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مرکز افتا- تیم موزیال نسخه جدید مرورگر فایرفاکس را منتشر کرده که در این نسخه یک آسیب پذیری بحرانی روز صفر رفع شده است. این آسیب پذیری بحرانی در حال حاضر مورد 
11707 است و هنگام دستکاری اشیاء جاوااسکریپت رخ می دهد. بهره برداری  201۹ CVE با شناسه type confusion سوءاستفاده مهاجمان قرار دارد. آسیب پذیری برطرف شده یک نقص

از این نقص منجر به خرابی سیستم هدف و اجرای کد دلخواه در آن می شود. به نظر می رسد که این آسیب پذیری هدف حمالت صاحبان رمزارزها باشد.
رفع آسیب پذیری بحرانی 
در به روزرسانی جدید فایرفاکس

پاسخ به ده سوال درباره لیبرا
همان طور که می دانید، امروز فیس بوک سپیدنامه 
 )Libra( رمزارز خود را با نام لیبرا )Whitepaper(
منتش��ر کرد. این رمز ارز قرار است از سال آینده 
میالدی در دسترس قرار بگیرد و تحت نظارت نهادی 
به نام انجمن لیبرا که متش��کل از مجموعه ای از 
شرکت ها، س��ازمان های غیرانتفاعی و دانشگاهی 
است، راهبری شود. در این مطلب به ده سوال ابتدایی 

درباره این رمزارز پاسخ گفته شده است.
  لیبرا چیست؟

فیس بوک می گوید که لیبرا یک ارز و زیرساخت مالی 
جهانی است. به بیان دیگر، لیبرا یک دارایی دیجیتال است 
که به دست فیس بوک و برپایه نسخه ای از بالک چین ویژه 

فیس بوک ساخته شده است.
  لیبرا  به چه معنی است؟

نام Libra مربوط به سیس���تم اندازه گیری وزن در روم 
باستان است. همان طور که می دانید نام اختصاری پوند هم 
lbs است که مخفف لیبراست. عالمت پوند هم که به شکل 

£ نوشته می شود، در واقع شکلی از نگارش حرف L است.
 چرا فیس ب��وک رمز ارز راه ان��دازی کرده؟ آیا 

اجازه اش را دارد؟
فیس بوک مدعی اس���ت که می خواهد به 1.7 میلیارد 
انسانی که در جهان حساب بانکی ندارند، دسترسی به خدمات 
مالی بدهد. البته احتماال فیس بوک در این مسیر با موانعی 
از سوی قوانین مالی مواجه خواهد بود و نگرانی هایی هم 
درباره انحصار وجود دارد؛ به ویژه دراین روزها که خیلی از 
منتقدان معتقدند که فیس بوک باید به چند شرکت تقسیم 
شود. البته هنوز هیچ قانون خاصی به عنوان مانع از ورود 
این شرکت به حوزه فناوری مالی مطرح نشده است. در این 
میان اعضای سنای آمریکا از مارک زاکربرگ، مدیراجرایی 
فیس بوک خواسته اند که در خصوص نگرانی ها درباره حریم 

خصوصی کاربران شفاف سازی کند.
  چه کسی مسوول لیبرا خواهد بود؟

این ارز دیجیتال از س���وی مجموعه ای از شرکت ها و 
موسس���ات خصوصی و غیرانتفاعی و نهادهای آکادمیک 
 Libra( و خیریه در قال���ب نهادی به نام انجم���ن لیبرا
Association( راهبری می شود. یکی از ماموریت های 
این نهاد که از آن به عنوان Stablrcoin نام برده می شود، 
این است که با پشتوانه س���ازی برای این رمزارز با ارزهای 
بین المللی مانند دالرو یورو، مانع از نوسان شدید قیمت آن 

مثل سایر رمزارزها شود.

فیس بوک، انجمن لیبرا را سازمانی مستقل و غیرانتفاعی 
مستقر در ژنو س���وییس اعالم کرده است. این انجمن دو 
وظیفه اصلی خواهد داشت: اول تایید اعتبار مبادالت روی 
بالک چین لیبرا و دوم مدیریت ذخایر پش���تیبان لیبرا و 

اختصاص منابع به موارد اجتماعی.
درون انجمن لیبرا نیز یه نهاد راهبری به نام شورای انجمن 
لیبرا )Libra Association Council( متش���کل از 
نمایندگان تمامی موسسات و شرکت های عضو انجمن شکل 
می گیرد. سیاست ها و تصمیمات اجرایی انجمن بر اساس 

رای گیری در این شورا، مصوب می شود.
فیس بوک می گوید: اگرچه رمزارز و بالک چین لیبرا را 
به همراه انجمن مذکور ایجاد کرده است؛ اما پس از عرضه 
رسمی این ارز دیجیتال در س���ال آینده میالدی از نقش 
رهبری آن کنار خواهد کش���ید و همه اعضای انجمن، در 

راهبری لیبرا رای برابر خواهند داشت.
شرکت هایی که حداقل 10 میلیون دالر به انجمن لیبرا 
اهدا کنند، به عنوان اعضای بنیان گذار آن شناخته می شوند. 
هم اکنون شرکت هایی مثل پی پل، اسپاتیفای، اوبر، لیفت و 
eBay به همراه شرکت های مالی و سرمایه گذاری جسورانه 
مثل ویزا و مسترکارت، اندریسن هوروویتز و ترایو کپیتال 

عضو این انجمن شده اند.
 چگونه می توان لیبرا تهیه کرد؟

فیس بوک هنوز دراین باره که در زمان عرضه، این رمزارز 
چطور در دسترس قرار خواهد گرفت، اطالعاتی منتشر نکرده 
است. اما نشانه هایی مبنی بر این وجود دارد که از کانال های 
مختلف این کار صورت خواهد گرفت. حضور شرکت های 
پرداخت سنتی مانند ویزا و مسترکارت در میان بنیان گذاران 

انجمن لیبرا، نشان می دهد که این شبکه اجتماعی عالقه 
دارد که به کاربران امکان خرید لیبرا را بدهد.

اما از سوی دیگر، فیس بوک از ابتدا مقادیر کوچکی از این 
رمزارز را هم به صورت رایگان اهدا خواهد کرد که به اصطالح 
اکوسیستم را راه بیندازد. این اقدام، اگر فیس بوک بخواهد 
به افراد بدون حساب بانکی خدمات بدهد، ضروری خواهد 
بود. اما کاربران نیازمند منابع مطمئن تری برای کسب درآمد 
لیبرایی خواهند بود. در طوالنی مدت، می توان پیش بینی 
کرد که برخی از اعضای بنیان گذار لیبرا تمام یا بخشی از 

پرداخت ها به کارکنان شان را با لیبرا انجام بدهند.
  چطور می توان از لیبرا استفاده کرد؟

وقتی این رمزارز عرضه شود، کاربران می توانند کیف پول 
دیجیتال کالیبرا )Calibra( را دانلود کنند. این کیف پول 
دیجیتال به آنها امکان می دهد که روی گوشی  هوشمندشان 
برای هر کسی که می خواهند لیبرا ارسال کنند. این کیف 
پول هم به عنوان اپلیکیشن مستقل عرضه خواهد شد و هم 

به عنوان یک سرویس روی واتس اپ و مسنجر.
هنوز کامال مش���خص نیس���ت این رمزارز ابتدا در چه 
کشورهایی عرضه می شود؛ البته فیس بوک اعالم کرده که 
تقریبا هر کسی در جهان که گوشی هوشمند داشته باشد، 

می تواند این اپلیکیشن را دانلود کند.
 با لیبرا چه چیزهایی می توان خرید؟

همان طور که گفتیم، کیف پول دیجیتال کالیبرا به منظور 
نقل و انتقاالت مالی کاربران ارایه خواهد شود. اما جدا از این، 
فیس بوک قصد دارد که استفاده از لیبرا را برای مبادالت 
مالی روزانه با تولیدکنندگان و صاحبان برند هم تسهیل و 

تشویق کند.

تاکس���ی های آنالین مثل اوبر و لیفت هم اکنون جزو 
سرمایه گذاران این پروژه اند، بنابراین می توان انتظار داشت 
که استفاده از خدمات این شرکت ها با پرداخت لیبرا ممکن 
باشد. البته هنوز این شرکت ها در این باره توضیحی نداده اند.

  آیا لیبرا امن است؟
درباره یک اپلیکیشن مالی که فیس بوک اداره اش بکند، 
باید نگران بود. اما این شرکت گفته که از فناوری هایی به 

منظور جلوگیری از پولشویی و تقلب استفاده خواهد کرد.
فیس بوک اعالم کرده: ما از روال ه���ای تایید هویت و 
ضد تقلب مشابهی با بانک ها استفاده می کنیم و سیستم 
به طور خودکار به منظور محافظت و جلوگیری از اقدامات 
مجرمانه، نظارت بر فعالیت ها را انجام خواهد داد. فیس بوک 
همچنین گفته که به منظور کمک به کاربرانی که دسترسی 
به حساب های کابری شان به مش���کل بربخورد سرویس 
پشتیبانی آنالین و تمام وقت خواهد داشت و  کسانی که 
گرفتار مجرمان شوند، فیس بوک زیان مالی آنها را جبران 
خواهد کرد. بالک چین لیبرا نیز کدباز اس���ت و به توسعه 
دهندگان و مجامع تحقیقاتی امکان نظارت بر طراحی و نقاط 
ضعف امنیتی آن را می دهد. فیس بوک نیز یک برنامه کشف 
باگ امنیتی با جایزه چشمگیر اجرا می کند که متخصصان 
امنیت را به کشف آسیب پذیری های احتمالی این پلتفرم 

ترغیب کند.
  فیس بوک چگونه از لیبرا پول درمی آورد؟

فیس بوک از هر نقل و انتقال مالی روی بالک چین لیبرا، 
درصد اندکی کمیسیون دریافت می کند. البته این شرکت 
اعالم کرده که بخش عمده ای از این مبالغ را به صاحبان برند 
برمی گرداند تا از این طریق و پس از پوشش هزینه های شان، 

به خریداران نیز تخفیف ارایه کنند.
  آیا فیس بوک داده های کارب��ران رمزارز را به 

شرکت های تبلیغاتی می فروشد؟
فیس بوک مدعی اس���ت که تمامی اطالعات و داده های 
مرتبط با تبادالت مالی با لیب���را به صورت جدا از پروفایل 
تبلیغاتی کاربران نگه داری می شود. روی بالک چین از نام 
مستعار استفاده می شود و مانند بس���یاری از شبکه های 
رمزارز، کاربران خواهند توانست مشخصات واقعی خود را 

پنهان نگه دارند.
فیس بوک اعالم کرده که اطالعات حساب کاربران روی 
کالیبرا و داده های مالی آنها به هیچ وجه به منظور بهبود 
تبلیغات هدفمند فیس بوک و خانواده محصوالتش به کار 

گرفته نخواهد شد.

لباس »مرد آهنین«
 با پرینتر سه بعدی ساخته شد

محققان زرهی ابداع کرده اند که از کنارهم قرار گرفتن 
الیه های نازک فیبری مقاوم به گرم���ا و با کمک پرینتر 
سهبعدی تولید می شود و در برابر گلوله، ضربه چاقو و غیره 

از بدن سربازان دفاع می کند.
مهر- به زودی نیروهای پلیس و سربازان می توانند از 
جلیقه ضدگلوله ای استفاده کند که شبیه لباس ابر قهرمان 
تخیلی »مرد آهنین« است. محققان دانشگاه لوگبروگ با 
همکاری س���ازمان MODبا کمک پرینتر سه بعدی یک 
زره بسیار مقاوم ابداع کرده اند. این زره را می توان مناسب 
بدن هر فرد تولید کرد. این زره متشکل از الیه فیبرهای 
مقاوم به گرما و نازکی است که به سرعت در کنار هم قرار 
می گیرند تا یک پنل حفاظتی بسازد. این پنل را می توان 
در جلیقه های سربازان و نیروی پلیس نیز به کار برد. این 
پنل همچنین در برابر ضربه های سهمگین یا اصابت چاقو از 
بدن انسان محافظت می کند. به گفته محققان این دانشگاه 
چنین پنل مقاومی می تواند از قفسه سینه سرباز محافظت 
کند. همچنین ابداع چنین زرهی لباس های سنگین و بدون 
انعطاف نیروهای نظامی را حل می کند. این زره آزمایشات را با 
موفقیت پشت سر گذاشته و محققان امیدوار هستند سرمایه 

برای آزمایش های آینده آن را تأمین کند.

گشت زنی روبات پلیس 
در خیابان های کالیفرنیا

پلیس کالیفرنیا برای گشت زنی در خیابان ها از روباتی 
استفاده می کند که مجهز به دوربین فیلمبرداری 360 درجه 
و حسگرهای مختلف است. همچنین می تواند ویدئو را به 

طور زنده پخش کند.
مهر- اداره پلیس »هانتینگتون پارک« این روبات ها را 
رونمایی کرده است. روبات های مذکور HP Robocop نام 
گرفته اند. این روبات مجهز به دوربین های ویدیویی360 درجه 
است و می تواند فیلم های ثبت شده را برای نیروهای انسانی 
پلیس ارسال کند. عالوه بر آن روبات مجهز به وای فای و 
حسگرهای مختلف اس���ت و می تواند به طور زنده ویدیو 
پخش کند. در کنار این موارد روبات قادر به خوانش پالک 
خودروها و شناسایی افراداست. همچنین این روبات قابلیت 
حرکت در پیاده رو و اعالم جمالتی مانند روز بخیر را دارد. 
شرکت Knightscope در سیلیکون ولی این روبات ها را 
ابداع کرده که در برخی از شهرهای آمریکا در اماکن خاصی 
مانند فروشگاه ها، بیمارستان ها، استادیوم ها و انبارها استفاده 
می شوند. روبات های پلیس قابل اجاره هستند و در سراسر 
شهر نیویورک نیز استفاده می شوند. عالوه بر آن یکی از این 
روبات ها در فروشگاهی در لس آنجلس نیز به خدمت گرفته 
شده است. پلیس کالیفرنیا امیدوار است با استفاده از این 

روبات ها از میزان جرم و جنایات بکاهند.

درخواست نماینده کنگره 
برای تعلیق ارز دیجیتال فیس بوک

رئیس کمیته خدمات مال���ی مجلس نمایندگان آمریکا 
خواس���تار تعلیق ارائه خدمات ارز دیجیتال فیس بوک تا 
زمان مطالعه دقیق این موضوع از سوی کنگره و رگوالتوری 

این کشور شد.
فارس- ماکس���ین واترز نماینده دموکرات کالیفرنیا در 
مجلس نمایندگان تصریح کرده که فیس بوک در حال توسعه 
فعالیت های خود به شکلی کنترل نشده است و تالش دارد 

دامنه حضور خود در زندگی کاربران را توسعه دهد.
پیش از این، شرود براون یکی دیگر از اعضای کمیته بانکی 
سنای آمریکا هم گفته بود: ارز دیجیتال فیس بوک به این 
شرکت مزیت رقابتی ناعادالنه ای در قیاس با رقبای خود 
می بخشد و باعث می شود این شرکت اطالعات فراوانی در 
مورد نقل و انتقاالت مالی جمع آوری کرده و بتواند فرایندهای 
بانکی زیادی را در سراسر جهان کنترل کند. این در حالی 
اس���ت که فیس بوک در حال حاضر هم بسیار بزرگ و 

قدرتمند شده است.
هر دوی این افراد خواستار بررسی دقیق پروژه ارز دیجیتال 
فیس بوک توسط رگوالتوری و مقامات مربوطه در امریکا 
شده اند. فیس بوک هم در واکنش به این نگرانی ها بیانیه ای 
صادر کرده و تصریح نموده که این شرکت همزمان با پیشبرد 

امور به سواالت نمایندگان کنگره پاسخ خواهد داد.

هک مغز انسان برای بازسازی چهره افراد
محققان دانشگاه گالسکو نخستین بار با نفوذ به مغز انسان 
موفق به دستیابی به کدهایی شدند که تصور انسان از چهره 
خود و دیگران را شکل می دهد و بر همین اساس به بازسازی 

چهره افراد پرداختند.
فارس- پژوهشگران دانشگاه کالسکو با طراحی یک نرم 
افزار رایانه ای و انجام آزمایش هایی موفق به تحلیل داده هایی 
شدند که انسان ها از انها برای شناسایی چهره افراد استفاده 
می کنند. این یافته ها به خصوص برای شناسایی دقیق چهره 
جنایتکاران قابل استفاده خواهد بود. زیرا ترسیم چهره آنها 
را بر مبنای داده های حافظه شاهدان عینی به شکلی دقیق 

ممکن می کند.
این دستاورد علمی  در حوزه های دیگری مانند بازی های 
ویدئویی و هوش مصنوعی نیز کارآیی خواهد داشت. دقت این 
روش در حد قابل قبولی است و موجب تمایز قابل قبول میان 

چهره ای افراد گوناگون می شود.
در حال حاضر یک پایگاه داده از 355 چهره دیجیتالی 
که به همین شیوه به دست آمده، ایجاد شده که قرار است بر 
اساس آنها مدل های سه بعدی دیگری برای تسهیل پیشبرد 
این طرح ایجاد ش���ود. از این مدل ها برای راستی آزمایی 
 نتایج آزمایش ها و ارتقای نتایج پژوهش ها هم اس���تفاده

 خواهد شد.

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ۱۳ آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
رای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک شهرســتان بروجرد به شــرح ذیل پالک ۱ فرعی از ۱ اصلی واقع در 
بخش ســه بروجرد ۱-پرونده کالســه ۱۳9۷۱۱۴۴۲۵۰۰۴۰۰۰۳8۳ ورای شــماره ۱۳98۶۰۳۲۵۰۰۴۰۰۰۴9۳مورخه ۱۳98/۰۳/۱۳ به تقاضای آقای 
احمد شــجاعی گودرزی فرزند جواد نســبت به ششدانگ یکباب ســاختمان )تجاری(به مساحت ۴۱/8۵ متر مربع مجزی شده از پالک ۱ فرعی از ۱ اصلی واقع 
در بخش ســه بروجرد خروجی از مالکیت اولیه)آقای نصرت اله دالوندی(رســیدگی و انشــاء رای گردید.مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی 
انتشــار و عالوه بر آن در روســتاها الصاق  تا چنانچه اشــخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به 
مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجرد تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است  ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید  و ادامه عملیات ثبتی 
موکول به ارائه حکم نهایی میباشد  در غیر اینصورت متقاضی با ارائه گواهی عدم تقدیم    دادخواست  و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض 
سند مالکیت  مورد تقاضا بر اساس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شد در هر حال صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد 

بودتاریخ انتشار نوبت اول     ۱۳98/۰۴/۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم     ۱۳98/۰۴/۱۶  
فریدون نعمتی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد                      

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم فهیمه کاله قوچی با تقدیم ۱ برگ استشــهادیه مدعی اســت ســند مالکیت مقدار ۱9/۲ شــعیر مشاع از ششدانگ به 
شــماره پالک ۲ فرعی از ۶9۲ اصلی بخش ۳ ســنندج ذیل ثبت – صفحه – جلد – به نام مشــار الیه صادرو تســلیم گردیده بعلت 
ســهل انگاری از بین رفته واز این اداره تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی را نموده اســت لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین 
نامــه اصالحــی قانون ثبت مصوب ۱۳8۰/۱۱/۱۴ در یک نوبت منتشــر تا هر کس مدعی انجام معامله ویا وجود ســند مالکیت نزد 
خود اســت از تاریخ انتشــار این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه واعتراض نماید در غیر اینصورت برابر مقررات سند 
مالکیت المثنی صادر خواهد شد . م/الف : 9۷۰۶                                                   رئیس ثبت منطقه یک سنندج – قباد 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و۱۳ آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
رای صادره هیئت حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجرد به شرح ذیل پالک ۵9 فرعی از ۳۷9۷ اصلی واقع در 
بخــش یک بروجرد  ۱-پرونده کالس۱۳9۷۱۱۴۴۲۵۰۰۴۰۰۰۳9۱و رای شــماره ۱۳98۶۰۳۲۵۰۰۴۰۰۰۴۷۵ مورخه ۱۳98/۰۳/۱۱ به تقاضای آقای قدرت 
اله بیات فرزند حســین نســبت به شــش دانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت ۱۲۳/۱۱ متر مربع مجزا شــده از پالک ۵9 فرعی از ۳۷9۷ اصلی واقع در 
بخش یک بروجرد خروجي از مالکیت اولیه )خانم ها مهری و فرانک رحیمیان( رســیدگی و انشــاء رای گردید. مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار ومحلی آگهی انتشار 
و عالوه بر آن در روســتاها الصاق تا چنانچه اشــخاص نســبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه 
اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان بروجرد تسلیم دارند وبرابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام وگواهی تقدیم دادخواســت تحویل ثبت اســناد نماید وادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم 
نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارایه گواهی عدم تقدیم دادخواست وپس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض سند مالکیت مورد تقاضا 
بر اســاس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد شــد. در هر حال صدور ســند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضایی نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول 

۱۳98/۰۴/۰۱  - تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳98/۰۴/۱۶ 
فریدون نعمتی -معاون مدیر کل و سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک بروجرد

آگهی تغییرات 
شــرکت کشــت و صنعت فدک قدر خراســان شــرکت ســهامی خاص به شــماره ثبت 
۴۵۴۷۴ و شناســه ملــی ۱۰۳8۰۶۱۳998 به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی 
بطــور فــوق العاده مــورخ ۱۳9۷/۰۶/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : شــرکت فدک قدر 
تکســا )سهامی خاص( شناسه ملی ۱۰۳8۰۵8۲۵۱۷ به نمایندگی آقای علیرضا دهباشیان 
کدملی ۱۰۶۰۵۵۵۱۳۱ و شرکت معدن آزمایان خاور قدر خراسان )سهامی خاص( شناسه 
ملی ۱۰۳8۰۶۲۱8۷۴ به نمایندگی آقای مسعود شریعتی کدملی ۰9۴۶۳۳89۱۴ و آقای 
ملک حسین دالور کدملی ۰۷۰۱۶9۰۶۲۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب گردیدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم ســکینه وظیفه الجوردی دارای شناســنامه ۴۵ به شــرح دادخواســت به کالسه 
98۰۳۷۷/۷ از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قدرت نعیمی قره بالغ به شناسنامه شماره ۳ در تاریخ ۱۳98/۳/9 در اقامتگاه 
دائمــی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه حین الفــوت آن متوفی منحصر اســت به ۱- نعیم 
نعیمــی متولد ۱۳۶۰/9/۲۵ ش ش ۱۶۱۲۷ فرزند قدرت پســر متوفی ۲- محمد مهدی 
نعیمی متولد ۱۳۵8/۱۰/۱9 ش ش ۱۳9۶۶ فرزند قدرت پســر متوفی ۳- بهاره نعیمی 
متولــد ۱۳۵۷/۳/۱۵ ش ش ۱۰8۳ فرزنــد قدرت دختر متوفی ۴- مریم نعیمی قره بالغ 
متولــد ۱۳۶۲/۵/۲۲ ش ش ۱۱8۷8 فرزند قدرت دختر متوفی ۵- ســکینه وظیفه دان 
الجــوردی متولد ۱۳۳۲/۴/۱8 ش ش ۴۵ فرزند محمد علی همســر متوفی اینک با انجام 
تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد م الف ۷۳۶۷۲
شعبه ۷  شورای حل اختالف کرج

آگهی مزایده نوبت اول 
در پرونده کالسه 9۷۳۲۰۷ شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس محکوم علیها خانم فاطمه هالکو فرزند اسفندیار 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ ۳/۷۱۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 
۱8/۳۰۲/۲۴9 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له یعقوب سلیمان گلی فرزند وجیح اهلل و همچنین پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
بابت نیم عشــر اجرائی در حق دولت و در مجموع ۲۳۲/۰۱۲/۲۴9 ریال که در راســتای اجرای حکم اموال شــخص ثالث به نام خانم زیور قزلســفلو 
فرزند یحیی شامل یک دستگاه خودرو پژو پارس به شماره موتور ۱۲۴8۶۰۱۱۳۵۴ و شماره شاسي ۵۰۳۰۶۲۶۰ مدل ۱۳8۶ و شماره پالک 8۳۳ و 
۶۱ ایران ۶9 به رنگ نقره ای بابت محکومیت محکوم علیه فاطمه هالکو در حق محکوم له یعقوب سلیمان گلی توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس 
در تاریخ  ۱۳9۷/۱۱/۱۴ بمبلغ ۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرسد.  ۱-مزایده 
از مبلغ اعالمی کارشــناس شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشــود. ۲-موعد مزایده روز شــنبه مورخه ۱۳98/۰۴/۲۲ ساعت 9 الی 
۱۰ میباشــد. ۳- مزایده برای جلســه اول تشــکیل میگردد. ۴-مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان شهرستان 
گنبدکاووس می باشــد. ۵-متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از خودروی مذکور بازدید نمایند. ۶-این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر 
می گردد. ۷-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشــنهادی خویش را في المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه 
به حســاب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8-بهمراه داشــتن کارت شناســایی 
معتبر برای متقاضیان الزامی اســت 9-هزینه های انتقال ســند شــامل دیون عوارض دارایی دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت 

به محکوم له کسر و تادیه میگردد. 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

کارت هوشــمند به شــماره ۴۱8۷۴۲۵ کامیون یخچالدار عمومی ساخت ســال ۱۳۵۶ رنگ فیلی روغنی به  شماره 
موتور ۱۰۰9۶۳9 وشــماره شاســی ۱۴۲۶۶8۶۱ دارای پالک انتظامی ایــران ۳۱ -8۲۷ع۲۷ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد

ســند مالکیت )ســند کمپانی( و ســند ســبز )برگه سبز( خودروی ســواری سیستم ســایپا تیپ تیبا به رنگ سفید 
مدل ۱۳9۶ به شــماره موتور M ۱۵/8۴۰۷8۱۶ و شــماره بدنه NAS811100H5743192 به شــماره پالک ایران 
۶9-9۱۶ م ۴۵ متعلق به حمید معراجی به شــماره ملی ۲۱۱۰۰8۴۰۶۵ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد./ ش۲۱-گنبدکاووس

 فراخوان مناقصه عمومی
اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه زیر را  از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید .
1-احداث ساختمان خانه محله شهرستان سقز  با مبلغ برآورد 25.933.734.209 ریال در شهرستان سقز  با 

فهرست بها ابنیه سال 98  
2-احداث مدرسه 9 کالسه قروه  با مبلغ برآورد 66.394.391.627  ریال در شهرستان قروه  با فهرست بها 

ابنیه سال 98  
3-ساماندهی رودخانه حاکم بیجار   با مبلغ برآورد 15.472.898.044ریال در شهرستان بیجار  با فهرست بها 

ابنیه  سال 98  
با  مریوان   شهرستان  در  ریال    22.788.767.642 برآورد  مبلغ  با  مریوان   موسک  رودخانه  4-ساماندهی 

فهرست بها غالب آبیاری و زهکشی سال 98  
5-تکمیل پارک شهرستان کامیاران  با مبلغ برآورد 13.653.576128 ریال در شهرستان سقز  با فهرست بها 

ابنیه سال 98  
6-اصالح شبکه جمع آوری فاضالب محله اسالم آباد شهر سنندج  با مبلغ برآورد 8.169.157.057 ریال در 

شهرستان سنندج با فهرست بها شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب  سال 98  

را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (
ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 
، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

ارایه فایل مدارک و اسناد  ارزیابی پیمانکار در قالب cd قابل قبول است. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس:کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان 
تاریخ دریافت اسناد مناقصه  :تا 14 روز بعد از نشر آگهي در سامانه ستاد

هزینه چاپ کلیه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد.
شناسه آگهی 506803 شناسه چاپ 544096 

نوبت اول

 )۵۰۶۶۶۵(

 آگهـي 
مناقصه عمومی

   
شهرداري علي آباد كتول در نظر  دارد باستناد مجوز شماره 218 مورخ 1398/02/25 شوراي اسالمي شهر  
، خرید و اجرای روشنایی بلوار خیابان مزرعه را با رعایت قوانین و مقررات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید .  
*   شرايط مناقصه :

مکان پروژه : بلوار خیابان مزرعه شهر علي آباد كتول  .1
اعتبار پروژه  تا سقف  2/820/000/000 ریال می باشد.  .2

متقاضیان مي بایست ضمانتنامه معتبر بانکي یا وجه نقد به مبلغ 150/000/000 ریال به حساب   .3
0105779476005  بانك ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بابت سپرده شركت در مناقصه واریز نمایند. 

سپرده مزبور پس از تحویل كامل مورد مزایده  مسترد میگردد .  
برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب به   .4

نفع شهرداري ضبط خواهد شد . 
به پیشنهادات مبهم ، مخدوش مشروط و فاقد سپرده  ترتیب اثر نخواهد شد.   .5

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .   .6
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .  .7

اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.  .8
9.  ازمتقاضیان دعوت میشود اسناد مناقصه را از امور قراردادهاي شهرداري علی آبادكتول یا سایت 
www.aliabad.ir دریافت و پیشنهادات خودرا حداكثرتا پایان وقت اداری روز شنبه   مورخ 1398/04/15 
به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .پاكت  )الف( : شامل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی - پاكت )ب( 

:شامل اسناد مناقصه و پاكت )ج( :شامل برگه پیشنهاد قیمت باشد. 
ضمناً جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  6-01734222525  - داخلی 230  با امور قراردادها   .10

تماس حاصل فرمایند.       
تاریخ بازگشایی پاكات رسیده روز یکشنبه  مورخ 1398/04/16  ساعت 14:15 میباشد.  .11

انتشار اول : 1398/04/01
انتشار دوم:  1398/04/09

ابوذر اسفندياري پور
شهردار علي آباد كتول
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