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حضور همراهاول
در کنفرانس اینترنت چیزها

همراهاول با جدیدترین راهکارهای سازمانی در حوزه
اینترنت چیزها ۲۴ ،تا  ۲۵بهمن ماه در سومین کنفرانس
و نمایشگاه تخصصی اینترنت چیزها ایران حضور دارد.
ارتباطات سیار  -همراهاول به عنوان حامی برگزاری
این رویداد ،عالوه بر برپایی غرفه ،با دعوت س���خنران
تخصصی از شرکت نوکیا در حوزه شهر هوشمند ،در این
کنفرانس حضور دارد.
بنا بر این گزارش ،معرف���ی  NB–IoTو کاربردهای
آن ،ارایه راهکارهای هوشمندسازی شبکه انرژی شامل
برق ،گاز و آب ،ارایه راهکارهای هوشمندسازی و مدیریت
ناوگان حمل و نقل شامل سامانه سپهتن (پایش هوشمند
تردد ناوگان حمل و نقل جادهای) و س���امانه تعاملی
هوش���مند خودرو و همچنین نمایش شهر هوشمند از
طریق  ،ARاز برنامههای همراهاول برای حضور در این
نمایشگاه است .عالقمندان برای بازدید از این نمایشگاه
میتوانند  ۲۴و  ۲۵بهمن ماه از ساعت  ۹تا  ،۱۷به محل
نمایشگاههای تخصصی شهرداری تهران واقع در «بوستان
گفتگو» مراجعه کنند.

همگرایی ارتباطات ثابت و همراه در شاتل

شاتل اعالم کرد خدمات همگرای ثابت و همراه ارایه
میکند.
شاتل گفت:
ش��اتل موبایل  -رییس هیات مدیره 
دریافت طیف گستردهای از خدمات ارتباطی ثابت ،سیار و
محتوایی از یک اپراتور به صورت متمرکز ،صرفهجویی در
هزینه و زمان و مدیریت اثربخش نیازمندیهای ارتباطی
و محتوایی؛ از جمله مزایای همگرایی خدمات ثابت و سیار
برای کاربران خواهد بود.
محمدحسن شانهس���اززاده با بیان به این که شاتل
با توجه به ارایه عملیاتی طیف گس���تردهای از خدمات
اینترنت ،تلفن همراه ،تلفن ثابت و ویدئوی درخواستی،
ظرفیت منحصربه فردی ب���رای تحقق تجربه حقیقی
همگرایی خدمات ثابت و س���یار مخابراتی را دارا است،
گفت :گروه شاتل هماکنون ،با ارایه تجاری خدمات تلفن
همراه و سیار با برند ش���اتل موبایل ،تلفن ثابت با برند
شاتلتاک ،چندرسانهای در قالب خدمات نماوا و خدمات
دسترسی به باندپهن به تنها بازیگر چهار وجهی صنعت
 ICTکشور تبدیل شده است .رییس هیات مدیره شاتل،
ارایه خدمات ارتباطی تلفن ثابت و همراه ،اینترنت ثابت و
همراه و محتوای چند رسانهای توسط یک اپراتور واحد ،با
هدف یکپارچهسازی فرآیند خرید ،پرداخت ،خدمات پس
از فروش و تجربه طیف گستردهای از محصوالت مکمل را
از مزایای فاز اول ارایه خدمات همگرای ثابت و سیار شاتل
به عنوان راهبرد اصلی این گروه عنوان کرد.

سهشنبه  24بهمن 96
 13فوریه 2018
 26جمادی ا الول 1439
شماره 2968

بررسی حدود شرعی فناوران  -پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی نشست هم اندیشی بررسی حدود شرعی نظارت بر عملکرد کاربران فضای مجازی را برگزار میکند .این نشست،
نظارت بر کاربران فضای مجازی چهارمین نشست هماندیشی پیرامون فضای مجازی با صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی است که با عنوان « نظارت یا تجسس؟! » برگزار میشود .هم اندیشی در
خصوص حدود نظارت بر عملکرد کاربران فضای مجازی روز چهارشنبه  ۲۵بهمن ماه در سالن کنفرانس مرکز ملی فضای مجازی برپا خواهد شد.

با امضای تفاهمنامه میان میراث فرهنگی و پستبانک

فروشگاههای الکترونیکی صنایع دستی راه میافتد

دستی و گردشگری و پست
ث فرهنگی ،صنایع
سازمان میرا 
بانک ایران به منظور موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری تفاهمنامه
همکاری امضا کردند.
فن��اوران  -این تفاهمنام���ه برای همکاری س���ازمان
بانک ایران دیروز به امضای بهمن
میراثفرهنگی و پس���ت
دستی سازمان و خسرو فرحی عضو
نامورمطلق معاون صنایع
هیاتمدیره و مدیرعامل پستبانک ایران رسید.
این تفاهمنامه با موضوع اجرای قانون حمایت از توسعه و
ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده
از منابع صندوق توس���عه ملی ،ارایه خدمات مالی و بانکی و
همچنین اعطای تسهیالت به طرحهای غیردولتی در حوزه
دستی برای ایجاد مراکز عرضه و فروش صنایعدستی
صنایع
است.
عالوه بر ای���ن ،فروش���گاههای مج���ازی و الکترونیکی
دس���تی ،توس���عه و احداث کارگاهه���ای تولیدی
صنایع
دستی ،خرید و بهسازی ابزار و تجهیزات تولیدی مورد
صنایع
نیاز صنعتگران ،تولیدکنندگان و مراکز آموزشی صنایعدستی
و همچنین تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر
در نواحی صنعتی و شهرهای کمتر از دههزار نفر جمعیت به
متقاضیان حقیقی ،حقوقی و تعاونی در مناطق روستایی و
عشایری از دیگر موضوعات تفاهمنامه است.
منابع مالی این تفاهمنامه به میزان 10درصد از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملی (موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد
اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری) و منابع داخلی

طرحهای معرفی شده
از سوی سازمان
میراثفرهنگی را
که از نظر اقتصادی،
فنی و سوابق بانکی
و ضوابط تضمینات و
غیره مورد بررسی قرار
گرفته است ،به صورت
کتبی طی مدت بیست
روز از تاریخ معرفی
به واگذارنده تامین
اعتبار کند

بانک به نسبت مساوی تامین خواهد شد.
بانک ایران متعهد شده،
براساس این تفاهمنامه ،پس���ت
نسبت به افتتاح حساب برای سازمان و زیرمجموعه و سایر
های طرف قرارداد اقدام کند و معادل منابع موضوع
شرکت
قانون مذکور از محل منابع خود و به صورت تلفیفی نسبت به
اعطای تسهیالت اقدام کند.
در این تفاهمنامه آمده اس���ت :پس���تبانک ایران پس از
های معرفی شده از سوی سازمان
های اولیه در مکان
بررسی
های
اندازی دس���تگاه
فرهنگی نس���بت به نصب و راه
میراث
خودپرداز و پایانه فروش و درگاه  IPGاقدام کند.
های معرفی
بانک ایران براساس این تفاهمنامه ،طرح
پست
فرهنگی را که از نظر اقتصادی،
شده از سوی سازمان میراث
فنی و سوابق بانکی و ضوابط تضمینات و غیره مورد بررسی
قرار گرفته است ،به صورت کتبی طی مدت بیست روز از تاریخ
معرفی به واگذارنده تامین اعتبار کند.
همچنین تضمین اشخاص واجد شرایط را که مجوزهای
دس���تی (پروانه تولید انفرادی ،پروانه
فعالیت تولیدی صنایع
سیس) آنان از سوی
تولید کارگاهی ،کارت شناسایی و جواز تا
سازمان صادر شده است به عنوان تضمین و یا بخشی از وثایق
متقاضیان مورد پذیرش قرار دهد.
به عالوه سازمان میراثفرهنگی باید جدول توزیع استانی
تسهیالت مربوطه را تنظیم و به بانک اعالم کند ،مسوولیت
بررسی اولیه و توجیهات اقتصادی ،فنی و مالی طرحها نیز
بر عهده س���ازمان یا نماینده قانونی آن (ادارات کل) استانی
خواهد بود.

براساس این تفاهمنامه سازمان متعهد شده است جایگاههای
مناسبی را برای ایجاد باجه و نصب دستگاههای خودپرداز به
بانک معرفی کند .مدت این تفاهمنامه هم دو سال از
پست
زمان انعقاد قرارداد است.
بهمن نامورمطلق معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی در
این مراسم هدف از امضای این تفاهمنامه را ایجاد اشتغال پایدار
و تجاریسازی فعالیت هنرمندان فعال در حوزه صنایع دستی
اعالم کرد و گفت :هنرمندان صنایع دستی هویت ما را بازتولید
کنند و حمایت از آنها موجب ایجاد اشتغال و تقویت فرهنگ
می
و هنر اصیل ایرانی میشود.
نامور مطلق ،صنایع دستی را صنایعی آیندهدار دانست و
های پست بانک انتظار
ها و توانمندی
افزود :با توجه به ظرفیت
ها گسترش یابد و این بانک عالوه بر تأمین
داریم که همکاری
اعتبار برای فعاالن حوزه صنایع دستی در بخش گردشگری
زایی سازمان
های اشتغال
نیز حضور یافته و در تحقق تمام برنامه
میراث فرهنگی سهیم باشد.
خسرو فرحی مدیرعامل پستبانک نیز در این مراسم گفت:
ای و تخصصی حوزه فناوری
این بانک هم بعنوان بانک توسعه
رسانی و کمک به
اطالعات فعالیت دارد و هم وظیفه خدمت
توسعه مناطق محروم را بهعهده دارد.
وی افزود :پس���تبانک ایجاد اشتغال و تقویت تولید ملی،
تامین مالی و حمایت از صنایع دستی را از وظایف خود میداند
و واحدهای اجرایی این بانک همانگونه که تاکنون در پرداخت
زایی صندوق توسعه ملی عملکرد مطلوبی
تسهیالت اشتغال
داشتهاند ،درحوزه صنایع دستی نیز موفق عمل میکنند.

بررسی

مواردی از نا امنی تراکنشهای  USSDدر دست نیست
های مالی از طریق کد USSD
بانک مرکزی دستور به حذف تراکنش
به علت ناامن بودن داده است ،اما بررسیها نشان میدهد که تاکنون هیچ
گزارشی از طریق پلیس فتا و مردم برای ناامن بودن این کدها گزارش
نشده است.
تسنیم  -استفاده از کدهای  USSDدر ایران رواج فراوانی داشته است
و طبق آماری که بانک مرکزی اعالم کرده است روزانه حدود  70میلیون
تراکنش را رقم میزند و حدود  40میلیون نفر از طریق این سرویس،
تراکنش زیر  40هزار تومان دارند و به طور کلی  80درصد تراکنشها
 USSDمربوط به خرید شارژ تلفن همراه است.
ای قرار شد از تاریخ  15بهمن ماه
بانک مرکزی  6بهمن در اطالعیه
خدمات  USSDبرای خرید کد شارژ اعتباری سیمکارتهای ایرانسل،
های پرداخت قبوض عمومی
همراه اول و رایتل قطع شود البته تراکنش

(نظیر قبوض آب ،برق ،گاز و تلفن شهری) همچنان مجاز است .علت این
تصمیم نیز از سوی بانک مرکزی ناامنی این سرویس اعالم شد ،البته وزیر
ارتباطات از بانک مرکزی درخواست تعویق اجرای 4ماه را داشت و مورد
قبول رییس بانک مرکزی نیز واقع شد.
مسووالن بانک مرکزی لو رفتن افشای اطالعات  3میلیون کارت بانکی
سال  91را یکی از علل ناامنی این سرویس میدانند و معتقدند در سال
 ،91فقط  90میلیون کارت بانکی در دست مردم بوده است و اکنون بیش
از  200میلیون کارت بانکی در دست مردم است و استفاده از USSD
میتواند اطالعات مشترکان استفاده کننده از این سرویس را به مخاطره
بیندازد اما جالب است بدانید ماجرای افشای کارتها در سال  91اصوال
های بانکی
چ ربطی به  USSDنداشته است .افشای اطالعات کارت
هی 
در سال  91از طریق شرکتی اتفاق افتاده که در سال  78با مجوز بانک

های پرداخت آغاز کرده و
مرکزی فعالیت خود را در زمینه ارائه دستگاه
هیچگاه هیچ فعالیتی در زمینه  USSDنداشته است.
های پلیس فتا،
همچنین با جست و جویی در آرشیو اطالع رسانی
ای از سواستفاده از مشکل
ش���ود که تاکنون هیچ نمونه
مشخص می
ساختاری کدهای  USSDدر کش���ور ثبت نشده است .و جالب است
بدانید بررسیهای ما نشان میدهد که در شش ماه امسال بالغ بر 42
میلیارد کالهبرداری از حسابهای بانکی و از طریق عابر بانکها موسوم
های اینترنتی بانکی و پرداختها) در کشور
به فیشینگ (جعل صفحه
صورت گرفته است که این آمار بسیار نگران کنندهتر و نیازمند چاره
تر نسبت به بستر  USSDبدون سابقه کالهبرداری است
اندیشی فوری
و این آمار قطع کردن سرویس  USSDبه خاطر ناامن بودن را دچار
تردید میکند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390
بخش ده حوزه ثبتی شهرستان بروجن
نظر به دستور ماده یک وسه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  13ایین نامه قانون
فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در قانون مذکور مســتقر در
اداره ثبت اســناد و امالک شهرستان بروجن مورد رسیدگی و رای
آن صادرشده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد

ابنیه و امالک واقع در اراضي دهکده نقنه پالک  -176اصلي و فرعي زیر
 - 365فرعي خانم منیژه ملکپور ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 92/40
متر مربع خریداري مع الواسطه قاسمعلي غالمیان از مالکین رسمي پالک مرقوم .
ابنیــه وامــالک واقــع در اراضي مزرعــه عطاکله پــالک - 181اصلي و فرعي
هاي زیر
 -1119فرعي آقاي شــهاب شــارقي ســه دانگ مشــاع ازششــدانگ یکباب
انباري وزمین محصورمتصله به مساحت  130/19متر مربع خریداري مع الواسطه
محمدصادق محمدصادقي از مالکین رسمي پالک مرقوم .
 -1119فرعي خانم سمیه الهیان بروجني سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب
انباري وزمین محصورمتصله به مساحت  130/19متر مربع خریداري مع الواسطه
محمدصادق محمدصادقي از مالکین رسمي پالک مرقوم .
 -1487فرعي آقاي علیمراد باقري ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت
 55/18متــر مربــع خریداري مع الواســطه از محمدصادق وعبدالــه محمدصادقي
مالکین رسمي پالک مرقوم
ابنیه وامالک واقع در اراضي مزرعه اردوبار پالک - 182اصلي و فرعي هاي زیر
 -1022فرعي آقاي محمدصادقیان فرد بروجني ششــدانگ یکبابخانه به
مســاحت  448/75متر مربع خریداري مع الواسطه ازاجراي احکام بروجن مالکین
رسمي پالک مرقوم .
 -1061فرعــي آقــاي محمدعلي ســبک روبروجنــي ششــدانگ یکبابخانه به
مســاحت  156/10متر مربع خریداري مع الواســطه فتح اهلل وسیف اله شیراني
وعبدالعلــي پورحیدر وخیراتعلي غالمیان وگل محمد نقنه وخیراتعلي عباســیان از
مالکین رسمي پالک مرقوم .
 -4193فرعــي آقــاي علي ضامن یلمهء ششــدانگ یکباب ســاختمان تجاري
مســکوني به مساحت  297/42متر مربع خریداري مع الواسطه بهادرصادقي از
مالکین رسمي پالک مرقوم .
 -4525فرعي خانم ام لیالمحمودي بروجني ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 260/43متر مربع خریداري مع الواسطه از مالکین رسمي پالک مرقوم .
ابنیه وامالک واقع در اراضی حسین آ ّباد سفیددشت پالک  -497اصلی و فرعی زیر
 - 361فرعي آقاي نجفقلي نفر سفیددشــتي ششــدانگ یکباب ســاختمان به
مساحت  58/14متر مربع خریداري مع الواسطه ملک جمشیدنفر از مالکین رسمي
پالک مرقوم.
 - 567فرعي آقاي نجفقلي نفر سفیددشــتي ششــدانگ یکباب ساختمان سه
طبقه به مساحت  204/50متر مربع خریداري مع الواسطه ملک علي اکبرسلیماني
از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 647فرعي آقاي قمبراحمدي سفیددشتي ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 162متر مربع خریداري مع الواسطه بهمن احمدي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 773فرعي آقاي عزت اهلل زندیان سفیددشــتي ششــدانگ یکبابخانه به
مســاحت  384متر مربع خریداري مع الواســطه غالمرضا صادقي از مالکین رسمي
پالک مرقوم.
 -777فرعي خانم پروین عبدلي سفیددشــتي ششــدانگ یکباب ساختمان
به مســاحت  410/90متر مربع خریداري مع الواســطه ملک حســین وغالم حسین
صادقي وشرکاء از مالکین رسمي پالک مرقوم.
ابنیه وامالک واقع در اراضی قریه فرادنبه پالک  -505اصلی و فرعی های زیر
-833فرعي آقاي ابراهیم ربیعي فرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 442/37متر مربع خریداري مع الواسطه از مالکین رسمي پالک مرقوم
-867فرعــي خانــم اقــدس بیگم حســیني بروجني ششــدانگ یکبابخانه به
مســاحت  282/80متر مربع خریداري مع الواسطه ورثه محمداسماعیل ربیعي از
مالکین رسمي پالک مرقوم
ابنیه وامالک واقع در اراضي مزرعه کریم آباد پالک  - 529اصلي و فرعي هاي زیر
 -306فرعي آقاي ســعید عالیي ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 176/36
مترمربع خریداري مع الواسطه کریم آقاخان ضرغامي از مالکین رسمي پالک مرقوم
 -602فرعي آقاي غالمعلي عالیي فرادنبه ششدانگ یکباب ساختمان وزمین
محصورمتصلــه بــه مســاحت  2192/72مترمربــع خریداري مع الواســطه کریم
آقاخان ضرغامي وبي بي سلطنت ضرغامي از مالکین رسمي پالک مرقوم

ابنیه وامالک واقع در اراضي مزرعه قنداب علیا پالک  - 530اصلي و فرعي هاي زیر
 -156فرعي آقاي ســیف اهلل کریمي فرادنبه پنج دانگ مشــاع ازششــدانگ
یکبابخانه به مســاحت  236/45مترمربع خریداري مع الواسطه سیف اهلل کریمي از
مالکین رسمي پالک مرقوم.
 -156فرعي خانم سکینه بیگم حسیني فرادنبه یک دانگ مشاع ازششدانگ
یکبابخانه به مســاحت  236/45مترمربع خریداري مع الواسطه سیف اهلل کریمي از
مالکین رسمي پالک مرقوم.
ابنیه وامالک واقع در اراضي مزرعه قنداب سفلي پالک  - 531اصلي و فرعي هاي زیر
 -342فرعي آقاي عزیز اهلل ربیعي ششدانگ یکبابخانه به مساحت 449/93
مترمربــع خریداري مع الواســطه افراســیاب ونوش آفرین زماني از مالکین رســمي
پالک مرقوم.
ابنیه وامالک واقع در اراضي مزرعه قلعه آقابابا پالک  - 532اصلي و فرعي هاي زیر
 -451فرعي آقاي بهروز نفرسه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه به مساحت
 254/89مترمربــع خریــداري مع الواســطه اســداله ربیعي از مالکین رســمي پالک
مرقوم.
 -451فرعي خانم زهره نادري فرادنبه سه دانگ مشاع ازششدانگ یکبابخانه
به مساحت  254/89مترمربع خریداري مع الواسطه اسداله ربیعي از مالکین رسمي
پالک مرقوم.
 -452فرعــي آقــاي بهــروز نفرششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت 161/39
مترمربع خریداري مع الواسطه اسداله ربیعي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 -600فرعــي آقــاي منصــور ربیعي فرادنبه پنج دانگ مشــاع ازششــدانگ
یکبابخانــه به مســاحت  251/61مترمربع خریداري مع الواســطه غالمعلي ندافي از
مالکین رسمي پالک مرقوم.
 -600فرعــي خانــم ناهید علیمیرزائي فرادنبه یک دانگ مشــاع ازششــدانگ
یکبابخانــه به مســاحت  251/61مترمربع خریداري مع الواســطه غالمعلي ندافي از
مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 604فرعي آقاي مظاهر ربیعي فرادنبه نه  9حبه مشــاع72ازحبه ششــدانگ
یکبــاب انباري وزمین محصورمتصلــه به مســاحت  1366/03مترمربع خریداري مع
الواسطه علي ندافي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 604فرعــي آقــاي بهــرام ربیعي فرادنبه ســي ونه39حبه مشــاع72ازحبه
ششــدانگ یکباب انبــاري وزمیــن محصورمتصله بــه مســاحت  1366/03مترمربع
خریداري مع الواسطه علي ندافي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 604فرعــي خانــم فــردوس ربیعــي فرادنبه هشــت8حبه مشــاع72ازحبه
ششــدانگ یکباب انبــاري وزمیــن محصورمتصله بــه مســاحت  1366/03مترمربع
خریداري مع الواسطه علي ندافي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 604فرعي خانم پریسا ربیعي فرادنبه هشت 8حبه مشاع72ازحبه ششدانگ
یکبــاب انباري وزمین محصورمتصلــه به مســاحت  1366/03مترمربع خریداري مع
الواسطه علي ندافي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
 - 604فرعــي خانــم افســانه ربیعــي فرادنبــه هشــت8حبه مشــاع72ازحبه
ششــدانگ یکباب انبــاري وزمیــن محصورمتصله بــه مســاحت  1366/03مترمربع
خریداري مع الواسطه علي ندافي از مالکین رسمي پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع دراراضي قریه بروجن پالک  534اصلي و فرعي زیر
 -944فرعي آقاي حمیدتوفیقي بروجني ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 161/89مترمربع خریداري مع الواســطه حمیدخلیلي وفضل اله اکبرپور ومحمدرضا
وعلي اصغر ایزدي از مالکین رسمي پالک مرقوم .
 - 947فرعــي آقــاي فرهاداخــوان طاهري ششــدانگ یکباب انبــاري وزمین
محصور متصله به مســاحت  314/99مترمربع خریداري مع الواســطه حمد اله خلیلي
وفضل اله اکبرپور ومحمدرضا وعلي اصغر ایزدي از مالکین رسمي پالک مرقوم .
ابنیه و امالک واقع دراراضي مزرعه خاني بروجن پالک - 535اصلي و فرعي زیر
 -1550فرعي آقاي حمزه علي نجفیان بروجني ششــدانگ یکبابخانه به مساحت
 103/93مترمربع خریداري مع الواسطه امیرحسین معتمدي از مالکین رسمي پالک
مرقوم .
 -1699فرعي آقاي اســماعیل یزداني دســتگردي ســه دانگ ونیم مشــاع از
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  216/67مترمربع خریداري مع الواسطه محمدحسن
نیلیه وبیژن سلیمان پور ونعمت اله ایزدي از مالکین رسمي پالک مرقوم .
 -1699فرعي خانم بیگم جان جوان دو دانگ ونیم مشاع از ششدانگ یکبابخانه
به مساحت  216/67مترمربع خریداري مع الواسطه محمدحسن نیلیه وبیژن سلیمان
پور ونعمت اله ایزدي از مالکین رسمي پالک مرقوم .
ابنیه و امالک واقع دراراضي مزرعه خوگناي سفلي پالک - 538اصلي و فرعي زیر

 - 415فرعــي آقاي ذوالفقارغالمي بروجني ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 213/98مترمربــع خریــداري مــع الواســطه اصغراصغریان از مالکین رســمي پالک
مرقوم
 - 427فرعي آقاي قاســم شمســي خیرآبادي ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
یکبابخانــه مخروبــه به مســاحت  349/84متر مربع خریداري مع الواســطه مصطفي
عباســي وحیدرعلي رضواني ومصطفي فاتحیوشــکراله یزداني از مالکین رسمي پالک
مرقوم .
ابنیه و امالک واقع دراراضي مزرعه خوگناي علیا پالک - 544اصلي و فرعي زیر
 -2959فرعي آقاي کامران هاشــم پور ششــدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 152/11متــر مربع خریداري مع الواســطه امیرحســین معتمدي از مالکین رســمي
پالک مرقوم .
ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه بلداجی پالک  -561اصلی و فرعیهای زیر
 -2055فرعی آقاي زکریا صفیان ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 296/52
مترمربع خریداری مع الواسطه مرتضي قلي صفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم
 -2809فرعــی خانــم مدینــه هرمــزي نژاد ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 175/12مترمربع خریداری مع الواســطه ذوالفعلي طهماســبي از مالکین رســمی
پالک مرقوم .
 -2825فرعی آقاي جهانگیر باراني بلداجي ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت
 40/29مترمربع خریداری مع الواسطه اسداله نادري از مالکین رسمی پالک مرقوم
 -2968فرعــی آقــاي یادگاررحماني بلداجي ششــدانگ یکبابخانه نیمه ســاز به
مســاحت  369/94مترمربــع خریداری مع الواســطه قربانعلي رحمانــي از مالکین
رسمی پالک مرقوم
 -3211فرعی خانم ســکینه حاتمي ششدانگ یکبابخانه به مساحت 376/06
مترمربع خریداری مع الواسطه شیرمحمدصفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -3425فرعی خانم ســمیه مرداني ششدانگ یکبابخانه به مساحت 249/12
مترمربع خریداری مع الواسطه علي اکبر طهماسبي از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -3766فرعی آقاي جمشیدطهماسبي نیا ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 456/12مترمربع خریداری مع الواسطه عزت اله طهماسبي از مالکین رسمی پالک
مرقوم .
 -3836فرعــی آقاي قهرمان صفیان بلداجي ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 264/31مترمربع خریداری مع الواسطه ولي صفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم
 -4114 .فرعی آقاي احمدنادري بلداجي ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/44
مترمربع خریداری مع الواسطه نصراله انوشه از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -4712فرعــی آقاي مصطفي آقابگي بلداجي ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 302/13مترمربع خریداری مع الواســطه سلبعلي طهماسبي از مالکین رسمی پالک
مرقوم که در آگهي قبلي مساحت ملک کمترچاپ شده است .
 -4811فرعی آقاي شکراهلل صفیان ششدانگ یکبابخانه به مساحت 370/33
مترمربع خریداری مع الواسطه میرزانوري از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -4853فرعــی آقــاي جمشــید حاتمي نــژاد ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 324/18مترمربــع خریــداری مع الواســطه علــي رمضاني از مالکین رســمی پالک
مرقوم .
 -5038فرعی آقاي اسماعیل رفیعي بلداجي ششدانگ یکباب مغازه به مساحت
 40/03مترمربع خریداری مع الواســطه ســبز علي نوروزي از مالکین رسمی پالک
مرقوم .
 -5076فرعــی آقــاي رحمان رحیمي لرکي ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت
 538/97مترمربــع خریــداری مع الواســطه محمدخاکســار از مالکین رســمی پالک
مرقوم .
 -5084فرعــی آقاي داورمرداني ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 202/65
مترمربع خریداری مع الواسطه میرزاعلي حاتمي از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -5085فرعــی خانــم ساراطهماســبي بلداجي ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
یکبابخانه به مســاحت  149/69مترمربع خریداری مع الواســطه میرزاعلي حاتمي
از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -5085فرعی آقاي داورمرداني ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانه به
مســاحت  149/69مترمربــع خریداری مع الواســطه میرزاعلي حاتمــي از مالکین
رسمی پالک مرقوم .
 -5087فرعی آقاي بیژن نوروزي ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 223/56
مترمربع خریداری مع الواسطه میرزانوري از مالکین رسمی پالک مرقوم .
 -5097فرعی خانم زري ســلماني ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 443/36
مترمربع خریداری مع الواسطه محمدمرداني از مالکین رسمی پالک مرقوم .
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ماهواره سنجش از راه دور
در اولویت کاری سازمان فضایی

رییس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه  ۵۷۰ماهواره
س���نجش از دور مدار زمین را پایش میکنند ،گفت:
پیشبینی میشود در دهه آینده بیش از  ۶۰۰ماهواره
سنجش از دور به فضا پرتاب شود.
مهر  -مرتضی براری در صفحه اینس���تاگرام خود
نوش���ت :در حال حاضر حدود  ۵۷۰ماهواره سنجش
از دور در مدار زمین در حال پایش پدیدههای مختلف
هستند .کمک به پیش بینیهای جوی و مطالعات زیست
محیطی ،مدیریت اراضی کشاورزی ،مدیریت منابع آب
و منابع طبیعی ،مدیریت بحران ،نقشه برداری و زمین
شناسی از جمله کاربردهای مهم سنجش از دور است
که تمام کشورهای دنیا در حال توسعه زیرساختها و
استفاده بیش از پیش از این خدمات هستند.
وی با بیان این که هم اکنون حدود  ۲۶کشور دنیا دارای
ماهوارههای سنجش از دور هستند ،گفت :حدود  ۷۰نهاد
دولتی و شرکت خصوصی به عنوان اپراتور ماهوارههای
سنجش از دور در دنیا فعالیت میکنندو نزدیک به ۲۵
دانشگاه در سراسر دنیا ماهوارههایی در کالس مکعب
و میکرو را که خود توسعه دادهاند ،اپراتوری میکنند.
براری گفت :بیش از  ۲۸۰عدد از این ماهوارهها وزنی
بیش از  ۵۰کیلوگرم دارند و پیش بینی میش���ود در
دهه آینده بیش از  ۶۰۰ماهواره سنجش از دور از سوی
کشورهای مختلف به فضا پرتاب شود.
رییس س���ازمان فضایی ایران ،درآمد ساالنه فروش
تصاویر ماهوارهای و خدمات ارزش افزوده آن را حدود ۴
میلیارد دالر عنوان کرد که این رقم در سالهای آتی به
حدود  ۱۵میلیارد دالر افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد :از آنجا که کشور ما
جزو  ۱۰کشور بالخیز دنیا است ،استفاده حداکثری از
خدمات سنجش از دور در کشور احساس میشود.
وی گفت :س���ازمان فضایی ایران نیز مطابق با نیاز
بخشهای مختلف کش���ور ،برنامه ساخت ماهوارههای
سنجش از دور را با جدیت دنبال میکند و به منظور ورود
بخش خصوصی به این حوزه ،بعد از تدوین پروانه اپراتوری
ماهواره مخابراتی ،تدوین پروان���ه اپراتوری ماهوارههای
سنجش از دور را در دس���تور کار قرار داده و با جدیت
دنبال میکند.
براری گفت :با اجرایی شدن صدور این پروانه ،بخش
خصوصی قادر خواهد بود تا از طریق س���رمایهگذاری
در ساخت یا تامین ماهوارههای سنجش از دور ،امکان
بهرهبرداری از ایستگاههای دریافت دادههای ماهوارهای و
ایجاد زیرساختهای مربوطه را داشته و از طریق فروش
تصاویر ماهوارهای ،محصوالت ارزش افزوده و توس���عه
کاربردها و خدمات سنجش از دور در کشور ،به توسعه
اقتصاد فضاپایه و جذب و اشتغال نیروی متخصص کشور
کمک کند.
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 -5098فرعی آقاي حســین موســوي پورششــدانگ یکبابخانه به مســاحت
 340/82مترمربع خریداری مع الواســطه امیرقلي طهماســبي از مالکین رسمی
پالک مرقوم .
 - 5123فرعی آقاي جهانگیر باراني بلداجي ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 710/12مترمربع خریداری مع الواسطه اسداله نادري از مالکین رسمی پالک
مرقوم .
 - 5128فرعی آقاي ســعادت کارگر بلداجي ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 254/55مترمربع خریداری مع الواســطه ســیدکاظم حسیني از مالکین رسمی
پالک مرقوم .
 -5132فرعی آقاي اســحاق حافظي آلوقره ششدانگ یکبابخانه به مساحت
 252/17مترمربــع خریداری مع الواســطه ابراهیم صفیان از مالکین رســمی
پالک مرقوم .
 - 5164فرعــی آقــاي قهرمان صفیان بلداجي ششــدانگ یکبــاب مغازه به
مســاحت  31/50مترمربع خریداری مع الواسطه ولي صفیان از مالکین رسمی
پالک مرقوم .
ابنیه و امالک واقع در جنوب شهر بروجن پالک  -1253اصلي و فرعي زیر
 -462فرعــی آقاي امیرعلي ملکوتیان ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت69
 176/متر مربع خریداری مع الواســطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پالک
مرقوم .
 -484فرعــی مــژگان ربیعي فرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 10
 110/متر مربع خریداری مع الواســطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پالک
مرقوم .
ابنیه و امالک واقع در جنوب شهر بروجن پالک  -1254اصلي و فرعي زیر
 - 1059فرعی آقاي هوشــنگ عســگري ششــدانگ یکباب ســاختمان به
مســاحت  106/94متر مربع خریداری مع الواســطه شهرداری بروجن از مالکین
رسمی پالک مرقوم .
 -1071فرعی خانم کبري برجیان بروجني ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ
یکباب ساختمان به مساحت 153/ 93متر مربع خریداری مع الواسطه شهرداری
بروجــن از مالکیــن رســمی پالک مرقــوم  -1071 .فرعی آقاي اســماعیل نوائي
بروجني ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 153/ 93متر
مربع خریداری مع الواسطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پالک مرقوم .

بــه موجب ماده 3قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ســاختمانهای فاقد سند رســمی این اگهی نسبت به امالک فوق الذکر
در دو نوبت به فاصله  15روز ازطریق روزنامه کثیرالنتشــار و محلی
اگهی و درصورتی که اشــخاص ذی نفع به ارا صادره اعتراضی داشته
باشــند از تاریخ انتشاراگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا
دو ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت اســناد محل وقوع ملک تسلیم و
رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد  .در این صورت
اقدامــات ثبت موکول بــه ارایه حکم قطعی دادگاه اســت.درصورتی
که اعتراض در مهلــت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم
دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارایه نکند اداره ثبت اســناد
محــل باید مبــادرت به صدور ســند مالکیــت مینماید .صدور ســند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست
نوبت اول مورخ 1396/11 /24نوبت دوم مورخ1396/12/09

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان بروجن -
حمیدرضاخسروي

مالک محترم انجام هرگونه عملیات ثبتي با ارائه سندتک
برگ امکان پذیر میباشدلذا هرچه سریعترجهت تعویض
سند مالکیت دفترچه اي به سند تک برگ (کاداستري)
به منظور تثبیت موقعیت امالک شما درسیستم کاداستري
وجلوگیري از مشکالت حقوقي به اداره ثبت اسناد وامالک
محل خود مراجعه فرمائید.

