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باجافزار ديگری به نام «  » Jaffوارد میدان شد؛
نخست

شليك دوم تروريسم مجازي

در ادام��ه گس��ترش آلودگ��ي سيس��تمهاي كامپيوتري دنيا ب��ه باجافزار
 ،Wanna Cryptآغاز حملهاي ديگر توسط يك باجافزار جديد از روز سهشنبه
گذشته كه خود را با نام  Jaffمعرفي ميكند به مختل كردن موسسات جهاني
دامن زد .اين باجافزار در هر ساعت بيش از پنج ميليون پست الكترونيكي آلوده
ميفرستد تا از اين طريق بتواند كاربران را به دام بيندازد.
اين باجافزار به گونهاي طراحي شده است كه هر بار وارد يك رايانه شده و

پس از قفل كردن اطالعات داخلي آن 1/79 ،بيتكوين ( ۲۷۸۰پوند) درخواست
ميكند تا قفل اطالعات را باز كند و آنها را بار ديگر در اختيار كاربر بگذارد.
به گفته مركز امنيتي  ،Forcepointايميلهاي آلوده به اين باجافزار بوتنت
 Necursرا در خود جا دادهاند.
اين ايميلها بهطور كلي ،رايانههاي شخصي را هدف گرفته و از اين طريق،
باجگيري ميكنند .ليكن در برخي موارد ميتوانند ديگر دستگاههاي حساس
ازجمله تجهيزات پزشكي را هم مورد هدف قرار داده و از اين طريق ،سالمت
مردم را هم به خطر بيندازند.
به گزارش ايتنا ،مركز  Forcepointبراي آنكه بتواند بررسي دقيقي در اين

خبر

زمينه انجام دهد ،كمپين ويژهاي تشكيل داد و سهشنبه گذشته فعاليت اين
باجافزار را بين ساعت  ۹تا  13بررسي كرد .در پايان مشخص شد در اين دوره
زماني دستكم  ۱۳ميليون ايميل آلوده شناسايي شد.
اين مركز امنيتي توضيح داد سازمانهاي بريتانيا و آمريكا نخستين هدف
اين باجافزار بودهاند و پس از آن ،كشورهاي ايرلند ،هلند ،ايتاليا ،آلمان ،فرانسه،
مكزيك و استراليا هم در اين زمينه آسيب ديدهاند.
اين باجافزار بهگونهاي ساخته شده است كه ميتواند ۴۲۳نوع فايل را شناسايي
و آنها را قفل كند و زماني كه پول مربوطه پرداخت ميشود ،بدون آنكه به اينترنت
نياز داشته باشد ،به صورت آفالين قفل اطالعات را باز ميكند.

كنارهگيري ايسوس از بازار ساعت هوشمند

ارزيابي كشورها از حيث آمادگي تكنولوژيكي در فضای كسب و كار؛

تالش ایران برای پرکردن فاصله با جهان

گروه فناوري -انقالب صنعتي چهارم كه به
عنوان انقالب ديجيتال شناخته ميشود در حالي
در دنيا در حال وقوع است كه نوآوري در فناوريها
و پيشرفت هرچه بيشتر همآميزي فناوريها را در
پي دارد كه ميتواند نقش مهمي در توسعه آينده
كشورها داشته باشد.
بر اين اساس مجمع جهاني اقتصاد در آخرين
گزارش خود ،رتبه كشورهاي جهان را در شاخص
نوآوري و پيشرفته بودن مورد بررسي قرار داد.
براس��اس اين ردهبندي ،جاي��گاه ايران با دو
پله نزول نسبت به سال  ،93در جهان  ۷۶و در
منطقه  ۱۳شد.
مجمع جهاني اقتصاد در دوره زماني س��ال
 ۲۰۱6 -۲۰۱7به بررس��ي و مقايس��ه كشورها
پرداخته كه اين گزارش توسط دفتر بررسيهاي
فني اقتص��ادي معاونت برنامهري��زي و نظارت
راهبردي وزارت ارتباطات منتش��ر ش��ده است.
برمبناي اين گزارش ،سوييس كشور اول جهان
و امارات متحده عربي كشور اول منطقه در اين
شاخص جهاني اعالم شدهاند.
بررس��ي مي��زان رقابتپذي��ري اقتصادي،
ساالنه در مجمع جهاني اقتصاد تهيه ميشود و
برمبناي آن اركان رقابتپذيري ملي در اقتصاد
خرد و كالن كشورها مورد سنجش و ارزيابي
قرار ميگيرد.
  نقش ن�وآوري در رقابتپذيري جهاني
اقتصادي
انقالب چهارم صنعت��ي كه با عنوان انقالب
ديجيتال شناخته ميشود ،همآميزي فناوريها
را به همراه داش��ته و س��رعت فزاينده پيشرفت
حاصل از اي��ن انقالب ،تقريبا تمام صنايع را در
همه كش��ورها متحول كرده است .به نحوي كه

هماكنون پيشرفت و نوآوري در فناوريهايي مانند
هوش مصنوعي ،بيوتكنولوژي ،روباتيك ،اينترنت
اشيا و چاپگرهاي سهبعدي به چشم ميخورد كه
ميتواند راه را براي رشد و توسعه آينده كشورها
هموار كند.
گزارش مجمع جهاني اقتصاد از ش��اخص
رقاب��ت اقتص��ادي جه��ان ( ،)GCIآخري��ن
ويرايش از تجربه متقابل كش��ورها در تحليل
عوامل موثر بر رش��د بلندمدت است كه نشان
ميدهد «نوآوري» يكي از عوامل اساسي براي
رشد بلندمدت و پايدار است كه براي استقرار
آن الزم اس��ت بهتمام عوامل موثر بر شاخص
رقابت جهاني توجه شود.
ارتق��اي اي��ن ش��اخص نيازمن��د توجه به
عوام��ل متعدد ازجمل��ه بهبود كس��بوكار،
بهبود زيرساختهاي اساسي و بهبود عملكرد
بازارهاي نيروي كار ،مالي و سرمايههاي انساني
است .براين اساس مجمع جهاني اقتصاد با ارائه
ارزيابي دقيق از پتانسيلهاي مولد جوامع در
سراس��ر جهان ،نقش تس��هيلكنندهاي را در
فرآيند شناسايي ويژگيهاي اقتصادي كشورها
براي ايجاد و پ��رورش نوآوري و خالقيت ايفا
كرده است.
ش��اخص رقابت اقتصادي جه��ان ()GCI
كشورهاي جهان را در سه بخش اصلي الزامات
بنيادين ،افزايشدهندههاي كارايي و عوامل موثر
در نوآوري و پيشرفته بودن ارزيابي ميكند.
در بخ��ش الزام��ات بنيادي م��واردي چون
زيرس��اختها از جمله زيرس��اختهاي تلفن و
موباي��ل مورد بررس��ي قرار گرفت��ه و در بخش
افزايشدهندهه��اي كاراي��ي موضوعاتي مانند
آمادگي تكنولوژيكي از جمله استفاده از فناوري

آگهی ابالغ
احتراما پیرو آگهی قبلی در پرونده  9509987575600619بدینوسیله به آقای محمد حسین ابراهیمی
فرزند محمد فعال مجهولالمکان ابالغ میگردد که نظر کارشناسی واصل گردیده لذا جناب عالی ظرف
 7روز از تاری��خ انتش��ار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این ش��عبه نس��بت ب��ه رویت آن اقدام تا
چنانچه اعتراضی داش��ته باش��ید ظرف همین مهلت کتبا اعالم نمایید در غیر این صورت برابر آن اتخاذ
تصمیم خواهد شد.
د
ف  -10002جواد نعیمی نوق -منشی شعبه  6دادگاه حقوقی مشه 
مال 
آگهی ابالغ تبادل لوایح
پیرو آگهی قبلی بدینوس��یله به آقای محس��ن رضایی آب باریک فعال مجهولالمکان ابالغ میگردد که
بانک رفاه دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی خود را نسبت به دادنامه شماره  9609977577800065در
پرونده کالس��ه  950269به ش��عبه  28مجتمع امام خمینی تقدیم نموده اس��ت لذا جناب عالی ظرف ده
روز از تاریخ انتشار این آگهی فرصت دارید با مراجعه به این شعبه نسبت به اخذ نسخه ثانی دادخواست
و ضمائ��م تجدیدنظرخواه��ی و ارائه الیحه دفاعیه خود اق��دام نمایید در غیر این صورت وفق مقررات
اقدام خواهد شد.
د
ف  -9999اسماعیل کاشکی -مدیر دفتر شعبه  28مجتمع امام خمینی مشه 
مال 
آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه  301/950072خانم س��ارا بهاج روی به اتهام مش��ارکت در تحصیل مال نامشروع از
طریق وارد کردن داده به سیس��تمهای کامپیوتری تحت تعقیب میباش��د لذا به واسطه معلوم نبودن
محل اقامت نامبرده به تجویز مواد  174و  560قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1392مراتب در
روزنامه آگهی میش��ود و نامبرده مکلف اس��ت ظرف  30روز در شعبه  301بازپرسی دادسرای ناحیه
 3مشهد حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ
تصمیم قانونی خواهد شد.
ف  -9994سید علیاکبر حسینی -بازپرس شعبه  301بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب
مال 
د
ناحیه  3مشه 
آگهی احضار متهم
در پرونده کالس��ه  324/960020متهمین  -1س��یده طاهره لک زائی فرزند سیدحسن باتهام سرقت
 -2احمد محمدی فرزند س��رور به اتهام تحصیل مال مس��روقه تحت تعقیب میباش��ند که به واسطه
معل��وم نب��ودن مح��ل اقامت نامب��ردگان به تجویز م��اده  174ق آ د ک مرات��ب در روزنامه آگهی و
متهمی��ن مکلف اند ظرف مهلت  30روز در ش��عبه  324دادیاری دادس��رای عموم��ی و انقالب ناحیه 3
مش��هد حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ
تصمیم قانونی خواهد شد.
ن
ف  - 9988طباطبایی -دادیار شعبه  324ثام 
مال 
آگهی احضار متهم
درپروندهکالسه 324/951647متهمسعیداسماعیلیفرزندعلیاکبربهاتهامسرقتگوشیهمراهتحتتعقیب
میباشند که به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 174ق آ د ک مراتب در روزنامه آگهی
و متهم مکلف است ظرف مهلت 30روز در شعبه 324دادیاری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 3مشهد حاضر و
از اتهام انتسابی دفاع نمایند در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
ف  -9989طباطبایی -دادیار شعبه  324ثامن
مال 
آگهی احضار متهم
بدینوس��یله براب��ر ماده  344قانون آیین دادرس��ی کیفری ب�� ه هادی نیرومند که در پرونده کالس��ه
 109/960102ب��ه اته��ام ادعای اعمال نفوذ بر خالف حق و مق��ررات قانونی و دریافت  46میلیون ریال
موضوع شکایت علی حسینائی و رحمان زاهدی تحت تعقیب است ابالغ میگردد تا جهت دفاع از اتهام
انتسابی خود در روز چهارشنبه مورخ  1396/04/14ساعت  11در شعبه  109دادگاه کیفری دو مشهد
مس��تقر در مجتمع قضایی ثامن (حرم) حاضر و در غیر این صورت دادگاه به موضوع رس��یدگی و حکم
مقتضی صادر خواهد نمود.
ف  -9995مدیردفتر شعبه  109دادگاه کیفری دو مشهد
مال 
آگهی دادنامه
پرون��ده کالس��ه  9509987576800112ش��عبه  18دادگاه حقوق��ی مش��هد تصمی��م نهای��ی ش��ماره
9609977576800036
خواهان :آقایهادی ایوب زاده فرزند محمد با وکالت خانم بهناز بهبودیان فرزند موسی الرضا به نشانی
مشهد بلوار وکیل آباد ،دانشجو  17پالک  110طبقه 5
خوانده  :خانم نازنین فعال فیض آبادی فرزند احمد به نش��انی مش��هد -بلوار فلس��طین -فلسطین 14
پالک  52زنگ اول
خواستهها  -1 :مطالبه خسارت دادرسی  -2مطالبه وجه چک  -3مطابه خسارت تاخیر تادیه
در خصوص دعویهادی ایوب زاده با وکالت بهناز بهبودیان به طرفیت نازنین فعال فیض آبادی به خواسته
مطالبه وجه چک به مبلغ  425/000/000ریال موضوع چک شماره  231670مورخ  95/03/17عهده بانک
سینا به انضمام خسارت دادرسی وتاخیر تادیه دادگاه با توجه به متن دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه
فتوکپی مصدق چک استنادی و گواهینامه عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و نظر به اینکه صدور
چک توسط صادرکننده و وجود آن در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده دارد وتا زمانی که دلیلی
بر رفع اشتغال ذمه صادرکننده ارائه نگردد همچنان اصل بر بقاء خواهد بود و با عنایت به اینکه دعوی خواهان
علی رغم ابالغ قانونی به خوانده مصون از هرگونه ایراد و خدشهای باقیمانده است لذا بنا به مراتب فوق
دعوی خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد  320-314-313-312-310قانون تجارت و مواد -515-198
 522-519قانون آییندادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب و ماده واحده قانون تفسیر تبصره الحاقی
به ماده دو قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ  425/000/000ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از
تاریخ سررسید چک استنادی تا زمان وصول بر مبنای شاخص اعالمی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای
مدنی موقع اجرای دادنامه محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز دیگر قابل
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خراسان رضوی میباشد.
د
ف  -9998دفتر شعبه  18دادگاه حقوقی شهرستان مشه 
مال 

اطالعات ،ميزان اس��تفاده از اينترنت باندپهن،
موباي��ل و اينترنت موباي��ل و نيز ميزان كاربران
اينترنت ،موبايل و تلفن ثابت مرتبط به عملكرد
اين بخش است.
در همين حال موضوع پيشرفته بودن كسب
و كار و نوآوري ،به عنوان زيرش��اخص نوآوري و
پيشرفت مورد ارزيابي قرار گرفته است.
به گزارش مهر ،بررسيها نشان ميدهد كه در
شاخص كلي رقابتپذيري جهاني در ميان ۱۳۸
كشور ،سوييس كشور اول جهان است و امارات
رتبه اول منطقه را در ميان  ۱۹كشور كسب كرده
است .در اين ردهبندي ،رتبه ايران در جهان  ۷۶و
رتبه منطقهاي ايران  ۱۳است.

در زيرشاخص «الزامات بنيادي» قطر كشور
اول منطقه و سنگاپور كشور اول جهان است و در
اين زيرشاخص كه مربوط به تامين زيرساختهاي
ارتباطي و اس��تفاده از فناوري اطالعات ميشود
ايران در رتبه  ۶۱جهان و  ۱۱منطقه قرار دارد.
در زيرش��اخص «عوامل نوآوري و پيشرفته
ب��ودن» س��وييس كش��ور اول جه��ان و رژيم
صهيونيس��تي در منطقه خاورميانه اول اس��ت.
ايران در اين زيرشاخص رتبه  ۸۹جهاني و رتبه
 ۱۵منطقه را در اختيار دارد.
  كشورهاي برتر منطقه و جهان
در منطقه خاورميانه پس از امارات كه رتبه ۱۶
دنيا را نيز دارد ،كشورهاي قطر ،عربستان ،رژيم

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله ب��ه آقای حس��ین بیایانی اص��ل فرزند مجید ابالغ میگ��ردد که به موجب دادنامه ش��ماره
 9609977592900205در پرونده  951408/ 129صادره از ش��عبه  129دادگاه کیفری دو مش��هد به
اتهام کالهبرداری محکوم گردیدهاید رای صادره از تاریخ انتشار آگهی ظرف ده روز قابل واخواهی در
این دادگاه میباشد.
ف -9991مدیر دفتر شعبه 129دادگاه کیفری دو مشهد
مال 
آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پی��رو آگهیهای قبلی ب��ا آقای  -1عماد دانش پ��ژوه  -2نوید دانش پ��ژوه  -3مریم خداد
حسینی  -4حسین شیرزاد سادات محله فعال مجهولالمکان ابالغ میشود در مورد دادخواست بانک مهر
اقتصاد علیه شما در کالسه پرونده  950272به موجب حکم شماره  8609977577800103به پرداخت
تضامنی  406/115/002ریال به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه محکوم شدهاید .مراتب
بدینوس��یله در روزنامه درج میگردد رای صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی
قابل واخواهی در این دادگاه است .
د
ف-10000اسماعیلکاشکی-مدیردفترشعبه 128مجتمعامامخمینیمشه 
مال 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان علیاکبر علی مددی فرزند غالمرضا دادخواس��تی به طرفیت خوانده مرتضی وطن دوست به
خواسته مطالبه اجرتالمثل تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه
 18دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی (ره) مشهد واقع در ابتدای بلوار مدرس ارجاع و به کالسه
 960018ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/04/07ساعت  9صبح میباشد .به علت مجهولالمکان
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه ،مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود تا
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود ،نسخه
ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
د
ف -9996مدیر دفتر شعبه 18دادگاه حقوقی مشه 
مال 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان محمد انصاری فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خواندگان حجت محمدخانی خاخیان فرزند
نوروزخان و بانک ملی ایران به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک و الزام به انجام تعهد و الزام به اخذ
پایانکار و الزام به فک رهن و خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  18دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی (ره) مشهد واقع در ابتدای بلوار مدرس
ارجاع و به کالسه  960021ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن  96/04/07ساعت  8صبح میباشد .به علت
مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه ،مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
د
ف -9997مدیر دفتر شعبه 18دادگاه حقوقی مشه 
مال 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان بایرمقلی رخشانی مقدم دا دخواستی به طرفیت خوانده جواد رهنما آلمه جوق به خواسته مطالبه
وجه چک ،مطالبه خسارت دادرسی ،مطالبه خسارت تاخیر تادیه و تامین خواسته تقدیم دادگاههای عمومی
شهرس��تان مشهد نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه  5دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی (ره)
مش��هد واقع در ابتدای بلوار مدرس ارجاع و به کالس��ه  9609987575500053ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن  96/04/11ساعت  9صبح میباشد .به علت مجهولالمکان بودن خوانده جواد رهنما آلمه
جوق و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در
امور مدنی و دس��تور دادگاه ،مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده/
متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی
دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
ف  -10006راضیه ابراهیمی -منشی شعبه  5دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی
مال 
د
شهرستانمشه 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان علی شهریاری دا دخواستی به طرفیت خواندگان سجاد زراعتی و سیدرضا حسینی عبدلآباد به
خواسته مطالبه وجه چک ،مطالبه خسارت دادرسی ،مطالبه خسارت تاخیر تادیه تقدیم دادگاههای عمومی
شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه  5دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی (ره) مشهد
واقع در ابتدای بلوار مدرس ارجاع و به کالسه  9509987575500839ثبت گردیده که وقت رسیدگی
آن  96/04/10ساعت  11صبح میباشد .به علت مجهولالمکان بودن خوانده جواد رهنما آلمه جوق و
درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
و دس��تور دادگاه ،مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میشود تا خوانده /متهم پس از
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست
و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
ف  -10007راضیه ابراهیمی -منشی شعبه  5دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی
مال 
د
شهرستانمشه 
آگهی وقت رسیدگی
خواهان سید برات خادم مشهد طرقی دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا مقدس قمصری به خواسته مطالبه
خسارت ،رفع مزاحمت و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان مشهد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه 5دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی (ره) مشهد واقع در ابتدای بلوار مدرس ارجاع و به
کالسه 9609987575500015ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 96/04/10ساعت 9صبح میباشد .به علت
مجهولالمکانبودنخواندهجوادرهنماآلمهجوقودرخواستخواهانوبهتجویزماده 73قانونآییندادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه ،مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی
میشود تا خوانده /متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود،
نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
ف  -10008راضیه ابراهیمی -منشی شعبه  5دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی
مال 
د
شهرستانمشه 

صهيونيستي ،آذربايجان و كويت در جايگاه اول تا
هفتم جدول رقابتپذيري جهاني قرار دارند و ايران
درميان اين  ۱۹كشور ،سيزدهم است.
در جاي��گاه جهان��ي نيز پس از س��وييس،
كشورهاي سنگاپور ،آمريكا و هند رتبههاي دوم
تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند و يمن كشور
آخر دنيا و منطقه است.
برآوردها نش��ان ميدهد كه اگرچه وضعيت
اي��ران در زيرش��اخص «الزام��ات بنيادين» از
متوسط جهاني بيشتر است اما در زيرشاخصهاي
«افزايشدهندههاي كارايي» و «عوامل نوآوري و
پيشرفته بودن» ،از متوسط جهاني كمتر است و
بيشتريناختالفازمقدارمتوسطمنطقهوجهاني
مربوط به عوامل نوآوري است.
برآوردهاي دفتر بررسيهاي اقتصادي وزارت
ارتباط��ات نش��ان ميدهد كه مقدار ش��اخص
رقابتپذيري اقتصادي ايران در ميان سالهاي
 ۸۹تا  ۹۴با كاهش همراه بوده اس��ت به نحوي
كه مقدار ش��اخص  4/22در سال  ،۹۱در پايان
س��ال  ۹۴به  4/12رسيده است .به همين دليل
رتبه جهاني ايران نيز از جايگاه  ۶۶در س��ال ۸۹
به جايگاه  ۸۳در سال  ۹۱تنزل داشته است .در
همين حال در سال سوم دولت يازدهم نيز رتبه
جهاني ايران در اين ش��اخص و زيرشاخصهاي
مربوط به آن ،با دو پله نزول نسبت به سال ، ۹۳
به رتبه  ۷۶رسيده است.
برمبناي اين ردهبندي جهاني ،رتبه ايران در
حوزه زيرساختهاي ارتباطي نيز در منطقه ۱۱
و در جهان  ۵۹است و اين درحالي است كه در
حوزه آمادگي فناوري اطالعات ،رتبه ايران در ميان
كشورهاي منطقه چهاردهم و درميان كشورهاي
دنيا  ۹۷است.

آگهی احضار متهم
در پرونده کالسه  127/951189آقای سید حسن حسینی فرزند امیرعلی به اتهام ایراد ضرب و جرح
عمومی تحت تعقیب میباش��د به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده
مکلف است راس ساعت  9:30صبح روز  96/04/25در شعبه  127دادگاه عمومی جزایی ظرف مدت
سی روز در شعبه  ...دادیاری /بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید
درصورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد ش��د.
دادیار /بازپرس��ی ش��عبه  ...دادس��رای عمومی و انقالب
مالف  -9990مدیر دفتر شعبه  127دادگاه عمومی جزائی کیفری دو مشهد
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای جواد بهش��تی که مجهولالمکان
میباشد ابالغ میگردد چون وفق اجرائیه صادره از شعبه شش دادگاه حقوقی مشهد متضامنا محکوم
به پرداخت  300/000/000ریال با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق محکوم له بانک رفاه کارگران
و نیمعشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این اگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه
اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه
اجرایی اقدام خواهد نمود .
ف  -10001رسایی -مدیر دفتر شعبه شش دادگاه حقوقی مشهد
مال 
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان علی ارژنگی و سید حسین مهدیزاده
و حسین خوبان ازغدی که مجهولالمکان میباشند ابالغ میگردد چون وفق اجرائیه صادره از شعبه شش
دادگاه حقوقی مشهد متضامنا محکوم به پرداخت  250/000/000ریال با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه
در حق محکوم له بانک رفاه کارگران و نیمعشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت
به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
د
ف  -10003رسایی -مدیر دفتر شعبه شش دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشه 
مال 
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقایان محمد گنابادی و حسن عبد رویانی
و محمد سهیلی که مجهولالمکان میباشند ابالغ میگردد چون وفق اجرائیه صادره از شعبه شش دادگاه
حقوقی مشهد متضامنا محکوم به پرداخت  250/000/000ریال با خسارت دادرسی و تاخیر تادیه در حق
محکوم له بانک رفاه کارگران و نیمعش��ر دولتی ش��دهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به
وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود .
د
ف  -10004رسایی -مدیر دفتر شعبه شش دادگاه حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی مشه 
مال 
آگهی ابالغ اجرائیه
پیرو آگهیهای منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه شرکت پیراسته جویان سپیده به شماره ثبت
 34841اداره ثبت شرکتهای مشهد با مدیریت آقای صمد ایزانلو ،آرش حمزهزاده فرزند سیاوش که
مجهولالمکان میباشد ابالغ میگردد چون وفق دادنامه شماره  9509977575501050صادره از شعبه
 5دادگاه عمومی حقوقی مشهد در پرونده شماره  5/950307تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ 402
میلیون و هفتصد و س��ی ونه هزار و هش��تصد ونود شش ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت خسارت
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت ( )95/04/09تازمان اجرای حکم بر اساس روزانه مبلغ 210/175
ریال و نیز پرداخت خس��ارات دادرس��ی برابر با تعرفه قانونی از باب تس��بیب در حق محکوم له مدیریت
شعب بانک سپه خراسان رضوی و نیمعشر دولتی شدهاید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید
نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به
وصول مطالبات با هزینه اجرائی اقدام خواهد نمود.
ف  -10005جواد زارعپور طرقی -مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه  5دادگاه عمومی حقوقی
مال 
د
مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشه 
آگهی تثبیت حدود عرصه پالک  -100اصلی بخش  9مشهد
نظر به اینکه موقوفه میرزا ابوصالح رضوی در اجرای ش��یوه نامه صدور اس��ناد تک برگی تقاضای صدور
سند مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک ثبتی  -100اصلی واقع
در بخش  9مش��هد بدون طول ابعاد و مس��احت میباشد و پالک فوق در مجاورت پالکهای  98و  99و
 103و  104و  106و  125و  -151اصلی معرفی گردیده لذا بدینوسیله به مالکین پالکهای مذکور ابالغ
میگردد که نماینده و نقشهبردار اداره ثبت اسناد و امالک در روز پنجشنبه مورخه  1396/03/04جهت
تعیین طول و متراژ پالک  -100اصلی اراضی فراگرد حسب ماده  68و  70آیین نامه قانون ثبت در محل
حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور
دارید میتوانید در روز مقرر در محل حضور بهم رس��انید در غیر این صورت بعد از گذش��ت  10روز از
تاریخ انتشار این آگهی اعتراضی از ناحیه مجاورین پذیرفته نخواهد بود و برابر مقررات سند مالکیت بنام
متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد.
د
مالف -1831محمدجوانمرد -اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشه 
آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به :حمید فتاحی
کالسه پرونده 960044 :وقت رسیدگی  96/3/31:شنبه ساعت  9:45صبح خواهان :آرزو نایبی با وکالت رحیم
پورنصیر خوانده :حمید فتاحی خواسته :صدور حکم مبنی بر حکم صدور گواهی عدم امکان سازش
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی ارجاع
گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهولالمکان بودن خوانده در دادخواست خواهان ودستور
دادگاه وبه تجویز ماده 73قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت دریکی از جراید کثیراالنتشار
آگهی میش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت
رس��یدگی حضور بهم رس��اند .چنانچه بعدا ابالغی بوس��یله آگهی الزم ش��ود فقط یک نوبت منتشر و
مدت آن ده روز خواهد بود.
مالف -108/368زراعت پسند -مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قدس

زوميت -ايسوس قصد دارد
توسعه ساعت هوشمند ذنواچ
را به دلي��ل فروش كم متوقف
كند .بنا بر آمار ،ايسوس هر ماه
تنها پنج تا شش هزار ذنواچ به
فروش ميرس��اند و اين فروش
كم ،ايس��وس را قان��ع كرده تا
توس��عه ذنواچ را متوقف كند.
در مقايسه ،اپل در طول سهماهه اول سال  3/5 ،۲۰۱۷ميليون اپل واچ
به فروش رسانده است.
به محض تاييد اين خبر ،پلتفرم ساعت هوشمند گوگل ضربه ديگري
خواهد خورد .پيش از اين نيز دو شركت موتوروال و سامسونگ استفاده
از اين پلتفرم را كنار گذاشتند .موتوروال به مدت نامحدود توسعه ساعت
هوشمند را متوقف كرده و سامسونگ نيز بيشتر بر استفاده از سيستمعامل
تايزن در ساعتهاي هوشمند خود متمركز است.
ساعتهاي هوشمند ذنواچ از نظر قيمت ،از بهترين ساعتهاي موجود
در بازار هستند .اولين نسل ذنواچ در نوامبر سال  ۲۰۱۴و ذنواچ  ۳در
نوامبر سال  ۲۰۱۶روانه بازار شدند .ذنواچ  ۳از نمايشگر  1/39اينچي امولد،
چيپست اسنپدراگون ور  ۵۱۲ ،2100مگابايت رم و  ۴گيگابايت حافظه
داخلي بهره ميبرد .اگرچه سازندگان سختافزار از پلتفرم ساعت هوشمند
گوگل رويگردان شدهاند؛ اما برندهاي برتر جهان به اين پلتفرم روي خوش
نشان دادهاند .اوايل سالجاري ميالدي ،چندين ساعت هوشمند مجهز به
اندرويد ور  ۲از برندهاي سرشناس دنياي مد همچون هوگو باس و تامي
هيلفيگر روانه بازار شدند.

رايانهاي با حافظه  ۱۶۰ترابايت

مهر -ش��ركت  HPاز نمونه اوليه محصولي رونمايي كرده كه ۱۶۰
تراباي��ت حافظه دارد .اين رايانه ميتواند اطالعات  ۱۶۰ميليون كتاب را
ذخيره كند.
اين رايانه قابليت كنترل بيشترين ميزان اطالعات روي زمين را دارد و
ميتواند پنج برابر اطالعات تمام كتابخانه كنگره آمريكا را نگهداري كند.
اين آخرين نمونه از پروژه تحقيقاتي «ماشين» شركت هيولت پاكارد
اس��ت كه هدف آن ساخت رايانههاي بسيار سريع با تمركز خاص روي
طراحي حافظهاي قدرتمند است .بهطور سنتي شيوه كاركرد پردازشگرها،
حافظه و فضاي ذخيرهسازي احتماال به كندي فعاليت رايانه منجر شود.
درهمين راستا هيولت پاكارد درصدد رفع اين مشكل برآمد.
مگ ويتمن مدير ارشد اجرايي اين شركت در همين راستا ميگويد:
راز كشف علمي بزرگ بعدي كه دنياي فناوري را تغيير ميدهد پشت
انبوه اطالعاتي پنهان است كه هر روز توليد ميشود .براي استفاده از اين
ظرفيت نميتوان به فناوريهاي قديمي تكيه كرد ،ما به رايانههايي نياز
داريم كه براي عصر «اطالعات كالن» ساخته شده باشند.
اي��ن رايانه ميتوان��د در حافظه خود  ۱۶۰ميليون كتاب را نگهداري
كند .اين در حالي است كه تاكنون حفظ و نگهداري چنين مجموعهاي از
اطالعات در يك سيستم حافظه امكانپذير نبوده است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده  1قانون مذکور مس��تقر در واحد
ثبتی شهرس��تان س��اری واحد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد .
لذا به موجب ماده قانون  3تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13آئین نامه مربوط به این آگهی دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
یک ماه از تاریخ تسلیم ،اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .
رای به ش��ماره  ۱۳۹۵۶۰۳۱۰۰۰۱۰۴۸۷۸۷به تاریخ  ۹۵ /۱۲/۷رمضانعلی خوانچه س��پهر فرزند علی
ش��ماره شناس��نامه  ۶کدملی  ۵۷۶۹۸۱۳۵۰۴شش��دانگ  ۱۴۳۳۳۸۶/۵۰اصلی بخش یک آقای فرزین
گوران اوریمی شماره شناسنامه  ۴۵۸۰کد ملی  ۸۵۲۹۱۲۱۵۳۰ششدانگ به مساحت ۵۱6/۱۰پالک
شماره  ۸۰فرعی از یک اصلی بخش  ۲حوزه ثبت ساری
تاریخ انتشار نوبت اول 96/2/28 :نوبت دوم96/3/11 :
مهدی داودی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
آگهی ابالغیه
خواه��ان مه��دی ظهورنی��ا ب��ه طرفیت خوان��دگان علیرض��ا عزی��زیآذر و فریدون عزی��زیآذر و
تعاون��ی  106فرآوردهه��ای لبنی قوش��ا چای به خواس��ته مطالبه وجه بابت یک فقره چک به ش��ماره
 218 / 8936536مورخ  1394/10/29عهده بانک توسعه تعاون به مبلغ  20/000/000ریال به انضمام
کلیه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت
رسیدگی به شعبه  178شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد واقع در مشهد -بلوار
ش��هید قرنی -نبش ش��هید قرنی  28ارجاع وبه کالس��ه  951026ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن
 1396/04/01و س��اعت  8:30تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست
خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی میش��ود تا خوانده 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.
مالف -10069سیده صدیقه هوسی  -مسئول دفتر شورای حل اختالف شعبه  178شورای
حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد
آگهی مفقودی
برگ سبز پژو  206مدل  83رنگ مشکی پالک  833-65د 16شماره موتور  10FSS14933391شاسی
 0083662739مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای فرامرز آراس��ته گین برابر وارده ش��ماره  95/10/26-14918با تس��لیم دو برگ
استش��هادیه تاییدی به ش��ماره  95/9/16-4398دفترخانه دو قرچک مدعی گردیده که سند مالکیت
ششدانگ یک قطعه زمین مساحت  200متر مربع قطعه  80تفکیکی به شماره  547فرعی از  47اصلی
مف��روز از پ�لاک  100فرعی از اصلی مذک��ور واقع در باقرآباد جزء بهن��ام پازوکی قرچک ذیل ثبت
ش��ماره  43390صفح��ات  120و  122دفتر  147به ش��ماره چاپ��ی  730016و  730022به نام آقای
منصور ش��کوهی و خانم آذر میدخت بهمنی هر یک نس��بت به س��ه دانگ مش��اع صادر و تسلیم شده
اس��ت .س��پس تمامی مورد ثبت معالواسطه طی سند ش��ماره  62/11/20-41668دفتر  8قرچک به
نام آقای خلیل گالبتون و خانم فریده بلند تیموری بالس��ویه انتقال یافته اس��ت .بعدا مالکین اخیرالذکر
برابر س��ند ش��ماره  69/12/7-44872دفتر  220تهران مقدار یک دانگ از خریداری خود را به آقای
فرامرز آراس��ته گین انتقال دادهاند و مابقی مورد ثبت به مقدار پنج دانگ مش��اع دیگر را به موجب
س��ند ش��ماره  69/12/7-44874دفترخانه مذکور به بانک ملت واگذار نمودهاند و پس از آن بانک
ملت تمامی پنج دانگ مش��اع را طی س��ند فروش اقس��اطی  69/12/7-44876دفتر یادشده فوق به
آقای فرامرز آراس��ته گین منتقل و آن بانک طی نامه ش��ماره  96/1/27-96/62291با صدور س��ند
المثنی موافقت نموده اس��ت .که به علت جابهجایی اصل س��ند مالکیت مفقود گردیده و تقاضای سند
مالکیت المثنی نموده است که مراتب برابر تبصره  1ماده  120آئیننامه اصالحی قانون ثبت در یک
نوبت جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله و یا بودن س��ند مالکیت
در نزد خود باش��د از تاریخ نش��ر آگهی به مدت  10روز مراتب را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت
به این اداره اعالم و رس��ید اخذ نماید .بدیهی اس��ت در صورت عدم اعتراض در مدت قانونی طبق
مقررات سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.
5771مالف -محسن آخوند نتاج -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک قرچک
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139460319012006725هیات اول موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین ش��هبا فرزند غالمرضا به ش��ماره شناسنامه  1643صادره از
س��یرجان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت  118مترمربع پالک  1فرعی از  4978اصلی واقع
در بخش  36کرمان به آدرس س��یرجان مکیآباد خیابان حمزه سیدالش��هدا (ع) کوچه  19خریداری
از مالک رس��می آقای غالمرضا ش��هبا محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراج��ع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/02/13 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/02/28 :
مالف  -993عباس ملکی -رئیس ثبت اسناد و امالک سیرجان

