
مشکل مسدود شدن حساب 
کسب و کارهای مجازی حل شد

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با ارسال 
نامه ای به اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، 
مشکل مسدود شدن حساب بانکی کسب وکارهای 

اینترنتی را حل کرد.
فارس- جواد جاویدنیا مع���اون فضای مجازی 
دادستانی کل کشور با ارس���ال نامه ای به اتحادیه 
کشوری کسب وکارهای مجازی، درخواست لیستی 
از حساب های متعلق به کسب وکارهای دارای پروانه 
از اتحادیه را کرده اس���ت تا مشکل مسدود شدن 

حساب های بانکی کسب وکارها را حل کند.
وی اعالم کرده که مش���کل کسب وکارها اینجا 
است که برخی مجرمین با کارت های بانکی سرقتی، 
اقدام به خرید از سایت ها و فروشگاه های اینترنتی 
می کنند و همین موضوع باعث می شود تا با دستور 
مراجع قضایی، حساب بانکی کسب وکار به طور کامل 
مسدود شود که این موضوع در دو سال اخیر همواره 
یک مشکل برای کسب وکارهای اینترنتی بوده است.

براساس این خبر، اتحادیه کسب وکارهای مجازی 
چندی پیش اعالم کرده بودند که در دو س���ال 
اخیر برخی افراد که از کارت های دزدی اس���تفاده 
می کردند، گاه���ی از یک کس���ب وکار اینترنتی 
خریدی را انجام می دادن���د. اتفاقی که بعد از این 
کار می افتاد این بود که توس���ط یک قاضی یا به 
 درخواست پلیس فتا، کل حس���اب افراد مسدود

 شود.
این اتحادیه اعالم کرد: »ما چندبار به پلیس فتا 
اعالم کردیم که این کار قانونی نیست و مسدودی 
حساب باید به اندازه ای باشد که از کارت برداشت 
ش���ده، نه اینکه کل حساب مس���دود شود. برای 
مثال این مشکل برای نت برگ پیش آمده است و 
دسترسی به ۲۰ میلیون تومان پول این شرکت به 
خاطر یک مشکل ۱۵۰ هزار تومانی مسدود شده 

است.«
اما این بار دادس���تانی از اتحادیه کسب وکارهای 
مجازی خواسته کسب وکارهایی که پروانه کسب 
اتحادیه را دارند، مشخصات حساب آنها معرفی شود.

بنابراین با این اقدام، حتی اگر مش���کلی برای 
حساب های اینترنتی به وجود آید و با کارت بانکی 
دزدی پولی به آن واریز شود، مسدودی به میزان 
همان مبلغ خواهد بود و کل حساب مسدود نخواهد 

شد.
براساس این گزارش، پیش از این مدیران برخی 
از این کسب وکارها در حس���اب های توییتر خود 
اعالم کرده بودند که حس���اب بانکی آنها به دلیل 
شکایت هایی از این دست، به شکل کامل مسدود 

شده است. 

30 هزار مدرسه به شبکه ملی 
اطالعات متصل نیستند

نشست مشترک کمیسیون آموزش، تحقیقات و 
فناوری با سرپرس����ت وزارت آموزش وپرورش و وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با موضوع بررسی اجرای 

ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه برگزار شد.
وزارت آم��وزش و پرورش- جواد حس����ینی 
سرپرس����ت وزارت آموزش و پرورش در این نشست 
گفت: این ماده حکم تکلیفی است که باید توسط دو 
وزارت آموزش وپرورش و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اجرایی شود و در راستای پیشرفت آن گام 

برداریم.
وی گفت: این ماده در س����ه بخ����ش نرم افزاری، 
س����خت افزاری و محتوایی وزارت ارتباطات را مکلف 
کرده است تا با همکاری وزارت آموزش وپرورش آن 

را اجرایی کند.
حسینی با بیان اینکه وزارت آموزش وپرورش بهترین 
محل برای سرمایه گذاری در فناوری اطالعات است 
گفت: در حال حاضر از ۱۰۷هزار مدرس����ه کشور، 
۷۷هزار مدرسه به شبکه ملّی اطالعات متصل هستند 
و ۳۰ هزار مدرسه غیر متصل به شبکه ملّی اطالعات 
داریم که تقریبا تمام مدارس متصل نشده مشمول 
ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ یعنی مدارس در 
شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، روستاها و حاشیه شهرهای 

بزرگ می شود.
در پایان این نشست بر اساس تصمیم کمیسیون، دو 
وزارت آموزش وپرورش و ارتباطات و فناوری اطالعات 
موظف شدند ظرف یک هفته تفاهم نامه ای در جهت 
اجرای این ماده به کمیسیون ارایه دهند و پس  از آن 
ظرف دو هفته برنامه عملیاتی جهت اجرای این طرح 

به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارایه شود.
بر اساس این گزارش ماده ۶۹قانون برنامه توسعه 
ششم به این شرح است: ماده ۶۹ وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات )سازمان فناوری اطالعات( با رعایت 
مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با 
همکاری وزارت آموزش وپرورش تا پایان س����ال دوم 
اجرای قانون برنامه هوشمند سازی مدارس، امکان 
دسترسی الکترونیک )سخت افزاری نرم افزاری و محتوا( 
به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و 
مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد 
سنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی 
و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان 
شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای 
بزرگ فراهم کند. دولت برای تأمین هزینه های این 
ماده می تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده 
کند. هزینه های مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول 

مالیاتی تلقی می شود.
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پنجره دریچه

به دلیل ظرفیت پایین باندهای فرکانسی

شبکه ارتباطات کشور پاسخگوی نیاز در شرایط بحرانی نیست

مهر- سیف اهلل ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه کارت های هوشمند ملی به مرور به ثبت نام کنندگان ارایه می شود، گفت: تا پایان سال پرونده کارت 
هوشمند بسته می شود. تاکنون چاپخانه دولتی در دو مرحله تعدادی کارت هوشمند را تحویل ثبت احوال داده که میان متقاضیانی که در گذشته ثبت نام کرده بودند 

توزیع شده است.

پرونده کارت هوشمند ملی 
تا پایان سال جمع می شود

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور 
در شرایط بحران پرداخت و اعالم کرد: این شبکه پاسخگوی نیازهای متولیان امداد 

و نجات و فوریت های انتظامی نیست.
مهر- دفتر مطالعات انرژی، صنعت و مع���دن مرکز پژوهش های مجلس در 
گزارشی با عنوان »بررسی پایداری شبکه ارتباطات کشور در شرایط بحران«، با 
نگاهی به بررسی وقایع سیل اخیر و سوابق بحران های گذشته، اعالم کرد که در 
شرایط بحران، شبکه های مخابراتی فعلی که در دسترس متولیان امداد و نجات 
و فوریت های انتظامی قرار دارند، پاسخگوی نیازهای جاری آنها نیست. زیرا این 
شبکه ها، فناوری های مخابراتی ناهمگون را به کار می برند، باندهای بسامدی متفاوتی 
استفاده می کنند و ظرفیت طیف بس���امدی اختصاص یافته به آنها برای تامین 

نیازهای مخابراتی شان کافی نیست.
شبکه های مخابراتی فعلی که توسط متولیان امداد و نجات و فوریت های انتظامی 
استفاده می شوند به دالیل مختلف نظیر مشکالت ناشی از تداخل بسامدی، عدم 
تعریف بسامد مشترک برای ایجاد هماهنگی بین سازمان های متولی فوریت های 
امدادی و انتظامی کشور و ظرفیت پایین فرکانس های فعلی پاسخگوی نیازهای 

عملیاتی در شرایط بحران نیست.
گواه این مدعا آن اس���ت که در تجربه بحران اخیر سیل بسیاری از نهادهای 
رسمی و متولیان امداد و نجات کشور در سطوح مختلف مدیریتی و عملیاتی برای 
برقراری اختصاص بسامد و ایجاد یک اپراتور اختصاصی سراسری، دچار مشکالت 

جدی بودند.
س���ازمان های امدادی همچون اورژانس و آتش نشانی در جلسات کارشناسی 
پیرامون ناکارآمدی ارتباطات در شرایط بحران، خواستار اختصاص باندهای بسامدی 
بیشتر و ارتقای فناوری ارتباطی خود هستند. این در حالی است که طیف بسامدی 

یکی از منابع ملی کشورها محسوب شده و استفاده بهینه از آن می تواند موانع فنی 
و مالی الزم برای تحول فناوری ارتباطات بخش فوریت های امدادی و انتظامی را 

فراهم آورد.
در این گزارش آمده اس���ت که در سیل اخیر ارتباطات متولیان امداد و نجات 
و نهادهای کلیدی در بعضی موارد چندین ساعت قطع شد و به دالیل مختلف 
مسووالن امر حتی نمی توانستند وقوع حادثه را اطالع رسانی کنند و درخواست 
کمک خود را به نهادهای دیگر ارسال کنند. اپراتورهای تجاری و فعاالن امداد و نجات 
از کم بودن میزان باندهای تخصیص داده شده شکایت داشتند و فناوری خود را 
نیازمند ارتقا می دانستند. کم بودن منابع مالی نیز یکی از دالیل عدم ارتقای فناوری 

این نهادها ذکر می شد.
این در حالی است که اینترنت پهن باند، افق های جدیدی را در زمینه خدمات 
قابل عرضه فوریت های امدادی و انتظامی توسعه داده است، اما بهبود ارتباطات 
نیروهای امدادی و انتظامی به طیف بسامدی بیش تر و استفاده از فناوری پیشرفته 

نیاز دارد.
این گزارش با بیان اینکه استفاده از فناوری پیشرفته نیازمند منابع مالی است، 
می افزاید: منابع درآمدی حاصل از واگذاری باند بسامدی یکی از راه های تأمین منابع 
مالی پایدار ارتقای فناوری ارتباطی این نیروها است. در کشور ما نیز ضرورت بهبود 
ارتباطات نیروهای امدادی و انتظامی به ویژه در شرایط بحران احساس می شود، اما 
ناهماهنگی دستگاه های ذی ربط )سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات( برای ساماندهی فضای بسامدی کشور، تحقق این امر را با چالش مواجه 
کرده است. براین اساس واگذاری بخشی از تکه باندهای فرکانسی ۷۰۰ مگاهرتز 
می تواند ظرفیت باند بسامدی نیروهای امدادی را افزایش دهد و به عنوان یک 
دارایی جهت جلب مشارکت اپراتورهای ارتباطی استفاده شود. همچنین درآمد 

حاصل از اجاره باندهای بسامدی می تواند منابع مالی جهت به روزرسانی تجهیزات 
این نیروها را نیز فراهم آورد.

این درحالی است که تکه باندهای فرکانسی حاصل از دیجیتال سازی پخش 
فراگیر در کشور کماکان در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد و به متولی قانونی 

طیف فرکانس یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات واگذار نشده است.
در این گزارش، تجربه تقنینی کشور ایاالت متحده آمریکا )که در ویژگی هایی 
نظیر توزیع جمعیت و زیرساخت اینترنت شباهت هایی با ایران دارد( در بهره برداری 
از طیف بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز برای تقویت ارتباطات فوریت های امدادی و استفاده 

از عواید آن برای تأمین مالی ارتقای فناوری این نیروها نیز، بررسی شده است.
کنگره ایاالت متحده آمریکا در تالش برای بهبود ارتباطات امدادی این کشور، 
بازتخصیص طیف های بسامدی ۷۰۰ مگاهرتز و اختصاص بخشی از آن برای تأمین 
مالی و تأسیس اپراتور واحد ارتباطات امدادی و انتظامی را به قوه مجریه این کشور 

تکلیف کرده است.
بررسی نشان می دهد که به دلیل ساختار نهادی این کشور و نقش پررنگ بخش 
خصوصی، بهینه سازی طیف های فرکانسی در امریکا بیش از دو دهه زمان برده است. 
اما در ایران با توجه به اینکه چالش اصلی استفاده از طیف فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ 
مگاهرتز بین صدا و سیما )به عنوان یک نهاد حاکمیتی( و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات وجود دارد، ورود قانونگذار به موضوع می تواند در زمان کم تری به رفع 
اختالفات بیانجامد تا منابع بسامدی کشور در جهت منافع کلی نظام استفاده شود.

با این وجود پیشنهاد شده که در ذیل قانون بودجه، وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات با همکاری سازمان صدا و س���یمای جمهوری اسالمی ایران نسبت به 
برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی بالاس���تفاده اقدام کند و اپراتور مجازی 
فوریت های امدادی و انتظامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد شود.
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای عبدالحمید دهلوی با تقدیم 1 برگ استشهادیه مدعی است سند مالکیت ششدانگ به شماره 
پــاک 35 فرعــی از 1172 اصلی بخش 3 ســنندج ذیل ثبت - صفحه - جلد - به نام مشــار الیه صادر و 
تسلیم گردیده بعلت سهل انگاری از بین رفته واز این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده 
است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در یک نوبت 
منتشــر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود اســت از تاریخ انتشار این آگهی 
ظــرف مــدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر اینصورت برابر مقررات ســند مالکیت 

المثنی صادر خواهد شد .م/الف : 9707
 رئیس ثبت منطقه یک سنندج - قباد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ابراهیم منصوری نیا با تقدیم 1 برگ استشــهادیه مدعی اســت ســند مالکیت ششــدانگ به 
شــماره پاک 6921 فرعی از 2712 اصلی بخش 3 ســنندج ذیل ثبت - صفحه - جلد - به نام مشار الیه 
صادر و تسلیم گردیده بعلت سهل انگاری از بین رفته و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در 
یک نوبت منتشــر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود اســت از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر اینصورت برابر مقررات ســند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد .م/الف : 9726
 رئیس ثبت منطقه یک سنندج - قباد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای ابراهیم منصوری نیا با تقدیم 1 برگ استشــهادیه مدعی اســت ســند مالکیت ششــدانگ به 
شــماره پاک 1286 فرعی از 2712 اصلی بخش 3 ســنندج ذیل ثبت - صفحه - جلد - به نام مشار الیه 
صادر و تسلیم گردیده بعلت سهل انگاری از بین رفته  و از این اداره تقاضای صدور سند مالکیت المثنی 
را نموده است لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه اصاحی قانون ثبت مصوب 1380/11/14 در 
یک نوبت منتشــر تا هر کس مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود اســت از تاریخ انتشار 
این آگهی ظرف مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض نماید در غیر اینصورت برابر مقررات ســند 

مالکیت المثنی صادر خواهد شد .م/الف : 9727
 رئیس ثبت منطقه یک سنندج - قباد

آگهی مزایده)نوبت سوم(
به موجب اجرائیه پرونده شــماره 971684 صادره از شــعبه اجرای احکام شــورای حل اختاف بروجرد محکوم علیه سیف اله دیناروند  محکوم است 
بــه پرداخــت 9/600/000 ریال بابت اجور وعوقه و هزینه دادرســی به مبلغ 240/000 ریال درحق محکوم لــه داود دیبائی که باتوجه اینکه اموال زیر از 
محکوم علیه توقیف گردیده است وطبق نظر کارشناس منتخب دادگستری به شرح زیر قیمت گذاری گردیده است. آدرس: بروجرد خیابان جعفری اول کوچه 
شــهید کوروش صارمی) پل لف اور(  1- تنه جداشــده و لوازم دوچرخه نمره 28 مســتعمل بصورت جدا و بازشده 10 دستگاه با متوسط قیمت هر دستگاه با 
این وضعیت 650/000 ریال جمعا 6/500/000ریال 2-تنه جداشده و لوازم دوچرخه نمره26 مستعمل بصورت جدا و باز شده 6 دستگاه با قیمت متوسط 
پایه کارشناسی برای مزایده هر دستگاه با این وضعیت مبلغ 700/000 ریال جمعا 4/200/000 ریال 3- تنه جدا شده و لوازم دوچرخه نمره 20 مستعمل 
به صورت جدا و باز شده 5 دستگاه با قیمت متوسط پایه کارشناسی برای مزایده هر دستگاه با این وضعیت مبلغ 400/000ریال جمعا 000/000/2 ریال
4-تنه جدا شــده و لوازم دوچرخه نمره 14 مســتعمل بصورت جدا و باز شــده 8 دســتگاه با قیمت پایه کارشناســی برای مزایده هردســتگاه با این 
وضعیت مبلغ 300/000 ریال جمعا 2/400/000 ریال 5- تنه جداشــده و لوازم دوچرخه نمره 12 مســتعمل بصورت جدا و باز شــده 4 دســتگاه با پایه 
کارشناســی برای مزایده هر دســتگاه با این وضعیت مبلغ 300/000 ریال جمعا 1/200/000 ریال 6- دوچرخه کورســی پژو 1 یک دســتگاه مستعل سالم 
قیمت پایه کارشناســی برای مزایده مبلغ 5/000/000 ریال 7- تنه جدا شــده و لوازم دوچرخه کورسی سیرال  یک دستگاه مستعمل قیمت پایه کارشناسی 
برای مزایده مبلغ 2/700/000 ریال 8- لوازم یدکی دوچرخه دست دوم مانند پنجه رکاب واسبک و دیگر لوازم دست دوم جمعامبلغ 1/500/000 ریال

9-تایر و تیوب نو نمره 26.28 و 20 جمعا 5 حلقه در مجموع مبلغ 2/500/000 ریال 10- پمپ باد و کمپر سور و دیگر تجهیزات دست دوم به شرط 
سامت مبلغ 9/000/000 ریال 11- میز کار و لوازم آچار و پیچ گوشتی و قفسه ها مستعمل درجه 33 مجموعا مبلغ 3/000/000 ریال

باعنایت به موارد صدراالشاره وضعیت ظاهری و تنوع در مختصات شکلی و فنی و سایز آنها و درنظر گرفتن این نکته که اکثریت دوچرخه ها و لوازم 
و موضوع کارشناسی مستعمل و درحد فرسوده میباشند. با درنظر گرفتن قیمت روز دوچرخه های سالم مشابه قیمت و ارزش لوازم  ذکرشده باال درمجموع 
قیمــت پایه کارشناســی برای مزایــده بصورت کلی بمبلــغ 40/000/000 ریال برابر 4/000/000 تومــان تعیین میگردد. توضیــح: دوچرخه های موضوع 
کارشناسی فاقد پاک و بصورت بازشده و عموما مستعمل و دارای فرسودگی بودند. با توجه به مراتب مزایده در تاریخ  1398/04/17 ساعت 10 صبح در 
مجتمع قضایی شورای حل اختاف دادگستری بروجرد برگزار و از قیمتهای فوق شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار می گردد. برنده 

مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت که درصورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد./
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان بروجرد-مهدی حبیبیان

اباغیه نظریه کارشناسی
درخصوص پرونده 971578 فی مابین محمد ولی شــعبان به طرفیت ابوالفضل الماســی که هزینه اجرای کار )روکش 
نقره ای دو عدد گلدســته مســجد(  حدود 62 )شــصت و دو( میلیون تومان تمام می باشــد جهت اباغ به محکوم علیه ظرف 
مهلت 3روز به حضور ارســال می گردد. شورای حل اختاف شهرستان بروجرد -اجرای احکام مجتمع شماره یک -سام علیکم 
-محترما عطف به پرونده 9609986705700344بایگانی 971578 در خصوص درخواست تامین دلیل جهت اجرای روکش 
نقره ای )ورق نقره ای( جهت پوشش و نمای دو عدد گلدسته مسجد امام رضا )ع( واقع در شهرستان بروجرد شهرک اندیشه 
بدینوســیله از محــل بازدید بعمل آمــد. طبق قرارداد منعقــده )2896 -95/4/95( پیمانکار متعهد شــده در ازای دریافت 
مبلغ 23 میلیون تومان اجرای روکش ورق نقره ای دو عدد گلدســته مســجد را در مدت زمان 50 روزباتمام رساند. اکنون که 
حدود دو سال و هشت ماه از زمان قرار داد می گذرد بجز مقداری ورق که در انباری مسجد وجود داشته کار اجرایی و نصب 
صــورت نگرفته، طبق اظهارات آقای شــعبان )متولی مســجد( پیمانکار تاکنون 5/10میلیون تومان نیــز دریافت نموده، معهذا 
هزینــه اجــرای کار )روکش نقره ای( با توجه به روند افزایش قیمت ها حدود 62 )شــصت و دو( میلیون تومان به قیمت روز 

برآورد می گردد. جواد خالقیان-فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان، کارشناس رسمی دادگستری، شماره پروانه 1639 
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختاف شهرستان بروجرد -مهدی حبیبیان

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860301024000359 هیات اول موضوع قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضی خانم مریم قشــاقیان فرزند حســین  بشــماره 
شناســنامه 4055 صــادره از تهران در ششــدانگ در یک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن  به 
مســاحت 77/30 متر مربع پاک 6713 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزی شــده از پاک اصلی 
مذکور واقع در دولت اباد بخش 12 تهران خریداری از مالک رسمی شرکت تجاری فنی ساختمانی 
دولــت اباد  محرز گردیده اســت لذا به منظور اطاع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشــند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع 
قضایــی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــورو عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. م الف 548 تاریخ انتشار نوبت اول 98/3/21 تاریخ 
انتشار نوبت دوم 98/4/5                                                    رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری

آگهی اصاحی
پیرو آگهی منتشره در روزنامه فن آوران مورخه 98/3/21 به شماره آگهی 415 مربوط 

به شعبه دو اداره اجرای ثبت اسناد و اماک مشهد بشرح ذیل اصاح میگردد
مریم دره کی نام پدر محمد تاریخ تولد 1359/4/10 به شــماره ملی 0941169812 

صحیح است 
مسئول شعبه دو اداره اجرای ثبت اسناد و اماک مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمد جواد ســتاری برابر وکالت 15178 مورخ 98/1/18 دفتر 
208 مشــهد از طرف اســماعیل تقی پور به اســتناد دو برگ استشــهادیه گواهی امضاء 
شــده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اســت سند مالکیت پاک 8 فرعی از 146 اصلی بخش ده مشهد 
متعلق به وی میباشــد بعلت بی احتیاطی مفقود گردیده اســت با بررســی سیستم جامع 
اماک معلوم شــد 640 ســهم مشاع از 3500 سهم چهار دانگ مشاع از ششدانگ سند 
مالکیت اولیه ذیل ثبت 285293 دفتر 1804 صفحه 388 بنام اسماعیل تقی پور ثبت 
و ســند مالکیت دفترچه بشــماره 163901 صادر و تســلیم شده اســت سیستم جامع 
امــاک بیش از این حکایتی ندارد لذا به اســتناد تبصره 1 مــاده 120 آئین نامه قانون   
ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ای به این اداره تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 503
رئیس ثبت اسنادو اماک منطقه دو مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت  
نظر به اینکه آقای ســعید رویتی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده 
منظــم بــه تقاضــای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت المثنــی نوبت اول بــه این اداره 
مراجعــه نموده و مدعی اســت ســند مالکیت پاک 26748 فرعــی از 183 اصلی بخش 
ده مشــهد متعلق به وی میباشــد بعلت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت با بررســی 
سیســتم جامع اماک معلوم شد ششــدانگ سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 35113 دفتر 
176 صفحه 254 بنام ســعید رویتی ثبت و ســند مالکیت برگی بشماره 762958 ذیل 
دفتر الگترونیکی 139720306004019458  صادر و تســلیم شــده اســت سپس 
برابر ســند رهنــی 143477 مورخ 94/12/25 دفتر 64 مشــهد در رهن بانک ســپه 
قرار گرفت الزم به ذکر اســت پاک فوق یک مورد بازداشــت دائم برابر دستور شماره 
9510117791001608 مورخ 95/12/15صادره از شــعبه 10 اجرای احکام مدنی 
دادگستری مشهد بازداشت میباشد سیستم جامع اماک بیش از این حکایتی ندارد لذا 
بــه اســتناد تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانــون   ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
میگردد هر کس نســبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود ســند 
مالکیت نزد خود میباشــد بایســتی ظرف مــدت ده روز از تاریخ انتشــار آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی اســت در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یــا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. 502
رئیس ثبت اسنادو اماک منطقه دو مشهد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محسن تحرزی  به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضاء شده 
منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی است سند مالکیت پاک 62635 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد متعلق 
به وی میباشــد بعلت جابجایی مفقود گردیده است با بررسی سیستم جامع اماک معلوم 
شد ششدانگ اعیان سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 327336  دفتر 1964 صفحه 238 
بنام احســان شکفته ثبت و سند مالکیت دفترچه بشــماره 0413633  صادر و تسلیم 
شــده است سپس مع الواســطه برابر سند قطعی 6032 مورخ 90/11/25 دفتر 222 
مشــهد تمامت مورد ثبت بــه متقاضی فوق انتقال گردید سیســتم جامع اماک بیش از 
این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون   ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله ای به این اداره 
تســلیم نماید بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. 501
رئیس ثبت اسنادو اماک منطقه دو مشهد

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860301024000359 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
شــهرری تصرفــات مالکانه بامعارض متقاضی خانم مریم قشــاقیان فرزند حســین  بشــماره 
شناســنامه 4055 صــادره از تهران در ششــدانگ در یک قطعه زمین با بنــای احداثی در آن  
به مســاحت 77/30 متر مربع پاک 6713 فرعی از 123 اصلی مفروز و مجزی شــده از پاک 
اصلی مذکور واقع در دولت اباد بخش 12 تهران خریداری از مالک رســمی شرکت تجاری فنی 
ســاختمانی دولت اباد  محرز گردیده اســت لذا بــه منظور اطاع عموم مراتــب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکورو عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 549 تاریخ انتشار نوبت 

اول 98/3/21 تاریخ انتشار نوبت دوم 98/4/5
رئیس ثبت اسناد و اماک شهرری

گواهــی پایان کار بــه شــماره 92002043 تاریخ 92/3/28 بــه پاک ثبتــی 3894/3 واقع در 
بروجرد میدان قیام )رازان سابق(فاز 2 صادره توسط شهرداری منطقه دو بروجرد مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بروجرد

برگ ســبز سند خودرو ســواری ســایپا تیپ 132 مدل 1389 رنگ سفیدروغنی شماره 
موتور 3581774 و شــماره شاسی S1422289178590 شماره پاک ایران 24- 569 ج 
73 به مالکیت محمد ســعید رومی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط میباشــد 

خرمشهر

 کارت و بــرگ ســبز خودروی ســواری پــژو 405 جی ال ایکس ای8/1 شــماره شاســی 
40383428 شــکاره موتــور 12486096009 رنــگ متالیک نقره ای به شــماره پاک 
24- 667 ج 87 بــه مالکیــت مهدی گــودرزی مفقود گردیــده و از درجه اعتبار ســاقط 

میباشد خرمشهر

حسن خیراندیش سکاندار روابط عمومی شرکت 
گاز خراسان رضوی شد

مشــهد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرعامل شــرکت گاز خراسان 
رضوی در حکمی حسن خیراندیش را به عنوان سرپرست روابط عمومی 

شرکت گاز استان خراسان رضوی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی، سیدحمید 

فانی در این حکم نوشت:
"با استعانت از حضرت حق، نظر به تجربه 22 ساله جنابعالی در واحد 
روابط عمومی و همچنین تخصص تحصیلی شــما در حوزه ارتباطات، به 
موجب این حکم به عنوان "سرپرست روابط عمومی" منصوب می شوید. 
از آنجا که واحد روابط عمومی در حکم چشم بینا و گوش شنوای سازمان 
اســت، انتظار دارد ضمن ادامه فعالیت های مفید و سیستمی جاری، در 

جهت تحقق اهداف و برنامه های زیر تالش جدی صورت گیرد:
1-تقویت حس تعامل دوسویه بین سازمان و مردم
2- تکریم حداکثری کارکنان و خانواده های آنان 

3- بسترســازی بــرای ایجاد حس رضایت منــدی ذی نفعان از طریق 
احصای نظرات و پیشنهادات آنان

4- برقراری ارتباط دوســویه و مفید با دیگــر مجموعه های دولتی و 
خصوصی در مسیر تعالی سازمان

5- ارتقــای رضایتمندی درون ســازمانی و برون ســازمانی از طریق 
پاسخگویی مناسب و مشورت با نخبگان 

6- تعامل منطقی، شــفاف و به موقع با اصحاب رسانه در جهت تنویر 
افکار عمومی

امید اســت با اتــکال به نیروی الیــزال الهی در انجام شایســته این 
مسئوولیت موفق و موید باشید.

فرصت را مغتنم شــمرده از خدمات و زحمات ارزشــمند جناب آقای 
علوی در طول دوران تصدی مسئولیت ایشان قدردانی می گردد.

گفتنی اســت؛ حســن خیراندیش دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی 
مدیریت تبلیغات و کارشناسی ارشد  علوم ارتباطات اجتماعی است.

در  5 سال با سرمایه گذاری بخش خصوصی صورت گرفت:
تکمیل شبکه فاضالب مبارکه با پیشرفت فیزیکی بیش از 

99 درصد 
اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: 
طی 22 سال از سالهای  70 تا 92  ، ) قبل از  انعقاد قرارداد بیع متقابل میان  شرکت 
فوالد مبارکه و شــرکت آبفا اســتان اصفهان( حدود 150 کیلومتر لوله گذاری  شبکه 
فاضالب  در شــهر مبارکه  اجراء شد این در حالیست که از سال 92 تا پایان سال 97 

، در این شهر 155 کیلو مترشبکه فاضالب عملیاتی گردید.
مهندس هاشم امینی افزود: در حال حاضر اجرای شبکه فاضالب در شهر مبارکه با 
بیش از 99 درصد پیشــرفت فیزیکی آماده بهره برداری است فقط  حدود3 کیلو مترتا 

تکمیل شبکه فاضالب شهر مبارکه   باقیمانده است.
وی با اشــاره به اجرای شبکه فاضالب در  شهر مبارکه ازسال 70 تا سال 92 اعالم 
کرد:طی 22 سال با اجرای 80 کیلو متر شبکه فاضالب در شهر مبارکه و 70 کیلو متر 
در محله صفائیه مبارکه اجرای شــبکه فاضــالب در این منطقه تنها حدود 48 درصد 

پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس امینی در خصوص اجرای شبکه فاضالب در شهر کرکوند بیان کرد:اجرای 
شــبکه فاضالب در شــهر کرکوند پس از انعقاد قرارداد بیع متقابل با سرمایه گذاری 
شــرکت فوالد مبارکه در دستور کار قرار گرفت و از سال 92 تا پایان سال 97 بیش از 

45کیلومتر مترشبکه فاضالب در این شهر  اجراءشد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه 
اجرای شــبکه فاضالب در شهر کرکوند با بیش از 91 درصد پیشرفت فیزیکی درحال 
تکمیل شدن اســت خاطر نشان ســاخت: با اجرای حدود 4کیلومتر باقیمانده شبکه 
فاضالب شــهر کرکوند، در نهایت ساکنان این شهر هم  در آینده نزدیک تحت پوشش 
خدمات شــبکه فاضالب قرار می گیرند. وی با بیان اینکه در سال 96 با انعقاد قرار داد 
الحاقیه بیع متقابل میان شــرکت فوالد مبارکه وآبفا اســتان اصفهان به منظور اجرای 
شبکه فاضالب شهرهای زیباشهر و دیزیچه اظهار داشت: از سال 96 تا پایان سال 97 
بیش از  45 کیلومتر شبکه در زیباشهر اجراء شد که بیانگر پیشرفت 78درصدی است 
و نیز در شهر دیزیچه با اجرای 88 کیلومتر شاهد بیش از 79 درصد پیشرفت فیزیکی 

اجرای شبکه فاضالب دراین منطقه هستیم
برگزاری نمایشگاه با رویکرد ویژه به صنایع دستی با حضور 
300 مشارکت کننده درروزهای 28 تا 31 خرداد در اصفهان

اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان در  نشست خبری از توجه ویژه به صنایع دستی در نمایشگاه امسال خبر داد 
و گفت: تاکنون 300 مشــارکت  کننده برای شرکت در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشــگری و صنایع دســتی اصفهان اعالم حضور کرده اند که این نمایشگاه در فضای 
9 هزار مترمربع برگزار می شــود. علی یارمحمدیان اظهار کرد: شــرکت نمایشــگاه ها 
شــرایطی فراهم می کند که فعاالن در تمامــی حوزه ها در این مکان حضور پیدا  کنند 
و امیدواریــم برگزاری این نمایشــگاه به رونق اقتصادی بینجامــد. وی بیان کرد: این 
نمایشگاه ششمین رویداد از 55 نمایشگاه  در نظر گرفته شده در سال جاری محسوب 
می شــود؛ امیدواریم این نمایشــگاه، نقطه عطفی در جذب گردشگر باشد. وی افزود: 
شــرکت در نمایشــگاه های بین المللی می تواند باعث افزایش جذب گردشــگر به یک 
منطقه شود؛ امروزه نمایشــگاه ها بهترین ابزار بازاریابی به شمار می روند؛ در نمایشگاه 
است که فعاالن حوزه گردشگری می توانند حضور پیدا کنند و با افراد فعال در صنعت 

خود مالقات کنند. 
یارمحمدیان گفت: امروز محیط طبیعی، صنایع دســتی و آثار تاریخی فقط موجب 
جذب گردشــگر نمی شود بلکه رویدادهای فرهنگی و اقتصادی و برگزاری نمایشگاه ها 
نیز می تواند باعث جذب گردشــگر در یک منطقه شود؛ در دنیا نمایشگاه های جهانی و 
منطقه ای برگزار می شــود که در این نمایشگاه تعداد باالیی گردشگر به آن جا می روند. 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی اســتان اصفهان عنوان کرد: یازدهمین 
نمایشگاه گردشگری و صنایع دســتی که در اصفهان برگزار می شود، می تواند فرصتی 
برای معرفی پتانسیل های گردشگری استان باشد و ظرفیت سایر استان ها را به نمایش 

بگذارد. 
وی بیان کرد: اصفهان قطب گردشــگری ایران است؛ بر اساس آمار سازمان میراث 
فرهنگــی، اصفهان در جذب گردشــگران خارجی رتبه نخســت و در رتبه دوم جذب 
گردشــگران داخلی را داشته است و با 22 هزار اثر ثبت شده ملی و 17 اثر ثبت شده 
جهانی پتانســیل باالیی در این حوزه دارد؛ همچنین با تکمیل نمایشــگاه بین المللی 

بزرگ، این ظرفیت را داریم که نمایشگاه منطقه ای بزرگ برگزار کنیم. 
در این نشســت خبری همچنین فریدون الهیاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دســتی و گردشگری استان، علیرضا ســاالریان نماینده وزارت امور خارجه در استان 
و نصیر ملت رئیس کمیســیون اقتصادی، حقوقی و گردشــگری شورای اسالمی شهر 
اصفهــان نیز پیرامــون اهمیت ونقش گردشــگری مطالبی بیان نمودند . نمایشــگاه 
گردشــگری و صنایع دستی 28 تا 31 خرداد ســالجاری در محل نمایشگاههای بین 

المللی اصفهان  پل شهرستان برگزار می شود .
همزمان با عید سعید فطر انجام گرفت

آغازحفاری تونل شرقی خط دوم قطارشهری اصفهان
اصفهان - بهمن توکلی فرد -به گزارش رســیده از روابط عمومی و امور بین الملل 
سازمان قطارشــهری اصفهان، حفاری تونل شــرقی خط دوم قطارشهری همزمان با 
ایام عید ســعید فطر و به منظور افزایش جبهه های کاری ســاخت خط دوم مترو آغاز 
شــد.حفاری مکانیزه تونل خط دوم قطارشهری اصفهان از شــرق اصفهان به صورت 
تونل دوچشمه در مســیر ایستگاه دارک شهرک امام حسین)ع( تا میدان امام علی)ع( 
با دو دســتگاه تی بی ام انجام می شود. عملیات عمرانی تونل غربی با خرید دو دستگاه 
کاترهد)تیغه برشــی( تی بی ام خط دوم قطارشــهری اصفهان و نصب آن بر ماشــین 
مکانیزه حفار، اســفند ســال 1397 آغاز شــده بود و حفاری تونل شرقی، همزمان با 
عید سعید فطر آغاز شد.دســتگاه مکانیزه حفار تونل، بیش از 150 متر از تونل غربی 
این خط را حفاری و ســگمنت گذاری کرده و عملیات عمرانی این تونل در حال حاضر 
به پیش می رود.همچنین قرار اســت در آینده نزدیک، از سمت غرب شهر اصفهان به 
سمت میدان امام علی)ع(، حفاری تونل به صورت تک چشمه انجام گیرد و از ایستگاه 
مــدرس نجفی در کهندژ تا میــدان امام علی)ع( با یک تی بی ام تک چشــمه انجام 
شــود. همزمان با حفاری تونل، حفاری و ساخت ایســتگاه های خط دوم قطارشهری 
در جبهه های مختلف انجام می شــود و هم اکنون فعالیت عمرانی پنج ایستگاه دارک) 
شهرک امام حســین)ع((، زینبیه، عاشــق اصفهانی، عمان ســامانی و الله خط دوم 

قطارشهری اصفهان در حال اجرا است. 
روزانه نزدیک به 500 نفر در دو شــیفت کاری در پروژه های قطارشــهری اصفهان 
مشــغول فعالیت هستند و در روزهای پایانی هفته گذشته و تعطیالت عید فطر نیز به 
صورت متوســط روزانه 150 نفر در ایســتگاه ها و تونل مشغول فعالیت عمرانی بودند.

گفتنی است، خط دوم مترو اصفهان)خط شرقی_غربی( به طول حدود 24.7 کیلومتر 
و دارای 23 ایستگاه است که از ایستگاه دارک شهرک امام حسین)ع( آغاز و به ایستگاه 
میدان شهدای خمینی شهر ختم می شود. قرار است در فاز نخست اجرا 14.6 کیلومتر 
و 16 ایســتگاه این خط از ایستگاه دارک)شــهرک امام حسین)ع(( تا ایستگاه مدرس 

نجفی در کهندژ اجرایی شود
برای نخستین بار توسط مرکز آموزش سازمان فاوا 

شهرداری اجرا می شود:
طرح دانش آموختگان چیره دست  در حوزه کسب و کارهای 

فناوری اطالعات
اصفهان - بهمن توکلی فرد -تغییرات سریع فناوری و تحول صنعت تولید نرم افزار، 
فاصله زیادی بین دانش آموختگان فناوری اطالعات و بازار کار ایجاد نموده است. این 

امر بهره وری نیروی انسانی را در این حوزه کاهش داده است. 
فعاالن عرصه فناوری اطالعات یکی از مشــکالت این صنعت را فقدان نیروی ماهر 

و خالق می دانند. 
مدیرعامل ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شــهرداری اصفهان با اعالم این 
خبر گفت: به منظــور آموزش نیروهای توانمندو خالق در ایــن حوزه، مرکز آموزش 
این ســازمان طرح داچ )دانش آموختگان چیره دست( را با هدف رفع نیاز حوزه فناوری 

اخبار شهرستان ها
اطالعات تهیه و تدوین نموده است.

وی افــرود: با اجرای این طرح ضمن آموزش مهارت هــای تخصصی عملی و مورد 
نیاز بازار کار ،  دانش آموختگان عالقمند و مســتعد به شرکت های فعال در این حوزه 
معرفی شــده و ایجاد انگیزه و توسعه کســب و کار و انجام کار به صورت پروژه ا ی به 

دانش آموختگان منتقل می گردد.
ســیدحمیدرضا ابطحی با توضیح این طرح ادامه داد: در این طرح سه بازوی اصلی 
اجرایی وجود دارد که شــامل: 1- مرکز آموزش فاوا؛ 2- شرکت بانی)متقاضی نیروی 

ماهر و توانمند( و 3- دانشبران یا متقاضیان عالقمند و جویای کار می باشد. 
وی با اشــاره با سابقه مرکز آموزش ســازمان فاوا اضافه کرد: این مرکز با 30 سال 
تجربه آموزشی، به عنوان واحد ارائه دهنده آموزش های حرفه  ای و تخصصی مورد نیاز 
بازار، شناســایی و نیازهای مهارتی شرکت های فعال و توانمند حوزه فناوری اطالعات 
را نیز عهده دار بوده و با تعامل و مشــارکت با شــرکت های عضو اتحادیه صنف رایانه، 
به منظور ارتباط با صنعت، دانش آموختگان دانشگاهی را در مسیر توانمندی و کسب 

مهارت های حرفه  ای یاری می رساند.
مدیرعامل سازمان فاوا با اشاره به نحوه اجرای این طرح یادآور شد: به منظور ایجاد 
انگیزه، شــرکت بانی)متقاضی نیروی ماهــر و توانمند(، نفرات برتر این دوره ها را برای 
کارورزی یا اجرای پروژه انتخاب می نمایدکه ایجاد فرصت ارائه پروژه یا کارورزی جهت 
دانشبران و همکاری با شرکت بانی، نکته بارز و متفاوت طرح از نمونه های مشابه است. 
وی افزود: دانشــبران پس از شــرکت در دوره های آموزشی و کسب رتبه مورد نیاز 
جهت مرحله دوم طرح، با توافق با شرکت بانی، کاروزی یا پروژه  خود را ادامه می دهند.

در این زمینه مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان نیز موضوعات آموزشی 
این طرح را منطبق با نیاز شــرکت  های توانمند دانســت و گفت: در اجرای این طرح 
آموزش های تخصصی و حرفه ای به منظور کســب مهارت های کارآفرینی، مدیریتی و 
فنی در دســتور کار قرار دارد.مجید غالمی افزود: عالوه بر آموزش های تخصصی فنی، 
مباحثی مانند مدیریت پروژه بر اساس مقدمات)PMBOK(، آموزش همکاری تیمی، 
مدیریت پروژه چابک)در حد مقدماتی و توســعه Team Working( و... از خدمات 
مرکز به دانشبران بوده که با انطباق با نیاز شرکت ها، ارایه شده و آموزش استاندارهای 
شرکت بانی به دانشبران برتر )با هزینه شرکت(، تعریف پروژه به همراه مدرس راهنما 
از خدمات این مرکز در قســمت نهایی آموزش طرح است. در این طرح نفرات برتر که 
موفق به همکاری با شــرکت شــوند قســمت عمده هزینه های خود را از شرکت بانی 

دریافت خواهند کرد.
وی در خصــوص زمان اجرای این طرح اضافه کرد: ثبت نام فاز نخســت این دوره 
از تاریخ 18 خرداد 1398 از طریق ســایت ITTCE.IR  آغاز  شــده و تا اول تیر ماه 
ادامه خواهد داشــت.مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا شهرداری اصفهان در ادامه یادآور 
شــد: این دوره در دو حوزه تربیت کارشناس تولید نرم افزار و استقرار آن و کارشناس 
دیجیتال مارکتینگ تدارک دیده شــده و در فاز دوم جهت تربیت کارشــناس حوزه 

تعمیرات و نگهداری شبکه های بی سیم ادامه خواهد یافت
خداحافظی با قبض های کاغذی آب بها در استان اصفهان

اصفهان - بهمن توکلــی فرد -رضایی معاون آبفای اصفهان اظهار داشــت:مرحله 
آزمایشــی طرح حذف قبض کاغذی آب بها در استان اصفهان از ابتدای تیرماه آغاز می 
شــود.وی افزود : این طرح حذف نخســتین بار در سه محله شهر اصفهان شامل کوی 
سپاهان، منازل سازمانی راه آهن و کوی پرتو در بختیار دشت برای نزدیک به یک هزار 

مشترک این شرکت اجرا می شود.
رضایی گفت : با اجــرای این طرح، به جای قبض کاغذی، پیامکی حاوی اطالعات 
مصرف و مبلغ همراه با شناسه قبض و شناسه پرداخت برای مشترکین ارسال می شود

در بازدید اعضای باشگاه خبرنگاران معلول اعالم شد :
موزه حمام رهنان ، جزوه سه حمام بزرگ کشور است 

اصفهان - بهمن توکلی فرد  -اعضای باشــگاه خبرنگار معلول از موزه حمام رهنان 
که جزوه سه حمام بزرک کشور است بازدید کردند . 

اســماعیل مومنی مدیر موزه حمام رهنان درجمع معلــوالن ، تاریخچه این حمام 
سنتی که از دوره زندیه است را بازگو نمود . 

حاج احمد آقا محمد ، حاکم اصفهان در دوره زندیه ، که خود از اهالی رنان )رهنان 
(بود با تاسی از سلطان وقت ، کریم خان زند و حمام وکیلش در شیراز ،تصمیم گرفت 
گرمابه ای باشکوه ، هم سنخ و هم سنگ گرمابه های بزرگ شهر اصفهان در زادگاهش 

، رهنان احداث کند . 
حمام بزرگ رهنان ، گرمابه ای است دوقلو با مساحتی افزون بر یک هزار و400 متر 
مربع مشتمل بر حمام بزرگ وحمام کوچک وبدین صورت آقایان و بانوان می توانستن  

در تمام اوقات روز و بطور همزمان از فضای حمام که مجزا بود استفاده کنند .
ورودی ایــن حمام یک هشــتی زیبا که با راهرو های طویــل و پر پیچ وخمی که 
شاخصه ی گرمابه سنتی اســت وبرای تنظیم دمای هوای بیرون ودرون گرمابه طرح 
ریزی گردیده است . بینه این حمام بصورت بعالوه است که حوض مربع شکل بزرگی 
در وسط ان قرار دارد که بواسطه چهار حوض دراز شکل دیگر به چهار قسمت تقسیم 
و هر بخش از سکوی چهار قسمتی به اعضای یکی از محالت چهار گانه رهنان ) زاگان 
- چهار شاه -  طاحونه  -  ماشاده ( تعلق داشته است .خزینه ها در حمام بزرگ رهنان 

نیز همچون دیگر حمام های دوقلو  ، در کنار یکدیگر احداث شده اند . 
شــایان ذکر است : حمام فقط حمام نبوده برای شستن تن ، بلکه سلمانی ، مطب 
دندان پزشــکی ، وگاهی مجلس خواســتگاری هم در آن صورت می گرفت و آداب و 

تشریفات خاصی داشت

تجدید آگهی
 مزایـده  كتبـي

   
شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره 180 مورخ  98/02/24  شوراي محترم 
اسالمي شهر ،   در نظر دارد یک قطعه زمین خود  واقع در كوچه 10 متری منشعب از آفتاب 
25)كوچه كاراته صبا(بن بست دوم غربی  شهر     علی آبادكتول  را از طریق مزایده كتبي به  

فروش برساند.
*   شرایط مزایده كتبي :

1-  متقاضیان مي بایست قبل ازشركت درمزایده كتبي از محل مذكورموردمزایده بازدید 
به عمل آورند .

2-شركت كنندگان درمزایده مي بایست ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد برای  قطعه زمین 
واقع در در خیابان سی متری خط نفت -كوچه 10 متری منشعب از آفتاب 25   به مساحت 
319/27 مترمربع به مبلغ 340/000/000  ریال ،  به عنوان سپرده شركت در مزایده در 
وجه بانک ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بحساب جاري 0105779476005  بنام شهرداري 

واریز نمایند،سپرده مزبور پس از اتمام آگهي و تنظیم قرارداد مسترد میگردد . 
به  آنها  از خرید منصرف شوند سپرده هاي  و سوم  ، دوم  اول  برندگان  3- در صورتیکه 

ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 4- هزینه هاي دولتي از جمله عوارض ، مالیات , هزینه هاي انتقال و كارشناسي  و درج آگهي 

و000 برابر مقررات به عهده برندگان مزایده كتبی خواهد بود .
5- شهرداري در رد یا قبولي یک یا كلیه پیشنهادات مختار میباشد .  

6- به پیشنهادات مخدوش ونا خوانا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
7- قیمت پایه كارشناسی برای قطعه  زمین مورد مزایده ،هر متر مربع با كاربري مسکوني 
مبلغ   21/000/000  ریال می باشد ، ضمناً برنده مکلف است كل مبلغ مورد مزایده راظرف 

مدت هفت روز نقداً  به حساب شهرداری واریزنماید .
8- شركت كنندگان، اسناد مزایده وبرگه پیشنهاد قیمت رامی توانند ازامورقراردادهای 
شهرداری یا ازسایت www.aliabad.irدریافت ویا جهت كسب اطالعات بیشتر ، باشماره تلفن 

های 6-01734222525 داخلی 230 تماس حاصل نمایند.
9- متقاضیان شركت درمزایده  می بایست فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را در پاكت  
)الف(  - اسناد مزایده را درپاكت )ب(  و  برگه پیشنهاد قیمت راپاكت )ج( قرار داده و تا 

پایان وقت اداری روز  دوشنبه  مورخ  98/04/10 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .
10- بازگشایی پاكت های رسیده راس ساعت  14:15 روز سه شنبه مورخ 98/04/11  در 

محل شهرداري انجام خواهد شد .
انتشار اول :  98/03/29
ابوذر اسفندیاري پورانتشار دوم:   98/04/04

شهردار علي آباد كتول

واکنش به ادعای حمله سایبری به سامانه های موشکی ایران

پارسال هر ثانیه، 1/04 حمله سایبری به کشور خنثی شد

بازتاب

وزیر ارتباطات هرچند حمله ادعایی سایبری آمریکا به تاسیسات موشکی ایران را 
تایید یا تکذیب نکرد اما آمار ارایه شده از سوی او نشان داد ایران در سال گذشته 

در هر ثانیه بیش از یک حمله را خنثی کرده است.
فناوران - ایران یکی از قربانیان بزرگ جنگ افزارها و عملیات سایبری در جهان 
است. استاکس نت یکی از نمونه های مشهور است که هنوز هم از پیچیده ترین 

ویروس های سایبری تلقی شده و علیه ایران به کار گرفته شد.
البته اگر پیشتر و به طور رسمی هیچ کشوری مسوولیت حمله سایبری به ایران 
را قبول نمی کرد، این بار در رسانه های امریکایی اعالم شد که ترامپ دستور حمله 

به سامانه های موشکی ایران را داده است. 
این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه های داخلی و خارجی داشت اما هیچ یک از 
مقامات رسمی کشورمان واکنشی به این موضوع نداشتند تا این که وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات روز گذشته و در توییت خود به این موضوع اشاره کرد.
محمد جواد آذری جهرمی نوشت: »رسانه ها از صحت حمله سایبری ادعایی 

به ایران پرسیدند. باید بگویم که مدت هاس���ت ما با تروریسم سایبری -مثل 
استاکس نت- و یکجانبه گرایی-مثل تحریم ها- مواجهیم. نه یک حمله، بلکه در سال 
گذشته ۳۳ میلیون حمله را با سپر دژفا خنثی کردیم. حمله موفقی از آنها صورت 

نگرفته، هرچند تالش های زیادی می کنند«.
آمار وزیر ارتباطات نشان می دهد در سال گذشته به طور میانگین در هر ثانیه 

۱/۰4 حمله به کشورمان انجام گرفته است. 
به گفته مسووالن وزارت ارتباطات دژفا طرح امنیتی جامعی از انواع سامانه های 
امنیتی است که بخش عظیمی از تهدیدات موجود در شبکه ها به خصوص شبکه 
ملی اطالعات را شناسایی کرده و با آن مقابله می کند. البته باید گفت این سامانه ها 
صرفا برای شناسایی و مقابله با تهدیدات شبکه ملی اطالعات نیست و می تواند 
تهدیدات زیرساخت ها، محیط وب، غیروب )تجهیزات(، تلفن همراه، تجهیزات حوزه 

صنعت و... را شناسایی کرده و با آن ها مقابله کند.
با این سامانه ها آسیب های بدافزاری موجود در شبکه های اینترنتی مانند بات ها 

شناسایی و از طریق آنتی ویروس های تجمیع شده جنس آن ها شناخته شده و با 
آن مقابله می شود. نه تنها حمالت DDOS شناسایی و با آن ها مقابله می شود، 
بلکه آسیب هایی که طبق پروتکل بین المللی به ما گزارش داده می شوند نیز تجزیه 
و تحلیل و با آن ها مقابله می شود. از س���وی دیگر تهدیدات و خطراتی موجود 
در پروتکل های وب سایتی نیز شناسایی می شوند. تست نفوذ برنامه های تحت 
وب به کاربران آموزش داده می شود. آسیب پذیری در تجهیزاتی را که در کشور 
استفاده می شود جست و جو کرده و با آن ها مقابله می شود. ارزیابی امنیتی خودکار 
سامانه های تحت وب انجام شده و در صورت نداشتن امنیت الزم هشدار های 
الزم ارایه می شود. البته آمار وزیر ارتباطات با انتقاد و واکنش فعاالن حوزه امنیت 
اطالعات روبرو شد. برای مثال در قالب یک حمله سایبری، ممکن است ۲۶ هزار 
الگ یا event اتفاق بیفتد اما متخخصان امر این موضوع را ۲۶ هزار حمله در 
نظر نگرفته و آن را تنها یک حمله ثبت می کنند. اما به نظر می رسد در آمار وزیر 

ارتباطات، مجموعه این الگ ها با هم جمع شده است. 
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