
نحوه همکاری کسب و کارها
 با »سروا« اعالم شد

سازمان فناوری اطالعات ایران، نحوه امکان استفاده  
کس����ب وکارهای دیجیتال از داده های دولتی را تحت 

پلتفرم »سروا« اعالم کرد.
فناوران- پلتفرم »سروا« که همزمان با مراسم روز 
جهانی ارتباطات به بهره برداری رسیده است یک درگاه 
ارتباط بخش غیردولتی به بخش دولتی اس����ت که به 
کمک آن، امکان استفاده کس����ب وکارهای دیجیتال و 
آنالین از داده های دولتی از طریق این درگاه امکان پذیر 

می شود.
با وجود این پلتفرم به دلیل اتصال دس����تگاه های 
دولتی به مرکز ملی تبادل اطالعات )NIX(، دیگر نیاز 
به اتصال کسب وکارها به دستگاه های مختلف و به هر 
دستگاه به صورت مس����تقل نبوده و این پلتفرم ایجاد 
ش����ده به صورت یکپارچه می تواند داده های دولتی را 
در اختیار بخش غیردولتی ق����رار دهد. به این ترتیب 
هزینه ها هم از سوی دولت و هم از سوی کسب وکارها 

کاهش می یابد.
پلتفرم »سروا« از لحاظ فنی و زیرساختی می تواند 
نیازمندی های کسب وکارها و استارتاپ ها را پاسخ دهد.

در وضعیت فعلی س����امانه هایی مانند »شاهکار« ، 
اطالعات جغرافیایی )GNAF(، س����رویس مکان یابی 
برای اورژانس ها و آتش نشانی ها و اطالعات ثبت احوال 
روی این پلتفرم قرار دارند. برخی از کس����ب وکارهای 
آنالین نیز در روزهای گذش����ته به این پلتفرم متصل 
شده اند و به عنوان تست اولیه، اطالعات و داده هایی نیز 

دریافت کرده اند.
س����ازمان فناوری اطالعات ایران اع����الم کرده که 
پلتفرم »سروا« به مرور زمان تکمیل خواهد شد و هر 
کسب وکار می تواند نیاز خود را جهت دریافت داده های 
دولتی به دستگاه دارنده داده و هم زمان سازمان فناوری 

اطالعات اعالم کند.
در صورتی که درخواست، مورد موافقت دارنده دیتا 
قرار گیرد و س����رویس مورد نظر آماده باشد، از روی 
پلتفرم »سروا« ارائه خواهد شد. در صورتی که سازمان 
دارنده اطالعات موافق باش����د، اما سرویس مورد نظر 
آماده نباشد، الزم است تا ابتدا سرویس پیاده سازی شده 

و سپس در اختیار کسب وکار قرار گیرد.
پلتفرم »س����روا« از طریق همکاری مشترک و در 
طول زمان توس����عه می یابد. همکاری مشترک و پیدا 
کردن راه حل های مشترک می تواند در آینده ای نزدیک 
و به مرور زمان فرصت آزادس����ازی داده های دولتی را 

فراهم آورد.
»سروا« در زبان فارسی به معنای عمارتی است که 
درهای آن گشوده شده است. تمثیلی است از دولتی 
که داده های خود را به روی کسب وکارها باز کرده است. 

درخواست زیرساخت برای
 افزایش تعرفه مکالمات بین الملل

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه 
همواره اتصال مس����تقیم به تلگرام امن تر از اتصال از 
طریق پوسته هاس����ت، گفت: اینکه تلگرام های فارسی 
جاسوس افزار باشند، ثابت ش����ده نیست و اقدام گوگل 
برای حذف اپلیکیش����ن های ایرانی تروریسم اقتصادی 

است.
ایسنا- حمید فتاحی با بیان نقش وزارت ارتباطات 
در بروز نسخه های فارسی تلگرام، گفت: ما در دی ماه 
۱۳۹۶ درباره ناامن بودن کل پوسته های تلگرام بیانیه 
دادیم. منطقی است که اتصال مستقیم به تلگرام امن تر 
از اتصال از طریق پوس����ته ها و نه فقط کالینت هایی 
است که فراگیر ش����ده بود. اما اینکه گوگل به بهانه 
جاسوسی بودن تلگرام های فارسی، آنها را حذف کرده، 
ادعای گوگل است که باید از مرکز ملی فضای مجازی 
پیگیر ش����د، زیرا رییس مرکز درباره این پیام رسان ها 
و مجوزهایی که داش����تند، اظهار نظر کرده و درباره  
شایعات و اخبار نس����بت به اینکه وزارت ارتباطات در 
اختیار آنها سرور گذاش����ته و امکانات ترجیحی داده، 

شفاف توضیح داده است.
وی با اش����اره به واگذاری مکالم����ات بین الملل به 
بخش خصوص����ی گفت: کمیس����یون تنظیم مقررات 
برای VOIP اپراتورهایی ک����ه پروانه دارند و در این 
حوزه فعالیت می کنند، چارچوبی گذاش����ته اس����ت. 
مصوبات کمیس����یون در این زمینه تصویب شده و ما 
منتظر ابالغ هس����تیم و پس از آن شرکت زیرساخت 
از حوزه مکالمات بین المل����ل و انحصاری که تاکنون 
بوده خارج می شود و آنهایی که پروانه دارند سفارش 
می گیرند و قرارداد تج����اری می بندند. اصل موضوع، 
انحصارزدایی رقابت اس����ت و با رقابت در کیفیت و 
قیمت، آنهایی که تجربه بیشتری دارند، حتما خودشان 
 موفق تر خواهن����د بود و ما برایش����ان ارجحیتی قرار 

نمی دهیم.
مدیرعامل ش����رکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به 
افزایش تعرفه مکالمات بین المل����ل بیان کرد: قیمت 
مکالمات تابعی از ارز است. وقتی مکالمه را به سمت 
خارج از کش����ور می بریم، قیمتی که کاربر پرداخت 
می کند بابت ترافیک صادره است و چون این ترافیک 
را به اپراتورهای بین الملل����ی تحویل می دهیم، همه 
تابعی از قیمت ارز است و به همان میزانی که قیمت 
ارز افزایش داشته، این تعرفه هم افزایش یافته است. 
به همین دلیل ما برای تعیین قیمت به سازمان تنظیم 
مقررات درخواس����ت دادیم و با س����ازمان حمایت از 
مصرف کننده هم مکاتباتی داریم، چون باید مجوز از 
آنها هم بگیریم. در حال حاضر تعرفه ها در همه سطح ها 

حدود دو برابر شده است.
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دولت آیین نامه طرح نوآفرین را تصویب کرد

مشکالت بیمه، مالیات و سرمایه استارتاپ ها حل می شود

فارس- سخنگوی سازمان ثبت  احوال کشور گفت: تمام نمونه های قدیم کارت ملی از اعتبار خارج شده است و از ابتدای خرداد، استعالم آنالین ویژه افرادی است که برای کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند.
وی افزود: بنابراین از ابتدای امسال کارت های نمونه قدیم از درجه اعتبار ساقط شده اند اما اگر باز هم زمان آن را تمدید می کردیم بسیاری از متقاضیان ثبت نام خود را انجام نمی دادند و پروژه کارت ملی با تاخیر 

مواجه می شد. 

اولتیماتوم ثبت احوال 
به دارندگان کارت ملی قدیمی

آیین نامه طرح حمایت از شرکت های نوپا در اقتصاد 
دیجیتال توسط هیات وزیران تصویب شد.

فناوران- در جلسه یکش����نبه عصر هیات وزیران 
سند توس����عه اقتصاد دیجیتالی را با هدف تشویق و 
حمایت از کس����ب و کارهای نوپا در حوزه فناوری 

اطالعات و ارتباطات، به تصویب رساند.
براساس این آیین نامه، کس����ب وکارهای نوپا در 
اقتصاد دیجیتال از مقررات حاکم بر نظام اداری که 
برای شرکت های بزرگ مقیاس طراحی شده است، 
مستثنی و با مقرراتی س����اده تر و متناسب با دوره 
گذار مواجه می ش����وند، به ویژه در صورت شکست 
احتمالی، مخاطره تعهدات مالیاتی، تأمین اجتماعی 
و ... برای این کس����ب و کارهای نوپا کاهش یافته و 
انگیزه این شرکت ها برای آغاز و رسمیت بخشیدن به 

فعالیت هایشان تقویت خواهد شد.
با ساماندهی شرکت های نوپا در اقتصاد دیجیتال، 
امکان ارزیابی و نظارت دولت بر این کسب و کارها 

آسان تر می شود.
جزییات طرح نوآفرین به زبان ساده

امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان 
این که آیین نامه طرح نوآفری����ن بعد از یک فرآیند 
یک ساله تدوین و ارزیابی در هیات وزیران تصویب 
شد گفت:  این طرح تاثیراتی بر استاتارپ ها و سایر 

نهادهای اقتصادی خواهد گذاشت. 
ناظمی با باین این که در ماده ۱ از این آیین نامه 
ویژگی های این ش����رکت با ۴ ویژگی ذکر شده است 
گفت: این ۴ ویژگی عبارت اس����ت است از این که 
عمرش کمتر از ۳ سال باش����د. به عبارتی شرکت ها 
از زمان تاسیس تا سال سوم )به شرط داشتن سایر 
ویژگی ها( از معافیت هایی برخوردار می شوند. دوم آن 
که  سرمایه شرکت محدود باشد. )برای امسال این 
عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است( 
یعنی شرکتی اگر توانست س����رمایه ای بیش از این 
مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگی شده است و 
الزم است مانند شرکت بزرگی با آن ها برخورد شود. 
سوم این که درآمد شرکت در سال هم محدود باشد 
)برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته 
شده است(؛ یعنی اگر درآمدش بیش از این مقدار شود 
مشابه با ش����رکت های بزرگ با آن ها برخورد خواهد 
شد. و چهارم ویژگی استارتاپ آن است که مالکین 
و موسس����ین آن نمی خواهند اقدام به تقسیم سود 
کنند. آن ها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت 

سرمایه گذاری می کنند. به همین دلیل اگر شرکتی 
مستقیم یا غیرمس����تقیم )از طریق حقوق خارج از 
عرف( اقدام به تقسیم پول کند مشخص می شود که 
خواسته است از طریق این آیین نامه راهی برای فرار 
از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایه گذاری 

بر ایده اش نیست.
رییس سازمان فناوری اطالعات گفت: باید توجه 
داشت که آیین نامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور 
زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی 
باال اگر هر کدام نقض ش����ود، دیگر معافیت ها شامل 
حال آن شرکت نخواهد ش����د. تمامی ۴ ویژگی زیر 
بدون نیاز به انسان یا ارزیابی انسانی انجام می شود و 
صرفا بر اساس دولت الکترونیکی و به صورت خودکار 
خواهد بود. به این ترتیب استارتاپ ها نیاز به پر کردن 

فرم ها و صف انتظار بررسی ندارد.
 معافیت های آیین نامه

ناظمی گفت: در ماده ۲ مهم ترین ویژگی که ذکر 
شده است این که این شرکت ها، به شرط تولید یک 
خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند. همچنین 
در ماده 7 ذکر می شود که اگر استارتاپ دارای تعدادی 
هم موسس )Cofunder( باشد، این هم موسسین 

نیاز به پرداخت بیمه ندارند.
وی گفت: ماده ۵ ذکر می ش����ود که این شرکت ها 
می توانند برای مدت ۲ س����ال کارورز داشته باشند. 
این ماده از آن جهت برای استارتاپ ها مهم است که 
بسیاری از استارتاپ  ها با برخی از افراد وارد همکاری 
می ش����وند و این همکاری از انوع استخدام نیست، تا 
پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت 
شناخته نمی ش����د. فرض کنید یک استارتاپ ۳ نفر 
هم موسس دارد. بعد از چند ماه یک نفر دیگر به این 
گروه اضافه می شود و افراد هم موسس برای او اهدافی 
تعیین می کنند که اگر به آن اهداف رس����ید، بتواند 
بخشی از سهام شان را دریافت کند. به این ترتیب الزم 
است تا فرد به گروه افزوده شود، اما رابطه از جنس 
استخدام هم نیست. در گذشته بیمه می توانست این 
رفتار را جریمه کند، چون از نظر مقررات چنین نوعی 

از همکاری قابل قبول نبود.
وی ادامه داد: در همان ماده ۵ قید شده است که 
اگر فردی پلت فرمی ایجاد کند )مثال صنایع دستی 
سفارش بگیرد و تعدادی از خانم ها یا آقایان در منزل 
این صنایع دس����تی را آماده نمایند و در پلت فرم به 
فروش برسانند( نیازی به بیمه کردن آن ها نیست. به 

عبارتی رابطه پلت فرم با این افراد از جنس استخدامی 
نیست. در ماده ۶ همچنین گرفتن کارورز نیز تایید 
شده اس����ت. کارورز تا مدت ۲ سال می تواند در یک 
استارتاپ مشغول به همکاری شود، و این همکاری با 
شرایط ساده تری باشد، به عنوان مثال بخشی از حق 
بیمه آن فرد که باید توس����ط شرکت پرداخت شود، 
توسط دولت جبران می ش����ود. به عبارت دیگر الزم 
نیست تا شرکت س����هم خودش را در بیمه پرداخت 
نماید، بلکه دولت آن را به بیمه پرداخت می کند تا 

هزینه های بیمه کاهش یابد.
 حل مشکل فضای فیزیکی و تامین سرمایه
رییس س����ازمان فناوری اطالعات با بیان این که 
بر اساس مطالعات مختلف مش����کل اساسی بعد از 
مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است گفت در ماده ۱۰ 
فضاهای کاری اشتراکی )Coworking Space( و 
شتابدهنده ها )Accelerators( به رسمیت شناخته 
شده اند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی می توانند 
چندین کد کارگاهی بیم����ه دریافت کنند. به عبارت 
دیگر اگر در یک فضای کار اش����تراکی ۱۰ شرکت 
مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت می توانند کد کارگاه 
خود را با همان آدرس دریافت نمایند. به زبان ساده تر 
فضای کار اش����تراکی مانند فضای کار خصوصی به 

رسمیت شناخته شده است.
وی ادامه داد: بعد از این مشکالت مربوط به بیمه، 
مالیات و فضای فیزیکی، مشکل بعدی تامین سرمایه 
است. اغلب سازمان های دولتی تنها می توانستند از 
طریق تسهیالت به شرکت ها کمک کنند؛ در حالی 
که دادن تسهیالت یک روش اشتباه برای شرکت های 
استارتاپی است. مطالعات مختلف نشان می دهد که 
بهترین روش تامین مالی برای شرکت های استارت آپی 
سرمایه گذاری خطرپذیر اس����ت. از سوی دیگر اجازه 
سرمایه گذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه 
است، چرا که می تواند محل فساد و سواستفاده قرار 
گیرد و منابع را بدون حس����اب به سمت گروه های 
منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند. برای 

رفع این مشکل سایر کشورها چه کرده اند؟
وی اف����زود: آن ها از مدلی اس����تفاده کرده اند که 
 Fund( »معروف به م����دل »صن����دوق صندوق ها
of Fund( اس����ت. در این مدل دولت می تواند به 
صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر به شرط آن که 
آن ها سرمایه گذاری کنند، و نه وام بدهند، می تواند 
وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام 

می دهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارت آپ ها 
وام بدهد، بلکه باید س����رمایه گذاری کند. در ماده ۴ 
این آیین نامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق 
نوآوری و شکوفایی داده ش����ده است که به صورت 

مشترک چنین کاری را انجام دهند.
 حل مشکل سرمایه گذاری خارجی و انتقال 

پروانه
ناظمی گفت: اگرچه این روزها وضعیت همکاری 
بین المللی شاید مطلوب نباشد، اما واقعیت آن است 
که ما باید زمینه های الزم را برای فرصت های آینده، 
که ان شاهلل خیلی زود محقق خواهد شد، قرار دهیم. 
به همین دلیل در ماده ۳ این اجازه به ش����رکت های 
خارجی داده شده اس����ت تا با دریافت مجوز بتوانند 
مراکز شتابدهی خود را در کشور راه اندازی نمایند. به 
عبارت دیگر اگر شرکتی مانند هواوی در ایران یکی از 
تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی است، این شرکت 

می تواند در ایران مرکز شتابدهی راه اندازی کند.
ناظمی گفت: یکی دیگر از چالش های شرکت های 
استارتاپی مرحله خرید آن ها است. یک استارت آپ 
زمانی که توسط یک شرکت بزرگ خریداری می شود، 
طبق مقررات فعلی مجوزه����ا، پروانه ها و امتیازاتش 
به شرکت خریدار منتقل نمی ش����ود. در ماده ۹ این 
آیین نامه ذکر شده است که در صورتی که خریداری 
باالتر از ۶7 درصد از س����هام یک اس����تارت آپ را 
خریداری کن����د، می توانند با تواف����ق هم مجوزها و 

پروانه ها را به شرکت مادر انتقال دهند.
وی افزود: در نهای����ت ضمانت اصلی برای موفقیت 
هر طرح دولتی شفافیت است. شفافیت هم به منزله 
کاهش فس����اد بوده و هم زمینه ه����ای الزم را برای 
تحقیق و مطالعه ایجاد می کند. در ماده ۱۱ ذکر شده 
است که کل فرآیندها، اسامی شرکت ها و همچنین 
تسهیالت جذب شده در یک سامانه متمرکز به صورت 

شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود.
رییس سازمان فناوری اطالعات تاکید کرد: فقدان 
چنین سامانه هایی در بس����یاری از طرح های دولتی 
آن ها را همراه با پتانسیل فساد کرده است و اعتماد 
عمومی را نیز از بین برده است. س����ازمان فناوری 
اطالعات مسوولیت راه اندازی این سامانه را بر عهده 
دارد و به همین دلیل همکارانم در سازمان با همدیگر 
متعهد شده اند تا فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و 
فاز دوم آن را هم زمان با الکامپ )اواخر تیر( رونمایی 

کنند.
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                       آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397 
بموجــب ماده 59 آیین نامه قانون ثبت،ملک مشــروحه ذیل واقــع در بخش 22-ارومیه حوزه ثبتی 
پیرانشــهر که در ســه ماهه چهارم ســال 1397 تقاضای ثبت شــده،جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

میگردد.
1-ششــدانگ یکباب خانه بانضمام مغازه تحتانی بمســاحت 350متر مربــع تحت پالک 2844فرعی 
از 26-اصلــی بخــش 22-ارومیه بنام خانم هاجر روشــنی فرزند حســین)نبت به ســه دانگ مشــاع از 
ششــدانگ(و خانمها شــکری و زهرا و صفیه شهرت هر سه ســلیمانی فرزندان ابراهیم )هر کدام نسبت 
به یک دانگ مشــاع از ششــدانگ(واقع در شهرستان پیرانشهر. لذا مطابق ماده 16 قانون ثبت،کسانیکه 
نسبت به ملک فوق اعتراض داشته باشند .میتوانند اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول به مدت 
90 روز مســتقیما"به اداره ثبت اسناد و امالک پیرانشهر تسلیم و رسید دریافت دارند.ضمنا"چنانچه به 
ملک یا امالک مزبور قبل از انتشــار اگهی دعوایی در دادگاه اقامه شــده باشــد برابر ماده 17 قانون ثبت 
ذینفع میتواند گواهی مشعر بر اقامه دعوا از دادگاه اخذ و در مهلت مقرربه اداره ثبت پیرانشهر تحویل 
نمایدو اال حق او ســاقط خواهد شــد و بموجب ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت معترض باید ظرف 
مــدت یکماه از تاریخ تقدیم اعتراض دادخواســت به مرجع قضایی تقدیــم ودر غیر این صورت متقاضی 
ثبــت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت دریافت 

و به اداره ثبت مربوطه تحویل نماید.
این آگهی در دو نوبت بفاصله 30 روز منتشر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه    98/02/02 تاریخ انتشار نوبت دوم:سه شنبه    98/02/31 
حبیب الهامی - کفیل ثبت اسناد پیرانشهر

 آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1397             
بموجــب ماده 59 آییــن نامه قانون ثبت ،ملک مشــروحه ذیل واقع در بخــش 22- ارومیه 
حوزه ثبتی پیرانشــهر که در ســه ماهه چهارم ســال 1397 تقاضای ثبت شــده جهت اطالع عموم 

آگهی میگردد.
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 280/80 متر مربع تحت پالک 2887 فرعی از 26 -اصلی 

بخش 22-ارومیه بنام اقای رحمان آرمند فرزند مراد واقع در شهرستان پیرانشهر
لذا مطابق ماده 16 قانون ثبت،کسانیکه نسبت به ملک فوق اعتراض داشته باشند میتوانند 
اعتــراض خــود را از تاریخ انتشــار نوبت اول بمدت 90 روز مســتقیما"به اداره ثبت پیرانشــهر 
تســلیم و رسید دریافت دارند ضمنا"چنانچه به ملک یا امالک مزبور قبل از انتشار آگهی دعوایی 
در دادگاه اقامه شده باشد برابر ماده 17 قانون ثبت ذینفع میتواند گواهی مشعر بر اقامه دعوا 
از دادگاه اخذ و در مهلت مقرر به اداره ثبت پیرانشهر تحویل نماید و اال حق او ساقط خواهد شد 
و بموجــب ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبــت معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تقدیم 
اعتراض داد خواســت به مرجع قضایی تقدیم و در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی 
وی میتواند  به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت و  به اداره ثبت 

مربوطه تحویل نماید. این آگهی در دو نوبت بفاصله 30 روز منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه   98/02/02

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه   98/02/31                              
حبیب الهامی - کفیل ثبت اسناد پیرانشهر

آگهی مزایده )نوبت اول( 
به موجب اجراییه پرونده شماره 940582 صادره از شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف بروجرد 

محکوم علیه محســن صارمی محکوم اســت به پرداخت 39/332/005 ریال بابت اصل خواســته و هزینه دادرسی به 
مبلغ 160/000 ریال و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1393/7/5 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له محمد ابراهیم یاری 
که با توجه به اینکه اموال زیر از محکوم علیه توقیف گردیده اســت و طبق نظر کارشــناس منتخب دادگســتری به شــرح زیر 
قیمت گذاری گردیده اســت. آدرس :شهرک صنعتی بروجرد شرکت فرآور سلولز زاگرس )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 
1651 بروجرد. از تعداد هجده هزار ســهم با نام ده هزار ریالی شــرکت فوق.، آقای محسن صارمی دارای تعداد 7200 سهم 
با نام یکصد هزار ریالی می باشد.با توجه به مراتب مزایده در تاریخ 1398/3/20 ساعت 10 صبح در مجتمع قضایی شورای 
حل اختالف دادگســتری بروجرد برگزار و از قیمتهای فوق شــروع و به کســی که باالترین قیمت را پیشــنهاد نماید واگذار می 
گردد. برنده مزایده باید ده درصد مبلغ مزایده را فی المجلس پرداخت که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد.
 قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه یک اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان بروجرد - مهدی 
حبیبیان

ارزیابی
 -نامه شماره184تاریخ 1398/2/21 از :اتحادیه صنف خرازی و پوشاک )بروجرد( به : شعبه یک 
احکام شــورای حل اختالف شهرســتان بروجرد بازگشت به نامه شــماره 1398036000067056تاریخ  
1398/2/15 ســاعت11:46در خصــوص کارشناســی روپــوش کار بیمارســتانی هــر دســت به قیمت 
310/000 هــزار ریــال معادل با ســی و یــک هزار تومان تعییــن وجهت هر گونه اقــدام الزم خدمتتان 

تقدیم میگردد.
رییس اتحادیه خرازی وپوشاک شهرستان بروجرد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
اقــای کامــران صفایی برابــر وکالتنامــه شــماره 193126-1398/2/4 وکیل اقای 
افشــین نوحی پیشــه ور با تقدیم دو برگ فرم استشهادیه مصدق شده مدعی است سند 
مالکیت پالک یک فرعی از 1694 اصلی واقع در بخش ســه کرمانشــاه که سند مالکیت  به 
شــماره ســریال 867822 ذیل ثبت 3063 صفحه 135 دفتر 33 به نام آقای احمد علی 
خاکریزه خواه  صادر و تســلیم گردیده ســپس مع الواسطه بموجب سند شماره 191454 
مورخــه 1397/5/6 به اقای افشــین نوحی پیشــه ور انتقال قطعی یافته اســت به علت 
ابگرفتگی ســند ، ســند غیر قابل اســتفاده گردیده لذا مراتب طبق تبصــره 5 ماده 120 
آئیــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود لذا از تاریخ انتشــار این آگهی به مدت 
ده روز مراتب به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت به صدور ســند مالکیت 
طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. 573
 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مرتضی کیاء  با ارائه دو برگ استشــهادیه برابر شــماره 49912 مورخ 98/2/25 که به تائید 
دفتر 94 کردکوی رسیده است  ادعا نموده که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی  به 
مساحت 154/64 متر مربع دارای پالک شماره 12081 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش دو ثبت کردکوی 
ذیل ثبت 19403 دفتر 128 صفحه 325  که به نام مرتضی کیاء  صادر و تسلیم گردیده است که برابر 

ســند رهنی شــماره 6399- 91/4/3 دفتر 34 کردکوی در قبال مبلغ 320391647 ریال در رهن بانک 
مسکن قرار گرفته است و در ضمن برای رهنی فوق اجرائیه صادر گردیده است  بعلت جابجایی اثاث منزل  
مفقود شــده و نامبرده تقاضای صدور ســند مالیکت المثنی  را نموده اســت از این رو در اجرای ماده 120 
اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی میگردد تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله دیگری انجام 
داده یا مدعی وجود سند مالیکت نزد خود باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود 
را به این اداره اعالم نماید در غیر اینصورت بعد از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی اقدام خواهد شد. 98/45
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کردکوی

"آگهی مزایده"
در پرونــده  کالســه 950653 شــعبه اول احکام مدنی دادگســتری شهرســتان گنبــدکاووس، محکوم 
علیــه آقــای چنگیز خدر زاده گوگالنی فرزند حاجی محمد محکوم اســت به پرداخــت مبلغ 420/000/000 
ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 6/345/000 ریال بابت هزینه دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیه 
از تاریــخ 1393/02/08 تــا زمان اجرای حکم کــه مبلغ آن تا آخر بهمن 1395 بــه مبلغ 147/264/150 
ریــال محاســبه می گــردد جمعا به مبلــغ 573/609/150 ریال در حــق محکوم له خانم ارتــق گل نعمتی و 
پرداخــت مبلــغ 28/680/457 ریال بابت هزینه اجرا در حق دولت که قبال آن حســب نامه  شــماره 846 
139305812004000-1393/03/26 اداره ثبت اسناد شهرستان گنبد کاووس مازاد پنجم پالک ثبتی 
شــماره 6779 فرعی از یک اصلی بخش 10 واقع در گنبد کاووس - خیابان امام خمینی شــمالی بعد از فلکه 
یادبود کوچه 22 مقابل خیابان رودکی توقیف گردیده اســت. در پرونده کالســه 950555 شعبه اول احکام 
مدنی دادگســتری شهرســتان گنبد کاووس محکوم علیه آقای چنگیز خــدر زاده گوگالنی فرزند حاجی محمد 
محکوم است به پرداخت 100/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/980/000 ریال بابت هزینه 
دادرســی و پرداخت خســارت تاخیر تادیــه از تاریخ 1393/04/21 تا زمان اجرای حکــم که مبلغ آن تا آخر 
بهمن 1395 به مبلغ 30/945/121 ریال محاســبه می گــردد جمعا به مبلغ 133/925/121 ریال در حق 
محکــوم له عبدالقیوم مقــدم قوجق و پرداخت مبلغ 6/696/256 ریال بابــت هزینه اجرا در حق دولت که 
در قبال آن حسب نامه  شماره 139305812004001213-1393/04/30 اداره ثبت اسناد شهرستان 
گنبد کاووس مازاد ششــم پالک ثبتی شــماره 6779 فرعی از یک اصلی بخش 10 واقع در گنبد کاووس - 
خیابان امام خمینی شمالی بعد از فلکه یادبود کوچه 22 مقابل خیابان رودکی توقیف گردیده است. و حسب 
نظریه کارشــناس ارزش کل آن بعه مبلغ6/498/000/000 ریال اعالم گردیده اســت با احتســاب میزان 
محکــوم به مبالغ بازداشــتیهای ســابق و مقدم به مبلــغ 500/000/000 ریال در حق نوری ســالکی و مبلغ 
392/939/584 ریــال در حق حال بــردی آق آتابای و مبلغ 270/000/000 ریال در حق محمد امین گری 
و مبلغ 100/000/000 ریال به نفع پاشــا عالقی مقدار 463 ســهم مشاع از یکهزار سهم پالک ثبتی شماره 
6779 فرعی از یک اصلی بخش 10 واقع در گنبد کاووس- خیابان امام خمینی شــمالی بعد از فلکه یادبود 
کوچــه 22 مقابل خیابــان رودکی به ارزش -/3/000/000/000 ریال از طریق مزایده حضوری و با حضور 

نماینده دادسرا به فروش میرسد. 
1-مطابق نظریه کارشــناس منتخب دادگســتری کل زمین موصوف جمعا بــه مبلغ 6/498/000/000 
ریال میباشد که مقدار 463 سهم مشاع از یکهزار سهم پالک ثبتی شماره 6779  فرعی از یک اصلی بخش 
10 واقع در گنبد کاووس- خیابان امام خمینی شمالی بعد از فلکه یادبود کوچه 22 مقابل خیابان رودکی به 
ارزش -/3/000/000/000 ریال جهت وصول محکوم به از طریق مزایده بفروش میرســد. 2-مزایده از 
مبلغ اعالمی کارشــناس شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود. 3-موعد مزایده روز دوشنبه 
مورخه 1398/03/27 ســاعت 10 الی 11 میباشــد. 4-مزایده برای جلسه دوم تشکیل میگردد. 5-مکان 
مزایده اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان گنبدکاووس می باشد. 6-متقاضیان می 
توانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. 7-این آگهی فقط در یک نوبت منتشر می 
گردد. 8-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد بهای پیشنهادی خویش را فی المجلس به صندوق دادگستری 
تودیع و الباقی آنرا در مهلت یک ماه به حساب مذکور واریز و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این صورت مبلغ 
واریزی از وی در حق دولت ضبط می گردد. 9-به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان الزامی 

است. 10-مالکیت برنده مزایده مشمول مقررات مربوط به امالک مشاعی خواهد بود. /ش25
  مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبدکاووس - بهاری                

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آبتین ارتباط ایرانیان 
درتاریــخ 1398/02/28 به شــماره ثبــت 1050 به شناســه ملی 
14008336609 ثبــت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن 
به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگردد. موضــوع فعالیت :برنامه 
نویســی، طراحی وبسایت، شبکه های کامپیوتری-ثبت موضوع به تنهایی 
مجوز فعالیت نمی باشــد وانجــام مفاد موضوع شــرکت در صورت لزوم 
مســتلزم کســب مجوزات الزم می باشــد درصــورت لزوم پــس از اخذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت 
نامحــدود مرکز اصلی : اســتان چهارمحــال وبختیاری ، شهرســتان اردل 
، بخــش مرکزی ، شــهر دشــتک، سرپیرشــمالی ، خیابان اصلی شــمالی ، 
کوچه غربی ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپســتی 8888115135 ســرمایه 
شــخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 1000000 ریــال نقدی میزان 
ســهم الشــرکه هر یک از شرکا آقای ســیامک قربانی پور به شماره ملی 
4689864780 دارنــده 500000 ریــال ســهم الشــرکه خانــم زهرا 
رئیسیان فرد دشتکی به شماره ملی 4689864799 دارنده 500000 
ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سیامک قربانی پور به شماره 
ملی 4689864780و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و 
به ســمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم زهرا رئیسیان فرد دشتکی 
به شــماره ملی 4689864799و به ســمت نایب رئیــس هیئت مدیره 
بــه مدت نامحــدود دارندگان حق امضــا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شــرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی 
و همچنیــن کلیــه نامه های عــادی و اداری با امضاء مدیــر عامل همراه با 
مهــر شــرکت معتبر می باشــد. اختیارات مدیــر عامل : طبق اساســنامه 
روزنامه کثیر االنتشــار فن آوران اطالعات جهت درج آگهی های شــرکت 
تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 

فعالیت نمی باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردل )473413(

ســند کمپانی اتومبیل ســواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1388رنگ سفید روغنی به شماره موتور 3034504 
وشــماره شاســی S1412288009758 دارای شــماره پالک ایران14-498ص23)پالک قدیمــی( وپال ک جدید 
ایــران 14-447 ن 55 بنــام معین موســوی) مالک قبلی( وســعیدممیوند )مالک فعلی( مفقــود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد. بروجرد

برگ ســبز ســند مالکیت موتور ســیکلت هیرمن تیپ 125CC-CDI رنگ نقره ای مدل 1389 شــماره 
موتور  156FM1 * 32369609 * شــماره تنه N2P *** 125C8983060 شــماره پالک 564-61155 به 

مالکیت صادق عبیداوی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 

ســند مالکیت )ســند کمپانی( خودروی سواری سیســتم پراید تیپ جی تی ایکس ای به رنگ مشکی-
روغنی مدل 1383 به شماره موتور 00725362 و شماره بدنه S1412283256487 به شماره پالک 
ایران 69-679 و 78 متعلق به قربان ســعید شــریفی مقدم به شــماره ملی 2030632953 صادره 

گنبدکاووس مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ ش26-گنبدکاووس

  

نماینده ولی فقیه دراستان اصفهان :
امنیت شغلی کارگران با حمایت از کارفرمایان و رونق 

تولید
اصفهان - بهمن توکلی فرد -آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد امام جمعه 
اصفهــان:  در دیــدار مدیــران و هیأت مدیــره برخی از تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی و مدیــران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با تبریک 
هفته کار و کارگر اظهار داشت:  بنده معتقد هستم برای حمایت از کارگران، باید 
از کارفرمایان حمایت کرد چراکه کارفرما برای کار خود به کارگر نیاز دارد و بدون 

شک آنان طرفدار کارگران هستند.
نماینده ولی فقیه دراســتان اصفهان اظهار داشــت : ســود باالی بانکی، یکی 
از موانــع تحقــق رونق تولید اســت، افزایــش ضریب امنیت شــغلی کارگران و 
رضایتمندی آنان با حمایت از کارفرمایان و رونق تولید محقق می شود.در ابتدای 
این دیدار محســن نیرومند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با 
بیان این که پنجم تا یازدهم اردیبهشــت به نام هفته کارگر نام گذاری شده است، 
ابراز داشــت: نمی دانــم ادغام وزارتخانه کار و تعاون به نفــع و یا ضرر مردم بوده 
است یا خیر چراکه از یک سو این دستگاه ها هم افزایی می کنند اما از سوی دیگر 

وزارتخانه بزرگ شده و رسیدگی به جزئیات فراموش شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان ادامه داد: در اسفند 1397 
بر اســاس آمار بیمه شــدگان تأمین اجتماعی، بیمه 48 هزار نفر قطع شده و 52 
هزار نفر از خدمات بیمه ای بهره مند شــده اند که این آمار می تواند میزان بیکاری 
و اشــتغال را نشان دهد.وی با بیان این که نرخ بیکاری در استان اصفهان به 12.3 
رسیده است که متوسط کشوری 12.1 درصد است، عنوان کرد: استان اصفهان به 
دلیل صنعتی بودن، بیشــترین آسیب را می بیند هرچند که در سال گذشته نرخ 
اشتغال کمی بهبود یافته اســت، البته باید توجه داشت که نرخ بیکاری در میان 
جوانان حدود 30 درصد اســت.نیرومند با بیان این که مهمترین دغدغه کارگران 
موضوع امنیت شغلی آنان است، خاطرنشان کرد: به دلیل نامساعد بودن وضعیت 
اقتصاد، کارفرمایان نمی توانند کار خود را پیش بینی کنند و قدرت ریســک آنان 

کاهش یافته و برخی مجبور به تعدیل نیرو می شوند. 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با بیان این که تجربه نشان 
داده که کارهای دســتوری وزارتخانه تاکنون شکســت خورده است، یادآور شد: 
ما باید امنیت شــغلی را در کنار امنیت ســرمایه گذاری ببینیم که با رونق تولید 
می توان به این مهم دســت یافــت. در این دیدار نماینــدگان جامعه کارگری و 

کارفرمایی استان به بیان نظرهای خود پرداختند
رئیس برنامه ریزی گاز گلستان از بهینه کاوی و 

تبادل تجربیات و دستاوردها خبر داد
میرزائی-گلستان.کارشناسان شرکت گاز استان گلستان با حضور درشرکت گاز 
استان مازندران  از دستاورد های سیستم هوشمند مدیریت فرآیندهای آن شرکت  
بازدیــد به عمل آوردند. ولی ا... مقصودلو رئیس برنامه ریزی گازگلســتان در این 
رابطه  گفت:این بازدید درراســتای بهینه کاوی و بهره گیری ازسیستم هوشمند 

مدیریت فرآیندها و استراتژیک مستقردرگاز مازندران صورت گرفت.
وی افــزود: هدف ازاین بازدیــد، بهینه کاوی ، تبادل نظر وکســب  تجربیات 
درخصوص قابلیتهای ســامانه فوق  براســاس اقدامات صورت گرفته درشــرکت 
گازاســتان مازنــدران بوده اســت.مقصودلو  با اشــاره به ضرورت  اســتفاده از 
دســتاوردهای جدید فنــاوری و تکنولوژیکــی درعرصه هــای مدیریتی و فنی 
درسازمان های درمســیر تعالی درخصوص مزایای این ســامانه اظهارداشت:این 
نرم افزارها عالوه بر تسهیل درثبت شناسنامه ،شاخص های فرآیندی و استراتژیکی 
، کارتهای BSC  و فعالیتهای مرتبط با مدل تعالی سازمانی  قابلیت و امکان اندازه 

گیری و پایش لحظه ای شاخص های استراتژیک وفرآیندی را دارا می باشد.
رئیس برنامه ریزی گازگلســتان در ادامه گفت:در حال حاضر این شــرکت در 
صدد است تا با تهیه و جاری سازی این نرم افزار، ضمن سرعت بخشیدن به روند 

فرآیند ها ، در راستای بهبود مستمر گام بردارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با نماینده ولی 

فقیه دراستان و امام جمعه گرگان دیدار کرد
میرزائی-گلســتان.مهندس محمد رحیم رحیمــی مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره  گاز گلســتان باحضرت آیــت ا...نورمفیدی نماینده ولی فقیه در اســتان 
وامام جمعــه گرگان دیدار وگفتگو کرد.در این دیدار کــه با هدف بهره گیری از 
رهنمودهای ارزشــمند نماینده ولی فقیه دراستان انجام گرفت،مدیرعامل شرکت 
گازاســتان گلستان با ابرازخرســندی از فرصت بوجود آمده،گزارشی از اقدامات و 
عملکرد شرکت گاز در زمینه مدیریت بحران سیل و رانش اخیر استان و همچنین 

توسعه گازرسانی و خدمات رسانی در سطح استان ارائه نمود.
 مهندس رحیمی افزود:با وقوع سیل شدید در استان گلستان در ابتدای شروع 
سال جدید ، کارکنان این شرکت با حضور به موقع و با برنامه ریزی و تدابیر الزم 
و انجام اقدامات پیشگیرانه خوشبختانه گاز هیچ مشترکی در این ایام بحرانی قطع 
نشده است. وی ادامه داد: در چند روز گذشته نیز شاهد رانش زمین در شهرستان 
مینودشــت بودیم که این حادثه خســاراتی را به لوله های گاز موجود در منطقه  
وارد آورده که در این زمینه شهر دوزین بهمراه 21 روستای مجاور قطع شده که 
با اقدامات انجام شــده و حمایتهای مسئولین در اولین فرصت جریان گاز آنها را 

وصــل نمودیم مهندس رحیمی همچنین از عنایات حضرت آیت ا...نورمفیدی که 
نســبت به جایگاه شــرکت گاز توجه خاصی داشتند و همواره این شرکت در نیل 
به اهدافش بویژه در زمینه فرهنگ ســازی مدیریت مصرف از طریق تریبون نماز 
جمعه یاری رســانده تشکر کرد و درخواست داشت تا در این ماه پر خیروبرکت از 

دعاهای خویش کارکنان شرکت را بهره مند سازد.
 در ادامه حضرت آیت ا...نورمفیدی نماینده ولی فقیه دراستان نیزضمن عرض 
خیر مقدم به مدیرعامل  و هیئــت همراه و بیان رهنمودهای ارزنده،از زحمات و 
تالشــهای مجموعه گازگلســتان بویژه در مدیریت بحرانهای اخیر سیل و رانش 
زمین در اســتان و همچنین توسعه گازرسانی و صیانت از گازطبیعی تقدیر نموده 
و از شــرکت گاز استان گلســتان به عنوان یکی از دســتگاههای خدمات رسان 

موفق یاد کرد.
ارتباط مستقیم مدیر مخابرات منطقه گلستان با 

شهروندان در مرکز سامد
 میرزائی-گلستان.غالمعلی شــهمرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان باحضور 
درمرکز ارتباط مردمی )ســامد( در مرکز اســتان به ســواالت و درخواست های 
شــهروندان ومشتریان پاســخ گفت وپیگیررفع مشکالت آنان شــد.دراین برنامه 
زمانبندی شــده که دو ساعت بطول انجامید درخواســت های متعددی ازسوی 
تماس گیرندگان مطرح وتوســط مدیرمخابرات و کارشناسان مربوطه پاسخ داده 
شــد. مهندس شــهمرادی در حاشیه این حضور اظهار داشــت ارائه پیشنهادات، 
انتقادات وشــکایات مردمی فرصتی برای دستگاه های اجرایی و مدیران است که 
با شناسایی این موارد از طریق شهروندان برای اصالح و برطرف نمودن آن برنامه 
ریزی نموده و رضایت مندی مشــترکین که اولین و مهمترین هدف دستگاه های 

اجرایی می باشد افزایش یابد.
وی گفت حضور مدیران و مسئولین در مرکز سامد وارتباط تلفنی با شهروندان 
باعــث کاهش مراجعات حضوری شــده وبا پیگیری الکترونیکی درخواســت ها، 

بسیاری از مشکالت شهروندان محترم برطرف خواهد شد.
حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در مرکز سامد 

استانداری گلستان
میرزائی-گلستان.به منظور پاســخگویی تلفنی وارتباط مستقیم با هم استانی 
ها، مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان روز سه شنبه 24 
اردیبهشــت ماه  از ســاعت 10 صبح الی 12 در مرکز ســامانه پاسخگویی سامد 
اســتانداری حضور می یابد .ســامانه ارتباط مردم و دولت مســتقر در استانداری 
گلســتان با حضور مدیر مخابرات منطقه گلســتان پاسخگوی سواالت مردم بوده 
و هم اســتانی ها می توانند با شــماره گیری تلفــن 111 وگرفتن کد 2 با مدیر 
مخابرات گلستان ارتباط برقرار نموده و مسائل ومشکالت خود را  اعالم نمایند .

مهندس غالمعلی شــهمرادی با اشــاره به این مطلب که یکی از اهداف مهم 
مخابرات در سال 98 که در صدر هدفهای در نظرگرفته شده نیز قراردارد ، افزایش 
رضایت مندی مشتریان می باشــد که برای تحقق آن و رسیدن به حصول نتایج 

مطلوب نیاز به شناسایی انتظارات آنان است.
مدیر مخابرات منطقه گلســتان تاکید کرد عالوه بر کانالهای ارتباطی مختلف 
مردم با مخابرات ، ارتباط مســتقیم با مشــتریان از برنامه های ما می باشــد که 

بتوانیم از نزدیک مشکالت را بررسی و رفع نماییم.
توسط شرکت آب منطقه ای گلستان صورت گرفت؛
اجرای 29 هزار متر دایک حفاظتی جهت مدیریت 

سیالب اخیر
میرزائی-گلســتان.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلســتان از اجرای 29 
هزار متر دایک حفاظتی در ســیالب اخیر )27 اســفند( تا 20 اردیبهشــت 98 
خبــرداد..   مهنــدس علی نظری اظهار کــرد: 21 هزار متــر از اجرای دایک در 
شهرســتان گمیشان، 5هزار متر در شهرســتان آق قال، 2 هزار متر در شهرستان 
ترکمن ، 700 متر در داشــلی برون و 300 متر در بندرترکمن انجام شده است.

وی با بیان اینکه اجرای دایک حفاظتی مقابله با ســیالب شهرســتان آق قال در 
روستاهای قرنجیک، یلمه خندان، آق قبر و یامپی انجام شده است، افزود: اجرای 
دایک حفاظتی داشلی برون در بخش های آالگل، دوزالوم، دریاچه شور و راه آهن، 
در شهرســتان گرگان در فرودگاه و چند نقطه پراکنده  و در شهرســتان ترکمن 
نیز در نیازآباد اجرایی گردید.مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: 
همچنین اجرای دایک حفاظتی در شهرســتان گمیشــان در بخش های سیمین 
شــهر، بصیرآباد، خواجه نفس، گامیشــلی، مصب گرگانرود، شهر گمیشان، کانال 

محیط زیست و چارقلی و دهنه اجرایی شد.
گفتنی است هدف از اجرای دایک های حفاظتی، عدم و یا کاهش نفوذ آب به 

شهرها و یا روستاهای در معرض آبگرفتگی بوده است
تسریع در تکمیل طرح زهکشی اراضی اولویت دار غرب 

استان در هدایت بخش زیادی از سیالب دشت کمک 
می کند

میرزائی-گلستان.مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان گفت: تسریع در 
تکمیل طرح زهکشــی اراضی اولویت دار غرب استان در شهرستان های ترکمن، 
گمیشان، کردکوی، آق قال و گرگان در هدایت بخش زیادی از سیالب پخش شده 

اخبار شهرستان ها
در دشت، کمک میکند..  

 مهندس علی نظری اظهار کرد: تکمیل زهکشی اراضی شمال و غرب استان به 
دلیل نقش موثر آن در کنترل و هدایت سیالب باید در اولویت جدی قرار بگیرد.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلستان در ادامه تصریح کرد: مطالعه و اجرای 
فیوز )تاسیســات و کانال( های انحراف سیالب در رودخانه های گرگانرود و قره سو 
و هدایت ایمن ســیالب تا دریا، نقش تسکین دهنده سیالب های بیش از ظرفیت 
رودخانــه را ایفا میکنند.وی اضافه کرد: شــرکت آب منطقه ای تاکنون مواردی 
از کانــال های انحراف از جمله بصیرآباد، بندولــی وآقدکش را مطالعه، طراحی و 

احداث نموده است و موارد دیگری نیز در دست مطالعه است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان :

مشارکت پویای مردم ، رمز موفقیت هالل احمراست
اصفهان - بهمن توکلی فرد -محسن مومنی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 
جمعیــت هالل احمر بــدون حضور مردم و داوطلبان معنــا و مفهومی ندارد ابراز 
داشت: امداد رسانی باید در غالب قوانین و برنامه ریزی های خاص باشد و ما باید 
جامعه را برای مشــارکت و همکاری با هالل احمر پویا کنیم.وی با اشاره به اینکه 
250 هزار نیروی امدادی هالل احمر در نوروز امسال در وضعیت آماده باش بودند 
و این نیروها نه فقط در ســطح اســتان  اصفهان بلکه در استان های سیل زده نیز 
فعالیت داشتند اظهار کرد: در شهرستان سمیرم نیز خانه های 200 خانوار تخریب 
شــد که نیروهای امدادی مجبور به اسکان اضطراری افراد شدند و مایحتاج اولیه 
آن ها را تامین کردند.وی در ادامه افزود: در اواخر ســال گذشــته فریدون شهر و 
پشــت کوه فریدون شهر در محاصره برف قرار داشت که اقالم مورد نیاز آن ها به 

وسیله بالگرد برای آن ها ارسال شد.
مدیر منطقه 6 شهرداری اصفهان:

تاپایان سال سالن گلستان شهدای اصفهان به بهره 
برداری می رسد

اصفهان - بهمن توکلی فرد -مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان گفت: سالن 
گلســتان شــهدای اصفهان با هزینه  250 میلیارد ریال تا پایان ســال جاری به 
بهره برداری می رســد. محمدرضا برکت در نشست خبری  با اصحاب رسانه و در 
ســي امین نشست از سلسله نشست های خبري »سه شنبه ها با رسانه« با شعار 
پاســخگویي در مسیر امید، با اشــاره به اینکه منطقه شش شهر اصفهان در میان 
مناطق 15 گانه بیشــترین بودجه ریالی را دارد، اظهار کرد: بودجه ســال گذشته 
منطقه 230 میلیارد تومان بود که امسال با افزایش 86 درصدی به 434 میلیارد 
تومان رســید. وی ادامه داد: در منطقه 6، رویکرد جدید بر اصالح زیرساخت های 
فرآیندی و ســاختارها بوده است. هرچند از انجام اقدامات عمرانی و تحقق بودجه 
هم غافل نبودیم به طوریکه در شرایط رکود حاکم بر شهر و کشور توانستیم 136 

درصد از بودجه سال 97 را محقق کنیم. 
مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با بیان اینکه منطقه 6 اصفهان در اذهان 
عمومی به عنوان یک منطقه برخوردار در شهر شناخته می شود اما برخی امکانات 
زیرســاختی آن از برخی مناطق کمتر برخوردار هم پایین تر است، اظهار کرد: به 
طور مثال آســفالتی که هشــت ســال پیش در منطقه 11 انجام شده، اکنون در 
منطقه شش وجود ندارد و امسال برای نخستین بار 100 میلیاردریال بودجه برای 

آسفالت منطقه اختصاص دادیم.    
وی با اشاره به اینکه 150 پروژه عمرانی، فرهنگی و خدماتی برای سال 98 در 
منطقه شش تعریف شده است، گفت: در تدوین بودجه سال 98 اولویت نخست ما 
تکمیل پروژه های نیمه تمام بود که پروژه های شــاخصی همچون سالن اجالس 

سران و سالن گلستان شهدای اصفهان از جمله آنهاست.  
در دومین مجمع انجمن های ادبی کشور ، یک اصفهانی 

بعنوان دبیرکل انتخاب شد 
اصفهان - بهمن توکلی فرد -دومین مجمع انجمن های ادبی کشور  وسومین 
جایزه ملک الشــعرا بهار  با حضور وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و  500 شرکت 
کننده  طــی دو روز در مجتمع فرهنگی آدینه تهران برگزار و مهرناز مهدی آزاد 

به عنوان دبیرکل مجمع به مدت یک سال انتخاب گردید.
مجمع انجمن های ادبی کشــور دو سال است که به همت بنیاد شعر و ادبیات 
داســتانی ایرانیان وابســته به وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی برگزار و  طی آن 

دبیرکل مجمع و  دبیران استانی انتخاب می شوند.
در  این دوره 17 نامزد  از سراســر کشور برای کسب عنوان دبیرکلی به رقابت 
پرداختنــد و هر کاندیدا طــی دو روز  برنامه انتخاباتی خود به اطالع انجمن های 
ادبی شرکت کننده در دومین مجمع رساندند.پس از جمع آوری آرا ،مهرناز مهدی 
آزاد با کســب اکثریت  رای توانست به عنوان دبیرکل مجمع از سوی انجمن های 

ادبی سراسر کشور انتخاب شود.
مهرناز مهدی آزاد  دانش آموخته دکترا مدیریت اجرایی ،دبیر انجمن شاعران 
جوان اصفهان و بیش از  پنج اثر در حوزه شعر ،داستان و ترانه منتشر کرده است.
وی همچنین به عنوان یک کنشــگر فرهنگی و هنری در حــوزه روزنامه نگاری  

فعالیت می کند.
 ســردبیری مجالت فرهنگی و هنری و همچنین نایب رییسی انجمن صنفی 
روزنامه نگاران و خبرنگاران اســتان اصفهان بخشــی دیگر از فعالیت های رسانه 

ای مهرناز آزاد است.  
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