
متخلفانی که آزاد
 می گردند

چند سالی می ش���ود که برخی کسب وکارهای اینترنتی 
در کشور زمینه ساز بروز مشکالت متعددی شده اند و روز و 
هفته ای نیست که گوشه ای از این مشکالت در رسانه ها یا 

شبکه های اجتماعی میان مردم دست به دست نشود.
به عبارت دیگر این تخلفات نه تنها مساله پنهانی نیستند 
که بلکه در مواردی بسیار هم بزرگ هستند، به نحوی که 
تنها در یک نمونه یکی از این کسب وکارهای اینترنتی عامل 
تشکیل هزاران پرونده در کشور و افزایش 20 درصدی جرایم 

رایانه ای شده است. 
لذا کوچکترین عذر و بهانه ای در خصوص بی اطالعی از 
حجم این تخلفات، در حکم دروغی آشکار است. به عبارت 
دیگر، واقعیت آن است که در تمام سال هایی که این تخلفات 
در حال وقوع بوده و هس���ت، برخی مدیران نه تنها تعمدا 
چشمان خود را بر این مشکالت بسته اند بلکه در پس پرده و 
گاه آشکارا مانع هر اقدامی برای توقف فعالیت آنها شده اند و به 
این ترتیب رسما در شکل گیری و تداوم تخلفات پرسود آنها 

همدست و شریک بوده اند.
حاال اما خبر می رسد که برخی از این تخلفات که سال ها 
مورد پیگیری رسانه ها و معدودی از دستگاه هایی مسوول 
بوده، از سوی مسووالن حامی آنها پذیرفته شده و به اصطالح 
راه کارهایی برای مهار این معضالت در حال اجراست! لیکن 
سوال اینجاست که چرا و چگونه این متخلفان که در سال های 
قبل به وظایف خود عمل نکرده ان���د و حتی به تداوم این 
تخلفات کمک کرده اند، امروز آزادانه می گردند و مسوولیت 

نیز دارند.
این مشکالت به شکل دیگری نیز در کشور رخ داده است. 
در یک نمونه دیگر، بحث استخراج بیت کوین مطرح است، که 
چند سالی می شود که در نتیجه امروز و فردا کردن، برخی 
اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرده اند و سودهایی نیز به 
دست آورده اند که به تعبیری قانونی نیست و به تعبیر دیگری 

ممنوع نبوده است.
در این خصوص نیز حاال برخی مسووالن در وزارت نیرو 
به جد وارد این بحث شده اند و دستور به قطع برق ماینرها 
داده اند. در این مورد هم سوال اینجاست که اگر این پدیده 
رسما و قانونا یک تخلف بوده، چرا در سال های قبل که زمینه 
رشد و س���رمایه گذاری در پدیده استخراج رمزارز به شکل 
کنونی آن نبود، با قاطعیت وارد عمل نشده اند؟ به عبارت 
دیگر اگر این پدیده قطعاً یک تخلف محرز و به زعم ایشان 
قاچاق برق محسوب می شود، پس مدیران مربوطه در وزارت 
نیرو کوتاهی )بخوانید تخلف( کرده اند و امروز باید پاسخگوی 

تخلف خود باشند.

تمهیدات جدید برای ساماندهی 
سایت دیوار

دیوار به طور کامل و با موفقیت به س���امانه احراز هویت 
شاهکار وصل شده و از این پس توانایی شناسایی کاربران و 
به ویژه کالهبرداران و متخلفان روی پلتفرم خود را برای معرفی 

به مراجع قضایی و پلیس در اختیار دارد.
فارس - به گفته رییس سازمان فناوری اطالعات با اتصال 
کسب وکارها به این درگاه، امنیت این فضا به طور چشمگیری 
افزایش می یابد و متخلفان روی این پلتفرم ها قابل آشنایی و 
پیگیری می شوند. با این وجود، هوشیاری مردم در معامالت و 

پرداخت ها در فضای مجازی، همواره باید حفظ شود.
امیر ناظمی در این باره گفت: از اسفندماه گذشته دیوار بیش 
از ۵0هزار مورد تراکنش روی این شبکه انجام داده و زرین پال 

نیز تست های خود را انجام داده است.
به گفته ناظمی به زودی سایپا و ایران خودرو نیز به این 

سامانه متصل می شوند.
رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات تاکید کرده طی 
یک دوره زمانی دو ماهه، آمار عملکرد این بخش نیز به صورت 

مرتب و دوره ای منتشر خواهد شد.

بالتکلیفی ۱۵۶ شرکت
 در حوزه سالمت دیجیتال

رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت با تأکید 
بر اینکه امسال، سال س���المت دیجیتال است، گفت: ۱۵۶ 

شرکت سالمت دیجیتال در بالتکلیفی هستند.
فارس - حس���ین وطن پور رییس دفتر توسعه فناوری 
سالمت وزارت بهداشت در همایش مدیران فناوری و روسای 
مراکز رشد دانش���گاه های علوم پزشکی سراسر کشور اظهار 
داشت:در میان کشورهای اس���المی رتبه اول را در پژوهش 
را داریم و تا سال 20۱۸ نسبت به ترکیه بیشترین مقاالت 
را داشته ایم. وی با بیان اینکه مشکل ما در ثبت اختراعات 
است،گفت: تأکید داریم محصوالتی که تولید می کنیم ارزش 
ثبت اختراعات را داشته باشد و از محصول تولید شده پول 

به دست آید.
رییس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت افزود: 
تفاهم نامه ای با وزارت علوم امضا کردیم تا به طور مشترک از 

پارک های فناوری استفاده کنیم.
وطن پور با تأکید بر اینکه سال جاری سال سالمت دیجیتال 
است، بیان داشت: ۱۵۶ شرکت سالمت دیجیتال اکنون در 

بالتکلیفی بسر می برند.
وی با تاکید بر استفاده از هوش مصنوعی، یادآور شد: ۳0 
درصد از شرکت های دانش بنیان رسمی ما در حوزه سالمت 
هستند. رئیس دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت با 
بیان فعالیت ۱0 شرکت دانش بنیان برتر در کشور، خاطرنشان 
کرد: این شرکت ها 2 هزار میلیارد تومان محصول با ۴ هزار 

کارمند مشغول به کار در بازار عرضه کرده اند.
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توانیر: استخراج بیت کوین، مصرف غیرمجاز برق است

مقابله دولت با استخراج رمزارزها، در غیاب استراتژی توسعه

راه آرمان -  امین باقری فرماندار شهرستان ریگان گفت: طرح کدینگ که در زاهدان صورت گرفت باعث شد کارت های سوخت به سمت شرق استان کرمان سرازیر شوند ؛ متوسط روزانه 
سوخت در ریگان ۶0 هزار لیتر است اما االن به ۹0 هزار لیتر رسیده است و در این خصوص به مدیران جایگاه ها تذکراتی داده شده است.

سرازیر شدن کارت های سوخت
 با طرح کدینگ زاهدان به شرق کرمان

رییس شرکت توانیر به مدیران عامل شرکت های 
برق منطق����ه ای و توزیع نیروی برق دس����تور دارد 
استخراج ارز دیجیتال را به عنوان موضوع مصرف غیر 
مجاز برق تلقی کرده و انشعابات مذکور را جمع آوری 

کنند.
فناوران - شواهد نش����ان می دهد استخراج ارز 
دیجیتال به طور جدی حداقل در دو سال گذشته در 
ایران انجام می شده است. با افزایش قیمت بیت کوین، 
استخراج رمز ارزها جذاب تر از همیشه شد و در سال 
گذشته شنیده شده س����رمایه گذاری وسیعی در این 

حوزه صورت گرفته است.
این س����رمایه گذاری ها هم زمان با اعالم ش����فاهی 
موافقت مرکز ملی فضای مجازی با توسعه اسخراج 

رمزارزها همراه بود.
اس����تخراج ارز دیجیتال نیاز به برق فراوانی دارد و 
اتفاقا همین ارزانی برق در ایران است که ماینینگ 

را به سرمایه گذاری جذاب در ایران بدل کرده است.
حتی شنیده ش����ده برخی از سرمایه گذاران چینی 
به دنبال اس����تخراج بیت کوین در ایران هس����تند و 
مذاکراتی را نیز با شرکت های فعال حوزه فاوا در ایران 

انجام داده اند. 
با این حال نگرانی از افزایش مصرف برق و قطعی 
آن در تابستان سبب شده تا شرکت توانیر امسال به 

صورت جدی به دنبال مقابله با ماینینگ باشد.
 بخش��نامه توانی��ر علیه اس��تخراج ارز 

دیجیتال
محمد حس����ن متولی زاده رییس هیات مدیره و 
مدیرعامل شرکت توانیر هفته گذشته بخشنامه ای را 
به صورت رسمی ابالغ کرد که سر و صدای زیادی در 

میان فعاالن حوزه فاوا به پا کرد.
در این بخش����نامه که خطاب ب����ه مدیران عامل 
شرکت های توزیع برق منطقه ای و توزیع نیروی برق 
نوشته شده، آمده اس����ت: »با توجه به توسعه مراکز 
دیجیتال که بدون ارایه مج����وز، نبود تعرفه خاص و 
استانداردهای فنی الزم در مدار قرار گرفته اند و در 
پیک تابستان ش����رکت های توزیع نیروی برق را با 
مشکل جدی مواجه می کنند، مقتضی است با عنایت 
به آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مربوط به قطع 
موقت انشعاب »موضوع مصرف غیر مجاز برق« ترتیبی 
اتخاذ نمایید تا نسبت به شناسایی و جمع آوری موقت 
انش����عابات مذکور تا تعیین تکلیف قانونی اقدام الزم 
مبذول و نتیجه اقدامات صورت گرفته را به معاونت 

هماهنگی توزیع توانیر منعکس نمایند«.

 استخراج رمزارز، در حکم قاچاق
در همین رابطعه معاون وزیر نی����رو در امور برق 
و انرژی اعالم کرد: اس����تخراج رم����ز ارز ها از جمله 
استخراج بیت کوین با س����وخت فسیلی یارانه ای و با 
هزینه صنعت برق نوعی قاچاق انرژی الکتریکی است

همایون حائری در گفتگو با پایگاه اطالع رس����انی 
وزارت نیرو )پاون( با بیان این مطلب گفت: هم اکنون 
در کش����ور عده ای با بهره گیری از سوخت فسیلی 
یارانه ای و هزینه های یاران����ه ای صنعت برق اقدام به 
اس����تخراج رمز رز ها همچون بیت کوین می کنند که 
این کار اگر به صورت پنهانی و ب����دون پایش برق 
مصرفی هم باشد، می تواند مفهوم قاچاق انرژی را در 

اذهان القا کند.
وی ادامه داد: دولت در حال تدوین نرخ و ضوابط 
الزم برای فعالیت استخراج رمز ارزهاست و به زودی 
شرایط این کار برای استفاده از شبکه برق سراسری 

اعالم می شود.
پیش از این، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
در نشست خبری خود اعالم کرده بود اگر اقدام موثری 
در زمینه مصرف برق واحد های استخراج بیت کوین 
صورت نگیرد این امر به ش����دت برای صنعت برق 
مشکل ساز خواهد شد و بایستی تا حدود دو هزار و 
۵00 مگاوات از توان تولید خود را صرف تامین برق 

این واحد ها کنیم.
حائری گفته بود استخراج هر بیت کوین حدود ۷2 
هزار کیلووات ساعت برق مصرف می کند و اگر اقدامی 
موثری در زمینه مصرف این مراکز صورت نگیرد این 

امر به شدت برای صنعت برق مشکل ساز خواهد شد و 
بایستی تا حدود دو هزار و ۵00 مگاوات از توان تولید 

خود را صرف تامین برق این واحد ها کنیم.
حائری افزود: اگر این رشد مصرف ادامه پیدا کند، 
وزارت نیرو ناگزیر به ایجاد تعرفه صادراتی برق، برای 

استخراج کنندگان بیت کوین خواهد بود.
معاون وزی����ر نیرو همچنین گفته اس����ت که نرخ 
در نظر گرفته ش����ده برای این بخ����ش، همان نرخ 
صادراتی برق اس����ت و با تصوی����ب آن هر واحدی 
اعم از کش����اورزی، دامداری، اداری و حتی مدارس 
که مشخص ش����ود در حال اس����تخراج بیت کوین 
 هس����تند، باید با این نرخ هزینه ب����رق مصرفی را 

بپردازند.
 دولت سریع تر استراتژی بدهد

در حالی وزارت نیرو به مقابله با استخراج رمزارزها 
می پردازد که بارها از سوی مرکز ملی فضای مجازی، 
عالقه به سرمایه گذاری در این صنعت مورد اشاره قرار 
گرفته است. شنیده ش����ده حتی قواعدی هم در این 
حوزه تنظیم ش����ده اما مراحل تصویب آن به کندی 
پیش می رود. در چنین شرایطی مشخص نیست چرا 
دولت سریع تر اس����تراتژی خود را در این خصوص 

تصویب و اعالم نمی کند.
مجید حس����ینی نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز گفتگو 
با خبرنگار مهر گفت: تولید ارزهای دیجیتال در ایران 
رونق گرفته و متاس����فانه هیچ گونه نظارتی هم روی 
آن صورت نمی گیرد؛ این در شرایطی است که عمده 

کش����ش تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان 
تمام شدن آن و البته اس����تفاده غیرمجاز از برق های 

ارزان قیمت است.
وی افزود: بررسی ها نشان می دهد که دستگاه های 
معمولی تولید ارز دیجیتال در بازارهای جهانی 200 
دالر هزینه دارند که با توجه به اینکه دولت واردات 
آنها را ممنوع اعالم کرده اس����ت، این دستگاه ها از 
س����وی قاچاقچیان وارد بازار ایران می شود و به نرخ 
۳00 دالر فروخته می شود؛ پس ۱00 دالر سود، نصیب 

قاچاقچیان می شود.
حس����ینی نژاد گفت: دولت باید هر چه سریع تر 
سیاست خود در این حوزه را مشخص کرده و البته 
از عوائد آن نیز بهره مند شود؛ این در شرایطی است 
که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می توان بر 
اساس همین ضوابط و دستورالعمل ها، ارز دیجیتال 
تولید کرده و بازگشت س����رمایه مناسبی هم داشته 
باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند. 
این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی ثابت 
بماند 200 درصد س����ود دارد. یعنی هر ۱00 هزار 
دالر سرمایه گذاری، معادل 200 هزار دالر برداشت 

خواهد کرد.
وی گفت: دولت باید هر چه س����ریع تر س����ند و 
استراتژی به روز، کارآمد و مشخصی در حوزه تولید 
و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد 
ناش����ی از آن را نیز مورد بهره برداری قرار دهد؛ به 
خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای 
دیجیتال می تواند درآمد مستقیم ارزی برای کشور 

ایجاد کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: 
حتی می توان از گاز اس����تفاده ک����رده، نیروگاه برق 
احداث کرد و در ش����رایط تحریم درآمد مس����تقیم 

ارزی داشت.
 استخراج بیت کوین در کارخانه های متروکه

گزارش ها و شواهد متعددی نشان می دهد بسیاری 
از کارخانه ها و کارگاه های متروکه که در چند سال 
گذشته به دلیل مشکالت و رکود اقتصادی کارشنا به 
تعطیلی کش����انده، به مراکز استخراج بیت کوین بدل 

شده اند.
تعرفه برق صنعتی در ایران، ارزان ترین تعرفه ممکن 
است و عالوه بر این امکان استفاده وسیع از برق تحت 

پوشش صنعت در این مراکز ممکن است.
باید دید آیا وزارت نیرو آیا توان شناسایی چنین 

مراکزی را دارد؟
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حسن خیراندیش سکاندار روابط عمومی شرکت 
گاز خراسان رضوی شد

مشــهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
رضوی در حکمی حسن خیراندیش را به عنوان سرپرست روابط عمومی 
شرکت گاز استان خراسان رضوی منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان خراسان رضوی، سیدحمید فانی در این حکم نوشت:

"با استعانت از حضرت حق، نظر به تجربه 22 ساله جنابعالی در واحد 
روابط عمومی و همچنین تخصص تحصیلی شــما در حوزه ارتباطات، به 
موجب این حکم به عنوان "سرپرست روابط عمومی" منصوب می شوید. 
از آنجا که واحد روابط عمومی در حکم چشم بینا و گوش شنوای سازمان 
اســت، انتظار دارد ضمن ادامه فعالیت های مفید و سیستمی جاری، در 

جهت تحقق اهداف و برنامه های زیر تالش جدی صورت گیرد:
1-تقویت حس تعامل دوسویه بین سازمان و مردم
2- تکریم حداکثری کارکنان و خانواده های آنان 

3- بسترســازی بــرای ایجاد حس رضایت منــدی ذی نفعان از طریق 
احصای نظرات و پیشنهادات آنان

4- برقراری ارتباط دوســویه و مفید با دیگــر مجموعه های دولتی و 
خصوصی در مسیر تعالی سازمان

5- ارتقــای رضایتمندی درون ســازمانی و برون ســازمانی از طریق 
پاسخگویی مناسب و مشورت با نخبگان 

6- تعامل منطقی، شــفاف و به موقع با اصحاب رسانه در جهت تنویر 
افکار عمومی

امید اســت با اتــکال به نیروی الیــزال الهی در انجام شایســته این 
مسئوولیت موفق و موید باشید.

فرصت را مغتنم شــمرده از خدمات و زحمات ارزشــمند جناب آقای 
علوی در طول دوران تصدی مسئولیت ایشان قدردانی می گردد.

گفتنی اســت؛ حســن خیراندیش دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی 
مدیریت تبلیغات و کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی است.
در  5 سال با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت:

تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکی بیش از 99 درصد 
اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
طی 22 سال از سالهای  70 تا 92  ، ) قبل از  انعقاد قرارداد بیع متقابل میان  شرکت 
فوالد مبارکه و شــرکت آبفا اســتان اصفهان( حدود 150 کیلومتر لوله گذاری  شبکه 
فاضالب  در شــهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال 92 تا پایان سال 97 

، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتی گردید.
مهندس هاشــم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضالب در شهر مبارکه 
با بیش از 99 درصد پیشــرفت فیزیکی آماده بهره برداری اســت فقط  حدود3 کیلو 
مترتا تکمیل شبکه فاضالب شهر مبارکه   باقیمانده است.وی با اشاره به اجرای شبکه 
فاضالب در  شــهر مبارکه ازسال 70 تا سال 92 اعالم کرد:طی 22 سال با اجرای 80 
کیلو متر شبکه فاضالب در شهر مبارکه و 70 کیلو متر در محله صفائیه مبارکه اجرای 

شبکه فاضالب در این منطقه تنها حدود 48 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان کرد:اجرای 
شــبکه فاضالب در شــهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری 
شــرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان سال 97 بیش از 

45کیلومتر مترشبکه فاضالب در این شهر  اجراءشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
اجرای شــبکه فاضالب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی درحال 
تکمیل شدن اســت خاطر نشان ســاخت: با اجرای حدود 4کیلومتر باقیمانده شبکه 
فاضالب شــهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت پوشش 
خدمات شــبکه فاضالب قرار می گیرند. وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد 
الحاقیه بیع متقابل میان شــرکت فوالد مبارکه وآبفا اســتان اصفهان به منظور اجرای 
شبکه فاضالب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان سال 97 
بیش از  45 کیلومتر شبکه در زیباشهر اجراء شد که بیانگر پیشرفت 78درصدی است 
و نیز در شهر دیزیچه با اجرای 88 کیلومتر شاهد بیش از 79 درصد پیشرفت فیزیکی 

اجرای شبکه فاضالب دراین منطقه هستیم

اخبار شهرستان ها
برگزاری نمایشگاه با رویکرد ویژه به صنایع دستی با حضور 
300 مشارکت کننده درروزهای 28 تا 31 خرداد در اصفهان

اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان 
در  نشســت خبری از توجه ویژه به صنایع دســتی در نمایشگاه امســال خبر داد و گفت: 
تاکنون 300 مشــارکت  کننده برای شــرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری 
و صنایع دســتی اصفهان اعالم حضور کرده اند که این نمایشــگاه در فضای 9 هزار مترمربع 
برگزار می شــود. علی یارمحمدیان اظهار کرد: شــرکت نمایشگاه ها شرایطی فراهم می کند 
که فعــاالن در تمامی حوزه ها در این مــکان حضور پیدا  کننــد و امیدواریم برگزاری این 
نمایشــگاه به رونق اقتصادی بینجامد. وی بیان کرد: این نمایشــگاه ششمین رویداد از 55 
نمایشــگاه  در نظر گرفته شده در سال جاری محسوب می شــود؛ امیدواریم این نمایشگاه، 
نقطه عطفی در جذب گردشگر باشد. وی افزود: شرکت در نمایشگاه های بین المللی می تواند 
باعث افزایش جذب گردشــگر به یک منطقه شود؛ امروزه نمایشگاه ها بهترین ابزار بازاریابی 
به شمار می روند؛ در نمایشگاه است که فعاالن حوزه گردشگری می توانند حضور پیدا کنند 
و بــا افراد فعال در صنعت خــود مالقات کنند. یارمحمدیان گفت: امــروز محیط طبیعی، 
صنایع دســتی و آثار تاریخی فقط موجب جذب گردشگر نمی شود بلکه رویدادهای فرهنگی 
و اقتصادی و برگزاری نمایشــگاه ها نیز می تواند باعث جذب گردشــگر در یک منطقه شود؛ 
در دنیا نمایشــگاه های جهانی و منطقه ای برگزار می شود که در این نمایشگاه تعداد باالیی 
گردشگر به آن جا می روند. مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان عنوان 
کرد: یازدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی که در اصفهان برگزار می شود، می تواند 
فرصتی برای معرفی پتانســیل های گردشگری استان باشــد و ظرفیت سایر استان ها را به 
نمایش بگذارد. وی بیان کرد: اصفهان قطب گردشــگری ایران است؛ بر اساس آمار سازمان 
میراث فرهنگی، اصفهان در جذب گردشــگران خارجی رتبه نخســت و در رتبه دوم جذب 
گردشگران داخلی را داشته است و با 22 هزار اثر ثبت شده ملی و 17 اثر ثبت شده جهانی 
پتانســیل باالیی در این حــوزه دارد؛ همچنین با تکمیل نمایشــگاه بین المللی بزرگ، این 
ظرفیت را داریم که نمایشگاه منطقه ای بزرگ برگزار کنیم. در این نشست خبری همچنین 
فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان، علیرضا 
ســاالریان نماینده وزارت امور خارجه در اســتان و نصیر ملت رئیس کمیسیون اقتصادی، 
حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز پیرامون اهمیت ونقش گردشگری 
مطالبی بیان نمودند . نمایشــگاه گردشگری و صنایع دستی 28 تا 31 خرداد سالجاری در 

محل نمایشگاههای بین المللی اصفهان  پل شهرستان برگزار می شود .

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالســه 960358 شــعبه اول احكام مدنی شورای حل اختالف شهرســتان گنبد کاووس محكوم علیه چنگیز خدر زاده گوگالنی فرزند 
حاجــی محمد محكوم اســت بــه پرداخت مبلغ 2/080/000/000 ریال بابت تكمیل و تحویل دو واحد آپارتمــان در حق محكوم له علی غیوری اردهانی 
فرزند حیدر و همچنین پرداخت مبلغ 104/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرانی در حق دولت که در راستای اجرای حكم اموال محكوم علیه شامل 
166 ســهم مشــاع از 240 ســهم از پالک ثبتی 6779 فرعی از یک اصلی بخش 10 واقع در گنبدکاووس ما بین میدان فراغي و آرش شــرقی کوچه 
آسیاب به مساحت 462 متر مربع در حق محكوم له توقیف گردیده وحسب نظریه کارشناس در تاریخ 1397/11/15 بمبلغ 4/473/700/000 ریال 
ارزیابی گردیده اســت و نظر به اینكه پالک مذبور دارای 6 مورد بازداشــت مقدم شــامل 1-به موجب دستور شماره 530539 مورخ 1393/09/05 
و بــه مبلغ 420/000/000 ریال 2-به موجب دســتور شــماره930189 مورخ 1393/02/29 و بمبلغ 270/000/000 ریال3-به موجب دســتور 
شــماره2643 / 92 مــورخ 1393/03/25 و بــه مبلــغ 100/000/000 ریــال 4-به موجب دســتور شــماره 920805مــورخ 1393/09/06 و به 
مبلــغ 500/000/000 ریــال 5-به موجب دســتور شــماره930133 مورخ 1393/02/09 و بــه مبلغ 584/939/392 ریال 6-به موجب دســتور 
شــماره 930221مورخ 93/04/30 و به مبلغ 100/000/000 ریال میباشــد لذا جهت وصول محكوم به و بازداشــتی های مقدم مقدار 155 ســهم 
مشــاع از 166 ســهم مشــاع از 240 ســهم از پالک ثبتی 6779 فرعــی از یک اصلی بخش 10 و بــه مبلغ 4/158/939/392 ریــال از طریق مزایده 
بفروش میرســد.1-مزایده از مبلغ اعالمی کارشــناس شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشــود. 2-موعد مزایده روز یک شنبه مورخه 
1398/04/23 ســاعت 9 الی 10 میباشــد. 3- مزایده برای جلســه دوم تشكیل میگردد. 4-مكان مزایده شــعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل 
اختالف شهرســتان گنبدکاووس می باشــد. 5-متقاضیان میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. 6- این آگهی فقط در یک 
نوبت منتشــر می گردد. 7-برنده مزایده مكلف اســت ده درصد بهای پیشــنهادی خویش را في المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقي آنرا در 
مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارایه نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 8-بهمراه داشتن کارت 
شناســایی معتبر برای متقاضیان الزامی اســت. 9-هزینه های انتقال ســند شامل دیون عوارض دارایی دفترخانه و ... از مبلغ حاصل از فروش قبل از 

پرداخت به محكوم له کسر و تادیه میگردد. 
مدیر شعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالســه 972328 شــعبه اول احكام مدنی شورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس محكوم علیه مصطفی محمدی فرزند قربانعلی 
محكــوم اســت به پرداخت مبلغ 117/250/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 880/000  ریال بابت هرینه دادرســی و پرداخت مبلغ 
5/286/000 ریال بارت حق الوکاله وکیل و مبلغ 73/984/317 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق محكوم له میر یوسف مرتضوی میالنی فرزند 
میــر عبــداهلل و همچنین پرداخت مبلغ 9/870/015 ریال بابت نیم عشــر اجرائی در حــق دولت و در مجموع 207/270/332 ریال که در راســتای 
اجرای حكم اموال محكوم علیه شامل سه عدد درب اتوماتیک شیشه ای )کشویی خطی با عرض 4 متر( در حق محكوم له توقیف گردیده و حسب نظریه 
کارشــناس در تاریخ 1397/12/01  ســه عدد درب اتوماتیک شیشــه ای )کشــویی خطی با عرض 4 متر( هر عدد 65/000/000 ریال و در مجموع 
195/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محكوم به از طریق مزایده بفروش میرسد. 1-مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس شروع و 
به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته میشــود. 2-موعد مزایده روز دوشنبه مورخه 1398/04/24 ساعت 9 الی 10 میباشد. 3- مزایده برای جلسه 
اول تشــكیل میگردد. 4- مكان مزایده شــعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس می باشد. 5-متقاضیان میتوانند پنج 
روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید نمایند. 6-این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر می گردد. 7-برنده مزایده مكلف اســت ده درصد بهای 
پیشــنهادی خویش را في المجلس به صندوق دادگســتری 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 داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامي است .
مدیر شعبه اول اجرای احكام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس - آناقلی

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده کالسه 9604714 
به موجب پرونده اجرایی گالسه 9604714 دایره دوم اجرای ثبت مشهد خانم فائزه سادات هاشمی اول فرزند سید محمد 
کد ملی 0922364461 به اســتناد ســند ازدواج شــماره 12291 - 1393/6/5 تنظیمی دفتر ازدواج 104 مشــهد جهت وصول 
مهریه خود به تعداد 114 عدد ســكه طالی تمام بهار ازادی اجرائیه ای به کالســه فوق الذکر علیه اقای پرویز فالح گوارشک فرزند 
محمد حســین شــماره شناســنامه و کد ملی 0920221181 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 1396/9/26 حسب درخواست 
بســتانكار ســهم االرث مدیون از مالكیت مرحوم محمد حسین فالح گوارشک در ســه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
ثبتی فرعی از 63 اصلی بخش 11 مشهد واقع در روستای گوارشک جاده عباس اباد پالک ثبتی 63 اصلی بخش 11 بازداشت گردید 
و سند مالكیت ششدانگ ان ذیل صفحه 302 دفتر 69 شماره ثبت 2107 به نام مرحوم محمد حسین فالح گوارشک صادر گردیده 
اســت با مشــخصات حدود اجمالی ملک شماال در امتداد خطوط مفروض تقســیم بین میله شش پشت کنار جوی مورد ثبت و از جوی 
مزبور تا میله نه کنار مشــكافه و از میله نه در امتداد خطوط مفروضی مســتقیم تا میله یازده به اراضی مزرعه درک غربا به راههای 
حــد شــمالی در امتــداد خط مفروضی بین میله یازده و از روی جوی مورد ثبت و جــوی کالته خط مفروض بین میله چهارده و پانزده و 
جوی کالته و خط مفروض بین میله پانزده و شــانزده و محدود اســت باراضی مزرعه کالته ســوم از میله شــانزدهم در امتداد جوی 
مزرعه الیمون و از جوی مزبور در امتداد خط مفروض مســتقیم تا میله بیســت و یک و از میله مزبور در امتداد جوی مزرعه باغشک 
محدود است باراضی مزرعه گرهیم محدود است باراضی باغشک به حد فاصل دو مزرعه باغشک شرقا اوال در امتداد جاده رادکان 
و ارداک و خطوط مفروض مســتقیم بین میله یک الی ســی و چهار از میله چهار در امتداد جوی باغشــک محدود است باراضی مزرعه 
باغشــک و از جوی مزبور در امتداد دیوار باغ و محوطه مزرعه و با لحاظ مفروضی بین میله پنج الی میله شــش ابتدای حد شــمالی 

محدود است به اراضی یزدان بالغ مشخصات ملک طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 7412- 98/2/19 
و برابر گزارش مامور اجرا وارده به شــماره 7411-98/2/19 در روز ارزیابی بدین شــرح میباشد با توجه به مطالبه سند مربوطه 
که ملک مزبور را به صورت مشــاع اعالم نموده اســت و با توجه به حد و حدود و مشخصات صفحه چهارم سند مربوطه که طول ابعاد 
در ســند ذکر نگردیده اســت لذا مساحت ملک معلوم نمیباشد ولی با توجه به نقشــه تهیه شده از کاداستر و نفاط برداشتی شمیم 
و نقشــه موجود در پرونده ثبتی اداره ثبت ناحیه 4 که اعالم نموده مســاحت کل 1152411/31 متر مربع میباشد محاسبات انجام 
شــده بر اســاس میزان فوق میباشــد - پالک مورد بازدید دارای اراضی زراعی دیم و ابی و باغ میباشــد که دارای خاک مناســب 
کشاورزی و باغداری است بافت خاک شنی رسی تا رسی شنی است اراضی مناسب کشت انواع محصوالت زراعی از قبیل گندم جو 
ذرت و یونجه و قابلیت تفكیک برای باغداری و احداث ســالن گلخانه و ســالن مرغداری و  دامداری صنعتی میباشــد از وسط اراضی 
مربوطه جاده اسفالت رادکان عبور مینماید و از جنوب ملک مربوطه جاده کمربند سبز مشهد بافاصله کمی عبور کرده است و راههای 
دسترســی خوبی برای ورود به ملک موجود اســت با توجه به بازدید انجام شــده در حال حاضر قســمت شمالی و در بلندترین نقطه 
زمین استخری به ابعاد حدودا 35×25×5  متر احداث گردیده است که استخر مربوطه دارای نقاط X=722496 UTMو 4045720 
=X اســت که با بلوک ســیمان ساخته شده داخل اســتخر ایزوله گردیده است استخر خاکی دیگری در نزدیکی اســتخر قدیمی ملک در حال خاکبرداری 
میباشــد که نقاط X= 722382 UTMو X=  4045829 میباشد مالكین اعالم مینمایند چاهی با ابدهی 2.5 اینچ دارای موتور دیزلی ماز 
شــش ســلند کا بجای قنات حفر نموده اند دارند که موتور مورد بازدید قرار گرفت که محل اولیه چاه برروی رشته قناتی که دارای 
نقاط X=722477 UTMو Y= 4046323  میباشــد که پس از جابجایی محل جدید چاه در زمینهای کشــاورزی گوارشک که دارای نقاط 
X=723196 UTMو Y= 4048552 میباشــد حفــر گردیــده که مورد بازدید قرار گرفت در محل خانه هــای قدیمی محل دامداری با 
ابعاد 25×25×3 با بلوک و سقف ایرانیت ساخته شده است در زمان بازدید حدود 15 هكتار از اراضی زیر کشت گندم ابی بوده 
است از کل اراضی پالک حدودا 24 هكتار به صورت منظم به باغ سه ساله تبدیل گردیده است که دارای نقشه تفكیكی مهندسی 
میباشــد و بصورت قطعات هزار متری مشــخص است قسمت زیادی از زمین مســطح بوده میتواند بصورت ابی کشت و قسمتی نیز 
بــه صــورت ایش باقی بمانــد در صورت عدم اب مورد نیاز میتواند بصورت دیم کشــت گردد لذا با توجه بــه اینكه تا تاریخ تنظیم 
گزارش مدارک مربوط به چاه اب که مورد تایید سازمان اب قرار گرفته باشد ارائه نگردیده است لذا زمین های مربوطه بدون در 
نظر گرفتن منبع ابی قیمت گذاری و چنانچه مالكین مدارک مربوطه را نیز ارائه نمایند پرونده مربوطه میبایســت جهت ارزیابی چاه 
اب و قیمت گذاری ان با توجه به میزان ابدهی به کارشــناس اب ارجاء و قیمت گذاری توســط ایشان انجام گردد با توجه به بررسی 
های انجام شده قیمت اراضی و تاسیسات و دیوار کشی در حال احداث به شرح ذیل میباشد الف ( قیمت اراضی دیمه زار از قرار 
متری ده هزارریال برای مساحت پانزده هكتار به مبلغ کل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال میباشد ب( قیمت اراضی که بصورت 
باغ ســیب در حال حاضر موجود اســت و حدودا 24 هكتار است بصورت قطعات هزار متری طراحی گردیده است از قرار متر مربعی 
صد و پنجاه هزارریال که برای مســاحت فوق به مبلغ ســی و شــش میلیارد ریال میباشــد ج( قیمت اراضی ابی که دارای مساحتی 
برابــر31 /762411متر مربع میباشــد از قرار متر مربعی پنجاه هزارریال برای مســاحت فوق الذکــر 38130566000 ریال  د( 
استخر احداثی به ابعاد 35×25×3 که شرح ان در گزارش آمده برابر چهار صد میلیون ریال ه( محل دامداری با ابعاد 25×25×3 
که بابلوک و سقف ایرانیتی ساخته شده است برابر ارزش صد و پنجاه میلیون ریال میباشد و( با توجه به اینكه برای بیست و چهار 
هكتار باغ سیب قراردادی جهت دیوار کشی تنظیم گردیده و برای طولی حدودا 1750 متر میباشد حدودا 200/000/000 ریال 
برای دیوار کشــی هزینه گردیده اســت لذا با توجه به محاسبات فوق الذکر ارزش ششدانگ ملک فوق اعم از اراضی ابی دیمه زار 
باغات استخر و دیوار کشی و محل دامداری به غیر از محاسبه چاه اب و ابدهی چاه و با توجه به فاصله ملک از مشهد و جاده فردوس 
و راههای دسترسی و عبور جاده اسفالته از وسط زمین و جاده کمر بندی از نزدیكی ضلع جنوبی ملک  و سایر عوامل موثر در قیمت 
گذاری ارزش کل ملک برابر هفتادو شــش میلیارد و ســیصد و هفتاد میلیون و پانصد و شــصت و شــش هزار ریال که ارزش سه 
دانگ ملک فوق برابر 38/185/283/000 ریال تعیین و ارزیابی قطعیت یافته است با توجه به قطعیت ارزیابی در روز چهارشنبه 
مورخه 1398/5/16 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر جلســه مزایده در محل شعبه دوم اجرای اسناد رسمی ثبت مشهد میباشد  که 
برابر گزارش مامور اجرا میزان 14 ســهم 112 ســهم از ســه دانگ از 224 سهم ششــدانگ به میزان 4/773/160/375 ریال 
شــروع و به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشد فروخته خواهد شد ضمنا مبلغ 238/658/019 ریال نیم عشر دولتی و مبلغ 
190/926/415 ریــال حــق مزایده که طبق ماده 121 اییــن نامه اجرا پرداخت بدهیهای مربوطه فــوق و همچنین بدهیهای اب و 
برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینكه رقم قطعی 
آنها معلوم شــده یا نشده باشــد بعهده برنده مزایده است و هزنیه های قانونی طبق مقررات وصول خواهدشد همچنین در صورت 
تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت و محل تعیین شده برگزار میگردد مزایده در آدرس خیابان امام خمینی 

خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم مهریه اجرای ثبت برگزار میگردد ش 67
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات 
آیریانا بوم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 282302 و شناسه ملی 10103161522

 بدینوسیله از کلیه شرکای شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات آیریانا بوم)با مسئولیت محدود( دعوت 
می شود تا در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 14:00 روز دو شنبه مورخ 1398/04/17 در 
محل واقع در تهران خیابان دکتر شریعتی خیابان شهید آیت اله طالقانی پالک 17 )428 سابق( طبقه چهارم 

واحد 13 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
 دستور جلسه :

- ورود اعضای جدید
- افزایش سهم الشرکه تعدادی از اعضاء

- افزایش سرمایه شرکت
                      مقام دعوت کننده: هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاوني پیشگامان رسانه پارس )نوبت دوم(
 به شماره ثبت  335095 به شناسه ملی 10103761822

نظر به اینکه مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی فوق الذکر در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 
مورخ 98/3/30 تشکیل ولی به علت به حدنصاب نرسیدن تعداد سهامداران جلسه رسمیت نیافت، لذا 
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم این شرکت رأس ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 98/4/17 در محل 
سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران چهارراه پارک وی خیابان اردیبهشت روبروی هتل استقالل پالک 
14 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تعاونی فوق الذکر یا 
نمایندگان قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم حضور بهم رسانند. 
ضمناً به اطالع می رساند تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک 

رأی خواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی 
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط مدیریت محترم عامل و ریاست هیئت مدیره .

2- ارائه گزارش عملکرد بازرس قانونی .
3- تصویب  صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به 1396/12/29 و 97/12/29 .

4- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل .
5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت .

6- تعیین پاداش اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانوني شرکت.
7- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98.

8- گزارش تغییرات اعضاء و کاهش سرمایه .

با تشکر
محمدرضا کریمی بدرآبادی
رئیس هیئت مدیره

علی شمیرانی
@Shemirani
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