
افت چشمگیر بازدید کانال های 
تلگرامی پس از حذف تلگرام طالیی

جدیدترین پژوهش های صورت گرفته نش����ان 
می دهد که حذف تلگرام طالیی و هاتگرام از روی 
گوشی های موبایل، تأثیر محسوسی بر میزان استفاده 

از تلگرام داشته است.
ایرنا - پردازش آمار منتشرشده توسط آزمایشگاه 
شبکه اجتماعی دانش����گاه تهران نشان می دهد در 
مقایسه میزان بازدید مجموع مطالب تلگرامی در 
ماه های فروردین و اردیبهشت ۹۸، اردیبهشت ماه 
به طور میانگین بیش از ۹۴ میلیون بار در هر روز 

کاهش داشته است.
این آمار در مقایسه با بازدیدهای اسفندماه نیز افت 
۶۵ میلیون بازدید در هر روز را نشان می دهد. این در 
حالی است که میزان تولیدات کانال های تلگرامی در 
اردیبهشت ماه در مقایسه با فروردین، ۱۱۳ میلیون بار 

در هر روز افزایش داشته است.
معنای این اتفاق آن است که دسترسی ادمین های 
کانال های تلگرامی به تلگرام قطع نش����ده و آن ها 
به تولید محتوای خود در این ش����بکه اجتماعی با 
گستردگی بیشتر ادامه داده اند، اما دسترسی بخشی 
از مردم به تلگرام قطع ش����ده و همین امر باعث 
کاهش چشمگیر بازدید مطالب کانال های تلگرامی 

شده است.
مقایسه کل بازدیدهای کانال های تلگرامی دو هفته 
پس از حذف هاتگرام و تلگرام طالیی با دو هفته 
قبل از آن، نشان می دهد که تا دو هفته بعد از حذف 
تلگرام، به طور میانگین در هر روز ۱۳۶ میلیون بار 
مطالب کل کانال های تلگرامی بازدید کمتری داشته 
است و شاهد افت ۱۱ درصدی بازدیدها، در دو هفته 

بعد از حذف تلگرام طالیی و هاتگرام بوده ایم.
بر این اساس در روز پنج شنبه، پنجم اردیبهشت ماه 
که همزمان با روز حذف تلگرام طالیی و هاتگرام از 
روی گوشی های تلفن همراه بوده است، شاهد افت 
ش����دید بازدید مطالب کانال های تلگرامی بوده ایم 
و این وضعیت تا ح����دود ۱۰ روز بعد از آن یعنی 
۱۵ اردیبهشت ماه ادامه داشته است و بازدیدهای 
اردیبهشت ماه تقریباً در تمامی این ۱۰ روز، پایین 
میانگین بوده است. اما از بعد از اردیبهشت ماه، شاهد 
افزایش بازدیدهای مطالب کانال های تلگرامی بوده ایم 
که این امر نشان می دهد کاربران تلگرامی از بعد 
از ۱۵ اردیبهشت ماه با نصب فیلترشکن از طریق 
اپلیکیشن اصلی تلگرام به این شبکه دسترسی پیدا 

کرده اند.
حال باید منتظر ماند و دی����د وضعیت بازدید 
کانال های تلگرامی در خردادم����اه به چه صورتی 
در خواهد آمد و آیا مجدداً شاهد بازگشت بازدید 

کانال های تلگرامی به قبل از آن هستیم؟

 نارضایتی 44 درصدی مردم
از پیامک های تبلیغاتی

بر مبنای آمار نظرس����نجی اعالم شده از 
سوی وزارت ارتباطات، ۵۵ درصد مشترکان 
تلفن همراه به کاهش پیامک های تبلیغاتی 

مزاحم رای داده اند.
مه��ر - وزارت ارتباطات با انتش����ار یک 
نظرس����نجی از مش����ترکان تلف����ن همراه 
خواسته است که در مورد کاهش یا افزایش 
پیامک های تبلیغات����ی تلفن همراه نظر خود 

را اعالم کنند.
این نظرسنجی حدود ۵ ماه پس از اعالم 
ضرب االجل رئیس جمه����ور مبنی بر حل 
معضل پیامک های تبلیغاتی و مزاحم، منتشر 
شده اس����ت. طی این مدت وزارت ارتباطات 
روش ه����ای مختلف مقابله ب����ا پیامک های 
تبلیغاتی را مدنظر قرار داده اس����ت که در 
مهمترین اقدام انجام شده، تاکنون بیش از 
۱۲۷ هزار سیم کارت شخصی که مبادرت به 
ارس����ال پیامک های تبلیغاتی انبوه می کردند 

قطع شده است.
در همین حال برخورد ب����ا دفاتر خدماتی 
فروش سیم کارت های بی نام و نشان و فعالیت 
سامانه س����تاره ۸۰۰ برای لغو پیامک های 
دریافتی از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

هم اکن����ون وزارت ارتباطات با انتش����ار 
نظرسنجی در پورتال این وزارتخانه از کاربران 
خواسته است که در نظرسنجی شرکت کرده 
و اعالم کنند که آیا تعداد پیامک های مزاحم 
تبلیغاتی شأن کاهش پیدا کرده است یا خیر.

بر مبنای آخرین آمار نظرسنجی از میزان 
رضایت کارب����ران از کاه����ش پیامک های 
تبلیغاتی، ۵۵.۶ درصد شرکت کنندگان اذعان 
دارند که دریافت این پیامک ها کاهش یافته 
است اما ۴۴.۴ درصد از مشترکان همچنان از 

تعداد باالی این پیامک ها ناراضی اند.
وزارت ارتباطات انتشار این نظرسنجی را 
با هدف مشارکت بیشتر و همچنین آگاهی 
مسووالن از دیدگاه مردمی انجام داده است.

ای����ن وزارتخانه ب����ا راه ان����دازی بخش 
نظرس����نجی در پورت����ال وزارت ارتباطات 
اعالم کرده است: از آنجایی که دیدگاه های 
مردمی از اولویت های وزارت ارتباطات است، 
ای����ن وزارتخانه قصد دارد ک����ه از این پس 
مس����ائل مهم و مرتبط با ای����ن حوزه را که 
نیاز به سنجش میزان رضایت مردم دارد به 

نظرخواهی بسپارد.
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برای صدور ای نماد تعرفه 175 هزار تومانی تعیین شد

درآمدزایی 9 میلیاردی »ای نماد« از کسب و کارهای اینترنتی

آی تی من- با تصویب هیأت وزیران به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می  شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ یک  هزار 
و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه  گذاری  های خطرپذیر، ایجاد کارور )اپراتور(های ارائه  کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، 
حمایت از طرح )پروژه(های توسعه  ای اشتغال  آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره  شده اختصاص دهند.

تصویب آیین نامه سرمایه گذاری 
خطرپذیر شرکت های وزارت ارتباطات

با تصمیم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از 
این پس تعرفه ۱۷۵ هزار تومانی برای صدور ای نماد دریافت 
می ش���ود که در نتیجه درآمدی حداقل ۹ میلیارد تومانی از 
کسب و کارهای موجود برای صادرکننده نماد در پی خواهد 

داشت.
فناوران - در اطالعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
این خصوص آمده است: »به اطالع کلیه متقاضیان محترم نماد 
اعتماد الکترونیکی می رساند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در 
نظر دارد در راستای ارتقای کیفیت سرویس و به موجب مصوبه 
شماره ۲۸۸ مورخ ۵ اسفند ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات و 
ارتباطات، نماد اعتماد الکترونیکی را از این پس با اعتبار دو ساله 

اعطا و با دریافت هزینه ۱۷۵ هزار تومانی اعطا کند. 
شایان ذکر است متقاضیانی که پیش از این اقدام به دریافت 

نماد اعتماد الکترونیکی کرده اند، در زمان تمدید مشمول تعرفه 
مذکور خواهند بود و از این پس کلیه نمادهای اعطا و تمدید 

شده ۲ ساله خواهد بود.
همچنین به منظور حمایت از کسب و کارهای نوپا، متقاضیان 
دریافت نماد اعتماد الکترونیکی درصورت تمایل می توانند مبلغ 
تعرفه مذکور را در دو مرحله و با بازه زمانی مشخص پرداخت 

کنند«.
درحالی هزینه ۱۷۵ هزار تومانی برای صدور ای نماد تعیین 
شده است که در سال های گذشته این هزینه حدود ۳۵ هزار 
تومان بوده و در حتی مقاطعی هیچ هزینه ای از متقاضی دریافت 

نمی شده است.
شنیده می شود مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد 
صدور ای نماد را به بخش خصوصی واگذار کند و تعیین تعرفه 

راه را برای تحقق چنین خواسته ای باز می کند. گفته می شود 
محاس����به هزینه ۱۷۵ هزار تومانی هم با توجه به هزینه های 

احتمالی بخش خصوصی درنظر گرفته شده است.
این درحالی است که به ویژه در یک سال اخیر، اعتراضات 
زیادی به نحوه عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اجبار 
کسب و کارهای آنالین به دریافت ای نماد برای دریافت خدمات 
الکترونیکی بانکی صورت گرفته بود و به نظر می رسد واگذاری 
صدور ای نماد به بخش خصوصی بخشی از این اعتراضات را 

بکاهد.
براساس اطالعات سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، 
تاکنون بیش از ۵۱ هزار نماد صادر شده است که تنها تمدید 
این نمادها ظرف دو سال آینده، درآمدی ۹ میلیارد تومانی برای 

صادرکننده خواهد داشت.

2 خبر

شنیده می شود مرکز 
توسعه تجارت الکترونیکی 
قصد دارد صدور ای نماد 
را به بخش خصوصی 
واگذار کند و تعیین تعرفه 
راه را برای تحقق چنین 
خواسته ای باز می کند. 
گفته می شود محاسبه 
هزینه 175 هزار تومانی 
هم با توجه به هزینه های 
احتمالی بخش خصوصی 
درنظر گرفته شده است.
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شرکت مخابرات ایران به هر سهم 416 ریال سود داد
مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، 
یکشنبه ۵ خرداد ۹۸ برگزار و مبلغ ۴۱۶ ریال سود به ازای هر سهم 

مخابرات ایران به سهامداران اختصاص داده شد.
فناوران - در مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران که با حضور 
۹۱.۴۴ درصد سهامداران برگزار شد، پس از ارائه گزارش های حسابرسی، 
صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۷ مورد تصویب قرار 

گرفت.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مجمع با تاکید بر استفاده از 
فناوری های نسل نوین در حوزه های ارتباطات ثابت و سیار اعالم کرد: 
رونق تولید و توجه به سرمایه انسانی، مهم ترین پیشران های توسعه 

شرکت است.
مجید صدری با بیان این که ش���عار رونق تولید، کلید حل تمام 
مشکالت اقتصادی است افزود: شرکت مخابرات ایران با پایبندی به این 
شعار و علی رغم محدودیت های مختلف از جهات تعرفه ای و درآمدی 
تمام تالش خود را به منظور تضمین سود سهامداران و خدمت رسانی به 
مشتریان در سراسر کشور و رفع دغدغه های کارکنان به کار بسته است.

وی افزود: همکاری در فضای تعاملی حوزه ICT کش���ور از دیگر 
اولویت های فعالیت شرکت مخابرات ایران است و بدین منظور مدل های 
توسعه عملیاتی شرکت در بخش های مختلف مانند توسعه بازار ، توسعه 
سرویس های باندل، تحول در بخش زیرساخت های شبکه و فناوری 
اطالعات و تسهیل ارایه سرویس به تمام مشتریان در سراسر کشور را 

دنبال می کنیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: تمام کارکنان و مدیران شرکت 
مخابرات ایران در مسیر خدمت رسانی به ذینفعان شرکت و در جهت 

دستیابی به چشم انداز اقتصاد دیجیتال با استفاده از تولید داخلی و توجه 
به سرمایه های ملی گام برمی دارند.

مجمع شرکت مخابرات ایران تحت تاثیر حضور و اعتراض بازنشستگان 
این شرکت برگزار شد. موضوعی که واکنش مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران را در پی داش���ت. مجید صدری از سهامداران  مختلف شرکت، 
بازنشستگان، کارکنان، اعضای هیات مدیره و تمامی عوامل اجرایی که در 
برگزاری شایسته و منظم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات 

ایران نقش ارزنده ای داشتند، تشکر و قدردانی کرد.
صدری درباره برگزاری مجمع عمومی با حضور حداکثری سهام  داران 
حقیقی و حقوقی و سهام داران خرد، بحث های مطرح شده در این مجمع 
را در موارد مختلف به نفع کلیت شرکت عنوان کرد و افزود: از تمامی 
کارکنان و بازنشستگان شرکت که با درک شرایط مالی و بودجه ای، 
تالش های تیم مدیریتی شرکت مخابرات ایران را به منظور افزایش شان 

وکرامت کارکنان ارج می نهند، تشکر وسپاسگزاری می کنم.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین 
از حضور ارزشمند تمام سهامداران و همکاران بازنشسته و شاغل که 
نقطه نظرات و پیشنهادهای مفید و سازنده ای ارائه دادند و همچنین 
از عوامل اجرایی ش���رکت  که در برگزاری هر چه بهتر  مجمع نقش 

داشتند، تشکر کرد.
 صدری در پایان ضمن تأکید مجدد بر توجه ویژه شرکت مخابرات 
ایران به توسعه سرمایه انسانی و ارتقای ش���ان و کرامت کارکنان و 
بازنشستگان گفت: با درآمدزایی بیشتر و تالش تمام پرسنل، چشم انداز 
رسیدن به یک شرکت مبتنی بر درآمدزایی با اقتصاد دیجیتال، بیش از 

همیشه روشن و مهیا است.

نسخه الکترونیکی بدون امضای الکترونیکی 
قانونی نیست

معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه نسخه الکترونیکی بدون 
امضای الکترونیکی اصالت ندارد، گفت: امضای الکترونیکی از سوء استفاده های احتمالی از دست خط، 

مهر و امضای پزشکان جلوگیری می کند.
تسنیم-  محمد جهانگیری درباره الکترونیکی شدن امضای پزشکان و کارت هوشمند نظام 
پزشکی، اظهار کرد: برای اینکه یک سند الکترونیکی بتواند از لحاظ مالی و حقوقی مورد استناد 
قرار گرفته و در امور مالی موسسات و سازمان های بیمه گر یا مراجع قضایی استفاده شود، نیاز است 
که استنادپذیر شود. وی با بیان اینکه استنادپذیر شدن سندهای الکترونیکی، با امضای دیجیتال 
امکان پذیر است، گفت: سازمان نظام پزشکی، از ۵ سال قبل، نسبت به ایجاد امکان امضای الکترونیک 
و صدور کارت هوشمند نظام پزشکی برای پزشکان اقدام کرده و این موضوع را با همکاری وزارت 
بهداشت، قوه قضاییه و سازمان توسعه تجارت الکترونیکی، پیش برده و پیاده سازی کرده است. معاون 
نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه متولی این امر سازمان نظام پزشکی 
کشور است، افزود: در این راستا، س���امانه ای ایجاد شده است تا اعضای جامعه پزشکی با ورود به 
سامانه نظام پزشکی، در قسمت امضای الکترونیکی درخواست خود را ثبت کنند؛ پس از مطابقت 
اطالعات، کارت هوشمند صادر شده و به نظام پزشکی مربوطه در هر شهرستانی ارسال و تحویل 
داده می شود. وی با بیان اینکه نسخ الکترونیکی بدون امضای الکترونیکی اصالت ندارند، افزود: وقتی 
پزشکی نسخه ای تجویز می کند، اصالت نسخه با دست خط، امضا و مهر پزشک سنجیده می شود، اما 
در نسخه الکترونیک دست خط و مهری وجود ندارد که اصالت نسخه را ثبت کند، بنابراین امضای 

الکترونیک می تواند اعتبار و اصالت نسخه را ضمانت کند.
جهانگیری گفت: امضای الکترونیکی از سوءاستفاده از دست خط، مهر و امضای پزشکان جلوگیری 
کرده و به تبع آن، مشکالت کمتری ایجاد می شود، نسخه الکترونیکی بدون امضای الکترونیکی هویت 
قانونی ندارد. وی با بیان اینکه امکان ایجاد امضای الکترونیکی برای تمامی پزشکان ظرف یک سال 
آینده مهیا خواهد شد، تصریح کرد: تمام اعضای جامعه پزشکی باید برای دریافت این کارت در سامانه 
نظام پزشکی و در محل امضای الکترونیکی شخصا درخواست دهند و هیچ فردی نمی تواند از طرف 

آنها درخواست کارت را ارائه دهد، زیرا امضای الکترونیکی بار حقوقی و مالی دارد.

متن آگهی مزایده 
بــه موجب پرونده اجرائی کالســه 9500140 مورد رهن ششــدانگ یکبــاب خانه پالک 25 
فرعی از 2791 اصلی بخش ســه ســنندج ثبت و صادر و مع الواســطه به خانم رویا بزرگی فرزند 
ایرج منتقل شــده است ، طبق سند رهنی شماره 74610-93/11/5 دفتر خانه 236 تهران در 
قبال مبلغ هشــت میلیــارد و پانصد میلیون ریال در رهن بانک رفاه کارگران شــعبه بورس کاالی 
ایران قرار گرفته و طبق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 12/003/075/000 
ریــال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای 201/53 متر مربع عرصــه و 120 متر مربع اعیانی طبقه 
همکــف و 133/9 متــر مربــع اعیانی طبقــه اول و 133/9 متر مربع اعیانی طبقــه دوم و 10 متر 
مربع پارکینگ و 15/6 متر مربع خرپشــته، با قدمت بیش 20 ســال، دارای اسکلت نیمه فوالدی 
و ســقف طاق ضربی و دارای انشــعابات آب، برق،تلفن، گاز شــهری به نشــانی) ســنندج- خیابان 
فلسطین نبش کوچه مسجد احمد نسب- روبروی دبیرستان دخترانه بعثت- پالک 116 کدپستی: 
6616663635( که برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک می باشــد، حدود اربعه: شماال 10 
متر درب و دیواریســت به کوچه 6 متری شــرقا در سه قســمت که قسمت دوم جنوبی است اول 
دیوار مشــترک به طول 13/08 متر و 10 ســانتیمتر و 6/98 متر دیوار اشتراکیست با پالک 24 
فرعی دوم دیوار مشــترک به طول ده سانتیمتر به شــماره 24 فرعی سوم دیوار مشترک به طول 
6/98 متر به شماره 24 فرعی جنوبا دیواریست به طول 9/97 متر به خانه احداثی در باقیمانده 
2789 الی 2791 اصلی غربا دیوار مشترک بطول 20/08 متر به شماره 26 فرعی؛ پالک فوق از 
ساعات 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1398/3/27 در اداره اجرای اسناد رسمی سنندج واقع در 
سنندج سایت اداری  از طریق مزایده به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 12/003/075/000 
ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی نقدا فروخته می شــود. الزم به ذکر اســت پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد  ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد 
شــد ونیم عشــر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، 
مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . م/الف:9460

شماره مزایده: 139804332035000013
تاریخ انتشار آگهی: روز سه شنبه مورخ 98/3/7 

تاریخ مزایده: روز دوشنبه مورخ 98/3/27
اداره کل ثبت اسناد و امالک کردستان

"آگهی مزایده "
در پرونده  اجرایی کالســه 971069 شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان گنبدکاووس، آقای منصور یلمه 
گنبد ف:عراز محمد محکوم اســت به پرداخت مبلغ -/256/910/000 ریال+خســارت تاخیر تادیه تا یوم الوصل در حق محکوم له 
عــراز قلــی نیک قوجق و پرداخت مبلــغ -/12/500/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولــت که در قبال بدهی نامبرده 
اموالی شــامل: 1-تعداد شش دستگاه اجاق گاز پنج شــعله صفحه آبی شیشه ای مشکی رنگ نو هر یک به مبلغ -/19/000/000 
ریال. 2-تعداد هشت دستگاه هود آشپزخانه با مارک بیکو 90 سانتی شیشه ای مشکی نو هر یک به مبلغ -/16/500/000 ریال. 
توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش میرسد: 1- مطابق نظریه کارشناس اموال مورد مزایده به مبلغ 
جمعا -/246/000/000 ریال ارزیابی گردیده اســت 2-مزایده از مبلغ پایه کارشناســی شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی 
فروخته میشــود. 3- مکان مزایده در شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگســتری گنبدکاووس میباشــد 4- موعد مزایده چهارشنبه 
مورخه 1398/04/05 ســاعت 10 الی 11 صبح میباشــد. 5- متقاضیان شرکت در جلسه میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از 
مــال مــورد مزایده دیدن نمایند. 6- مزایده مذکور برای نوبت اول تشــکیل میگردد. 7- همراه داشــتن کارت ملی برای متقاضیان 
الزامی اســت. 8-برنده مزایده مکلف اســت ده درصد مبلغ پیشــنهادی خویش را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یک 
ماه به صندوق دادگســتری تودیع و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این صورت ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 

خواهد شد./ش3
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس- بهاری

"آگهی مزایده "
در پرونده  اجرایی کالســه 970982 شــعبه اول اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان گنبدکاووس، آقای رحمان بردی 
قرناســی و خانــم زبیده قوجقی محکوم اند بــه پرداخت مبلغ -/280/000/000 ریال)قســط معوق( در حق محکــوم له آقای عراز 
قلــی نیــک قوجق و پرداخت مبلغ -/12/500/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت که در قبال بدهی نامبردگان ملک 
متعلق به شــخص ثالث آقای عطادردی یلمه گنبدی مشــتعمل بر: یک قطعه زمین زراعی دیم به مســاحت 1/8869 هکتار )18869 
متر مربع( دارای ســند مشــاعی به پالک ثبتی 1317 فرعی از 33 اصلی بخش 14 ثبتی واقع در گنبد کاووس-محدوده 4 کیلومتری 

روستای قزاقلی و 5/5 کیلومتری روستای قورپلجه توقیف گردیده که از طریق مزایده حضوری به شرح ذیل به فروش میرسد: 
1- مطابق نظریه کارشــناس ملک مورد مزایده به مبلغ -/283/3500/000 ریال ارزیابی گردیده اســت 2-مزایده از مبلغ 
پایه کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته میشود. 3- مکان مزایده در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
گنبدکاووس میباشد 4- موعد مزایده روز چهارشنبه مورخه 1398/04/05 ساعت 11 الی 12 صبح میباشد. 5- متقاضیان شرکت 
در جلســه میتواننــد پنــج روز قبل از تاریــخ مزایده از مال مورد مزایده دیــدن نمایند. 6- مزایده مذکور برای نوبت دوم تشــکیل 
میگردد. 7- همراه داشتن کارت ملی برای متقاضیان الزامی میباشد. 8-برنده مزایده مکلف است ده درصد مبلغ پیشنهادی خویش 
را فی المجلس و مابقی آنرا حداکثر ظرف مهلت یک ماه به صندوق دادگستری تودیع و فیش آنرا ارائه نماید. در غیر این صورت ده 

درصد واریزی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد./ش4
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان گنبد کاووس- بهاری

رای دادگاه
پرونده کالسه 9609986310600975 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابادان تصمیم نهایی 
شــماره 9709976310600478 خواهان آقای مهدی فرجامی فرزند مجید با وکالت اقای رســول بیت صیاح 
فرزند غانم به نشــانی استان خوزستان شهرستان خرمشهر خرمشهر بلوار 40 متری کوچه ریحان و اقای حمید 
رضا فتلی ساکی فرزند طه  به نشانی استان خوزستان شهرستان خرمشهر خرمشهر بلوار 40 متری کوچه ریحان 
خوانــدگان 1- خانــم بدریــه زویداویان پور فرزند مجیــد 2- اقای فریدون دارخوین فرزنــد عمران 3- اقای 
محمــود زویداوی فرزند مجید 4- اقای عبدالحســین زویــداوی پور فرزند عمران 5- خانــم مریم زویداویان 
پــور فرزنــد مجید 6- خانم ســهیال زویداویان پور  فرزند مجیــد  7- اقای داود زویداویان پــور فرزند مجید 
همگی به نشــانی مجهول المکان 8- اقای اداره راه و شهرســازی به نشــانی استان خوزستان شهرستان ابادان 
ابــادان ابتدای ذوالفقاری 30 متری خواتســه الزان به تنظیم ســند رســمی ملــک رای دادگاه نظر به اینکه در 
دادنامه شــماره 9709976310600376 مضبوط در پرونده کالســه 9609976310600975 این دادگاه 
نام خانوادگی خوانده دریف ســوم اقای مجمود زویداویان پور فرزند مجید ســهوا زویداوی قید شــده اســت 
بنا به درخواســت وکیل خواهان و مســتندا به ماده 309 قانون ایین دادرســی مدنی نام خانوادگی خوانده در 
دادنامه شماره مذکور به زویدیان پور تصحیح و اعالم میگردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر اســتان خوزستان میباشد و اعطای رونوشت از دادنامه فوق 
الذکر بدون اصالحیه حاضر ممنوع است                                    دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی آبادان 

آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای متین حیدر خانی خامنه برابر وکالتنامه های شماره 33357 مورخ 
1398/2/7 دفتــر 1505 تهران از طرف مهرداد روزبهانی ضمن تســلیم 
دو برگ استشــهادیه تصدیق شــده اعالم نموده اســت که ســند مالکیت 
ششــدانگ یک دســتگاه اپارتمان  به مســاحت 72/41 متر مربع قطعه 4 
تفکیکی واقع در طبقه 18 ســمت شمال شــرقی به شماره 15826 فرعی 
از 149 اصلــی مفروز از پــالک 12190 فرعی از اصلــی مذکور جزء حوزه 
ثبتی شهرســتان کرج به شــماره چاپی 338533 مورد ثبت 3097 صفحه 
226 جلــد 56/1 امالک بنام رضا خدائی صدر و تســلیم گردیده اســت و 
برابر ســند قطعی شــماره 14210 مورخ 1392/10/7 دفتر 682 تهران 
مع الواســطه به اقای مهرداد روزبهانی واگذار گردیده اســت و برابر سند 
رهنی شماره 14211 مورخ 1392/10/7 دفتر 682 تهران در رهن بانک 
شــهر قرار گرفته اســت  مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده 120 
آئیــن قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کســی مدعی وجود 
ســند مالکیــت نزد خود و یا انجام معامله نســبت به ملــک مذکور از تاریخ 
انتشــار این آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل بدیهی است چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض واصل نشــود و یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه 
نگردد ســند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهدشد. م 

الف 98/73295/ف
صالحیان - کفیل اداره ثبت ناحیه 3 کرج

آگهی ابالغ 
بدینوســیله به آقای مومنعلی ابراهیمی فرزند حســینعلی شــماره ملی 3251267914 ساکن کرمانشاه باغ 
ابریشــم کوی اول پالک 34 کد پســتی 6714944667 ابالغ میشود که بانک قرض الحسنه مهر ایران به استناد 
قرارداد بانکی شــماره 5813/180/5797005/1 مورخه 1397/12/12 جهت وصول مبلغ 230/000/000 
ریــال تــا تاریخ 1397/9/29 به انضمام خســارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تســویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالســه 9701831  در این اجرا تشکیل شده و طبق 
گزارش مورخ 1397/12/28 مامور  محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود 
و چنانچه ظرف مدت بیســت روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب میگردد نســبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننمائید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.684
 رئیس اداره  اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

آگهی فقدان اسناد مالیکت 
خانم ســمیره نواصری بموجب 2 برگ استشــهاد محلی گواهی شــده در دفتر اسناد رسمی شماره 45 آبادان 
مدعی اســت که ســند مالکیت به شــماره مسلسل 179451 ه /91 مربوط به ششــدانگ پالک یک فرعی از 922 
اصلی واقع در ناحیه 12 و 13  بخش 3 خرمشــهر  مورد ثبت شــماره 1237 صفحه 124 دفتر جلد 10 که بموجب 
ســند قطعی شــماره 26141 مورخه 1392/11/26 دفتر خانه 128 خرمشــهر به وی منتقل شده است که بعلت 
جابجایی مفقود شده و درخواست صدور سند مالکیت نموده است لذا در اجرای تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هر کس که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالیکت مذکور در نزد خود میباشد 
از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل سند مالیکت و یا سند خریداری 
به این اداره اعالم نماید و در غیر اینصورت ســند مالیکت المثنی بنام مالک صادر و اســناد مالیکت مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 68
 اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر

آگهی فقدان اسناد مالیکت 
آقای مهدی مطور بموجب 2 برگ استشهاد محلی گواهی شده در دفتر اسناد رسمی شماره 45 آبادان مدعی 
اســت که ســند مالکیت به شماره مسلسل 295611ب /95 مربوط به ششدانگ پالک 6 فرعی از 12 اصلی واقع 
در ناحیــه 10 بخش 3 خرمشــهر  مورد ثبت الکترونیکی شــماره 139620317004004526 که بموجب ســند 
قطعی شــماره 29707 مورخه 1396/9/5 دفتر خانه 246 خرمشــهر به وی منتقل شــده است که بعلت جابجایی 
مفقود شــده و درخواســت صدور سند مالکیت نموده اســت لذا در اجرای تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه 
قانون ثبت مراتب اعالم تا هر کس که مدعی انجام معامله و یا وجود ســند مالیکت مذکور در نزد خود میباشــد از 
تاریخ انتشــار آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل ســند مالیکت و یا ســند خریداری 
به این اداره اعالم نماید و در غیر اینصورت ســند مالیکت المثنی بنام مالک صادر و اســناد مالیکت مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. 67
 اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر

آگهی فقدان اسناد مالیکت 
آقای مهدی مطور بموجب 2 برگ استشــهاد محلی گواهی شــده در دفتر اســناد رســمی شــماره 45 آبادان 
مدعی اســت که ســند مالکیت به شماره مسلســل 180062 د /94 مربوط به ششــدانگ پالک 489 ناحیه 12 و 
13 بخش 3 خرمشــهر  مورد ثبت الکترونیکی شماره 139620317004000040 که بموجب سند قطعی شماره 
83783 مورخه 1395/12/23 دفتر خانه 31 خرمشــهر به وی منتقل شــده است که بعلت جابجایی مفقود شده 
و درخواســت صدور ســند مالکیت نموده اســت لذا در اجرای تبصره 1 اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب اعالم تا هر کس که مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالیکت مذکور در نزد خود میباشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا و ضمن ارائه اصل ســند مالیکت و یا ســند خریداری به این اداره 
اعالم نماید و در غیر اینصورت سند مالیکت المثنی بنام مالک صادر و اسناد مالیکت مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد. 66 
اداره ثبت اسناد و امالک خرمشهر 

اینجانب زینب چوب تراش مالک یکدســتگاه اتومبیل ســواری هاچ بک سیستم پژو تیپ3TU206 مدل 
 NAAP03ED6EJ599297 165 و شماره شاسیA0004373 1394 برنگ سفید-روغنی به شماره موتور
شماره پالک ایران 26-927 ق 26 بعلت فقدان سند فروش کارخانه )سند کمپانی(، تقاضای رونوشت 
المثنی اســناد خــودروی مذکور را نموده اســت. لذا چنانچــه احدی ادعایی در خصــوص خودروی فوق 
دارد ظــرف مدت ده روز به دفتر منطقه ای ســاری واقع در کیلومتر5 جاده ســاری به نکا جنب شــرکت 
شــمالیت مراجعــه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبــور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد./ 

ش5 - گنبدکاووس

ســند خــودرو ســواری رنــو تیــپ لــوگان L90 رنــگ ســفید روغنــی مــدل 1389 بــه شــماره موتور 
K4MA690D092711 شــماره شاســی  NAPLSRALD91071856 به شماره پالک 24- 342 ج 35 به 

مالکیت سروش علی پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد خرمشهر 

آگهی دعوت مجمع عمومی انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان بروجرد
 ) نوبت اول( 

احتراما بدین وســیله به اطــالع کلیه اعضای محترم این انجمن می رســاند جهت انتخاب اعضای اصلی 
وعلی البدل هیئت مدیره و بازرســان جلسه ای راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/4/5 در 
مکان اداره تعاون،  کار ورفاه اجتماعی برگزار میگردد. خواهشــمندم در موعد مقرر حضور بهم رســانید. در 
ضمــن افرادی که تمایل به شــرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرســان را دارند تــا تاریخ 1398/3/20 
مــدارک خود را شــامل کپی شناســنامه- کپی کارت ملی -2 قطعــه عکس 3در4 وفرم درخواســت کتبی و 
فرم مشخصات کاندیداها به خانم شهرزاد رحمانی رییس انجمن صنفی در آموزشگاه ایلیکا تحویل نمایند.
رییس انجمن صنفی آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای شهرستان بروجرد -شهرزاد رحمانی

درسوم خرداد ، هیمنه دشمن بعثی فرو ریخت 
اصفهان - بهمن توکلی فرد-جانشــین بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس 
اصفهان گفت : نظام اسالمی در جنگ آموخت تنها راه نجات کشور مقاومت با اتکا 

به قدرت خدا است و باید روی پای خود بایستیم و جز از خدا از کسی نهراسیم .
سردار حسن بهرامی در نشست خبری به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهربا 
بیــان اینکه پس از تهاجم رژیم بعث به مرزهای ایــران اراده جهانی بر این بود که 
ایران نتواند خرمشهر را باز پس بگیرد و دست کم بخش هایی که در دست دشمن 
بود، همانند آنچه در ۲۵۰ ســاله گذشته از ایران جدا شد، از این کشور جدا شود ، 
تصریح کرد: انقالب اسالمی پس از فتح خرمشهر به جهان نشان داد این رویه تغییر 
کرده اســت و اگر کسی به مرزهای ایران تجاوز کند، نه تنها مجبور به عقب نشینی 

خواهد شد، بلکه چنین متجاوزی باید تعقیب هم شود.
همچنین در این نشســت فرمانده اسبق لشکر هشــت نجف اشرف، با اشاره به 
رشــادت های مردم اصفهان در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: شجاعت لشکرهای 
هشــت نجف اشرف و ۱۴ امام حســین )ع( به گونه ای بود که حتی عراقی ها نیز 
متوجه شــده بودند در هر محوری که این دو لشکر حضور پیدا می کنند، احتمال 
عملیات بسیار است. سردار محمد تقی امینی اضافه کرد: کشوری که گزینه نظامی 
قوی داشــته باشــد، قدرت بازدارندگی بیشــتری دارد و بر همین اساس است که 
دشــمن با توجه به شــناختی که از توان نظامی مــا دارد، در این بخش ورود پیدا 

نمی کند و اگر در این بعد ضعیف بودیم به طور قطع دشمن ورود پیدا می کرد.
مسوول وقت اطالعات لشکر امام حسین )ع( در این نشست،با اشاره به این جمله 
امام خمینی )ره( که فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد ، گفت : این حقیقتی است 
زیرا وقتی رزمندگان اسالم برخی از مناطقی را که در تصرف و اشغال مزدوران بعثی 
بود ، محاصره کردند، با وجود کثرت نیروهای اشغالگر در مقایسه با نیروهای اسالم 
، خدا چنان رعب و وحشــتی بر آنها مســتولی کرده بود که فوج فوج برای اسارت 
دســت های خود را باال می بردند و به ســمت رزمندگان اسالم می شتافتند.سردار 
ســید احمد موســوی تاکید کرد : بعد از آزادی خرمشهر ، حمایت های کشورهای 
بزرگ جهان از رژیم بعث به شــدت افزایش یافت و حتــی حمایت های آمریکا از 
این رژیم علنی تر شــد و این نشان از اهمیت آزاد سازی خرمشهر داشت و هیمنه 
رژیم بعث فرو ریخت چرا که صدام به قدری از نفوذناپذیری اســتحکامات خود در 
خرمشــهر اطمینان داشت که گفته بود اگر ایرانی ها خرمشهر را بازپس گیرند من 

کلید بصره را به آنها خواهم داد.
گفتنی اســت که غالمرضا طریقی دبیر نخســتین مجمع انجمن های ادبی طی 
ســال 97 از سوی مجمع انتخاب شــده بود.همچنین محمد رضا کاکایی به عنوان 
دبیر مجمع انجمن های ادبی اســتان اصفهان از ســوی انجمن های ادبی اســتان 
انتخاب شد. ســیدعباس صالحی وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی  در آیین اختتامییه 
دومین مجمع انجمن های ادبی کشــور با اشــاره به فعالیت انجمن های ادبی گفت: 
انجمن  های ادبی یک ظرفیت تاریخی و ممتد اجتماعی ماســت چرا که انجمن های 
ادبــی از یک انگیزش درونی برخوردارند و از طرفی خودکفا هســتند و از زاویه ای 
جوشــش و رویش هــای خود را دارند. هــدف از ایجاد این تشــکل، تنها ارتباط با 
انجمن ها نبود، چرا که آنچه که اتفاق افتاده اســت، قدم هایی ساختارمند است که 
حوزه انجمن ها را به طور روشن تعریف می کند تا بتواند مسئولیت های تاریخی خود 

را به شکل محکم تری ادامه دهد.
وی افزود: اکنون اطالعات ۱۶۰۰ انجمن ادبی در سراسر کشور  ثبت شده و ۶۰۰ 

انجمن از بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان شناسه گرفته اند
رسانه، میدان بي انصافي و بي اخالقي نیست

دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشــکی کشور در واکنش به اظهارات تخریبی 
مجریان برنامه )حرف حساب( شبکه یک سیما گفت: اگرچه کم و بیش موارد مشابه 
در خالل برنامه های ســازمان صدا و ســیما مشاهده گردیده، اما این مورد اخیر در 
حدی آلوده به تمســخر و تحقیر بود که جای گذشــت و اغماض را باقی نگذاشت. 
دکتر محســن مصلحی با انتقاد از سخنان قضاوت گونه دو مجری رسانه ملی گفت: 
چند روز پیش در برنامه ای زنده موســوم به »حرف حســاب« از شبکه یک سیما 
شــاهد مطالبی از زبان مجریان این برنامه در حوزه پزشــکی و ســالمت بودیم که 
گذشــته از صحت و سقم آن، موجب حیرت و تأسف جامعه پزشکی گردید. وی در 
ادامه رسانه را میدان دوستي و اخالق برشمرد و افزود: رسانه های همگانی در زمره 
عوامل اساسی شکل دادن افکار عمومی در جهان امروز هستند، بنابراین می توانند 
به جای ارتقای ســطح آگاهی و فرهنگ، به تحمیق مردم دســت یازند و رهبران و 
مدیران الیق را ناالیق و برعکس مقامات ناالیق را توانا نشان دهند.دبیر شورای عالی 
ســازمان نظام پزشکی کشــور تصریح کرد: با نگاهی منصفانه، می پذیریم که اداره 
بی نقص یک ســازمان عریض و طویل رســانه ای با داشــتن ده ها شبکه داخلی و 
سراســری و تولید صدها ساعت برنامه در روز، کاری بسیار دشوار است و گرچه این 
حجم فعالیت ضرورتی است برای مقابله با هجمه سنگین رسانه های بیگانه، اما باید 
مراقب بود که با یک سهل انگاری آشکار این زحمات بر باد نرفته و خدای ناکرده در 

فضای ملتهب اجتماعی و سیاسی ناخواسته هم نوا با بیگانگان نشویم.
دکتر مصلحی خطاب به رئیس ســازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
گفت: جنابعالی قطعا بهتر از ما می دانید که تولید برنامه های زنده، مستلزم رعایت 
نکات و ضوابطی خاص است و اصوال در اجرا از افرادی باید استفاده شود که قدرت 
تســلط بر رفتار و گفتار خود داشته باشــند، گرچه چند دیالوگ کوتاه در این همه 
برنامه تولیدی همچون یک تار موست، اما گاهی یک تار مو قدحی از شربت را ناگوار 

کرده و شاید تمامی ظرف شربت به خاطر آن تار مو به دور ریخته شود.
وی ادامــه داد: به طور قطع متولیان رســانه ملی به مجریان برنامه ها گوشــزد 
کرده اند که مجری فقط " مجری " اســت و نباید دچار توهم قضاوت و اجرای حکم 
شود.دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور به تفاوت بین امنیت و احساس 
امنیت اشاره و اظهار کرد: غالبا احساس امنیت از خود امنیت مهم تر است و طبیعتا 
اگــر حس اعتماد و امنیت در جامعه مخدوش و جریحه دار شــود، با صرف هزاران 

گنج قارون و گذران عمری همچون نوح نیز نمی شود این زخم را التیام بخشید.
دکتر محســن مصلحی اذعان کرد: ما هیچگاه منکر ضعف و کاســتی در حوزه 
سالمت نبوده و نیستیم، چنانچه در سایر حوزه ها نیز نقائص و مشکالت بسیار است 
و ای کاش ایــن فرصت برای قضاوت کنندگان عجول پیش می امد تا چند صباحی 
همراه با یکی از همکاران جامعه پزشکی اعم از پزشک یا پرستار می بودند تا جدای 
از ظواهر تا حدودی  به ســختی های ناپیدای این حرفه آگاه می شدند و اینگونه با 

شالق زبان و بی مهابا نمی تاختند. 
وی با اظهار تأســف از رفتار نســنجیده مجریان برنامه مذکور عنوان کرد: قطعا 
هر عقل ســلیم و منصف تفاوت بین نقد و  اشکال با تمسخر و تحقیر را می داند و 
متاسفانه کالم نســنجیده و سخیف مجریان این برنامه، آواری از دلسردی و تأسف 
را بر ســر خادمان صدیق و گمنام حوزه سالمت فرو ریخت که اگر برای جبران این 
جراحت تدبیری شایســته به کار بسته نشود، تبعاتی تأســف بارتر از آنچه رخ داد 
به دنبال خواهد داشــت.دکتر مصلحی با تأکید بر لزوم توجه به شــرایط پیچیده و 
خاص جنگ روانی امروز تصریح نمود: انتظار می رود که تریبون داران، ســخنوران 
و مبلغان با درک عمیق از شــرایط موجود نســبت به آنچه  می گویند مسئوالنه تر 
فکر کنند و بدانند که هر تریبون رســمی به نوعی صدا و موضع نظام محسوب می 
شــود و سخنان مطرح شــده در یک رسانه ملی پایان کار نیســت، بلکه آغاز یک 

جریان جدید خواهد بود.
دبیر شــورای عالی سازمان نظام پزشکی کشــور خاطر نشان ساخت: در خاتمه 
ضمن تأکیــد بر حفظ حقوق همکاران و پیگیری از طریــق مجاری قانونی، انتظار 
دارد ریاســت محترم سازمان صدا و ســیما به طور محسوس و عاجل به این مقوله 
ورود کــرده و نتایجــی را رقم بزنند تــا از وقوع تبعات نامطلــوب و جبران ناپذیر 
بعدی پیشــگیری شــود.هفته گذشــته در یکی از برنامه های تولیدی شبکه یک 
ســیمای جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان حرف حساب، انتشار فاکتوری از یک 
بیمارستان خصوصی با محتوای استهالک دستگاه ها، با سخنان کنایه آمیز مجریان 
برنامه موجب اعتراض پزشــکان و واکنش های بســیاری از ســوی جامعه پزشکی 

کشور شد
گسترش ارتباط سازمان نظام پزشکی اصفهان ورسانه ها

اصفهان - بهمن توکلی فرد  -در نشست هم اندیشی و تبادل نظر جهت رسیدن 
به راهکارهای تعاملی و اســتفاده از ظرفیت های حوزه رسانه و روابط عمومی برای 
ارتقاء آگاهی های عامه از برنامه های پزشکی و آموزش و پیشگیری بخش سالمت 
با پیشــنهاد روزنامه عصر اصفهان در محل سازمان نظام پزشکی اصفهان برگزار شد 

بر گسترش همکاری نظام پزشکی و رسانه ها تاکید گردید . 
در این دکتر محسن مصلحی با ایجاد کمیسیون تخصصی در زمینه اظهار داشت 
: تعامل وهمفکری با رسانه ها در جهت برنامه نظام پزشکی می تواند کمک موثری 
در آموزش و پیشــگیری وبرنامه های غیر پیش بینی شده حوزه سالمت وپزشکی 
نماید . دبیر شــورای عالی نظام پزشکی کشــور و معاونت پشتیبانی ورفاهی نظام 
پزشــکی اصفهان گفت : با دستور العمل نحوه تشــکیل کمیسیون های تخصصی 
مشــورتی در صددیم تا فاصله بین مردم و نظام پزشکی را کم کنیم وبا استفاده از 
اســاتید رســانه بعنوان زبان گویای مردم در جهت رفع مشکالت اقدام عملی انجام 

دهیم واین مباحث را تا شهرستانهای استان نیز تعمیم دهیم . 
در این نشســت دوساعته کارشناسان رســانه وروابط عمومی نیز نقطه نظرهای 
خود را اعالم وبر تشکیل کمیسیونی با عنوان اتاق فکر وبصورت سیستماتیک همراه 

با گردش آزاد اطالعات تاکید نمودند
مدیرعامل شرکت واحداتوبوسرانی اصفهان :
قابلیت 250 دستگاه اتوبوس برای ویلچررانان

اصفهان - بهمن توکلی فرد -درنشســت خبری پیرامون خدمات اتوبوسرانی که 
با حضور مهندس قدرت اهلل افتخاری مدیر عامل شــرکت واحد اتوبوســرانی استان 
اصفهان برگزار گردید وی درپاسخ به سواالت خبرنگار باشگاه خبری معلول درزمینه 
میزان و کیفیت خدمات رســانی این واحد به جمعیت معلوالن شهری پرداخت که 
مایل به بهره مندی هرچه بیشتر و بهتر از امکانات حمل و نقل  عمومی می باشند..
خبرنــگار واحد خبری معلوالن از میزان مناســب ســازی ایســتگاه های واحد 
اتوبوســرانی و همچنین تعداد اتوبوس های تجهیز شــده برای ســهولت استفاده 
هرچه بیشتر افراد معلول ســطح شهر سواالتی را مطرح کرد که مهندس افتخاری 

اظهارداشتند:
سال گذشته برای نخستین بار در سطح کشور اتوبوس مجهز جانبازان و معلوالن 
در اصفهــان  با ظرفیت قرارگیری حدود ۱۲ الی ۱۵ ویلچر در داخل اتوبوس،تخت 
تاشــو برای استفاده افراد نیازمند و همچنین کپســول و دستگاه اکسیژن به تعداد 
حداقل هشــت دســتگاه در اتوبوس بکار گیری گردیده.که اتوبوس مذکور چندین 
سرویس انجام داده و قرار است برای خدمت رسانی بیشتر در اختیار بنیاد جانبازان 

و معلوالن قرار گیرد.
هم زمان دو دســتگاه اتوبوس در حال تجهیز و آماده ســازی جهت اســتفاده 

اخبار شهرستان ها
معلوالن برای سفرهای دسته جمعی و گروهی می باشد.

که دو دســتگاه اتوبوس مذکور به همانگونه تجهیز و در اختیار بخش خصوصی 
قرار داده می شــود تا به متقاضیان بخش های گوناگون جهت استفاده ارائه گردیده 

و از تخفیفات الزمه بهره مند گردند.
 مدیرعامل اتوبوسرانی شــهرداری اصفعان در ادامه افزود : حدود ۲۵۰ دستگاه 
اتوبوس این شــرکت قابلیت اســتفاده از ویلچر را دارا می باشند که در این زمینه 
اولین اقدام صورت گرفته آموزش راهبران جهت کمک به افراد ویلچری برای ســوار 

و پیاده شدن از اتوبوس های مذکور بوده.
در ادامه خبرنگار باشگاه معلوالن درباره تعداد اتوبوس های این شرکت که بجای 
جایگاه معلوالن تعبیه شــده صندلی گذاشته شده بود از ایشان پرسیدند و علت را 

جویا شدند که  افتخاری در گفت:
این امر در گذشــته اتفاق افتاده و این جایگاه های ویژه باید بازگشــایی مجدد 
شده و  به کمربند ایمنی مخصوص معلولین تجهیز شوند که این کار درحال اصالح 

و کمی زمان بر می باشد.
 در انتها ایشــان ابراز داشتند اطالع دقیقی از تعداد افراد معلولی که میتوانند از 
امکانات حمل و نقل اتوبوســرانی استفاده کنند در دست نیست اما بزودی با توجه 
به کارت های شناسه دار و نیز اعطای کارتهای تخفیف دار مختص به معلوالن آمار 

دقیق تری در دسترس خواهد بود..
ولی با همین میزان بضاعت موجود حداقل بیست الی سی نفر از معلوالن در حال 
استفاده از امکانات اتوبوس های معمولی این شرکت می باشند!!)که البته این میزان 
در قبال ۵۵۰ هزار تردد روزانه شــهری با اتوبوس های این شــرکت به نوعی هیچ 
هم محســوب نمی شود و امید است که هرچه بیشتر و بهتر و سریعتر روند مناسب 
ســازی هم در قســمت معابر ورودی به اتوبوس ها و هم خود دستگاه اتوبوس های 
این شــرکت صورت پذیرد تا این قشر از جامعه نیز به مانند بقیه آحاد افراد جامعه 

بتوانند از خدمات شهری به نحو احسن استفاده نمایند(
رئیس اداره ستاد هماهنگي بازآفریني شهري اداره کل 

راه وشهرسازي استان اصفهان؛
پیگیري جذب اعتبار 72000 میلیون ریال جهت 

بازآفریني شهري در سال جدید
اصفهــان - بهمن توکلی فرد -از ۱۰7 شــهر اســتان اصفهان 8۴ شــهر داراي 
محدوده مصوب بافت ناکارآمد شــهري به مساحت حدود 977۵ هکتار و همچنین 
۱۵ شهر در حال گذراندن مراحل نهایي ابالغ محدوده مصوب بافت ناکارآمد شهري 

به مساحت حدود 397 هکتار است.
 امیر زاغیان رئیس اداره ستاد هماهنگي بازآفریني شهري این اداره کل با اشاره 
بــه بودجه ابالغي در ســال ۱397 جهت برنامه ها و اقدامات انجام شــده در بافت 
هاي فرسوده و ناکارآمد شهري استان اظهار داشت: در ردیف بودجه اي اعالم شده 
ســازمان برنامه و بودجه کشور جمعا 38.888میلیون ریال به ۱8 پروژه جاري و 9 
پروژه پیشــنهادي جدید در سطح اســتان اصفهان تخصیص داده شده و همچنین 
طبــق موافقتنامه اعتبارات کمک هاي فني و اعتباري مصوب ســال ۱397 ابالغي 
ســازمان برنامــه و بودجه جمعٌا مبلغ ۵3۱.۱9۱ میلیــون ریال جهت تخصیص به 
پروژه هاي تعریف شــده مصوب اقدام مشترک ســتاد بازآفریني شهري در 7 شهر 

استان اصفهان که شامل ۱8 محله مي باشد در حال جذب و انعقاد قرارداد است.
وي به بودجه پیشــنهادي در سال ۱398 نیز اشاره داشت و گفت: بودجه امسال 
طبق ســقف اعالمي شرکت بازآفریني شــهري ایران در سه ردیف بودجه اي جمعٌا 
بالــغ بر 7۲.۶۶3 میلیون ریال میباشــد، که بر این اســاس مبلغ 39.۰۵8 میلیون 
ریــال جهت  تخصیص به ۲۲پروژه هاي جاري) نیمه تمام( و مبلغ33.۶۰۵ میلیون 
ریــال جهت تخصیص به ۱9 پروژه جدید پیشــنهاد گردیده که در حال حاضر در 
حال پیگیري جهت اخذ تاییده نهایي از دفاتر تخصصي شــرکت بازآفریني شهري 

ایران میباشد 
زاغیان در ادامه از میزان تســهیالت اعطایي و تعداد متقاضیان معرفي شــده به 
بانک عامل گزارش داد و عنوان داشت: در اجراي مصوبۀ هیأت وزیران، ودر راستاي 
تحقق قانون ســاماندهي و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیاء 
بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارامد شهري و سکونتگاههاي غیر رسمي 
و تأمین مسکن گروه هاي کم درآمد و زوج هاي جوان میزان تسهیالت اعطایي سال 
۱397 در سطح شهر اصفهان بالغ بر ۱.۲۲۲ واحد و در سطح شهرستانها ۴۲۱ واحد 
به بانک مســکن معرفي گردیده وتعداد ۱7 فقره تسهیالت ودیعه اسکان موقت در 
سطح استان اصفهان معرفي و همچنین ۲.۲38 فقره پاسخ به استعالمهاي محدوده 

بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري استان اصفهان انجام گردیده است.

وي خاطر نشــان ساخت:  طبق تفاهم نامه ســه جانبه به منظور تحقق اهداف 
سند ملي راهبردي و همچنین پیرو سیاستهاي ستاد ملي بازآفریني شهري  کشور 
در سال ۱397 معادل ۱۰۰% تخفیف هاي هزینه هاي عوارض صدورپروانه وتراکم 
ســاختماني مجاز در بافت هاي فرســوده اســتان اصفهان به مبلغ کلي ۲۰۴.3۶۶ 
میلیون ریال  شــامل ۴33۲ فقره پروانه صادره و به تعداد ۱۲99۶ واحد مســکوني 
اعمال شده که جهت پرداخت به شهرداري هاي مناطق استان اصفهان  مورد تایید 
واقع شد که این امر منجر به عقد تفاهم نامه به مبلغ ۴۰۰.۰۰۰میلیون ریال تعریف 
پروژه محرک توســعه بازسازي و احیاء بافت فرسوده توسط شهرداري هاي مناطق 

استان اصفهان  در سال ۱397 گردیده است 
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