صادرات  ۳۵میلیون یورویی شرکت های فناور به  ۲۱کشور
رئیس پارک فناوری پردیس از صادرات  ۳۵میلیون یورویی به  ۲۱کشور خبر داد و گفت :این صادرات مربوط به
 ۴۰محصول شرکت های عضو پارک فناوری پردیس می شود ،.مهدی صفاری نیا در هفدهمین اجالس سالیانه
و جشنواره برترین های پارک فناوری پردیس گفت :این پارک از سال  ۸۰شکل گرفته و تا سال  ۸۵شرکت های
فناور در آن مستقر شدند.وی افزود :آغاز رسمی فعالیت فن بازار ملی ایران تسری مزایای قانونی به شرکت های
فناور و تجاری ســازی یافته های پژوهشی و از سوی دیگر تاســیس صندوق توسعه فناوری های نوین در پارک

فضای مجازی
سامانهاندازهگیریکیفیتاینترنتعمومیمیشود
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فرصت  ۴۵روزه جهرمی به اپراتورها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات به اپراتورها  ۴۵روز
فرصت داد تا کیفیت خدمات خود را ارتقا بدهند ،پس
از آن آمار شاخص کیفیت خدماتشان در دسترس عموم
قرار خواهد گرفت.
مراسم رونمایی و معرفی از سامانه سنجش شاخصهای
کیفیت شبکه ملی اطالعات با حضور وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات و مدیران اپراتورهــا در عمارت کاله
فرنگی وزارت ارتباطات برگزار شــد .محمدجواد آذری
جهرمی در خصوص این سامانه گفت :از روزی که قرار
شد فالح جوشقانی به ریاست سازمان تنظیم مقررات
منصوب شــود ،به او اعالم کردیم کــه در دوره معاونت
آنها به یک خروجی نیاز داریــم .وزیر ارتباطات اضافه
کرد :خروجی مورد نظر ما این بود تا داشــبوردی تولید
کنند که هر شــهروندی بتواند با اســتفاده از آن ببیند
چه سرویسی ،با چه کیفیتی و چه قیمتی در دسترس
اوست و بتواند در مقایسه آنها با یکدیگر سرویس مورد
نظرش را انتخاب کند .وی توضیح داد :مفهوم داشبورد
این است دیتا از نقاط مختلف شبکه جمعآوری شود و
نظارتهای دورهای سازمان تنظیم مقررات از اپراتورها،
به یک نظام فنی اطالعات تبدیل شــود .آذری جهرمی
افزود :یکــی از قدمهای اول این اســت که اطالعات به
صورت مشخص جمعآوری و تحلیل شــود و دوم این
که خروجی دادهها بتواند الگوریتم عیبیابی را شناسایی
و مشخص کند گلوگاههای ایجادکننده مشکالت کجا
هستند .وی خاطرنشــان کرد :همانطور که میدانید
گلوگاههای ما یکپارچه نیستند؛ بخشی از گلوگاهها در
زیرساخت ،بخشی در شــرکت مخابرات ایران ،برخی
در اپراتورهای درونشهری و نهایت تعدادی در لیست
مایل که مشترک نهایی به آن متصل است ،قرار دارند.
آذری جهرمی خاطرنشــان کرد :شش هزار سنسور در
شبکه متصل شده که کار آنها جمعآوری اطالعات است،
تاکنون بخش اعظم این کار در حوزههای مختلف انجام
شده است .اپلیکیشنی با عنوان «سالم» طراحی شده
که موبایلمحور است ،روی گوشــیهای تلفن همراه
وصل میشــود و به کاربر اجازه میدهد که در لحظات
مختلف کیفیت خــود را گزارش کند و بــه موازات آن
بتواند گزارشها و وضعیت شبکه را مطالعه کند .وی با
اشاره به اینکه چهار پنج ماه است این سامانه آمادهسازی
و استخراج شده اما هنوز نتوانسته تاثیر ویژهای بر بهبود
کیفیت خدمات اپراتورها بگذارد ،ادامه داد :ســازمان
تنظیم مقررات ســامانهای را طراحی کــرده ،کیفیت
را پایش میکند ،به برخــی از اپراتورها تذکرهایی را به
صورت ماهیانه میدهد .من نیز روزانه این گزارشها را
میخوانم اما اینها هنوز باعث تغییر فزاینده نشده است.

اشتغال نیروی کار در معرض
تهدید هوش مصنوعی

فناوری

باحضور رییس صندوق نوآوری و شکوفایی

اولین هاب صادراتی محتوا رونمایی شد
اولین هاب محتوای دیجیتال رونمایی کرد و گفت :به عنوان مثال مشکالتی در
شد ،رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی خصوص صحتسنجی بحث صادرات
در این مورد گفت :قرار اســت در کشور در این حــوزه وجود داشــت که دفتر
بســتری برای صادرات نرم افزار فراهم فناوری اطالعــات وزارت صمت در این
شود ،از همین رو وجود چنین سامانهای زمینه اقداماتی را شروع کرده و منتظر
در کشــور از اهییت باالیــی برخوردار ارایه نتایج این اقدامات هستیم.
است؛ ظرفیتهایی که در کشور از نظر وحدت تصریح کرد :صندوق نوآوری و
شــکوفایی نیز خدمت به
نیروی انســانی و ...وجود
گزارش
این پــروژه و پروژههایی
دارد ،نشــان میدهد که
از این قبیــل را از وظایف
اکنون بــرای صــادرات
REPORT
اصلــی خــود میداند تا
چنین مــواردی فرصت
بتواند روند امور را تسهیل
بســیار خوبی فراهم شده
اســت .به گزارش اقتصــاد ملی در این کرده و اثربخشی چنین فعالیتهایی را
مراسم رونمایی از اولین هاب محتوای چند برابر کند؛ چرا که ما در حوزههای
دیجیتال صادراتی علی وحدت رئیس نرمافزاری ظرفیتهای خوبی در کشور
هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ،داریم .امیر سرکندی در آیین رونمایی
مهدی محمــدی دبیر ســتاد اقتصاد از اولین هاب صادرات محتوای دیجیتال
دیجیتال ،امیر ناظمی رئیس ســازمان که در محل صندوق نوآوری و شکوفایی
فناوری اطالعــات ،محمدرضا طالیی برگزار شد ،گفت :در سال گذشته همین
رئیس کمیســیون فناوری اطالعات و موقع پنــل صادرات نرم افــزار در عصر
ارتباطات اتاق بازرگانی ایران و سرکندی تحریم را برگزار کردیم که امسال شاهد
موسس شرکت توسعه محتوای پارس تشکیل اولین هاب صادرات نرم افزار با
دیجیتال حضور داشتند .در این مراسم سرمایه گذاری خوبی هستیم .بنیانگزار
دکتر علی وحدت اظهار کرد :قرار است مجموعه ام تیم افــزود :هم اکنون با راه
در کشور بستری برای صادرات نرم افزار اندازی هاب صادرات محتوای دیجیتال
فراهم شــود ،از همین رو وجود چنین ســازوکار خوبی آماده شــده اســت تا
سامانهای در کشور بســیار مهم است .محصوالت تولیــدی داخل ایــران به
ظرفیتهایی که در کشور از نظر نیروی راحتی وارد بازارهای بین المللی بشوند.
وی با بیــان اینکه عرضــه محصوالت
انســانی و ...وجود دارد ،نشان میدهد
که اکنون برای صادرات چنین مواردی دیجیتال در بازار بین الملل دارای وجه
تمایزهایی با داخل کشور است ،گفت:
فرصت بسیار خوبی فراهم شده است.
رئیس صنــدوق نوآوری و شــکوفایی ،در بــازار بین الملل اولیــن نکته ای که
ادامــه داد :امیدواریم که تیم شــرکت وجــود دارد ،این اســت که محصوالت
توســعه محتوای پارس دیجیتال که بر عرضه شــده پس از فروش پس گرفته
روی این موضــوع کار کردهاند ،بتوانند می شوند چرا که اگر مشتری و خریدار
نتیجه مناســبی بگیرنــد و بتوانند به از آن راضی نبود ،باید وجه اخذ شــده
بابت آن خدمت عودت داده شــود .وی
صادرات نرمافزار کمک کنند.
وی در عین حال به مشکالت موجود در افزود :رســالت هاب های صادراتی این
بحث صادرات نرمافزار در کشــور اشاره است که مزایا و معایب رقابت در عرصه

ادامه با اشاره به ماهواره پارس گفت:
در گوشــه دیگر اتاق تمیز پژوهشگاه
فضایــی هم ماهواره پــارس در حال
طی آخرین مراحل تجمیع قرار دارد
و آذرماه آماده تحویل است و ماهواره
ظفر هم در دانشگاه علم و صنعت در
حال آمادهسازی نصب دوربینهاست
که قرار بود تا پایان شــهریورماه برای
آغاز آزمایشهای فنی آماده شود اما
احتماالً  ۵هفته تأخیر خواهد داشت.
آذری جهرمی درباره تصاویر ادعایی از
انفجار موشک در پایگاه سمنان گفت:
ما اطالع دقیقی ازآنچه در ســمنان
اتفاق افتاده نداریم و بهتر اســت در
این زمینه دوستان ما در وزارت دفاع
توضیح دهند .اما آنچــه به ما مربوط
اســت ماهواره ناهید اینجاست و در
رابطه با آزمایش در مدار قرار دادن این
ماهواره هیچ اتفاقی نیفتاده است .وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ
به سؤالی درباره توییت دونالد ترامپ
رئیسجمهوری آمریــکا و طرح این
ادعا که آمریکا در حادثه انفجار پرتاب
موشک ماهوارهبر سفیر نقشی نداشته

اســت گفت :در رابطه بــا اظهارنظر
آمریکاییهــا درباره پایگاه ســمنان
فکر میکنم مناسبتر باشد که وزیر
محترم دفــاع که حوزه مســئولیت
ایشان است اظهارنظر کنند .وی افزود:
اما آقای ترامپ ادعا کرده بود ما دخل
و تصرفی در انفجار سمنان نداشتیم.
در این رابطه نه بهعنوان وزیر ارتباطات
بلکه بهعنوان یک ایرانی عالقهمندم
عرض کنم که اگر شما تصاویر انفجار
ادعایی را منتشر کردید حتماً تصاویر
انفجار و انهدام پهباد آمریکایی که به
مرزهای سرزمینی ایران تجاوز کرده
بود و توســط نیروهای مسلح ایرانی
سرنگون شــد را هم در اختیاردارید.
اگر تصاویری با این کیفیت از لحظه
انفجار پهپــاد خودتــان را هم دارید
منتشــر کنید تا کروکی دقیق محل
سقوط آن مشخص شود که به نظرم
افکار عمومی جهانی عالقهمند است
در این رابطه اطالع داشته باشد .آذری
جهرمی در ادامــه درباره ویژگیهای
ماهواره ناهید گفــت :ماهواره ناهید
یک ماهواره مخابراتی اســت که در

آگهی مزایده عمومی شماره98/84
موضوع مزایده :واگذاری یک باب ساختمان مسکونی
در ســه طبقه واقع در خیابان آیت ا ...ســعیدی ،کوچه
عمار هفتم( ،قســمتی از پالک ثبتــی 49/612/7557
اصلی بخش دو) مطابق شــرح خدمات مندرج در اسناد
و مدارک و شرایط مزایده.
مبلغ سپرده شــرکت در مزایده :ســیصد و بیست
میلیون ( )320/000/000ريال به صــورت ضمانتنامه
بانکی با اعتبار حداقل ســه ماهه یا سپرده نقدی در وجه

فناوری پردیس از سال  ۸۶تا  ۹۰شــکل گرفت.رئیس پارک فناوری پردیس در ادامه خاطرنشان کرد :همچنین
جایزه مصطفی (ص) ،همکاری و همگرایی فعاالن زیست بوم نمایشگاه فناوری و نوآوری اینوتکس ،فعالیت مرکز
شتابدهی نوآوری و عملیات اجرایی فاز دوم پارک فناوری پردیس در بازه زمانی سال  ۹۱تا  ۹۵شروع شد.وی گفت:
توسعه شــبکه نوآوری تهران ،راه اندازی دو شــعبه پارک در قالب کارخانه های نوآوری در غرب و شرق تهران و
توسعه فیزیکی اراضی پارک به فاز سوم از جمله اقداماتی است که از سال  ۹۶تاکنون اجرا شده است.

روزنامه اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی
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بین الملل را ارایه کند .سرکندی با بیان
اینکه ایران بهشــت محتوا است ،گفت:
فرهنگ و ادب فارسی ،فرهنگ مذهبی
و منابع سرشــار و غنــی در حوزه های
علمی مختلف از حوزه هایی است که می
توان در آن به تولید محتوا و ارایه آن به
بازارهای بین المللی پرداخت .موسس
شــرکت توســعه محتوای بینالمللی
پــارس دیجیتال افــزود :قیمت پایین
نیروی انســانی در ایران و تفاوت قیمت
دالر از دیگر مزیت های رقابتی اســت
که می تــوان به بازارهــای بین المللی
ورود کرد .سرکندی با بیان اینکه تولید
انیمیشن ،محتوای ویدیویی و محتوای
اپلیکیشــن از حــوزه هــای صادراتی
ماست ،گفت :گرفتن سفارش در عرصه
بین الملل در حوزه تولید اپلیکیشن از
دیگر برنامه هایی اســت که ما در آینده
به آن مــی پردازیم .وی بــا بیان اینکه
ما به دنبال صادرات نرم افزار به ســایر
کشورها هســتیم ،گفت :رسالت هاب

وزیر ارتباطات در حضور خبرنگاران به «ناهید  »۱سالم کرد
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات
تأکید کرد که ماهواره ناهید 1صحیح
و ســالم در پژوهشــگاه فضایی و در
حال طی مراحل آزمایشهای نهایی
است و هر زمان که وزارت دفاع اعالم
آمادگی کند آماده تحویل خواهد بود.
پس از انتشار تصاویر ادعایی از انفجار
موشــک در یک پایگاه موشــکی در
ایران و طرح ادعای شکســت پرتاب
ماهواره ناهید ، ،1محمدجواد آذری
جهرمی ،بــرای اثبات کــذب بودن
این ادعا ،خبرنــگاران را جهت بازدید
از این ماهواره به پژوهشــگاه فضایی
دعوت کرد .پــس از بازید خبرنگاران
از ماهــواره ناهید ،1وزیــر ارتباطات
با تأکید بــر اینکه ماهــواره ناهید1
صحیح و ســالم در اتاق تمیــز و در
حال انجام آزمایشهای نهایی است و
همینجا به آن سالم میکنیم گفت:
این ماهواره آمــاده تحویل به وزارت
دفاع است و هرزمانی که دوستان ما
در وزارت دفاع اعــام آمادگی کنند
برای طی فرایند در مدار قرار گرفتن
آماده تحویــل خواهد بــود .وی در

خبر

شهرداری کاشان
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ  98/06/28از اداره
پیمان و رسیدگی ،مهلت قبول پیشــنهادات حداکثر تا
تاریخ  98/06/30و بازگشایی پاکتها در مورخ 98/06/31
در محل شهرداری کاشان خواهد بود.
هرگاه برندگان اول تا ســوم مزایــده حاضر به انجام
معامله در مهلت مقرر نشوند ســپرده شرکت در مزایده
ایشان به ترتیب به نفع شــهرداری ضبط خواهد گردید.

آگهی فقدان سند مالکیت

بانــد  UHFو  KUامــکان ارتباطات
مخابراتی را در مدار  ۲۵۰کیلومتری با
مدت مأموریت  ۲.۵ماه فراهم میکند.
وی افزود :دوربینی روی این ماهواره
تعبیهشده ،البته مأموریت اصلی آن
تصویربرداری نیست اما امکان ارسال
تصاویر را هم خواهد داشت .تکنولوژی
که با پرتاب این ماهــواره برای اولین
بار در ایــران و در ماهوارههای ایرانی
مورداستفاده قرار میگیرد امکان باز
شدن ســلولهای خورشیدی پس از
قرارگیری در مدار است.
آذری جهرمی در خاتمه گفت :این
تکنولــوژی میتواند نیــاز ما برای
منظومههای مخابراتــی را تکمیل
کند .وقتــی این مدل ماهــواره با
موفقیــت در مــدار قــرار گرفت و
آزمایشهــای الزم روی آن انجام
شــد ،میتوانیم با تولیــد زیادی از
این نوع ماهوارههــا مجموعهای از
منظومههای ماهــوارهای ارتباطی
در الیه لئو داشته باشیم تا نیازهای
ارتباطــی و دیتایی مــا را برطرف
کند.

نوب

تا

کلیه هزینــه های چاپ آگهــی به عهده برنــده مزایده
میباشد و شــهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها
مختار است.
ســایر اطالعات و جزییات مورد معامله در اسناد مزایده
درج شده است.
تلفاکس)031(55440055-8 :

ول

شهردار کاشان -سعید ابریشمی راد

فرزانه اقبالی ( مالک ) با ارائه دو برگ استشــهادیه گواهی شده به شماره  98/4/9*40032دفتر 399تهران مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع از
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت  172/76که مقدار  3/41متر مربع ان بالکن است و مقدار  2/48متر مربع آن بالکن پیشرفته  4/88متر مربع آن
پیشرفتگی است به انضمام انباری شماره  4به مساحت  12/84متر مربع در سمت شــرق زیرزمین و پارکینگ شماره  6به مساحت  11متر مربع در جنوب
غربی همکف به شماره  4476/17049اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  6470فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش هفت تهران که بنام فرزانه اقبالی ثبت
و صادر و تسلیم به علت سهل انگاری مفقود گردیده و و درخواست صدور ســند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب باستناد تبصره یک اصالحی مورخه
 72/9/2ماده  120آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم غیر از اسناد فوق و یا وجود
سند مالکیت مذکور نزد می باشد از تاریخ نشــر این آگهی ظرف مدت  10روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند
معامله تسلیم و رسیددریافت نمائید تا مورد رســیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مهلت مزبور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 14975رئیس ثبت منطقه پیروزی تهران -زارع نژاد

ما در افزایش صادرات این اســت که از
تولیدکننده نرم افزار هاب هیچ مبلغی
دریافت نمی شود و تنها از فروش مبلغی
به این هاب پرداخت خواهد شد.
سرکندی گفت :محصوالت ارایه شده
در این سامانه مورد ارزیابی قرار گرفته
و سپس در بازارهای بین المللی عرضه
و فروش آن انجام می شــود .وی با بیان
اینکه ممنوع بودن خام فروشــی شعار
ماست گفت :خام فروشی باعث می شود
تا محصوالت به قیمت پایین عرضه شده
و این امر در مــورد نفت و بازار دیجیتال
هیچ تفاوتی ندارد و صدق می کند.
وی افزود :روش های درآمدزایی در این
هاب به صورت فروش مستقیم ،تبلیغات
درون برنامه ای و فروش به پابلیشــرها
است که می تواند به درآمدزایی خوبی
منجر شــود .ســرکندی با بیان اینکه
بازار اینفلوسرها در ایران به سمت بازار
هجو می رود ،گفت :در دنیا اینفلوسرها
افرادی هستند که دارای تجربه تخصص

هستند و به ارایه محتوا می پردازند که
از آن کسب درآمد می کنند .وی افزود:
فــروش ویدیوهای مســتند مربوط به
ایران در بازارهای بین المللی می تواند
به درآمدزایی خوبی منجر شود که کافی
است فقط یک زیرنویس انگلیسی خوب
برای آن انجام شــود .سرکندی گفت:
برنامه ریزی ما در ایــن هاب صادراتی
برای سال اول فروش یک میلیون دالر
می باشد .هم اکنون ما توانسته ایم یک
پروژه بین المللی نیز از کشــور ایلسند
بگیریــم .وی افزود :شکســت خیلی از
اســتارت آپ های ایران بــه خاطر این
است که بسیاری از آنها به خاطر رقابت
تخفیفات بیشتری را لحاظ می کنند و
حاشیه سود خود را پایین می آورند که
منجر به شکست آنها می شود .در ادامه
مراسم از ســامانه  PDEرونمایی شد و
در پایان نیز پنلی میان مدیران شرکت
توســعه محتوای پــارس دیجیتال و
متقاضیان این سامانه برگزار شد.

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری لوتوس ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  540348و شناسه ملی 14008291016
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  13/05/1398تصمیمات ذیل
اتخاذ شد  :کلیه اسناد و اوراق بهادار و تهدآور شرکت از قبیل چک ،سفته،
بروات ،قراردادها و عقود اســامی با امضاء امین عبادی فر به شــماره ملی
 2620223806رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
()583627

آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری لوتوس ایرانیان سهامی
خاص به شماره ثبت  540348و شناسه ملی 14008291016
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ  13/05/1398تصمیمات
ذیل اتخاذ شــد  :محل شــرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان
تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش مرکزی  ،شــهر تهران ،محله شهرک
قدس(غــرب)  ،خیابان خوردیــن  ،خیابان ایــران زمین  ،پالک ، 80
طبقه همکف کد پستی  1465774111تغییر یافت .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ()583661

آگهی تغییرات شرکت ره تازان آذربایجان با مسئولیت
محدود به شماره ثبت  5061و شناسه ملی 10220087591
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/11
و مجوز شــماره  21595/57اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای
استان آ.غتصمیمات ذیل اتخاذ شد - 1 :آقای حسینعلی بهاری با دریافت
مبلغ دویست و پنجاه هزار ریال سهم الشرکه از سهم الشرکه خود  ،مبلغ
ســهم الشــرکه خود را از چهارصد و پنجاه هزار ریال به مبلغ دویســت
هزار ریال کاهش داد  -2 .اصل ســرمایه شــرکت از مبلغ یک میلیون و
دویســت و پنجاه هزار ریال به مبلغ یک میلیون ریال کاهش یافت و ماده
چهار اساسنامه شرکت بشرح ذیل اصالح و تصویب شد  :سرمایه شرکت
مبلغ یک میلیون ریال نقدی است  .لیست شــرکا و میزان سهم الشرکه
هریک :آقای محمد رشــتبر  1501634585با سهم الشرکه 510000
ریال آقای حســینعلی بهاری  1501935321با سهم الشرکه 200000
ریال آقای حیدر بهاری  2750606063با سهم الشرکه  250000ریال
آقای یوسف امینی برده کش  27509720024با سهم الشرکه 10000
ریال وراث مرحوم محمد رضا رجائی با سهم الشرکه  10000ریال آقای
اروجعلی خلیلی  4939824081با ســهم الشــرکه  10000ریال آقای
بابک سعادت گزنق  2754657800با سهم الشرکه  10000ریال
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری ارومیه ()583818

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابــر رای شــماره  1398/05/01-139860318003002314هیات موضوع قانــون تعیین
تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مســتقر در واحــد ثبتی فومن
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی مهدی پور شــکالگورابی فرزند قاســم به شــماره
شناســنامه  7صادره از فومن به شــماره ملی  2669612490نسبت به ششــدانگ یک باب خانه
و محوطه به مســاحت  1460/16مترمربع به شــماره پالک شــماره  985فرعــی مفروز و مجزی
شــده از پالک شــماره  25فرعی از  2اصلی واقــع در شــکالگوراب بخش  24گیالن به نشــانی
فومن -روســتای شــکالگوراب از مالکیت رســمی قاســم مهدی پور محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاصی نسبت
به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند میتوانند از تاریخ انتشــاراولین آگهی
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تسلیم
اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت
مذکــور و عدم وصــول گواهی اقامه دعــوی طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــدتاریخ
انتشار اول 98/06/10 :تاریخ انتشار دوم98/06/24 :
 480رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

ایالن ماســک به تازگی برآورد و اعالم کرده است که
توســعه هوش مصنوعی در ســالهای آتی میتواند
بسیاری از مشاغل و نیروهای انسانی را نابود کند.
به گزارش ایســنا ،ایالن ماسک ،موسس و مدیرعامل
شرکت تسال که در ســالهای اخیر در عرصه تولید و
توســعه خودروهای خودران ،برقی و همچنین سایر
دســتاوردهای مبتنی بر فناوری هــوش مصنوعی
( )Artificial intelligenceفعالیتهــای وســیع و
گســترده ای داشته اســت ،به تازگی برآورد و اعالم
کرده است که توســعه هوش مصنوعی قادر خواهد
بود در ســال های آینده مشــاغل متعددی را از بین
ببرد.
با توجه به گســترش روزافــزون فناوریهای نوینی
همچون هوش مصنوعی ()artificial intelligence
و یادگیــری ماشــینی ( )machine learningدر
صنایــع و حوزههای مختلــف تکنولــوژی و غیره،
بســیاری از شــرکتهای فعــال در عرصههــای
گوناگون معتقدند که این فنــاوری به صورت کامل
فعالیتهایشــان را تحتتاثیــر قرار خواهــد داد ،به
گونهای که دیگــر نیازی به وجود نیروهای انســانی
در شــرکت نخواهــد بــود و کارگران،کارمندان و
متخصصان نیز همگی با روبات و رایانههای مجهز به
هوش مصنوعی جایگزین خواهند شد.
البتــه ایــن در حالیســت کــه بســیاری دیگر از
کارشناســان فعال در حــوزه فناوری خاطرنشــان
کرده بودند که هــوش مصنوعی هرگز تهدیدی برای
نیروهای انســانی شاغل در شــرکتها و حوزه های
مختلف نخواهد بود و تنها بــه افراد کمک می کند تا
به صورت هوشــمندانه تر ،سریعتر و بهینهتری کار و
فعالیت های موردنظر خود را انجام دهند.
بر اســاس گزارش فاکــس نیوز ،حاال خبــری که از
سوی ایالن ماســک ،موســس و مدیرعامل شرکت
تســاموتورز آمریکا منتشــر شده اســت ،بسیاری
از منتقــدان فناوریهای نوین همچــون یادگیری
ماشــینی و هوش مصنوعــی را به تکاپو واداشــته و
جنجالهای بسیاری را در فضای مجازی ایجاد کرده
است.
وی در جایی دیگر از ســخنان و اظهارات اخیر خود
همچنین عنوان کرده است :هوش مصنوعی تا جایی
پیشــرفت و تکامل پیدا خواهد کرد کــه در صورت
ضعف و سواســتفاده در نهادهای مسئول ،از کنترل
انسان نیز خارج خواهد شد.
پیشــتر نیز مدیر ارشد شــرکت مایکروسافت اذعان
کرده بود که هیچ جای نگرانی در خصوص پیشرفت
هوش مصنوعــی در جهان وجود نــدارد چراکه این
فناوری قادر خواهد بــود در بهترین حالت ممکن ،به
ارتقا و بهبود سطح کیفی طراحی و تولید محصوالت
مختلف کمک کند بنابراین هرگز جایگزین نیروهای
انســانی و متخصص همچون مهندســان ،پزشکان،
اساتید دانشگاه ،معلمان ،پژوهشگران ،روانشناسان،
جراحان و غیره نخواهد شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابــر رای شــماره  1398/05/14-139860318003002598هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرســمی مستقر
در واحد ثبتی فومن تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقــای مهدی عظیمی
ســیدآبادی فرزند رضا به شــماره شناســنامه  2660087539صادره از رشت به
شماره ملی  2660087539نســبت به یک قطعه زمین مشــتمل بر اعیان احداثی
به مساحت  191/93مترمربع به شماره پالک شــماره  3737فرعی مفروز و مجزی
شده از پالک شــماره  121فرعی از  69اصلی واقع در گربه کوچه بخش  24گیالن
با کاربری مســکونی به نشــانی فومن خیابان امام خمینی روبــروی ایران خودرو از
مالکیت رســمی محمد عبداللهی گربــه کوچه محرز گردیده اســت .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاصی
نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشــند میتوانند از تاریخ
انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصــول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــدتاریخ انتشار اول98/06/10 :
تاریخ انتشار دوم98/06/24 :
 517رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرستان فومن

برابر رای شماره  1398/05/12-139860318003002572هیات موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد صادقی نســب فرزند
عینعلی به شــماره شناســنامه  1109صادره از فومن به شماره ملی 2669004377
نســبت به یک خانه و محوطه به مســاحت  612/29مترمربع به شماره پالک شماره
 835فرعی مفروز و مجزی شــده از پالک شــماره  1فرعی از  10اصلی واقع در سنگ
بجار بخــش  24گیالن از مالکیت رســمی زهرا مقیمی محرز گردیده اســت .لذا به
منظــور اطالع عمــوم در دو نوبت به فاصلــه  15روز آگهی می شــود در صورتی که
اشخاصی نسبت به صدورســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره تســلیم و پس از اخذ
رســید ظرف مدت یک ماه از تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول گواهی اقامه
دعوی طبق مقررات ســند مالکیت صادرخواهد شــدتاریخ انتشــار اول98/06/10 :
تاریخ انتشار دوم98/06/24 :
 521رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -حسن عباس زاده

آگهي ابالغ اجرائيه :

بدينوسيله به محمد قلیکی میالن فرزند طاهر بشماره کد ملی  282018/3662بدهکار پرونده
کالســه  9800123که برابر گزارش مامور ابالغ شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد كه برابر
سند ازدواج بشماره ثبت  3447مورخه  1394/11/11تنظیمی در دفتر ازدواج شماره  36ماکو
تعداد یکصد عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی طرح جدید به خانم فرزانه دالیی میالن بدهکار
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات
قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده  18/19آئين نامه
اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاريخ ابالغ اجرائیه
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده
روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد .تاريخ انتشار98/6/10 :

مسئول واحد اجراي اسناد رسمي ماکو  -بهنام تارویردیزاده

آگهی فقدان مدرک تحصیلی موقت کارشناسی (نوبت اول )

مدرک فــارغ التحصیلــی اینجانب :نفیســه صادقی فرزنــد :محمدصادق به شــماره
شناســنامه 4310582346 :صادره از :قزوین درمقطع :کارشناسی رشته :شهرسازی
صادره ازواحد دانشــگاهی :دانشگاه آزاد اســامی واحد قزوین با شماره34/210352 :
مفقود گردیده است وفاقد اعتبارمی باشد .ازیابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به نشانی
قزوین بلوارنخبگان  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ارسال نماید.

مفقودی

پروانه اشتغال به کار مهندســی آقای حامدشعبانی دررشته مهندسی عمران ازدانشگاه
آزاداسالمی واحدقزوین به شماره پروانه اشتغال  36-300-00390محل صدورپروانه
قزوین به کدملی0061861847مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد

