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مصوبات شوراي اجرايي فناوري اطالعات اعالم شد؛

مشاركت بخشخصوصي در دولت الكترونيك

گروه فن�اوري -تالش ب��راي الكترونيكي
ش��دن دولت كه از سالهاي قبل در دستور كار
دولت قرار گرفته بود ،با قرار گرفتن بخشهايي
در اين سيستم و كنار گذاشتن شيوههاي سنتي
به وقوع پيوست .اين در حالي است كه به گفته
دبير ش��وراي اجرايي فن��اوري اطالعات تمامي
فرآيندهاي گمركي الكترونيكي شده است و اين
اقدام از تحق��ق وعدههاي دولت در حوزه دولت
الكترونيك خبر ميدهد.
نصراهلل جهانگرد ،دبير شوراي اجرايي فناوري
اطالعات ميگويد :در حال حاضر ،بالغ بر يك هزار
و ۷۰۰خدمت دستگاههاي اجرايي توسط سازمان
اداري استخدامي كشور با همكاري كميسيون
توسعه دولت الكترونيكي احصا شده است.
در نخس��تين جلس��ه س��ال جاري شوراي
اجرايي فناوري اطالعات ،چهار مصوبه در حوزه
زيرس��اختهاي فني و اجرايي در اين حوزه به
تصويب رسيد.
نصراهلل جهانگرد ،دبير شوراي اجرايي فناوري
اطالعات با اشاره به جزييات مصوبات اين شورا
گف��ت :در اين جلس��ه ،گزارش��ي در خصوص
خدمات دولت الكترونيك و شناسنامهدار شدن
آنها ،معماري كالن توسعه دولت الكترونيكي و
برنامههاي اجرايي شده در اين حوزه ارائه شد .اين
اقدامات در اليه زيرساختهاي فني اصلي شامل
مركز ملي تبادل خدمات ،كارپوشه ايرانيان ،پرتال
ملي خدمات و زيرساختهاي دولت همراه و در
اليه اطالعات ،شامل تشكيل و توسعه پايگاههاي
پايه و استانداردسازي و تعاملپذيري است.
وي اف��زود :در اليه خدمات دس��تگاهها نيز
گزارش كاملي از پيشرفتهاي حوزههاي مختلف
نظير پول و بانكداري الكترونيكي ،حوزه اقتصادي،
حوزه سالمت و ساير خوشههاي  ۱۴گانه و ارزيابي
بلوغ تمام خدمات الكترونيكي دستگاههايي كه
خدمات آنها احصا شده است ،ارائه شد.
 تمامي فرآيندهاي گمرك الكترونيكي
شد
معاون وزير ارتباطات با اشاره به گزارش ويژه
ارائه ش��ده از س��وي گمرگ و وزارت بهداشت
به عنوان دو دس��تگاه پيش��رو در حوزه خدمات
الكترونيكي تصريح كرد :با راهاندازي سامانههاي
الكترونيكي گمرگ ،كليه فرآيندهايي كه پيش
از اين به صورت دستي و با اسناد كاغذي انجام
ميش��د ،الكترونيكي انجام ميشود و به واسطه
آن زم��ان ترخي��ص در واردات كاال از  ۲۶روز به

چه��ار روز و زمان ترخيص در صادرات از هفت
روز ب��ه ي��ك روز كاهش ياف��ت .وي ادامه داد:
همچنين ،الكترونيكي ش��دن اسناد در گمرگ
موجب شده تا شاهد تحقق افزايش  ۶۱درصدي
حقوق ورودي كاال در سال  ۹۵نسبت به سال ۹۴
باشيم كه بيانگر كاهش قاچاق كاال در حوزههاي
مختلف است.
  صدور  ۶۶ميليون پرونده الكترونيكي
سالمت
جهانگرد با اشاره به اقدامات در حوزه سالمت
الكترونيك گفت :با اجرايي ش��دن فعاليتهاي
پيشبيني شده ،تعداد واحدهاي سالمت تحت
پوش��ش خدمات س�لامت الكترونيكي از ۱۲۰
واحد به  ۴۲هزار و  ۶۰۰واحد رس��يده و پرونده
الكترونيكي سالمت ايرانيان از سه ميليون به ۶۶
ميليون پرونده رسيده است.
وي خاطرنش��ان كرد :براي نخستين بار و به
منظور ايجاد بازار رقابتي ،تعرفه خدمات پرونده
الكترونيكي سالمت ،توسط كميسيون تنظيم
مقررات و ارتباطات به تصويب رسيد.
ريي��س س��ازمان فن��اوري اطالع��ات ايران
تصريح كرد :تصويب چهار مصوبه در حوزههاي
زيرس��اختي فني و اجرايي كه زمينهساز تحقق
دول��ت الكترونيكي در كش��ور اس��ت ،از ديگر

دستاوردهاي نخستين جلس��ه شوراي اجرايي
فناوري اطالعات محسوب ميشود .براين اساس
دستورالعمل مش��اركت و سرمايهگذاري بخش
غيردولتي در پيادهس��ازي خدمات الكترونيكي
دستگاههاي اجرايي موسوم به ppp_public
 private partnershipك��ه ب��ه تصوي��ب
كميسيون رسيده بود ،به تصويب شوراي اجرايي
فناوري اطالعات كشور رسيد.
  الكترونيكيشدن ۱۷۰۰سرويسدولتي
وي خاطرنش��ان كرد :در حال حاضر ،بالغ بر
ي��ك هزار و  ۷۰۰خدمت دس��تگاههاي اجرايي
توسط سازمان اداري استخدامي كشور با همكاري
كميسيون توسعه دولت الكترونيكي احصا شده
است كه به منظور الكترونيكي كردن آنها منتظر
سرمايهگذاري و ايدههاي بخش غيردولتي براي
پيادهسازي است.
  توسعه زيرساختي اطالعات
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات تصويب
«چارچ��وب تعاملپذيري دول��ت الكترونيكي»
ب��ه انضمام كاتالوگ اس��تاندارد فني و كاتالوگ
اس��تاندارد دادهها ( )IGIFرا اقدامي اساس��ي
دانس��ت و گفت :تصويب اين سند با تاخير ۱۰
ساله روبهرو بود كه به همراهي كميسيون توسعه
دولت الكترونيكي و دستگاههاي اجرايي ،نهايي

نگاهي به «تاچبار» در مكبوك پرو
وقت��ي ش��ركت اپل س��ري جديد
مكبوكهايخودرامعرفيكرد،كاربران
و منتقدان واكنشهاي مختلفي در مورد
آن از خود نشان دادند اما مهمترين تغيير
اين س��ري از مكبوكها كه بيشترين
بازخورد را به دنبال داشت ،اضافه شدن
فناوري تاچبار ب��ود .تاچبار در واقع يك
نوار باريك لمس��ي در ب��االي كيبورد
مكبوك است و در واقع جايگزين نوار
كليدهاي  Functionشده است .اين
نوار لمس��ي در هر نرمافزار كاربردهاي
مختلفي ارائه ميكند و خود كاربر هم
ميتواند محتواي اي��ن نوار را مطابق با
سليقهخودشخصيسازيكند.استفاده
از تاچبار مزاياي ديگري را هم به مكبوك
اضاف��ه كرده ك��ه از آن جمله ميتوان
به امكان آن�لاك كردن مكبوك با اثر
انگشت اشاره كرد .در واقع اپل با تاچبار
توانست فناوري تاچايدي را كه قبال در
آيفون آن را معرفي كرده بود به مكبوك
بيفزايد.همينقابليتهاوامكاناتبيشتر
كه تاچبار آن را فراهم ميكند سبب شده

كه قيمت مكبوك پروهاي جديد كمي
بيشتر از آن چيزي كه انتظار ميرفت،
شود .حاال سوالي كه مطرح ميشود ،اين
است كه آيا تاچبار واقعا ارزشش را دارد كه
پول بيشتري خرج مكبوك كنيد؟
  ناكارآمدي
همانطور كه اش��اره ك��ردم ،تاچبار
كاربردهاي جذاب و جالبي را به مكبوك
اضافهكردهاستاماازسويديگرانتقادهاي
فراواني هم به اين نوار باريك لمسي وارد
است.يكيازاصليترينانتقادهاايناست
كه تاچبار ب��راي مكبوك بيش از حد
باريك است .بسياري از كاربران گزارش
دادهان��د كه به خاطر باريك بودن بيش
از حد تاچبار ،نميتوانند آنطور كه بايد
و شايد از دستورات لمسي در مكبوك
جديد استفاده كنند .مثال اگر بخواهيد
يك اموج��ي را از طريق تاچبار انتخاب
كنيد،گاهيمجبورميشويدچنددقيقه
اس��كرول كرده تا به اموجي دلخواهتان
برس��يد! جز اين به خاطر باريكي بيش
از حد ،بارها ممكن است اشتباها چيزي

را لمس كنيد .گذش��ته از اين موضوع،
تعداد زيادي از كاربران مكبوك ،ترجيح
ميدهندمكبوكرابهيكصفحهنمايش
بزرگتر متصل كنند و از مك روي يك
صفحهبزرگتراستفادهكنند.برايهمين
خود مكبوك اغلب اوقات به حالت بسته
گوشه ميز كارمان قرار دارد .پس عمال
تاچباربهكارماننميآيدمگراينكهبتوانيم
از يك كيبورد اكسترنال مجهز به تاچبار
اس��تفاده كنيم .بنابراين از اين نظر هم
تاچبار براي خيليها فايده چنداني ندارد.
اگراپلواقعاميخواستفرامينلمسيرا
به مكبوك اضافه كند بهتر بود يا تاچبار
را بزرگتر از آنچه االن هست ،ميساخت
يااينكهصفحهنمايشمكبوكرالمسي
ميك��رد .لپتاپهاي مجهز به صفحه
نمايش لمسي پديده تازهاي نيستند و
قبال امتحان خودشان را پس دادهاند .در
حال حاضر سرفيسبوك يكي از بهترين
گزينههايخريدبرايكسانياستكهبه
فرامين لمسي عادت دارند .اينكه بتوانيد
درمواقعالزمبينكيبوردوصفحهنمايش

و به تصويب رس��يد .وي ادامه داد :اين س��ند با
داشتن  ۴۵۰قلم اطالعات استاندارد و نيز اعمال
 ۷۰استاندارد پيشنهادي و اجباري ،گام اساسي
در توس��عه زيرس��اختي دادهاي خدمات دولت
الكترونيكي اس��ت .وي اظهارداشت :با مطالعات
خوب انجام ش��ده ،چارچوب تصويب شده يكي
از كاملترين و پيش��روترين چارچوبها در اين
حوزه در دنياست و ميتواند بستري براي تعامل
اطالعاتي و دادهاي دستگاههاي اجرايي و استاندارد
كردن اين حوزه از فعاليتها باشد.
  ارائه خدمات دولتي از طريق كارپوشه
ايرانيان
معاون وزير ارتباطات ،تصويب دستورالعمل
كارپوش��ه ايراني��ان را يك��ي ديگ��ر از مصوبات
زيرس��اختي اين جلسه عنوان كرد و گفت :اين
مصوبه فراهمكننده زمينه تحقق ايجاد يك بستر
امن و يكتا و قابل اعتماد براي مبادالت كاغذي
اسناد ميان مردم و دولت است.
ب��ه گزارش مهر ،وي اف��زود :در اين طرح كه
بر مبن��اي قانون دسترس��ي آزاد به اطالعات و
آييننامههاي اجرايي آن ايجاد شده است ،بستري
فراهم خواهد ش��د تا در فاز اول ،دس��تگاههاي
اجراي��ي بتوانند در كارپوش��ه هر ف��رد ايراني،
بازخوردهاي دولت از اطالعات ،اسناد و مدارك

لمسيرابهراحتيسوئيچكنيدوكنترل
كامليرويمحتوايموجودرويديسپلي
داشته باشيد ،آزادي عمل بيمثالي را در
اختيارتان قرار ميدهد .فقط كافي است
كميباسرفيسبوكياديگرلپتاپهاي
مجهزبهصفحهنمايشلمسيكاركنيد
تا متوجه ش��ويد اين نوع ديوايسها تا
چه حد به دردبخور هستند .به گزارش
جياسام ،البته اين خيلي بعيد است كه
اپل بخواهد مكبوك را با صفحهنمايش
لمسي ارائه كند چون با اين كار مجبور
ميشودسيستمعاملمكراتاچفرندلي
كند كه اين كار با توجه به وجود سيستم
عام��ل  iOSكار عاقالنهاي براي اپل به
نظر نميرسد .اپل هميشه سعي كرده
 iOSو macOSرا مجزا از يكديگر نگه
دارد و براي هر كدام محصوالت مختلف
با كاراييهاي كامال متفاوت بسازد .حال
اگر بخواهد سيستم عامل مك را مثل
 iOSت��اچ فرندلي كند و اج��ازه دهد
كاربران با آن به شكل يك سيستم عامل
هماهنگبافرامينلمسيكاركنند،آنگاه
اينتصميمرويميزانفروشمحصوالتي
مثل آيپد پرو يا حتي خود آيفون تاثير

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

 6ﻣﺎﻫﻪ
750/000
1/5 00/000

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
1/500/000
3/000 /000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
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و همچنين خروجي فعاليتها را ارس��ال كنند،
همچني��ن م��ردم ميتوانند از كارپوش��ه خود،
نتيجه خدماتي را كه ميخواهند ،از دس��تگاهها
پيگير شوند.
  حذف مدارك كاغذي در دستگاههاي
دولتي
جهانگرد با بيان اينكه در اين مصوبه بندهايي
نيز براي فازهاي بعدي كارپوشه پيشبيني شده
اس��ت تاكيد كرد :براين اساس ،بستر مديريت
مستندات و اسناد فرد با دولت نيز فراهم خواهد
ش��د كه به واس��طه آن ،مردم ميتوانند مدارك
و مستندات معتبر خود كه توسط دستگاههاي
ذيربط تاييد شده را در اختيار سرويسدهندگان
قرار دهند.
رييس س��ازمان فناوري اطالعات ادامه داد:
پس از اجرايي ش��دن فاز نخس��ت و همچنين
توسعه سامانه ،شاهد حذف ارائه مدارك كاغذي
به دس��تگاهها خواهيم بود كه با موافقت شوراي
اجرايي فناوري اطالعات ،زيرساخت مقرراتي اين
اقدامها فراهم خواهد شد.
  مهلت يكساله براي ايجاد شناسه ملي
اشخاص حقوقي و كارت هوشمند
دبير شوراي اجرايي فناوري اطالعات گفت :در
راستاياجراييشدنوبهرهگيرياززيرساختهاي
اطالعاتي فراهم ش��ده نظير كدپس��تي ،كارت
هوشمند ملي و شناسه ملي اشخاص حقوقي و
اتصال آنها از طريق سرويسهاي ارزش افزوده،
براي دريافت خدمات الكترونيكي ،مصوبهاي به
منظور تبادل اطالع��ات موردنياز جهت عرضه
خدمات الكترونيكي ميان دستگاههاي اجرايي
به تصويب رسيد.
وي افزود :با مهلت يكس��اله تعيين شده از
سوي ش��وراي اجرايي فناوري اطالعات ،شاهد
اس��تفاده مش��خصات هويتي اف��راد به صورت
اس��تنادپذير در تمام فرمه��اي اطالعاتي دولت
ب��وده و مردم نيازي به مراجع��ه حضوري براي
تكميل فرمها و ارائه اسناد و مدارك اعتباردهنده
به دولت ندارند.
در خاتمه اين جلس��ه ،اسحاق جهانگيري،
مع��اون اول رييسجمهور نيز تاكيد كرد :كليه
دس��تگاههاي اجراي��ي الزم اس��ت در اجرايي
شدن اين مصوبات و الكترونيكي كردن خدمات
تحركات جدي داشته باشند و با فراهم شدن اين
زيرساختها ،هيچ تعللي در انجام امور ذيربط
پذيرفتنينيست.

منفيميگذارد.
بنابراين عاقالنهتر اين است كه يا كال
تاچبار را حذف كند يا اينكه تغييراتي در
آنايجادكند.فعالتنهاگزينهعاقالنهبراي
خريد ،همان مكبوك ۱۳اينچي جديد
اس��ت كه به تاچبار مجهز نيست چون
قيمت معقولتري دارد و پولتان را خرج
چيزي نميكنيد كه معلوم نيست واقعا
به كارتان بيايد يا نه .دقيقا به دليل همين
عدم استقبال كاربران حرفهاي از تاچبار
است كه اپل به اين فكر افتاده تا نسخ ه
بدون تاچبار مدل  ۱۵اينچي مكبوك
را ه��م ب��ه زودي عرضه كند (هر چند
اين خبر هنوز رسما تاييد نشده است).

با تکنولوژی

در مجموع بايد گفت تاچبار ميتوانست
به شكل بهتر و با كاربردهاي بيشتري
ارائه شود .نظر شخصيام اين است كه
تاچبار روي آيفون بسيار مفيدتر خواهد
بود .فعال شايعاتي منتشر شده مبني بر
اينكه اپل قصد دارد تاچبار را در آيفون ۸
هم به كار ببرد .شما چه نظري داريد؟ آيا
باتاچباريكهاكنوندرمكبوكهاينسل
حاضر وجود دارد موافق هستيد يا اينكه
فكر ميكنيد خيلي به كارتان نميآيد و
ارزش گرانتر شدن مكبوك را ندارد؟ به
نظر شما تاچبار روي آيفون ميتواند ايده
خوبيباشد؟

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  139560306003017780تاریخ  1395/12/01هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی خانم معصومه ارجمند فرزند محمد حسن به شماره شناسنامه  4878صادره از تربت حیدریه به پرونده کالسه
 1395114406003000798در اعیان یک باب منزل به مساحت 250متر مربع مجزی شده از پالک  68اصلی واقع در
بخش  9حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک مفروز واقع در پنج تن  ،83نرسیده به چهارراه اول ،سمت چپ پالک  140اعیان
متعلق به خود متقاضی (مالک رسمی خانم معصومه ارجمند ) و عرصه اجاره شده از مالک رسمی موقوفه حاج محمدرضا
ظهیرالدوله محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میش��ود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین نوبت
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/01/31 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/02/16 :
مالف  -747رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره  139660301050000059مورخ��ه  96/1/28هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قدس تهران تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای امیر ملکی فرزند ابوالقاس��م بش��ماره شناس��نامه  1779کد ملی  0452851831صادره از
تجریش در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با مساحت  54019/15متر مربع پالک ثبتی  25اصلی واقع در پرنان
شهرقدس خریداری از مالک رسمی آقایان مسعود حسنی و ذبیحاله زندی و حیدر علی امامی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مراج��ع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول96/1/31 :
تاریخ انتشار نوبت دوم96/2/14 :
108/158مالف -سید محمدرضاحسنی -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان قدس
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دس��تور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب
 1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده  1قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان ساری
واحد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح
ذیل آگهی میگردد .
لذا به موجب ماده قانون  3تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13آئیننامه
مربوط به این آگهی دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم ،اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند .
امالک متقاضی علی احمدی شهمیرزادی به شناسنامه  711و کد ملی  2090417056صادره از ساری فرزند عزت اله
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  515/65متر مربع پالک شماره  103فرعی از  18اصلی بخش  4از
حوزه ثبت شهرستان ساری
تاریخ انتشار نوبت اول  96/1/31تاریخ انتشار نوبت دوم 96/2/16
مهدی داودی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری
آگهی ابالغ تثبیت حدود
نظر به اینکه ورثه مرحوم آقای علی رجائی در اجرای شیوه نامه صدور سند تک برگ تقاضای صدور سند مالکیت از این اداره
را نموده و سند مالکیت قبلی به شماره پالک ثبتی 42و 37فرعی از 168اصلی بخش ده مشهد بدون طول وابعاد و مساحت
میباشد و مورد تقاضا حدی به مجاورین معرفی میگردد و از طرفی برابر اقرار مالکین که به مجاورین دسترسی نداشته
و آدرس دقیق از محل سکونت مجاورین ندارند لذا بدین وسیله به کلیه مالکین مجاور پالک فوق اعالم میگردد که نقشه
برداری برای روز یکشنبه 96/2/17جهت تعیین طول ابعاد و متراژ بر حسب ماده 68و 70آیین نامه قانون ثبت و کد914
مجموعه بخشنامههای ثبتی در روز مقرر در محل حاضر چنانچه در مورد حقوق و حدود اتفاقی ملک حقی برای خود قائل
هستند و یا اختالفی با مجاور دارند میتوانند در روز مقرر در محل حضور به هم رسانند در غیر اینصورت بعد از گذشت
یک هفته برابر مقررات سندمالکیت بنام متقاضیان پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد.
784مالف -رئیس ثبت منطقه 4مشهد

خبر

جهانگردي با قابليت جديد گوگلارث

مه�ر -گوگل خدمات گوگلارث خ��ود را ارتقا داده تا كاربران وب و
گوشيهاي اندرويدي به امكانات جديد و هيجانانگيزي دسترسي يابند.
نس��خه جديد گوگلارث با همكاري دانش��مندان و چند س��ازمان
غيرانتفاعي به ابزاري موسوم به  Voyagerمجهز شده كه با استفاده از
آن ميتوان در نقاط مختلف كره زمين جهانگردي و اطالعات دقيقي را
نيز به صورت تعاملي در مورد هر نقطه از جهان دريافت كرد.
هماكنون از طريق  Voyagerميتوان به  ۵۰تور جهانگردي مختلف
دسترسي داشت و گوگل ميگويد هر هفته چند تور جهانگردي جديد از
سراسر جهان به اين خدمات اضافه ميكند.
تورهاي يادشده بسيار متنوع بوده و از جاذبههاي طبيعي مانند كوهها
و جنگلها تا جاذبههاي تاريخي را دربرمي گيرند .عالوه بر اين دكمه يا
بخت يا اقبال يا « »I’m feeling luckyكه قبال در جستوجوگر گوگل
موجود بود به گوگل ارث هم اضافه شده تا كاربران با فشردن آن بتوانند
به طور تصادفي تصاوير و اطالعاتي مربوط به  ۲۰هزار نقطه تاريخي را كه
توسط گروه گوگل ارث جمعآوري شده دريافت و مشاهده كنند.
يك ويژگي بسيار جالب ديگر در گوگل ارث افزوده شدن دكمه نمايش
سه بعدي است كه با استفاده از آن ميتوان جاذبههاي گردشگري را به
صورت سه بعدي و از زواياي مختلف مشاهده كرد .كاربران هم ميتوانند
تصاوير كارت پس��تالي خود را از چشماندازهاي موجود در گوگلارث به
اشتراك بگذارند.
گوگل ميگويد افزودن اين قابليتها به گوگلارث دو س��ال به طول
انجاميده و قرار است در آينده نزديك در دسترس كاربران  iOSهم قرار
بگيرد .البته تنها كاربران مرورگر كروم روي رايانه شخصي به اين خدمات
دسترسي دارند.

جدول تناوبي براي اندرويد

زوميت  2017 Periodic Table -اپليكيشني براي اندرويد است
كه جدول تناوبي عناصر ،يكي از مهمترين نيازهاي علمي براي دانشآموزان
و دانشجويان را در اختيار شما ميگذارد.
 2017 Periodic Tableيك جدول تناوبي بسيار كامل و شيك
است كه بهصورت گرافيكي و در محيطي چشمنواز ،تمامي عناصر را براي
شما نمايش ميدهد .در اين برنامه هر عنصر داراي پروفايل اختصاصي
خود است كه ميتوانيد با لمس نام آن ،وارد پروفايل شويد و توضيحات
بسيار كاملي در رابطه با آن مشاهده كنيد.
نكت ه جالب وجود عكس عنصر مورد نظر است كه ميتوانيد عالوه بر
مشخصات ،با ظاهر عناصر نيز آشنا شويد.
ويژگ��ي ديگ��ري ك��ه در  2017 Periodic Tableوج��ود دارد،
نمايش جدول مندليف براساس دستهبندي است .ميتوانيد عناصر را در
دستهبنديهاي متنوعي مشاهده كنيد تا اطالعات جامعتري از شباهتها
در اين جدول به دست آوريد.
در واقع اين ش��يوه نماي��ش يكي از نكات مثبت اين برنامه اس��ت؛
بهطوريكه درك و فهم نكاتي را كه 2017 Periodic Tableسعي در
آموزش آنها دارد ،بسيار سادهتر از هميشه ميكند.

برخي از برنامههاي اپل رايگان شد

فارس -اپل تع��دادي از برنامههاي محبوب و جذاب خود را رايگان
كرد .يكي از اين برنامهها به نام  iWorkرقيبي جدي براي برنامه آفيس
مايكروسافت محسوب ميشود.
اين خدمات به افرادي ارائه ميشود كه در چند سال اخير گوشي آيفون،
ت آيپد يا رايانههاي مك خريداري كرده باشند.
تبل 
از جمله برنامههاي اپل كه از اين به بعد به طور رايگان در دسترس
هس��تند ميتوان ب��ه  Keynote، Numbers، Pages، iMovieو
GarageBandاشاره كرد .به نظر ميرسد رايگان شدن  iWorkاستفاده
از آن در محيطهاي كاري و آموزشي را افزايش دهد و چالشي جدي براي
مايكروسافت ايجاد كند .براي اجراي  iWorkاستفاده از سيستم عامل
 macOS Sierraضروري است اماGarageBandبا سيستم عاملهاي
قديميتر اپل مانند  Yosemiteهم سازگاري دارد .اجراي  iWorkدر
محيط تلفن همراه مستلزم نصب  iOS 10به باالست اما برنامههاي ديگر
با نسخه  9/3اين سيستم عامل هم سازگاري دارند.
اين برنامهها از جمله مجموعه برنامههاي اپل براي ارتقاي بهرهوري و
خالقيت محسوب ميشوند كه از جمله برنامههاي پركاربرد اين شركت
هم بودهاند.
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه9500641:
علیهمتعهد:علیسعیدینژاد-متعهدله:ایمانبهشتیبدینوسیلهبهآقایعلیسعیدینژاد،نامپدر:علیاکبر،شمارهشناسنامه:
 ،361شماره ملی ،3071018061 :متولد ،1347/3/1 :به نشانی :سیرجان خیابان خواجو منزل سعیدینژاد بدهکار پرونده
کالسه 139504019067000624/1که برابر گزارش 960091شناخته نگردیدهاید ابالغ میگردد که برابر چک شماره-07
 9412/005893عهدهبانکملیبینشماوایمانبهشتیمبلغ 100000000ریالبدهکارمیباشیدکهبراثرعدمپرداختوجه
بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح میباشد
لذا طبق ماده 18/19آئیننامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ میگردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر میگردد 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.
938مالف -صالح آزادی -مسوول واحد اجرای اسناد رسمی سیرجان
آگهیابالغیه
درخصوصپروندهاجراییکالسهفوقلهملی علیهشرکتتعاونیآموزشوپرورشناحیه 4اهوازبهآدرسانتهایبهارستان
انتهای خ سعدی مقابل منازل گروه ملی و سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان طبق گزارش مورخ 95/4/22کارشناس
رسمی دادگستری به شرح تصویر پیوست ،پالک ثبتی 3706فرعی از پالک 1575اصلی در بخش 3:ناحیه 1:واقع د ر اهواز
مورد وثیقه سند رهنی شماره 116728و 112914تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 47شهر اهواز استان خوزستان به
مبلغ 1/400/000/000ریال ارزیابی گردیده ،لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض میباشید ،اعتراض کتبی خود
را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر به مبلغ4/000/000
ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید .ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدید نظر
باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5/320مالف -مهدی بهمئی -رییس اداره اجرای اسناد رسمی اهواز
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهي موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئيننامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي.
برابر راي شماره 139560306004007957هيات اول /دوم موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقدسندرسميمستقردرواحدثبتيحوزهثبتملکمشهدناحيهدوتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضيآقايمحمدعلي
عبداهللزادهفرزندرضابهشمارهشناسنامه 451صادرهازمشهددرششدانگزمينمحصورمشتملبرساختمانبهمساحت
 239/56متر مربع قسمتي از پالک شماره باقيمانده -183اصلي پاچنار بخش 10مشهد از محل مالکيت محمدرضا اعتماد
رضايي محرز گرديده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين نوبت آگهي به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود
را به مراجع قضايي تقديم نمايند .بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکيتصادرخواهدشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 96/01/15:تاريخ انتشار نوبت دوم96/01/31:
م.الف -12351رئيس اداره ثبت اسناد و امالک ناحيه دو مشهد
نوبتسوم
آگهيمفقودي
مدرك فارغالتحصيلي متعلق به آقاي سيدمحمود رضوي فرزند سيدمحمدكاظم به شش  306-008884-5صادره از
سيرجاندرمقطعكارشناسيپيوستهرشتهمهندسيبرققدرتصادرهازواحددانشگاهنجفآبادبهشماره12921000154
سیرجان
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهیحصروراثت
آقای مهدی اس��ماعیلی مال احمد دارای شناس��نامه ش��ماره  37061به شرح دادخواس��ت به کالسه 1/96ش96/
از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی اس��ماعیلی مالاحمد
به شناس��نامه ش��ماره  2در تاریخ  95/10/12در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر به:
قالذکرمتولد 1362پسرمتوفی
-1متقاضیبامشخصاتفو 
 -2محمد اسماعیلی مالاحمد شش 0481252959متولد 1382پسر متوفی
 -3مینا اسماعیلی مالاحمد شش 3926متولد 1362دختر متوفی
 -4زهرا اسماعیلی مالاحمد شش 32624متولد 1367دختر متوفی
 -5فاطمه اسماعیلی مالاحمد شش 0481123296متولد 1380دختر متوفی
 -6راضیه دانشیان ترکده شش 662متولد 1344زوجه متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان قرچک تقدیم
دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
5519مالف -رئیس شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان قرچک

