جلوگیری از پایمال شدن
عدالت و عزت ملت

ابراهیمرئیسیرییس جمهوریدرچهارمینسفر استانیخود
به ایالم سفر کرد و دیدارهای بسیاری با مسووالن و بخشهای
سیاسی و اقتصادی این استان داشت.به گزارش ایسنا ،رئیسی
در فرودگاه ایالم گفت :استان ایالم حق بزرگی بر گردن همه
ملت ایران دارد و خط مقدم جبهههای نبرد حق علیه باطل
بوده است .وی گفت :مردم استان ایالم قهرمانانه در مقابل
دشمنان ایستادگی کرده و شهدای بسیاری را تقدیم انقالب
اسالمی کردند که یاد همه آنان را گرامی  ...همین صفحه

تروریسم و تحریم ،ابزار
آمریکاعلیهملتها

 18صفـر1443
شـــنــبه  3مهـر 1400
سـال هشتم شماره 8 2251صفحه  3000تومان

اقتصادي،سياسيواجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

تصمیم دولت زیان بار است
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وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آمریکا از تحریم علیه
ملتها استفاده میکند گفت :آمریکا از تروریسم علیه ملتها
واهدافسیاس��یخوداس��تفادهمیکندکهبارزتریننمونهآن
ترور بزدالنه سردار سلیمانی بود .دبیرکل سازمان ملل در دیدار
با وزیر خارجه کش��ورمان ،با بیان اینکه از دههها قبل با ایران
آش��ناییداردودرمس��ئولیتهایمختلفبهایرانسفرکرده،
همکاریهایمیانجمهوریاس��المیایرانوس��ازمانملل
متحد را خوب توصیف کرد...
صفحه 2

S a t

سرمقاله

تجارت از تاثیر مخرب تورم بر درآمد گزارش می دهد

سایهسنگینواردات
بردامپروری

دور باطل افزایشحقوق و تورم

7

شورای نگهبان مصوبه مجلس را بازگرداند

آزادسازی واردات خودرو
درتعلیق

تورمافسارگسيخته
تبعات افزايش حقوق
جعفر قادری

عضو کمیس�یون برنام�ه و بودجه
مجلس شورای اسالمی

3

مدت��ی اس��ت ش��اهد
تقاضاه��ای دومینووار
افزای��ش دس��تمزد از س��وی کارکن��ان
نهاده��ای مختلف هس��تیم بدون آنکه از
تبعات آن س��خن به میان بیاید .البته این
تقاضا فقط در فضای مجازی نیست بلکه
به صورت رسمی حجم تقاضاهای زیادی
متوجه مجلس و دولت است...

گروه صنعت و تجارت 24 :شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس
ده��م کلی��د خ��ورده بود در نهایت با اعمال اصالحات��ی در مجلس یازدهم به تصویب
نمایندگان مجلس رس��ید .در ماده  4این طرح که دارای  4تبصره اس��ت " هر ش��خص
حقیقی یا حقوقی میتواند بهازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا س��ایر کاالها و
خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت
صفحه 6
به واردات خودروی تمامبرقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا ...

ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

يادداشت
بورس گرفتار
فروش بيش از خريد

مردم به بازی گرفته شدند

سناریویبیپایانگرانفروشی
بلیتهواپیما

محمدرضا صادقی مقدم
کارشناس بازار سرمایه

رئیس مجلس از رنج بی پایان تولیدکنندگان و کارآفرینان خبرداد

ضعفمدیریت
مشکلکنونیکشور

مدت��ی اس��ت ش��اهد
نمادهایی هستند که در
ص��ف فروش قفل هس��تند که با توجه به
ابهاماتی که در رابطه با قیمت دالر و شرایط
سیاسی وجود دارد در برخی از روزها شاهد
این امر هس��تیم که تعداد نمادهایی که در
صف فروش هستند از تعداد نمادهایی که
در صف خرید هستند بیشتر است ،بنابراین
سهامداران به اطالعات ،گزارشها ...
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ادامه در همین صفحه

5

رئیسی تاکید کرد

جلوگیری از پایمال شدن عدالت و عزت ملت
ابراهی��م رئیس��ی رییس جمهوری در چهارمین س��فر
اس��تانی خود به ایالم س��فر کرد و دیدارهای بسیاری با
مس��ووالن و بخش��های سیاسی و اقتصادی این استان
داشت.به گزارش ایسنا ،رئیسی در فرودگاه ایالم گفت:
استان ایالم حق بزرگی بر گردن همه ملت ایران دارد
و خط مقدم جبهههای نبرد حق علیه باطل بوده است.
وی گفت :مردم استان ایالم قهرمانانه در مقابل دشمنان
ایس��تادگی کرده و ش��هدای بس��یاری را تقدیم انقالب
اس��المی کردن��د که یاد همه آن��ان را گرامی میداریم.
رئیسی با تاکید بر اینکه این سفر بعد از سفر کارشناسان
و بررسی شرایط و وضعیت استان انجام میشود ،گفت:
استان ایالم ظرفیتهای بزرگی در بخشهای مختلف به
ویژه برخورداری از نیروی انسانی کارآمد و جوان دارد و
میتواند در حوزههای مختلف کشاورزی ،گردشگری و
صنعت و معدن ،توسعه قابل توجهی داشته باشد.رئیسی
با اشاره به همجواری استان ایالم با کشورهای همسایه
اظهار داش��ت :در این رابطه نیز میتوان با فعال کردن
بازارچهه��ای م��رزی تبادالت مرزی اس��تان را در کنار
افزایش صادرات گسترش داد.
همچنین رئیس��ی در حاش��یه زیارت یادمان ش��هدای

قالویزان با بیان اینکه همه مردم به ویژه مس��ئولین و
مدی��ران نظ��ام باید از اماکن دوران دفاع مقدس بازدید
کنند تا بدانند چه ایثارگریهای مخلصانهای برای نظام
انجام شده گفت :در چنین اماکن مقدسی همه آنچه که
برای تعالی انسان نیاز است ،وجود دارد و همه خوبیها
در چنین پایگاهها و جایگاههایی نهفته است .وی با بیان
اینکه اگر کسی گوش دل باز کند میتواند پیام شهیدان
را بش��نود ،خاطرنش��ان کرد :پیام شهیدان این است که
نگذاری��م آرمانه��ای انقالب و اطاعت از رهبری و ولی
فقیه در جامعه کمرنگ ش��ده و عدالت پایمال و عزت
ملت ایران مخدوش شود.رئیسی گفت :حضور در مسیر
راهیان نور برای همه به ویژه مسئولین درسآموز است
و باید از چنین حضوری درس ایستادگی ،اجرای عدالت،
توجه به مردم به ویژه قش��ر حزباللهی و کس��انی که با
همه وجود در مسیر انقالب هستند ،گرفت.
رئیس جمهور با اش��اره به تقارن س��فر اس��تانی با ایام
اربعین حس��ینی اظهار داش��ت :این ایام به خاطر شرایط
کرونایی برای عاش��قان زیارت اباعبداهللالحس��ین (ع)
بس��یار تاس��ف برانگیز است و سالهای زیادی میلیونها
زائر از همین مس��یر مهران به زیارت امام حس��ین(ع)

میرفتند و ش��خصا نیز چندین بار از همین مس��یر برای
زیارت راهی شدم .امیدواریم و دعا میکنیم با ریشه کن
ش��دن کرونا بار دیگر ش��رایط و زمینه حضور میلیونها
عاشق اباعبداهللالحسین(ع) فراهم شود.
در ادام��ه رئی��س جمهور در محل اس��تانداری میزبان
تع��دادی از م��ردم اس��تان بود و به ص��ورت حضوری،
مسائل و مشکالت مطرح شده را بررسی کرد .رییسی
پس از آگاهی از مش��کالت ،پیش��نهادها و طرحهای
مالقات کنندگان ،اس��تاندار ایالم را مخاطب قرار داده
و خواس��تار پیگیری و رفع مش��کالت و انجام اقدامات
الزم برای به نتیجه رساندن موارد مطرح شده ،گردید.
در ای��ن دی��دار ،مالق��ات کنندگان که از طبقات و گروه
های ش��غلی مختلف بودند ،بدون واس��طه و در فضایی
صمیمی پیش��نهادات ،مش��کالت و طرحهای خود را با
رئیس جمهور در میان گذاش��تند.کمک به رفع مش��کل
مسکن ،حمایت از ابتکارات و طرح های تحقیقاتی دانش
بنی��ان ،برطرف ک��ردن موانع تولید در حوزه دامپروری
و کش��اورزی و ارائه تس��هیالت و تجهیزات الزم برای
تحصیل دانشآموزان از جمله مس��ائلی بود که در این
دیدار چهره به چهره مطرح گردید.

تورمافسارگسیخته تبعاتافزایشحقوق
ادامه از همین صفحه  ...از کارکنان قوه قضائیه گرفته تا فرهنگیان ،کارکنان دانشگاههای
وابسته به وزارت علوم ،پرستاران ،بازنشستگان و  ،...همه و همه توقع دارند که حقوقشان
افزایش یابد .اگرچه نمی توان منکر حق حقوق بگیران در شرایط تورم و گرانی شد ،اما
مساله این است که تامین هزینههای دولت از محل چاپ پول صورت می گیرد .االن
و در شرایطی که بیش از  50درصد منابع بودجه از طریق انتشار اوراق تأمین میشود و
دولت کسری بودجه شدیدی دارد ،دامن زدن به این انتظارات و توقعات دستاوردی جز
افزایش تورم و قیمتها و کاهش دوباره قدرت خرید کارکنان دولت نخواهد داشت.
از س��وی دیگر نمی توان در این ش��رایط تورم و گرانی حقوق بگیران را رها کرد و باید
راهحلی برای حمایت از کارکنان دولت بدون افزایش چشمگیر هزینههای دولت تعریف
کرد .در این رابطه سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی باید الیحهای

را برای اصالح قانون نظام هماهنگ پرداختی ارائه کند تا به س��مت تعادل و توازن در
پرداختها حرکت کنیم .دلیلی ندارد که بعضی از دستگاهها دریافتهای کالن داشته و
کارکنان بعضی از دستگاهها در حد زیر خط فقر دریافتی داشته باشند.
مش��کلی که اکنون با آن دس��ت به گریبان هس��تیم ،افزایش حقوقهای صورت گرفته
در ماههای پایانی دولت قبل است .افزایش حقوقها در ماههای پایانی دولت دوازدهم
یک کار خالف اخالق و به دور از مروت و جوانمردی بود که متأسفانه انجام شد .بدین
ترتیب که در روزهای پایانی نه تنها به تمام تقاضاهای افزایش حقوق پاسخ مثبت داده
ش��د بلکه در برخی موارد عدد و رقم پیش��نهادی نیز توس��ط دولت باالتر برده ش��د .این
ام��ر نش��ان دهن��ده بیصداقتی دولت دوازدهم بود ک��ه بار مالی زیادی را بر دولت فعلی
تحمیل کرده است.

بورس گرفتار فروش بیش از خرید
ادامه از همین صفحه  ...س��ود و زیان ش��رکتها قبل از
تصمیم به خرید ،بیشتر توجه کنند.
س��هامداران م��ی توانند با انج��ام تحلیلهای بنیادی
بررس��ی کنند که ش��رایط بازار برای نگهداری س��هام
مناسب است یا خیر؟ .سهامداران فارغ از این که سهم
در چه شرایطی است باید قیمت سهام شرکت را با ارزش
آن مقایسه کنند و سهامی که گرانتر و باالتر از ارزش
ذاتی است را بفروشند.
از س��وی دیگ��ر علی رغ��م تالشهای زیادی که برای
بزرگتر ش��دن صندوقه��ای بازارگردانی اتفاق افتاده

اما باز هم جواب گوی بازار س��رمایه نیس��ت ولی در این
ص��ورت نی��ز نبای��د بازارگردان ها را مجب��ور به انجام
کاری کنیم.
البته در این شرایط نمیتوانیم با اجبار سهامداران عمده
و بازارگردان ها را به عملی مخالف با اصول بازار سرمایه
مجبور کنیم ،یعنی در بازار مثبت بفروشند و در بازار منفی
بخرند .این خالف جهت عمل کردن س��ودآور نیس��ت
بلکه باید به جای این امر باید روی مزایای بازارگردانی
تاکید شود .بنابراین اجبار بازارگردان ها به انجام عملی
خالف روند بازار کار درستی نیست.

با برخوردهای حقوقی و کیفری هم نمی توان بازارگردان
ها را مجبور کرد که بر خالف روند بازار س��رمایه رفتار
کنند .بلکه باید با افزایش دامنه نوسان جذابیت را برای
بازارگردان��ی بیش��تر کنی��م و تالش هایی در راس��تای
کاهش کارمزدها در پیش بگیریم.
در هر حال بازار سرمایه کشور ما یکی از باالترین نرخها
ی مالیات و نقل و انتقال س��هام را دارد و باید فکری
در راس��تای کاهش این مالیاتها در نظر گرفته ش��ود.
به علت اینکه کاهش مالیات میتواند منجر به ارتقای
بازارگردانی در بازار سرمایه شود.

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای"

شركت مهندسی آب و فاضالب كشور

نوب
ت اول

ش��رکت مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
به آدرس  www.setadiran.irصورت خواهد پذیرفت ،الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت
شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1400/07/03ساعت  12می باشد.
ردیف
1
2

عنوان پروژه

برآورد اولیه (ریال)

انجام خدمات الف)نظافت ساختمانها و محوطه های
شرکت ب)خدمات آبدارخانه ج)خدمات دفتری
واگذاری بخشی از امور نقلیه
14،000،000،000
شرکت به بخش خصوصی
30،000،000،000

مبلغ تضمین
(ریال)

محل تامین
اعتبار

مدت قرارداد

کد فراخوان در
سامانه

1،500،000،000

منابع داخلی

 12ماه

2000001095000002

700،000،000

منابع داخلی

 12ماه

2000001095000003

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت 12مورخ 1400/07/03لغایت ساعت 12
مورخ 1400/07/10
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :تا ساعت 19مورخ 1400/07/24
زمان و محل بازگشایی پاکات :ساعت  10صبح مورخ .1400/07/25سالن جلسات شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت  :ساعت  12مورخ 1400/09/24
این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاکت (الف):
آدر س :تهران ،بلوار ،کشاورز ،خیابان برادران عبداهلل زاده ،شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
برای کس��ب اطالعات بیش��تر از ش��رایط ش��رکت در مناقصه و مش��خصات آن به وب س��ایت ش��رکت
مهندس��ی آب و فاضالب کش��ور ،بخش مناقصات و یا س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 www.setadiran.irمراجعه و یا با شماره تلفن(021-89600000دفتر امور اداری و پشتیبانی) تماس
حاصل فرمایید.
شركت مهندسی آب و فاضالب كشور
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اخباركوتاه
خون شهدا برای اثبات حقانیت

پیام رهبر معظم انقالب اس��المی به مناس��بت روز تجلیل از
شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس از سوی شکری نماینده ولی
فقیه در بنیاد ش��هید  ،درگلزار ش��هدای بهش��ت زهرای تهران
خوانده شد .در پیام ایشان آمده است:هفته دفاع مقدس ،مزین
به نام و یاد ش��هیدان عالی مقام اس��ت .فداکاری مخلصانهی
آن��ان و دیگ��ر ایثارگ��ران ،پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و
خون مط ّهر آنان حقانیت جمهوری اس��المی را بر جبین تاریخ
ثبت کرد.این درس بزرگ آن اسوههای ایثار است؛ هرجا تالش
مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست.و ملت ایران این
ی��ادگار ارجمن��د را هرگز از خاطر نخواهد برد انشاءاهلل.س��الم
خدا بر ش��هیدان و بر ش��هیددادگان و بر همهی ایثارگران و بر
پیشوای آنان امام روحاهلل.
با تمام توان در خدمت مردم

وزیر اطالعات گفت :دولت س��یزدهم مصمم اس��ت تمام توان
خود را در خدمت به مردم قرار دهد .به گزارش ایسنا خطیب با
اشاره به این که دشمنان در صدد ایجاد توطئه های مختلف برای
اختالف افکنی بین قومیت ها هستند افزود :تیز بینی نیروهای
امنیتی و اطالعاتی و از سویی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران تمام توطئه های آنان را ناکام گذاشته است.وی برقراری
و ایج��اد فض��ای امن برای ارائه خدم��ات دولت در زمینه های
مختلف از جمله رونق اقتصادی در راستای جهش تولید را مهم
ارزیاب��ی ک��رد و ادام��ه داد :امنیت پایدار می تواند زمینه را برای
خدمت گزاری هر چه بیشتر فراهم کند.وزیر اطالعات همدلی،
همراهی و هم افزایی بین همه اقش��ار را در آذربایجان غربی
مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد :در این استان تمام ادیان اقوام
مذاهب و همه اقش��ار باید بتوانند از مواهب موجود به صورت
یکسان بهره مند شوند.
انگلیس رویکرد خود را تغییر دهد

س��خنگوی وزارت امور خارجه در توییتی به وزیر امور خارجه
انگلیس نوش��ت« :توییتهای آتش��ین -که در تضاد با لحن
بکارگرفته شما در واقعیت است -شاید تیترهای خوبی بسازد.
اما شعار ،هرگز نمیتواند پاسخ احکام قانونی باشد که از سوی
دادگاهها صادر ش��دهاند .س��عید خطیب زاده افزود :همانطور که
امیرعبداللهی��ان وزیر امور خارج��ه به صراحت گفت ،انگلیس
باید رویکرد خود را تغییر دهد و این تغییر مدتهاس��ت که به
تعویق افتاده است».
زمان محدود برای بازگشت به مذاکرات

یک مقام ارشد آمریکایی گفت که هنوز برای مذاکرات احیای
برجام فرصت وجود دارد ولی زمان برای بازگشت ایران به این
مسیر ،نامحدود نخواهد بود .به گزارش ایلنا از رویترز،این مقام
آمریکایی که به نام وی اشارهای نشده گفت که صبر آمریکا برای
بازگش��ت ایران به مذاکرات برجامی ،ابدی نیس��ت.وی بدون
اشاره به بدعهدیهای کشورش در قبال برجام ،مدعی شد که
ایران باید تمایل خود برای از سرگیری مذاکرات را نشان دهد
ولی تا کنون چنین شواهدی از این کشور دیده نشده است.این
مقام آمریکایی ضرباالجلی برای بازگشت ایران به مذاکرات،
مش��خص نکرد ولی با اش��اره به وجود یک «طرح جایگزین»،
گفت :چنانچه ایران از بازگشت به مذاکرات برجامی خودداری
کند ،واشنگتن این طرح جایگزین را در دسترس دارد.

S a t

اصراری به تغییر استاندار در صورت عملکرد خوب نداریم
وزیر کشور گفت :در انتخاب استاندار اصل انتخاب بهترین افراد است و اگر استانداران
قبلی بهترین بودند ،اصراری به تغییر نداریم.به گزارش ایسنا ،احمد وحیدی اظهار کرد:
استانداراننقشمهمیدرتحرکوپیشرفتاستاندارندوبایدسیاستهایدولتقوی
و مردمی را پیاده کنند بنابراین نقش آنها در استانها ویژه است.وی ادامه داد :انتخاب
چنین افرادی که بتوانند در اس��تانها وفاق ایجاد کنند و مس��یر توس��عه را هموار کنند
احتیاج به جستوجو ،کنکاش و ایجاد هماهنگی همهجانبه دارد تا بهترینها انتخاب
شوند.وحیدیگفت:استاندارانبایدافرادیکارآمد،قانونمدار،پیگیرپیشرفتهمهجانبه
استانها و تقویتکننده مشارکت سیاسی و اجتماعی بوده و عقالنیت انقالبی داشته باشند و بتوانند در استان وفاق ایجاد
کرده و سازگار با مردم باشند.وزیر کشور با اشاره به انتخاب استانداران استانهای خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،بوشهر،
کهگیلویه و بویراحمد افزود :سایر استانداران در مرحله بررسی در هیات دولت هستند و در همه جلسات دولت این مساله
پیگیری میشود.وی گفت :اولویت فردی است که مسائل استان را جلو ببرد و اگر بومی هم باشد اولویت با چنین فردی
است .در واقع فرد بومی اولویت خواهد بود که توانمندی داشته باشد.

رئیس مجلس از رنج بی پایان تولیدکنندگان و کارآفرینان خبرداد

ضعفمدیریت،مشکلکنونیکشور
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی ضعف مدیریت را از مشکالت
کنونی کشور دانست و گفت :تولیدکننده و کارآفرین رنج و زحمت
زیادی میکشد اما کارش به جایی نمیرسد.
به گزارش خانه ملت ،محمدباقر قالیباف با اشاره به دوران دفاع
مقدس گفت :همان ادوات نظامی که آن زمان در صنایع نظامی
امکانتولیدشرانداش��تیمپسازیکس��التمامتراش��کارهادر
شهرستانهاتولیدکردهوبهجبههمیفرستادندوکناردربوپنجره
قبضه و خمپاره نیز تولید می کردند .وی افزود :گونی ها را نیز از
منازلبهجبهههاارسالمیکردندونتیجهآنفعالیتهااینشدکه
امروز جوانان مشاهده می کنند .اگر ما با امکانات حداقلی ایستادیم
و زخم زبان شنیدیم امروز با همان توان و تفکر در بخش تجهیزات
نظامی و علم و صنعت این حوزه جزو  10کشور اول دنیا هستیم.
این امر به برکت فرهنگ حضور مردم در صحنه و باور داشتن به
س��نت های الهی بود .امروز ش��اهدیم اگر ماهواره ای در مدار قرار
می گیرد و امکانات و تجهیزاتی در اختیار داریم صفر تا صد آن ها
تماما در داخل کشور و به دست جوانان تولید می شود.
رئی��س مجل��س ادام��ه داد :با باور اینکه جنگ ما جنگ حق علیه
باطل است ،ایستادیم .زخم زبانهای زیادی شنیدیم ،حتی زمانی
که قطعنامه را پذیرفتیم و همه دلشکسته بودیم ،برخی گفتند شما
به اهدافتان نرس��یدید ،اما پس از گذش��ت زمان اثرگذاری قدرت
انقالباس��المی،عزتمس��لمینواحیایمجدداس��المدربرابر
اسرائیل و آمریکا کامال مشهود است.
وی با بیان اینکه جنگ پایان یافت اما دفاع و مجاهدت همچنان
ادامه دارد ،افزود :در دوران دفاع مقدس کارنامه قابل دفاعی داریم
که دشمنان نیز به آن اذعان دارند اما اگر بر اساس دو اصل مردم
داری و فرصت دادن به آن ها مسیر را ادامه میدادیم و در زمینه
ادارهداخلکشوردرعرصهاجتماعی،فرهنگی،اقتصادیوسیاسی
مردم را در صحنه حفظ و با معنویت و برادری و تکیه بر سنتهای
الهی حرکت میکردیم ،شاهد مشکالت فعلی نبودیم .ما دو حزب
بیش��تر نداریم ،حزب ش��یطان و حزب اهلل و خداوند وعده داده که
حزب او همیشه پیروز است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مبنای ما باید باورهای الهی باشد ،بیان
کرد :آیا امروز در اداره امورات خود بر این باور هستیم و آیا اقتصاد
در اختیار مردم بوده یا  80درصد آن دولتی است یا خصولتی؟رئیس

گفتوگوی برجامی الوروف و بوررل

«س��رگئی الوروف» وزیر خارجه روس��یه و «جوسپ بوررل»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک ،درباره ایران گفتوگو کردند.
ب��ه گ��زارش ایلنا رایزنی درباره تحوالت افغانس��تان ،اوکراین،
مناقش��ات خاورمیانه و دورنمای روابط روس��یه و اتحادیه اروپا
از دیگ��ر محوره��ای این دیدار بود.مس��ئول سیاس��ت خارجی
اتحادی��ه اروپ��ا پی��ش از این با «آنتون��ی بلینکن» وزیر خارجه
آمریکا نیز درباره مس��ائل مختلفی از جمله ایران ،افغانس��تان و
پیمان «آکوس» گفتوگو کرده بود.بوررل در این دیدار با بیان
اینکه برجام همچنان یک ابزار مهم برای منع اشاعه جهانی،
صلح در منطقه و امنیت بینالمللی اس��ت ،بر لزوم ازس��رگیری
گفتوگوهای وین در س��ریعترین زمان ممکن تاکید کرد.وی
بدون اشاره به بدعهدیهای آمریکا و انفعال طرف اروپایی گفت
که زمان برای بازگشت به اجرای برجام ،نامحدود نیست.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه آمریکا از تحریم
علیهملتهااستفادهمیکندگفت:آمریکاازتروریسمعلیه
ملتها و اهداف سیاسی خود استفاده میکند که بارزترین
نمونه آن ترور بزدالنه سردار سلیمانی بود.
دبیرکلسازمانمللدردیدارباوزیرخارجهکشورمان،بابیان
اینکهازدهههاقبلباایرانآشناییداردودرمسئولیتهای
مختلفبهایرانسفرکرده،همکاریهایمیانجمهوری
اسالمی ایران و سازمان ملل متحد را خوب توصیف کرد.
به گزارش ایلنا،آنتونیو گوترش با اشاره به موضع اصولی
سازمانمللدرمردودشمردنخروجآمریکاازبرجام،گفت:
همواره حامی توافق هستهای بوده است.دبیرکل سازمان
ملل با یادآوری اینکه رایزنیها و همکاریهای س��ازمان
مل��ل متحد با ای��ران در موضوعات منطقهای مانند یمن
هموارهدرجریانبوده،گفت:سازمانمللازهمکاریهای
گس��تردهتر با جمهوری اسالمی استقبال میکند.آنتونیو
گوترش موضع ایران در خصوص افغانستان را موضوعی
اصولیخواندوگفت:بایددرافغانستاندولتیفراگیرتشکیل

مشکالتی مانند آب و اشتغال را در کشور حل کنیم و اگر به قانون
نیاز دارد تصویب کنیم ،اگر به نظارت نیاز دارد ،انجام دهیم و اگر
وظیفه دولت است از آن مطالبه کنیم.وی افزود :دولت و مجلس
از لحاظ رویکرد و نگرش همجهت هستند که فرصت بزرگی است
و سه قوه در عین حفظ استقالل باید برای رفع مشکالت مردم گام
بردارند و مردم نیز تأثیرگذاری آن را ببینند .همانطور که در حوزه
سالمت و واکسیناسیون این موضوع قابل مشاهده است.
قالیباف با بیان اینکه انتظار فعلی مردم از مسئوالن تثبیت قیمت
کاالهای اساسی و اشتغال است ،تصریح کرد :مصمم هستیم که
دراینراهحرکتکنیموبهخواستههایمردمجامهعملبپوشانیم.
ویافزود:بررسیطرحشفافیتآراینمایندگاندرمجلسمجدداً
بارگذاری شده و در دو الی سه هفته آینده به صحن مجلس میآید و
مطمئن ًانمایندگانبهاینطرحرأیمیدهندکهدرتصمیمگیریها
بسیار مؤثر است .طرح رتبه بندی معلمان نیز در دستور کار مجلس
قرار گرفته و تا یک ماه آینده تصویب خواهد شد.
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی با تاکید بر اینکه متعهد به مردم
هستیم و آنها را صاحبان اصلی انقالب میدانیم و موظف هستیم
خواستههای آنها را محقق کنیم ،افزود :مردم باید در میدان باشند
و ما نیز فرصتها برای تحول در اقتصاد ،کارآفرینی ،تولید ثروت
و اشتغال در کشور را فراهم کنیم.قالیباف با اشاره به اینکه دولت و
مجلس به تنهایی نمیتواند کار کند بلکه کار اصلی در دست مردم
است ،بیان کرد :باید فرصت را در اختیار مردم قرار دهیم تا کشور
بر اساس شایسته ساالری اداره شود نه رابطه بازی حزب و جناح
بندی و تنها باید افراد الیق امور را در دست بگیرند.
رئیس مجلس شورای اسالمی خطاب به مردم اظهار کرد :برایمان
دع��ا کنی��د تا خداوند م��ا را به خودمان واگذار نکند و محبت های
مردم و خون شهدا را فراموش نکنیم .مردم باوفایی که با محبت
رفتار می کنند و به تعبیر حضرت امام خمینی (ره) آن هایی که تا
انتها پای انقالب میایس��تند که طعم فقر و اس��تضعاف را چشیده
باش��ند ما مس��ئوالن نیز باید حواسمان باشد که هر تصمیمی که
میگیریم با اولویت محرومین و مستضعفان باشد و عدالت را در
توزی��ع امکان��ات رعایت کنیم و همچنین بتوانیم از همه ظرفیت
های کشور حداکثر استفاده را ببریم و خدای نکرده در مسئولیت
هایمان وادادگی نداشته باشیم.

درايتی از جريان مخالف قدرت گرفتن احزاب خبرداد

تروريسم و تحريم ،ابزارهای آمريكا عليه ملتها

حزب در حد يك آرمان و تئوری

شودکههمهگروههادردولتصداییداشتهباشند.دبیرکل
سازمانمللهمچنینبرلزومتضمینحقوقهمهگروهها،
اقوام و زنان در آینده افغانستان تأکید کرد.وی با اشاره به
اینکه مأموریت سازمان ملل در افغانستان بسیار جدیتر
ش��ده اس��ت ،تصریح کرد :در همه این موضوعات ایران
شریک نزدیک همکاریها با سازمان ملل است.
در ادامه وزیر خارجه کش��ورمان با بیان اینکه روابط ایران
و س��ازمان ملل و به ویژه دبیران کل همیش��ه نزدیک و
محترمانهبوده،ازنگاهوتالشهایسازندهدبیرکلسازمان
متحدبرایصلحجهانیتشکرکرد.حسینامیرعبداللهیان
گفت:ایرانازابتکاراتسازمانمللمتحدحمایتمیکند
و از مواضع بیطرفانه و منصفانه س��ازمان ملل اس��تقبال
میکند.وزیرامورخارجهباتأکیدبراینکهایفاینقشجدی
و سازنده سازمان ملل در منطقه بیش از هر زمان دیگری
الزم است ،گفت :از فلسطین تا سوریه ،یمن و افغانستان
همهجابهحضورمنصفانهومس��ئوالنهس��ازمانمللنیاز
اس��ت.امیر عبداللهیان افزود :وضع انس��انی در فلسطین
همچنانبعدازدههها،بهدلیلاقداماتاشغالگرانوجنایات
رژیم صهیونیستی وضعیت ناگواری دارد .راه حل نهایی
باید رفراندوم و رأی توسط ساکنان اصلی فلسطین باشد.
متأسفانهسازمانمللدرگذشتهمنفعالنهعملکردهومن
امیدوارم در دوره شما این رویه تغییر کند.وزیر امور خارجه
کشورمانبهوضعیتسوریهپرداختویادآورشدکهبخشی
از خاک سوریه تحت اشغال خارجی قرار دارد .در خصوص
یمن نیز این محاصره ضد انسانی باید پایان پذیرد.

یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت :تشکیل یک حزب
فراگیر در هر جریان سیاسی نیازمند یکسری اقتضائات
است که اگر این اقتضائات فراهم شود شاید تشکیل یک
حزب فراگیر در هر جریانی س��خت و س��نگین نباشد اما
هنگامی که زمینههایش فراهم نباش��د ،ممکن است در
حد یک آرمان و تئوری باقی بماند.
مصطفی درایتی در گفتوگو با ایلنا گفت :همه زمینهها
و اقتضائات در دست جریان اصالحات نیست ،عمده این
قضایا دس��ت حاکمیت اس��ت که به نظر میرسد احزاب
توانمن��د اصالحطل��ب یا اصولگ��را را برنمیتابند .اتفاقا
شاید مسئله تشکیل حزب فراگیر در احزاب اصولگرا هم
مطرح باشد .وی یادآور شد :شرایطی پیش آمده است که
اصو ًال با نقش موثر احزاب در عرصههای سیاسی چندان
موفقنیس��تند.مش��اهدهمیکنیمهمینکهحزبی یک
مقداری اوج میگیرد و یا جریانی منضبط عمل میکند
دچار مشکالتی میشود که شاید دست خودشان نباشد؛
معمو ًال یا دچار انش��عاب میش��ود یا اینکه تعطیل و به
حاشیه میرود.
این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد :موضوع اصلی
ایناس��تکهتاهنگامیکهحاکمیتبهاینمهمنرس��د
که وجود احزاب میتواند بخش عمدهای از مشکالت را
در عرصه سیاست مدیریت کند و حضور احزاب به نفع هر
حاکمیتیاست،طبیعتااینایدههاممکناستصرفادرحد
ایده باقی بماند و به واقعیت چندان نزدیک نشود.
وی افزود :تش��کیل حزب فراگیر ایدهای اس��ت که بارها

مطرح ش��ده و بیش��تر زمینههایش فراهم بوده و مشکل
در خواس��تها نیس��ت بلکه مش��کل در این است که آیا
امکانپذیر میشود یا خیر .بخشی از این موضوع به خود
نیروه��ای موجود در جریان اصالحات بازمیگردد که به
نظرمناینآمادگیوجودداردولیزمینههایپذیرشاش
دارای ابهام است و به نظر میرسد جریانی در کشور وجود
دارد که با شدت و قدرت گرفتن احزاب فرقی هم نمیکند
اصالحطلبواصولگراباشد،چندانمیانهاینداردوطبیعتا
این مشکالت اگر حل نشود ممکن است این اتفاق به این
زودیهانیفتد.درایتیدرپاسخبهاینکهوزارتکشوردولت
سیزدهم در قبال احزاب چگونه عمل خواهد کرد گفت :ما
نمیتوانیم چه خوشبینانه و چه بدبینانه اظهارنظر کنیم،
باید دید چه چیزی پیش میآید؟ آیا صرفا میتوان توقع و
انتظار داشته باشیم همان چیزی که در دوره آقای روحانی
وجود داشت ،ادامه پیدا کند؟ یا نه شاید همان رفتاری در
قب��ال فعالیته��ای حزبی صورت گیرد که در دوره آقای
احمدینژاد وجود داشت؟

نمايندهنيشابورمطرحكرد

سنگ اندازی برجامی جمهوریخواهان

جمهوریخواه��ان آمریکای��ی در تالش��ند ت��ا متمم��ی را به
الیح��ه بودج��ه دفاع��ی آمری��کا اضاف��ه کنن��د ت��ا امتیازاتی
ک��ه بای��دن س��عی داش��ت در قال��ب مذاکرات جه��ت احیای
برج��ام ب��ه ای��ران اعطا کند ،فاش ش��ود .به گزارش ایس��نا ،به
نق��ل از واش��نگتنفریبیکن،یکی از ط��رح های پیش��نهادی
ای��ن متم��م وزارت خزان��هداری آمری��کا را موظ��ف میکند تا
کنگ��ره از اعط��ای معافیت به کش��ورهای ب��ه اصطالح حامی
تروریسم مطلع سازد .این طرح باعث میشود آمریکا پیشاپیش
کنگ��ره را در جری��ان رف��ع تحریمهای ایران بگذارد .این طرح
برای آن پیشنهاد شده که بایدن کنگره را در جریان مذاکرات
و امتیازاتی احتمالی به ایران ،قرار دهد.

مجلس با بیان اینکه نظام اداری و اجرایی ما به جای آنکه در خدمت
مردم باشد برعکس بوده و مردم همیشه پشت درهای ادارات باید
بدوند گفت :تولیدکننده و کارآفرین رنج و زحمت زیادی میکشد
اما کارش به جایی نمیرسد.
وی ضعف مدیریت را از مشکالت کنونی کشور دانست و تصریح
کرد :در بخشهای مذکور امروزه کارنامه قابل قبولی نداریم و به
عنوان نماینده مجلس میپذیرم که بخشی از قصورات بر گردن
بنده است و باید بپذیریم که کوتاهی کردیم و در پی جبران باشیم
و حرف کس��انی که میگویند این مش��کالت از اختیارات آن ها
خارج است را باور نکنید.قالیباف با تاکید بر اینکه امکانات مادی و
ظرفیتهای اقتصادی کشور بسیار باال است ،ادامه داد :یک کشور
برای حل مشکالت خود به منابع انسانی و مادی نیاز دارد که ما هر
دو را داریم اما باور جاری در دوران دفاع مقدس ،اکنون در مدیران
ما متزلزل شده و باور ما به سنتهای الهی اشکال دارد.
وی با بیان اینکه مس��ئوالن باید باورمندانه و دردمندانه به مردم

خدمت کنند ،عنوان کرد :در یک برنامه  5ساله میتوانیم ثبات را
به اقتصاد کشور برگردانیم به شرط آنکه جوانان در میدان باشند.
قالیباف با اشاره بهتصویبکلیاتطرحتسهیل صدور مجوزکسب
و کارها در مجلس ،گفت :با این طرح ،جریانی که مردم برای اخذ
مجوز به دنبال مس��ئوالن هس��تند بر عکس میشود ،بسیاری از
اشتغالها نیازی به مجوز ندارند و تنها ثبت در سامانه کافی است.
ویبااشارهبهبرخیازمشاغلکهنیازمنداخذمجوزهستندتصریح
کرد :تصویب این طرح باعث میشود که دستگاههای دولتی به
دنبال مردم بروند و ندادن پاسخ در فرصت تعیین شده به معنای
دادن مجوز به مش��اغل اس��ت و دیگر دوندگی مردم در ادارات به
پایان میرس��د .ما امروز نماینده مردم هس��تیم و کارمان باید آن
چیزی باشد و از سوی ما آن چیزی مطرح شود ،که خواست مردم
است .رئیس مجلس وظیفه مسئوالن را حل مشکالت اقتصادی
و اشتغال مردم عنوان کرد و ادامه داد :نمایندگان پس از تصویب
اعتبار نامه ،نماینده همه مردم ایران هس��تند ،لذا باید بایس��تیم و

اميرعبداللهيان در ديدار با گوترش مطرح كرد

هدفگذاری اشتغال  ۸۰درصد زندانیان

رئیس سازمان زندان ها گفت :اشتغال  80درصد زندانیان درسال
جاری هدفگذاری ش��ده اس��ت.به گزارش ایلنا ،محمدمهدی
حاج محمدی در توییتر نوش��ت :بیکاری ریش��ه بس��یاری از
بزهکاری هاست و حرفه آموزی و اشتغال زندانیان یکی از مولفه
های اصلی اصالح و تربیت آنهاست .در مسیر توانمندسازی و
بازگشت سعادتمندانه آنان به آغوش جامعه و خانواده ،اشتغال
 80درصد زندانیان در س��ال جاری هدفگذاری ش��ده اس��ت.
الحمدهلل تا امروز  10استان کشور به این هدف نائل شدند».

جهان در تسخیر ظلم ،جنایت ،قتل و ترور
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه جهان بیش از هر زمان دیگر تشنه عدالت است
گفت:ظلم،جنایت،قتلوترورشخصیتهایآزادیخواه،دنیارافراگرفتهاستوخیانت
و فریبکاری از سوی برخی کشورهای سلطه طلب در منظر سازمانهای ناظر صورت
میگیرد.ب��هگ��زارشایلنا،مرتضویمق��دمگفت:نظارتبرتمامیاحکامدادگاههای
سراسر کشور و ایجاد وحدت رویه بین محاکم سطح کشور از جمله وظایف دیوان عالی
جمهوری اسالمی ایران است.وی با اشاره سنگ اندازیهای برخی از کشورها در تهیه
داروواقالم بهداشتیدر زمان شیوع بیماریکروناگفت:در شرایط سخت بیماریکرونا
کارشکنیهایی از سوی قدرتهای زورگو نسبت به جمهوری اسالمی ایران در زمینه تهیه دارو و واکسن صورت گرفته
و تحریمهای غیرقانونی و غیرعقالنی ادامه دارد و تشدید میشود.وی در بخش پایانی سخنان خود پیشنهاداتی در زمینه
ایجاد الزامات موثر حقوقی و ساز و کار اجرایی ،حضور فعال و موثر حقوقدانان به منظور ارتقاء سطح همکاری ها ،ایجاد ساز
و کار موثر در زمینه داوری ،سازش ،میانجیگری در موضوعات تجاری و اقتصادی و توسعه و ارتقا دانش حقوق تطبیقی با
هدف تسهیل و زمینه سازی دسترسی هر یک از اعضاء ارائه داد.

طرح ارتقای سالمت اداری؛ مانعی برای رانت خواران
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس یازدهم گفت:با تصویب
طرح ارتقاء سالمت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در مجلس
مانع قانونی برای رانت خواران ایجاد خواهد شد تا این افراد دیگر
در این فضاها حرکت نکنند.
احسان ارکانی در گفت و گو با خانه ملت با اشاره به اعالم وصول
طرح ارتقاء سالمت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در آخرین
نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اسالمی گفت :در بحث سالمت
ادارییکیازمهمترینپارامترها،فراهمکردنزمینهمناسببرای

عدم دخالت مسئولین یا ذی نفعان حوزههایی است که بین منافع
مطالباتخودشانبهصورتغیررسمیودرحیطهومسئولیتهای
رسمی شان در آن حوزه همگرایی وجود داشته باشد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس یازدهم ادامه داد :در حوزه
های مختلف ،افرادی باید تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند از
جهتیباذینفعانآنحوزهدرارتباطنباشندحتیخودشانبهصورت
غیر رسمی گوشه ای از کارها و فعالیت های اقتصادی آن حوزه را
در بیرون مجموعه از مدیریتی بر عهده نداشته باشند.

وی افزود :موارد و مصادیق این موضوعات را در سال های اخیر
مشاهده شده به ویژه در بعضی از پرونده هایی که دستگاه قضا به
آن ورود پیدا کرده ،پشت پرده ها مشخص شده و تبعات سنگینی
برای بیت المال و منافع کالن اقتصادی و مردم داشته است.
ارکانی بیان کرد :طرح اخیر مجلس در راس��تای جلوگیری و به
حداقل رساندن بستر های فساد زا است تا اگر افرادی که ممکن
استدرحوزهمسئولیتداشتهباشندتمامراههاینفوذتاثیرگذاری
آن ها در خارج مجموعه بسته شود.

وی ابراز کرد :فردی که در یک حوزه تصمیم گیر است همزمان
ش��رکت مرتبط در بخش دولتی یا غیر دولتی مرتبط با این حوزه
عضو هیئت امنا،عضو هیئت مدیره یا مشاور است  ،جای تعجب
دارد چگونه هم ذینفع و هم تصمیم گیر آن حوزه است.
نمایندهمردمنیشابوروفیروزهتصریحکرد:اینگونهمواردباتصویب
طرح ارتقاء سالمت اداری و پیشگیری از تعارض منافع در مجلس
و تبدیل آن به قانون مرتفع خواهد شدو مانع قانونی را ایجاد خواهد
تا این افراد دیگر در این فضاها حرکت نکنند/.

حقوق کافی نیست؛ دریافت وام برای گذران زندگی
دبیراجراییخانهکارگرشهرریگفت:با 4میلیوندریافتیماهانه؛بازنشستگانچگونه
میتوانندجوابگویهزینههایخوردوخوراک،مسکنودرعینحالدرمانخودباشند؟
با اینحالشمارزیادیازبازنشستگانبرایجبرانهزینههایروزانهزندگیبهدریافت
انواع وام روی آوردهاند .علی ترکاشوند به ایلنا گفت :حقوق به اندازهای ناچیز است که
هزینهدرمان،آموزشوتفریحاتس��الماززندگیافرادحذفش��دهوتنهابهمعیش��ت
میپردازند بنابراین یک بازنشسته مجبور میشود برای تامین نیازهای حداقلی رورانه
خود مانند خوراک ،وام بگیرد .دریافت این وامها در گذشته برای تامین مسکن و خرید
کاالانجاممیشد.اوباابرازتاسفازوضعیتنامناسباقتصادیمستمریبگیرانگفت:شرایطاقتصادیبهاندازهاینامناسب
است که مردم با مشکالت بسیاری رو به رو هستند و در این بین بازنشستگان که مستمری ناچیزی دریافت میکنند ،برای
تامین نیازهای خانواده خود ناچار هستند به مشاغلی همچون سرایداری و نگهبانی روی بیاورند و بدتر اینکه برخی از این
افراددستنیازبهسویمردمدرازمیکنند.ترکاشوندگفت:اگرثباتاقتصادیباشد،بازنشستگانوحقوقبگیرانهمهروزه
شاهد تغییر قیمتها که معیشتشان را با خطر رو به رو میکند ،نخواهد شد.

خصوصیسازی بدون نظارت و بنگاه دولتی بدون مدیریت
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانگفت:خصوصیسازیهایبدوننظارتوبنگاههای
دولتیبدونمدیریت،هردوباعثشکستاقتصادایرانهستند.بهگزارشتسنیم،ابراهیم
رزاقی،درنشستیملیبامطالبهگرانحوزهخصوصیسازیابرازداشت:خصوصیسازی
هایبدوننظارتوبنگاههایدولتیبدونمدیریت،هردوباعثشکستاقتصادایران
هستند.ایناقتصادداندرخصوصتحریمهایاقتصادیکهدرحوزهخصوصیسازی
نقش داشتند ،اظهار داشت :در برابر هر تحریمی میتوان مقاومت کرد اما آقای روحانی
تحریم را طوری مطرح کردند که یعنی دیگر نمیتوانیم کاری کنیم.وی ضمن تاکید بر
اصالحساختاری،گفت:منمخالفخصوصیسازیهستمومعتقدهستمکهباشرکتهایدولتیپیشرفتگستردهتری
خواهیم داشت البته به شرط استفاده از مدیران الیق.رزاقی تنها راه نجات اقتصاد آینده را انرژی هسته ای خواند و گفت:
امروزه ارزانترین انرژی ،انرژیهای هستهای است ،ما به دنبال ساخت سالح هستهای نیستیم بلکه به دنبال رونق اقتصاد
با استفاده از انرژی هستهای هستیم.اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در آخر ورود سپاه و بسیج به اقتصاد را
یکی از گزینهها برای رفع مشکالت اقتصادی بیان کرد.

تجارت از تاثیر مخرب تورم بر درآمد گزارش می دهد

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی :يكی از مشـكالتی كه
جامعهحقوقبگيركشوريعنیكارگرانوكارمندانباآندست
به گريبان هسـتند ،نبود توازن بين افزايش حقوق و افزايش
سـطح عمومی قيمتها يا تورم اسـت .همه سـاله در فروردين
مـاهشـاهدافزايـشحقوقكارمندانوكارگرانهسـتيماما
هرگز افزايش حقوق زمينهساز رفاه و معيشت بيشتر حقوق
بگيران نشده ،زيرا مشخص نبودن منابع تامين حقوق نيروی
كار و ناتوانی در تامين آن ،تبعات نامناسبی را به دنبال داشته
است .متاسفانه دولتها در تمامی سال های گذشته برای تامين
افزايش حقوق نيروی كار ،ناچار به استقراض از بانك مركزی
يا چاپ پول شـدهاند كه تورم سـاالنه را رقم زده و اين تورم
باعث شـده تا هيچ گاه كارگر و كارمند شـيرينی اين افزايش
حقوق را درک نكنند .البته در چند سـال اخير اين موضوع با
حقايق دردناک اقتصادی ناشی از تحريم و چالش های مرتبط
باكرونامضاعفشـدهاسـت.متاسـفانهمنابعمحدوددولت،
اجازه اين گشاده دستی را به دولتمردان نمی دهد كه بتوانند
بدون چاپ پول يا اسـتقراض از بانك مركزی ،افزايش حقوق
هـا را بـه طوری كه تورم زا نباشـد ،محقق كنند .اين درحالی
اسـت كه رئيس دولتسـيزدهمبا برخی از شيطنتهای دولت
دوازدهم در سـال پايانی ،با افزايش ناگهانی حقوق ها دسـت
و پنجـه نـرم می كند .نكته مهم اين اسـت كه افزايش حقوق
كارمندان و كارگران بايد بر اساس معيارهای علمی اقتصاد و
و متكی بر كار و توليد واقعی باشـد ،به همين دليل كارمندان
و كارگران نبايد از افزايش حقوق بدون پشتوانه الزم خرسند
نباشند ،زيرا افزايش حقوق وقتی بدون پشتوانه باشد ،با تورم
فزاينده خنثی میشود و اثر بخشی خود را از دست می دهد.
روزنامه تجارت در اين رابطه به بررسـی آثار افزايش حقوق و
نقش تورم در بی اثر كردن اين گزينه مهم اقتصادی در زندگی
حقوق بگيران می پردازد.
 افزایش حقوق بدون پشتوانه

در این رابطه یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت :اولین بار در
بهمن سال  98سازمان برنامه و بودجه در یک اقدامی که منشأ
آن هیچوقت مشخص نشد ،به برخی از دستگاهها اجازه افزایش
حق��وق را از مح��ل اعمال برخی ضرایب قانون مدیریت خدمات
کشوری که برای برخی از دستگاهها اعمال نشده بود ،صادر کرد.
حسن موسوی فرد در گفتگو با مهر یادآور شد :سال  93بعضی از
دس��تگاهها با اعمال این ضرایب حقوق کارکنان خود را افزایش
داده بودند ولی تا سال  98این امر متوقف بود .البته در بخشنامه
سازمان برنامه و بودجه تاکید شده بود که با توجه به منابع داخلی

دور باطل افزایش حقوق و تورم

این افزایش حقوقها صورت بگیرد اما طبیعت ًا این اتفاق رخ نداد
و دستگاهها این امر را بدون توجه به وضعیت منابع اجرا کردند و
طبیعت ًا این برداشت از منابع بودجه عمومی دولت انجام گرفت .این
رخداد عم ً
ال آغاز دومینویی بود برای رقابت بخشهای مختلف
دولت برای گرفتن افزایش حقوق به روشهای مختلف.
 تبعیض در سیستم پرداخت حقوق

وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از این امر ،تبعیضی است که در
سیستم پرداخت حقوق در کشور ما وجود دارد گفت :متأسفانه یک
قانونکاریکسانبرایهمهکارکناندرکشورنداریم.ماقانونکاررا
داریمکهدرموردکارگراناعمالمیشودکهبخشیازکارکناندرون
دولت،ازقانونکارپیرویمیکنندوحقوقهایبهنسبتپایینتری
دارند .از طرف دیگر قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم که بنا
بوده همه کارکنان دولت را شامل شود و اینها به صورت مقایسهای
قرار بگیرند و با ضرایب مش��خص حقوق بگیرند و تنها دولت هر
سال یک عددی که معادل عدد ثابت ضریب هست را تعیین و برای
همه کارکنان اعمالشود .اما متأسفانه ازهمان ابتدایتصویب ،این
قانون اجرا نشد و بخش مهمی از دولت مانند وزارت نفت و سازمان
انرژی اتمی خودشان را از قانون خدمات کشوری مستثنی کردند و
این موجب شد که دریافتیهای بسیار باال در بخش دولتی پیدا کنند
و طبیعت ًا کارکنان دولت احساس تبعیض جدی پیدا کردند.

رييس سازمان برنامه از روشهای غيرعلمی انتقاد كرد

براساس اعالم مرکز آمار ،نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1400برای
خانوارهای کشور به  45.8درصد رسیده که نسبت به همین اطالع
در ماه قبل 0.6واحد درصد افزایش نشان میدهد.
مرکز آمار ایران اعالم کرد :منظور از نرخ تورم نقطهای ،درصد تغییر
عددشاخصقیمت،نسبتبهماهمشابهسالقبلمیباشد.نرختورم
نقطهایدرش��هریورماه 1400بهعدد 7,43درصدرس��یدهاس��ت؛
یعنیخانوارهایکشوربهطورمیانگین 43.7درصدبیشترازشهریور
 1399برای خرید یک «مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه

 ناتوانی دولت در کنترل تورم

مرتضی عزتی با تاکید بر اینکه دولت به علت های مختلف در
س��ال های گذش��ته نه توانس��ته تورم را کنترل کند و نه توانسته
حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهد گفت :از جمله دالیلی
که می توان برای این مساله نام برد ،فشار کسری بودجهای که
بر دولت تحمیل ش��ده بود ،حذف درآمدهای نفتی در این چند
سال ،کاهش تولید ملی و رکود که به تبع آن کاهش درآمدهای
مالیاتی را در پی داشته است و کاهش سایر درآمدهای دولت که
به صورت های مختلف از جمله عوارض دریافت می کرد ،دست
به دست هم داده اند ،تا هم تورم افزایش شدیدی داشته باشد و
هم دولت در پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این اتفاقات در سه سال گذشته
ب��ه دول��ت اجازه نداد حقوق کارکنان دولت را متناس��ب با تورم
افزایش دهد گفت :دولت دوازدهم در زمس��تان س��ال  99سعی
کرد مقداری از آن ناتوانی هایش در افزایش حقوق ها را کاهش
دهد .یعنی مقداری افزایش حقوق ها را بیشتر کرد .طبیعی است
که هنوز هم به اندازه تورم حقوق ها را زیاد نکرده است .یعنی
نکته ای که باید به آن توجه ش��ود ،همین موضوع اس��ت .در
همین افزایش حقوق ها نکته های مختلفی وجود دارد که باید
به برخی از آنها اش��اره کرد .به عنوان نمونه حقوق کس��انی که
باالتر بوده بسیار کمتر افزایش پیدا کرده است .تقریبا در سال
های مختلف چنین چیزی که امسال رخ داد و گفتند حقوق ها
افزایش پیدا می کند و س��قفش دو میلیون تومان اس��ت .این به
ضرر کسانی است که حقوق باالتری داشتند .به هر حال شرایط
و موقعیتی داشتند که حقوق باالتری به آن ها تعلق میگرفت.
آن استحقاق را طبق مقررات و قوانین کشور داشتند؛ ولی حقوق
این ها باز کمتر از سال های گذشته کمتر اضافه شد .این فشار
بیشتری بر روی بسیاری از حقوق ها آورد .بخشی از آن را دولت
سعی کرد با برخی همسان سازیها کاهش دهد.
 تامین مالی با چاپ پول منجر به تورم

عزتیدرخصوصاستفادهدولتازتنخواهگفت:معنایتنخواهچاپ
پول نیس��ت .معنایش این اس��ت که از بودجه دولت یک دوازدهم
قانونی و موقت برداشته تا جزییاتش تصویب شود .تا بعد هزینه کند
و جزییاتش را تصویب کند .اگر در خزانه پولی نباشد ،در آینده هم
احتمالورودینداشتهباشد،اینجاازجاهاییقرضکردهوهزینهمی
کند که قرض هایش را باید بپردازد .در این صورت اگر از درآمدهای
خودش بپردازد مش��کلی ندارد .ولی اگر به هر علتی این بودجه یا
بودجه های دیگرش از طریق انتشار پول تامین شود و انتشار پول
ما هم بیش از رشد اقتصادی ما باشد ،قطعا تورم زا است.

 دولت در دوگانه افزایش یا کنترل

اکنون دولت س��یزدهم برای س��ال آینده با چالش رو به رو اس��ت.
اگر بخواهد حقوق را متناس��ب با تورم افزایش ندهد ،با نارضایتی
واعت��راض حق��وق بگیران رو به رو می ش��ود و اگر افزایش بدهد،
توان مالی الزم برای پرداخت آن را ندارد .از سوی دیگر تاکنون نیز
در کنترل تورم و مبارزه با گرانی موفق نبوده تا بتواند دس��تاویزی
برای افزایش مناسب حقوق داشته باشد .در این شرایط باید منتظر
تصمیم��ات دول��ت و بودجه ای ماند که قرار اس��ت بزودی تقدیم
مجلس یازدهم شود.

عضو اتاق بازرگانی تبعات تحريم و  FATFرا تشريح كرد

انتشار اوراق قرضه عليه معيشت مردم

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از اینکه با خلق پول
کشور اداره شده گفت :با راحت ترین کار که انتشار اوراق
قرضه و خلق پول است کشور اداره شده که این روش غیر
علمیمعیشتمردمرانشانهگرفته است.برایبرونرفت
از این وضعیت باید همه تدابیر الزم اندیش��یده ش��ود تا به
این روش خاتمه داده شود و همه تالش دولت بر این مهم
استواراستکهسالآیندهکمترینخلقپولراداشتهباشد.
سید مسعود میرکاظمی گفت :در سالهای گذشته علی
رغم اینکه مصارف و منابع در اختیار داشتند رشد اقتصادی
ناچیزیکشورداشتهواهدافکالنمحققنشدهاست.وی
بابیاناینکهجوانانتحصیلکردهمابیکارهستندوازنیروی
فعالجامعهاستفادهنمیشودگفت:درروستاهاباوجوداینکه
امکاناتیفراهمشدهولیبهدلیلاینکهنگاهتوسعهایوجود
نداشتهومتمرکزشدنامکاناتدرشهرهایکالننیروی
جوانروستا ازنداشتنشغلرنجمیبرند.ویتصریحکرد:
مخازنهیدروکربوریکشورماندرشرایطبسیارمطلوبی

 افزایش حقوق نامتناسب با تورم

از س��وی دیگر اس��تاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت :دولت
مجبور شد به دلیل اینکه در سالهای قبل درست وظیفه خودش
را انجام نداده ،در سال پایانی این کار را اجرایی کند .سال قبل 25
درصد بود و پس از مدتی به طور متوسط افزایش حقوق ها شد 35
درصد.هنوزهمبهاندازهتورمهمهحقوقهاافزایشپیدانکرده،ولی
هر کاری بکنیم و هر گونه وجوهی در جامعه تزریق کنیم ،اگر ما به
ازاومعادلآنتولیدنباشد،تورمایجادمیکند.دولتاگربخواهداین
افزایش حقوق ها را با انتشار پول تامین کند ،قطعا تورم است.

 دولت دوازدهم بدنبال جبران مافات

ريسك باال باعث فرار سرمايهگذاری از كشور

قرار دارد و سالهای طوالنی میتوانیم از ذخایر و معادن
خود استفاده کنیم و همچنین با تحول و تغییر نگرش در
بخشکش��اورزیوصنعتس��طحدرآمدخانوارمیتواند
افزایش پیدا کند لذا برای تغییر بنیادی این مش��کالت از
هیچ تالش و کوششی نباید کوتاهی کرد .رئیس سازمان
برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اصالح ساختار بودجه یک
کار ضروری است نه انتخابی ،گفت 8 :سال دفاع مقدس
مس��ئولین،مردموبس��یجدربرابرجهانکفرایستادندلذا
شرایط االن سختتر از آن زمان نیست دولت اگر پای کار
بیاید بر مشکالت میتوان غلبه کرد .روی شاخصهای
کالنتمرکزنش��دهورش��داقتصادیجزبرنامهنبودهکه
امیدواریم با برنامه ریزی و تمرکز نتیجه گیری قابل قبول
حاصل شود .معاون رئیس جمهور گفت :سازمان برنامه و
بودجه س��از و کار منطقی و علمی برای رفع مش��کالت و
معضالتکشورپیداکندویکیدیگرازمأموریتسازمان،
مدیریتمنابعمالیاس��تلذابااصالحسیاس��تهاوگره
زدن منابع مالی با اهداف موفقیت و شکوفایی اقتصادی
برایکشورحاصلمیشود.رئیسسازمانبرنامهوبودجه
تصریح کرد :روش کار و سیاستها تغییر میکند و از هیچ
تالشی برای به حرکت در آمدن چرخه اقتصادی کوتاهی
نخواهیمکرد.میرکاظمیخاطرنشانکرد:همهدستگاهها
سازمانها و استانداران در مقابل منابع مأموریت و وظایف
دارند از پتانسیلها برای رشد اقتصادی و باال رفتن بهره
وری ها نهایت استفاده را داشته باشند.

عضواتاقبازرگانیتهرانگفت:بههرمیزانکهمابتوانیم
منافع خود را با کشورهای جهان و منافع آنها را با خود گره
بزنیم ،محدودیتهایی که میتوانند برای ما ایجاد کنند
کمتر خواهد بود .اگر کشوری بداند که با ایجاد محدودیت
برای ما منافع خود در خطر میافتد این کار را نمیکند.
بنابراین پیوستن به تفاهمنامههای بینالمللی خود باعث
ایجا یک نوع امنیت میشود .عباس آرگون در گفتوگو
ب��ا ایلن��ا افزود :برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل،
باید در داخل زیرساختهایی فراهم کرد .باید قوانین دنیا
را در حوزه  FTAFبپذیریم تا با کشورهای دنیا در حوزه
تجاری کار کنیم .باید به س��متی برویم که تحریمها به
حداقل برسد ،گرچه همین تفاهمنامهها میتواند نگاه به
ما را تا حدی تغییر دهد اما ما نیز باید دیپلماس��ی فعال
داشته و تحریمها را به حداقل برسانیم و زیرساختهای
خود را از منظر مالی و بانکی با اس��تانداردهای روز دنیا
انطباق بدهیم ،قوانین و مقررات خود را اصالح کنیم تا
بتوانیم با دنیا کار کنیم.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که بوروکراسی در
اینحددرکشوروجوددارد،قطعاسرمایهگذارخارجیوارد
نمیشود گفت :باید بتوانیم بوروکراسی را از بین برده و
شرایط کسب و کار را تسهیل کنیم .مبارزه جدی با فساد
و قاچاق باید باشد تا یک سرمایهگذار بتواند سرمایه خود
را وارد کند و آتیه خود را پیشبینی کند.
وی افزود :وقتی برای خرید یک کاال نمیتوان به راحتی

مركز آمار از افزايش نسبت به مدت مشابه قبل خبرداد

تورم ساالنه شهریور  ۴۵.۸درصد

کردهاند .نرخ تورم نقطهای شهریور ماه  1400در مقایسه با ماه قبل
 0.5واحد درصد افزایش یافته است .نرخ تورم نقطهای گروه عمده
«خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش 3.2واحد درصدی
به 61.6درصد و گروه «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش
0.7واحددرصدیبه35.4درصدرس��یدهاس��ت.ایندرحالیاس��ت

که نرخ تورم نقطهای برای خانوارهای شهری 9,42درصد میباشد
که نسبت به ماه قبل 0.5واحد درصد افزایش داشته است .همچنین
این نرخ برای خانوارهای روستایی  47.8درصد بوده که که نسبت
به ماه قبل  0.1واحد درصد افزایش داشته است .منظور از نرخ تورم
ماهانه ،درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،نسبت به ماه قبل میباشد.

پول حواله کرد ،کش��ور تحریم اس��ت ،شرایط مساعدی
حاکمنیس��توریس��کسرمایهگذاریباالست،دراین
شرایطکدامسرمایهگذارخارجیحاضربهسرمایهگذاری
خواهد بود؟ ما حتی با خروج س��رمایه از کش��ور مواجه
هستیم.مابایدعدمقطعیتهاونااطمینانیهارابهحداقل
برس��انیم چراکه سرمایهگذاری بستر امنی میخواهد تا
سرمایهگذار خارجی بتواند آینده خود را پیشبینی کند.
آرگ��ون گفت :همین دالی��ل باعث نااطمینانی و خروج
س��رمایه ش��ده و در گرجستان ،ارمنستان ،ترکیه یا دبی
تبدیل به خانه میشود .علت این موضوع این است که
فرد چش��مانداز روش��نی نس��بت به آینده ندارد .اگر این
نااطمینانیها درست نشود نه تنها جذب سرمایهگذاری
نخواهیم داشت بلکه با خروج سرمایه هم مواجه خواهیم
بود که در این س��الها ش��اهد آن بودیم .عالوه بر این در
بازه زمانی بعد از برجام س��رکوب نرخ ارز تش��دید کننده
خروج سرمایه بود.
نرخ تورم ماهانه شهریور 1400به 3.9درصد رسیده که در مقایسه با
همین اطالع در ماه قبل  0.7واحد درصد افزایش داشته است .تورم
ماهانهبرایگروههایعمده«خوراکیها،آشامیدنیهاودخانیات»و
«کاالهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 5.0درصد و 3.3درصد
بوده است .این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای
شهری4درصدمیباشدکهنسبتبهماهقبل0.8واحددرصدافزایش
داشته است .همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.6درصد
بوده که نسبت به ماه قبل 0.4واحد درصد افزایش داشته است.
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
معامالت دالر و یورو در بازار متشکل ارزی

مدیر ارتباطات بازار متشکل ارز ایران گفت :در جلسه معامالت
پنجشنبه ،معامالت نماد دالر کار خود را با نرخ  26هزار و 285
تومان آغاز کرد و در پایان ساعت معامالت به نرخ  26هزار و 471
تومان رسید که بررسی ارقام معامالتی روزانه ،نرخ میانگین وزنی
 26هزار و  346تومان به ازای هر دالر را نشان میدهد .مهدی
گوهررس��تمی در گفتوگو با ایس��نا افزود :در جلس��ه معامالتی
پنجش��نبه ،نماد معامالتی یورو کار خود را با نرخ  31هزار و 64
تومان ش��روع کرد و در پایان جلس��ه معامالتی ،نرخ هر یورو به
رقم  31هزار و  168تومان رسید .به این ترتیب اسکناس یورو در
معامالت امروز این بازار ،نرخ میانگین وزنی  31هزار و  73تومان
را ثبت کرد.وی ادامه داد  :حجم معامالت اسکناس دالر  7میلیون
و  327هزار و  700دالر و حجم معامالت در نماد معامالتی یورو
 409ه��زارو 200ی��وروبود.ب��هگفتهاینمقاممس��ئول،دالردر
پایینترین نرخ خود با رقم  26هزار و  260تومان و در باالترین
نرخ با رقم  26هزار و  471تومان معامله شد.
بهانه اشتغالزایی برای تغییر قانون کار

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی گفت :صحبت در مورد اصالح
قوانین کار و تامین اجتماعی ،تنها به شکل سهجانبهگرایانه و با
حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت باید انجام شود تا اگر
ضعفیهستمذاکرهکنندواشکاالترارفعکنند.نهاینکهجنجال
راه بیندازند که نظر برخی از آقایان را تامین کنند.به گزارش ایلنا،
فتحاهلل بیات گفت :در سنوات گذشته نیز این مشکل را داشتیم؛
در زمان احمدی نژاد خواستند قانون کار را به نفع کارفرما تغییر
دهند .در آن زمان دولتمردان بدون اینکه نظر شرکای اجتماعی
را بگیرن��د ب��ه دنبال تخریب قوانین حمایت��ی از کارگران بودند.
درحالیک��ه کارگ��ران از هرلحاظ نس��بت به کارفرمایان ضعیفتر
هستند و طبیعی است که باید مورد حمایت قرار بگیرند .وی گفت:
قانون کار یک قانون حمایتی است که اگر درست اجرا شود هم به
نفع کارفرمایان و هم کارگران است .به طور مثال یک بخش از
قانون کار به موضوع ایمنی و بهداشت نیروی کار اشاره میکند؛
در صورتی که اصال به آن توجهی نمیشود .اگر کارفرما وظایف
خود را در کارگاه در بحث ایمنی و بهداشت به درستی انجام دهد
بخش زیادی از حوادث کار کاهش پیدا میکند.
رشد بخش خصوصی با نظام حکمرانی

رئیس اس��بق س��ازمان خصوصیسازی گفت :اگر بتوانیم نظام
حکمرانی در ش��رکتهای عمومی را اصالح کنیم ش��اهد رش��د
بخش خصوصی خواهیم بود.به گزارش تس��نیم ،علیرضا صالح
باتاکید بر اینکه نظارت بعد از واگذاری باید به صورت سامانههایی
ش��فاف صورت بگیرد گفت :س��امانه ای کردن نظارت واگذاری
ها و حذف کلیه مجوز های رو در رو از کارهایی بود که در زمان
ریاست اینجانب در سازمان خصوصی سازی به سبب جلوگیری
از رانت صورت گرفت.صالح خاطر نش��ان کرد :این واگذاریها
باید صورت بگیرد و به سمت این نروید که جلوگیری کنید .این
واگذاریها قانونی است .وی درباره علت بردن شرکتهای مادر
به بورس گفت :در شرکتهای دولتی مدیران با ضابطه مستقر و
تأیید میشوند ولی اگر همین مجموعههای دولتی داخل بورس
برود یک نظم روی آن انجام میگیرد.
نحوه وصول و برگشت چکهای جدید

مهمترین ویژگی چک در قانون جدید این است که تمامی چکها
باید در سامانه صیاد ثبت شوند .همچنین امکان صدور چک در
وجه ذینفع مشخص و وجه حامل نیز وجود ندارد .به گزارش ایرنا
در قانون جدید چک ،نحوه برگشت زدن چک با گذشته متفاوت
است .در چکهای جدید اگر صادرکننده چک موجودی کافی در
حساب جاری خود برای وصول چک نداشته باشد ،بانک میتواند
کس��ری مبلغ را از دیگر حس��ابهای موجود فرد در همان بانک
برداش��ت کند.چنانچه در حسابهای فرد صادرکننده چک مبلغ
کسری چک وجود نداشت ،طلبکار میتواند از بانک گواهی عدم
پرداخ��تدریاف��توب��امراجعهبهدفاترالکترونیکقوهقضائیهو
ثبت ش��کایت ،اجرائیه دریافت کند .البته افراد باید توجه داش��ته
باش��ند که در گواهی عدم پرداخت ،کد رهگیری چک برگش��تی
که بانک مرکزی صادر میکند و مشخصات کامل صادرکننده و
دارنده چک نیز درج ش��ود ،همچنین باید مهر یا امضای صاحب
حساب در گواهی عدم پرداخت و چک تطابق داشته باشد.براساس
قانون جدید چک 24،ساعت پس از عدم تامین کسری مبلغ چک،
حسابهای صادرکننده در تمام بانکها و موسسات مالی به اندازه
مبلغکسریمسدودمیشود.صادرکنندهچکپسازصدورفرمان
اجرایی  10روز فرصت دارد تا مبلغ چک را واریز کند در غیر این
صورت مشمول قانون محکومیتهای مالی میشود.
آغوش باز امارات به روی ارزهای دیجیتالی

کوین تلگراف اعالم کرد :مقامات اماراتی به توافقی دست یافتند
ک��هب��هموج��بآنمعامالترمزارزهادرمنطقهآزاددوبیمجاز
شناخته می شود .سازمان تجارت جهانی دوبی اعالم کرد که این
توافق بین سازمان بورس و کاالی امارات و این نهاد به دست آمده
و دارایی های بر حسب ارز دیجیتالی تابع قوانین جدید خواهند
شد .به گزارش ایسنا سازمان بورس امارات بر روی فعالیت های
مرتبط با رمزارزها نظارت خواهد کرد که این فعالیت ها ش��امل
هر گونه صدور ،خرید و فروش ،عرضه یا صدور مجوز جدید برای
ارزهای دیجیتالی خواهد بود.توافق جدید در مرحله نخست تنها
محدود به منطقه آزاد دوبی خواهد بود و مشخص نیست که آیا
انجام فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی در سراس��ر دوبی
نیز قانونی اعالم خواهد شد یا خیر .در عین حال پیشتر اخباری از
برنامه ریزی شرکت های بزرگ اماراتی برای عرضه توکن های
دیجیتالی نیز منتشر شده بود.امارات از مدت ها قبل خبر از برنامه
ریزی برای تبدیل ش��دن به قطب ارزهای دیجیتالی در منطقه
را داده بود و طبق گفته مقامات این کش��ور ،اس��تفاده از ظرفیت
ارزهای دیجیتالی نقشی کلیدی در تحقق برنامه دو برابر شدن
اندازه اقتصاد امارات تا  10سال آینده را خواهد داشت.
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اخباركوتاه
معرفی سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استانگیالن

گیالن_فرح��ی؛ به گ��زارش روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی،
مهن��دس اکبر نیکزاد ریاس��ت بنیاد
مس��کن انقالب اسالمی طی حکمی
دکترجعفربرزگرمعاونپشتیبانیبنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان گیالن
را با حفظ سمت بعنوان سرپرست این نهاد منصوب نمود.
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان ضمن تقدیر و
تشکر از زحمات آقای مهندس اکبرزاده ،برای آقای دکتر برزگر
آرزوی موفقیت و سالمتی دارد.
دیدار با مدیر کل جدید دادگستری
استانقزوین

مدی��ر کل منابع طبیعی اس��تان به بی��ان عملکرد این اداره کل
در جه��ت حفاظ��ت و صیانت از عرصههای طبیعی پرداخت و از
همکاری و همراهی رئیس کل دادگستری ،دادستان و همکاران
مجموعه تقدیر و تشکر نمود و خواستار تداوم برخورد با متجاوزین
به اراضی ملی شد
ایشان با اشاره به نقش جایگاه دستگاه قضا در جهت حفاظت و
تثبیت مالکیت منابع طبیعی بر عرصههای ملی ،همچنین آمار
پروندههای متش��کله در جهت تجاوز به اراضی ملی پرداخت و
با توجه به گستردگی عرصههای طبیعی استان خواستار تداوم
همکاری دادگستری در جهت حفاظت از انفال شد.
رئیس کل دادگستری استان نیز ضمن تقدیر از فعالیتهای اداره
کل مناب��ع طبیع��ی در زمینه حفاظت و حراس��ت از اراضی ملی
گفت :اصل در اقدامات پیشگیرانه و فرهنگسازی در خصوص
جلوگیری از تجاوز به عرصههای ملی است.
ایش��ان در ادامه افزود :با توجه به اینکه با تمام مس��ائل در حوزه
منابع طبیعی آشنا هستم در تمام موارد پشتیبان و همراه منابع
طبیعی خواهم بود.
تقویت شبکه فوق توزیع مرکز خوزستان

مدیرعاملشرکتبرقمنطقهایخوزستانبابیاناینکهعملیات
احداث خط دومداره پیروزان به رینگ اهواز به پایان رسیده و خط
برقدار شده است ،گفت :این خط دو مداره  132کیلو ولت باعث
می شود که شبکه فوق توزیع مرکز استان خوزستان تقویت و
از ضریب اطمینان بیشتری برخوردار شود.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت س��هامی ب��رق منطقه ای
خوزس��تان ،محمود دش��ت بزرگ بیان کرد :خط دومداره 132
کیل��و ول��ت پس��ت  400کیلو ولت پیروزان ب��ه رینگ اهواز 10
کیلومتر طول مدار دارد و  415میلیارد ریال هزینه بهره برداری
از آن اس��ت .وی با بیان اینکه این پروژه باعث بهبود وضعیت
رینگ  132کیلو ولت ش��هر اهواز می ش��ود ،افزود :رینگ بودن
ش��بکه برق یعنی اینکه از هر س��و همدیگر را تغذیه می کنند و
اگر از نقطه ای شبکه قطع شود از طرف دیگر تغذیه می شود و
بدین ترتیب خاموشی ها کاهش پیدا می کند و در مواقع حوادث
از همدیگر پشتیبانی می کنند و اگر پست انتقالی از مدار خارج
ش��ود این پس��ت جایگزین آن می شود.مدیر عامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان تصریح کرد :عالوه بر پایداری شبکه برق،
از مزایای دیگر این پروژه می توان به توسعه و تقویت زیرساخت
های ش��بکه برق در منطقه برای اش��تغال زایی در بخش های
صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.
دشت بزرگ اظهار کرد :از مهرماه سال گذشته تاکنون با احتساب
ای��ن پ��روژه 30 ،کیلومتر فیبر نوری و  165کیلومتر مدار خط به
بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در دو
استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.
پیام دوتن از کارکنان تامین اجتماعی
گیالن جزء ده شعار برتر

درفراخوان سراس��ری ش��عار سازمان تامین اجتماعی پیام دوتن
از کارکنان درمان تامین اجتماعی اس��تان جزء ده ش��عار برتر
سازمان شد.
گیالن_فرحی؛بهدنبالفراخوانسراسریانجامشدهدرسازمان
تامین اجتماعی مبنی برتعیین شعار سازمان با رویکردهای نوین
به ویژه در حوزه توس��عه خدمات غیر حضوری و اس��تفاده از فن
آوری های نوین  ،پیام دوتن از همکاران درمان تامین اجتماعی
اس��تان جزء ده ش��عار برتر سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.
افشین نجفی از ستاد مدیریت درمان و مهردخت خواجه زاده از
درمانگاهتخصصیالهیجانتوانستندباانتخابواژگانیمناسب
نظرداوران این مسابقه پیامکی را از بین هزاران پیام دریافت شده
جلب و جزء ده پیام برتر مسابقه محسوب شوند.
بازدید از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن
استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد مس����کن اس����تان قم ،آقایان
مهندس حق ش��ناس معاون امور مس��کن شهری بنیاد مسکن
انقالب اسالمی  ,مهندس بلدی مدیرکل بنیاد استان  ,مهندس
س��جادی مدیرکل نظارت و ارزیابی مس��کن شهری  ,رضوانپور
معاون مس��کن ش��هری و یزدان پناه معاون پش��تیبانی از پروژه
های مس��کن اقدام ملی اس��تان بازدید نمودند.در ابتدا مهندس
بلدی مدیرکل بنیاد مسکن گزارش��ی کاملی از پروژه های در
دس��ت اقدام زیتون  10 ,9 ,8 , 7 ,6و سایت 17هکتاری طرح
اقدام ملی مس��کن و روند اجرایی آنها به صورت جداگانه ارائه
نمود و گفت :در صورت تأمین نقدیندگی شاهد پیشرفت مطلوب
پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی خواهیم بود.در پایان مهندس
حق ش��ناس معاون امور مسکن شهری برای تس��ریع در روند
اجرایی پروژه ها و رفع مشکالت  ,مواردی را بیان نمود.
معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن کشور پیشرفت فیزیکی
پروژه های مس��کن اقدام ملی اس��تان را خوب ارزیابی نمود و از
فعالیتهای بنیاد مسکن اس��تان قدردانی کرد.

S a t

برگزاری دوره آموزش بهره برداری از نیروگاه سیار
دوره آموزش��ی بهره برداری از اولین نیروگاه س��یار  10مگا واتی مدیریت بحران
کشور در اصفهان برگزار شد .مدیر مرکز پدافند غیرعامل آبفای استان اصفهان
گفت :در این دوره آموزش��ی چهار روزه کارکنان دفاتر انرژی ش��رکت های آب
و فاضالب اس��تان های اصفهان ،تهران ،گیالن ،کردس��تان ،خراس��ان رضوی
وهرمزگان حضور داشتند .ابراهیم محمدی افزود :در دوره آموزشی بهره برداری از
نیروگاه سیار مدیریت بحران ،کارکنان دفاتر انرژی از شرکت های آب و فاضالب
شمال ،جنوب ،غرب ،شرق و مرکز کشور حضور دارند و آموزش تخصصی می
بینند تا قابلیت واکنش مناسب در مهار حوادث غیر مترقبه در سراسر کشور را در کوتاه ترین زمان ممکن کسب
نمایند .وی با بیان این که نیروگاه س��یار  10مگاواتی بحران کش��ور این قابلیت دارد که ولتاژ خروجی را در تمام
سطوح ولتاژ نقاط مختلف کشور تنظیم کند افزود :در این دوره آموزشی کارکنان دفاتر انرژی به صورت تئوری و
عملی با چگونگی در مدار قرار گرفتن این نیروگاه و بهره برداری اصولی از آن به خوبی آشنا شدند.
مدیر مرکز پدافند غیرعامل ،مدیریت بحران  HSEآبفای اس��تان اصفهان تصریح کرد :س��ال گذش��ته اولین انبار
مرکز مدیریت بحران صنعت آبفای کشور به منظور خدمت رسانی به مردم و امدادرسانی مطلوب به آسیب دیدگان
از حوادث غیر مترقبه در اقصی نقاط کشور ،در استان اصفهان تشکیل شد.

اولویت بخشی به مدیریت پسماندهای پزشکی
مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت آذربایجان ش��رقی در سومین جلسه سال 1400
کارگروه مدیریت پسماندهای استان با اعالم خبر فوق گفت  :مصوبات کارگروه
مدیریت پس��ماند اس��تان در خصوص مدیریت پس��ماند های اس��تان خصوص ًا
پسماندهای پزشکی،بسیار کارگشا و تاثیر گذار بوده است.
حس��ن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان آذربایجان شرقی در
جلسه مدیریت پسماند گفت :در این جلسه با توجه به تاکید معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری در خصوص نحوه مدیریت صحیح و بهینه دفن پسماندهای
پزشکی مطب ها و مراکز درمانی خصوصی مقرر گردیده کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت پسماند کالنشهر
تبریز  ،معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ،سازمان حفاظت محیط زیست با مسئولیت مدیر کل امور
ش��هری و ش��وراهای اس��تانداری در خصوص تعیین تعرفه های جدید امحاء پس��ماند پزشکی حداکثر ظرف مدت
 2هفته تش��کیل و نتیجه رابه ارگان های ذیربط اعالم نمایند .در این خصوص به منظور رقابتی نمودن خدمات
شرکت های فعال در زمینه بی خطر سازی پسماندهای پزشکی و با توجه به محدود بودن شرکت های مجاز در
این زمینه ،میبایست وفق دستورالعمل های جاری ارگانهای ذیربط تعداد شرکت های مجاز در این زمینه توسط
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی افزایش یابد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تشریح کرد:

محرومیتزداییوحرکتدرمسیرتوسعهمتوازندربندرماهشهر
مدیرعامل و رئیس شورای راهبردی شرکت های منطقه ویژه
اقتصادی پتروشیمی از آخرین تصمیمات این شورا با محوریت
اج��رای پ��روژه های محرومی��ت زدا از جمله رفع آبگرفتگی در
مناطق بندر امام خمینی (ره) و چمران خبر داد.
سید امید شهیدی نیا در این خصوص اظهار داشت :در راستای
عم��ل به تعهدات مس��ئولیت اجتماعی صنعت پتروش��یمی در
شهرس��تان بندر ماهش��هر ،در بخشهای زیرساختی ،آموزشی،
فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشی ،اشتغالزایی ،بهداشت و درمان ،از
سوی شورای راهبردی شرکت پتروشیمی در سال  1400منابع
مالی ویژه ای پیش بینی و اختصاص داده خواهد شد.
وی افزود :در این راس��تا برابر با نیاز شهرس��تان بندر ماهش��هر،
پروژه های عمرانی و زیرساختی متعددی از سوی دستگاه های
اجرایی استان ارائه شده است که تعیین اعتبارات مورد نیاز آنها
بصورت کارشناسی شده در حال بررسی است.
ش��هیدی نیا اضافه کرد :مش��ارکت در رفع مش��کل آبگرفتگی
شهرستان های بندر امام و چمران از جمله پروژه های برجسته
در شهرستان بندر ماهشهر محسوب می شود که از سوی شورای
راهبردی ش��رکت های پتروش��یمی مورد پشتیبانی قرار خواهند
گرفت.
وی با بیان اینکه ش��ورای راهبردی ش��رکت های منطقه ویژه
اقتصادی پتروش��یمی از دس��تگاه های مجری این پروژه ها به
صورت مس��تقیم پش��تیبانی های الزم مالی را انجام خواهد داد
افزود :تالش می شود با اقدامات و برنامه ریزی هایی که صورت
می گیرد ،در نهایت ش��اهد تس��ریع در پیشرفت عملیات اجرایی
پ��روژه ه��ای دفع آب های س��طحی و رفع مش��کل آبگرفتگی
شهرهای بندر امام و چمران باشیم.
وی همچنین یکی از محوری ترین طرح ها و پروژههای در دست
اقدام که با حمایت همه جانبه صنعت پتروش��یمی همراه اس��ت
را طرح س��اماندهی حاش��یه نشینی و بازآفرینی برخی از مناطق
فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی در بندر ماهشهر عنوان
کرد و گفت :برای انجام این کار در حال بررسی ابعاد مطالعاتی
طرح مورد نظر و رایزنی برای تامین زمین متناس��ب با وس��عت
پروژه جهت جابجایی و بازسازی اینگونه محالت حاشیه نشین
هس��تیم .مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تصریحکرد:فرآیندشناساییوجانماییسکونتگاههایجدیداین
مناطق از سوی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و همچنین
بنیاد مسکن انقالب اسالمی آغاز شده است.
ش��هیدی نیا خاطرنش��ان کرد :جزئیات این طرح پس از تصویب
طرح تفصیلی و تامین منابع مورد نیاز آن اعالم خواهد شد.
وی به بخش دیگری از حمایت های در نظر گرفته ش��ده برای
کاهشمحرومیتدرسایرمناطقمجاورشرکتهایپتروشیمی
در شهرستان ماهشهر اشاره کرد و گفت :از جمله پروژههای در
دس��ت اقدام امس��ال ،احداث خانه بهداشت در روستاهای بخش
مرکزی ،تعمیر و تجهیز بیمارس��تان های (تحت پوش��ش شبکه
بهداشت و درمان) "حاجیه نرگس معرفی" در شهرستان ماهشهر
و "راه زینب" در بندر امام خمینی (ره) است.
شهیدی نیا  ،همچنین به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در زمینه
پروژههای ورزش��ی شهرس��تان بندر ماهشهر اشاره کرد و گفت:
بخش��ی از منابع تعیین ش��ده برای تکمیل و احداث چهار س��الن

پذيرش در  12رشته جديد كارشناسی ارشد و دكتری

نشس��ت ه��م اندیش��ی معاونین آموزش��ی ،مدیران
گروه های آموزش��ی و مس��ئوالن تحصیالت تکمیلی
دانش��کدهها در س��ال تحصیلی جدید با حضور رئیس
دانشگاه ،معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی و سایر
مدیران دانشگاه برگزار شد.
دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیالن در این نشست
ضمن گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس و تبریک آغاز
سال تحصیلی جدید ،از تالش کلیه دانشگاهیان برای
پیشرفت آموزشی دانشگاه در ایام کرونا تشکر کرد و از
پذیرش دانشجو در  12رشته جدید کارشناسی ارشد و
دکتری در سال  1400خبر داد و اظهار امیدواری کرد
با اتمام واکسیناسیون دانشجویان شاهد برگشت شور
و نش��اط و آعاز فعالیتهای حضوری دانش��گاهیان در
حوزههای مختلف در دانشگاه باشیم.
وی ب��ه افزای��ش  50درصدی اعتبارات هزینهای و 81
درصدی اعتبارات عمرانی دانش��گاه در س��الیان اخیر
اش��اره کرد و گفت :در مهر ماه چهار پروژه دانش��کده
مهندسی مکانیک ،مرکز نوآوری ،مرکز کامپیوتر رامبد

و خوابگاه  302نفره با حضور مس��ئولین کش��وری و
استانی افتتاح خواهد شد.
دکتر رضی با بیان اینکه عالوه بر پروژههای عمرانی
دولتی ،پنج پروژه دانشگاه توسط خیرین در حال ساخت
است خاطر نشان کرد :متراژ فضاهای آموزشی ،رفاهی
و فرهنگی که طی  8س��ال گذش��ته در دانشگاه گیالن
مورد بهره برداری قرار گرفته است به  46هزار مترمربع
میرسد و  30هزار مترمربع نیز در حال احداث است.
نظ��ارت ب��ر کیفی��ت تدریس ،تاکید ب��ر نقش مدیران
گروهه��ای آموزش��ی ،وظای��ف دانش��گاه در دوران
پساکرونا و اجرای آییننامه جهت دهی پایان نامههای
دانش��جویان از جمل��ه محورهای مورد اش��اره رئیس
دانشگاه گیالن در این نشست بود.
دکتر فرهاد ش��یرینی معاون آموزش��ی و تحصیالت
تکمیلی هم در این نشست ضمن تشریح اقدامات این
معاونت از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون گفت :در
سال تحصیلی جدید  5هزار و  314دانشجوی جدید در
دانشگاه گیالن مشغول به تحصیل خواهند شد.
وی برگ��زاری حضوری کالسها در س��ال تحصیلی
ج��اری را مبتن��ی بر تصمیم س��تاد ملی مقابله با کرونا
دانس��ت و بازنگری در برنامههای درس��ی ،برگزاری
دورهه��ای مهارت��ی ،نشس��تهای هی��ات ممیزه در
راس��تای ارتق��ای مرتبه علمی اعض��ای هیات علمی،
کمیت��ه ترفی��ع و نظارت بر عملکرد آموزش��ی از دیگر
محورهای صحبتهای معاون آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه بود.

ورزشی چند منظوره در شهرهای ماهشهر ،بندر امام و طالقانی
هزینه خواهد شد.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اضافهکرد:
عالوه بر این ،پروژه زمین چمن مصنوعی روستای حدید بخش
مرک��زی ،از جمل��ه طرح هایی هس��تند که منابع مورد نیاز آن از
سوی صنعت پتروشیمی تامین می گردد.
شهیدی نیا گفت :همچنین طرح های تکمیلی بخش فرهنگ
و مذهب در شهرس��تان ماهش��هر با پشتیبانی های الزم مالی از
محل بودجه شورای راهبری شرکتهای پتروشیمی طی سال
جاری اختصاص خواهد یافت.
وی خاطر نشان کرد :از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت
ه��ای پتروش��یمی منطقه ،تکمیل فضاه��ای آموزش مدارس
دخترانه و پسرانه شهرهای ماهشهر ،چمران و شهرک طالقانی
نیز در دستور کار قرار دارد.
ِرییس ش��ورای راهبردی ش��رکتهای منطقه ویژه اقتصادی

پتروشیمی همچنین موضوع اشتغالزایی در بخش های مختلف
این شهرس��تان را با اهمیت عنوانکرد و گفت :در این راس��تا؛
طرح اش��تغالزایی صنایع پوش��اک در شهرک مدنی با همکاری
مش��ترک این کارگروه و کمیته امداد امام خمینی (ره) با هدف
ایجاد فرصت های شغلی مناسب و رونق کسب و کارهای خرد،
راه اندازی می شود.
وی افزود :از محل بودجه این شورا عملیات بهسازی و ایجاد 2
اسکله صیادی در ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) انجام می شود
که با اجرایی شدن این پروژهها ،زمینه اشتغال و رونق بخشهای
صیادی در شهرستان به خوبی فراهم خواهد شد.
وییادآورشد:باحمایتشورایراهبردیشرکتهایپتروشیمی
منطقه ،عالوه بر این نیز در راستای تسهیل و رونق فعالیتهای
تجاری و فراهم آوردن زمینه اش��تغال مولد ،نس��بت به بهبود
زیرساختهای الزم در بندر خور سیف ماهشهر اقدام میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با بیان اینکه
در جه��ت تقویت فعالیتهای کش��اورزی و ایجاد فرصتهای
ش��غلی پایدار در منطقه ،تکمیل پروژه مطالعه و اجرای زهکش
س��مت چپ رودخانه جراحی از طریق طرح مش��ارکتی با اداره
جهاد کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ،احداث موزه و خانه صنایع دستی با محوریت ایجاد فرصت
های شغلی در شهرستان ماهشهر را از دیگر اقدامات مورد حمایت
ش��ورای راهبردی ش��رکت های پتروشیمی منطقه عنوانکرد و
گفت :عالوه بر این نیز طی تفاهمنامهای ،این ش��ورا در احداث
پروژه پایگاه انتقال خون ماهشهر مشارکت خواهد کرد.
شهیدی نیا ،همچنین از پشتیبانی شورای راهبری شرکت های
پتروش��یمی به منظور تامین تجهیزات روش��نایی در ش��هرهای
ماهش��هر و بندر امام خمینی (ره) خبر داد و گفت :عالوه بر این
نیز بهبود راههای دسترس��ی ش��هری و روستایی بخش مرکزی
با مشارکت این شورا در دستور کار قرار دارد.
ایش��ان با تاکید براینکه ،مس��ئله ای که همواره باید مورد توجه
قرار گیرد؛ موضوع مشارکت و نقش آفرینی سایر دستگاه های
اجرایی شهرستان در جذب اعتبارات عمرانی دستگاههای متبوع
و تسریع و همراهی در تکمیل و اجرایی شدن طرحهای مصوب
در سطح شهرستان است.

رشادت ها ی رزمندگان افتخار وبرگ زرينی كه می درخشد
دای��ی زاده -خبر نگار بهبهان :فرمانده س��پاه بهبهان
رش��ادت ها و جان فش��انی های رزمندگان در دوران
دفاع مقدس افتخار وبرگ زرینی است که همواره می
درخشد و تجربه هشت سال دفاع مقدس توانایی آن را
دارد که هر فتنه ای را در جای خود خاموش کند.
س��رهنگ پاس��دار عبداهلل خیران پور در نشست خبری
هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای
گرانقدر به ویژه س��ردار دل ها ش��هید س��پهبد قاس��م
س��لیمانی،اظهار داش��ت :ایران اس��المی ب��ا تکیه بر
ایم��ان ب��ه خدا وپیروی از والیت فقیه بااقتدار درمقابل
دش��من ایس��تاد و مقاومت کردو نقش��ه شوم دشمن را
نقش بر آب کرد و با اعالم اینکه ش��هدا به ما آموختند
ک��ه ب��ه م��ردم خدمت نمایی��م و درس ایس��تادگی و
مقاومت دربرابر دش��منان و زیاده خواهان رابه ما یاد
دادند،اف��زود :افتخارات کش��ور در حوزه های مختلف
اقتصادی،سیاسی،بین المللی،فرهنگی،دفاعی و غیره
مرهون رش��ادتها و جان فش��انی های خون ش��هیدان
اس��ت .ایش��ان در ادامه به نقش خانواده ها در دوران
دفاع مقدس اشاره کردوگفت :دوران هشت سال دفاع
مقدس،سراس��ر افتخار و عظمت بود که خانواده شهدا
نقش مهم وارزنده ای در خلق آن داش��تندونباید این
افتخارات فراموش ش��ودو باید ابعاد مختلف وواقعیت
های دوران دفاع مقدس برای آحادجامعه به ویژه نسل
جدید تبیین شود.
س��رهنگ خیران پور گفت :هفته دفاع مقدس امس��ال
ب��ا ش��عار م��ا معتقدیم برگ��زار وهمچنی��ن تجلیل از

پیشکس��وتان دفاع مقدس،دیدار با امام جمعه محترم
شهرس��تان با حضور رده های مختلف بسیجیان ،غبار
روبی وعطر افشانی گلزارمطهر شهدا ،دیدار با خانواده
مع��زز واال مق��ام ش��هدا  ،یادواره ش��هدا،برنامه های
فرهنگی،مس��ابقات فرهنگی،اردوه��ای جهادی فضا
س��ازی محیطی ،برگزاری نشس��ت های روشنگری
،نواخت��ن زن��گ دف��اع مق��دس در مدارس،تجلیل از
س��ربازان ،یادواره ش��هیدان س��ید خلیل هاشمی فر و
شهید یونس پور جلو از شهدای حادثه تروریستی اهواز
با س��خنرانی س��ردار معین پور ،رزمایش کمک های
مؤمنانه به دانش آموزان نیازمند ،حضور در نماز وحدت
آفری��ن نم��از جمعه ،تجلیل از مدافعان س��المت،رژه
موتوری از س��پاه ناحیه تا گلزار ش��هدا،برپایی ایستگاه
صلواتی،برگزاری مراسم اربعین حسینی و برنامه های
متنوع در حوزه دانش آموزی را بخشی از برنامه های
طرح ریزی شده جهت بزرگداشت هفته دفاع مقدس
توس��ط س��پاه ناحیه مقاومت بس��یج بهبهان به عنوان
برنامه های هفته دفاع مقدس یاد کرد.

پایان تعمیرات اساسی مولد دیزل ژنراتور  ۱,۵مگاواتی
معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانودری استان سیستان
و بلوچس��تان ،خبر داد :تعمیرات اساس��ی مولد دیزل ژنراتور 1,5
مگاواتی نیروگاه برق اضطراری بندر شهید بهشتی چابهار با بهره
گیری از توان متخصصین داخلی پایان یافت.
بهگزارشپایگاهخبریادارهکلبنادرودریانوردیاستانسیستان
و بلوچستان ،عباس آذر پیکان معاونت فنی و مهندسی اداره کل
بنادر و دریانوردی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان اظهار داشت:
دیزل ژنراتورها بعنوان یکی از تجهیزات پشتیبان و جزء تفیکیک
ناپذیر صنایع بزرگ ،مخصوص ًا در سایت های بندری می باشند
ک��ه آم��اده بکاری آنها میتواند در س��رعت و ایمنی عملیاتهای
بن��دری تاثیر ویژهای داش��ته باش��ند.وی با بی��ان اینکه افزایش

ظرفیت بندر ش��هید بهشتی چابهار از
طریق افتتاح فاز یک طرح توسعه بندر
و آم��اده بکاری تجهیزات پش��تیبانی
مانن��د دی��زل ژنراتورها ب��رای انجام
عملیات بندری ض��رورت دارد عنوان
کرد :پس از اس��تهالک و خرابی پیش
آم��ده در تجهیزات مولد دیزل ژنراتور
 5/1مگاواتی نیروگاه برق بندر ش��هید
بهشتی ،متخصصین داخلی کشور از طریق مطالعه ،عیب یابی،
تامین و س��اخت قطعات یدکی مورد نیاز با تالش مضاعف خود
موفق به انجام تعمیرات اساسی و شروع بکار مولد دیزل ژنراتور

1,5مگاواتی نیروگاه برق اضطراری در
محل بندر چابهار شدند .
آذرپی��کان با بیان اینک��ه قطعات این
مولد دیزل ژنراتور قبال توسط شرکت
زیمنس کش��ور آلمان س��اخته می شد
و در ش��رایط تحری��م وارد کردنش��ان
آنه��ا هزینه بر و س��خت بود و باعث
خروج ارز از کش��ور میشد ،عنوان کرد:
با تالش متخصصین داخلی و نیروهای بومی تاسیس��اتی بندر
چابهار ،بردهای پایدارساز بخش تولید برق این مولد پرقدرت طی
عملیاتی بالغ بر 800نفر ساعت به روش مهندسی معکوس مرمت

وبازسازی گردید وپس از تایید تستهای استاندارد الزم توسط
مهندسین مشاور برق بندر چابهار ،مولد دیزل ژنراتور عیب یابی
و تعمیر گردید و با ظرفیت آزمایشی  600کیلو وات/ساعت وارد
مدار گردید .معاون فنی و مهندس��ی اداره کل بنادر و دریانوردی
سیستان و بلوچستان :با تجربه بدست آمده از تعمیرات اساسی و
راه اندازی این مولد ،عملیات تعمیر دومین مولد نیروگاه برق بندر
چابهاربا ظرفیت مشابه در حال انجام میباشد که هم اکنون به
مراحل نهایی رسیده است و مطابق برنامهریزی در نظر است از
طریق پارالل سازی این دو مولد دیزل ژنراتور بتوان تا سقف 2,5
مگاوات برق مورد نیاز کل س��ایت بندرش��هید بهشتی را بصورت
مستقل از شبکه سراسری درموارد قطع برق تامین نمود.

وزارت راه برای جهادی بزرگ به پهنای خاک ایران زمین ،آماده باشد
وزیر راه و شهرسازی در پبامی توییتری با اشاره به ابالغ قانون جهش تولید و تامین
مسکن ،اعالم کرد :همکاران در وزارت راه و شهرسازی برای جهادی بزرگ به پهنای
خاک ایران زمین ،آماده باشند .رستم قاسمی ،در پیامی توییتری با اشاره به اینکه قانون
جهش تولید مسکن توسط رییسجمهور ابالغ شد ،اعالم کرد :قانون جهش تولید و
تامین مسکن برای از بین رفتن دغدغه مهم مردم ایران توسط رییسجمهور ابالغ
ش��د .همکاران در وزارت راه و شهرس��ازی برای جهادی بزرگ به پهنای خاک ایران
زمین ،آماده باش��ند .قانون جهش تولید مس��کن در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران با عنوان طرح دوفوریتی تولید و تامین مسکن  17مرداد امسال به تایید مجلس
رسید .قانون جهش تولید مسکن مشتمل بر  25ماده و  32تبصره است و بر اساس قانون جهش تولید مسکن ،ساالنه
یک میلیون واحد مسکونی در کشور ،احداث خواهد شد .در ماده یک قانون جهش تولید مسکن آمده است :دولت موظف
است نیاز ساالنه مسکن کشور را بر اساس اعالم وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در مناطق
شهری و روستایی تامین کند و به نحوی برنامهریزی و اقدام کند تا در چهارسال نخست اجرای این قانون ،ساالنه به طور
متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت
از تولید و عرضه مسکن مصوب  25شهریور  1387و آییننامههای مربوطه عرضه شود.

مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن امروز بررسی میشود
معاون وزیر راه وشهرسازی گفت :پیشنهاد تمدید مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن تا
آذر ماه به ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم شده و روز شنبه بررسی خواهد شد .محمود
محمود زاده تصریح کرد :تصویب مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن شنبه در دستور
کار س��تاد ملی مقابله با کرونا اس��ت و در صورت تصویب اعالم خواهد ش��د .او ادامه
داد:س��ایت ثبت نام ودیعه مس��کن در حال حاضر باز اس��ت و وزارت راه و شهر سازی
به دنبال تصویب مهلت این تسهیالت است .محمود زاده توضیح داد :وزارت راه و
شهرسازی نامهای به بانک مرکزی برای مشکالت بانکها در پرداخت تسهیالت
ارائه داده و در آن نامه انتقادهای خود درباره سهمیه بانکها برای تسهیالت و تسهیل در شرایط پرداخت را به بانک
مرکزی ارائه کرده و امیدواریم زودتر به مرحله اجرایی برس��د .او بیان کرد :در زمان تمدید ثبت نام مجدد وام ودیعه
مسکن برای متقاضیانی که در نیمه دوم امسال قرارداد منعقد کرده اند تمهیداتی را در نظر گرفته ایم .محمود زاده با
بیان اینکه بیش از  340هزار نفر تاکنون به سیستم بانکی معرفی شده است توضیح داد :یک میلیون و  200هزار نفر
متقاضی ثبتنامکرده و حدود  340هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری کرده و  17هزار نفر تسهیالت ودیعه مسکن
دریافت کردهاند .محمود زاده بیان کرد :س��ایت مش��کل ندارد ،اما به دلیل آنکه اطالعات همزمان با ثبت احوال وارد
میشود درگاه پذیرش و تعداد ورودی محدود است و مکاتبه کرده ایم این محدودیتها برداشته شود.

مردم به بازی گرفته شدند

سناریویبیپایانگرانفروشیبلیتهواپیما

گروه زيربنايی -مسلم پاکگهر :باز هم داستان گرانفروشی
بليط هواپيما و مردمی كه حيران و خسته ماندهاند از اين همه
ناعدالتی كه ايرالينها در حقشان روا میدارند .زمانی كه امام
حسـين(ع) بیياور ماند ،فرياد برآورد و گفت« :هَل مِن ناصر
نص ُرنی؟» ،حاال كار به جايی رسـيده كه عشـاق آن امام (ع)
يَ ُ
فرياد برمیآوردند و میگويند «:آيا كسی هست كه مرا ياری
كند؟» پاسخ وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای نظارتی تا
به امروز تنها صدور بخشنامه و و عده بوده است و بس .پيش از
اين ايرالينها با بهانههايی از قبيل اينكه مسافران هواپيمايی
بيشـترافرادمرفهجامعههسـتندهرطوركهدلشانخواسته
و بیتفاوت به قانون ،بليتها را به فروش رسـاندهاند اما امروز
مسافراناينايرالينهاافرادعاشقیهستند كهشايديكسال
از گوشه و كنار زندگیشان كاستهاند تا بتوانند قدم در سفری
سراسر معنوی نهاده و توشهای برای آخرتشان ذخيره كنند.
اين برخورد سزاوار چنين مردمان نجيبی نيست.

در همی��ن خص��وص رییس هیأتمدی��ره انجمن صنفی دفاتر
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران در ادامه کارشکنی
و قانونش��کنیها در پروازهای اربعین تاکید کرد :دس��تگاههای
نظارتی با س��کوت از تخلف س��ازمان هواپیمایی و ایرالینها در
پرواز اربعین حمایت کردهاند .به مردم جفا و با آنها بد رفتار شده
است .گرانفروشی شرکتهای هواپیمایی که سالها است به
بهانهه��ای مختل��ف ادام��ه دارد و در دوران کرونا با اجرای طرح
محدودیت  60درصد ظرفیت صندلی به اوج رسید ،به پروازهای
اربعین نیز سرایت کرد و مورد انتقاد نمایندگان مجلس هم واقع
شد .با این حال هنوز برخورد قاطعی با تخلفها صورت نگرفته
است .حرمتاهلل رفیعی در اینباره به ایسنا گفت :ما سالهاست
که به بهانهها و در مناس��بتهای مختلف گرفتار زیادهخواهی
شرکتهای هواپیمایی هستیم ،همانطور که در اربعین امسال

شاهد بودیم و سعی داشتند با دادن آدرسهای غلط ،آژانسهای
مس��افرتی و هوایی را متهم به گرانفروش��ی کنند ،درحالی که
سیس��تم فروش بلیت اربعین را به روی این آژانسها بس��تند و
دسترسی را برای تعداد محدود و خاصی باز کردند.
او همچنین اظهار کرد :ایرالینها و س��ازمان هواپیمایی قیمت
بلی��ت اربعی��ن را  5میلی��ون توم��ان تعیین کردن��د ،اما چرا هیچ
دس��تگاه و نهاد نظارتی از آنها س��وال نکرد چرا برای مس��یر
هوایی که طول مسافت آن از تهران � شیراز یا تهران � مشهد
و یا تهران � زاهدان کمتر است ،چنین قیمتی تعیین شده؟ قطعا

اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ا و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
، 1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر علیا پالک ه اصلی بخش  1قشالقی
 113فرعی آقا /خانم ابوالقاس��م نادری آب بندانگی فرزند نقد علی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت
 242,2متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از علی قره داغی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی
 /کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته 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 تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،وأحد ثبتی با رای هیات پس از
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/20:تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/03 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1186661 :
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب
 ، 1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکا پالک 18اصلی بخش  1قشالقی
 1822فرعی آقا /خانم مرتضی شکری کجوری فرزند یوسف نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  208متر مربع خریداری بدون واسطه  /با واسطه از ذلیخا پور ولی نوری
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی
 /کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها عالوه بر انتشار آگهی  ،رای هیات الصاق تا در
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده  ،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 تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند
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 اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود
 ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید
تاریخ نتشار نوبت اول  1400/06/20 :تاریخ نتشار نوبت دوم 1400/07/03 :
صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1186666 :

شرکتهای هواپیمایی در مقابل این پرسش ،مثل همیشه ادله و
مستندات ارائه میکنند که در کشور خارجی سوخت میزنند و با
هزینههای رویالتی یا خدمات فرودگاه محاسبه کردهاند که چنین
قیمتی تعیین شده است و حتما هم فاکتور سوخت و رویالتی را
ارائه میدهند ،اما س��وال این اس��ت مگر شرکتهای هواپیمایی
در فرودگاهه��ای ع��راق س��وخت میزنند؟ مگر عراق در اربعین
هزینه خدمات فرودگاه را حساب میکند که ما با دوبرابر قیمت با
مردم خودمان حساب کردهایم!؟ او در ادامه بیان کرد :هزینه این
مسیر نهایت باید دو میلیون تومان باشد ،نه پنج میلیون تومان.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی دهگالن
برابر آرا صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رس��میمس��تقردرواحدثبتیدهگالناس��تانکردستانتصرفاتمالکانهوبالمعارضمتقاضیان
محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح ذیل به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارا اعالم شده
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان دهگالن تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به این اداره تحویل دهد
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
در دادگاه عمومی طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد
-1آقای زاهد خالدیان فرزند احمد ش ش 11کد ملی  3801842169صادره دهگالن در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  145مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش  4ئیالق
کردستان خریداری از آقای محمد رحیمی
-2آقای احمد خالدیان فرزند محمد ش ش  427کد ملی  380254621صادره قروه در ششدانگ
یک باب خانه به مساحت  145مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش  4ئیالق
کردستان خریداری از آقای محمد رحیمی
-3خانم شایسته محمودی فرزند محمد شریف ش ش  3کد ملی  3801389618صادره قروه در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  144مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش
 4ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب اله و محمد کریم و محمد سعید رحیمی
-4آق��ایزانک��واحم��دیفرزن��دحبیبالهشش 0کدمل��ی 5580159137صادرهدهگالندر
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  132مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش
 4ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب اله و محمد کریم و محمد سعید رحیمی
-5خانم اسرا احمدی دهرشید فرزند حبیب اله ش ش  0کد ملی  3790423610صادره دهگالن
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت  132مترمربع از پالک  -54اصلی واقع
درقری��هده��گالنبخ��ش 4ئیالقکردس��تانخری��داریازآقایحبیبالهومحمدکریمومحمد
سعیدرحیمی
-6آق��ای جبارعنایت��ی فرزند حس��ین ش ش 1482کد مل��ی  5589958271صادره دهگالن در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  197مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش
 4ئیالق کردستان خریداری از آقای احمد عنایتی
-7اق��ایجب��ارعنایت��یفرزندحس��نشش 1482کدمل��ی  5589958271صادرهدهگالندر
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  61/45مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای احمد عنایتی
-8خانم فراست مشیری فرزند محمد رحیم ش ش  41کد ملی  5589913950صادره دهگالن در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعیدیم به مساحت  6765ازپالک -2اصلی واقعدر قریهطهماسب
قلی بخش  5ئیالق کردستان خریداری از آقای آقامراد و محمد رحیم مشیری
-9آقای نبی صیدی فرزند حسین ش ش  3کد ملی  5589683874صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  35928/49از پالک  -98اصلی واقع در قریه یوسف
آباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حسین صیدی
 -10آقای نبی صیدی فرزند حسین ش ش 3کد ملی  5589683874صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 6760/02از پالک  -98اصلی واقع در قریه یوسف آباد
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حسین صیدی
 -11آقای نبی صیدی فرزند حسین ش ش 3کد ملی  5589683874صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  8512از پالک  -98اصلی واقع در قریه یوس��ف آباد
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حسین صیدی
 -12آقای نبی صیدی فرزند حسین ش ش 3کد ملی  5589683874صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  7610/28از پالک  -98اصلی واقع در قریه یوسف آباد
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حسین صیدی
 -13آقای نبی صیدی فرزند حسین ش ش 3کد ملی 5589683874صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  9882/21/از پالک  -98اصلی واقع در قریه یوس��ف
آباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حسین صیدی
 -14آقای نبی صیدی فرزند حسین ش ش 3کد ملی 5589683874صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  28987/69از پالک  -98اصلی واقع در قریه یوسف
آباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حسین صیدی
-15آقای سعید بهمنی فرزند کریم ش ش 10کد ملی 5589818087صادرهدهگالندر ششدانگ

مطمئنم شرکتهای هواپیمایی برای تکذیب این اظهارات سند
و ادله میآورند ،اما با درنظر گرفتن بُعد مسافت بین دو کشور و
همینطور خدمات و امتیازهایی که عراق در اربعین برای زائران
قائل است ،آن اسناد و ادله نمیتواند باورپذیر باشد.
رفیعی ادامه داد :حاال که مردم ناچار شدهاند این قیمت را قبول
کنند و دولت هم آن را پذیرفته است ،چرا دسترسی آژانسهای
مس��افرتی را به سیس��تم فروش بلیت اربعین بس��تهاند و اجازه
فروش را به آژانسها و شرکتهای خاص دادهاند؟ چرا بلیت را
کمیاب کردهاند و فقط بلیت یک طرف را فروختهاند؟ مگر قیمت
مصوب پنج میلیون تومان را خو ِد شرکتهای هواپیمایی تعیین
و مصوب نکردهاند ،چرا بلیت پنج میلیون تومانی پیدا نمیشود و
قیمت این بلیت به شش میلیون و  400هزار تومان رسیده است؟
چرا بازار سیاه راه افتاده و با شأن و کرامت مردم اینچنین بازی
ش��ده اس��ت؟ چرا مردم را در این کرونا در صفهای طوالنی با
وضعیت نامناس��ب ،ساعتها معطل و سرگردان نگه داشتهاند؟
چرا به زائر اربعین به خاطر زیادهخواهیهای خود جفا کردهاند؟
واقعا با مردم بد رفتار شد.
او درباره علت وارد نشدن سازمان هواپیمایی که مسؤولیت انتقال
زائران اربعین را به عهده داشت ،با توجه به اخطارهای مکرری که
داده است ،اظهار کرد :اخطار را یک بار میدهند ،دو بار میدهند،
دفع��ه س��وم باید برخورد کنند .وقت��ی از نظارت و برخورد جدی
خبری نباش��د ،قطعا آن اخطار بیاثر میش��ود و خیال بقیه هم
آسوده میشود و کسی هم توجه نمیکند و تخلف هم ادامه پیدا
میکند .چطور وقتی یک آژانس مسافرتی در فروش بلیت پرواز
تخلف کند پس از یک بار اخطار ،بار دوم آن را پلمب میکنند،
ام��ا با ش��رکتهای هواپیمایی ب��ا این همه جفا ،هیچ برخوردی
نمیشود؟ این بازی بین سازمان هواپیمایی و ایرالینها همیشه
وجود داشته و به دور باطل تبدیل شده است.

یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 23336/54مترمربع از پالک -4اصلی واقع در قریه
زاغه بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم بهمنی
-16آقای محمد رشید بهمنی فرزند کریم ش ش  16کد ملی  5589822289صادره دهگالن در
چهاردانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  62621/48مترمربع از پالک  4اصلی واقع
در قریه زاغه بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم بهمنی
-17آقای سعید بهمنی فرزند کریم ش ش  10کد ملی  5589818087صادره دهگالن در دو دانگ
قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت مترمربع  62621/48از پالک  4اصلی واقع در قریه زاغه
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم بهمنی
-18خانمسعدیه بهمنی فرزندکریمشش 7کدملی  5589814197صادرهدهگالندرششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت  14842/19مترمربع از پالک  4اصلی واقع در قریه زاغه
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم بهمنی
-19آقای محمد علی بهمنی فرزند کریم ش ش  340کد ملی  3732380211صادره سنندج در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  17742/61مترمربع از پالک  4اصلی واقع
در قریه زاغه بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم بهمنی
 --20آقای محمد علی بهمنی فرزند کریم ش ش  340کد ملی  3732380211صادره سنندج
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  10462/90مترمربع از پالک  4اصلی
واقع در قریه زاغه بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم بهمنی
-21اقای خالد احمدی کانی گلزار فرزند احمد ش ش  759کد ملی  3730955209صادره سنندج
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  15934مترمربع از پالک 122اصلی واقع
در قریه تازه آباد کانی گلزار بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای احمد احمدی کانی گلزار
 -22اقای خالد احمدی کانی گلزار فرزند احمد ش ش  759کد ملی  3730955209صادره سنندج
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  5917مترمربع از پالک  122اصلی واقع در
قریه تازه آباد کانی گلزار بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای احمد احمدی کانی گلزار
-23آقای محمد حس��ن مفاخری مله فرزند اس��معیل ش ش  3کد ملی  5589794102صادره
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت  45722/67مترمربع از پالک
 -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای بهرام غفوری
 -24آقای محمد حس��ن مفاخری مله فرزند اس��معیل ش ش  3کد ملی  5589794102صادره
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت 58038/45مترمربع از پالک
 -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای بهرام غفوری
-25آق��ای احم��د صالح��ی فرزند محمد ش ش 199کد ملی 5589210291صادره دهگالن در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  17967مترمربع از پالک  -59اصلی واقع
در قریه احمدآباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالحمید امیری
 -26آقای احمد صالحی فرزند محمد ش ش  199کد ملی  5589210291صادره دهگالن در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 38902مترمربع از پالک  -59اصلی واقع
در قریه احمد آباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالحمید امیری
-27آق��ایاحم��دصالح��یفرزن��دمحمدشش 199کدملی 5589210291صادرهدهگالندر
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  9663مترمربع از پالک  -59اصلی واقع در
قریه احمد آباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالحمید امیری
-28آق��ایاحم��دصالح��یفرزن��دمحمدشش 199کدملی 5589210291صادرهدهگالندر
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  29148مترمربع از پالک  -59اصلی واقع در
قریه احمدآباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالحمید امیری
-29آقای عزت اله باقری هلیزآباد فرزند کریم ش ش 457کد ملی 5589230942صادره دهگالن
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  9684/80مترمربع از پالک  102اصلی
واقع در قریه هلیزآباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم باقری
-30آقای توفیق محمدیان فرزند محمد مراد ش ش  4کد ملی  3801348016صادره دهگالن در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  143/80مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب نصیری
-31آق��ایکیوم��رث عزت��یفرزند عبدالهشش 490کدملی 3800279916صادرهدهگالندر
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  86/71مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای مستثنیات کریم کشاورزی
-32آقایمحمدابراهیمرحیمیفرزندحبیبالهشش  14کدملی  5589865417صادرهدهگالن
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  118/30مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقایان حبیب اله و محمد کریم و محمد سعید رحیمی
-33آقای محی الدین بلباس فرزند مصطفی ش ش  495کد ملی  558949083صادره دهگالن در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  107/70متر مربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
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زيربنايی

اخباركوتاه
حدود نصف واحدهای مسکونی روستایی
کشور بازسازی و بهسازی شده است

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت :حدود نصف واحدهای
مسکونی روستایی کشور بازسازی و بهسازی شده است .اکبر
نیکزاد در بازدید از روستای دهگاه بروجرد که امروز دوم مهرماه
ص��ورت گرفت ،اظهار کرد :حدود نصف واحدهای مس��کونی
روس��تایی در سراس��ر کش��ور بازسازی و بهس��ازی شده است.
وی تصریح کرد :بازس��ازی و بهس��ازی باعث میش��ود که ما
در زمان وقوع حوادث بهخصوص س��یل و زلزله خیلی دغدغه
خاطر نداشته باشیم .رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور
خاطرنش��ان کرد :جلس��ات مختلفی با مسئولین امر و مسئولین
بنی��اد مس��کن برگزار ش��ده و رئیسجمهور نی��ز تأکید فراوان
بر مقاومس��ازی و بهس��ازی خانههای روس��تایی دارند .نیکزاد
اضافه کرد :در برنامهریزی که صورت گرفته و در برنامهریزی
مس��ئولین بنیاد مس��کن سراسر کشور نیز اعمال شده و خواهد
شد پایان  1410هیچ واحد مسکونی روستایی که مقاومسازی
نشده باشد در کشور وجود نخواهد داشت .وی بیان کرد :باهدف
گذاری انجام شده در بنیاد مسکن ساالنه حدود  250هزار واحد
مسکونی در کشور مقاومسازی و بهسازی میشود .رئیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی کشور ادامه داد :این هدفگذاری بسیار
ارزشمند است.
اگر مشاور امالک کد رهگیری نداد چه کنیم؟

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه کد رهگیری از ابتدا
رایگان بوده و هماکنون نیز هست ،تاکید کرد :علت اینکه برخی
مش��اوران از ارایه کد رهگیری به متعاملین خودداری میکنند
این اس��ت که جواز ندارند یا به دلیل تخلف ،دسترس��ی آنها را
مسدود کردهایم؛ شهروندان میتوانند با تلفن  7334شکایات
خود را در این زمینه به اتحادیه گزارش دهند.
مصطفیقلی خسروی اظهار کرد :از سال  1388که سامانه کد
رهگی��ری ب��ه منظور باال ب��ردن ضریب امنیت معامالت ایجاد
شده رایگان بوده و در حال حاضر نیز وجهی بابت این موضوع
دریافت نمیشود .لذا اینطور نیست که از هماکنون طبق قانون
جهش تولید و تامین مس��کن ،کد رهگیری رایگان ش��ده باشد
بلکه از ابتدا بدون هزینه بوده است.
رییس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه کمیس��یون حل
اختالف مس��تقر در اتحادیه امالک برابر قانون نظام صنفی به
طور دائم تخلفات صنفی را رسیدگی میکند گفت :از  12سال
قبل کمیس��یون حل اختالف طبق مواد  27و  28موارد تخلف
را رسیدگی میکند.

بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کدخدا مصطفی رحیمی
-34آق��ایعبدال��هبرف��یفرزندحس��نشش 533کدمل��ی 5588991958صادرهدهگالندر
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  60مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش
 4ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد امیری
 -35خانم اشرفی کشاورزی فرزند محمد ش ش  155کد ملی 5589011671صادره دهگالن در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 100/30مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عباس رحیمی
-36آقای اقبال رحیمی فرزند محمد کریم ش ش  221کد ملی  5589875528صادره دهگالن
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  170مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عزت رحیمی
 -37فاطمه فرند محمد ش ش  569کد ملی  5589091871صادره دهگالن در ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  1550مترمربع از پالک  -2اصلی واقع در قریه علی آباد
بخش  5ناحیه  14ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد مشیری
-38آقای شیرمحمد محمدی فرزند عبدالصمد ش ش  1917کد ملی  5589281271صادره
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  12602مترمربع از پالک -28
اصلی واقع در قریه بلبان آباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالصمد محمدی
-39آقای محمد منصوری فرزند رحیم ش ش  684کد ملی  55890451538صادره دهگالن
در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  105131مترمربع از پالک  -99اصلی
واقع در قریه سراب بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای احمد رستمی
-40آقای محمد خالد س��ی و س��ه مردان فرزند حس��ن ش ش  9کد ملی  5589713218صادره
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین بنای احداثی به مس��احت  3180مترمربع پالک -91
اصلی واقع در قریه ش��عبانی بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از آقای حس��ن و مصطفی س��ی
و سه مردان
-41خانم شیلر زنده دلی فرزند محی الدین ش ش  2626کد ملی  3732979490صادره سنندج
در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت  3000متر مربع از پالک -102اصلی واقع در قریه هلیزآباد
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالخالق محمد علی و علی یوسفی
-42آقای محمد شریف میرکی فرزند محمد صدیق ش ش  1067کد ملی  5589197937صادره
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  4705مترمربع از پالک 107اصلی
واقع در قریه میرکی بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای کریم میرکی
-43آقای ش��کراله رحیمی دهگالن فرزند مصطفی ش ش  786کد ملی  5589345618صادره
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  91/58مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه
دهگالن بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عبدالحمید چوپانی
 -44آقای شکراله خانی فرزند محمد امین ش ش  5کد ملی  5589868262صادره دهگالن در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  101/62مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد امین خانی
-45آقای ابراهیم حمیدی فرزند عزیز ش ش  415کد ملی  5588955711در شش��دانگ یک
باب خانه به مساحت  169/96مترمربع از پالک -54اصلی واقع در قریه دهگالن بخش  4ئیالق
کردستان خریداری از آقای علی اکبر و صدیق و شرافت و محمد رحیم غفوری
-46آقای فتح اله رحیمی فرزند عباس ش ش  1000کد ملی  5589347750صادره دهگالن در
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 272/90مترمربع از پالک -54اصلی واقع در قریه دهگالن
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای عباس رحیمی
-47آق��ای س��لیم بیگل��ری فرزند کریم ش ش 136کد مل��ی 3839093449صادره دهگالن در
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  10544مترمربع از پالک  102اصلی واقع در
قریه هلیزآباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای سیف اله و ابراهیم اشرفی
 -48آق��ایس��لیمبیگل��ریفرزندکریمشش 136کدمل��ی  3839093449صادرهدهگالندر
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  7544مترمربع از پالک  102اصلی واقع در
قریه هلیزآباد بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای سیف اله و ابراهیم اشرفی
-49آقای کریم فرزند حسین ش ش  17کد ملی  5589723906صادره دهگالن در ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت  106660مترمربع از پالک  -99اصلی واقع در قریه سراب
بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد مراد محمدی
-50خانمآمنهغفوری فرزندعلیشش 752کدملی 5589345278صادرهدهگالندرششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 3642مترمربع از پالک  -54اصلی واقع در قریه دهگالن
در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد غفوری
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/7/3:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/7/18:
سید زاهد دست گشاده – رئیس ثبت اسناد و امالک دهگالن
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اخباركوتاه
مالیات بر ارزش افزوده
صادرات مسترد میشود

رئیسکنفدراسیونصادراتایرانگفت:باپیگیریهایصورتگرفته
ازسویاینکنفدراسیون،استردادمالیاتبرارزشافزودهصادرکنندگان
مرتبطباصادراتفصلزمس��تانس��ال1399بهس��رانجامرسید.به
گزارشصداوسیما،محمدالهوتیافزود:پیرواعتراضاتصورتگرفته
از سوی صادرکنندگان مبنی بر عدم استرداد مالیات بر ارزش افزوده
صادراتس��ال 1399ونیمهاولس��ال 1400وپیگیریهایصورت
گرفته از سوی کنفدراسیون صادرات ایران و تعامل صورت گرفته از
سوی سازمان امور مالیاتی ،سامانه جامع تجارت و وزارت ارتباطات،
مشکل استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان مربوط به فصل
زمستان سال  1399رفع شد .وی اضافه کرد :بر این اساس ،استرداد
مالیاتبرارزشافزودهفصلزمستانسال1399صادرکنندگانظرف
یک هفته آینده از سوی تمامی حوزههای مالیاتی انجام خواهد شد.
سهم ۱۲درصدیصنایعغذایی
وآشامیدنیازکلصنعت

معاون وزیر صمت گفت :صنایع غذایی جزء اولویت ها ومزیتهای
اصلی اقتصادی کشور به شمارمی رود و از نظر تعدادی سهم حدود
 12درصدی از کل واحدهای صنعتی به این صنایع اختصاص دارد.
بهگزارششاتا،مهدیصادقینیارکیاظهارداشت:حدود15درصد
از کل اشتغال صنعتی کل کشور در حوزه صنایع غذایی و آشامیدنی
اس��توس��هم 11درصدیارزش��یازصادراتغیرنفتیکشوربه
بخشکش��اورزیوصنایعغذاییدر 5ماهس��الجاریاختصاص
دارد .وی افزود :در سال گذشته صادرات در صنعت غذا از نظر وزنی
با رشد  23درصدی وزنی به حدود یک میلیارد و  800میلیون دالر
رسیده است و با توجه به ظرفیت ها و سرمایه گذاری های خوبی
که در این بخش انجام شده ،توسعه صادرات در صنایع غذایی به
ویژه به کشورهای همسایه هدف گذاری شده است.

سازمان ثبت اسناد و امالی کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می حوزه ثبتی
نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب
 1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور منفر در واحد تینی
نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه خیرودکنار پالک  38اصلی بخش  2قش��القی 791فرعی آقا/
خانم سلیمه متاجی خبری فرزند رمضان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  1080متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از علی متاجی خیری
لذا به موجب ماده  2قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و ماده  14آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ها روز از طریق این روزنامه محلی
اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر تار آگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه
اشخاص فینتفع به آرای اعالم شده اعتراضی داشته باشند باید از تفریخ انتشار اولین آگهی و در
روس��تاها از تاریخ الصی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تیم و
رسید اخذ نمایند .معترضی باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعترای مبادرت به تقدیم دادخواست
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در
این صورت اقدامات نت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراضی در
مهلت قانوني وامل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به دادگاه تیت بدیهی اس��ت برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال
اظهار نامه نمی پذیرفته نش��ده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید
حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند
و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقت سلیقه تحدید حدود ،واحد ثبتی اکهی تحدید حدود را
به صورت اختصاصی منتشر می نماید
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1400/07/03:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/17 :
صقر رضوانی  -رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1197769 :
آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه آقای علی میرزاپور آبی بیگلو به وکالت از آقای رضا قوی عزم برابر درخواست وارده
بشماره  1399/9/30 – 10028052اعالم داشته که مقدار دو سهم از پنج سهم سه دانگ مشاع
از ششدانگ یک باب خانه بشماره  2200فرعی از  135اصلی واقع در بخش سه اردبیل ثبت و
صادر شده و بعلتی نامعلوم مفقود گردیده و تقاضای سند مالکیت المثنی نموده است  ،لذا مراتب
طبق بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ و سپس در اجرای تبصره یک ماده 120
اصالحی قانون ثبت موضوع یک بار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود اسناد
مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند .ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی
دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند  .بدیهی است پس از
انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبرده صادر و تسلیم خواهد
شد و اسناد اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل – حسنی قابل
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگه��ي موض��وع م��اده 3قان��ونو ماده 13آئیننامه قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتيواراضي
و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي اصالحی شماره 140060318018002114مورخ
 1400 .5 .9هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسمعیل
پورباقر چماچائی فرزند علی به شماره ملی 2580079106در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به
مساحت  385 .15متر مربع مفروز از پالک  28فرعی از سنگ  20اصلي واقع در قریه شهرستان
بخش  12گیالن که برای آن شماره  644فرعی در نظر گرفته شده ،خریداری از مالک رسمی
محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند
بدیهي است در صورت او شد.م الف 1611
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 .7 .3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400 .7 .18 :
علی پاکدل -سرپرست ثبت اسناد و امالک سنگر
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون

رفع تورم با اجرای کامل برنامههای نظام توزیع کاال و خدمات
وزی��ر صنع��ت ،مع��دن و تجارت بیان کرد :با اجرای کامل برنامه های نظام توزیع
کاال و خدمات بخشی از تورم کشور که ناشی از نقدینگی به سبب عدم انسجام
نظام توزیع می باشد ،حل خواهد شد .به گزارش شاتا ،سید رضا فاطمی امین در
نشست بررسی پروژههای نظام توزیع کاال و خدمات ،افزود :اگر نظام توزیع کاال
و خدم��ات ارتق��اء یابد نقش بس��یار حائ��ز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد
داش��ت که اثرات مثبت خود را بر س��فره مردم و معیش��ت آنها نش��ان خواهد داد.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه زمان بندی اج��رای پروژههای نظام توزیع کاال و خدمات
تا پایان س��ال باید تدوین گردد ،از ش��روع پروژه های این برنامه از هفته آینده خبر داد .وزیر صمت تصریح کرد:
اج��رای پروژهه��ای برنام��ه بای��د به صورت مداوم مورد پای��ش و رصد قرار گیرد که به همین منظور یک ماه آینده
اولین جلسه پایش به منظور بررسی عملکردهای این برنامه برگزار خواهد شد .فاطمی امین بیان کرد :با ذینفعان
این حوزه نیز باید جلسه برگزار شود تا پروژهها و برنامههای نظام توزیع از نقطه نظر آنها مورد بررسی قرار گیرد
و راهکارهای آنها نیز در این برنامه گنجانده شود .وی همچنین اعالم کرد :با زمانبندی انجام شده برنامه کامل
نظام توزیع کاال و خدمات ابالغ عمومی خواهد ش��د .وزیر صمت یادآوری کرد :برنامه مرتبط با حوزه خودرو نیز
تدوین و اهداف کمی ،راهبردها و پروژه ها تعریف شده است.

نگاه به تولید داخلی دو چندان شده است
معاون معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت گفت :نه تنها نگاه به تولید داخلی
را کنار نگذاشتیم بلکه آن را دو چندان کردیم و از تولید داخل همه جانبه حمایت
می شود .به گزارش ایرنا ،اسداهلل کشاورز در آیین بهرهبرداری از مجتمع کارخانه
های معدن منگنز رباط کریم ،اظهار داشت :منگنز در صنایع بسیاری بویژه نظامی،
الکترونیک ،فوالدسازی و شیمیایی کاربرد دارد .وی گفت :معادن منگنز موجود
به تعداد انگشتان دست نیست اما بزرگترین معدن خاورمیانه در ایران قرار دارد و
معدن منگنز رباط کریم دومین معدن بزرگ کشور به شمار میرود که الزم است
از آن حمایت شود .کشاورز ادامه داد :یکی از دغدغههای ما فرسودگی ماشین آالت است که کلید تامین ماشین
آالت زده و بیش از  300دس��تگاه وارد کش��ور ش��ده و کارهای اداری  200دس��تگاه دیگر هم انجام میش��ود که با
این اقدام ،ناوگان فرسوده ماشین آالت معادن ترمیم میشود .کشاورز اظهار داشت :بیش از  100دستگاه نیز به
تولیدکنندههای داخلی سفارش داده شده و فعالیت این واحدها دو چندان شده است .وی افزود :چند سازنده دیگر
و تولیدکننده ماشین آالت هم در صنعت مونتاژ و پنج شرکت سازنده با  30تا  40درصد تولید قطعات هم در داخل
فعالیت دارند .معاون وزیر صنعت گفت :تا سال  90واردکننده فوالد بودیم و پس از اعمال تحریمها ،اکنون 6.5
میلیون تن از  30میلیون تن تولید فوالد کشور ،عالوه بر پاسخگویی به مطالبات داخلی ،صادر می شود.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را به بهارستان بازگرداند

آزادسازی واردات خودرو در تعلیق
گروهصنعتوتجارت24:شهريورماهامسالطرحساماندهیبازارخودروكهازمجلس
دهـم كليـد خـورده بود در نهايت با اعمال اصالحاتـی در مجلس يازدهم به تصويب
نمايندگان مجلس رسـيد .در ماده 4اين طرح كه دارای 4تبصره اسـت " هر شـخص
حقيقی يا حقوقی میتواند بهازای صادرات خودرو يا قطعات خودرو يا ساير كاالها و
خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه و يا از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت
به واردات خودروی تمامبرقی يا دونيرويی (هيبريدی) و يا واردات خودروی بنزينی
يا گازسوز با برچسب انرژی ب و باالتر و يا دارای شاخص ايمنی سهستاره و يا باالتر
برحسب گواهیهای استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نمايد".

عالوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت
ایجاد ش��ود همچنین س��قف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ،هر ش��ش ماه یک بار توسط
شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی
یک سال گذشته تعیین میشود .همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن
نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش ،صرف ًا از خودروسازان خارجی ممنوع است ،سایر
مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین میشود همچنین واردات مجدد اقالم ممنوع
و در حکم کاالی قاچاق است .حاال با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر
گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام ،موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات
خودرومغایرباقانونشناختهشد.مصوبهنمایندگانمجلسدربارهآزادسازیمشروطواردات
خودرو دوباره به مجلس بازگش��ت .پایگاه خبری اتاق ایران پیش از این در گزارش خود

آورده بود که نمایندگان با وجود مخالفت مجمع تشخیص و مرکز پژوهشهای مجلس
به این طرح رای داده بودند و در نتیجه مخالفتها با آن قابل پیشبینی بود .هفته گذشته
بود که هادی طحان نظیف س��خنگوی ش��ورای نگهبان اعالم کرد که این ش��ورا درباره
ماده  4اصالحی طرح ساماندهی خودرو -که در آن مجلس به صورت مشروط با واردات
خودروهای برقی ،هیبریدی ،بنزینی و گازی با رده مصرف  Bبه باال در ازای صادرات خودرو
یا کاالها و خدمات مرتبط با نیرو محرکه و یا بدون انتقال ارز موافق کرده بود  -ابهاماتی
دارد .به گفته او یکی از این ابهامات راجع به واردات بدون انتقال ارز است که چون از دید
شورای نگهبان ،شقوق مختلفی را در بر می گرفت ،از مجلس خواسته شده که موضوع
ش��فافتر ش��ود .به عالوه ابهام دیگر به یکی از تبصرههای این ماده برمیگردد که در آن
تدوین س��ایر مقررات به وزارت صمت واگذار ش��ده بود و این موضوع هم به نظر اعضای

تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي اصالحی شماره
140060318018002088مورخ  1400 .5 .6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا امینی فرزند ولی به شماره ملی  2580614273در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی از یکباب خانه و محوطه به مساحت
 490 .06متر مربع مفروز از پالک  3فرعی از سنگ  5اصلي واقع در قریه امشه بخش  12گیالن
که برای آن شماره  169فرعی در نظر گرفته شده ،خریداری از مالک رسمی(زارعین :رخساره پور
امشی_ شماره زارعانه )53. 11.2_ 49644محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت او شد.م الف 1676
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 .7 .3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400 .7 .18 :
علی پاکدل -سرپرست ثبت اسناد و امالک سنگر

سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1786
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 .7 .3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400 .7 .18 :
سیدمحمد فرزانه شال_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي اصالحی شماره
140060318018002091مورخ  1400 .5 .6هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات
مالکانه بالمعارض متقاضی سارا امینی فرزند ولی به شماره ملی  2580196242در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی از یکباب خانه و محوطه به مساحت
 490 .06متر مربع مفروز از پالک  3فرعی از سنگ  5اصلي واقع در قریه امشه بخش  12گیالن
که برای آن شماره  169فرعی در نظر گرفته شده ،خریداری از مالک رسمی(زارعین :رخساره پور
امشی_ شماره زارعانه )53. 11.2_ 49644محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت او شد.م الف 1674
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 .7 .3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400 .7 .18 :
علی پاکدل -سرپرست ثبت اسناد و امالک سنگر
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
ح��وزهثب��تمل��کناحیهدورش��ت هیاتموض��وعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتياراضيو
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگه��يموض��وعم��اده 3قان��ونوماده 13آئیننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتيواراضيو
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره  140060318603004530مورخ 1400 .4 .19
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
درواحدثبتيحوزهملکناحیه 2رشت،تصرفاتمالکانهبالمعارضآقایحسنعلیرهاییپستکی
فرزند محرمعلی به شماره شناسنامه  418صادره از رشت در قریه پستک در ششدانگ یک قطعه
زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت  32 . 67متر مربع پالک فرعی  7034از اصلی 56
مفروز مجزی از پالک یک از اصلی  56واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای
محمدصادق پستکی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله15
روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته
باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1781
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 .7 .3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400 .7 .18 :
سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 140060318001001622مورخ 1400.6.24
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابراهیم رضازاده
نیایصومعهسراییبهشمارهشناسنامه 3392کدملی 2678930718صادرهازتولمفرزندمحمد
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  201 . 32مترمربع به شماره پالک
فرعی  42از پالک شماره  1762اصلی واقع در کوی چمارسرا در بخش  2گیالن حوزه ثبت ملک
ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه عظیم جعفری  ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دونوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 140060318001001621مورخ 1400.6.24
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر
در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اسحق جعفری به
شماره شناسنامه  3102کد ملی  2678927814صادره از تولم فرزند محمدابراهیم در سه دانگ
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت  201 . 32مترمربع به شماره پالک فرعی  42از
پالک شماره  1762اصلی واقع در کوی چمارسرا در بخش  2گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک
رشت به نام مالک رسمی اولیه عظیم جعفری  ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دونوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف 1784
تاریخ انتشار نوبت اول 1400 .7 .3 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400 .7 .18 :
سیدمحمد فرزانه شال_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
آگهی مزایده اموال منقول
بدین وسیله به اطالع عموم می رساند
به موجب پرونده اجرایی کالسه  9300053له بانک ملی علیه شرکت دانا صنعت فجر اموالی
به شرح زیر:
 -1ریل پشت کوره(ریل ورودی شمش به کوره)به ابعاد 1/5 x 5/5 55x/1متر با الکتروموتور
و  7عدد رولیک ،به ارزش پایه  10,000,000تومان.
 -2جک هیدرولیک جهت قراردادن ش��مش داخل کوره با الکتروموتور مربوطه ،به ارزش پایه
 10,000,000تومان.
 -3کوره حرارتی گاز س��وز تا دمای  1200درجه به ابعاد  5/11 x 3/0 x 5/2متر به ارزش پایه
 180,000,000تومان.
 -4سیستم سیخ زن جهت خروج شمش از کوره به ابعاد  4 x 5/0 x 2/1با الکتروموتور و متعلقات،
به ارزش پایه  12,000,000تومان.
 -5سیستم ریل جلو کوره به ابعاد  3 x 1 x 1متر (تعداد  2عدد) با الکتروموتور و متعلقات ،جمعا
به ارزش پایه  20,000,000تومان.
 -6سیستم هولدینگ(میز) پشت رافینگ به ابعاد 11 x 5/1 x 7/0متر با الکتروموتور و رولنگهای
مربوطه ،جمعا به ارزش پایه  30,000,000تومان.
 -7سیس��تم خط نورد میلگرد به طول  20متر با الکتروموتور 400کیلووات و فالیول ،جمعا به
ارزش پایه  600,000,000تومان.
 -8گیوتین با الکتروموتور گیربکس دار ،به ارزش پایه  40,000,000تومان.
 -9ریل مابین خط تولید تا میز بسته بندی میلگرد به ابعاد  30 x 5/0 x 3/1متر با رولینگ و 4عدد
الکتروموتور ،جمعا به ارزش پایه  64,000,000تومان.
 -10اره آتشی(میلگردبر) بدون تیغه ،به ارزش پایه  1,000,000تومان.
 -11سیستم بستر(میز بسته بندی) به ابعاد  11 x 5/2 x 2/1متر با 2عدد الکتروموتور گیربکس
دار  5/5کیلووات ،جمعا به ارزش پایه  80,000,000تومان.
 -12قس��مت جمع کن میلگرد ابعاد  24 x 6/0 x 9/0متر با 6عدد الکتروموتور ،جمعا به ارزش
پایه  75,000,000تومان.
 -13اره آتشی به ارزش پایه  1,200,000تومان.
 -14میز جلو رافینگ جهت هولدر میلگرد ابعاد  5 x 5/1 x 75/0متر با الکتروموتور وجک بادی
و مخزن باد ،جمعا به ارزش پایه  30,000,000تومان.
-15ریلراهنمامیلگردابعاد 5/3x5/0x2/1مترباالکتروموتور،بهارزشپایه 8,000,000تومان.
 -16پرس ضربه ای برش ،به ارزش پایه  10,000,000تومان.
 -17کمپرسور باد پیستونی(4سیلندر) با الکتروموتور حدو  25اسب ومخزن  2000لیتر ،جمعا به
ارزش پایه  20,000,000تومان.
 -18تابلو برق کنترل دستگاهها با سه سلول ،به ارزش پایه  7,000,000تومان.
 -19تابلوهای قطع و وصل توزیع برق کارخانه (تعداد3عدد) با کابل کشی های مربوطه ،جمعا
به ارزش پایه  30,000,000تومان.
 -20جرثقیل سقفی دو پل حدود ده تن با 16متر دهنه ،به ارزش پایه  35,000,000تومان.
-21امتیازانشعاببرق240کیلووات(بهئعداد2امتیازمستقل)،جمعابهارزشپایه120,000,000

شورای نگهبان دقیق نیست .اما مشکل این مصوبه فقط ابهامات شورای نگهبان نیست
و هیات عالی نظارت بر ُحسن اجرای سیاستهای کلی نظام که در مجمع مستقر است،
هم دو ایراد اساسی به این طرح وارد کرده و در نامهای آن را به شورای نگهبان فرستاده
است.این هیات در نامه خود ،ماده  4اصالحی طرح ساماندهی خودرو را مغایر سیاستهای
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای
نظام اداری دانس��ته اس��ت .اما افزون بر آن در اقدامی جدید ماده  10این مصوبه را هم که
قبال ایرادی درباره آن وجود نداش��ت ،مغایر سیاس��تهای کلی دانس��ته است .هیات عالی
نظارت مجمع ،ماده  10را به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات
صنعتی داخلی (مصوب  )1389مغایر بند  2سیاستهای کلی تولید ملی ،حمایت از کار و
سرمایه ایرانی دانسته است.
با این حال نمایندگان حامی این طرح همچنان امیدوار به رفع این ایرادات و تایید شورای
نگهبان هستند .رضا تقی پور رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس به
خانه ملت بدون اشاره به ایرادات مجمع تشخیص ،ابهام شورای نگهبان را قابل رفع دانسته
و گفته که ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در کمیسیون صنایع و معادن بررسی خواهد
شد تا به سرعت برطرف و با رای مجلس برای تایید مجدد به شورای نگهبان ارسال شود.
در همین ارتباط دبیر انجمن خودروسازان گفت :صدور مجوز واردات خودرو بدون انتقال ارز
منجر به ایجاد شبکه غیرقانونی موازی با بانک مرکزی خواهد شد و برخی افراد میتوانند با
پرداخت ریال به روشهای غیرمتعارف با خرید ارز دیجیتال ،خودرو وارد کنند.
تومان.
 -22امتیاز انش��عاب گاز  1000متر مکعب بر س��اعت با لوله کش��ی های مربوطه ،به ارزش پایه
 60,000,000تومان.
متعلق به مدیون که برابر سند رهنی  214315مورخ  86/11/03دفترخانه  68تهران برابر نظریه
کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ  1,443,200,000تومان (یک میلیارد و چهارصدو چهل
وسه میلیون و دویست هزار تومان) ارزیابی گردیده از طریق مزایده به فروش میرسد .مزایده از
ساعت  9الی  12مورخ  1400/07/21روز چهارشنبه در شهرک صنعتی اشتهارد -بلوار حسابی
ش��رقی-خیابانکوهس��تانس��وم-جنبس��امانسولهازمبلغارزیابیآغازوبهباالترینقیمت
پیشنهادینقدافروختهخواهدشدوچنانچهروزمزایدهمصادفباتعطیلرسمیغیرمترقبهگردد،
مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل و ساعت انجام می شود و حقوق دولتی وحق مزایده
طبق مقررات وصول خواهد شد.
تاریخ تنتشار1400/07/03 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اشتهارد :حمید شهدوست
سازمان ثبت اسناد و امالی کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
آگهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزهثبتینوشهر
نظر به دستور مواد  1و  2قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ئیتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض اتان محرز و رای الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد میر پالک  33اصلی بخش  2قشالقی
 2990فرعی آقا /خانم کبری صالح طبری فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت
310,22متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از میر علی بابایی
لذا به موجب ماده  2قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو تویت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی
/اکش��یراالنتش��اردرش��هرهامنتش��رودرروستاهاعالوهبرانتشارآگهیرایهیاتالصاقتادر
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراضی داشته باشند ،باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الساق 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 است و در صورتی که
اعتراضی در مهلت قانونی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید
تاریخ انتشار نوبت اول  - 1400/07/03:تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/17 :
صفر رضوانی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1197755:
س��ازمانثبتاس��نادوامالیکش��ورپوس��تهس��ههمهبهادارهکلثبتاسنادوامالکاستان
مازندران
بس��مهتعالیاگهیتحدیدحدودحوزهثبتیشهرس��تاننوش��هرپیروآگهیقانونتعیینتکلیف
وضعیتثبتیاراضیوس��اختمانهایفاقدس��ندرس��میوبهاس��تنادتبصرهذیلماده13قانونو
ماده  13ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مش��روحه ذیل در س��اعت و تاریخ های
مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد میر پالک  33اصلی بخش  2قشالقی
 2590فرعی آقا /خانم کبری صالح طبری فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت
310,22متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از میر علی بابایی
ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1400/07/24لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان
حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بدیهی است
درص��ورتع��دمحض��ورمتقاض��یویانمایندهقانونیآنانطبقماده 15قانونثبتملکمورد
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده
 20قانون ثبت و مواد  74و  86ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم
اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضایی نمایند .در غیر اینصورت
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
تاریخ انتشار 1400/07/03:
صفر رضوانی  -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر
م الف1197758 :

 ۲۵تن مرغ گرم در پایتخت توزیع شد
سالمی گفت :روز گذشته حدود  25تن مرغ گرم در  10میدان میوه و تره بار پایتخت
عرضه ش��ده اس��ت همچنین س��همیه مرغ گرم میادین در طول هفته هم افزایش
مییابد .مدیر کل پش��تیبانی امور داماس��تان تهران از عرضه مرغ گرم در  10میدان
میوه و تره بار از صبح دیروز خبر داد و گفت :پیش از این کشتارگاهها در شب جمعه
تعطیل بودند ،طبق هماهنگیهای صورت گرفته تعدادی کشتارگاه منتخب شدند
که در ش��ب جمعه کش��تار انجام دهند تا به منظور جبران کمبود مرغ در بازار ،جمعه
ها هم عرضه صورت گیرد .او افزود :بدینمنظور در فاز اول در  10میدان شروع به
توزیع مرغ گرم کردیم .امروز در میادین جالل ،صادقیه ،شهید لواسانی ،هروی ،سردار جنگل ،آزادگان،معلم،آزادی،
تهرانسر و نواب مرغ گرم با نرخ مصوب  24هزار و  900تومان توزیع شده است .سالمی با اشاره به برنامه های پیش
رو بیان کرد :پشتیبانی امور دام  2برنامه مبنی بر افزایش سهمیه مرغ گرم میادین در طول هفته و افزایش ساعات کار
میادین در روز جمعه را باید داشته باشد .مدیر کل پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه در فاز اول  2کشتارگاه منتخب
را انتخاب کرده ایم ،بیان کرد :این هفته حدود  25تن مرغ گرم در  10میدان عرضه شده است .به گفته وی ،با وجود
آنکه در حالت عادی  50تا  60تن مرغ گرم در میادین عرضه می شود ،در ایام تعطیل به دلیل کاهش مصرف با  25تن
آغاز کردیم و همواره این آمادگی را داریم که میزان عرضه را در هفته های آتی افزایش دهیم.

واردات  ۶میلیون تن گندم در راه است
رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور از آغاز کشت گندم در سال زراعی جدید در برخی
استانها خبر داد .عطااله هاشمی از آغاز کشت در سال زراعی جدید در برخی استان
ها خبر داد و گفت :طی چند روز اخیر در اس��تان های آذربایجان ش��رقی ،آذربایجان
غربی و شمال غرب کشت به صورت انتظاری کشت آغاز شد که در روزهای آینده،
آبیاری در ارتباط با گندم آبی شروع می شود .وی افزود :گندمکاران در ارتباط با گندم
دیم هم به تدریج کشت خود را آغاز کردند تا با اولین باران های پاییز بتوانند سبزینگی
خوبی داشته باشند .هاشمی درباره آخرین وضعیت واردات گندم بیان کرد :با توجه
به کاهش تولید گندم برآورد می شود که با احتساب ذخایر استراتژیک  5.5تا  6میلیون تن گندم وارد کشور شود .وی
ادامه داد :با توجه به قیمت گذاری مناسب گندم برای سال زراعی آینده پیش بینی می شود که در صورت شرایط نرمال
بارش ،تولید گندم به  13میلیون تن برسد .رئیس بنیاد ملی گندمکاران همچنین گفت :با توجه به آنکه کارخانجات
آردسازی از طریق جهاد کشاورزی و بنیاد ملی گندمکاران قرارداد منعکس می کنند و همواره بصورت اعتباری نهاده
از جمله کود شیمیایی و سم از طریق سازمان خدمات حمایتی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد ،از این رو توصیه می
شود که کشت گندم را در قالب کشت قراردادی انجام دهند چرا که توان مالی کشاورز اجازه نمی دهد که به ازای هر
هکتار  1.5میلیون تومان بابت کود فسفات و پتاسه هزینه کنند.

های بسیار زیان بار است
تصمیم دولت در شرایط وجود دام 3

سایه سنگین واردات بر دامپروری

گـروه كشـاورزی–مسـلمپاکگهـر:مدتیاسـتلبنياتو
فرآوردههای دامی و گوشت به دليل گرانیهای هر روزه و تمام
نشدنی از سبد خانوار بسياری رخت بر بسته و ديگر جايی در
سفرهی بخش قابل توجهی از مردم ندارد .عدم تناسب درآمد
با هزينههای روزمرهی زندگی باعث كوچكتر شـدن سـفره
ايرانیها شده است .اتفاقی كه تبعات آن در چند سال آينده به
شكلكامالملموسینمايانخواهدشدوهزينههایبسياریرا
به تمامی اركان كشور و نظام بهداشت وارد خواهد كرد .در اين
بين دولت سـيزدهم با واردات سـعی در كنترل عرضه و تقاضا
داشته و با پيشی گرفتن نسبت عرضه به تقاضا به دنبال كنترل
اسب سركش قيمتها به ويژه گوشت قرمز است .اين در حالی
استكهقائممقامنظامصنفیكشاورزیومنابعطبيعیباانتقاد
ازتصميمدولتمبنیبروارداتگوشتقرمزخواستارتوقفاين
موضوع شده و معتقد است ما در كشور نه تنها كمبود گوشت
قرمز نداريم بلكه مازاد گوشـت هم داشـته و توانايی صادرات
نيزداريم.

قائممقامنظامصنفیکشاورزیومنابعطبیعیگفت:مطرحشدن
واردات گوش��ت قرمز در ش��رایطی که با مازاد دام زنده مواجهیم،
تاسف بار است .موسی رهنمایی ،در واکنش به مباحث مطرح شده
مبنی بر اینکه صادرات شیرخشک از کشور ،موجب حذف لبنیات
از س��بد غذایی خانوار میش��ود ،گفت :تا قبل از گس��ترش یافتن
کارخانجات شیرخشک ،با مازاد شدید شیرخام مواجه بودیم و این
مساله موجب میشد که کارخانجات لبنی هر طور دوست دارند با
دامداران برخورد کنند چرا که مازاد تولید منجر به این میشد که
دامداران ناچار به عرضه محصول خود با هر قیمتی باشند.
وی ادامه داد :بعد از ایجاد و گسترش کارخانجات شیرخشک ،مازاد
تولید شیرخام در کشور مدیریت شد و دامداران توانستند محصول
خود را به قیمت واقعیتر عرضه کنند و نفس بکش��ند.رهنمایی

اقدام به واردات گوشت قرمز کند؟ چرا نیاز کشور را از منابع داخل
تامین نمیکنند؟
 نه���اده ه���ای دام���ی چگون���ه س���ر از ب���ازار آزاد در می
آورند؟

تاکید کرد :کسانی که خواهان عدم صادرات شیرخشک هستند،
میخواهند همچنان با مازاد شیرخام مواجه باشیم تا کارخانجات
بتوانند در زمینه خرید و تعیین قیمت شیرخام جوالن دهند ضمن
اینکه صادرات و واردات محصوالت سلیقهای نیست که با حرف
ی��ک نف��ر بت��وان آن را متوقف کرد یا از س��ر گرفت ،در این حوزه
قانون داریم و باید به قانون عمل کرد.
ویتصریحکرد:مانیزخواهاناینهستیمکهمصرففرآوردههای
لبنی در کش��ور افزایش یابد و جای بیش��تری را در س��بد مصرفی

مفقودی  -کلیه مدارک از جمله س��ند ،برگ س��بز و کارت موتور س��یکلت سیس��تم
ارش��یا تی��پ  CG125م��دل  1388ب��ه ش��ماره پ��الک  563-39189ش��ماره موتور
 NBD/156FMI00017638شماره تنه  NBD125A8828736به نام
جمشید پیمان فرهنگ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
-----------------------------------------آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان
برابر رای اصالحی ش��ماره  1400603170070001331هیات موضوع قانون تعیین
تکلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقردرواحدثبتیشهرستان
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسلم افراش فرزند غالمحسین
به شناس��نامه و کد ملی  1850250278صادره از بهبهان نس��بت به شش��دانگ یکباب
س��اختمان بس��ماحت  24متر مربع در قس��متی از پالک  6196/2اصلی واقع در بخش
یک بهبهان خریداری شده از مالک رسمی عبدالرحمن افروش محرز گردیده است .لذا
مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف 8/220:
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/06/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/03 :
کاظمی – رئیس ثبت بهبهان
سازمان ثبت اسناد وامالکشور اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
بس��مهتعالیآگهیتحدیدحدودحوزهثبتیشهرس��تاننوش��هرپیروآگهیقانونتعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده
 13قانون و ماده  13ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مش��روحه ذیل در
ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه علی آباد میر پالک  33اصلی بخش  2قشالقی
2591فرعی آقا /خانم اسماعیل خزایی پول فرزند دین اله نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  247,17متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از
مسلم ثمرقندی ساعت  9صبح روز شنبه مورخ  1400/07/24لذا از متقاضیان و مالکین
امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع
ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی
آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین
تحدید خواهد ش��د معترضین می توانند به اس��تناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و 86
ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به
واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند .در غیر اینصورت با ارائه
گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به
اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
تاریخ انتشار 1400/07/03:
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1196056:
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمیمصوب،1390/9/20امالکمتقاضیانیکهدرهیاتموضوعمادهیکقانونمذکور

خانوار داشته باشد و با توجه به اهمیت این مساله و ارتباط آن با
نظام سالمت جامعه ،دولت باید به مصرف کنندگان یارانه بدهد
و قدرت خرید آنان را در این زمینه افزایش دهد.
رهنمایی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به مطرح
ش��دن بحث واردات گوش��ت قرمز به کشور اظهار داشت :مطرح
ش��دن چنین مباحثی در ش��رایطی که با مازاد دام زنده در کش��ور
مواجه هستیم ،جای تاسف دارد .وی تاکید کرد :چه لزومی دارد
وقتی با مازاد دام مواجه هستیم و نیاز به صادرات آن داریم دولت

مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و
رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه علی اباد میر پالک  33اصلی بخش  2قشالقی
 2591فرعی آقا /خانم اسماعیل خزایی پول فرزند دین اله نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت
247,17متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از مسلم ثمرقندی لذا به موجب ماده
 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی
اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم
دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت
به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال
اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی
تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/17 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1196061 :
اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون و ماده  13ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
امالک مش��روحه ذیل در س��اعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به ش��رح ذیل
به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه جنگسو پالک  56اصلی بخش  6قشالقی
255فرعی آقا /خانم بی تا باقری فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  1413,27متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از بهادر عبدی
س��اعت  9صبح روز ش��نبه مورخ  1400/07/24لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور
و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده
 15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
معترضین می توانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86ایین نامه قانون ثبت
ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به
این اداره تس��لیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به
تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضایی نمایند .در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات
ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
تاریخ انتشار 1400/07/03:
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر
صفر رضوانی
م الف 1196450:

یک فعال اقتصادی گفت :واردکنندگان و توزیع کنندگان نهاده
هایدامیبههیچعنواننمیتوانندکاالهاییخودراخارجازشبکه
رس��می بفروش��ند و همه کاالهای آنها رصد و در سامانه بازارگاه
عرضه می ش��ود .عماد ش��یعه در پاسخ به اینکه آیا واردکنندگان
می توانند خارج از شبکه رسمی اقدام به فروش نهاده های دامی
کنن��دی��اخی��ر،گفت:باتوجهبهبخش��نامهدولتفروشهرنوع
نهاده دامی که با ارز  4200تومانی وارد می ش��ود تخلف بوده و
قاچاق کاال و ارز محس��وب میش��ود .به همین دلیل هیچ یک از
واردکنندگان با توجه به تبعات این موضوع و مش��کالتی که در
تخصیص ارز دوره بعد برای آنها ایجاد خواهد شد ،مرتکب چنین
اقدامی نمی شوند.
وی ادام��ه داد :س��ال ه��ای قبل به دلیل نبود س��امانه بازارگاه و
مشکالتیکهدرسیستمتوزیعوجودداشتگاهیاوقاتبارهاجابه
جا می شد .اما بعد از استقرار و اجبار سامانه بازارگاه از سال  ،98تمام
نهاده ها بایستی در این سامانه خرید و فروش شوند وتمام کسانی
که کاال وارد می کنند برای اینکه بتوانند گزارش های منظمی به
وزارت جهاد کشاورزی بدهند تمام کاالها را داخل سامانه بازارگاه
عرضه کرده و به فروش می رسانند.این واردکننده و توزیع کننده
نهاده های دامی در پاسخ به اینکه پس نهاده های دامی چطور سر
از بازار آزاد در می آورند ،گفت :یکی از مش��کالتی که در س��امانه
بازارگاه وجود دارد این است که کسانی که بر این سامانه نظارت
دارند متخصص در بخش برنامه نویسی و کامپیوتری هستند و
هیچگاه به بخش توزیع نهاده های دامی ورود نکرده اند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مصوب
، 20/9/1390امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه جنگسو پالک 6ه اصلی بخش  6قشالقی
 255فرعی آقا /خانم بی تا باقری فرزند محمد نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت 1413,27متر مربع خریداری بدون واسطه  /با واسطه از بهادر
عبدی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
س��ند رس��می و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق این روزنامه محلی اکثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار
آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید 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 است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و
صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت .بدیهی اس��ت برابر ماده
 13آئی��ن نام��ه مذک��ور در مورد قس��متی از امالکی که قب��ال اظهار نامه ثبتی پذیرفته
نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید
حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/03 :
 3تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/17
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف 1196455 :
اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و
به استناد تبصره ذیل ماده  13قانون و ماده  13ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود
امالک مش��روحه ذیل در س��اعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به ش��رح ذیل
به عمل خواهد آمد
امالک متقاضیان واقع در قریه بند پی پالک  4اصلی بخش  2قشالقی
 1608فرعی آقا /خانم اس��ماعیل باباپور کوشالش��اهی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  3250متر مربع خریداری بدون واس��طه با
واسطه از امیر اسحقی
س��اعت  9صبح روز ش��نبه مورخ  1400/07/24لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور
و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم
رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده
 15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد
معترضین می توانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86ایین نامه قانون ثبت
ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض
خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی
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كشاورزی

اخباركوتاه
روند احداث سد چناره در دولت سیزدهم
شتاب می گیرد

وزیر جهاد کشاورزی گفت :سد چناره در دسترس ترین پروژه
برای تامین آب شرب ،کشاورزی و صنعت در استان ایالم بوده
و آغاز بکار دوباره و ش��تاب بخش��ی در روند احداث آن هدیه
دولت س��یزدهم به مردم شهرس��تان چرداول اس��ت .سیدجواد
س��اداتی نژاد اظهار داش��ت :دولت س��یزدهم دولتی مردمی و
متعلق به اقش��ار مختلف اس��ت و با حمایت های آنان امور را به
پی��ش م��ی ب��رد و مردم به این دولت و همچنین دولت به مردم
دل بسته هستند.
وی ادامه داد :آب اصلی ترین نیاز مردم و همه جوامع اس��ت،
در ای��ن راس��تا ب��رای تحقق خواس��ته بحق مردم شهرس��تان
چ��رداول پروژه س��د چناره را در دس��ترس تری��ن برنامه برای
رف��ع نیازمن��دی م��ردم یعنی آب دانس��ته و ش��روع ب��کار و به
س��رانجام رس��اندن این س��د بزرگ را یک هدیه ارزش��مند از
دولت س��یزدهم به مردم اس��تان ایالم و بخصوص شهرس��تان
چرداول می دانیم.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد :امسال اعتبار کمی برای این
پروژه در نظر گرفته ش��ده و بخش ناچیزی از آن تحقق یافته
اس��ت،این پروژه هم اکنون با رش��د فیزیکی تنها پنج درصد در
مرحله تجهیز کارگاه است.
مهمترین مشکل کشاورزی استان تهران تغییر
کاربری اراضی است

مع��اون وزی��ر و رئیس س��ازمان تحقیقات ،آم��وزش و ترویج
کشاورزی گفت :مهمترین مشکل کشاوزی استان تهران ،تغییر
کاربری اراضی کش��اورزی و یکی از علل آن ،به صرفه نبودن
کش��اورزی اس��ت .کامبیز بازرگان اظهار داشت :امنیت غذایی
در دنیا از چهار بخش مهم کمیت ،کیفیت ،دسترسی و پایداری
برخوردار است که هر اقدامی در این حوزه با در نظر گرفتن آن
صورت میگیرد .وی اظهار داشت :پیچیدگیهای فنی امنیت
غذایی تمامی کشورها ،حتی آنانی که تحت تحریم قرار ندارند
را با چالش جدی قرار داده و برای مقابله با آن مقاالت زیادی
ارائه ش��ده اس��ت .وی با اش��اره به این که ذینفعان کشاورزی به
چهار دسته تقسیم میشوند اظهار داشت 2 :دسته از این چهار
گروه در مقیاس فنی و  2دسته دیگر در مقیاس کالن ملی قرار
میگیرند .بازرگان گفت :یک طرف تولید غذا ،کشاورزانی قرار
دارند که تالش میکنند تا سود بیشتری کسب کنند و در سوی
دیگر مصرفکنندگان هستند که در تالش برای دسترسی به
مواد غذایی ارزانقیمت هستند.

مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضایی نمایند .در غیر اینصورت با ارائه گواهی
عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض
واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
تاریخ انتشار 1400/07/03:
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر
صفر رضوانی
م الف 1196495 :
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه
ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رس��می مصوب ، 1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه بند پی پالک  4اصلی بخش  2قشالقی
 1608فرعی آقا /خانم اسماعیل باباپور کوشالشاهی فرزند یوسف نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت  3250متر مربع خریداری بدون واس��طه با
واسطه از امیر اسحقی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 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 است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه
متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم
اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید
حدود ،واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/07/ 03 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/17 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
مفقودی
کارت خودروی سواری پژو  206حاچ بک مدل1399سفید روغنی به شماره شاسی
 NAAPO3EEIL1008412ش��ماره موتور 182A0095305وش��ماره پالک 85ایران
338ص  89متعلق به اینجانب مریم رضایی به ش��ماره ملی 3660026492مفقود واز
درجه اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی
برگسبز/سندکمپانیخودرویسوارینیسانتیپماکسیما_ATمدل1388رنگسفید
روغنی به شماره شاسی PKLHA33CDL818193شماره موتور VQ30009664Q
ش��ماره پالک  85ایران 983ص  51متعلق به اینجانب محمد ناروئی به ش��ماره ملی
3660599141مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.
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سالمت
پايش در مدارس ضرورت دارد

ریی��س کمیته کش��وری اپیدمیولوژی کرونا ضمن
تش��ریح وضعی��ت کرون��ا در کش��ور و توصی��ه به
شکلگیری نظام پایش و مراقبت کرونا در مدارس،
گفت :واکسیناسیون بویژه بر کاهش موارد مرگ و
بستری موثر است ،ولی به تنهایی کافی نیست و با
اینکه پوش��ش واکسیناسیون درحال افزایش است
ولی هنوز متاس��فانه حدود  400مرگ کرونا مثبت
در کش��ور داریم که بیش��تر در مناطق غربی و شمال
غربی کشور رخ میدهد.
دکترحمیدسوری-بااشارهبهاینکهاکثرمنحنیهای
کشوری نشان میدهد که از پیک پنجم عبور کردیم،
گفت :البته این به معنای آن نیست که در همه کشور
این اتفاق افتاده اس��ت .در مناطق غرب و ش��مال
غربی کش��ور همچنان مناطقی داریم که وضعیت
نگران کنندهای دارد و هنوز تختهای بس��یاری از
بیمارس��تانها توسط بیماران کرونایی اشغال است.

خطر عادیانگاری شرایط کرونا

وی اف��زود :علیرغ��م نگرانیها اما آنچه که اکنون
مهم اس��ت این اس��ت که روند بس��تری بیماران در
حال کاهش است؛ البته میزان مرگ و میر به کندی
در حال کاهش اس��ت و این نش��ان میدهد آنگونه
که انتظار داش��تیم افزایش واکسیناسیون نتوانسته
به س��رعت اثر معنیداری بر مرگها داش��ته باش��د
و تغییر س��ریعی ایجاد کند ،اما امیدواریم با افزایش

تیراژ واکسیناس��یون ،س��ایر مداخالتی هم که باید
صورت گیرد مورد غفلت واقع نشود و با بسته ترکیبی
از اقدامات موثر در کاهش موارد مرگ و بس��تری،
سرعت بهبود شرایط را بیشتر کنیم.

 دچار عادیانگاری نشویم

س��وری درباره ویژگیهای عادی س��ازی ش��رایط
زندگ��ی با گس��ترش واکسیناس��یون کرونا ،اظهار

قاب روز مار پیتون  9متری در اندونزی -خبرگزاری فرانسه

ورزش

ک��رد :طبیع��ی اس��ت که هم��ه جوام��ع در تالش
هس��تند که به س��مت ش��رایط عادی پیش بروند.
تالش برای رسیدن به شرایط عادی با عادیانگاری
شرایط متفاوت است؛ باید برای عادی شدن شرایط
ت��الش کنی��م اما نباید دچار عادیانگاری ش��ویم.
مرز بین این دو این است که چه ساز و کاری فراهم
شده باشد تا کمترین خطر ما را تهدید کند.
ب��رای مث��ال باید نظام پایش و مراقبت مس��تمر در
م��دارس دای��ر کنیم که به مح��ض اینکه تغییرات
و آش��فتگیهایی رخ داد ،واکن��ش س��ریع داش��ته
باش��یم .مدارس باید اختیارات بومی بیشتری داشته
باش��ند ،درس��ت است که وضعیت بیماری در کشور
الگوی کلی دارد ولی تنوع عوامل مختلف در کشور
سبب میشود خیلی به یک بخشنامه واحد برای کل
کشور امیدوار نباشیم و انتظار نداشته باشیم در همه
جا یک پاسخ واحد بگیریم.

ماموريت مهم مرد سال سابق آسيا در تيم اميد ايران
نشریه بیلد آلمان به حضور مهدی مهدوی
کی��ا در راس هدای��ت تیم مل��ی امید ایران
اش��اره ک��رد .تی��م ملی فوتبال امی��د بعد از
ناکام��ی در صع��ود به المپیک  2020و بیش
از یک سال و نیم تعطیلی ،باالخره تمرینات
خ��ود را ب��رای حضور در مس��ابقات آتی زیر
نظر مهدی مهدویکیا ش��روع کرد .نشریه
بیلد آلمان نوش��ت :مهدی مهدوی کیا مرد
س��ال  2003فوتبال آس��یا حاال در کش��ور
خودش مس��ئولیت بس��یار مهمی دارد و آن
هم رس��اندن تیم المپی��ک فوتبال ایران به
بازیهای المپیک پاریس است .او مدتی است

تكنولوژی

سيستم مديريت يکپارچه  /کد /10/25/00ف

آگهی تجدید مناقصه عمومی
يک مرحله ای (شماره /98آ ج)1400/

كوچكترين پرنده جهان يك ريزتراشه است
یک ریزتراش��ه با ظاهری ش��بیه به پره های هلیکوپتر
کوچکترینمحصولدردنیااستکهازقابلیتبرخاستن
از زمین و پرواز برخوردار است.مهندسان دانشگاه نورت
وسترن آمریکا برای نخستین بار ریزتراشهای ساختهاند
که قادر به پرواز کردن است .ریزتراشه مذکور که با الهام
گرفتن از بذرهای پراکنده شونده در هوا پس از وزش باد
ساخته شده ،دارای پروانههای کوچکی است که میتوانند از باد برای حرکت
در هوا کمک بگیرند .در س��الهای اخیر محصوالت الکترونیکی متنوعی
ساخته شدهاند که بسیار کوچک هستند و این تولیدات چند میلیمتری ساخت
انواع وسایل برقی بسیار کوچک و قابل حمل را ممکن کردهاند .از این ابزار
برای تولید ایمپلنتهای سازگار با بدن و محصوالت کنترل و پایش محیط

زیس��ت استفاده شده است .این ریزتراشه پرنده شباهت
زی��ادی ب��ه بذر گیاهانی مانند درخت افرا دارد که به طور
مستقیم بر روی زمین نمیافتند و همراه با وزش باد به
نقاط دوردس��ت منتقل میشوند.محققان با مدل سازی
رایانهای این دانههای بذر ریزپردازنده ای تولید کردهاند
که سه بال پرنده کوچک به دور آن کشیده شده و همه
اجزای این مجموعه بر روی یک الیه الستیکی مونتاژ شده که کمتر از یک
میلیمتر ضخامت دارد .محققان با افزودن یک تراشه ،یک منبع تأمین برق،
یک حافظه و آنتن به این ریزتراشه پرنده از آن برای شناسایی ذرات موجود
در هوا ،وضعیت  pHآب و غیره استفاده کردهاند .لذا با پرتاب این ریزتراشهها
در هوا از آنها میتوان برای جمعآوری اطالعات استفاده کرد.

آگهیتجدیدفراخونارزیابیکیفیوفروشاسنادمناقصهعمومی
دو مرحله ای

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

محل اجرا

20ت56/ت 1400/فردوسیه و روستاهای تابعه
21ت55/ت 1400/

صفادشت

مبلغ براورد اولیه(ریال)
براساس فهرست بهای پایه سال 1400

مبلغ تضمین فرایند ارجاع
کار(ریال)

مدت زمان انجام
عملیات(ماه)

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی

31/247/906/075

1/070/000/000

18

ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ 1400/ 7/25

55/840/534/499

1/810/000/000

18

ساعت 9/30صبح روز یکشنبه مورخ 1400/ 7/25

 -1محل تأمین اعتبار :اعتبارات جاری
 -2الزامات مورد نظر کارفرما :دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری یا نامه موقت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اس��ناد مناقصه ،دارا بودن رتبه 5رس��ته آب از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور ،داش��تن گواهینامه صالحیت
پیمانکاری از شرکت مهندسی آبفای کشور یا مندرج بودن نام مناقصه گران در فهرست سایت  water.nww.irبه عنوان تایید صالحیت شده .
 -3تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارمی تواند به یکی از انواع ذیل می باشد :

)1فیش واریزی به حس��اب ش��ماره  117-4-60000000-1نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران )2ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کش��ور (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران) در وجه ش��رکت
آبفای غرب استان تهران )3ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران  )4ارائه گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده
 -4ضمن ًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی  ،ارائه شده خارج از بازه زمانی ذکر شده و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
-5مهلت و محل دریافت اسناد  :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/7/10با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی  www.setadiran.irنسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
- 6مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادی  :مناقصه گران می بایست حداکثر تا ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/7/24نسبت به بارگذاری کلیه پاکات پیشنهادی (ارزیابی کیفی ،الف ،ب ،ج) در سامانه ستاد اقدام نمایند.
 -7مناقصه گران میبایست محتویات پاکت الف را پس از بارگذاری در سامانه ستاد در پاکت الک و مهر شده دارای اطالعات کامل شرکت مناقصه گر و مناقصه مربوطه حداکثر تا پایان مهلت ارائه پیشنهاد ها تحویل دبیرخانه این شرکت به نشانی کیلومتر  7جاده مخصوص
کرج – تهرانسر مرکزی  -بلوار اصلی – خیابان شهید علیرضا راسخ مهر( یکم غربی) ساختمان شماره  3تحویل و رسید دریافت نمایند .تلفن تماس  44520061فیزیک پاکات الف می بایست برای هر مناقصه به صورت مجزا تهیه و ارائه گردد.
-8هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی چاپ شده در روزنامه ،بر عهده کارفرما می باشد.
-9به پیشنهادات فاقد امضا،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد  .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
-10تاریخ بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به واجدین شرایط اعالم می گردد.
نشانی های سایت اینترنتی ()http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir
نوبت اول  :شنبه 1400/7/3
نوبت دوم :یکشنبه 1400/7/4

(شماره ) 1400/۲۶

نوب
ت اول

ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران در نظر دارد اجرا و نصب  2000فقره انش��عاب فاضالب خانگی به همراه تهیه 1000فقره کیت کامل انش��عاب فاضالب خانگی و خرید و اجرای ش��بکه جمع آوری
فاضالب در زون  Aشهر مالرد به همراه تضمین عملکرد مطابق نقشه های اجرایی را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:
 -1مبلغ برآورد  ( 68/381/570/876 :شصت و هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و هفتاد هزار و هشتصد و هفتاد و شش) ریال مطابق با فهرست بهای پایه سال 1400
 -2مدت زمان انجام عملیات  6 :ماه شمسی
 -3محل تأمین اعتبار :اعتبارات جاری
 -4سطح بازرسی  2مورد نظر کارفرما می باشد
 -5الزامات مورد نظر کارفرما :دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اسناد مناقصه ،دارا بودن رتبه 5رسته آب از سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور،
 -6مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار( 2/114/000/000 :دو میلیارد و یکصد و چهارده میلیون) ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد :
-1فیش واریزی به حس��اب ش��ماره  117-4-60000000-1نزد بانک س��ینا ش��عبه اکباتان به نام ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران )2ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کش��ور
(دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران )3ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی (دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)
در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران  )4ارائه گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی
ضمن ًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده  ،سپرده های مخدوش  ،سپرده های کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7مهلت و محل دریافت اسناد  :متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت  14روز شنبه مورخ  1400/7/10با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی  setadiran.irمراجعه
و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند .تلفن تماس44508336-9
- 8مهلت و محل تحویل کلیه پاکات پیش�نهادی  :مناقصه گران می بایس��ت حداکثر تا س��اعت  14روز ش��نبه مورخ  1400/7/24نس��بت به بارگزاری کلیه پاکات پیش��نهادی (ارزیابی کیفی ،الف،
ب ،ج) در س��امانه س��تاد اقدام نمایند .ارائه پاکت الف به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان مذکور به دبیرخانه مرکزی این ش��رکت به نش��انی کیلومتر  7جاده مخصوص کرج ،تهرانس��ر مرکزی ،میدان کمال
الملک،خیابان شهید راسخ مهر الزامی میباشد.
-9زمان و محل گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی :پاکات ارزیابی کیفی س��اعت  10صبح روز یکش��نبه مورخ  1400/7/25در محل دفتر قراردادها و بازرگانی ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران و از
طریق درگاه سامانه ستاد گشایش می یابد .
-10زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به مناقصه گران واجد شرایط اعالم میگردد.
-11به پیشنهادات فاقد امضا  ،مشروط  ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد  .سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
نشانی های سایت اینترنتی ()http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir
نوبت اول  :شنبه 1400/7/3
نوبت دوم :یکشنبه 1400/7/4

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول

تاریخ بازگشایي پاکات  :ساعت  14:30روز یکشنبه مورخ  1400/07/25خواهد بود.
قیمتفروشاسنادمناقصه:مبلغ1,000,000ریالواریزيبهحسابشماره1717-111-2262990-7بانک
توسعه تعاون شعبه رجایي شهر کرج  (.به نام آب و فاضالب استان البرز ).
داوطلب�انميتوانن�دب�همنظ�وردریاف�تاس�نادمناقص�هازتاری�خ 1400/07/03ت�اپای�انوق�تاداري
روز چهارش�نبه م�ورخ 1400/07/07ب�ا در دس�ت داش�تن معرف�ي نام�ه به دفتر قراردادهاي ش�رکت آب
وفاضالب اس�تان البرز واقع درکرج -انتهاي بلوارش�هید چمران � س�اختمان ش�ماره یک مراجعه نمایند.
تلفن تماس026-31227151 :
هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهتکسباطالعاتبیشتربهسایتپایگاهملياطالعرسانيمناقصات،بهآدرس()iets.mporg.irمراجعهنمایید.

شرکت آب و فاضالب استان البرز(سهامی خاص)

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه  30007122هستیم.

آگهی مناقصه نوبت دوم
اداره کل میراث فرهنگی  ،گردش��گری و صنایع دس��تی خراس��ان رضوی در نظر
دارد انجام پروژه اجرای فاز یک مرمت و اس��تحکام بخش��ی س��رای عزیز اهلل اف
مش��هد را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (فش��رده) به
اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط و دارای گواهینامه تایید صالحیت با حداقل رتبه
 5مرمت ابنیه تاریخی و یا رتبه  5ابنیه ،از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور
با س��ابقه فعالیت موثر و مس��تند در حوزه مرمت آثار تاریخی  ،واگذار نماید  .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به نش��انی
www.setadiran.irانجام خواهد شد .
 -1شرح مختصر مشخصات کار  :انجام پروژه اجرای فاز یک مرمت و استحکام
بخشی سرای عزیز اهلل اف مشهد اداره کل به شرح اسناد مناقصه .
 - 2مدت زمان انجام کار  6 :ماه کامل شمسی
 -3مبلغ برآورد کل پیمان  12/768/973/813:ریال
 -4مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  638/449/000:ریال
 - 5مهل�ت دریاف�ت اس�ناد  :از تاری��خ درج اولین آگهی تا س��اعت 19:00س��ه
شنبه 1400/07/06می باشد .
م الف 4967 :
شناسه آگهی 1196636 :

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

آگهی فراخون ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای
شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظردارد اجراي عملیات  9751فقره اصالح انش�عاب(تعویض کنتور
خراب و لوازم انشعاب) در محدوده امور آبفا رجایي شهر و مهرشهراز محل منابع داخلي شرکت(تبصره  3و
سرمایه اي) را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه  5در رشته آب واگذار
نماید.
برآورد پروژه ,مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  :برآورد بر اساس فهرست بهاي ابنیه و
شبکه توزیع آب سال  ,1400مبلغ  10,770,556,121ریال و مدت اجراي کار ( 12دوازده) ماه شمسي و
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  453,116,684ریال به صورت واریز نقدي به حساب شرکت ,ضمانتنامه
بانکي یا چک تضمین ش�ده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه ش�ده نزد ش�رکت آب و فاضالب اس�تان
البرز مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه  :تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ  1400/07/24و محل تحویل اسناد اداره
دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

نوب
ت اول

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران در نظر دارد عملیات برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری ( شامل عملیات نگهداری و تعمیرات ،تامین آب ،رفع حوادث شبکه توزیع ،خطوط انتقال و انشعابات آب وحفظ و حراست از تاسیسات منابع تولید و مخازن و کنترل شبکه
توزیع از لحاظ کمی و کیفی و انجام فعالیتهای سرمایه ای) را به شرح ذیل و از طریق فراخوان عمومی دو مرحله ای واگذار نماید:

شماره مناقصه

که هدایت این تیم را بر عهده گرفته اس��ت
و قصد آوردن دو دس��تیار آلمانی نیز به تیم
امی��د را دارد ت��ا بتوان��د با تمام قوا این تیم را
آماده حضور در رقابت ها کند و ایران بتواند
بعد از سالها ،حضور در المپیک را در فوتبال
تجرب��ه کن��د .مهدوی کی��ا که در تیم های
پای��ه هامبورگ تجرب��ه مربیگری دارد و با
آکادمی کیا توانس��ته کار و تجربه و سرمایه
گ��ذاری زی��ادی را در زمینه اس��تعدادیابی
در فوتب��ال ایران انجام دهد ،امیدوار اس��ت
بتواند در رساندن تیم امید ایران به المپیک
موثر باشد.

شرکت ملي گاز ایران
شرکت گاز استان بوشهر

 -6مح�ل دریاف�ت اس�ناد  :س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به نش��انی
 www.setadiran.irو محل پاس��خگویی به س��واالت  :مش��هد ،بلوار ش��هید
صادقی  ،اداره کل میراث فرهنگی گردش��گری و صنایع دس��تی خراس��ان رضوی
واحد قراردادها
تلفن تماس 05137269501 :
- 7مهل�ت ومح�ل تحوی�لپیش�نهادها  :پاک��ت ال��ف و مدارکش��رکت تا
ساعت 14:30روز سه شنبه مورخ1400/07/20درمحل
دبیر خانه اداره کل و بارگذاری پاکات و اس��ناد مناقصه تا س��اعت14:30همان روز در
سامانه ستاد .
 - 8تاریخ بازگش�ایی پیش�نهادها  :س��اعت  10:00صبح روز چهار ش��نبه
مورخ 1400/07/21در محل سالن جلسات اداره کل
ش��رکتهای متقاضی می بایست در سایتhtt;iets.mporg.irتحت عنوان پایگاه
مل��ی اط��الع رس��انی مناقص��ات نیز ثبت نام و کد رهگیری را ب��ه امور قراردادها ارائه
نمایند .
سایر توضیحات در شرح اسناد مناقصه .

اداره كل ميراث فرهنگی  ،گردشگری و صنايع دستی خراسان رضوی

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي ()00/08

نوب
ت اول

شرکت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذیل را براساس مشخصات و شرایط کلي مندرج در جدول و از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.
نام و نشاني مناقصه گزار

شرکت گاز استان بوشهر – بوشهر – فلکه قدس – بلوار رئیسعلی دلواری –نرسیده به چهارراه کشتیرانی

1
2

شرح خدمات

خرید  35000عدد یونیون مفصلی  1اینچ

3

نوع مناقصه

یک مرحله اي

4

مکان توزیع و تحویل اسناد

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)

5

آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)

تا ساعت  08:00روز شنبه 1400/07/10

6

آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)

تا ساعت  08:00روز یکشنبه 1400/07/25

7

اولین روز توزیع اسناد

چهارشنبه 1400/07/28

8

آخرین روز توزیع اسناد

شنبه 1400/08/01

9

مکان تحویل ضمانتنامه و زمان تحویل پیشنهادها

دفتر امور حقوقی و قراردادهای شرکت گاز استان بوشهر  -شنبه 1400/08/15

10

مکان و زمان گشایش پیشنهادها

سالن کنفرانس شرکت گاز استان بوشهر – شنبه 1400/08/15

11

برآورد اولیه

 18,550,000,000ریال

12

نوع و میزان تضمین شرکت
در فرایند ارجاع کار

ضمانتنامه معتبر بانکي _  928 ,000,000ریال

13

میزان پیش پرداخت

به میزان (بیست و پنج)  25درصد مبلغ اولیه پیمان

14

رتبه بندي

دارای گواهینامه فعالیت از وزارت صمت-دارای تاییدیه تولید(تامین) کاال
با استاندارد IGS-M-PL-037در خصوص موضوع مناقصه از شرکت ملی گاز ایران

15

شماره فراخوان در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران)

2000091368000013

قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

16

از کلیه ش��رکت ها/پیمانکاران واجد ش��رایط دعوت مي ش��ود جهت اعالم آمادگي و ش��رکت در مناقصه از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.SetadIran.irاقدام نمایند تا پس از
بررسي اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي از شرکت هاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل آید.
تلفن تماس 07731664291 -07733337603 :
فکس  077-33330964 :شماره تاییدیه فکس 077-31664115 :
شناسه آگهی 1196193:

روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر

