
مدیران اتاق تهران بررسی کردند

رایزنی برای کمک
 به تقویت بنگاه ها

نشست هم اندیش���ی مدیران اتاق تهران و 
دبیران تش���کل های بخش خصوصی برگزار 
ش���د و راه های تعامل دوجانبه و حمایت از 

تشکل های نوپا مورد بررسی قرار گرفت.
اتاق تهران - دبیران تشکل های اقتصادی 
عضو اتاق تهران در نشس���ت با دبیرکل اتاق 
تهران، پیرامون راه ه���ای هم افزایی و تعامل 
بیشتر در راس���تای تقویت و توانمندسازی 
بنگاه ه���ای بخش خصوصی، ب���ه گفت و گو 

نشستند.
در این نشس���ت که مدیر امور تشکل ها و 
مسوولیت اجتماعی، معاون امور کمیسیون ها 
و هیات نمایندگان، مدیرعامل و عضو هیات 
مدیره موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی 
و همچنین معاون مرکز داوری اتاق بازرگانی 
تهران نیز حضور داشتند و درباره نوع خدماتی 
که هر یک از این بخش ها به تش���کل ها و 
اعضای آن ارایه می دهن���د، توضیحاتی ارایه 

شد.
بهمن عش���قی، دبیرکل ات���اق تهران، در 
س���خنانی به نقش و اهمیت تش���کل ها در 
ایران پرداخت و برآیند رش���د و تعالی اتاق 
بازرگانی و تشکل ها را هم راس���تا با رعایت 
منافع بخش خصوص���ی و در نهایت در جهت 

حفظ منافع ملی دانست.
وی از بررسی دس���تورالعمل حمایت اتاق 
ته���ران از تش���کل ها در دوره نه���م هیات 
نمایندگان، در نشست اخیر هیات رییسه این 
اتاق خبر داد و افزود: بر این اس���اس، مبنای 
کمک ها و حمایت های اتاق تهران بر پایه نظام 

برنامه و بودجه تشکل ها قرار گرفته است.
دبیرکل اتاق ته���ران با تاکی���د بر اینکه 
تش���کل ها باید در مس���یر یکپارچه سازی و 
توانمندس���ازی اعضای خود جدیت بیشتری 
داشته باشند، آمادگی اتاق تهران برای ارایه 

خدمات متنوع به تشکل ها را اعالم کرد.
در این نشست همچنین، مدیران و معاونان 
اتاق تهران ظرفیت های فنی و کارشناس���ی 
بخش های مختلف این ات���اق برای کمک به 
تشکل ها و توانمندس���ازی اعضا و بنگاه های 
وابسته به آن را تش���ریح کردند. همچنین، 
دبیران تشکل های اقتصادی بخش خصوصی 
پیشنهادها و خواسته های تشکلی خود را با 
دبیرکل ، مدیران و معاونان اتاق تهران، حاضر 

در این نشست در میان گذاشتند.

حق امتیاز برای دوربینی
 روی بند اپل واچ

حق امتیاز اختراع جدیدی از اپل منتشر شده که به 
یک دوربین روی بند اپل واچ مربوط است. این دوربین 
روی بند انعطاف پذیر نصب می شود و می توان هنگام 

عکسبرداری آن را خم کرد یا پیچاند.
مهر- دفتر ثبت برند و حق امتیاز اختراع آمریکا یک 
پتنت متعلق به اپل را منتشر کرده است. این پتنت درباره 
بند ساعت هوشمندی توضیح می دهد که مجهز به یک 
دوربین یا حسگر بصری اس���ت. این حسگر به قسمت 
انتهایی بند متصل ش���ده و به اپل واچ کمک می کند 
تصاویر و ویدئو ثبت کند. در این میان نمایشگر ساعت 
هوشمند اپل نیز نشان می دهد از چه چیزی عکس یا 
فیلم برداری می شود. این بند ساعت از مواد انعطاف پذیر 
تولید می شود و در نتیجه کاربر می تواند برای عکسبرداری 
آن را خم کند یا بپیچاند. پتنت اپل ش���امل تصاویر 
مختلفی از نحوه خم کردن بند س���اعت و قرارگرفتن 
دوربین است. یک دوربین در اپل واچ به این گجت قابلیت 
تصویربرداری و برق���راری تماس تصویری فیس تایم را 
می دهد. در این پتنت به احتمال استفاده از چند حسگر 
بصری اشاره شده که نشان می دهد بند اپل واچ های آینده 

دارای دوربین های پشتی و جلویی خواهد بود.
این پتنپ در سال ۲۰۱۶ میالدی ثبت شده است.

با یک اپلیکیشن جدید
بدون حضور خودتان در عکس 

سلفی بگیرید!
به تازگی اپلیکیشنی ابداع شده که می تواند با استفاده 
از فناوری هوش مصنوعی و الگویتم مخصوص، اشیا و 

افراد را در پس زمینه عکس ها حذف کند.
مهر- یک اپلیکیشن جدید با حذف اشیا و افراد در 

پس زمینه عکس ها ابداع شده است.
این اپلیکیشن که Bye Bye Camera نام دارد، 
در حقیقت ترکیب یک پروژه هنری و اپلیکیشن است.
این اپلیکیشن با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی که در 
فناوری شناسایی صورت به کار می رود افراد را در تصاویر 
شناسایی می کند. همچنین برای شناسایی اشیا در تصاویر 

نیز الگوریتمی  به نام YOLO را به کار می برد.
در مرحله بعد با استفاده از یک ابزار مخصوص فضای 
خالی شده را پر می کند. توسعه دهنده این اپلیکیشن 
درباره آن می نویس���د: باالخره می توانید بدون حضور 

خودتان در عکس سلفی بگیرید.
البته اپلیکیشن مذکور در حال حاضر بسیار کند است و 

فرایند حذف افراد از تصویر هنوز ایده آل نیست.
به هرح���الBye Bye Camera به قیمت ۲.۹۹ 

سنت در اپ استور iOS عرضه شده است.
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آیا موبایل باعث ایجاد زائده روی جمجمه می شود

تسنیم - بلومبرگ با بیان استقبال از تولید بیت کوین در ایران به دلیل برق ارزان نوشت: استخراج هر واحد بیت کوین در ایران با برق ارزان ۱۰۸ میلیون تومان سود عاید 
معدن کار بیت کوین می کند. روندی که برای ایجاد واحدهای ارز مجازی بیت کوین استفاده می شود، آنقدر برق مصرف میکند که باعث افزایش مصرف برق ایرانی ها شده و 

فشاری بی سابقه بر شبکه های برق گذاشته است و مقامات را مجبور کرده عرضه برق به این اصطالح مزارع تولید ارز دیجیتال را کاهش دهند .

سود ۱۰۸ میلیون تومانی
 استخراج هر بیت کوین در ایران

چندی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه 
استفاده از تلفن های همراه باعث به وجود آمدن 
زائده ای روی جمجمه می ش���ود و این موضوع باعث شد تا نه تنها آزمایش های 
بسیاری در این زمینه صورت گیرد، بلکه بسیاری از کارشناسان نیز در این باره اظهار 

نظرهایی کنند که در ادامه به آنها می پردازیم.
آی تی من- چند سال پیش موضوعی مطرح شد با این عنوان که استفاده از 
گوشی های موبایل باعث به وجود آمدن ایجاد یک زائده استخوانی در جمجمه 

می شود.
بر این اساس دانش���مندان تصاویری از حدود ۱۲۰۰ نفر از افرادی را که در 
مهره های گردن دچار درد شده بودند مورد بررسی قرار دادند و در همه آنها زائده ای 
مشاهده شد که در پس سر رشد کرده بود. این آمارها نشان داد که مردان نسبت 

به زنان بیشتر دچار چنین مشکلی شده بودند.
دانشمندان در نهایت به این نتیجه رسیدند که فناوری های مدرن یا دستگاه های 
موبایل که مدت زمان طوالنی در دست کاربران قرار می گیرد و گردن و سر در 

وضعیت نامناسبی قرار می گیرد، باعث به وجود آمدن چنین زائده ای می شود.
حتی واشنگتن پست در مقاله ای نوشت که استفاده از تلفن های همراه باعث رشد 

استخوانی زائد در جمجمه می شود.
اما بعدها ثابت شد که این زائده در زمانی رخ داده که اصال تلفن های همراه وجود 

نداشتند و بیشتر جنبه ژنتیکی داشته و عامل بروز آن مشخص نشد.
با این حال باز هم برخی از پژوهشگران اعالم کردند که خم شدن رو به جلو و 
خیره شدن به ابزاری مثل تلفن همراه یا کامپیوترها باعث بروز چنین اختالالتی 

شده است.
بر این اساس بسیاری از پژوهشگران معتقدند تا زمانی که مطالعات دقیقی در 
این زمینه صورت نگیرد و ثابت نشود که این زائده صد در صد به دلیل استفاده از 

تلفن های همراه بوده، جای نگرانی وجود ندارد.
اما نمی توان به این موضوع بی توجه بود که طی سال های اخیر استفاده بیش از 
حد از گوشی های موبایل باعث بروز مشکالتی از جمله گردن درد، درد مفاصل، 

سردرد یا حتی مشکالت پوستی شده است.
بر این اساس معموال مقاالتی منتشر می شود در باره آسیب هایی که این دستگاه ها 
به بدن وارد می کنند، هشدار داده می شود و حتی از والدین خواسته می شود که 

زمان کار با صفحه نمایش را برای کودکان خود محدود کنند.
حتی بارها گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه گوشی های موبایل باعث 
ابتالی کاربران به بیماری هایی مثل تومور مغزی می شود که البته بارها این موضوع 

نقض شده است.
با این حال اگر در این مورد کمی منطقی باشیم، بسیاری از ما ساعت های طوالنی 
بدون اینکه متوجه باشیم به صفحه نمایش موبایل خیره می شویم و گاهی استفاده 

از این دستگاه ها در زمانی صورت می گیرد که وضعیت قرار گرفتن سر و گردن 
یا حتی دست ها بسیار نامناسب است و بعد از کاربرد طوالنی مدت، دچار درد در 
ناحیه سر، گردن و حتی شانه و دست ها می شویم. غیر از تشعشعاتی که البته هنوز 
صددرصد مشخص نشده موجب بروز مشکالتی در مغز یا اندام های دیگر می شود. 
این دستگاه ها حتی به لحاظ روانی و شخصیتی هم روی ما تاثیر می گذارند و در 

بسیاری از موارد به انزوا کاربران در اثر استفاده از این دستگاه ها اشاره شده است.
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اپل در  فروش ساعت های هوشمند رکورد زد
امار

سری چهارم ساعت هوشمند اپل واچ در سال گذشته 
میالدی موفق شده است از تمامی برندها و مدل های موجود 

در بازارهای جهانی بیشتر بفروشد.
ایس��نا - با توجه به محبوبیت و گسترش استفاده از 

گجت های هوشمند علی الخصوص ساعت های هوشمند، 
خیل عظیمی از کاربران در جهان از آن استقبال خوب و بی 
نظیری نشان داده اند و بر اساس آخرین آمارهای منتشر 
 apple( شده، سری چهارم ساعت های هوشمند اپل واچ

watch۴( بیش���ترین میزان فروش را در سال گذشته 
میالدی به نام خود به ثبت رسانده است به گونه ای که طبق 
آمار، سهم اپل واچ از بازارهای جهانی در سال ۲۰۱۸ میالدی 

با ۲۲ درصد رشد و افزایش مواجه شده است.
از دیگر رقبای معروف و محب���وب اپل واچ، می توان به 
ساعت های هوشمند سامسونگ  Gear S3 و هوآوی واچ 
۲ اشاره کرد. با اینکه این دو محصول توانایی پشتیبانی از 
هر دو سیستم اندروید و iOS را دارند، اپل واچ تاکنون هیچ 
عالقه ای به کار کردن با سیستم عامل اندروید از خود نشان 
نداده است. اما باز هم با این حال، اپل توانسته است به میزان 
قابل توجهی از فروش فصلی و ساالنه خود برسد و از سایر 

رقبای سرسخت خود سبقت بگیرد.
بر اساس آمار همچنین نش���ان می دهد که کاربران در 
کشورهای ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و ژاپن بیشترین 
استقبال را از ساعت های هوشمند اپل )اپل واچ( کرده اند 
که بیشتر آن هم مرهون تعطیالت کریسمس و سال نوی 

میالدی بوده است.
اپل واچ ۴ بزرگ ترین به روزرسانی اپل در زمینه ساعت های 
هوشمند این شرکت بزرگ آمریکایی به شمار می آید که 
توانسته نسبت به سری های قبلی خود امکانات و قابلیت های 

ارتقا یافته جدیدی را برای کاربرانش به ارمغان بیاورد.
بر اس���اس گزارش وب س���ایت  the verge، سال 
۲۰۱۵ میالدی بود که اپل تصمیم گرفت با معرفی و عرضه 
ساعت های هوش���مند، بر بازار این گجت های پوشیدنی 
محبوب تسلط پیدا کند و بر رقبای قدرتمند دیگر حاضر 

در بازار پیروز شود.
در رابطه با تغییرات جدیدی که به این س����ری از 
ساعت های هوشمند راه یافته است، اندازه نمایشگر 
اپل واچ سری ۴ در مدل کوچک تر به میزان ۳۵ درصد و 
در مدل بزرگ تر به میزان ۳۲ درصد در مقایسه با نسل 
پیشین افزایش پیدا کرده، با این وجود، اپل واچ سری 
۴ باریک تر از گذشته است و وزن آن هم در مقایسه 
با سری ۳ کاهش یافته است. از دیگر تغییرات ظاهری 
اپل واچ می توان به اصالح اهرم کناری و اضافه شدن 
ویژگی بازخورد لمسی )Haptic Feedback( به 
آن نام برد. کلید کناری نیز اصالح شده و بیرون زدگی 
آن از بدنه کاهش یافته است. همچنین به یک پردازنده 
۶۴ بیتی و دو هسته ای اس ۴ مجهز شده است که به 
عقیده اپل، کارایی دو برابری نسبت به نسل پیشین 

خود دارد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی
 به صورت فوق العاده سالیانه

بدین وس��یله از کلیه اعضا انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال اس��تان تهران دعوت 
می ش��ود؛ در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده س��اعت 8:15 تا 11، که روز 
شنبه1398/04/22 در سالن اجتماعات کارآفرینان ساختمان تشکلهای اتاق تهران  واقع در 
خیابان قائم مقام فراهانی، پایین تر از بهشتی، کوچه میرزا حسنی پالک  18 تشکیل می گردد؛ 

شرکت نمایند.
دستور جلسه مجمع عمومی :

 1- استماع گ�زارش اج�رائی هی�ات مدیره
2-استماع گزارش مالی خزانه دار

3- استماع گزارش بازرس
4-تصویب گزارش عملکرد و مالی هیات مدیره

 5- تصویب تراز منتهی به سال مالی 1397
6- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 7- تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه
8- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 9- ترمیم هیات مدیره
10-سایر مواردی که در صالحیت مجمع است.

هیات مدیره انجمن ارائه دهندگان خدمات دیجیتال استان تهران

تاسیس 

شــرکت با مســئولیت محــدود آرکا گســتران ایمــن پردازش 
درتاریخ 1398/04/05 به شــماره ثبت 14536 به شناســه ملی 
14008424875 ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیده که 
خالصــه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهــی میگردد. موضوع 
فعالیت :موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک به اســتثنا هرمی، 
انجام پروژه های انفورماتیکی و فناوری اطالعات، برنامه نویســی و 
تولید نرم افزار به استثنای محصوالت فرهنگی و هنری درصورت 
لــزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مــدت فعالیت 
: از تاریــخ ثبــت به مدت نامحــدود مرکز اصلی : اســتان اردبیل ، 
شهرســتان اردبیل ، بخش مرکزی ، شــهر اردبیل، شــهرک سبالن 
فاز2 ، خیابان فلســطین ، بلوار شــهیدباکری ، پــالک 453 ، مجتمع 
آریــان ، طبقه اول ، واحد 2 کدپســتی 5619851695 ســرمایه 
شــخصیت حقوقــی عبارت اســت از مبلــغ 1000000 ریال نقدی 
میزان ســهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهنام سلطانی تقی دیزج 
به شــماره ملــی 1450998720 دارنــده 500000 ریال ســهم 
الشــرکه آقای علــی رحیمی گرمی به شــماره ملی 1610333251 
دارنــده 500000 ریال ســهم الشــرکه اعضا هیئــت مدیره آقای 
بهنام سلطانی تقی دیزج به شماره ملی 1450998720و به سمت 
مدیرعامل به مدت نامحدود آقای علی رحیمی گرمی به شــماره ملی 
1610333251و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین 
کلیــه نامه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیرعامل همــراه با مهر 
شــرکت معتبر می باشــد. اختیــارات مدیر عامل : طبق اساســنامه 
روزنامــه کثیر االنتشــار فــن آوران اطالعات جهــت درج آگهی های 
شــرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )513974(

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالسه 960243 شعبه اول احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس محکوم علیه حاجی بردی شهابی محکوم است به 
پرداخت مبلغ 162/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 4/150/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 129/369/278 
ریال بابت خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم له قلیچ قره قول فرزند خان گلدی و همچنین پرداخت مبلغ 14/775/963 ریال بابت نیم عشر اجرایی 
در حــق دولــت و در مجموع 310/295/241 ریال که در راســتای اجرای حکم اموال محکوم علیه شــامل یک قطعه زمیــن مزروعی دارای پالک ثبتی 
33/3335-اصلی بخش از 14 حوزه ثبتی گنبد به مساحت 13/5 هکتار واقع در محدوده اراضی قریه عوضی حاجی در حق محکوم له توقیف گردیده 
و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1398/01/17 بمبلغ 1/620/000/000 ریال ارزیابی گردیده است و نظر به اینکه پالک فوق به موجب دستور 
شــماره 961245 مورخ 1396/09/01 از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس به مبلغ کل 167/611/500 ریال در 
حق محکوم له قلیچ قره قول بازداشــت مقدم دارد لذا جهت وصول محکوم به و بازداشــتی مقدم مقدار 71 ســهم مشــاع از 240 سهم از پالک ثبتی 
33/3335-اصلی بخش 14 و به مبلغ 479/250/000 ریال از طریق مزایده بفروش میرســد. 1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشــناس شــروع و به 
باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود.2- موعد مزایده روز یکشــنبه مورخه 1398/04/30 ساعت 9 الی 10 میباشد.3- مزایده برای جلسه 
دوم تشــکیل میگردد. 4- مکان مزایده شــعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس میباشد.5- متقاضیان می توانند 
پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند.6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر میگردد. 7- برنده مزایده مکلف اســت ده درصد 
بهای پیشــنهادی خویش را فی 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 داشــتن کارت شناســایی معتبر برای متقاضیان الزامی اســت. 9- هزینه 

هال انتقال سند شامل دیون عوارض دارایی دفترخانه و... از مبلغ حاصل از فروش قبل از پرداخت به محکوم له کسر و تادیه میگردد/ش1 
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس- آناقلی

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالســه 970454 شعبه اول احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس محکوم علیه حسن نور محمدی فرزند بهرام 
محمد محکوم اســت به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/100/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
مبلغ 23/199/285 ریال بابت خســارت تاخیر تادیه در حق محکوم له ایوب در پرور فرزند اراز گلدی و همچنین پرداخت مبلغ 3/214/964 ریال 
بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت و در مجموع 67/514/249 ریال که در راستای اجرای حکم اموال محکوم علیه شامل ملک به مساحت 500 متر 
مربع فاقد سند مالکیت در بافت مسکونی حاشیه روستای بایلر کوچه روستائی شهید نور محمد آز و فاقد هر گونه اعیانی مستحدثه در حق محکوم له 
توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1397/12/16 بمبلغ 170/000/000 ریال ارزیابی گردیده است که جهت وصول محکوم به از 
طریق مزایده بفروش میرسد. 1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود.2- موعد مزایده روز شنبه 
مورخه 1398/04/29 ساعت 9 الی 10 میباشد.3- مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد. 4- مکان مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای 
حل اختالف شهرستان گنبدکاووس میباشد.5- متقاضیان می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند.6- این آگهی فقط در 
یک نوبت منتشــر میگردد. 7- برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی 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 هال انتقال سند شامل دیون عوارض دارایی دفترخانه و... از مبلغ حاصل از فروش 

قبل از پرداخت به محکوم له کسر و تادیه میگردد/ش4
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس- آناقلی

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده اجرایی کالســه 970827 شــعبه اول احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان گنبدکاووس محکوم علیــه عبدالغفور تجویدی 
فــر فرزند ســعید قربان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 80/000/000 ریال در حق محکوم له موســی جاللی فرزند قدجــه همچنین پرداخت مبلغ 
4/000/000 ریــال بابــت نیم عشــر اجرایی در حق دولــت و در مجموع 84/000/000 ریال که در راســتای اجرای حکم شــخص ثالث به نام آقای 
عبدالحکیم کوچکی فرزند چقلیق اموال شامل 1-یکدستگاه یخچال ایستاده در ابعاد 2/25*1/5 ویترین دار و 2-یک تخته فرش دستبافت ترکمنی 
1/70*2/70 و 3-یک تخته فرش دستبافت ترکمنی در ابعاد 2/50*3/50 و 4-یکدستگاه جاروبرقی با مارک سامسونگ 1500 وات باب محکومیت 
محکوم علیه عبدالغفور تجویدی فر در حق محکوم له موســی جاللی تعرفه نموده و توقیف گردیده و حســب نظریه کارشناس در تاریخ 1398/01/22 
اموال شــامل -یکدســتگاه یخچال ایســتاده در ابعــاد 2/25*1/5 ویترین دار به مبلــغ 44/000/000 ریال 2-یک تخته فرش دســتبافت ترکمنی 
1/70*2/70 به مبلغ 15/000/000 ریال 3-یک تخته فرش دستبافت ترکمنی در ابعاد 2/50*3/50 به مبلغ 25/000/000 ریال 4-یکدستگاه 
جاروبرقــی با مارک سامســونگ 1500 وات بــه مبلغ 3/000/000 ریال و در مجمــوع 87/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت که جهت وصول 
محکوم به از طریق مزایده بفروش میرســد. 1- مزایده از مبلغ اعالمی کارشــناس شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود.2- موعد 
مزایده روز چهارشــنبه مورخه 1398/05/02 ســاعت 9 الی 10 میباشــد.3- مزایده برای جلسه اول تشــکیل میگردد. 4- مکان مزایده شعبه اول 
اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس میباشد.5- متقاضیان می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور بازدید 
نمایند.6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشــر میگردد. 7- برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشــنهادی خویش را فی 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 الزامی است./ش5
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس- آناقلی

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده اجرایی کالســه 972948 شــعبه اول احکام مدنی شــورای حل اختالف شهرســتان گنبــدکاووس محکوم علیها خانم فاطمه شــخم 
گر محکوم اســت به پرداخت مبلغ 7/700/000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 435/500 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت مبلغ 
3/036/278 ریــال بابت خســارت تاخیر تادیه در حق محکوم له عبدالحکیم قوی دل فرزند قربــان محمد و همچنین پرداخت مبلغ 558/588 ریال 
بابت نیم عشــر اجرایی در حق دولت و در مجموع 11/730/366 ریال که در راســتای اجرای حکم اموال محکوم علیه شامل یکدستگاه کولر اسپیلت 
نه هزار با مارک رووا در حق محکوم له توقیف گردیده و حسب نظریه کارشناس در تاریخ 1398/01/18 بمبلغ 16/500/000 ریال ارزیابی گردیده 
اســت که جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرســد. 1-مزایده از مبلغ اعالمی کارشناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می شــود.2- موعد مزایده روز دوشــنبه مورخه 1398/04/31 ســاعت 9 الی 10 میباشــد.3- مزایده برای جلســه اول تشکیل میگردد. 4- مکان 
مزایده شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس میباشد.5- متقاضیان می توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال 
مذکور بازدید نمایند.6- این آگهی فقط در یک نوبت منتشر میگردد. 7- برنده مزایده مکلف است ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس 
به صندوق دادگستری تودیع و الباقی 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 شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی است. ش/2
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان گنبدکاووس- آناقلی

آگهی مزایده
در پرونده اجرایی کالســه 971039 شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان گنبدکاووس آقای عبدالجلیل وفایی محکوم است 
بــه پرداخــت مبلغ 597.195.068 ریال در حق محکــوم لها روح انگیز اختیاری و پرداخت مبلغ 29.859.753 ریــال بابت هزینه اجرا در حق صندوق 
دولــت کــه در قبال بدهی نامبرده و حســب معرفی شــخص ثالث آقــای قاریاقدی وفایی ف: بهرام ملکی مشــتمل بر: یک قطعه زمیــن فاقد اعیانی به 
مســاحت 549/73 مترمربــع به پالک ثبتی 680 فرعی از ســه اصلی بخش 15 ثبتی واقع در گنبدکاووس -روســتای کســکن قوجــق متعلق به آقای 
قاریاقدی وفایی توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شــرح ذیل به فروش می رســد:1- مطابق نظریه کارشناس ملک مورد مزایده به مبلغ 
549.730.000ریال ارزیابی گردیده اســت. 2- مزایده از مبلغ پایه کارشناســی شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شود. 3- مکان 
مزایده در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گنبدکاووس هست. 4- موعد مزایده روز شنبه مورخه 1398/04/22 ساعت 10 الی 11 صبح 
اســت. 5- متقاضیان شــرکت در جلســه میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال مورد مزایده دیدن نمایند. 6- مزایده مذکور برای نوبت اول 
تشــکیل می گردد. 7- همراه داشــتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی هست. 8- برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش را فی 
المجلــس و مابقــی آنرا حداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگســتری تودیع و فیش آن را ارائه نمایــد. در غیر این صورت ده درصد واریزی به 

نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد.
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبدکاووس - بهاری

آگهی مزایده
در پرونده اجرایی کالســه 980063 شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرســتان گنبدکاووس بهمن نیازی ف:عبدالرحمان محکوم است به پرداخت 
مبلــغ 360/842/000 ریــال در حق محکــوم له عبدالمجید ایزدی ظفر و پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال بابــت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در 
قبال بدهی نامبرده اموالی شامل:یکدســتگاه خودروی ســواری پراید مدل 1386 رنگ بژ به شــماره انتضامی ایران 69-897 ب 45 متعلق به محکوم علیه  
توقیــف گردیده که از مزایده حضوری به شــرح ذیل به فروش میرســد:1- مطابق نظریه کارشــناس خودروی مورد مزایده به مبلــغ 230/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده اســت. 2- مزایده از مبلغ پایه کارشناســی شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی فروخته می شــود.3- مکان مزایده در شعبه اول اجرای 
احکام مدنی دادگستری گنبدکاووس می باشد.4- موعد مزایده روز دوشنبه مورخه 1398/04/24  ساعت 10 الی 11 صبح میباشد. 5- متقاضیان شرکت 
در جلســه میتوانند 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 میباشــد. 8-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد مبلغ پیشــنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت 
یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آن را ارائه نماید. در غیر این صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. /ش3 

                           مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبدکاووس-بهاری  

تاسیس 

شرکت سهامی خاص متحدان نیک نام ویرا درتاریخ 1398/3/29 به شماره ثبت 
68491 به شناســه ملــی 14008406561 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده 
که خالصه آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :مشــاوره 
و نظــارت بر اجــرای طرح های انفورماتیکی، شــبکه داده ها )ارائه اجرا و پشــتیبانی(: 
ایده پــردازی، امکان ســنجی ، تجزیــه و تحلیل ، طراحی ، برنامه نویســی ، نصب و راه 
اندازی سیســتم ها نظارت کیفی بر تولید انواع پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری 
در هر مرحله ارائه خدمات مشــاوره ای در حوزه تولید و نگهداری سیســتم ها و ارایه 
راه حــل های جامع در زمینه طرح هــای انفورماتیک و فنــاوری اطالعات ارائه خدمات 
در حوزه امنیت اطالعات و داده طراحی، ســاخت، اداره و پشــتیبانی مراکز بزرگ داده 
اینترنتی ارائه خدمات و راه اندازی شــبکه های رایانه ای و سیســتم های جامع اطالع 
رســانی ارائه خدمات در زمینه تهیه وب ســایت ، نگهداری وب ســایت بر روی شبکه 
اینترنت، خدمات طراحی و نگهداری فروشــگاهها و نمایشــگاههای الکترونیک، طراحی 
سیســتم های اتوماســیون تحت وب تولید و ارائه رایانه  ، تولید و ارائه دستگاه های 
جانبــی، تولیــد و پشــتیبانی نرم افزارهــای ســفارش مشــتری، ارائــه و پشــتیبانی 
بســته های نرم افزاری و CD اطالعاتی تولید داخل، خدمات شــبکه های اطالع رســانی: 
تولید محصوالت ســخت افزاری مختلف چه به صورت همکاری مشــترک با شرکت های 
سخت افزاری و چه به صورت مستقل هوشمندسازی و تجهیز و تولید سخت افزارهای 
هوشــمند نگهداری و پشــتیبانی از محصوالت نرم افزاری و ســخت افزاری راه اندازی 
و پشــتیبانی از تجهیــزات شــبکه و ســرور پردازش هوشــمند صدا، تصویــر، متن و 
انواع داده داده کاوی و جســت وجوی هوشــمند اطالعات موضوعــات مربوط به تجارت 
الکترونیــک: ارائــه محصوالت در حوزه انواع دســتگاههای خود پرداز و وب کیوســک 
ارائــه محصــوالت و خدمــات در حــوزه پایانه های فروشــگاهی طراحی فروشــگاهها و 
نمایشــگاههای الکترونیک داده کاوی و جست وجوی هوشــمند اطالعات در شبکه های 
مجــازی تولیــد، بازاریابــی، فــروش و تحویل کاالهــا و خدمات بــا اســتفاده از انواع 
سیســتم های الکترونیکی و اینترنتی ارائه خدماتی از جمله مبادله الکترونیک کاالها، 
فعالیــت بازار یابی غیر هرمی و غیر شــبکه ای: خرید و فــروش و صادرات و واردات 

کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ارائه خدمات مربوط به تهیه غذا و انجام سفارش و تحویل 
سیســتم های مدیریت ارتباط مشــتریان درصورت لزوم پس از اخــذ مجوزهای الزم 
از مراجــع ذیربــط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان 
خراســان رضوی ، شهرستان مشــهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، دانشگاه فردوسی ، 
بلوار شــهید باهنر ، بلوار وکیل آباد ، پالک 0 ، ســاختمان دانشــگاه فردوســی ، طبقه 
همکف کدپســتی 9177948974 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 
10000000 ریال نقدی منقســم به 1000000 ســهم 10 ریالی تعداد 1000000 
ســهم آن با نام عادی مبلغ 3500000 ریال توســط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
49866/74 مورخ 1398/3/9 نزد بانک ملت شــعبه پارک ملت مشــهد با کد ????6 
پرداخت گردیده اســت والباقی در تعهد صاحبان ســهام می باشــد اعضا هیئت مدیره 
آقای مهدی کتابدار به شــماره ملی 0922202397و به سمت رئیس هیئت مدیره به 
مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای سید حامد غیور رمزی 
به شــماره ملی 0922292991و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای 
یاشار خاکشورنیا به شماره ملی 0923222758و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
و به ســمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 ســال آقای محمد هادی فاتحی به شماره ملی 
1270679139و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 ســال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق واســناد بهادار وتعهد 
آور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، فراردادهای عقود اسالمی به امضای مشترک 
یاشار خاکشورنیا مدیر عامل و مهدی کتابدار رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و اوراق عادی واداری به امضای منفرد یاشار خاکشورنیا همراه با مهر شرکت معتبر می 
باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقای سید مسعود علی جعفری به 
شماره ملی 0922648794 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم حدیثه 
زند ســرابی به شــماره ملی 0923760261 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار فن آوران اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )510884(

عباس آرگون با اش���اره به تخلفات صورت گرفته توس���ط یکی از 
صرافی های مجاز و مورد تایید سامانه نیما، عنوان کرد بانک مرکزی باید 
اعتبارسنجی مجددی روی صرافی های معرفی شده در سامانه داشته 

باشد.
اتاق تهران-  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران از گزارش 
نگران کننده ای خبر داد که از تخلف چند صرافی مجاز در سامانه نیما و 

مالباخته شدن عده ای از فعاالن اقتصادی حکایت دارد.
عباس آرگون با بیان اینکه طی روزهای اخیر، برخی از واردکنندگان 
و فعاالن اقتصادی نسبت به تخلف صورت گرفته از سوی چند صرافی 
مجاز گزارش هایی را ارائه داده اند، به خبرنگار روابط عمومی اتاق تهران 
گفت: طبق بررس���ی صورت گرفته و گزارش هایی که از سوی برخی 

فعاالن اقتصادی عنوان شده است، چند واردکننده با هدف تامین ارز 
مورد نیاز خود از طریق سامانه نیما، نسبت به واریز مبلغ ریالی آن به 
حساب یک صرافی کارگزار و مورد تایید این سامانه اقدام کرده اند اما 
پس از مدتی به جای دریافت ارز، با خبر تعطیلی و متواری شدن صرافی 

کارگزار شوکه شده اند.
وی افزود: در همین رابطه، چند ده فعال اقتصادی با شکایت از یک 
صرافی مجاز به فعالیت در سامانه نیما، اعالم کرده اند که در مجموع ۳۰۰ 
میلیارد تومان معادل ریالی دریافت ارز نیمایی به حساب این صرافی 
واریز کرده اند اما نه تنها پس از مدتی ارز را دریافت نکرده اند بلکه صراف 

متخلف اقدام به تعطیلی و فرار کرده است.
آرگون با بیان اینکه نگرانی از چنین اتفاقاتی، عرصه فعالیت اقتصادی 

بنگاه ها را بیش از همیشه غبارآلود کرده  و اعتبار سامانه نیما را نیز نزد 
فعاالن اقتصادی کمرنگ می کند، افزود: به نظر می رس���د سامانه نیما 
همچنان از مشکالت و حفره هایی در رنج است که نظارت سخت گیرانه تر 

بانک مرکزی را می طلبد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و س���رمایه اتاق تهران، افزود: بانک 
مرکزی باید نسبت به اعتبارسنجی مجدد روی صرافی های فعال در سامانه 
نیما به عنوان کارگزار، اقدام کند تا از پیشامدهای ناگوار این چنینی که 
خسارات مالی سنگینی را متوجه فعاالن اقتصادی می کند، جلوگیری 
شود. خبر اعالم شده از سوی این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با 
انتشار خبری مبنی بر پلمب این صرافی متخلف با حکم قضایی، مورد 

تایید قرار گرفته است.

درخواست اعتبارسنجی دوباره

شوک تازه نیما به فعاالن اقتصادی

ساحره چمنی
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