بخش خصوصی
New Tab

پنجره
عضو شورای انتظامی تجدیدنظر نصر تهران:

 ITکلید کنترل آلودگی هوا
و ترافیک تهران است

عضو ش���ورای انتظامی تجدیدنظر س���ازمان گفت:
توساز
همانطورکه از زمانهای قدیم برای هر نوع ساخ 
ابزارهای خاصی را در اختیار داش���تیم ،با گذشت زمان
فناوری اطالعات ابزار کلیدی برای هر نوع پیش���رفتی
میتواند باشد؛ بنابراین حضور فردی با تخصص حوزه
فناوری اطالعات در شورای شهر میتواند در حل معضالت
و مشکالت شهر چارهساز باشد.
فناوران  -رضا حیدری افزود :برای مثال درخصوص
معضل آلودگی هوا و کنترل ترافیک ،قطعا ش���خص
متخصص فناوری اطالعات و ارتباطات میتواند با ارایه
راهکارهای تخصصی ازجمله ماش���ینهای هوشمند یا
هیبریدی و استفاده از ابزار کنترل هوشمند الکترونیکی
تاثیر بسزایی در رفع این معضالت داشته باشد.
او درباره سایر مشکالت شهری گفت :مشکالتی ازجمله
مراجعه مکرر به شهرداریها ،چالشهای فضای سبز
لونقل عمومی که با آن دست به گریبان
و مشکل حم 
هستیم ،همگی از طریق راهکارهای فناوری اطالعات و
مدیریت الکترونیکی براساس توان تخصصی فاوا قابل
رفع است.
به گفته حیدری ،راهحله���ای موجود درحالحاضر
راهکارهای فیزیکی هستند که بسیاری از آنها از طریق
متخصص فناوری اطالعات با به خدمت گرفتن ابزارهای
لونقل
حوزه منجر به کاهش آلودگی هوا و مدیریت حم 
عمومی خواهد شد.
New Tab

ویکی شرکت
شرکت کاریارارقام در
سال  78تاسیس شد و
فعالیت خود را در زمینه
نصب و راهاندازی و ارایه
را هحلهای مبتنی بر
محصوالت سیسکو آغاز کرد ،سپس به دلیل پشتیبانی
خریداران مصمم شد تا دورههای تخصصی سیسکو را
نالمللی برگزار کند .در این راستا
مطابق با استانداردهای بی 
شرکت با هدف فعالسازی و بسط بستر  ITدر ایران اقدام
به تعریف پروژههای مختلف توسط نیروهای کارآمد و
جوان از بین متخصصان دانشگاههای کشور و همچنین
تربیت نیروهای متخصص در ح���وزه فناوری اطالعات
کرد که ماحصل این اقدام آموزش بیش از  ۳۵۰۰نفر از
سازمانها و ارگانهای دولتی و خصوصی و دانشگاههای
کشور بوده است.
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دعوت اتاق ایران از فعاالن
اقتصادی برای حضور در انتخابات

ترین
عنوان بزرگ
رو دعوت کرد .این نهاد به
ای از فعاالن اقتصادی و سایر اقشار جامعه برای حضور در انتخابات پیش
فناوران  -اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران با صدور اطالعیه
ش خصوصی کشور از مردم بهویژه فعاالن اقتصادی سراسر این سرزمین که دل در گرو توسعه و پیشرفت ایران دارند ،دعوت میکند تا با شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات
تشکل بخ 
ریاستجمهوری،میاندورهای مجلس شورای اسالمی و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا ،در ثبت حماسهای دیگر گام بردارند.

برنامههای کاندیدای حوزه  ICTدر انتخابات پنجمین دوره شورای اسالمی تهران تشریح شد:

پیگیریمشکالتشرکتهادرزمینهفیبرنوریوکاردراماکنمسکونی

کاندیدای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر
تهران که با کد انتخاباتی  ،5427بهعنوان نماینده صنف
فناوری اطالعات و ارتباطات در این دوره از انتخابات شرکت
دارد ،معتقد است :شرکتهای حوزه  ICTمشکالت زیادی
در زمینه ارایه فیبرنوری ،کار در اماکن مسکونی ،تعامل با
شهرداری و دیگر موارد دارند که حضور نماینده صنف در
شورای شهر میتواند تاحدی به این مشکالت پایان دهد.
فناوران -اصغر رضانژاد گفت :حوزه فناوری اطالعات و
ارتباطات از دو منظر در شورای شهر قابل پیگیری است.
بخش���ی از آن مربوط به مخاطبان عام یا مردم میشود و
بخش دیگر صنفی است که این دو تاحدودی به هم وابسته
لونقل کاربرد
اس���ت.وی افزود :بهطور مثال در زمینه حم 
فناوری اطالعات میتواند برای مردم بسیار مفید باشد ،مانند
آژانسهای اینترنتی که از سوی مردم استقبال زیادی شد.
وی اضافه کرد :مقوله مهم دیگر که بهزودی برای مردم
تبدیل به نیاز میشود ،اینترنت چیزهاست که کاربردهای
بسیار زیادی دارد .به گفته رضانژاد الزمه پیادهسازی اینترنت
چیزها فراهمکردن زیرساختهای آن است که با همکاری
رویداد

درحالحاضر
یکی از مشکالت
مهم شرکتهای
نرمافزاری کار در
اماکن مسکونی
است که بسیاری
از اصناف مانند
پزشکان از این
قانون بهرهمند
هستند ،اما برای
صنف  ITبه کار برده
نمیشود .درحالیکه
فناوری اطالعات
باالترین اولویت
نظام است

شرکتهای فناوری اطالعات و شورای شهر مهیا میشود.
کاندیدای انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر
تهران گفت :درحالحاضر شرکتهای زیادی اقدام به ارایه
تکنولوژی ( FTTxفیبرنوری در منزل) کردهاند که اغلب آنها
در بخش زیرساختی با شهرداریها مشکل دارند.
رضانژاد همچنین درباره س���اماندهی دکلها نیز گفت:
موضوع دیگری که برای صن���ف فناوری اطالعات و مردم
دردسرساز شده اس���ت ،دکلهای مخابراتی است که اگر
ش���هرداری اجازه کار به اپراتورهای تلفن همراه را بدهد
قطعا این دکلها ساماندهی میشود و مردم دیگر با مشکل
آنتندهی مواجه نمیشوند.وی با بیان اینکه قوانین در این
حوزه نیازمند بازنگری است ،گفت :باید دکلها متناسب با
محل ایمن باشد نه آنکه اپراتورها مجبور باشند ارتفاع آن را
تامین کنند.رضانژاد همچنین با بیان اینکه اماکن عمومی
باید مجهز به اینترنت رایگان باشند ،افزود :شهرداری اغلب با
شرکتهای ارایهدهنده اینترنت پرسرعت همکاری چندانی
ندارد به همین دلیل شرکتها برای ارایه اینترنت به اماکن
عمومی با مشکل مواجه میشوند.
دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای تهران درباره مشکل
دیگری که باید در ش���ورای ش���هر پیگیری شود ،گفت:
درحالحاضر یکی از مشکالت مهم شرکتهای نرمافزاری کار
در اماکن مسکونی است که بسیاری از اصناف مانند پزشکان
از این قانون بهرهمند هستند ،اما برای صنف  ITبه کار برده
ت باالترین اولویت نظام
نمیشود .درحالیکه فناوری اطالعا 
است.رضانژاد افزود :یکی از برنامههای مهم من در شورای
شهر پیگیری این موضوع است تا شرکتهای نرمافزاری
بتوانند از حق مسلم خود استفاده کنند.
وی درباره ارزش بازار فناوری اطالعات و ارتباطات گفت:

مجموع بازار نفت دنیا که برای آن جنگ هم ش���ده ،تنها
 1800میلیارد دالر است .درحالیکه درآمد بازار فناوری
اطالعات و ارتباطات به  3800میلیارد دالر میرسد؛ بنابراین
کامال مسلم است اگر بخواهیم وابستگی به نفت را کم کنیم،
باید مانند هندوستان به سمت توسعه  ICTحرکت کنیم.
وی درباره معضل اشتغال هم گفت :یکی از معضالت مهم
کشور اکنون ایجاد اشتغال برای جوانان است که فناوری
اطالعات میتواند در این زمینه کاربرد زیادی داشته باشد.
وی افزود :هزینه هر شغل برای دولت اکنون بین 160
تا  400میلیون تومان برآورد میشود درحالیکه در حوزه
 ICTاین عدد بین  30تا  50میلیون اس���ت .قطعا باید
بوکارهای مبتنی بر فناوری
بستری فراهم شود تا کس��� 
اطالعات فراهم شود.رضانژاد اضافه کرد :باید امکان تعامل
با استارتآپها در ش���هرداریها فراهم شود .این اتفاق
اشتغالزایی زیادی به همراه دارد و مردم هم خدمات بهتر و
ارزانتری دریافت خواهند کرد.
این کاندیدای انتخابات شورای شهر افزود :بهطور مثال
اکنون اطالعات خوبی درباره محلهایی است که بیشترین
آتشسوزی در آنجا صورت گرفته و ایستگاههای آتشنشانی
وجود دارد .اما متاسفانه هیچ بهره علمی از آن نمیشود،
درحالیکه میتوان با کنار هم گذاش���تن این اطالعات
ایستگاههای آتشنشانی را در محلهای پرحادثه بیشتر کرد.
وی گفت :متاسفانه مدیران ارشد در شهرداریها به دیتا
و فناوری اطالعات آنطورکه باید اهمیت نمیدهند و حضور
یک نماینده تخصصی از حوزه  ITمیتواند رویکرد آنها را
تغییر دهد .انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی شهر و
روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاستجمهوری
ایران جمعه  ۲۹اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

برگزاری همایش ملی پیشرفتها و فرصتهای ICT

نخس���تین همایش ملی پیش���رفتها و فرصتهای
فناوری اطالعات و ارتباطات ش���هریور م���اه  ۹۶برگزار
میشود.
فناوران -دانش���گاه فرهنگیان در نظر دارد نخستین
همایش ملی پیشرفتها و فرصتهای فناوری اطالعات و
ها ،مراکز تحقیقات و صنعتی
ارتباطات را با حضور دانشگاه
کشور ،در شهریور ماه  ۹۶و با همکاریوزارت آموزش و
پرورش و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات (وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات) برگزار کند.
ایجاد بس���تر مناس���ب جهت آش���نایی با آخرین

های
دستاوردهای علمی ،صنعتی و ارایه جدیدترین روش
پژوهشی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ازجمله
اهداف این همایش است.
های نوین و تمرکز
همچنین توس���عه و ترویج فناوری
ه���ا در محیط آم���وزش الکترونیکی،
بر بکارگیری آن
های آموزش���ی با کمک فناوری
سازی محیط
هوشمند
اینترنت چیزها ،بیان ضرورت توسعه آموزش الکترونیکی
در ایران و معرف���ی جدیدترین ابزاره���ا ،فناوریها و
واسطهای هوشمند و بررسی روشهای برقراری امنیت در
محیطهای آموزش الکترونیکی را میتوان از دیگر اهداف

همایش نام برد.
های
در این همایش ضمن ارایه مقاالت علمی ،کارگاه
آموزشی و تخصصی ،نمایشگاهی از دستاوردهای فناورانه
و صنعتی کشور و همچنین سخنرانی اساتید و خبرگان
در موضوعات مربوط به محورهای همایش ارایه خواهد
شد.
عالقهمندان در صورت تمایل به ش���رکت در همایش
توانند به دبیرخانه
و جهت کس���ب اطالعات تکمیلی می
همایشیا بهسایت همایش به نشانی itconf.cfu.ac.ir
مراجعه کنند.

10
برابر

به گفته معاون کل سازمان
توس��عه تجارت ایران هیچ
دولتی ب��ه ان��دازه دولت
یازدهم در بهبود تراز تجارت
خارجی کشور موفق عمل
نکرده اس��ت .به گونهایکه
تراز تجارت خارجی کشور
در دولت یازدهم رشدی ۱۰
برابری داشته است.
ایس��نا  -محمدرض��ا
مودودی با بیان اینکه تراز
تجارت خارجی کش��ور در
بخش غیر نفت خام از بهبود
قابلمالحظ��های برخوردار
بوده است ،افزود :تراز تجاری
بخش کاالیی ب��ه میزان ۶۰
درصد در دول��ت یازدهم
نس��بت به دولت دهم و به
میزان  ۹۰درصد با احتساب
میعانات گازی در همین دوره
زمانی بهبود داش��ته است
که تجربهای بیس��ابقه در
عملکرد دولته��ای بعد از
انقالب است.
معاون توس��عه صادرات
کاال و خدم��ات س��ازمان
توسعه تجارت ایران درباره
آثار تجمیعی ص��ادرات و
واردات در دولت یازدهم و
دهم گفت :مجموع صادرات
کاالیی با احتساب میعانات
گازی در ط��ول دولت دهم
حدود  ۱۴۶میلی��ارد دالر
بود ک��ه این می��زان در
دولت یازدهم به حدود ۱۷۸
میلیارد دالر رسید که نشان
از رشد  ۳۲میلیارد دالری
صادرات غیرنفتی در این بازه
زمانی دارد.

5
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دریچه
رییس کل گمرک اعالم کرد:

ورود دستگاههای ایکس-ری
با امکان رصد کامیونهای متحرک

رییس کل گمرک گفت :دستگاههای ایکس -ری
جدید پرسرعت با قابلیت بازرسی روزانه  ۱۵۰۰کامیون
شوند.
امروز وارد بندر شهید رجایی می
مهر  -مسعود کرباسیان افزود :این دستگاهها بیشتر
در گمرکات بازرگان ،دوغارون و شهید رجایی استفاده
خواهند شد.
کرباس����یان گفت :اولویت گمرک اس����تفاده از
دستگاههای ایکس -ری س����یار است که اگر زمانی
مرزی به هر دلیل بسته شد ،قابلیت استفاده در مرزی
دیگر را داشته باشد.وی افزود ۱۳ :دستگاه ایکس ری
به منظور تس����ریع در امور بازرسی مرزی خریداری
شده اس����ت .البته بخش خصوصی نیز تصمیم دارد
پنج دستگاه دیگر وارد کند که عمدتا چینی هستند.
معاون طیبنیا گفت :ویژگی این دستگاههای جدید
پرسرعتبودن آنهاست ،بهطوریکه هریک قابلیت رصد
روزانه هزار و  ۵۰۰دستگاه کامیون را دارند.
این مقام مس����وول درباره تعداد دس����تگاههای
خریداریشده گفت :از س����ال  ۸۰تا  ۸۴تنها چهار
دستگاه از آنها در گمرکات موجود بود ،بین سالهای
 ۸۴تا  ۹۲فقط یک دستگاه دیگر به آن اضافه شد ،اما
امروز تعداد آنها به  ۱۲دستگاه رسیده است.

رییس اتاق تهران:

دغدغه فعاالن اقتصادی کشور
ثبات و آرامش است

رییس اتاق تهرانبا بیان اینکه نظام اقتصادی در هر
کشور قطعا استوارترین و محکمترین بخش خواهد بود،
گفت :معموال با تغییر دولتها مباحث اقتصادی تغییر
پیدا میکند ،اصالحاتی در سیاستها صورت میگیرد
و ممکن است یک اقدام غیرکارشناسی بحرانهایی را
در کشور ایجاد کند.
اتاق تهران  -مسعود خوانس����اری در بیست و
ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران گفت:
انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم یک حادثه مهم در
این س����ه دهه خواهد بود ،چراکه رای ملت میتواند
بسیار سرنوشتساز باش����د .درحالحاضر مهمترین
دغدغه تم����ام مردم کش����ورمان بهخصوص فعاالن
اقتصادی ثبات و آرامشی اس����ت که باید در کشور
حکمفرما باشد ،اگرچه ما در دهههای گذشته شاهد
نابس����امانیهایی بهخصوص در بخشهای اقتصادی
بودهایم؛ ولی امیدواریم این ثبات و آرامشی که االن
در کشور وجود دارد ،ادامه پیدا کند و استمرار داشته
باشد.

آگهی قانون تکلیف وضیعت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان ساری
نظر به دســتور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضیعت اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی
مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد
ثبتی ســاری مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه بالمعارض انان محــرز و رای الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میکردد.
امالک متقاضی واقع در قریه گلچین و سنگریزه پالک  3390-3389اصلی بخش یک
قســمتی از پالک  1968فرعی آقای حســن بریمانی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مســاحت  109/25متر مربع با کســر ســهم وقف خریداری مع الواسطه از شرکت تعاونی
کارکنان سپاه
آقای محمد باقر اسفندیاری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  129/50متر مربع با کسر سهم وقف
امالک متقاضی واقع در قریه شریف اباد پالک  3428اصلی بخش یک
اقای امید خالقی کیادهی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 79/30
متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه مشهدیکال پالک  3442اصلی بخش یک
خانم نجمه ســادات زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 157/26
متر مربع
آقای ایمان آرزو نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  73متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه بندار خیل پالک  30اصلی بخش یک
آقای تقی خان قبادی سالله نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 100/45
متر مربع با کسر سهم وقف
آقای سید مهدی کالنتری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 140/40
متر مربع با کسر سهم وقف
امالک متقاضی واقع در قریه قرق پالک  31اصلی بخش 2
اقای محمود اســفندیاری کالئی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت
 141/20متر مربع
آقای حسین مدانلو جویباری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  91/80متر مربع
شرکت هوالر بتن ساری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  172متر
مربع
خانم نرگس شکوهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  229/80متر
مربع
امالک متقاضی واقع در قریه خان عباسی پالک  1اصلی بخش 3
خانم کبری تنگ لته ای نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 98/45
متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه تنگه لته پالک  2اصلی بخش 3

آقای رمضان اکبری و اقای وحید شجاعی هر یک نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  321/77متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه پایین دزا پالک  143اصلی بخش 3
خانم فاطمه بریمانی ورندی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 99/08
متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه پل گردن پالک  144اصلی بخش 3
قســمتی از پالک  1643فرعی به نام اقای علی احمدی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  107/30متر مربع خریداری مع الواسطه از حسین الندانی مالک رسمی
امالک متقاضی واقع در قریه نومل پالک  2اصلی بخش 4
آقای عید علی باجان تلمادره نسبت به ششدانگ یک باب مغازه به مساحت  20/90متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه کاسگر محله پالک  2اصلی بخش 5
آقای اردشــیر ســلطانی قره چناق نسبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 127/16متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه دیمترون پالک  3اصلی بخش 5
قسمتی از پالک  39فرعی بنام اقای محمود اسفندیاری کالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  421/16متر مربع احدی از مالک رسمی
امالک متقاضی واقع در قریه فیروز کنده پالک  11اصلی بخش 5
خانم بهجت موثق نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  250متر مربع
امالک متقاضی واقع در قریه هلل مرز -پنبه زارکتی پالک  13-15اصلی بخش 5
خانم فاطمه کوه جانی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 892/16
متر مربع
لــذا بــه موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و ماده  13آیین
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و
در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته 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 تسلیم
و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه
حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت
بــه دادگاه عمومــی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت مینماید و صدور ســند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار
نامه ثبتی پذیرفته نشده واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در اولین آگهی
نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عمومی میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حدود واحد ثبتی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید .م الف 9600335
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