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موبایل های بدلی در مکزیکوسیتی 
پرطرفدار شدند

با رواج زورگیری در مکزیکو سیتی، ساکنان 
این شهر به خرید گوشی های بدل روی آورده اند 
تا از موبایل های واقعی خ���ود محافظت کنند. 
این روند به کسب و کار خرید موبایل بدلی در 

مکزیک رونق داده است.
مهر- زورگیری در شهر مکزیکو سیتی اوج 
گرفته و به همین دلیل بس���یاری از شهروندان 

یک بدل موبایل با خودشان حمل می کنند.
این موبایل های بدل ۳۰۰ تا ۵۰۰ پزو مکزیک 
قیمت دارند. این دستگاه های بدلی با نمایشگرها 
و بدنه هایی که بس���یار به نمونه واقعی شباهت 
دارند، جایگزین های قابل قبولی هستند. جالب 
آنکه درون این موبایل های بدل یک تکه فلز نیز 

قرار داده شده تا سنگین تر شود.
مارتا پاتریشیا استرادا یکی از قربانیان زورگیری 
بوده است. او می گوید بسیاری از ساکنان این 
ش���هر با ترس در خیابان ها تردد می کنند. به 
گفته او حتی استفاده از حمل ونقل عمومی نیز 

یک ریسک به حساب می آید.
از س���وی دیگر یک فروش���نده موبایل ادعا 
می کند هر هفته ۳ یا ۴ موبایل بدلی می فروشد. 
به گفته او مردم می دانند در مواجهه با سارقان 
مسلح باید فقط در عرض چندثانیه موبایل های 

خود را به آنها بدهند.
اما جالب آنکه به نظر نمی رس���د کسب وکار 
فروش موبایل های بدل نوپا باشد. به گفته یکی 
از فروشندگان بازار موبایل این شهر، اکنون ۱۴ 
سال است که موبایل های بدلی خرید و فروش 
می شوند. اما قباًل مغازه های موبایل فروشی این 
موبایل ها را می خریدند تا در برابر س���ارقان از 

خود محافظت کنند.
به گفته یکی از فروش���ندگان موبایل قیمت 
یک آیفون بدلی ۳۰۰ پزو است حال آنکه آیفون 

واقعی ۱۸ هزار پزو ارزش دارد.
در ۴ ماهه نخس���ت ۲۰۱۹ به طور متوسط 
روزانه ۷۰ مورد زورگیری در مکزیکو س���یتی 
گزارش شده که دوس���وم قربانیان آنها عابران 

خیابان بوده اند. 

راهکارهای برون رفت از محدودیت های گوگل اعالم شد

کاربران گوشی های هواوی نگران نباشند

فناوران - هوآوی چند روز پیش به طور رسمی از دو گوشی  lite Huawei P30 و Pro Huawei P30 در ایران رونمایی کرد. مشخص شد دستگاه  lite P30 را می توان به 
صورت آنالین پیش خرید کرد. توجه داشته باشید که تعداد این پیش فروش محدود است و روزانه تعدادی برای سفارش گذاری در وبسایت مربوطه باز می شوند.

عالقه مندان در اولین قدم وارد سایت p30series.ir شوند و بعد از انتخاب شهر، فروشگاه هایی را انتخاب کنند که هنوز موجودی گوشی شان به پایان نرسیده  است.

آغاز پیش فروش اینترنتی
 lite Huawei P30 

این روزها خبر اِعمال محدودیت نرم افزاری گوگل بر محصوالت هواوی، بحث 
داغی را بین دوستداران دنیای فناوری به راه انداخته است. سناریوهای مختلف 
برخورد هواوی با این مساله نشان می دهد نباید نگرانی خاصی برای کاربران وجود 

داشته باشد. با بررسی این سناریوها و تاثیر آن بر کاربران ایرانی همراه باشید.
 آیا آندرویید از هواوی گرفته می شود؟ 

بسیاری از کاربران وقتی برای اولین بار به خبر محدودیت های ایجاد شده برای 
هواوی نگاه می کنند، این تصور را دارند که هواوی دیگر قادر به استفاده از آندرویید 
نخواهد بود. این تصور کاماًل نادرست اس���ت؛ چرا که آندرویید بر اساس چیزی 
که Android Open Source Project )AOSP( نامیده می شود، یک 
نرم افزار متن باز بوده و هر توسعه دهنده ای می تواند از آن به صورت آزادانه استفاده 
کند. از طرفی باید به این نکته نیز دقت کرد که این محدودیت فقط می تواند برای 
گوشی های آینده هواوی اثرگذار باشد و برای گوشی های فعلی هواوی و آنر )چه 
آنها که فروخته شده اند و چه آن ها که هنوز در انبار و فروشگاه ها هستند( هیچ 

مشکلی پیش نخواهد آمد.
باید توجه داشت تحریم های آمریکا و گوگل )اگر واقعاً عملی شود( در بدترین 
 Google Play حالت به گونه ای خواهد بود که برنامه ها و خدمات���ی نظیر
Protect،Google Play Store  و ... ب���رای گوش���ی های هواوی عرضه 
نخواهد شد. در این صورت به دو دلیل نگرانی خاصی وجود ندارد؛ نخست آنکه 
نرم افزارهای مشابه این سرویس ها وجود دارند و دوم آنکه با روش های مختلفی 
می توان این برنامه ها را روی گوشی نصب کرد؛ به گونه ای که هم اکنون نیز کاربران 
برخی گوشی های چینی )با رام چین( می توانند نرم افزارهای گوگل را به روش های 

غیرمستقیم بر روی دستگاه خود نصب کنند.
در خصوص ارایه وصله های امنیتی نیز هواوی در بیانیه اخیر خود این اطمینان 
را به دارندگان گوشی های هواوی و آنر داده است که آن ها بدون هیچ مشکلی این 

بروزرسانی های امنیتی را برای گوشی و تبلت خود دریافت خواهند کرد.
 سیستم عامل اختصاصی هواوی؟

تیم تحقیق و توسعه نرم افزاری هواوی یکی از گروه های قدرتمند این شرکت است 

که طبق شنیده ها سال هاست مهندسان توسعه دهنده هسته آندرویید در آن به کار 
گرفته شده اند. طبق اعالم رسانه های مختلف، هواوی از چندی پیش به فکر سیستم 
عامل اختصاصی خود بوده و این حرکت هوشمندانه را از قبل آغاز کرده است. از 
آنجایی که طبق گزارش ها، این سیستم عامل از تمام برنامه های آندروییدی پشتیبانی 
می کند و حتی فروشگاه ویژه نرم افزاری خود را نیز دارد، بنابراین می تواند جایگزین 

کاملی برای آندرویید باشد.
اما حاال که هواوی ملزم به دنباله روی از سیاست های گوگل در بحث آندرویید 
نیست و می تواند آزادانه اقدام به توسعه سیستم عامل کند؛ گزینه دوم در بحث 
ایجاد یک سیستم عامل اختصاصی، یعنی بهره گیری هواوی از توان آندرویید های 

کاستوم مطرح می شود.
 آیا جایگزین گوگل پلی در راه است؟

شاید برای بسیاری از کاربران باورپذیر نباشد که هواوی بتواند در مدت کوتاهی 
سیستم عامل اختصاصی خود را به صورت کامل و بی نقص توسعه دهد. از این رو، 
بر مبنای شنیده ها هواوی قصد دارد در گام اول به فکر جایگزین مناسبی برای 
Google Play Store باشد که یکی از پرطرفدارترین سرویس های گوگل است.

هواوی برای این موضوع دو راهکار در نظر گرفته است؛ اول آنکه تمرکز خویش 

را بر فروش���گاه نرم افزاری خود با نام App Gallery  بسیار بیشتر کرده و در 
حال تقویت این برنامه است. از سویی دیگر این امکان وجود دارد که هواوی به 
وسیله مذاکره با فروشگاه های بزرگ نرم افزاری، آن ها را به عنوان جایگزین مناسبی 
برای گوگل پلی استور در محصوالت خود به کار گیرد. عده ای از کارشناسان نیز 
از احتمال ادغام App Gallery هواوی با یکی از این فروشگاه های نرم افزاری 

خبر می دهند.
در صورتیکه این اتف���اق رخ دهد، کاربران دیگر نگران���ی خاصی برای دانلود 
اپلیکیشن های مختلف نخواهند داشت و می توانند به راحتی از نرم افزار جایگزین 

گوگل پلی استور استفاده کنند.
 تاثیر بر گوشی کاربران ایرانی

جدای از سناریوهای جهانی که در باال به آن پرداخته شد، الزم به ذکر است که 
این موضوع برای ما ایرانیان از اهمیت کمتری برخوردار است؛ چراکه سال هاست 
گوگل ایران را در لیست تحریم های خود قرار داده و کاربران ایرانی در زمان دانلود 
بسیاری از برنامه های با کیفیت فروش���گاه Google Play با پیام »این برنامه 
برای کشور شما در دسترس نیست«، روبرو خواهند شد. در واقع کاربران ایرانی 
االن هم برای دانلود بسیاری از برنامه های باکیفیت باید یا به دانلود از سایت های 
فارسی متوسل شوند و یا از مارکت های وطنی نظیر کافه بازار، ایران استور، مایکت 
و ... استفاده کنند.در بُعد سیستم عامل نیز با توجه به اینکه هواوی هم اکنون هم 
اکثر بروزرسانی های خود را بر پایه پروژه AOSP در چین عرضه می کند، نگرانی 

وجود ندارد.
 جمع بندی

با در نظر گرفتن حالت های مختلف و سناریوهای گوناگون که به آن ها پرداخته 
شد، به وضوح مشخص است که محدودیت های گوگل نمی تواند مشکل حادی 
را برای هواوی ایجاد کند و کاربران هواوی در سراسر جهان، نه تنها نباید نگران 
بروزرسانی و مشکالت نرم افزاری گوشی های آندروییدی خود باشند؛ بلکه شاید باید 
منتظر اتفاقات شیرینی باشند که تا به امروز به خاطر محدودیت های گوگل برای 

آن ها اتفاق نیافتاده است!

بازگشایی سامانه رجیستری
 گوشی مسافری تا ۲ روز آینده

رئی����س اتحادی����ه صنف فروش����ندگان 
دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و 
لوازم جانبی از بازگشایی سامانه رجیستری 
گوشی همراه مسافر تا دو روز آینده خبر داد.

تسنیم - ابراهیم درس����تی در مصاحبه 
با رادیو افزود: با بازگش����ایی دوباره سامانه 
رجیستری گوش����ی همراه مسافر وضعیت 
بازار به روال سابق برخواهد گشت تا از زیان 

مصرف کننده نهایی جلوگیری شود.
وی اظهارداش����ت: در ش����رایط فعلی که 
واردکنندگان نمی توانند سهم بازار را تامین 
کنند مسافران با ارائه کارت ملی و پرداخت 
حقوق دولت می توانند یک گوش����ی تلفن 

همراه را رجیستر کنند.
رئی����س اتحادی����ه صنف فروش����ندگان 
دس����تگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه 
و ل����وازم جانبی ادامه داد: س����تاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و گمرک مخالف ادامه طرح 
رجیستری گوش����ی های تلفن همراه مسافر 

بوده اند.
وی با بیان نشس����تی که طی دو ش����ب 
گذشته با وزیر کشور برگزار شده است، گفت: 
در نشست مزبور در مورد وضعیت بازار تلفن 
همراه بحث هایی صورت گرفت و مقرر شد 
تا زمانی که واردکنندگان بتوانند سهم بازار 
را تامین کنند رجیستری گوشی های تلفن 

همراه مسافر همچنان ادامه داشته باشد.
درس����تی با تاکید براینکه پس از تامین 
نیاز بازار از سوی واردکنندگان اجرای طرح 
رجیستری گوشی های همراه مسافر نیز قطع 
خواهد شد، افزود: هم اکنون با قطع سامانه 
مدنظر قیمت گوشی تلفن همراه در بازار تا 
6۰۰ هزار تومان افزایش یافته در حالی که 
شرکت های واردکننده حق گران فروشی را 

ندارند.
وی یادآور شد: در راس����تای نشست های 
مکرری که با وزارتخانه های کشور و صنعت، 
معدن و تجارت برگزار شده با اختصاص ارز 
برای واردات گوشی همراه واردکنندگان نیاز 

بازار را تامین خواهند کرد.
این در حالی است که خبرها حاکی از آن 
است که س����ایت ثبت گوشی های مسافری 
بسته شده و امکان ثبت گوشی مسافری به 
شرط مسافر بودن واقعی صورت می گیرد و 
هر مسافر ساالنه یک دستگاه گوشی می تواند 

وارد و ثبت کند.
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بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها و 
نمایندگان قانونی اشخاص حقوقی دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
فوق العاده شرکت که در ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه98/03/12 درمحل: 
تهران، شهرک غرب،بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشکده 

نیرو، سالن خلیج فارس تشکیل می شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی موضوع ماده 161 اصالحیه 
قانون تجارت

2- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

3- سایر مواردی که در صالحیت تصمیم گیری مجمع عمومی فوق العاده 
است.

لذا از سهامداران محترم شرکت دعوت می شود جهت دریافت برگ حضور 
در جلسه، در ساعات اداری روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 7 و 8 
خرداد 1398 با در دست داشتن کارت ملی برای اشخاص حقیقی و معرفی 
نامه معتبر و کتبی برای نمایندگان اشخاص حقوقی به آدرس: تهران، میدان 
ونک، خیابان مالصدرا، جنب سازمان بورس، پالک17، طبقه دوم، واحد 5  

اداره امور سهام شرکت مراجعه کنند.
هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام(

اطالعیه 
دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام ( به شماره ثبت :317512  شناسه ملی :10103560453

اطالعیه 
دعوت به جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

صاحبان سهام
 شرکت ارتباطات سیار ایران )سهامی عام (

به شماره ثبت :317512  شناسه ملی :10103560453
رجوع به صفحه 3

آگهی تغییرات
 شــرکت روســتایی بهــار شــرکت تعاونی به شــماره ثبــت 85 و شناســه ملی 
10610008949 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مورخ 
1396/12/21 و برابــر نامــه شــماره 22/112/923 مــورخ 97/07/21 اداره 
محترم تعاون روســتایی شهرســتان ســقز تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1 - عملیات 
ترازنامه، گزارش حسابرســی وحساب سود و زیان ســال مالی 95 شرکت که مورد 
تاییــد بازرســان قرار گرفتــه بود مطــرح و کلیه ارقــام و مواد ترازنامه و حســاب 
ســود و زیان ســال مذکور مــورد تصویب و تاییــد مجمع قرار گرفــت . 2 - افراد 
ذیل بعنوان بازرســین اصلی شــرکت برای مدت یک ســال مالی انتخاب گردیدند: 
- فاروق عبدالقادری بشــماره ملی 3761629011 - محمد رسول قادری بشماره 

ملی 3761831668 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز

آگهی تغییرات
 شرکت غذای سبز نشاط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 31810 و شناسه 
ملی 10380470246 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/23 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد : آقــای محمــد حیدرپنــاه ده ســرخی به شــماره ملی 
0938128515 بــه ســمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیــره آقای علی حیدر پناه 
ده ســرخی به شــماره ملی 6439897438 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای مهدی حیدر پناه ده ســرخی به شــماره ملی 0944785263 به ســمت عضو 
هیئت مدیره شــرکت به مدت 2ســال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شــرکت از قبیل چک ســفته بــرات قراردادها و عقود اســالمی با امضاء 

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

"آگهی مزایده "
در پرونده  اجرایی کالســه 962407 شــعبه اول احکام مدنی دادگســتری شهرســتان گنبــدکاووس، آقای چرکز 
اونــق محکوم اســت بــه پرداخت مبلــغ 783/750/240 ریــال در حق محکوم له بانــک ملی گلســتان و پرداخت مبلغ 
39/187/512 ریــال بابــت هزینــه اجرا در حق صنــدوق دولت که در قبال بدهــی نامبرده ملکی مشــتمل بر: مقدار 
75/96 ســهم مشــاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه ساختمان مسکونی در حال ساخت به پالک ثبتی 
32262 فرعی از یک اصلی بخش 10 ثبتی واقع در گنبد کاووس-روســتای نورخان آباد-خیابان عدالت-عدالت 9 در 
دو طبقه روی تجاری نیمه کاره با ســاختار بتنی و آجرچینی شــده که در طبقه همکف حدود شش باب مغازه ناتمام به نظر 
می آید ضمن آنکه اصل ملک نیز در رهن بانک ملی استان گلستان است. بازداشت گردیده که از طریق مزایده حضوری 

به شرح ذیل به فروش می رسد: 
1- مطابق نظریه کارشناس ملک مورد مزایده به مبلغ 822/937/752 ریال)ارزش 75/96 سهم مشاع از240 
ســهم ششــدانگ( ارزیابی گردیده اســت 2-مزایده از مبلغ اعالمی کارشناســی شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میشــود. 3- مکان مزایده در شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبدکاووس هست  4- موعد مزایده 

روز یکشنبه مورخه 1398/03/26 ساعت 10 الی 11 صبح میباشد. 5- متقاضیان شرکت در جلسه می توانند پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند. 6- مزایده مذکور برای نوبت اول تشــکیل میگردد. 7- همراه 
داشــتن کارت ملــی برای متقاضیان الزامی اســت. 8-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد مبلغ پیشــنهادی خویش را 
فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگســتری تودیع و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این 
صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد. 9-مالکیت برنده مزایده مشــاعی و مشــمول 
مقــررات امالک مشــاع خواهد بود 10-انتقال ســند ملک به نام برنده مزایده پس از وصــول طلب بانک و فک رهن از 

آن صورت خواهد گرفت/ش 1
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گنبدکاووس - محمود بهاری                

"آگهی مزایده "
در پرونده  اجرایی کالســه 952568 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبدکاووس، آقای علی 
اصغر مســکنی محکوم اســت به پرداخت مبلغ 222/859/916 ریال در حق محکوم له بانک ملی گلســتان و پرداخت 
مبلغ 11/142/995 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبرده و حســب معرفی شــخص 
ثالث خانم آمنه ابراهیمی ســعدآبادی ملکی مشــتمل بر: مقدار 80/22 ســهم مشــاع از 240 سهم ششدانگ عرصه و 
اعیان یکدســتگاه آپارتمان مســکونی به مســاحت 70/69 مترمربع به پالک ثبتی 28527 فرعی از یک اصلی بخش 10 
ثبتــی واقع در گنبد کاووس-بعد از اداره ثبت احوال-مجنمع کوثر-پالک 3-واقع در طبقه دوم با کابینت فلزی و درب 
ورودی چوبی معمولی و قدمت بیش از بیست سال و نمای آجر و سیمان سفید متعلق به خانم آمنه ابراهیمی سعدآبادی. 

بازداشت گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش می رسد: 
1- مطابق نظریه کارشناس ملک مورد مزایده به مبلغ 234/002/911 ریال)ارزش 80/22 سهم مشاع از240 
ســهم ششــدانگ( ارزیابی گردیده اســت 2-مزایده از مبلغ اعالمی کارشناســی شــروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میشــود. 3- مکان مزایده در شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبدکاووس هست  4- موعد مزایده 
روز یکشــنبه مورخه 1398/03/19 ســاعت 9 الی 10 صبح اســت. 5- متقاضیان شرکت در جلسه می توانند پنج روز 
قبل از تاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند. 6- مزایده مذکور برای نوبت اول تشــکیل میگردد. 7- همراه 
داشــتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی هســت. 8-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد مبلغ پیشــنهادی خویش را 
فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگســتری تودیع و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این 
صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شــد. 9-مالکیت برنده مزایده مشــاعی و مشــمول 

مقررات امالک مشاع خواهد بود /ش 2
مدیر دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان گنبدکاووس - محمود بهاری         

اخطاریه 
بدین وســیله به آقای رامین خســروی ) بعنوان وام گیرنده ( فرزند محمد زمان به شماره ملی 
2240087951 بنشــانی کردکوی کد پستی 4881778956 نظر به اینکه موسسه اعتباری آرمان 
) تعاونی اعتباری فرشــتگان( با وکالت موسسه کاسپین علیه جنابعالی و اقای محمود خسروی بعنوان 
راهن به استناد سند رهنی شماره 16065-1393/8/27 تنظیمی دفتر خانه اسناد رسمی شماره 
23 شهر کردکوی استان گلستان مبادرت به صدور اجرائیه نموده است و با رعایت تشریفات قانونی 
پرونده ای تحت کالســه 9700188 تشــکیل شــد و بعلت عدم شناسایی نشانی شما در سند رهنی 
با تقاضای بســتانکار و ماده 18 اصالحی آیین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک نوبت در روزنامه رســالت 
به شــماره چاپی 9463-1396/01/18 آگهی گردید ســپس با تقاضای بستانکار ملک مورد وثیقه 
ارزیابی گردید که باربر گزارش شماره 982/10 مورخ 1398/2/20 کارشناس رسمی دادگستری 
پــالک ثبتــی 9097 فرعــی از 6900 فرعــی از دو اصلی واقــع در بخش دو ثبت کردکــوی به مبلغ 
1/731/200/000 ریال ) یک میلیارد و هفتصدو سی و یک میلیون و دویست هزارریال ارزیابی 
گردیده لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشــید اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنــج روز از تاریخ آگهی تاریخ ابالغ اخطاریه به ضممیه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس تجدید نظر 
به مبلغ ســه میلیون ریال نزد بانک ملی به حساب شماره 0107254865004 ) کانون کارشناسان 
رســمی دادگستری استان گلســتان( واریز و به دفتر این اجرا تســلیم نمایید ضمنا به اعتراض که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دســتمزد کارشــناس باشــد ترتیب اثر داده نخواهد شــد. تاریخ 

انتشار 98/3/4 م الف 98 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای مرتضی کیاء با ارائه دو برگ استشــهادیه برابر شــماره 49912 مــورخ 98/2/25  که 
بــه تائید دفتر 94 کردکوی رســیده اســت  ادعا نموده که ســند مالکیت ششــدانگ یک دســتگاه 
آپارتمان مســکونی  به مســاحت 154/64 متر مربع دارای پالک شــماره 12081 فرعی از 2 اصلی 
واقــع در بخش دو ثبت کردکوی ذیل ثبت 19403 دفتــر 128 صفحه 325  که به نام مرتضی کیاء 
صادر و تســلیم گردیده اســت که برابر سند رهنی شــماره 6399 دفتر 34 کردکوی در قبال مبلغ 
320391647 ریــال در رهن بانک مســکن قرار گرفته اســت و در ضمن بــرای رهن فوق اجرائیه 
صادر گردیده است   که بعلت جابجایی اثاث منزل مفقود شده و نامبرده تقاضای صدور سند مالیکت 
المثنــی  را نموده اســت از این رو در اجرای ماده 120 اصالحی قانــون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام داده یا مدعی وجود سند مالیکت 
نــزد خود باشــد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض کتبی خــود را به این اداره اعالم 
نمایــد در غیــر اینصورت بعد از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نســبت به صدور ســند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد شد. م الف 98/45 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی

اعالم مفقودی -دفترچه تمبر مالیاتی اینجانب منصوره گودرزی مفقود گردیده اســت ، از یابنده درخواســت می 
شود با شماره همراه 09167941223 تماس حاصل نمایند.  بروجرد 

اینجانب محمد علی یوسفی )مالک اولیه(  مجتبی عسگریان مالک فعلی خودروسواری پژو تیپ پارس مدل 1389 
 NAANرنگ سفید روغنی به شماره شهربانی ایران 93-635ب 36)قبلی( وایران 10_469ج 57وشماره بدنه
01CA2AE676727 وشــماره موتور 12488309288 به علت فقدان اســناد فروش تقاضای رونوشــت المثنی 
اســناد مذکور را نموده اســت. لذا چنانچه هــر کس ادعایی در مورد خودروی مذکــور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سهند مراجعه نماید. پس از انقضای 

تاریخ مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. بروجرد

)478700(

)477280(

آگهی
مناقصه

 شهرداري علي آباد كتول در نظر دارد باستناد موافقتنامه شماره 763943  مورخ 1397/12/29  سازمان 
برنامه و بودجه استان گلستان ، پروژه اجرای ديوار سنگی رودخانه كبودوال در امتداد ضلع شمال و جنوب 
پل ورودی و خروجی پارک جنگلی كبودوال براساس برآورد ديتايل ها و نقشه و مشخصات پیوست را به 

پیمانكار واجدالشرايط واگذار نمايد. 
شرايط :

پارک جنگلی  و خروجی  و جنوب پل ورودی  امتداد  ضلع شمال  در  كبودوال  رودخانه  پروژه:  مكان   .1
كبودوال 

مبلغ برآورد پروژه  تا سقف  4/500/000/000 ريال)  چهار میلیارد و پانصد میلیون ريال( كه مبلغ   .2
479/000/000 ريال نقدی و مبلغ 1/348/000/000 ريال آن از محل اخزاء 707  به تاريخ سررسید 
98/06/27 و مبلغ 2/500/000/000 ريال از محل اخزاء721 به تاريخ سررسید 1400/07/28 

می باشد.)اجرای پروژه به میزان كل تخصیص اعالم شده می باشد.(
متقاضیان مي بايست ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ 230/000/000 ريال بابت سپرده شركت در   .3

مناقصه ارائه نمايند كه پس از انعقاد قرارداد با نفر برنده ضمانت نامه فوق مسترد میگردد .  
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی   .4
انجام    www.setadiran.ir آدرس  به  دولت)ستاد(  الكترونیكی  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت 
و  نام در سايت مذكور  ثبت  مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی،مراحل  و الزم است  خواهد شد 

دريافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
گواهی  همراه  به  را  مناقصه  اسناد  بايستی  باشند  مي  مناقصه  در  شركت  به  مايل  كه  پیمانكارانی   .5
را  كاری شركت  رزومه  و  اساسنامه   - فعال شركت)كدبورس(   معامالتی  كد  تايیديه  پیمانكاری-  صالحیت 

حداكثرتا پايان وقت اداری روز دوشنبه  مورخ1398/03/20  در سامانه مذكور بارگذاری نمايند .
ضمانت نامه بانكی  در پاكت الف به صورت حضوری تحويل دبیرخانه شهرداری گردد.  .6

شركت كنندگانی كه مدارک فوق را در سامانه بارگذاری ننمايند به پیشنهادات  آنها ترتیب اثر داده   .7
نخواهد شد در ضمن مدارک به غیر از پاكت الف به هیچ وجه حضوری يا دستی تحويل گرفته نخواهد شد.

شركت كنندگان مي بايست حداقل داراي رتبه 5 رشته ،  آب يا ابنیه در زمان مناقصه باشند.  .8
قیمت پیشنهادي بر اساس مینوس يا پلوس برآورد پیوست درج گردد.    .9

هزينه آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.  .10
اعتبارپروژه ازمحل اعتبارات تملك دارايیهاي سرمايه اي  می باشد.  .11

12.  شهرداری در رد يا قبول پیشنهادات مختار است . 
برنـدگان اول ، دوم وسوم مناقصه اگرظرف حداكثريك هفته پس ازابالغ ، حاضر به انعقاد قرارداد   .13

نشوند سپرده آنهابه ترتیب ضبط وطبق قانون عمل خواهد شد . 
14.  جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  6-01734222525  - داخلی 230  با امور قراردادها 

تماس حاصل فرمايند.       
تاريخ  بازگشايی پاكات رسیده روز سه شنبه مورخ 1398/03/21 ساعت 14:15 میباشد.  .15

انتشاراول:     1398/03/04   
انتشاردوم:     11/ 1398/03   

ابوذر اسفندياري پور
شهردار علي آباد كتول

 

شهردای خرمشهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات جاری به شرکتهای دارای مجوز رسمی و صالحیتدار  واگذار نماید. 

ضمانتنامه بانکی برآورد اولیهعنوان پروژه 

997/022/000 ریال19/940/440/000 ریال تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه یک شهرداری 

لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصالح تشخیص گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار ) شرایط مربوط صدور 
گواهینامه  صالحیت ایمنی طبق نامه شماره 3904 مورخ 98/2/9 از اداره کار منضوم به اوراق بالمانع است( و رتبه بندی شده اند دعوت می شود 
پس از نشر آگهی مرحله دوم که نوبت اول ان در تاریخ 98/3/4 و نوبت دوم ان در تاریخ 98/3/11 چاپ میگردد جهت تهیه اسناد مناقصه از تاریخ 

98/3/11 لغایت 98/3/19 به نشانی خرمشهر - بلوار امام خمینی )ره( شهرداری خرمشهر امور قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمنا تحویل پاکات تا پایان وقت اداری روز 98/3/19لغایت 28//98/3

جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ 98/3/29 روز چهار شنبه می باشد. 
شرایط مناقصه :

1- متقاضیان می بایست جهت تهیه اوراق شرکت در مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال را به حساب درآمد شهرداری 2171122307004 شهرداری 
خرمشهر واریز نمایند. ضمنا جهت شرکت در مناقصه مبلغ مشخص شده فوق را به حساب سپرده امور مالی 0106406376000 شهرداری خرمشهر 

بابت سپرده شرکت در مناقصه واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند .
2- برندگان اول دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
4- به اسناد فاقد مهر و امضاء مشروط ، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 

شود سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد و دعوتنامه مناقصه مندرج میباشد 
تقاضای کتبی خود  میبایستی  انصراف  اوراق خریداری مینمایند در صورت  کلیه متقاضیانی که   -5
را قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شهرداری ارائه دهند و در غیر اینصورت در معامالت بعدی 

شرکت داده نخواهند شد .
داود دارابی

شهردار خرمشهر

فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

 

شهردای خرمشهر در نظر دارد پروژه ذیل را از محل اعتبارات جاری به شرکتهای دارای مجوز رسمی و صالحیتدار  واگذار نماید. 

ضمانتنامه بانکی برآورد اولیهعنوان پروژه 

1/027/613/600 ریال20/552/272/000 ریال تنظیفات و جمع آوری زباله منطقه دو شهرداری 

لذا از پیمانکارانی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مراجع ذیصالح تشخیص گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار  و رتبه بندی شده اند 
دعوت می شود پس از نشر آگهی دوم که نوبت اول ان در تاریخ 98/3/4 و نوبت دوم ان در تاریخ 98/3/11 چاپ میگردد برای تهیه اسناد مناقصه 

از تاریخ 98/3/11 لغایت 98/3/19 به نشانی خرمشهر - بلوار امام خمینی )ره( شهرداری خرمشهر امور قراردادها مراجعه نمایند. 
ضمنا تحویل پاکات از روز 98/3/19لغایت 28//98/3

جلسه کمیسیون معامالت در تاریخ 98/3/29 روز چهار شنبه می باشد. 
شرایط مناقصه :

1- متقاضیان می بایست جهت تهیه اوراق شرکت در مناقصه مبلغ 2.000.000 ریال را به حساب درآمد شهرداری 2171122307004 شهرداری 
خرمشهر واریز نمایند. ضمنا جهت شرکت در مناقصه مبلغ مشخص شده فوق را به حساب سپرده امور مالی 0106406376000 شهرداری خرمشهر 

بابت سپرده شرکت در مناقصه واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه ارائه نمایند .
2- برندگان اول دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ضمانت شرکت در مناقصه آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . 
4- به اسناد فاقد مهر و امضاء مشروط ، مخدوش و مدارکی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این آگهی واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 

شود سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد و دعوتنامه مناقصه مندرج میباشد 
تقاضای کتبی خود  میبایستی  انصراف  اوراق خریداری مینمایند در صورت  کلیه متقاضیانی که   -5
را قبل از بازگشایی پاکات به دبیرخانه شهرداری ارائه دهند و در غیر اینصورت در معامالت بعدی 

داود دارابیشرکت داده نخواهند شد .
شهردار خرمشهر

فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم نوبت اول

هواوی و دشواری های سیستم عامل 
اختصاصی اش

بررسی

پس از آنکه دولت امریکا شرکت هواوی را در لیست سیاه  تجارت قرار  داد، گوگل 
هم اعالم کرد که دسترسی این شرکت چینی را به بخش هایی از سیستم عامل اندروید 
قطع می کند. اما هواوی در پاسخ اعالم کرد که در حال توسعه سیستم عامل اختصاصی 

خود برای گوشی های هوشمند است.
آی تی من- اگرچه محدودیت های گوگل قرار نیست گوشی های هواوی را به طور 
کامل با تحریم مواجه کند، اما قرار گرفتن این شرکت در لیست سیاه می تواند به این 
معنی باشد که این گوشی ها دیگر آپدیت های اندروید را دریافت نخواهند کرد و این 
مساله می تواند آینده هواوی را به مخاطره بیندازد. زیرا اندروید نه تنها زیرساخت اصلی 
تمامی گوشی های اندرویدی است، بلکه به همراه آن، فروشگاه نرم افزار گوگل پلی استور 
هم عرضه می شود و بدون آن، دسترسی به اپلیکیشن هایی مثل جیمیل، یوتیوب و 

گوگل مپس به همراه نرم افزارهای شخص ثالث مبتنی بر اندروید مشکل خواهد بود.
اما هواوی برای آمادگی در برابر آینده بدون اندروید، اعالم کرده که در حال توسعه 

سیستم عاملی اختصاصی برای گوشی های هوشمند است.
اسم رمز این سیستم عامل »Project Z« عنوان شده، اما پیش تر شایعه شده بود 

که  سیستم عامل گوشی های هوشمندی که هواوی از مدتی پیش در حال ساخت آن 
است، هونگ منگ او اس )HongMeng OS( نامیده می شود.

اما Project Z یا هونگ منگ که از آن به عنوان راه حل جایگزین هواوی برای 
اندروید نام برده می شود، پروژه جدیدی نیست و از سال ۲۰۱۲ تا کنون، به مدت ۷ 
سال است که در دست توسعه است. البته توسعه و ایجاد یک سیستم عامل، به تنهایی 
مشکل هواوی را حل نخواهد کرد. وانگ چنگ  لو، رییس بخش مهندسی نرم افزارهای 
تجاری هواوی در سپتامبر سال ۲۰۱۸ دراین باره گفته بود: ساخت سیستم عامل به 
خودی خود کار دشواری نیست، اما پشتیبانی اکوسیستم و اپ ها مشکل ترین مانعی 

است که بر سر راه سیستم عامل ساخت هواوی قرار دارد.
واقعیت این است که پلتفرم های موبایل نیازمند یک اکوسیستم کامل به ویژه در 
ارتباط با اپ های موجود هستند و کمبود اپلیکیشن به معنی مرگ هر پلتفرم جدیدی 
در دنیای موبایل است. درست مثل مشکلی که پلتفرم ویندوز موبایل مایکروسافت 
همواره با آن مواجه بوده است. در واقع مایکروسافت با یک چرخه کشنده درباره ویندوز 
موبایل مواجه است؛ از طرقی گوشی های ویندوزفون کم ترین سهم بازار را دارند، بنابراین 
سازندگان اپ نیز ترجیح می دهند وقت و پول خود را صرف ساخت نرم افزار برای این 
گوشی ها نکنند. از سوی دیگر، از آنجا که اپ های محبوب با سرعت مناسب برای پلتفرم 
ویندوز موبایل عرضه نمی شود، کسی تمایل به خرید گوشی های ویندوزفون ندارد و 
سهم بازار این گوشی ها اندک باقی مانده است. سامسونگ هم در این بازار بخت خود را 

آزموده است. این شرکت در سال ۲۰۱۵ پلتفرم اختصاصی خود را با نام تایزن معرفی 
کرد. اما گوشی های تایزن هم هرگز محبوب نشدند و این دقیقا اتفاقی است که به 

احتمال زیاد در انتظار سیستم عامل هواوی خواهد بود.
در چین شاید ماجرا کمی متفاوت باشد. از آنجا که پلی استور در چین مسدود است، 
دسترسی چینی ها به اپ های اندروید از راه های دیگری فراهم می شود. بنابراین چینی ها 
با این شرایط آشنا هستند. اما مصرف کنندگان گوشی های هواوی در سایر نقاط جهان 
قطعا با محدودیت گوگل دچار مشکل می شوند و این مساله برای هواوی که هم اکنون 

در جایگاه دوم یا سوم از نظر سهم بازار جهانی است، مشکالتی ایجاد می کند.
از سوی دیگر برخی  گزارش ها حاکی است که احتماال هواوی گوشی های خود را بر 
پایه  یک نسخه ابتدایی و خام از اندروید به همواره رابط کاربری EMUI  هواوی عرضه 
خواهد کرد. این ترفند می تواند محدودیت های گوگل را به ویژه در چین از دید کاربران 
خارج کند. اما بدون پشتیبانی فعال گوگل برای ویژگی های جدید، روزآمدسازی ها 
و نسخه های تازه اندروید، هواوی همچنان از  سوی مصرف کنندگانی که عالقه مند 

به آخرین فناوری ها و ویژگی های روی گوشی خود هستند، تحت فشار خواهد بود.
و اما گوشی تاشوی Mate X چه می شود؟ به نظر می رسد که ساخت این گوشی 
به شدت به پشتیبانی گوگل و کمک به هواوی در ساخت نسخه مناسب اندروید برای 
این گوشی وابسته است و حاال که هواوی باید به داشته های خود متکی باشد، باید 
منتظر ماند و دید چه رویکردی برای عرضه این گوشی پیشرفته در پیش خواهد گرفت.
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