
بی اطالعیم

چند روز پیش یکی از دوس���تان پرسید، ماجرای فالن 
پروژه ای که اخیرا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات راه 
افتاده، چیست؟ پرسیدم شما می دانی راه افتاده است؟ با 

تعجب گفت، مگر می شود چیزی درباره آن نشنیده  باشی؟
گفتم، البته که شنیده ام و مگر با وجود احاطه در میان 
انبوهی از رسانه هایی که صرفا نقش یک لوله برای انتقال 
محتوا را بازی می کنند، از تحمیل و مواجهه ناگزیر با این به 
اصطالح »اخبار« فرار کرد. امروز سر در هر فضایی اعم از 
رسانه ها و شبکه های اجتماعی که بکنید یک دو جین از این 

لوله ها در حال خالی کردن محتوا روی سر مردم هستند.
طرف که متعجب شده بود، گفت می خواهی بگویی این 
طرح اصال راه اندازی نش���ده اما رسانه ها خبر آن را منتشر 

کرده اند؟!
گفتم برای پاسخ به این سوال باید پرسید منظور از کلماتی 
همچون »طرح«، »راه اندازی«، »رسانه« و »خبر« چیست؟ 
اما برای آنکه کار را کمی راحت کنم، امتحانش آسان است، 
چرا به خود آن رسانه هایی که این خبر را منتشر کرده اند، 
زنگ نمی زنی و چند سوال ساده نمی پرسی تا مطمئن شوی 
این طرح راه افتاده یا آنکه رسانه های مد نظرت صرفا مشتی 
ادعا، حرف و کلمه را از این سو به آن سو پخش کرده اند و 

یک کلمه بیشتر هم نمی دانند؟
شروع کرد به پرسیدن سوال بعدی که مگر می شود ...، که 
حرفش را قطع کردم و گفتم چی؟ مگر می شود رسانه هر 
چیزی را به عنوان خبر منتشر کند؟ بله که می شود! البته 
باز هم تاکید می کنم که ابتدا منظورت از رسانه و خبر را 
اول شفاف کن.  در تعریف حرفه ای، رسانه در قبال محتوایی 
که منتشر می کند، مسوولیت دارد و برای مثال نباید خبر 
جعلی منتشر کند. منظور از خبر جعلی هم صرفا دروغ بستن 
به شخص و مجموعه خاصی نیست، بلکه انتشار محتوای 
بدون سند و پش���توانه به نقل از یک مسوول یا نهاد هم، 
خبر جعلی محسوب می شود و باید از انتشار آن خودداری 
کرد یا حداقل به جای شیوه مرسوِم وی گفت، وی افزود، از 
جایگزین های مطمئن، همچون وی مدعی شد و وی ادعا 

کرد، استفاده شود.
درغیر اینصورت، رسانه نیز در ترویج یک دروغ و متعاقب 
آن فریب مخاطب، نقش دارد و مس���وول است. اما وقتی 
مخاطب مفهوم یک »رسانه واقعی« را با »ابزارهای رسانه ای« 
که ش���امل روزنامه، میکروفون، ضبط صوت، شبکه های 
اجتماعی، سایت، خبرگزاری، رادیو و تلویزیون است، یکسان 

تصور کند، باید هم به اشتباه بیفتد یا متعجب شود.
در نهایت به آن دوس���ت گفتم ک���ه حداقل خوِد من 
از طرحی که پرسیدی، همچون بس���یاری از افراد دیگر، 
بی اطالعم و لذا از انتشار آن خودداری کرده و الجرم از اظهار 

نظر درباره چیزی که نمی دانم نیز معذورم.

سیستم عامل بومی موبایل 
طراحی شد

معاون وزیر ارتباطات با بیان طراحی و نصب سیستم 
عامل بومی روی برخ���ی تلفن های همراه موجود در 
بازار گفت: این سیس���تم با هدف تضمین استقالل و 

امنیت در استفاده از تلفن  همراه ساخته شده است.
مهر - امیر ناظمی در مورد اقدام برای تولید یک 
سیس���تم عامل بومی تلفن همراه با هدف مقابله با 
وابستگی های خارجی و حفظ استقالل کشور در زمان 
تحریم، گفت: موضوع سیستم عامل بومی چند پیش 
فرض متفاوت در ذهن مخاطب ایجاد کرده است؛ به 
این معنی که برخی فکر می کنند این سیستم عامل 
قرار است جایگزین همه سیس���تم عامل های تلفن 

همراه شود اما اینگونه نیست.
وی با بیان اینکه این سیستم عامل به صورت اپن 
سورس )کدباز( شخصی سازی ش���ده و پاسخگوی 
نیاز مردم اس���ت، گفت: این سیس���تم با این هدف 
طراحی شده که مطمئن باش���یم اطالعات ما از آن 
درز نمی کند. در همین حال اطمینان داشته باشیم 
که نسبت به این سیستم عامل ش���نود و تهدیدی 

وجود ندارد.
ناظمی ادامه داد: ما نیز سیستم عامل بومی را شاید 
برای نیاز یک درصد کشور طراحی کرده ایم اما باید به 
این میزان نیاز هم پاسخ داد و با توجه به تاکیدمان بر 
حفظ استقالل ضرورت این سیستم احساس می شود 
که اگر دیگران تصمیم گرفتند اپلیکیش���ن های ما را 
حذف کنند، ما سیستم عاملی داشته باشیم که اختیار 
عمل در دست خودمان باشد و اپلیکیشن های ما از 

آن حذف نشود.
وی با بیان اینکه قرار نیس���ت دولت سیس���تم 
عامل بومی بنویس���د و این کار توسط پژوهشگاه ها 
و دانشگاه ها انجام شده اس���ت، گفت: لینوکس یک 
سیستم عامل کد باز است و بیس اولیه اندروید تلفن 
همراه نیز اپن سورس اس���ت که روی آن امکاناتی 
قرارگرفته اس���ت. وی ادامه داد: با یکی از برندهای 
خارجی تلفن همراه که حدود ۸ درصد بازار ما را در 
اختیار دارد نیز برای نصب این سیستم عامل بومی 
روی گوشی های آن شرکت، وارد مذاکره شده ایم. این 
اقدام متداولی است و روی برخی گوشی های دیگر نیز 
تست شده است. رییس سازمان فناوری اطالعات با 
بیان اینکه این سیستم آماده است و آن را به زودی 
اعالم عمومی می کنیم، تاکید کرد: هدفمان این است 
که یک محصول کاماًل بومی مطمئن و مستقل و ایمن 
داشته باشیم که در صورت نیاز بتوانیم آن را جایگزین 

نیازهای خارجی کنیم.
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گزارشی از آدرس غلط فدراسیون والیبال علیه اپراتور اول ارتباطی

همراه اول با فدراسیون والیبال تسویه کرده است

فناوران - رییس قوه قضاییه در نخستین جلسه شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی که با حضور مسووالن عالی قضایی، وزرای دادگستری و ارتباطات، فرمانده نیروی انتظامی و یکی از اعضای کمیسیون قضائی 
مجلس شورای اسالمی برگزار شد، با تاکید بر لزوم تدوین هر چه سریع تر آیین نامه های مقرر در قانون دادرسی الکترونیکی تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسایلی که در تدوین آیین نامه ها باید مدنظر قرار گیرد، توجه 

به موضوع امنیت داده ها و صیانت از اطالعات مردم و دستگاه هاست که با استفاده از تجربیات موجود باید در این زمینه پیوست های امنیتی الزم را تهیه کرد.

برگزاری نخستین جلسه شورای 
راهبردی دادرسی الکترونیکی

در دو هفته گذش���ته مصاحبه سرپرست فدراسیون والیبال علیه 
همراه اول جنجال زیادی برپا کرد. او مدعی شده بود اپراتور اول کشور 
میلیاردها تومان به فدراسیون طلبکار است. ادعایی که با توجه به رویه 
شفاف مالی همراه اول و تجربه این اپراتور در همراهی با سایر تیم ها 
و فدراسیون های ورزشی، بسیار عجیب می نمود. با این حال مدیرکل 
خدمات ارزش افزوده همراه اول به بررسی موضوع پرداخت و همان طور 
که می شد حدس زد، معلوم شد ادعای سرپرست فدراسیون والیبال، 

خالف واقع است. گزارشی از این ماجرا را می خوانید.
 شکایت فدراسیون والیبال از چیست؟

افشین داوری که تنها حدود 5 ماه و به دلیل بازنشستگی احمد 
ضیایی رییس فدراسیون والیبال با حکم وزیر ورزش روی صندلی 
ریاست فدراسیون یکی از محبوب ترین و موفق ترین ورزش های گروهی 
کشور نشسته است، با مصاحبه ای علیه همراه اول جنجال زیادی برپا 
کرد. شانزدهم اردیبهشت ماه بود که سرپرست فدراسیون والیبال در 
گفت وگو با ایسنا با تایید مطالبه بیش از صد میلیارد ریال از همراه اول و 
شرکت های تابعه آن، گفت: با جدیت پیگیر وصول این طلب ها هستیم 
چرا که عدم دریافت حق اسپانسرینگ فعالیت های والیبال را تحت 
تأثیر قرار داده است. داوری با تائید بیش از صد میلیارد ریال طلب 
فدراس���یون والیبال از همراه اول گفت: از روزی که در والیبال قبول 
مسوولیت کردم، با جدیت پیگیر وصول این طلب ها بوده ایم. متاسفانه با 
وجود تصریح در قرارداد رسمی فیمابین، هر دو شرکت از پرداخت تمام 

طلب والیبال تا این لحظه خودداری کرده اند.
او افزود: در حالی که همچنان شرکت های زیرمجموعه همراه اول به 
کسب درآمد از سوی هواداران می پردازند، عمال منافع والیبال به عنوان 
ذینفع اصلی این جریان تأمین نشده است. من شخصا به همراه دکتر 
داورزنی چندین جلسه را با طرف های درگیر برگزار کرده ایم اما هنوز 

به نتیجه نرسیده ایم.
سرپرست فدراسیون والیبال در پاس���خ به این پرسش که دلیل 
همراه اول برای نپرداختن مطالبات والیبال چیس���ت گفت: به طور 
مشخص طبق قانون موظف به پرداخت طلب والیبال طبق قرارداد 
هستند اما، در این میان برخی سنگ اندازی ها وجود دارد. به هر حال 
این پول از سوی هواداران والیبال با هدف حمایت از ملی پوشان و 

توسعه والیبال ایران پرداخت شده و باید به فدراسیون برسد.
داوری تاکید کرد: اخیرا با آقای فرهنگ )مدیرعامل همراه اول( دیدار 
داشتیم و خواستار پیگیری این موضوع شده ایم. همچنین از آقای آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات نیز خواهشمندیم نسبت به تعیین تکلیف دو 
قرارداد فدراسیون با شرکت های زیر مجموعه همراه اول اقدامات الزم 
را انجام دهند. به هر حال در شروع فصل جدید لیگ ملت ها هستیم و 

باید نسبت به این موضوع چاره اندیشی کنیم.
 آدرس کامال غلط

ابوذر مهرمنش مدیرکل خدمات ارزش افزوده همراه اول با بررسی 
کامل ماجرا اعالم کرد که با اسپانسر فدراس���یون والیبال به طور 
کامل تسویه شده است. درواقع براساس گفته های مهرمنش، رییس 
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فدراسیون والیبال درباره مطالبات این مجموعه آدرس غلط می دهد و 
مشخص نیست به دلیل سابقه کم وی در ریاست فدراسیون او چنین 

صحبت هایی را بیان کرده و یا دالیل دیگری داشته است.
مدیرکل خدمات ارزش افزوده هم���راه اول در توییتر خود درباره 
این ماجرا واکنش نشان داد و نوشت: با وجود تسویه کامل از سمت 
همراه اول، حدود ٢.٤ میلیارد تومان باب���ت تضمین تحویل جوایز 
اعالمی سرویس هواداری والیبال نزد تجمیع کننده خدمات است. اما 
تجمیع کننده بیش از ٣٦ میلیارد به اسپانسر فدراسیون پرداخت کرده، 

چطور ١٤.5 میلیارد به فدراسیون رسیده است؟!
مهرمنش همچنین در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما درباره 
ادعای رییس فدراس���یون والیبال توضیح داد: هم���راه اول قرارداد 
مستقیمی با فدراس���یون والیبال ندارد. یکی از تجمیع کننده های 
همراه اول که طرف قرارداد هست با حامی مالی فدراسیون والیبال 
که از طرف فدراسیون معرفی شده است قراردادی را با هم دارند که 
سرویس هواداری براساس آن قرارداد و بربسته خدمات پرداخت اپراتور 

همراه اول ارایه شده است.
وی گفت: همراه اول درصد بسیار ناچیزی را بابت هزینه های زیر 
ساخت، ارسال پیامک و... را دریافت می کند که اگر بخواهیم طبق 
هزینه های جاری خودمان حس���اب کنیم، عمال هیچ منفعتی برای 

همراه اول ندارد و جزء مسوولیت اجتماعی ما محسوب می شود.
مدیرکل ارزش افزوده همراه اول افزود: تجمیع کننده طرف قرارداد 
همراه اول صرفا ٦ درصد بابت ارایه خدمات فنی دریافت می کند و نقش 
آن این است که مبالغ را از همراه اول به صورت ماهیانه دریافت می کند 
و به حامی مالی فدراسیون والیبال پرداخت می کند، مابقی مبالغ که 
عمده تر است بین فدراسیون والیبال و حامی مالی آن تقسیم می شود.

مهرمنش در خصوص ادعای سرپرست فدراس���یون والیبال در 
خصوص مطالبه ١١ میلیاردی گفت: من نمی دانم این مبلغ از کجا 

آمده است؟ ١١ میلیارد صحت ندارد، از سمت همراه اول تا پایان سال 
١٣۹۷ مثل بقیه قرارداد های جاری با تجمیع کننده تسویه شده است، 
ولی از سمت تجمیع کننده یک مبلغی حدود ٢ میلیارد و خورده ای 
بابت جوایز فدراسیون والیبال نگه داشته شده است که این مبلغ نیز به 

محض پرداخت جوایز پرداخت خواهد شد.
وی افزود: ای���ن مبلغ در زمان کمپین های اجرا ش���ده حدود ٢ 
میلیارد و خورده ای بوده که االن اگر بخواهی���م معادل امروز آن را 
حساب کنیم بیشتر خواهد ش���د، ولی همان مبلغ به همان اندازه 
 نگهداری شده به محض اینکه مستندات ارایه دهند، این مبلغ نیز 

پرداخت می شود.
 احقاق حق یا مانور تبلیغاتی

درحالی داوری اکنون سرپرستی فدراسیون والیبال را برعهده دارد 
که به زودی باید در انتخابات فدراسیون، با دیگر عالقه مندان به این 

پست رقابت کند. 
او البته خیلی زودتر گفت وگو درباره انتخابات فدراسیون را آغاز کرده 
و در اسفندماه اعالم کرد: اگر ببینم که اقبال عمومی برای حضور من 
در راس فدراسیون والیبال وجود دارد، تصمیم مقتضی را خواهم گرفت .

برخی کارشناسان معتقدند مصاحبه جنجالی داوری درباره قرارداد 
فدراسیون والیبال با همراه اول هم جنبه تبلیغاتی داشته و بیشتر از آن 
که دستاوردی برای فدراسیون داشته باشد، سبب می شود نام او در 
رسانه ها و صدا و سیما به عنوان کسی که به دنبال احقاق حق این نهاد 

است، بر سر زبان ها بیفتد.
 بنگاه های اقتصادی را دلسرد نکنیم

یک���ی از بزرگ ترین مش���کالت ورزش ما در گذش���ته، نبود 
زیرساخت هایی برای دریافت کمک های مردمی بود. در کشورهای 
توسعه یافته، کانون های هواداری به خوبی توسعه یافته و از عالقه مندان 
به رشته ورزشی و یا تیم ملی و باشگهی، حق عضویت دریافت می شود 
و این حق عضویت ها بخش قابل توجهی از درامدهای تیم های ورزشی 

و فدراسیون ها را تامین می کند.
در روزهایی که ورزش کش���ور ما از از بی پولی رنج می برد و به 
دلیل ساختارهای معیوب مدیریتی در ورزش، کانون های هواداری به 
خوبی شکل نگرفته بود، همراه اول پا پیش نهاد و با استفاده از بستر 
سرویس های ارزش افزوده، راه را برای واریز مستمر کمک های هواداری 

به ورزش کشور باز کرد.
همین درآمدها بود که پرسپولیس و اس���تقالل را از بسیاری از 
پرونده های بین المللی و خطر کسر امتیاز نجات داد و پشتوانه مالی 
خوبی برای تیم های ملی کش���ورمان به ویژه در دو رشته فوتبال و 

والیبال فراهم کرد.
در چنین شرایطی، عجیب است که یک مدیر تازه وارد، با ادعایی 
خالف واقع چنین علیه اپراتورها موضع می گیرد. احقاق حق، حتما 
باید در هرمجموعه ای صورت بگیرد، اما آدرس غلط دادن و گرفتن 
یقه بی گناه، جز دلسردی سرمایه گذاران و اسپانسرهای ورزش کشور، 

سودی ندارد.

مدیرکل 
خدمات ارزش 
افزوده همراه اول:

 با وجود تسویه 
کامل از سمت 
همراه اول، حدود 
2.4 میلیارد 
تومان بابت 

تضمین تحویل 
جوایز اعالمی 

سرویس هواداری 
والیبال نزد 
تجمیع کننده 
خدمات است. 
اما تجمیع کننده 

بیش از 
3٦ میلیارد 
به اسپانسر 
فدراسیون 
پرداخت 

کرده، چطور 
14.5 میلیارد 
به فدراسیون 
رسیده است؟!

     ) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
چالوس شماره 98(    

نظــر به دســتور مــواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی چالوس مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع در قریه پالوژده به شماره 8و9 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کران

3626 فرعی قسمتی از پالک 1861 فرعی به نام طاهره خلج  نسبت به ششدانگ  یک قطعه 
زمین با ساختمان به مساحت 193.57 متر مربع  خریداری مع الواسطه از جواد غفاری  مالک رسمی 
3628 فرعی به نام علیرضا اشــرفی شــهمیرزادی  نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با 
ســاختمان به مســاحت 271.75 متر مربع  خریداری مع الواســطه از علی اکبر غالم بیرقیان  مالک 

رسمی 
3752 فرعی به نام علیرضا احسانی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با انباری به مساحت 

250.71 متر مربع  خریداری مع الواسطه از فیض اله ابراهیم پور  مالک رسمی 
3753 فرعی به نام لیال اعوانی  نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 

313.60 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسین پورشریعتی  مالک رسمی 
3754 فرعــی بــه نام مریم دریگان  نســبت به ششــدانگ  یــک قطعه زمین با ســاختمان به 

مساحت 122.20 متر مربع  خریداری مع الواسطه از فیض اله تترستاقی  مالک رسمی 
امالک واقع در مرتع الروسر به شماره 98 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کران

200 فرعی به نام ناصر گرمابدری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
238.70 متر مربع  خریداری مع الواسطه از رحیم تترستاقی  مالک رسمی 

201 فرعی به نام عبد الحســین هنر دوست نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 590.92 متر مربع  خریداری مع الواسطه از بنی آزاد مالک رسمی 

امالک واقع در قریه فرج آباد  به شماره 1  اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
692 فرعی به نام مهتاب صالحی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با انباری به مســاحت 

300 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد حسین چاقو ساز  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه آبرنگ  به شماره 2  اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

3726 فرعی به نام مریم حســنی نودهی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 93.45 متر مربع  خریداری مع الواسطه از قلی کیا دلیری  مالک رسمی 

3727 فرعــی به نام نورعلی صادقی فر نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمیــن با انباری به 
مساحت 497.50 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن کیا دلیری  مالک رسمی 

3728 فرعی به نام مهین رمضانی کراتی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 266.74 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن کیا دلیری  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه سلیم آباد  به شماره 3  اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
865 فرعی به نام پروانه فدا کار شــیرکده نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
به مســاحت 243.04 متر مربع  خریداری مع الواســطه از نوروز علی جمشــیدی کمال الدین پشته  

مالک رسمی 
امالک واقع در قریه گرامجان  به شماره 4  اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

621 فرعی به نام محمد حســین اکبری ثانی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 252.60 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمدرضا الجوردی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه آیشبن  به شماره 5 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
894 فرعی به نام سید کبری میر پور رستمی و سید صغری میر پور رستمی مشاعا و بالسویه 
نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 290.56 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از محمد عیسی پور  مالک رسمی 
895 فرعی به نام سید محسن مداح حسینی نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 192.39 متر مربع  خریداری مع الواسطه از علی حسین زاده گیل کالیه  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه بورسر  به شماره 6 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
906 فرعی به نام مبین نعیمایی عالی حســینی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با بنای 
احداثی ) مغازه ( به مساحت 86.20 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ولی پور حسن  مالک رسمی 
912 فرعی به نام علی دشــتکی نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 

574.34 متر مربع  خریداری مع الواسطه از رجبعلی رجبی دوست  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه دوجمان  به شماره10 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

445 فرعــی قســمتی از پالک 13 فرعی به نام علــی عبد المالکی با والیــت قهری مهدی عبد 
المالکی) ولی متقاضی ( نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 546.30 متر 

مربع  مالک رسمی مشاعی.
446 فرعی قســمتی از پالک 11 فرعی به نام میکائیل نیک سیمائی نسبت به ششدانگ  یک 

قطعه زمین با ساختمان به مساحت 753 متر مربع مالک رسمی مشاعی .
امالک واقع در قریه امامرود به شماره 12 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

848 فرعی قسمتی از پالک 3 فرعی به نام نادر یمین نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 1736.97 متر مربع  خریداری مع الواسطه از اذرنوش ابتهاج  مالک رسمی 

849 فرعــی قســمتی از پالک 3 فرعی به نام عیســی یمین نســبت به ششــدانگ  یک قطعه 
زمین با بنا به مساحت 1712.79 متر مربع  خریداری مع الواسطه از اذرنوش ابتهاج  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه هرطه کال به شماره 13 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
835فرعی به نام علی شــاه ماری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 

307.55 متر مربع  خریداری مع الواسطه از زین العابدین باقری  مالک رسمی 
836فرعی به نام علی شــاه ماری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 

312.13 متر مربع  خریداری مع الواسطه از زین العابدین باقری  مالک رسمی 
837فرعی به نام ســید محمد میرمحمدی طوله الت نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ساختمان به مساحت 278.39 متر مربع  خریداری مع الواسطه از ابراهیم ابراهیمی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه هچیرود  به شماره 14 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
790 فرعــی به نام محمد حســن مرادی نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین بــا انباری به 

مساحت 450.03 متر مربع  خریداری مع الواسطه از فخر علی کیهانی  مالک رسمی 

791 فرعی به نام مرتضی گرامی دهنه ســر نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان 
به مساحت 183.20 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد حسین علی جمشیدی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه نورسر  به شماره15 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
999 فرعــی به نام جهانگیر علی نژاد دهکردی و فرج اله نجفی ســرپیری مشــاعا و بالســویه 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 380.15 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از محمد حسین شعبانی  مالک رسمی 
1001 فرعی به نام عباس ســید شــاکری نسبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به  به 

مساحت 545.72 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حیدر رودگر پور  مالک رسمی 
1002فرعی به نام حوریه احمدی آذر سرابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان  

به مساحت 258.06 متر مربع  خریداری مع الواسطه از درویش متکا ربیعی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه میانکی  به شماره24 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

3982 فرعی به نام ســید محمد حسین چایچیان نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین 
به  به مساحت 257.86 متر مربع  خریداری مع الواسطه از رمضانعلی حسین زاده  مالک رسمی 

3983 فرعی به نام لیال فرجی تجریشــی نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به  به 
مســاحت 283.31 متر مربع  خریداری مع الواســطه از رمضانعلی حســین زاده قاضی چاکی  مالک 

رسمی 
3984 فرعی به نام علیرضا میرعشــقی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 

مساحت 241.16 متر مربع  خریداری مع الواسطه از غالمعلی میرزایی قاضیانی  مالک رسمی 
3985 فرعــی بــه نام میثم میرعشــقی نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمیــن به  به 

مساحت 239.98 متر مربع  خریداری مع الواسطه از غالمعلی میرزایی قاضیانی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه سیبده به شماره 30 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

143 فرعی به نام علی کفایی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری مساحت 347.01 
متر مربع  خریداری مع الواسطه از نجفعلی جعفر نژاد  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه علویکال به شماره 37 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
809 فرعی به نام مهناز حاتمی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 

99.22 متر مربع  خریداری مع الواسطه از سید نصراله حسینی  مالک رسمی 
810 فرعی به نام معصومه فقیه نصیری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان 

به مساحت 222.40 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن جعفری سجوبسری  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه چالوس محله به شماره 41 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

3587 فرعی به نام حمیرا جعفری کجور نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 101.90 متر مربع  خریداری مع الواسطه از بنیاد علوی  مالک رسمی ) چالوس بانکی (

3598 فرعی به نام عادل عالی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
185.34 متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد نوشینی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه دوستگربه شماره 42 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
981 فرعی به نام مســجد امام حســین با تولیت اداره اوقاف و امور خیریه نوشــهر و چالوس 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 346.60 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از خرده مالک اولیه قریه  مالک رسمی
امالک واقع در قریه دارمیشکال به شماره 44 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

696 فرعی به نام صدیقه مختاری نژاد نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 204 متر مربع  خریداری مع الواسطه از حسن قنبری  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه ذوات غرب به شماره 50 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
178 فرعی به نام هنگامه دریه نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی) دامداری( 

به مساحت 600.08 متر مربع  خریداری مع الواسطه از صفر دریه  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه سنار به شماره 109 اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم

77 فرعــی به نام وحید جعفر صالحی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین بــاغ با انباری به 
مساحت 6084.36متر مربع  خریداری مع الواسطه ازفیض اله جعفر صالحی مالک رسمی 

امالک واقع در قریه شهری به شماره  116 اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم
117 فرعــی بــه نام حمید رضا متقی نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین با ســاختمان به 

مساحت 1001.96 متر مربع  خریداری مع الواسطه از قربانعلی پوالدی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه کالک به شماره 127 اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم

20 فرعی به نام ایوب ردایی نسبت به ششدانگ عرصه یک قطعه باغ به مساحت 1647.34 
متر مربع  خریداری مع الواسطه از سید اسالم حسینی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه سنگ سرک به شماره 137 اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم
81 فرعــی به نام صمصام رحمانی نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به مســاحت 

575.45 متر مربع  خریداری مع الواسطه از غفار صالح الین نژاد  مالک رسمی 
لــذا بــه موجب ماده 3 قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه 
و محلی / کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخــذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در ایــن صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی 
کــه قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدیــد حــدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدیــد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم 
می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید 
حدود را به صورت اختصاصی منتشــر می نماید.م.الف 98/180/6845 تاریخ انتشار نوبت اول:  

1397/02/21    تاریخ انتشار نوبت دوم: 03/04/  1397    
ابراهیم حسین زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاوني
 پیشگامان رسانه پارس

 )نوبت اول(

 به شماره ثبت  335095 به شناسه ملی 10103761822

بنا به تصمیم هیئت مدیره بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت تعاونی فوق الذکر یا نمایندگان قانونی آنها دعوت 

بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت اول که در رأس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 98/3/30 

در محل سالن اجتماعات شرکت واقع در تهران چهارراه پارک وی خیابان اردیبهشت روبروی هتل استقالل 

پالک 14 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. ضمنًا به اطالع می رساند تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر سه 

رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی 

1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره توسط مدیریت محترم عامل و ریاست هیئت مدیره .

2- ارائه گزارش عملکرد بازرس قانونی .

3- تصویب  صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به 1396/12/29 و 97/12/29 .

4- انتخاب یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل .

5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت .

6- تعیین پاداش اعضاي هیئت مدیره و مدیرعامل و حق الزحمه بازرس قانوني شرکت.

7- تصویب بودجه پیشنهادی سال 98.

8- گزارش تغییرات اعضاء و کاهش سرمایه .

با تشکر

محمدرضا کریمی بدرآبادی

رئیس هیئت مدیره

علی شمیرانی
@Shemirani

PB


