کارگرفته می ش��دند. 
ه��ای  مزرع��ه  در  آنه��ا  از  زودی  ب��ه   ام��ا 
سرور برای تامین برق استفاده می شود تا خدمات 
اینترنت را برای کاربران فراهم کنند. درهمین راستا 
 HPE، Power Innovation ،شرکت دایملر
و آزمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر آمریکا 
مشغول توسعه مصارف سلول سوختی هستند تا 
میکرو شبکه هایی داخل مراکز اطالعاتی بسازند. 
در حالت معمول، نیروهای خورشیدی و بادی 
 انرژی مورد نیاز این مراکز اطالعاتی )یا مزرعه سرور( 
را تامین می کنند. این درحالی است که هدف این 
شرکت ها استفاده از سلول سوختی هیدروژن هنگام 
افزایش تقاضا یا قطع برق است زیرا برخالف منابع 
دیگر انرژی، ذخایر آن محدود نیست و سلول های 
سوختی تا زمانیکه هیدروژن وجود دارد، به فعالیت 
خود ادامه می دهند. ساخته نمونه های چنین سلول 
 HPE سوختی در سال جاری آغاز شده و شرکت
مش��غول اتصال این سلول ها به سیستم هال فعلی 
فناوری اطالعات اس��ت. البته مدت زمان زیادی 
طول می کشد تا مراکز اطالعاتی سبز به طور کامل 

شکل بگیرند.

خبرنامه

تمدید ۲۴ ساعته مکالمه رایگان 
همراه اول در مناطق زلزله زده

تفاه��م گروه فن��اوری: هم��راه اول از تمدید 
طرح مکالمه رایگان و عرضه س��یم کارت رایگان 
در مناطق زلزل��ه زده خبر داد. به گزارش تفاهم به 
نقل اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار 
ایران، پس از وقوع زلزله مهیب غرب کشور، شبکه 
اپراتور اول در آن مناطق کاماًل پایدار بوده و ترافیک 
بدون هیچ مشکلی صورت می گیرد. بر اساس این 
گ��زارش، دقایقی پس از وقوع زلزله، تیم های فنی 
و امدادی اپراتور اول در این مناطق حاضر ش��دند 
و با توجه به نیاز اعالم ش��ده، با افزایش دو برابری 
ظرفیت شبکه، ارس��ال ۱۰ سایت اضطراری و ۵۰ 
ژنراتور دیزلی از تهران و سایر استان های همجوار، 
سایت هایی را که بدلیل قطع برق، در معرض اتمام 
شارژ باتری بودند را دوباره فعال کردند. به طوری 
که تمامی سایت ها، با ژنراتورهای ارسالی، فعالیت 
خود را از س��ر گرفته اند. گفتنی است؛ با اقدامات 
پیش��گیرانه و اجرای طرح مقاوم سازی سایت ها، 
خوشبختانه بر اثر زلزله، هیچ آسیبی به سایت های 
همراه اول، در مناطق زلزله زده وارد نشده است. از 
سوی دیگر همراه اول با تمدید طرح مکالمه رایگان 
در ۱۴ شهر زلزله زده استان های کرمانشاه و ایالم 
)اسالم آباد غرب، پاوه، تازه آباد، جوانرود، روانسر، 
س��رپل ذهاب، قصر ش��یرین، کرند، گهواره، گیالن 
غ��رب، چوار، زرنه، ایوان و س��رابله( اعالم کرد که 
این طرح تا ساعت ۱۴ امروز چهارشنبه۲۴ آبان ماه 
ادامه خواهد داش��ت. در اقدامی دیگر، همراه اول با 
ارسال سیم کارت های اعتباری رایگان جهت توزیع 
بین زلزله زدگان، س��عی در بهبود وضعیت ارتباطی 

مناطق زلزله زده داشته است.

بی سروصداترین ربات ساخته شد
تفاهم-گروه فناوری: به تازگی از یک رباتیک 
چهارپا، رونمایی شده که مجهز به حسگرهای مختلف 
است و می تواند به طور خودکار فعالیت کند. این ربات 
تمام الکتریکی که بی سروصداترین ربات لقب گرفته، 
اس��پات مینی نام دارد. این گجت که توس��ط شرکت 
Boston Dynamics  س��اخته ش��ده، یک سگ 
رباتیک است. رباتMiniSpot  با وزن ۲۵ کیلوگرم 
و چهار پا، به راحتی در خانه یا محل کار جا می گیرد. 
همچنی��ن دوام باتری آن با در نظر گرفتن فعالیتی که 
انجام می دهد، حدود ۹۰ دقیقه طول می کش��د. البته 
نمونه های قبلی این روبات هیدرولیک بودند اما نسخه 
فعلی تمام الکتریکی است. به همین دلیل ساکت ترین 
 ،MiniSpot ربات لقب گرفته اس��ت. به هرح��ال
حسگرهای مختلف از جمله دوربین های تشخیص 
دهنده عمق، ۱ ژیروس��کوپ و حس��گرهای ردیاب 

حرکت ناخودآگاهانه در اعضایش است.

خبرنامه

احترام��ا نظر به اینکه متهم به نام فارس حمد اصل فرزند ش��ری در 
کالس��ه پرونده 961239 هش��تم دادیاری به اتهام ایراد توهین و تهدید 
ب��ه مرگ مجهول مکان می باش��د به نامبرده از طریق نش��ر آگهی ابالغ 
گردد طی 1 ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی در این شعبه حاضر شود و 
در ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار اتخاذ تصمیم 
میگردد. در ضمن در نش��ر آگهی قید گ��ردد که متهم می تواند یک نفر 

وکیل دادگستری به همراه خود داشته باشد. 
دادیار شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقالب مالرد 
م الف 4807/1  

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
م��درک فارغ التحصیلی اینجانب علیرض��ا بختیاری فرزند محمد 
حس��ن به ش��ماره شناس��نامه 241 صادره از بروج��رد در مقطع 
کاردانی رشته حس��ابداری صادره از واحد دانشگاهی بروجرد با 
شماره 741121438- 75/6/13 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد بروجرد به نشانی مجتمع امام خمینی ارسال نماید. 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالس��ه 9409985464600313 ش��عبه اول دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کنارک، 
دادس��رای عمومی و انقالب کنارک کیفرخواستی علیه متهمان 1- حسین سفاری الفتی و فاقد 
مشخصات دیگر 2- اسالم رئیسی فرزند باران و فاقد مشخصات بیشتر 3- محمد تریان فرزند 
عیس��ی فاقد مشخصات بیشتر همگی به اتهام مشارکت در قاچاق چهارصد هزار لیتر گازوییل 
از ایران به نحو س��ازمان یافته و حرفه ای صادر و به دادگاه ارائه نموده اس��ت و با توجه به عدم 
شناسایی متهمان دادگاه وقت رسیدگی برای مورخ 1396/10/17 ساعت 10 صبح تعیین نموده و 
به استناد ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری با درج در روزنامه های کثیراالنتشار محلی یا ملی به 
متهمان ابالغ میشود. تا در وقت مقرر فوق برای رسیدگی و دفاع از خویش در دادگاه حاضر شود. 
محمود طوسی- دادرس دادگاه انقالب اسالمی شهرستان کنارک 

م الف 667

مفقودی
مدرک تحصیلی: کارشناس��ی ناپیوسته  رشته :  معماری صادره از:دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد دشتستان متعلق به : حسن حسن پور فرزند: خدا مراد به شماره 

شناسنامه:6100009811 کد ملی : 6100009811 مفقود و فاقد اعتبار است.

مفقودی
 کارت هوشمند به شماره کارت 1964188بنام کوروش اسدی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است . 

مفقودی
کلیه مدارک )کارت ماش��ین – برگ س��بز( خ��ودرو پژو مدل 1394 ب��ه رنگ نقره ای 
به ش��ماره پ��الک ای��ران 82-145 س 94 بنام دانش جلیلی ش��یردره و ش��ماره موتور 
124K0586904 و شماره شاس��ی NAAM01CA94R201846 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار س��اقط اس��ت . 

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660301055001748 مورخ 96/6/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای فاضل مرادی فرزند مجتبی بشماره شناسنامه 727 صادره 
زنجان در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 14685/27 مترمربع 
پالک 249 اصلی برابر س��ند ش��ماره 18783 مورخ 93/8/29 و 20686 مورخ 95/4/24 دفترخانه 4 
شهریار در رهن بانک کشاورزی شعبه شهریار قرار گرفته واقع در مالرد - اخترآباد - قطعه چهار که 
بصورت با واسطه از مالک رسمی آقای عربعلی وکیلی بصورت سند مشاعی خریداری نموده است. 
بنابرای��ن بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت بصدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، طی مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت پایان 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:   نوبت اول 96/8/10       نوبت دوم 96/8/24 

سید محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک      م الف 4700

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: اس��معیل عیوضی فرزند احمد- بنش��انی  
سراس��یاب خ امام خمینی چهار راه امام حس��ین شمالی نبش بن بست 12 پ 

 259
مش��خصات محکوم علی��ه/ محکوم علیهم: وحید الماس گ��ودرزی - مجهول 

مکان 
محک��وم ب��ه: بموج��ب درخواس��ت اج��رای حک��م مربوط��ه ب��ه ش��ماره 
96100926604010041 و ش��ماره دادنام��ه مربوط��ه 9609972660400340 
محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون تومان بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ ششصد و هشتاد هزار تومان بابت هزینه دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه بر اس��اس ش��اخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران از تاریخ طرح دادخواست )96/2/16( تا زمان پرداخت 

در حق محکوم له و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد - ترکاشوند 
م الف 4805/2 

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: زهرا مهدی نشان قره قیه فرزند 
عدالت بنش��انی تهران - شهریار مالرد شهرک ویال دشت خ دوم امام 

خمینی کوچه سروس��تان 14 پ 1 
مش��خصات محکوم علیه/ محک��وم علیهم: مهدی علی��زاده- مجهول 

م��کان 
محک��وم ب��ه: بموج��ب درخواس��ت اج��رای حک��م مربوط��ه ب��ه 
مربوط��ه  دادنام��ه  ش��ماره  و   9610092667300595 ش��ماره 
9609972667300874 محک��وم علی��ه محکوم اس��ت ب��ه حکم به 
حضانت و سرپرستی فرزند )فاطمه علی زاده 7 ساله( توسط خواهان 
و نیز پرداخت 5 درصد نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دادگستری. 
ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان مالرد 
م ال��ف 4805/1 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
آقا/خانم رضا باقری گیالرکشی دارای شماره شناسنامه 4900108294 به شرح دادخواست 
بکالسه 281/3/96 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان غالم باقری گیالرکشی بشناسنامه 309 در تاریخ 1396/7/26 اقامتگاه 

دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه هنگام فوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- رضا باقری گیالرکشی فرزند غالم ش.ش 490010829 متولد 1369 

2- علی باقری گیالرکشی فرزند غالم به ش.ش 177 متولد 1367 
3- سمیه باقری گیالرکشی فرزند غالم به ش.ش 21 متولد 1362 
4- زهرا باقری گیالرکشی فرزند غالم به ش.ش 31 متولد 1364 

5- عالیه فرضی وسمه جانی فرزند محمد علی به ش.ش 300 متولد 1339 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی طی مدت یک 

ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه 3 شورای حل اختالف مالرد 
م الف 4806 

هیئت موضوع قانون تعیین  تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139660301055001746 مورخ 96/6/27 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل معصومی فرزند محمد بشماره شناسنامه 11070 صادره هشترود در سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت 14685/27 مترمربع پالک 249 اصلی برابر 
سند شماره 18783 مورخ 93/8/29 و 20686 مورخ 95/4/24 دفترخانه 4 شهریار در رهن بانک کشاورزی 
قرار گرفته و طبق سند شماره 18890 مورخ 93/9/26 دفترخانه 4 شهریار به فاضل مرادی به مدت 120 ماه 
اجاره قرار گرفته است واقع در مالرد - اخترآباد - قطعه چهار که بصورت با واسطه از مالک رسمی آقای 
عربعلی وکیلی بصورت سند مشاع خریداری نموده است. بنابراین بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت بصدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، طی مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت پایان مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار:   نوبت اول 96/8/10       نوبت دوم 96/8/24 
سید محمدرضا حسنی- رئیس ثبت اسناد و امالک      م الف 4700

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له/ محکوم لهم: کبری ش��فیعی فرزند احمد- 

بنشانی  4 راه مالرد 20 متری ایثارگران پ 12 
مش��خصات محکوم علیه/ محکوم علیهم: علی قشقایی - مجهول 

مکان 
محک��وم ب��ه: بموج��ب درخواس��ت اج��رای حک��م مربوط��ه به 
مربوط��ه  دادنام��ه  ش��ماره  و   9610092660401017 ش��ماره 
9609972660400754 محک��وم علیه محکوم اس��ت به فک پالک 
خودرو به شماره 381 د 26- ایران 21 و تحویل آن در حق محکوم 

له و نیز پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. 
مدیر دفتر شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مالرد - ترکاشوند 
م الف 4807/1

برگ اجرائیه 
مشخصات محکوم له : صغری حسن نژاد فرزند عبداله به نشانی قائمشهر 

خ ساری دادگستری اجرائیات پوشه 32 وکیل سید جواد محمدی 
مشخصات محکوم علیه : حبیب اله باباخانی فرزند سیف اله – مجهول المکان 
بموجب رأی ش��ماره 355/96 تاریخ 96/3/27 ش��عبه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان قائمش��هر ک��ه قطعیت یافت اس��ت . محکوم علیه 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ دادخواست 95/9/16 تا زمان 
اجرای حکم طی چک شماره 79/4/9-735421 نزد بانک مسکن شعبه 
کارگر قائمش��هر و حق الوکاله وکیل طبق تعرف��ه و مبلغ 30/000 ریال 
هزینه دادرسی در حق خواهان و مبلغ 300/000 ریال نیم عشر دولتی 

شعبه پنجم شورای حل اختالف قائمشهر 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
حسب درخواست  فاطمه اسد بیگی  به طرفیت سعید قلخانی  در پرونده اجرایی 
96/ 822 مبنی بر فروش اموال توقیفی نظر به اینکه از نامبرده یک دستگاه  وانت 
پیکان  س��فید رنگ به شماره شاسی 12158841 و شماره موتور 11284072002 
مدل 1384 به شماره انتظامی 825د12 ایران 28 توقیف گردیده است و طبق نظریه 
کارشناس��ی منتخب به مبلغ 68/000/000 ریال معادل ش��ش میلیون و هش��تصد 
هزارتومان برآورد شده اس��ت که در تاریخ 96/9/12 روز یک شنبه راس ساعت   
10 صبح در اجرای احکام ش��ورای حل اختالف تویس��رکان به مزایده و فروش 
گذاش��ته می شود لذا از کسانی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند می توانند 
5 روز قب��ل از انج��ام مزایده به بازدید اموال مورد مزای��ده با هماهنگی این اجرا 
اقدام نمایند سپس در تاریخ فوق جهت شرکت در مزایده در محل اجرای احکام 
حقوقی شورای حل اختالف تویسرکان حاضر شوند ضمنا 10 درصد مبلغ مورد 
مزایده نقدا و الباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ خواهد شد.
قاضی اجرای احکام  شورای حل اختالف تویسرکان – قلی ئی 

م الف:930

ابالغ دادنامه
بدین وس��یله پیرو آگهی قبلی به خواندگان 1-امیر چوپانزاده جاغرق فرزند 
عبدالحسین 2-زهرا سندگل فرزند محمد فعال مجهول المکان ابالغ میشود 
در مورد بانک قوامین  علیه شما بخواسته مطالبه وجه بابت قرارداد بموجب 
حکم شماره  9609977458100694 به تاریخ 96/8/14   در پرونده کالسه 

960439 شعبه 51   :حکم به محکومیت تضامنی به پرداخت
 1-مبلغ 106/370/054 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 4/110/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
 3-خسارت تاخیر تادیه از باقیمانده تسهیالت اعطائی به مبلغ 30/000/000 
ریال از تاریخ سررس��ید قرارداد 96/6/12 الی اجرای حکم از قرار به ازای 
هر س��ه هزار ریال س��ه ریال در روز با احتساب در دایره اجرای احکام در 

حق خواهان صادر شد. 
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف مشهد       43539

ابالغ دادنامه
بدین وس��یله پی��رو آگهی قبلی ب��ه خواندگان 1-حس��ن ذوالفقاری فرزند 
محمدعلی 2-منا حجاران خراس��انی فعال مجهول المکان ابالغ میش��ود در 
مورد موسس��ه مالی اعتباری کاس��پین  علیه شما بخواسته مطالبه وجه چک 
بموجب حکم شماره  9609977458100667 به تاریخ 96/7/8   در پرونده 

کالسه 960415 شعبه 51   :
 1-مبلغ 47/000/000 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 1/830/000 ریال بابت هزینه های دادرسی و حق الدرج روزنامه
3-حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی کانون وکالی دادگستری

 4-خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 95/11/9 تا اجرای 
حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو مشهد       43538

ابالغ دادنامه
بدین وس��یله پیرو آگهی قبلی به خواندگان 1-حس��ن غالمی فرزند 
محم��ود 2-قدرت ال��ه غالمی فرزند وجه اله فع��ال مجهول المکان 
ابالغ میش��ود در مورد بانک مهر اقتصاد  علیه ش��ما بخواسته مطالبه 
وجه چک بموجب حکم ش��ماره  9409977458100486 به تاریخ 

94/8/28   در پرونده کالسه 940167 شعبه 51   :
 1-مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 600/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
 3-خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 94/1/30 تا 
اجرای حکم بر مبنای ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب 

در دایره اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف 

مجتمع شماره دو مشهد       43537

ابالغ دادنامه
بدی��ن وس��یله پیرو آگهی قبل��ی به خواندگان 1-س��ید ج��واد گنج بخش 
یزدان ابادی فرزند حس��ن 2-هادی لس��انی عارفی فرزن��د محمد 3-علی 
ه��ادی گلمکانی فرزند ه��ادی فعال مجهول المکان ابالغ میش��ود در مورد 
بانک قوامین  علیه ش��ما بخواس��ته مطالبه وجه چک بموجب حکم شماره  
9609977458100668 ب��ه تاریخ 96/8/09   در پرونده کالس��ه 960224 

شعبه 51   حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت:
 1-مبلغ 185/000/000 ریال بابت اصل خواسته

 2-مبلغ 5/180/000 ریال بابت هزینه های دادرسی 
 3-خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 94/6/24 تا اجرای 
حکم بر مبنای شاخص نرخ تورم بانک مرکزی با احتساب در دایره اجرای 

حکم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو مشهد       43536 

خواهان/ تعاونی اعتبار ثامن االئمه)ع(   دادخواستی به طرفیت خوانده/ 
 ماشااله بندند-فرزند محمد ابرهیم به خواسته مطالبه وجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان شهرستان مش��هد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 51 
شورای حل اختالف مجتمع شماره دو شهرستان مشهد واقع در بلوار شهید 
قره نی- نبش قره نی 31 ارجاع و به کالس��ه بایگانی 960559 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 96/9/29 و س��اعت 8:30 صبح تعیین شده است. به 
عل��ت مجهول المکان بودن خوانده/ و درخواس��ت خواه��ان/ و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی 
 و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به شورا مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
متصدی امور دفتری شعبه 51 شورای حل اختالف 
مجتمع شماره دو مشهد       43535

مهلک ترین بدافزارها و حمالت سایبری تا سال ۲۰۱۷ 
اخبار و گزارش های بس��یاری درباره حمالت 
س��ایبری هرروزه از گوش��ه و کنار جهان به گوش 
می رس��د و این امر برای امنیت سایبری کشورهای 
جهان زنگ هش��دار بزرگی محس��وب می ش��ود. 
 tech به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از وب س��ایت
republic، طبق گزارش های منتش��ر ش��ده، آمار 
حم��الت س��ایبری و هک در س��ال ۲۰۱۷ به اوج 
خود رسیده است و برآوردها نیز حاکی از آن است 
که رکورد حمالت س��ایبری در سال آینده میالدی 
۲۰۱۸ شکس��ته خواهد شد. بدافزارها، باج  افزارها 
و حم��الت DDOS از جمل��ه تهدیدهای امنیتی 
بودند که از س��ال ۲۰۱۶ کاربران فضای مجازی را 
در معرض خطر حمالت س��ایبری ق��رار داده اند و 
موجب لو رفتن اطالعات ش��خصی و محرمانه آنها 
شده است. همانطور که در اخبار گذشته اشاره شده 
اس��ت، ساالنه ش��رکت ها و س��ازمان های دولتی و 
خصوصی بزرگی در سراسر جهان متحمل خسارات 
 و آس��یب های جبران ناپذیری می ش��وند. بنابراین 
م��ی توان گفت خط��ر حمالت س��ایبری در کمین 
تمام��ی افراد، کاربران و ش��رکت ه��ای کوچک و 
بزرگ در جهان است و دیگر نمی توان ادعا کرد که 
کس��ی از گزند و خطرات حمالت سایبری در امان 
اس��ت. در این گزارش به بررس��ی ۱۰ بدافزاری که 
 در حمالت س��ایبری اخیر متهم ردیف اول به شمار 

می روند، خواهیم پرداخت:
۱. نوت پتیا )NotPetya(: باج افزار نوت پتیا 
که به عنوان یک نس��خه به روزرسانی شده نرم افزار 
مالیاتی در اوکرای��ن آغاز بکار کرد، تا بحال هزاران 
هزار رایانه را در صدها کشور مورد تهاجم قرار داده 
اس��ت. این باج افزار که نوعی دیگ��ر از بدافزار پتیا 
)Petya( است، تاکنون به زیر ساخت های بسیاری 
در کشورهایی همچون اوکراین، روسیه، انگلستان و 

تعدادی دیگر از کشورهای جهان حمله کرده است.

۲. واناک��رای )WannaCry(: به طور قطع 
می ت��وان گفت که ب��اج افزار و بداف��زار واناکرای 
از مهل��ک ترین حمالت س��ایبری در طول تاریخ 
کش��ورهای جهان به شمار می رود. به عنوان مثال، 
ب��اج اف��زار مذکور توانس��ت بخش های س��المت 
و بهداش��ت و خدمات بیمارس��تان های انگلستان 
را ب��رای چندی��ن روز از کار بین��دازد و عمل های 
جراحی بسیاری از شهروندان را مختل کرده و یا به 
 تعویق بیندازد. همچنین سرورها و زیرساخت های 
موسس��ات و ش��رکت های عظیمی را در جهان با 

مشکالت عدیده ای مواجه کند.
۳. الکی )Locky(: بر اس��اس گزارش های 
 ،Proofpoint منتشر ش��ده از س��وی موسس��ه
بدافزار الکی در فهرس��ت خطرناک ترین بدافزارها 
در حمالت س��ایبری، در جایگاه س��وم قرار گرفته 
است. بد افزار الکی، در سال گذشته میالدی ۲۰۱۶ 
جز پر کاربردترین بدافزارهایی بود که مقصر شماره 
نخس��ت حمالت س��ایبری در این س��ال به شمار 
می رفت. ای��ن بدافزار، انواع مختلف��ی به نام های   

Diablo و Lukitusدارد ک��ه آنها نیز هر کدام به 
نوبه خود خطرات و تهدیدات بسیاری را برای مراکز 

و سازمان های مختلف ایجاد کرده بودند.
۴. کرایس��یس )CrySis(: ای��ن بداف��زار در 
کش��ورهایی نظیر نیوزلند و اس��ترالیا بیشترین آمار 
حمال س��ایبری را به نام خود ثبت کرده است و در 
فهرس��ت مهلک ترین بدافزارها در جهان، در رتبه 

چهارم جدول جای گرفته است.
۵. ِنموُک��د )Nemucod(: بداف��زار نموکد 
از س��ال ۲۰۱۵ میالدی تاکنون فعالیت خود را در 
زمینه س��رقت اطالعات در فضای س��ایبری آغاز 
کرد. نموکد نخس��ت در قالب یک ایمیل فیشینگ، 
به رایانه های بس��یاری از کاربران در جهان حمله 
ک��رده و اطالعات محرمانه ذخیره ش��ده آنها را به 

سرقت برد.
۶. جاف )Jaff(: باج افزار جاف که در ماه مه 
سال جاری میالدی ۲۰۱۷ آغاز بکار کرد، شباهت 
بس��یاری به باج افزار الک��ی )Locky( دارد و از 
طریق ارسال ایمیل های اسپم به رایانه های قربانیان 

در سراس��ر جهان حمله کرده و به ازای بازگرداندن 
اطالعات آنها پ��ول الکترونیکی بیت کوین با مبالغ 

هنگفتی درخواست می کرده است.
۷. اس��پورا )Spora(: ب��اج اف��زار اس��پورا 
)Spora( نیز در فهرس��ت خطرناک ترین حمالت 
س��ایبری، در جایگاه هفتم جای گرفته اس��ت و از 
طریق ارسال پیام برای به روزرسانی مرورگر گوگل 
ک��روم، به رایانه ه��ای کاربران حمله م��ی کرده و 
اطالع��ات و پ��ول های آنها را به س��رقت می برده 

است.
 ۸. کرب��ر )Cerber(: ای��ن بدافزار از س��ایر

 باج افزارها به عنوان یک پلتفرم برای اخاذی پول 
و س��رقت اطالعات سوءاس��تفاده می کرده است و 
بدین ترتیب پول بسیاری را به جیب می زده است.

۹. کریپتومیکس )Cryptomix(: بر اساس 
گزارش های منتشر ش��ده، باج افزار کریپتومیکس 
یکی از باج افزارهای معدودی است که برای اخاذی 
و انتق��ال وج��ه دارای درگاه اینترنت��ی مخصوص 
خود نیس��ت و قربانیان در قب��ال دریافت و احیای 
اطالعات و فایل های رایانه خود، برای ارسال پول 
الکترونیکی یا بیت کوین باید تا زمانی که مجرمان 
سایبری دس��تورات انتقال وجه را برایشان با ایمیل 

بفرستند، صبر کنند.
۱۰. جیگس��ا )Jigsaw(: باج افزار جیگسا 
که برای نخس��تین بار در س��ال ۲۰۱۶ رصد شد، 
به صورت ی��ک تصویر آلوده داخ��ل ایمیل های 
اس��پم به کاربران ارسال می شود و در صورتی که 
قربانی��ان روی آن کلیک کنند، ب��اج افزار مذکور 
فعال ش��ده و تمامی فایل ه��ا و اطالعات ذخیره 
ش��ده در رایان��ه را رمزن��گاری می کن��د. پس از 
آن پیغامی به کاربران ارس��ال می ش��ود و از آنها 
 در قب��ال بازگردان��دن و احیای اطالعات ش��ان،

۱۵۰ دالر درخواست می کند.

سرمایه گذاری 80 میلیون دالری 
بیل گیتس برای ساخت شهر هوشمند

بیل گیتس موس��س مایکروس��افت ۸۰ میلیون دالر س��رمایه برای ایجاد ش��هری هوشمند در ایالت 
آریزونای آمریکا اختصاص می دهد. به گزارش فارس به نقل از انگجت، این شهر از زیرساخت هایی نوین 
برای برقراری ارتباطات پرس��رعت، پایگاه های داده نوین، خودروهای خودران و غیره برخوردار خواهد 
بود. شهر یادشده در محلی به مساحت ۱۰۰ کیلومتر مربع احداث می شود که در غرب فونیکس واقع است. 
این شهر هوشمند که احتماال بلمونت نام می گیرد محلی مناسب برای فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های 
جدید است که دوست دارند از مزایای دنیای فناوری بهره مند شوند. قرار است حدود ۲ کیلومتر مربع از این 
شهر به ایجاد مدارس عمومی و ۱۵ کیلومتر مربع از آن به ایجاد ساختمان های اداری و تجاری اختصاص 

یابد. همچنین قرار است ۸۰ هزار نفر در شهر مذکور اسکان داده شوند.

اعالم تعرفه های جدید اینترنت ثابت 
تفاهم-گروه فناوری: وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مصوبه جدید س��رویس های پرسرعت 
غیرحجمی را اعالم کرد. محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینس��تاگرام خود با انتشار جدول جدید 
تعرفه های اینترنت ثابت، نوش��ت: این تعرفه س��رویس های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه 
)Fair Usage Policy(  بنا شده و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس 

به رقابت گذاشته خواهد شد. 
ش��رکت ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطالع مش��ترکین برس��انند. طبیعتا فضای 
رقابت��ی به نفع مصرف کننده نهایی فراهم اس��ت. وی تاریخ اجرای ای��ن مصوبه را پیش از دهم آذرماه 
اعالم کرده و گفت: این س��رویس حجمی نیس��ت و در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادالنه، 
ش��رکت ها موظف به ارائه س��رویس در حداقل س��رعت پایه )۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه( تا پایان دوره 

ماهانه خواهند بود.

    

    


