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سال چهاردهم یکشنبه 22مرداد 1396شماره3703

واعظی خواستار شد؛

نخست

بوکارهای مجازی
تعیین بیمه و مالیات برای کس 
وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات درباره نحوه پرداخت مالیات توســط
بوکارهای مجازی مانند اسنپ و تپســی و ...گفت :فضای مالیات این
کســ 
بوکارهای الکترونیکی باید شفاف شود.
کس 

گروه فناوری -ایرانیــان رکورد کانالهای
فارسیزبان تلگرام را شکستند .هر ایرانی عضو
 ۱۸کانال تلگرامی اســت و حدود  720میلیون
عضویت دراین کانالها ثبت شده است.
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور
از شکســتن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب
در کانالهــای عمومی فارســیزبان تلگرام
خبر داد.
مسعود اسدپور ،سرپرست پژوهشگاه فضای
مجازی کشور گفت :براســاس آمارهای مرکز
ملی فضای مجازی تعــداد کانالهای عمومی
فارسیزبان تلگرام امروز از مرز  ۵۵۵هزار کانال
گذشته و مطالب منتشرشده در این کانالها نیز
رکورد انتشار یک میلیارد مطلب را شکسته و به
عدد  ۱/۱میلیارد نزدیک شده است.
وی گفــت :با توجه بــه اینکه کل صفحات
سایتهای فارســیزبان در اینترنت حدود 1/2
میلیارد تخمین زده میشــود ،میتوان گفت از
نظر شاخص تعداد مطالب منتشرشده ،پیامرسان
تلگرام به تنهایی و صرفا در کانالهای عمومی آن از
سال  ۱۳۹۴که امکان ایجاد کانال در تلگرام فراهم
شده ،قابلیت رقابت با تمام محتوای تولیدشده در
تمام سایتهای فارسیزبان در طول سالیان اخیر
را پیدا کرده است.
اسدپور با اشاره به اینکه این پیامرسان بر اساس
میزان انتشار روزانه دو تا سه میلیون مطلب ،تا آخر
مهرماه امسال از سایتها نیز پیشی خواهد گرفت،
تاکید کرد :در صورتی که حجم مطالب تولیدشده
در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای دیگر نیز

بوکارهای الکترونیکی وقت
محمود واعظی اظهارداشت :باید در رابطه با کس 
بیشتری بگذاریم و دنبال کنیم تا مشکل بیمه آنها حل شود و فضای مالیاتی
آنها نیز شفاف شود.
بوکارها باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد
وی در ادامه افزود :این نوع کس 
و نیازمند قوانین خاص خودشان هستند تا بتوانند خدمات بهتر و بیشتری داشته
باشند و همه اینها باید دنبال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به این سوال که آیا شما و
دولت موافق پرداخت مالیات توسط این شرکتها هستید یا خیر ،گفت :اینها
باید روشن شود .در عین حال باید حرفشان را هم بشنویم و مسایلشان را
بوکارهای
بوکارهای الکترونیکی مشابه کس 
درک کنیم .به هر ترتیب کس 
ستنی قدیم نیست و باید بر اساس واقعیتهایی که دارند ،برایشان مالیات
و بیمه مشخص کنیم.

رکورد مطالب کانالهای فارسیزبان شکست؛

هر ایرانی عضو  ۱۸کانال تلگرامی

به آمار تلگرام اضافه شــود .میتوان گفت حجم
تولید مطالب در طول یک سال این شبکهها با

چین با استفاده از یک ماهواره کوانتومی و با فناوری غیرقابل هک
رمزنگاری کوانتومی ،موفق شده است از فضا به زمین اطالعاتی ارسال
کند.محققان در اقدامی بــزرگ و برای اولین بار در چین و دنیای
ارتباطات کوانتومی ،در پروژه آزمایشهای کوانتومی مقیاس فضایی
( )QUESSاز یــک ماهواره کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی برای
ارسال اطالعات از فضا به زمین استفاده کردند .این دادهها به دلیل
استفادهازفناوریتوزیعکلیدکوانتومی(،)QKDغیرقابلهکشدن
هستند .پیش از این در آگوست ۲۰۱۶از این فناوری برای اولین بار در
ارسال دادهها از ماهواره استفاده شد.امروزه ،رمزگذاری دادهها بر اساس
معادالت ریاضی مرسوم انجام میشود؛ این روش رمزگذاری در اکثر
موارد ،روشی ایمن در برابر هک شدن است ،اما با توجه به اطالعاتی

کل مطالب تولیدشده از ابتدای ایجاد وب فارسی
تاکنون فراتر خواهد رفت.

سرپرست پژوهشــگاه فضای مجازی کشور
با بیان اینکــه از میان  ۵۵۵هزار کانال عمومی

از گوشه و کنار

ارسال اطالعات از فضا به زمین با ماهواره کوانتومی؛

آیندهای غیر قابل هک شدن

ت آمده است ،رایانش کوانتومی توانایی
که در حال حاضر ب ه دســ 
تغییر این روش رمزگذاری را خواهد داشت .از این رو ،چین امیدوار
است با رمزنگاری کوانتومی ،روش رمزگذاری را تغییر دهد .فناوری
توزیع کلید کوانتومی برای انتقال دادهها ،از فوتونها استفاده میکند؛
این ویژگی موجب میشود دو کاربر مختلف در دو مکان متفاوت ،با
یکدیگر یک رشته تصادفی معمولی از بیتها که آن را کلید مخفی
مینامند ،ایجاد کنند.این روش رمزگذاری ،غیرقابل هک شدن است،
زیرا هیچ راهی برای کپی کردن یک فوتون با یک روش دقیق برای

آگهیحصروراثت
خانم رقیه زهدی شریف فرزند علی دارای شناسنامه 3486به شرح دادخواست به کالسه 960358از این شورا درخواست
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی زهدی شریف فرزند محمد ابراهیم به شناسنامه 91در
تاریخ 96/5/1اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1سعید زهدی شریف شش 23066پسر
 -2مجید زهدی شریف شش 6443پسر
 -3زهرا زهدی شریف شش 890دختر
 -4رقیه زهدی شریف شش 3486دختر
 -5فرخلقا روحی شش 3247همسر
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 آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضیشعبههفتمشورایحلاختالفشهرقزوین

هک کردن وجود ندارد و اندازهگیری یک فوتون آن را مختل خواهد
کرد و کاربر از این اختالل آگاهی پیدا میکند.
فناوری رمزنگاری کوانتومی میتواند پیامدهای بسیار زیادی بر
بوکار آنالین امنیت باالتری خواهد
امنیت سایبری داشته باشد؛ کس 
داشت و تجارت الکترونیک از مشکالت هک شدن و دزدی هویت
رهایی خواهد یافت .این فناوری همچنین مشکالتی برای جاسوسی
مکالماتشخصیتوسطدولتهاایجادخواهدکرد؛هدفیکهرهبران
وسازمانهایجهانیبهدنبالآنهستند.گذرگاهارتباطیساختهشده

یاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبت 
برابــر رای شــماره  139660324002000704مورخه 1396/3/28هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین
محمدی منش فرزند عبداله به شماره شناسنامه 18205و کد ملی 3520176416صادره از دشتستان در 2/8دانگ مشاع
از ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 116950مترمربع پالک شماره 1788اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت
ملک برازجان اراضی روستای زیارت خریداری شده از آقای عباس روزبه و شرکاء محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 .صدور سند مالکیت مانع مراجعه
متضرر به مراجع ذیصالح قانونی (دادگاه) نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 96/5/7:تاریخ انتشار نوبت دوم96/5/22:
597مالف -رییس ثبت اسناد و امالک برازجان

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
نظربهاینکهدراجرایقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره1396-1223
ی منصور عفری شــماره شناســنامه 56صادره از اهواز فرزند دبس دارای کد ملی شماره
مورخ 96/4/17تصرفات آقا 
 1754202586نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 100متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک 2620باقیمانده واقع در
بخش دو اهواز اخبارخروجی به نام حاجی جان دولتی احمد حسین دولتی احدی از ورثه منجر به صدور رای گردیده برابر
ماده 3قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هرکس نسبت به تصرفات
مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به
اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نماید و معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواستبهمقاماتقضاییتقدیموگواهیتقدیمدادخواستاخذوبهادارهثبتمحلتحویلنماید.بدیهیاستدرصورت
عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/5/22:تاریخ انتشار نوبت دوم1396/6/7:
5/ 1613مالف -نصرتاهلل -کفیل اداره ثبت و امالک ناحیه دو اهواز

یاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبت 
برابر رای شــماره  1396603180020001269مورخ  96/4/22هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک انزلی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جعفر
داله به شماره شناسنامه 151صادره از زنجان در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت
خاتمی فرزند زی 
 167مترمربع پالک فرعی 6132از 3897از 2و 3از 645اصلی واقع در بندر انزلی ،غازیان ،کوچه بابالحوایج 8بخش 8گیالن
خریداری از مالک رسمی آقای اسداله حدادی و سکینه خاکباز محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند،
میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 96/5/8:تاریخ انتشار نوبت دوم96/5/22:
2723مالف -پرویز حیدری -رئیس ثبت اسناد و امالک انزلی

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
نظربهاینکهدراجرایقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیبرابررایشماره1396-1224
ی منصور عفری شــماره شناســنامه 56صادره از اهواز فرزند دبس دارای کد ملی شماره
مورخ 96/4/17تصرفات آقا 
 1754202586نسبت به یکباب ساختمان به مساحت 200متر مربع در قسمتی از ششدانگ پالک 2620/14باقیمانده واقع
در بخش دو اهواز اخبارخروجی آقایان دولتی /منجر به صدور رای گردیده برابر ماده 3قانون مزبور مراتب در دو نوبت
به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی میگردد تا هرکس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته
باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را مستقیما به اداره ثبت اسناد و امالک اهواز تسلیم و
رسیددریافتنمایدومعترضمکلفاستظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراضدادخواستبهمقاماتقضاییتقدیمو
گواهی تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نماید .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر
اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول1396/5/22:
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/6/7:
5/1616مالف -نصرتاهلل -کفیل اداره ثبت و امالک ناحیه دو اهواز

مديريتمحترمروزنامهصنعت
آگهيابطالقراردادتخصيصزميندرشهركصنعتيايالم

آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رای شماره 139660301060003953هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
ی حسین عابدینی فرزند
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقا 
ن به مساحت  414مترمربع
گ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آ 
شکراله به شماره شناسنامه  1393صادره از در ششدان 
ی خانم مریم صلواتی محرز گردیده است .لذا به
پالک 467فرعی از 111اصلی واقع در شهر ورامین خریداری از مالک رسم 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 1396/05/22:تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/05:
ف -308محمد رحیمپور راینی -رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین
مال 
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره  139560301060014833و اصالحی  139660301060004460هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکورامینتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضی آقای سید اصغر حسنی فرزند سید مصطفی به شماره شناسنامه 339صادره از ورامین در ششدانگ یک باب خانه به
مساحت 1701/63مترمربع پالک 141فرعی از 1238اصلی واقع در قریه هفت جوبه ورامین خریداری از مالک رسمی وراث
سید مصطفی حسینی و سید مجتبی حسینی احد از ورثه سید عبداله حسینی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 1396/05/22:تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/5:
ف -307محمد رحیمپورراینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ورامین
مال 
آگهیحصروراثت
آقای محمد وطن دوست تمرچیان دارای شناسنامه شماره 1289949935به شرح دادخواست به کالسه 1/263تقدیم این
شورا نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه 2899499033در تاریخ
 95/8/2فوت نموده و ورثه آن مرحوم منحصر است به .1:محمد وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه2899499351
تاریخ تولد 46/4/1صادره از پیرانشهر پسر متوفی .2رسول وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه 2899499602تاریخ
تولد  54/6/27صادره از پیرانشهر پسر متوفی  .3جنگی وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه  2899119702تاریخ
تولد 59/6/15صادره از پیرانشهر پسر متوفی.4هیوا وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه 2890125130تاریخ تولد
 95/12/3صادره از پیرانشهر پسر متوفی .5سعادت وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه 2899119680تاریخ تولد
 57/4/12صادره از پیرانشهر دختر متوفی -6عظیمه وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه 2899119699تاریخ تولد
 58/3/30صادره از پیرانشهر دختر متوفی  . 7بهاره وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه  2899119710تاریخ تولد
 62/5/24صادره از پیرانشهر دختر متوفی  -8احمد وطن دوست تمرچیان به شماره شناسنامه  2890057161تاریخ تولد
 69/8/8صادره از پیرانشهر پسر متوفی -9زینب احمدی به شماره شناسنامه 2899499815تاریخ تولد 1333/6/10صادره
از پیرانشهر همسر متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 362قانون امور حسبی را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هر کسی اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک
ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
سالمپیشدار-رئیسشعبهاولشورایحلاختالفشهرستانپیرانشهر
آگهیمفقودي
برگ ســبز و كارت پژو  405مدل  88رنگ نوكمدادي پالك  838-94ب  32شــماره موتور  12488024859شاســي
 NAAM 01 CA 19 K 94279 5مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سيرجان

با سالم و احترام
عطفبهدرخواستآقايعلياشرفناصرمنشبهشماره 527مورخ 96/02/11درخصوصاعالممفقوديدفترچهحقانتفاعاز
قراردادشماره 1965مورخ 75/9/7واقعدرشهركصنعتيايالموصدوردفترچهالمثنيوباتوجهبهنقلوانتقالقراردادمذكور
در تاريخ 96/5/3به نام خانم مريم پاكزاددهبااليي ،بنا به درخواست نامبرده دفترچه قرارداد مذكور نسخه متقاضي از تاريخ
 96/02/11از درجه اعتبار ساقط ميباشد و اين گواهي جهت ثبت در روزنامه صادر گرديد و فاقد ارزش ديگري ميباشد.
مرتضيدارايي-رئيسهياتمديرهومديرعامل
آگهیابالغیه
احترامادرخصوصپروندهکالسه960022خواهانمعینشرعپسندبهطرفیتخواندهموسیپیرمردوندچگینیبهخواستهمطالبه
ندادرسیمدنی
وجهچککهدرشعبه 9درحالرسیدگیمیباشد،خواندهمذکورمجه و لالمکاناست.لذابااستنادبهماده 73آئی 
قالذکر
مصوب 1379تقاضای انتشار یک نوبت آگهی به هزینه خواهان در جراید کثیراالنتشار مورد تقاضا میباشد تا خوانده فو 
جهت رسیدگی درتاریخ  1396/6/25راس ساعت  11صبح در شعبه  9واقع درگیالن رشت رازی مجتمع شورای حل اختالف
طبقه 1حاضر شود .در صورت عدم حضور مبادرت به اتخاذ تصمیم قانونی خواهد شد.
3107مالف -عاطفه سراوکی -مسوول دفتر شعبه 9شورای حل اختالف رشت
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابررأیشماره 139560306266000268هیأتاولموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسند
رسمیمستقردرواحدثبتیملکمشهدناحیهسهتصرفاتمالکانهبالمعارضمتقاضیآقایمرتضیغالمیفرزند:غالمحسین
به شماره شناسنامه 277صادره از مشهد در یک باب خانه به مساحت 112/5متر مربع پالک فرعی از اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک باقیمانده یک فرعی از  238اصلی واقع در بخش  9مشهد سیدی خلج  14حقیقی  7پالک  8خریداری از مالک
رسمی سید امیر سیدی حالج محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود 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 96/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم96/06/07 :
مشهد

مالف -2016رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 1396/05/15-139660306007001247کالسه پرونده 92/509هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکتربتجامتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیآقایمنوچهرمصطفیمرویلنگریفرزندعبدالکریمبهشمارهشناسنامه 886صادرهازتربتجامدریکبابمنزل
مسکونی به مساحت 125متر مربع پالک 1880فرعی از -3اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13مشهد حوزه ثبت ملک
تربت جام واقع در خیابان قبا بعد از مدرسه مشکینی خریداری از مالک رسمی آقایان براتعلی چوبدار خداشناس و ورثه خان
محمد ایرانی علیخواجه و محمد جان حیاتی و جان میرزا غوریانی و ورثه محمد حسین اسدی و ورثه علی جان رمضانی و جان
میرزاخانیخوبردوبازقلیجپهلوانیفرومنصوربایزدیوایوبنداییومراداسدیوکمالعلیشاهیویوسفدربارپناهورجب
دشتیسرتختیوماندگاریوسفیوبانونوریرامییادگاریودینمحمدایرانیعلیخواجهومحمدرضامحمدیعلیخواجه
ورحمتالهمحمدیعلیخواجهوگوهرتاجبخشوالهوردیوفانیفردوقلیجیوسفیزادهوورثهیوسفافشاریامیرآبادی
ورمضانخانیخوبردواسماعیلاسدیرسولآبادیویوسفایرانیعلیخواجهویوسفیاریپورخلیلیهاوبراتعلیرونجیو
نزادهوورثهابراهیمتاجیخویردوورثهرمضانعلیبیکی
فزادهوصفرامانزادهورحمانمحمدیوتاجمحمداما 
ذوالفقاریوس 
حاله افشاری و غالم احمد افشاری و غالم نبی افشاری و کریم برنقری محرز گردیده
و شاه محمد ساالری فرد و نسا نیک و ذبی 
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -591رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 1396/05/07-139660306007001070کالسه پرونده 95/243هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیحوزهثبتملکتربتجامتصرفاتمالکانهبالمعارض
متقاضیآقایعلیبراتیقلعهشیریفرزندمحبعلیبهشمارهشناسنامه 310صادرهازتربتجامدریکبابمنزلبهمساحت
 371/85مترمربعپالک 2336فرعیاز-166اصلیواقعدرخراسانرضویبخش 13مشهدحوزهثبتملکتربتجامواقعدر
فازیکفرهنگیانحاشیهبلوارشهیدباهنرپالک 24خریداریازمالکرسمیآقایمحبعلیبراتیقلعهشیریمحرزگردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیموپسازاخذرسید،ظرفمدتیکماهازتاریختسلیماعتراض،دادخواستخودرابهمراجعقضاییتقدیمنمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -584رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

فارسیزبان بیش از  ۲۰هزار کانال دارای حداقل
پنج هزار عضو هستند ،تصریح کرد :از میان مطالب
منتشرشــده در کانالهای تلگرام  ۸۸درصد به
صورت تولید مطلب جدید و  ۱۲درصد آن بازنشر
(فوروارد) مطالب کانالهای دیگر بوده است .البته
حجم قابل توجهی از این مطالب تولیدی ،کپی
مطالب کانالهــای دیگر بوده که در جای خود
قابل بررسی است.
وی افزود :مجمــوع تعداد اعضای کانالها
نزدیک به  ۷۲۰میلیون اســت که با توجه به
اعــام تلگرام درخصوص وجــود  ۴۰میلیون
اکانــت از کاربران ایرانی نشــان میدهد هر
کاربر به طور متوسط در  ۱۸کانال عضو است
که متوسط سن این کانالها  ۳۱۲روز بوده و
به طور متوسط  ۱۲۹روز یعنی  ۴۱درصد این
روزها را فعال بودهاند.
اسدپور با اعالم اینکه نزدیک به  ۷۰درصد
این کانالها در یک ماه اخیر فعالیت داشتهاند
و  ۳۰درصــد این کانالهــا در یک ماه اخیر
هیچگونــه فعالیتی از خود نشــان ندادهاند،
گفت :مطالب منتشرشــده در کانالها به طور
متوسط  ۱۱۲۵بازدید داشتهاند و در مجموع
کل بازدید مطالب کانالها به رقم  1/2تریلیارد
بالغ میشود .این آمارها نشان میدهد هر کاربر
فارسیزبان به طور متوسط  ۳۰هزار مطلب از
کانالهای تلگرام مطالعه کرده است که با فرض
صرف حدود یک دقیقه وقت برای هر مطلب،
این کانالها منجر به افزایش سرانه مطالعه به
میزان  ۵۰۰ساعت شدهاند.

توسط چین ،مسافتی در حدود ۱۲۰۰کیلومتر از فضا به زمین طی
خواهد کرد و تا ۲۰برابر بازدهی بیشتری نسبت به فیبر نوری با طول
برابر خواهد داشت .مسافت طیشده در این انتقال بسیار بیشتر از
محدودیتچندصدکیلومتریشناختهشدهقبلیاست.ایندستاورد
در نتیجه حرکت کلی چین برای حضور گسترده در فضا تا سال
 ۲۰۳۰بوده است؛ برنامهای که شامل سفر به مریخ در سال ۲۰۲۰
نیزهست.چینباپایگاهزمینیشبکهتوزیعکلیدکوانتومیوسیستم
جهانی تعامل ماهوارهای ،رویای داشتن یک شبکه قدرتمند و جهانی
امن برای آینده در سر دارد و این انتقال داده ،اولین قدم برای به واقعیت
ل شدن چنین دیدگاهی است.
تبدی 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1396/05/15 -139660306007001261کالسه پرونده  95/347هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نور محمد مشــفق فرزند دین محمد به شــماره شناسنامه  966صادره از تایباد در
یک باب ساختمان مشمل بر مغازه فوقانی و تحتانی به مساحت  74/4متر مربع پالک  14فرعی از  -28اصلی واقع در
خراسان رضوی بخش  13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در انتهای خیابان معدن جنب عطاری حاجی لطفی از
محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین 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 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -590رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1396/05/15 -139660306007001259کالسه پرونده  95/346هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نور محمد مشفق فرزند دین محمد به شماره شناسنامه  966صادره از تایباد در یک
باب ساختمان مشمل بر مغازه فوقانی و تحتانی به مساحت  47متر مربع پالک  14فرعی از  -28اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش  13مشــهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در انتهای خیابان معدن جنب عطاری حاجی لطفی از محل
مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین 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 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -589رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  1396/03/10 -139660306007000354کالسه پرونده  94388هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن نیک روش فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه  104صادره از تربت جام در
یک باب منزل با بنای گلی و گنبدی به مساحت  245/1متر مربع پالک شماره  -724اصلی واقع در خراسان رضوی بخش
 13مشــهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در نبش گلستان  12خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا نیک روش
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 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 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -587رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1396/05/04 -139660306007000981کالسه پرونده  93/1050هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
ی هادی دادگر فرزند محمد به شماره شناسنامه  355صادره از تربت جام در یک دانگ
مالکانه بالمعارض متقاضی آقا 
و نیم مشــاع از ششدانگ یک باب مغازه به مســاحت  22/35متر مربع پالک  3فرعی از  -380اصلی واقع در خراسان
رضوی بخش  13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در خیابان المهدی نبش المهدی  2خریداری از مالک رسمی
آقای حاج محمد دادگر محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین 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 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -586رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1396/05/15 -139660306007001257کالسه پرونده  95/345هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالحمید مشفق فرزند دین محمد به شماره شناسنامه  1279صادره از تایباد در
یک باب ساختمان مشمل بر مغازه فوقانی و تحتانی به مساحت  20/4متر مربع پالک  14فرعی از  -28اصلی واقع در
خراسان رضوی بخش  13مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در انتهای خیابان معدن جنب عطاری حاجی لطفی از
محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین 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 1396/05/22 :تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -585رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1396/05/15 -139660306007001255کالسه پرونده  92/1490هیأت اول موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال اسحاق احمدی فرزند محمد به شماره شناسنامه  106صادره از تربت جام در یک
باب منزل نیمه ساز به مساحت  281/2متر مربع پالک  12فرعی از  -1439اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 13
مشهد حوزه ثبت ملک تربت جام واقع در خیابان علیمردانی  14میالن اول سمت چپ خریداری از مالک رسمی آقای
فریدون جامی االحمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
میشود .در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار
اولین 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 اول1396/05/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1396/06/07 :
مالف -588رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام

خبر

ایران در میان ۱۰کشور برتر دنیا در حوزه پهپاد

مهر -دبیر اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران گفت :ایران در بحث
پهپادها در میان  ۱۰کشور برتر دنیا قرار دارد.
حامد سعیدی ،گفت :خوشبختانه کشور ما طی چند سال گذشته در
موضوع پهپادها پیشرفتهای فراوان داشته و امروز قوانین مثبتی در این
راستا وجود دارد.
وی ادامــه داد :تا امروز  ۲۵۰۰نفر در ســامانه پهپادها ثبتنام کرده
و تشــکیل پرونده دادهاند و  ۲۵۰۰نفر دیگر نیز در انتظار نامنویســی
هستند.
دبیراتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران تصریح کرد :جمهوری اسالمی
ایران در میان  ۱۰کشور برتر دنیا در حوزه پهپاد قرار دارد و به طور حتم
با ادامه این مسیر جایگاه بهتری به کشور خواهد داد.
سعیدی یادآور شــد :خوشــبختانه امروز پهپادهای غیرنظامی در
عملیاتهای هوایی به رسمیت شناخته شده و شاهد فعالیتهای گسترده
در حوزههای مختلف هستیم.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به الزامات قانونی استفاده از پهپادها
نیز گفت :هماهنگیهای الزم با دستگاههای مختلف امنیتی انجام شده و
شرکتهای دارای صالحیت میتوانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.
عضو هیات مدیره اتحادیه هوایی و فضایی ایران با بیان اینکه متناسب
با شرایط منطقه اجازه استفاده از پهپاد داده میشود ،گفت :باید تمامی
فعالیتها با یک روال استاندارد باشد و الزامات امنیتی مناطق مختلف برای
استفاده از پهپاد مدنظر قرار داده شود.
سعیدی ادامه داد :استان فارس در این خصوص پیشگام است و در حوزه
نقشهبرداری هوایی ،صدا و سیما و ...فعالیتهایی انجام شده و از طرفی از
ورود شرکتهای بدون صالحیت نیز جلوگیری میشود.
دبیر اتحادیه هوایی و فضایی ایران تاکید کرد :پالکگذاری پرندهها از
امروز در شیراز آغاز شد و پرندههای دارای پالک در سامانه جامع کشوری
مشخصهستند.

نمادالکترونیکبرای ۲۸هزارفروشگاهاینترنتی
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت ۲۸ :هزار
فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.
فرانک اســکویی ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به فروشــگاههای
بوکارهای آنالین را در راســتای ســاماندهی این
اینترنتی و کســ 
بوکارها و نیز اطمینان از درگاه پرداخت این ســایتها برای
کســ 
فروش آنالین عنوان کرد.
وی با تاکید براینکه هماکنون نزدیک به ۲۸هزار فروشگاه اینترنتی نماد
بوکارها
الکترونیکی دارند ،افزود :درگاه و وبسایت سرویسدهی این کس 
امکان پرداخت را دارد.
اســکویی خاطرنشان کرد :عالوه بر این حدود  ۱۰هزار تقاضا نیز در
سیستم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی،
به ثبت رسیده است که البته برخی فقط اطالعاتشان را وارد کردهاند و
پروندهشان فعال نیست.
معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
بوکارهای
از تالش برای مقرراتزدایی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کس 
بوکارهای صنفی
نوپا و استارتاپ ،به مهر گفت :از آنجایی که تمامی کس 
برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ابتدا باید از اتاق اصناف پروانه فعالیت
بوکارهای نوپا
بگیرند ،تالش براین است که این مقررات و الزام برای کس 
تسهیل شود.
وی تاکید کــرد :در این زمینه با هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد
وارد مذاکره شدهایم.

تراشهای که اجزای آسیبدیده بدن را
بازسازی میکند

فارس -محققان تراشهای تولید کردهاند که قادر به ارسال پالسهای
الکتریکی برای پوســت بدن انســان به منظور برنامهریزی آن و احیای
ارگانهای آسیب دیده افراد است.
این دستاورد ،انقالبی در دنیای پزشکی محسوب میشو د زیرا از این
پس سلولهای بدن میتوانند به طور خودکار برای بازسازی جراحات و
التیام بخشیدن به مشکالت نقاط مختلف بدن وارد عمل شوند.
این روش ،درمان بیماریهای صعبالعالجی مانند پارکینسون ،انواع
ســرطانها و تومورهای مغزی را به شدت متحول میکند .همچنین از
ایــن طریق به راحتی میتوان بافتها و ارگانهای آســیبدیده بدن را
ترمیم کرد.
دانشمندان میگویند پوستهای دارای قابلیت برنامهریزی به این شیوه
را میتوان به شکل یک وصله به ارگان آسیبدیده متصل و پالس الکتریکی
را به آن تزریق کرد تا بلوکهای جدیدی از بخش آسیبدیده بدن ساخته
و آن قسمت ترمیم شود.
روش یادشده انتقال نانوی بافت نام گرفته و توسط دانشمندان دانشگاه
اهایو ابداع شده است .پوست با استفاده از این روش به یک کارخانه بازسازی
ســلول مبدل میشود و با استفاده از آن میتوان هر نوع سلولی را برای
ترمیم زخمها یا جایگزینی بافتهای قدیمی و کهنه و حتی ترمیم اندامها
و رگهای خونی به کار گرفت.

واتسآپ سیستم پرداخت ارائه میکند

زومیت -واتسآپ قصــد دارد با عرضه سیســتم پرداخت خود،
اپلیکیشنی کاربردیتر در اختیار کاربران قرار دهد.
به نظر میرســد دیگر سیســتم دریافت و پرداخت دیجیتال به
موبایلبانک یا همراهبانک محدود نیســت و رفتهرفته اپلیکیشنهای
مختلف از جمله نمونههای پیامرســان نیــز از این قابلیت کاربردی
پشتیبانی خواهند کرد.
ل مدتی است که تنها محدود به تراکنشهای
سیستم پرداخت موبای 
بانکی نیست و عالوه بر سیستمهای پرداخت موبایل که توسط کمپانیهایی
چون اپل ،سامسونگ و الجی معرفی شده ،حاال نوبت به اپلیکیشنهای
مختلف رسیده است .برای مثال امکان واریز وجه از طریق فیسبوکمسنجر
در بازار آمریکا وجود دارد و به نظر میرسد این ویژگی بهزودی به واتسآپ
نیز نفوذ خواهد کرد.
ناگفته نماند در اپلیکیشنهای وطنی نیز بهتازگی قابلیتهای پرداخت
و دریافت وجه به چشم میخورد.
البته به نظر میرسد قابلیت پرداخت واتسآپ هنوز کامل نشده است و
نمیتوان آن را صد درصد کاربردی دانست .اما انتظار میرود این سیستم
نیز مانند دیگر سیستمهای پرداخت موبایل که تاکنون دیدهایم کار کند.
امکان اتصال کارت بانکی و کارتهای اعتباری به حساب واتسآپ وجود
دارد و دریافت و پرداخت و شارژ کارتهای اعتباری از این طریق انجام
خواهد شد.
همانطور که گفتیم ،واتسآپ اولین پلتفرم پیامرسانی نیست که از
سیستم پرداخت موبایل پشتیبانی میکن د اما زمانی که نسخه نهایی این
سیستم عرضه شود ،با توجه به تعداد کاربران واتسآپ انتظار میرود با
یک قابلیت کاربردی و مفید روبهرو باشیم.

