پليس فتا خبرداد:

14

دستگيري
 ۷۰۰توزيعکننده
داروهاي تقلبي
درعمليات پانجيا

بخش اجتماعي:معاون اموربين الملل وحقوقي پليس فتا ناجا گفت :درعمليات پانجياي۱۱
پليس فتا توانست بيش از ۹هزار وب سايت داخلي وخارجي رصد وبيش از ۷۰۰نفردر رابطه
با توزيع داروي تقلبي دستگيرشدند.به گزارش خبرنگارما ،به نقل ازپايگاه خبري پليس،
سرهنگ حسين رمضاني گفت :عمليات پانجيا عملياتي است که هرساله با هدف مبارزه با تبليغ
وفروش آنالين داروهاي تقلبي وغيرمجازصورت مي پذيرد.وي تصريح کرد :درعمليات پانجيا،
اقدامات موثري براي مقابله با داروخانه هاي غيرمجاز ،سرويس دهندگان اينترنتي ودرگاه هاي
پرداخت مرتبط با فروش وتبليغ آنالين داروهاي تقلبي وغيرمجازصورت مي گيرد.وي ادامه داد:
اقدامات پليس فتا باعث پيشگيري ومبارزه موثربا اين پديده شوم که مستقيما سالمت افراد را
هدف قرارمي دهد ،شده است.سرهنگ رمضاني عنوان داشت :درعمليات پانجياي ۱۱درسال
جاري ،پليس فتا توانست با همکاري رده هاي اين پليس دراستانهاي مختلف بيش از ۹هزار

اجتماعي

وب سايت ولينک مبتني بر وب سايت داخلي وخارجي را رصد کند که ازاين تعداد ۶۲۰مورد با
دستورات مقامات قضائي مسدود ودرنهايت بيش از ۷۰۰نفرشناسايي ودستگيرشدند که به همراه
بيش از ۱۰۰هزارقلم داروي تقلبي وغيرمجازدراختيارمقامات قضائي قرارگرفته اند.وي افزود:
درعمليات پانجياي ۱۱درسطح جهاني نيز ۱۶هزارلينک تحت وب رصد شد که بيش از ۳هزارو۷۰۰
مورد مسدودسازي صورت گرفت ومقادير بسيار زيادي داروهاي تقلبي وغيرمجاز کشف ومجرمين
مربوطه دستگيرشدند.سرهنگ رمضاني تصريح کرد :بهترين عملکرد پليس فتا درسطح استانها
مربوط به خراسان رضوي ،تهران ،آذربايجان غربي ،فارس وهمدان است که البته دردستگيريهاي
انجام شده  ۷۵درصد مجرمان را آقايان و  ۲۵درصد هم خانم ها تشکيل مي دهند.وي اضافه كرد:
بيشترمجرمان ازشبکه هاي اجتماعي اينستاگرام وتلگرام به عنوان بستري مناسب به منظوراعمال
مجرمانه خود استفاده کرده اند.

خبر »

استفاده ازنخهاي جراحي بيکيفيت
دراتاق عمل بيمارستانها

»

يكشنبه  20آبان 1397
 3ربيع االول  11-1440نوامبر - 2018سال سي و سوم-شماره 9356

رئيس هيئتمديره صنايع داروهاي انساني مطرح کرد:

» خبر

افتتاح دو هزار واحد مسکوني براي زلزلهزدگان درکرمانشاه
 2هزارمسکن احداثي مددجويان مناطق زلزلهزده استان کرمانشاه با حضور
رئيس کميته امداد کشورافتتاح شد.به گزارش فارس ،پرويزفتاح به منظورتحويل
2هزارواحد مسکوني بازسازي شده به مددجويان زلزلهزده استان کرمانشاه صبح
ديروزبه روستاي گورسفيد ،دومين شهرمقاوم کشورگيالنغرب سفرکرد.مراسم
افتتاح منازل مددجويان زيرپوشش کميته امداد درشهرستانهاي گيالنغرب،
قصرشيرين ،ثالث باباجاني و داالهو به صورت نمادين درروستاي گورسفيد
شهرستان گيالنغرب با حضورفتاح ،مسئوالن کشوري ،استاني و شهرستاني
برگزارشد.براساس اين گزارش ،درمجموع تاکنون 2هزارو 500واحد تخريبي
مددجويان زلزلهزده زيرپوشش کميته امداد امام خميني(ره) استان کرمانشاه
افتتاح شده ومابقي نيزتا آخرسال تحويل داده ميشود.

رحماني فضلي ۱۴:استاندار مشمول
قانون منع بهکارگيري بازنشستگان هستند
وزيرکشوربا بيان اينکه ١٤نفرازاستانداران مشمول قانون منع به کارگيري
بازنشستگان هستند ،گفت :گزينههايي را آماده داريم وآنها را به دولت ارائه
ميکنيم.به گزارش مهر ،عبدالرضا رحماني فضلي درحاشيه گردهمايي استانداران
سراسرکشور ،اظهارداشت :درجلسه با استانداران ،معاونين سياسي واقتصادي ،موضوع
معطوف به تحليل شرايط اقتصادي ،نوع همکاريها ،توانمنديها وظرفيت هايي
که استانهاي ما دراين شرايط مي توانند داشته باشند ،بود.وي ادامه داد:
همچنين ١٤نفرازاستانداران مشمول قانون منع به کارگيري بازنشستگان
هستند که اين جلسه به نوعي جلسه خداحافظيشان بود که آرزوي توفيق
وخدمت بيشتربه نظام جمهوري اسالمي را براي آنها داريم.

آغازمرمت و بهسازي خانه استاد لرزاده

بخش اجتماعي :ساماندهي وبهسازي خانه استاد لرزاده تحت عنوان "خانه
معمار"دردستورکارمعاونت شهرسازي ومعماري شهرداري تهران قرارگرفت.به
گزارش خبرنگارما ،درجلسه ساماندهي وبهسازي خانه استاد لرزاده «خانه معمار»
شهابيان مديرکل برنامه ريزي وتوسعه شهري ،اظهارکرد :براساس مصوبه 15فروردين
سال 96شوراي اسالمي شهرتهران ،معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري تهران
موظف شد پس ازتحويل خانه استاد لرزاده ازسوي شهرداري منطقه 7وهمچنين
پس ازتأمين اعتبارمورد نياز ،نسبت به ساماندهي وبهسازي ونيزتشکيل هيئت
مؤسس آن اقدام کند.وي افزود :برهمين اساس طبق پيگيريهاي به عمل آمده
ازسوي معاونت شهرسازي ومعماري ،ساختمان استاد لرزاده درنيمه دوم مهرماه
سال جاري ازسوي شهرداري منطقه  7تحويل حوزه معاونت شهرسازي ومعماري
شد .شهابيان گفت :برنامه ريزي جهت چگونگي بهسازي عمارت قديم استاد لرزاده
درحال انجام است ومأموريت اين مهم با همکاري شهرداري منطقه  7ومديريت
بافت وبناهاي تاريخي شهرتهران انجام خواهد شد.

دروغ آشکارآمريکاييها درباره عدم تحريم دارويي ايران

رئيس هيئت مديره سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي
انساني ،تاکيد آمريکاييها برعدم تحريم دارويي ايران را
نه تنها يک بازي رسانهاي ،بلکه دروغي آشکارتوصيف کرد.
يزاده درگفتوگوبا ايسنا ،درارتباط با مسائل
عباس کبرياي 
مختلفي که درمورد تحريم دارويي ايران ازسوي آمريکاييها
مطرح ميشود واينکه مقامات آمريکايي ميگويند ايران را
تحت تحريم دارويي قرار ندادهاند ،تصريح کرد :درست است
که ترامپ اعالم کرده است ايران را تحت تحريم دارويي

قرارندادهاند اما عمال زمانيکه انتقال پول ممکن نيست
وتحريم بانکي مدنظر قرارميگيرد ،چه دربخش تامين
مواد اوليه براي توليد دارو وچه درحوزه تامين قطعات
وماشينآالت ،مشکل به وجود آمده وعمال امکان تهيه
وتامين ملزومات توليد داروفراهم نخواهد بود.وي ادامه داد:
بايد بدانيد که ما درخصوص برخي قطعات وماشين آالت
توليد دارو وابسته به اروپا هستيم وزمانيکه انتقال پول
به راحتي صورت نگيرد ،حتي اگرمواد اوليه هم موجود
باشد اگرشما نتوانيد ماشينآالت وقطعات داروسازي را
دراختيارداشته باشيد ،امکان توليد فراهم نيست.کبرياي يزاده
با تاکيد براينکه به طورحتم تحريمهاي بانکي عاملي براي
آسيب به تامين داروي مردم درايران خواهد بود ،اظهارکرد:
دراين خصوص فعاليتهاي جهاني مدنظرقرارگرفته وبه
سازمان ملل وسايرنهادهاي بشردوستانه نامهنگاري شده
است چرا که اين اقدام آمريکاييها عملي غيرانساني،
غيرقانوني و برخالف مقررات جهاني است.

ک رباسچي:

انتخاب پنج نامزد شهرداري تهران سياسي است؛ تعارف نداريم
دبيرکل حزب کارگزاران سازندگي با بيان اينکه انتخاب
 ۵نامزد شهرداري تهران سياسي است ،گفت :همه
سياسي هستند تعارف نداريم ،نحوه انتخاب ونوع برخورد
سياسي است.غالمحسين کرباسچي در گفتوگوبا فارس،
درخصوص گزينههاي شهرداري تهران ،گفت :قصد ندارم
درمورد گزينهها صحبت کنم اما توصيه ما به شورا اين
است که تالش کنند افراد کارآمد وآشنا به مسائل
شهري انتخاب شوند واين حرفها بيش از 10بار زده
شده است.وي درباره انتخاب ۵گزينه شهرداري تهران،
گفت :همه سياسي هستند تعارف نداريم .افرادي که
انتخاب ميشوند ،نوع انتخاب ونوع برخوردها سياسي است.
کرباسچي درخصوص نامزدي آخوندي براي شهرداري
تهران ،گفت :دراين باره نظري نميدهم وتأکيد ميکنم
که راجع به گزينهها صحبت نميکنم .دبيرکل حزب
کارگزاران سازندگي ادامه داد :درمجموع فکر ميکرديم
اگرروزي محسن هاشمي وارد شهرداري شود به دليل

مديرعامل صندوق بازنشستگي خبرداد:

راهاندازي هلدينگهاي جديد دربازارهاي آسيايي

سابقه آشنايي با مسائل شهري ومديريت شهري گزينه
بهتري بود .حال اعضا تصميم گرفتند ازداخل شورا کسي
خارج نشود ،اينکه چقدراين موضوع درست است نم يدانم.
اما من اين موضوع را قبول ندارم؛ اينکه نگذاريم يک نفر
ازشورا خارج شود تا فرد ديگري با يک گرايش سياسي
مختلف وارد شورا شود ،درست نيست اما درنهايت تصميم
شوراست وبايد به نظرشورا احترام گذاشت اما به نظر
بنده حسن هاشمي گزينه بهتري بود.

کدخدايي:

سخنگوي شوراي نگهبان گفت :مدعيان تقلب درانتخابات
۸۸هيچ سندي ندادند .به گزارش فارس ،عباسعلي کدخدايي
درنشست خبري درپاسخ به اظهارنظريکي ازفعاالن سياسي
کشوردرباره اضافه شدن هشت ميليون رأي به آراء در
انتخابات رياست جمهوري سال  88گفت :چرا ايشان
ادعا نکرده است که 100ميليون رأي بهآراء اضافه نشده
است؟ وي ادامه داد :آيا اگرديگران درباره ايشان ادعايي
بکنند ونسبت ناروايي به ايشان بدون استنادات بدهند
آيا واجد اهميت است يا اساسا درست است؟ سخنگوي
شوراي نگهبان گفت :بزرگتر ازاين ادعاها درسال  88درباره
صحت انتخابات مطرح شد اما هيچ استناداتي هم درباره
انها ارائه نشد و زشت است که دوباره چنين ادعاهايي
تکرارميشود .کدخدايي همچنين با اشاره به روند بررسي
اليحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي
تروريسم (سي اف تي) گفت :شوراي نگهبان نسبت به اليحه
مبنياً
«سي اف تي»  11ايراد اصلي گرفته و  11ايراد ديگر ّ
به 11ايراد اول گرفته شده وبه اين 11مورد استناد شده
است ،اگرمجلس 11مورد ايراد اول را رفع کند ،ايرادات
خود به خود رفع ميشود.وي درپاسخ به اين سؤال که

مدعيان تقلب درانتخابات ۸۸هيچ سندي ندادند

اعالم نظرشوراي نگهبان درباره اليحه الحاق به سي اف
تي گفت :مجمع تشخيص مصلحت نظام نظراتش درباره
اليحه را در روز 13آبان براي ما ارسال کرد ومنتظربوديم
که نظرات را کامل براي مجلس ارسال کنيم.سخنگوي
شوراي نگهبان گفت :به دليل اينکه  6آبان مهلت 20روزه
شوراي نگهبان براي بررسي اين اليحه تمام ميشد ،بنابراين
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شركت سهامي آب منطقهاي گيالن در نظر دارد اقالم ضايعاتي واقع در امور سدهاي گيالن در منجيل به شرح ذيل را از طريق سامانه تداركات
الكترونيكي دولت به شماره فراخوان  100971076000002از طريق فراخوان مزايده عمومي يك مرحلهاي به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.
كليه مراحل برگزاري فراخوان مزايده از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي (ستاد ايران) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
الزم است مزايدهگران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه ،مراحل ثبتنام در سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت
در مزايده محقق سازند .به پيشنهادهاي واصله خارج از سامانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيشنهادهايي كه بعد از مهلت مقرر
واصل شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
دهگزار :شركت سهامي آب منطقهاي گيالن  -رشت بلوار امام خميني ،تلفن 013-33669021
نام و نشاني دستگاه مزاي 
موضوع مزايده :فروش اقالم ضايعاتي امور سدهاي گيالن در  3گروه مستقل به شرح جدول ذيل:
گروه

شرح اقالم

مقدار تقريبي (كيلوگرم)

قيمت واحد (ريال)

قيمت كل (ريال)

تضمين شركت در مزايده

1

آهنآالت

194000

 20000ريال

 3/880/000/000ريال

 194/000/000ريال

2

آلومينيوم

4000

 300000ريال

 800/000/000ريال

 40/000/000ريال

3

مس روكشدار

2000

 220000ريال

 440/000/000ريال

 22/000/000ريال

مالك تعيين برنده در هر گروه قيمت كل پيشنهادي ميباشد.
به پيشنهادهاي پايينتر از قيمتهاي پايه اعالم شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ارائه سپرده شركت در مزايده ميبايست به يكي از طرق زير صورت پذيرد:
الف :ارائه فيش واريزي به شماره حساب جاري سيبا  2175084406002نزد بانك ملي شعبه گيل رشت  -كد 3716
ب :ارائه ضمانتنامه معتبر بانكي
در صورت ارائه ضمانتنامه بانكي حداقل مدت اعتبار از زمان برگزاري مزايده ميبايست به مدت سه ماه بوده و براي سه ماه ديگر قابل تمديد
ميباشد.
** مطابق قوانين و مقررات موضوعه مبلغ ماليات بر ارزش افزوده نيز بر عهده برنده مزايده بوده و ميبايست به حساب مربوط واريز گردد.
** هزينه كارشناسي به مبلغ  19/600/000ريال و هزينه آگهيهاي روزنامه بر عهده برندگان مزايده ميباشد كه به نسبت بين آنها تسهيم خواهد
شد.
روش دريافت وجه %100 :قيمت پيشنهادي هر يك از گروهها ميبايست قبل از تحويل اقالم هر گروه به صورت نقدي حداكثر ظرف مدت  7روز
توسط برنده مزايده به حساب مربوطه واريز گردد( .براساس شرايط مندرج در اسناد مزايده)
زمان بازديد :متقاضيان ميتوانند از تاريخ  97/08/21لغايت  97/08/30همهروزه به استثتناء روزهاي پنجشنبه و جمعه و تعطيالت رسمي در
ساعات اداري با هماهنگي امور سدهاي گيالن واقع در منجيل نسبت به بازديد اقدام نمايند.
شرايط كلي شركتكنندگان :شركتكنندگان بايد به سن قانوني انجام معامله رسيده و منع قانوني براي انجام معامله نداشته باشند.
تاريخ ،مهلت و محل دريافت اسناد مزايده از طريق سامانه :متقاضيان ميتوانند از ساعت  8صبح روز دوشنبه مورخ  97/08/21لغايت پايان وقت
اداري ساعت  15روز چهارشنبه مورخ  97/08/30با واريز مبلغ  350/000ريال به حساب شماره  2175084411006به نام درآمد متفرقه شركت سهامي
آب منطقهاي گيالن نزد بانك ملي شعبه گيل (كد  )3716و همزمان از طريق مراجعه به سامانه ستاد ايران به آدرس  www.setadiran.irبراي
دانلود اسناد مزايده اقدام نمايند.
تاريخ مهلت ،محل تحويل و تاريخ بازگشايي اسناد مزايده :مزايدهگران ميبايست اسناد مزايده را تكميل و ضمن بارگذاري كليه اسناد مزايده در
سامانه تداركات الكترونيكي دولت تا پايان وقت اداري ساعت  15روز شنبه مورخ  97/9/10اقدام نموده و نسبت به ارسال پاكات الك و مهرشده
الف (اصل تضمين شركت در مزايده) و پاكت ب (اسناد مزايده) نيز در مهلت مقرر تعيين شده به دبيرخانه حراست شركت سهامي آب منطقهاي
گيالن واقع در رشت  -بلوار امام خميني (ره) اقدام و رسيد دريافت دارند .پيشنهادهاي واصله راس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ 97/09/11
در كميسيون مزايده بازگشايي ميگردد .حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاددهندگان در جلسه افتتاح پاكت ج پيشنهادها با ارائه
معرفينامه مجاز ميباشد.
مدت اعتبار پيشنهادات 180 :روز بعد از آخرين موعد تسليم پيشنهاد ميباشد.
 ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده درج شده است. شركت كليه افراد حقيقي و حقوقي به استثناء كاركنان دولت بالمانع است. متقاضيان ميتوانند براي كسب اطالعات بيشتر با شماره  01333660913تماس حاصل نموده و يا به سايتهاي ذيل مراجعه نمايند. اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :تلفن مركز راهبردي و پشتيباني  021-41934ميباشد.آدرس اينترنتي شركت سهامي آب منطقهاي گيالن WWW.GLRW.IR
العرسانيiets.mporg.ir :
آدرس اينترنتي پايگاه ملي اط 
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/20 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/23 :
خ ش97/8/20 :

شركت سهامي آب منطقهاي گيالن

مجمع تشخيص در روز 13آبان نظراتش را براي ما ارسال
کرد وما وقتي نظرات مجمع را دريافت کرديم ،آنها را به
صورت عمومي نيزاعالم کرديم .وي درپاسخ به سؤالي درباره
اظهارنظر رئيس کميسيون امنيت ملي درباره اليحه الحاق به
سي اف تي گفت :شوراي نگهبان پس از ايرادات  22گانه
اعالم کرده است که الحاق به اين کنوانسيون با فرض

رئيس انجمن جراحان پالستيک ايران ضمن هشداردرمورد استفاده
ازنخهاي جراحي بيکيفيت دراتاق عمل بيمارستانها گفت :اين نخهاي
جراحي ازهند وچين وارد شده که هرچند سبب مرگ وميردربيماران
نميشود ولي استفاده ازآنها براي جراحان مشکل است.به گزارش فارس،
علي بيژني ،اظهارداشت :متاسفانه امروزه تعدادي زيادي ازافراد ازحوزههاي
مختلفي همچون بيهوشي ،جراحي عمومي وحتي تکنيسين اتاق عمل وارد
حوزه جراحي پالستيک شده وبرخي ازافراد نيزدرآرايشگاهها عملهاي
زيبايي سرپايي انجام ميدهند .وي افزود :کشورما  360فوق تخصص
حراج پالستيک و زيبايي دارد که افراد براي انجام عملهاي زيبايي
حتما بايد ازوضعيت علمي پزشکان ومجازيا غيرمجازبودن فعاليت آنها
ازطريق سايت سازمان نظام پزشکي يا وزارت بهداشت همچنين انجمن
جراحان پالستيک و زيبايي اقدام کنند .بيژني با اشاره به اينکه ما ازطريق
سازمانهاي مربوطه تالش کردهايم که از فعاليت غيرقانوني افراد درحوزه
جراحي پالستيک جلوگيري کنيم گفت :متاسفانه برخي درفضاهاي مجازي
همچون اينستاگرام فعاليت غيرقانوني انجام ميدهند که پيشگيري هرچه
بيشتر از اين تبليغات امري ضروري به شما رميرود.

غيرقابل اصالح بودن وخالف منافع ملي ايراني بودن
است از اين رو اگر مجلس بتواند ايرادهاي  22گانه را
رفع کند اين ايراد هم رفع شده تلقي ميشود.کدخدايي
درادامه ودرپاسخ به سؤال ديگري اظهارداشت :ماده 6
کنوانسيون سي اف تي هيچ گونه حق شرطي را نپذيرفته
وصرفا درباره ارجاع داوري حق شرط را پذيرفته ازاين رو
فقهاي شوراي نگهبان معتقدند وقتي حق شرطي ازسوي
کنوانسيون پذيرفته نشده است ،اصل ماده برآن حاکم است.
سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به سؤالي ديگرمبني
بر اينکه به چه دليل شوراي نگهبان ايرادهاي مربوط به
اليحه الحاق به «سي اف تي» را درروز 13آبان وپس
ازموعد مقرربه مجلس ارائه کرد،گفت :مجمع تشخيص
مصلحت نظام نظراتش را براي ما نفرستاده بود از اين رو
ما منتظر بوديم تا ايرادات اليحه را به صورت کامل به
مجلس ارائه کنيم.وي افزود :روز دوشنبه  6آبان فرصت
ما به اتمام رسيد و ما ايرادات شورا را براي مجلس ارسال
کرديم ولي مجمع تشخيص عصر شنبه  12آبان نظرات
خود را براي ما ارسال کرد و ما هم در روز 13آبان آن را
به صورت رسمي به مجلس فرستاديم.

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي ماشااله كريمي ساري با ارائه وكالتنامه شماره  267127مورخ
 1397/05/03دفترخانه  64تهران از طرف علي تعقلي برابر تقاضاي وارده
شماره  139785601025024713مورخ  1397/7/18با تسليم استشهاديه
مصدق ذيل شماره  98655مورخ  1397/05/03دفترخانه اسناد رسمي
شماره  64تهران با اعالم اينكه :سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ
يك واحد كارگاه قطعه  16تفكيكي واقع در سمت شرقي طبقه دوم به
مساحت 26/2مترمربع كه از آن مقدار  5/60مترمربع به عنوان بالكن
ميباشد تحت شماره  6فرعي از  683اصلي مفروزي از پالك  110فرعي
از اصلي مذكور واقع در بخش  2تهران ذيل ثبت  492573صفحه 320
دفتر  3320امالك و تحت شماره چاپي  076895به نام علي تعقلي ثبت،
صادر و تسليم گرديده است.
كه اصل سند مالكيت به علت مسافرت مفقود گرديده است طي درخواست
وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك مذكور را نموده است
و در اجراي ماده  120آييننامه اصالحي قانون ثبت (مصوب )80/11/8
مراتب در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاص مدعي
انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد
ظرف مدت  10روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل
سند مالكيت يا سند معامله به اين منطقه واقع در خيابان سيدجمالالدين
اسدآبادي (يوسفآباد) نبش خيابان هفتاد پالك  476تسليم و رسيد اخذ
نمايند بديهي است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض
يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود طبق
مقررات المثني سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار97/8/20 :
د ت97/8/20 :
اردشير شهميرزادي  -رئيس اداره ثبت
مالف17641 :
اسناد و امالك نارمك
آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم مرواريد وفائي طاهر گورابي اصالتا با تسليم دو برگ
استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره  97/5/4-5382توسط دفترخانه
اسناد رسمي شماره  669تهران و برگ تقاضا به شماره وارده -4052
 97/5/6مدعي فقدان اسناد مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان
واقع در طبقه دوم سمت شرقي به مساحت  54/33مترمربع كه مقدار
 2/25مترمربع آن بالكن است قطعه چهارم تفكيكي پالك  15683فرعي
از  123اصلي مفروز و مجزي شده از پالك  14193فرعي از اصلي مذكور
واقع در جنتآباد بخش  11تهران به انضمام انباري شماره  3به مساحت
 3/32مترمربع ذيل ثبت شماره  153089و  1503091صفحات  94و 96
دفتر  753/2امالك و به شمارههاي چاپي  068918و  068919به ترتيب
به نام خانم مرواريد وفائي طاهر گورابي و آقاي امير وفائي طاهر گورابي هر
يك نسبت به سه دانگ ثبت و صادر گرديد و سپس آقاي امير وفائي طاهر
گورابي طبق سند قطعي شماره  79/9/15-4083دفترخانه  510تهران سه
دانگ سهمي خود را به خانم مرواريد وفائي طاهر گورابي منتقل نمود و
تمامي ششدانگ طبق سند رهني شماره  89/2/21-5680دفترخانه 1022
تهران در رهن موسسه قرضالحسنه بسيجيان قرار دارد و هر دو سند به
علت نامعلوم مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت المثني آن را
از اين منطقه نموده است .لذا مراتب در اجراي ماده  120آييننامه قانون
ثبت فقط در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي
ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم و يا
وجود سند مالكيت آن نزد خود ميباشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف
 10روز اعتراض خود را كتبا به ضميمه اصل سند مالكيت به اين واحد ثبتي
تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است اصل سند مالكيت
پس از مالحظه به ارائهدهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه
اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد .در صورت عدم وصول
اعتراض ظرف مهلت مقرر قانوني ،سند مالكيت المثني پالك مذكور صادر
و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
انتشار97/8/20 :
د ت97/8/20 :
ناصري
مالف17640 :
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن

مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري از راهاندازي دبيرخانه صندوق هاي
بازنشستگي آسيايي خبرداد وگفت :دومين بنگاه اقتصادي کشور را دراختيارداريم
وبايد به سمت حضور فعال دربازار پول وسرمايه برويم.جمشيد تقي زاده
درگفتگوبا فارس گفت :صندوق بازنشستگي کشوري آمادگي دارد تا دبيرخانه
صندوق بازنشستگي کشورهاي آسيايي را راه اندازي کند تا ازاين طريق
شرکتهاي پتروشيمي بسياري که درآسيا حرف اول را مي زنند اگربشود
سهامدارما خواهند شد.وي افزود :به طورمثال درگردشگري کشورمالزي درآسيا
خوب است وما مي توانيم بخشهايي ازهلدينگ هوايي خود را دراختيارآنها
قراردهيم ودرمقابل هلدينگي درمالزي برپا کنيم.تقي زاده گفت :همچنين
فوالد چين مناسب است مي رويم وبازارجديدي را درآن منطقه راه اندازي
مي کنيم.مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري گفت :بنابراين تشکيل
دبيرخانه صندوق هاي بازنشستگي آسيايي وتعامل ومشارکت با صندوق ها
درسطح آسيا به منظورهم افزايي واستفاده ازظرفيت هاي موجود ازنفت ،
گازوپتروشيمي گرفته تا گردشگري وحرکت درجهت صندوقهاي بزرگي که
اکنون حرف اول را دراقتصاد بسياري ازکشورها ازجمله ژاپن ونروژمي زنند
درنگاه تازه به صندوق بازنشستگي کشوري خواهند بود.

شهردار تهران خبرداد:

افتتاحکارخانهتوليدمصالحساختمانيازنخاله

شهردارتهران ازافتتاح کارخانه توليد مصالح ساختماني ازنخاله درهفته
جاري خبرداد.به گزارش فارس ،محمدعلي افشاني درمراسم بهرهبرداري
از 4پروژه عمراني شهرتهران اظهار داشت:امروز  4پروژه زيرگذر جنوب
به جنوب بزرگراه يادگار امام (ره) ،پل دوربرگردان غرب به غرب بزرگراه
امام رضا (ع) ،ايمن سازي پلهاي تقاطع بزرگراه شهيد خرازي با رودخانه
ورداورد ومقاوم سازي و بهسازي لرزهاي پل تقاطع بزرگراه شهيد چمران
با بلوارمديريت افتتاح شد.شهردارتهران گفت:اين پروژهها ميتواند درتردد
شهروندان تاثيربهتري داشته باشد وما اجازه نخواهيم داد که درپروژههايي
که آماده افتتاح است ،تاخيري داشته باشيم.افشاني گفت :روزدوشنبه
مهمترين پروژه شهردرحوزه پسماند افتتاح ميشود که کارخان ه تبديل
نخاله به مصالح ساختماني است که 3هزارو 300تن درروزظرفيت توليد
مصالح ساختماني را دارد.شهردارتهران گفت :کارخانه ديگري با 6هزارو600
تن درروزمراحل احداث وافتتاح آن درحال انجام است که درمجموع بتوانيم
روزانه ازنخالهها 10هزارتن مصالح ساختماني توليد کنيم.

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم زهرا شهداد اصالتا و به وكالت از طرف آقاي رضا شهداد طبق وكالتنامه
شماره  44086مورخ 1392/11/10دفترخانه  399تهران برابر تقاضاي وارده
شماره  139785601025025523مورخ 1397/07/25با تسليم دو برگ
استشهاديه مصدق ذيل شماره  39576مورخ  1397/07/25دفترخانه اسناد
رسمي شماره  399تهران با اعالم اينكه :سند مالكيت ششدانگ يك قطعه
زمين به مساحت  79/75مترمربع قطعه چهارم تحت شماره  1744فرعي از
 - 6974اصلي واقع در بخش  2تهران ذيل ثبت  66752صفحه  517دفتر
 - 530امالك و تحت شماره چاپي  703218به نام محمدحسن رفيعي ،ثبت
صادر و تسليم گرديده است سپس معالواسطه طبق سند قطعي 42919
مورخ 1392/03/8دفترخانه  399تهران به خانم زهرا شهداد و آقاي رضا
شهداد به ترتيب  2و  4دانگ مشاع از ششدانگ منتقل شد.
مدعي گرديده است كه اصل سند مالكيت به علت جابجايي مفقود گرديده
است طي درخواست وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پالك
مذكور را نموده است و در اجراي ماده  120آييننامه اصالحي قانون ثبت
(مصوب  )80/11/8مراتب در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه شخص يا
اشخاص مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت
نزد خود ميباشد ظرف مدت  10روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين منطقه واقع در خيابان
سيدجمالالدين اسدآبادي (يوسفآباد) نبش خيابان هفتاد پالك 476تسليم
و رسيد اخذ نمايند بديهي است در صورت انقضا مهلت مقرر و عدم وصول
اعتراض يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود
طبق مقررات المثني سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
تاريخ انتشار97/8/20 :
د ت97/8/20 :
اردشير شهميرزادي  -رئيس اداره ثبت
مالف17642 :
اسناد و امالك نارمك
"آگهي تحديد حدود اختصاصي"
چون تحديد حدود ششدانگ پالك  1806فرعي از سنگ يك اصلي واقع
در فيروزكوه تاكنون به عمل نيامده و تصرفات آقاي خليل مهينراد فرزند
ابوالفضل در ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت  4172مترمربع
از پالك فوق به موجب راي هيات اختالف موضوع ماده  - 147اصالحي
قانون ثبت به صورت مفروز محرز گرديده است و سپس به موجب گواهي
حصر وراثت به شماره دادنامه  1390/5/11-432شوراي حل اختالف منطقه
 5تهران و گواهينامه واريز ماليات بر ارث به شماره 1391/12/13-150159
اداره امور مالياتي  3418تهران آقاي خليل مهينراد فرزند ابوالفضل در
اقامتگاه دائمي خود فوت نموده است وراث حينالفوت وي عبارتند از:
 -1ابوالفضل  -2مهتاش  -3شيرين  -4شهين  -5شهپر  -6شهال شهرت
همگي مهينراد فرزندان متوفي لذا در اجراي تبصره  5ماده  2ماده 147
 اصالحي قانون ثبت تحديد حدود پالك فوق را در روز دوشنبه مورخ 1397/9/12راس ساعت  10/30صبح در محل شروع و به عمل خواهد
آمد از مالكين مجاورين و اصحاب حقوق دعوت ميشود در روز و ساعت
مقرر در محل حضور به هم رسانند .بديهي است طبق ماده  20قانون ثبت
معترضين بايستي از تاريخ تحديد حدود ظرف مدت  30روز واخواهي
خود را به اداره ثبت اسناد و امالك فيروزكوه تسليم نمايند .در غير اين
صورت پس از پايان مذكور نسبت به صدور سند مالكيت به نام متقاضي
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/8/20 :
احمد رحيمي
رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه
د ت97/8/20 :

