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داراي اضافه وزن
وچاقي هستند
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رئيس مرکزتحقيقات بيماري هاي غيرواگيربا اشاره به اينکه 60درصد مردم ايران گرفتاراضافه
وزن وچاقي هستند ،گفت :مصرف دوباردرهفته ماهي ميزان سکته قلبي را کاهش ميدهد.
به گزارش فارس ،فرشاد فرزادفر درمراسم نخستين مجمع سالمت استان تهران اظهارداشت:
شيوع چاقي براساس شاخص توده بدني درنظرگرفته ميشود ودرواقع براساس بررسيهاي
به عمل آمده 22درصد مردم ايران چاق و 60درصد چاق يا داراي اضافه وزن هستند که
اين رقم بين تهران وسطح ملي ميزان هاي برابري را دارد.وي افزود :روستاهاي تهران
درمعرض عوامل خطربيماريهاي غيرواگيربيشتري نسبت به سايرروستاها هستند که اين
مسئله ضرورت توجه بيشتربه اين موضوع را نشان ميدهد.رئيس مرکزتحقيقات بيماري هاي
غيرواگيرادامه داد :هرچه ازسمت فقرا به سمت ثروتمندان پيش ميرويم درحال حاضرچاقي
بيشتراست ولي طي سالهاي آينده فقيرها چاقترشده چرا که براي تأمين نيازهاي خود

اجتماعي

کربوهيدرات بيشتري مصرف ميکنند.فرزادفربيان داشت :تهران شهرمستعدتري براي ابتال به
ديابت بوده ودرحال حاضرجمعيت مبتاليان به اين بيماري درکشور 10درصد ولي درتهران
 13درصد است.وي گفت:البته پرفشاري خون درتهران بهترازمتوسط کشوري بوده واين رقم
درتهران 22درصد ودرکشور 26درصد است.رئيس مرکزتحقيقات بيماري هاي غيرواگيربا
بيان اينکه افراد هرچه ثروتمندترباشند براساس آمارموجود کمترفشارخون ميگيرند،گفت:
درشهرتهران همچون سايرشهرها کمبود فعاليت فيزيکي رايج است و مصرف غذاهاي ناسالم
همچون فستفودها دربروزچاقي واضافه وزن درکنارکمتحرکي موثربوده وبيماريزا است.
فرزادفرعنوان کرد :استعمال سيگاردرتهران باالترازمتوسط کشوري بوده وزنان تهراني نسبت
به زنان کشورها نيزبيشترسيگارميکشند البته بايد درنظرداشت که وضعيت اجتماعي ميتواند
عدهاي را سيگاري کند وبراي عدهاي مانعي دربرابراستعمال سيگارباشد.

خبر »

رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران:

وضعيت سالمتي دراستان تهران خوب نيست

»
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يزدانيتاکيد کرد:

» خبر

ديوان عدالت اداري  ،عوارض جايگزين
نقل و انتقال امالك را ابطال كرد
اخذ عوارض نقل وانتقال امالک توسط شهرداريها درشهرهاي مختلف پيشترازسوي
ديوان عدالت اداري باطل شده بود ومجدد با تغييرنام وتحت عنوان عوارض
صدورپاسخ استعالم واگذاري بها دريافت ميگرديد که اين بارهم درهيئت عمومي
ديوان عدالت اداري باطل شد.به گزارش ايسنا ،به دنبال شکايت سازمان بازرسي
کل کشورازشوراي اسالمي شهرشيراز ودرخواست ابطال مصوبه شماره۹۵/۶۷۶۷
مورخ  ۹۵/ ۱۲/ ۱درخصوص هزينه هاي مربوط به بهاي خدمات صدوروپاسخ
استعالم واگذاري امالک و واحدهاي تجاري از متقاضيان ،هيئت عمومي ديوان
عدالت اداري پس ازبحث وبررسي دراين مورد مقررکرد :با توجه به اينکه
درآراء متعدد هيئت عمومي وضع عوارض براي نقل وانتقال امالک مسکوني،
تجاري ،سرقفلي وغيره درمصوبات شوراهاي اسالمي شهرها مغايرقانون وخارج
ازحدود اختيارات تشخيص وابطال گرديده اند و با تغييرعنوان اخذ وجه براي
نقل وانتقال تحت عنوان بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاري تجاري،
مسکوني وسرقفلي وغيره ماهيت موضوع را عوض نمي کند ،بنابراين اخذ وجه
تحت عنوان بهاي خدمات صدور پاسخ استعالم واگذاري درمصوبه مورد شکايت
به دالئل مندرج دررأي شماره ۲۴۳هيئت عمومي ديوان عدالت اداري وبه جهت
اينکه درنقل وانتقال ،شهرداري خدمات مستقيمي به مالکين ارائه نمي کند تا
مشمول بند ۲۶ماده  ۷۱قانون تشکيالت ،وظايف واختيارات شوراهاي اسالمي
شهرشود ،مغايرقانون وخارج ازحدود اختيارات بوده وابطال مي شود.

رئيس کميته ميراث فرهنگي شوراي شهرتهران عنوان کرد:

کشف جنازه موميايي
دراطراف حرم شاهعبدالعظيم

(ع)

رئيس کميته ميراث فرهنگي شوراي شهرتهران درمورد جنازه موميايي کشف
شده دراطراف حرم عبد العظيم حسني گفت :اين جنازه موميايي شده درپي
حفاري درقسمت غربي صحن شاهعبدالعظيم حسني پيدا شده است.خليل آبادي
درگفتگوبا ايسنا ،با بيان اينکه حفاري به دليل پيدا شدن اين جنازه موميايي
متوقف شده تا مسئوالن مرتبط بتوانند بررسي دقيقتري داشته باشند ،گفت:
برخي احتمال ميدهند که جنازه متعلق به پهلوي اول باشد که به صورت موميايي
شده به تهران آورده شده ودرحرم عبد العظيم حسني دفن شده است.وي با بيان
اينکه جنازه متعلق به هرکسي که باشد به دليل اينکه موميايي شده جنبه ميراثي
دارد وبايد حفظ شود گفت :البته نظرنهايي را بايد کارشناسان ميراث وپزشکي
قانوني بدهند که ببينيم که اين جنازه متعلق به چه کسي است .درهمين زمينه
مصطفي آجرلومعاون تبليغات وارتباطات آستان حضرت عبدالعظيم درگفتگويي
اعالم کرد :درطي مراحل توسعه حرم حفاري نجام نشده است بلکه به صورت عادي
زمين کنده شده است ودراين رابطه هم بقايايي ازيک جسد را پيدا کردهايم که
موميايي نبوده است.وي افزود :چون در نزديک حرم گورستان بوده است اين يک
اتفاق طبيعي است که جسدي درمحدوده پيدا شود ومشخص است که دراجراي
هرطرح توسعه احتمال کشف بقايايي ازاجساد دفن شده باشد.

آمادگي 100درصدي شهرداري براي برگزاري نمايشگاه کتاب تهران

معاون خدمات شهري شهرداري تهران با تاکيد
برآمادگي 100درصدي شهرداري تهران براي برگزاري
سيويکمين دوره نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران
گفت :تمامي اقدامات الزم درکميتههاي شش گانه
شهرداري تهران انجام شده است.به گزارش ايسنا
مجتبي يزداني گفت :اين دوره ازنمايشگاه 12لغايت22
ارديبهشت ماه درمحل مصالي تهران برگزارخواهد
شد.وي افزود :شش کميته خدمات شهري ،حمل ونقل،
عمران وزيرساخت ،فرهنگي واطالع رساني ،فناوري

وايمني انتظامي جهت برگزاري اين نمايشگاه تشکيل
شده است .تمامي ادارات وبخشهاي ذيربط درحوزه
برگزاري اين نمايشگاه دراين جلسات حضورداشتند.
معاونت خدمات شهري شهرداري تهران درخصوص
اقدامات کميته حمل ونقل گفت:خطوط يک وسه
به صورت ويژه درايام برگزاري نمايشگاه فعاليت
خواهد کرد وپارکينگهاي الزم دراطراف نمايشگاه
پيش بيني شده به صورتي که پارکينگ ملت
درظلع شمالي اتوبان همت وپارکينگ حقاني براي
بازديدکنندگان درنظرگرفته شده است.يزداني ادامه
داد :اتوبوسراني نيزبا 15خط ويژه خدمات رابه
بازديدکنندگان نمايشگاه ارائه خواهد کرد وهمه
مناطق شهرتهران را پوشش خواهد داد وسازمان
تاکسيراني هم افزايش ناوگان خود را براي پوشش
مناسب انجام داده است .همچنين سازمان پايانهها
نيزدرايام تعطيل براي برگزاري نمايشگاه تهران
فعاليت خواهند کرد.

فيروزآبادي:

مراجعه به تلگرام ٢٧درصد کاهش يافته است

دبيرشوراي عالي فضاي مجازي خاطرنشان کرد
حدود ۲۷درصد ازبازديد مطالب درتلگرام و ۱۷درصد
ازتوليد مطالب درتلگرام ازبازه زماني ياد شده به
بعد کاسته شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،
ابوالحسن فيروزآبادي اظهارداشت :کوچ مردم به پيام
رسانهاي داخلي نشانه اعتماد آنان است وپيامي
به خارجيها دارد که وقتي تهديدي براي کشورما
ايجاد شود همه با هم دربرابرآن متحد ميشوند.
وى گفت :چهارشنبه بعدازظهرکه دولت اعالم
کرد که ازپيام رسان هاي خارجي خارج ميشود
شاهد يک جنب وجوش جديدي درپيوستن به
پيام رسان هاي داخلي هستيم.دبيرشوراي عالي
فضاي مجازي افزود :ميزان فعاليت کاربران در
پيام رسانهاي داخلي به شدت افزايش پيدا کرده
است.فيروزآبادي با بيان اينکه از لحاظ کمي وکيفي
شاهد جنب وجوش زيادي درپيام رسان هاي داخلي
هستيم ،گفت :حدود ۲۷درصد ازبازديد مطالب

مشاوررئيس سازمان بهزيستي خبرداد:

درتلگرام و ۱۷درصد ازتوليد مطالب درتلگرام
ازبازه زماني ياد شده به بعد کاسته شد.وي افزود:
براساس گزارشي که وزارت ارتباطات وفناوري
اطالعات به ما داده است حدود ۱۰درصد ازپيک
ترافيک تلگرام دراين مدت کاسته شده است
وبيش از اين مقدارشاهد فعاليت کاربران درپيام
رسان هاي داخلي هستيم.دبيرشوراي عالي فضاي
مجازي گفت :درکمتراز ۴روز ۶ميليون نفربه پيام
رسان هاي داخلي اضافه شدند.

رئيس قوه قضائيه:

بايد طرحي براي تأمين امنيت اقتصادي توسط سه قوه تدوين شو د

رئيس قوه قضائيه با تأکيد برضرورت تعامل قوا درتأمين امنيت
اقتصادي وسرمايه گذاري درکشور ،معاون اول خود را مأمورتهيه
طرحي براي پيشبرد اين امرکرد.به گزارش ميزان به نقل از روابط
عمومي قوه قضائيه ،آيت اهلل آملي الريجاني درجلسه مسئوالن عالي
قضائي ،تصريح کرد :تأمين امنيت اقتصادي صرفاً مربوط به قوه
قضائيه نيست .به عنوان مثال درحال حاضربراساس قوانين موجود
برخي دستگاههاي اجرايي نظيربانکها و وزارت اقتصاد ميتوانند
اشخاص را ممنوع الخروج کنند يا ازطريق سازمان ثبت دست
به توقيف اموال بزنند .با توجه به چنين قوانيني پيشنهاد ميکنم
که معاون اول قوه قضائيه نشستهاي مشترکي با مجلس ودولت
برگزارکند تا طرحي براي تعامل وهماهنگي هرچه بيشترقوا درجهت
تأمين امنيت سرمايه گذاري وامنيت اقتصادي تهيه شود.رئيس قوه
قضائيه افزود :برحسب برخي گزارشها درحال حاضرميزان نقدينگي
درکشورحدود ۱۵۰۰هزارميليارد تومان است درحالي که اين ميزان
درسال ۹۲حدود ۷۰۰هزارميليارد تومان بود ودرحال حاضردوبرابرشده
است .بنا به نظربسياري ازمتخصصان وکارشناسان اقتصادي اين
حجم ازنقدينگي موجب تورم ميشود لذا همه بايد دست به دست
هم دهند تا ضمن رفع برخي کاستيها بتوان امنيت سرمايه گذاري
را که موجب رونق کسب وکاردرکشورميشود تأمين کرد .آيت اهلل
آملي الريجاني با اشاره به تالشهاي نيروي انتظامي دربرقراري امنيت

درداخل کشورنيزخاطرنشان کرد :با توجه به برخي حواشي اخيربايد
تأکيد کنم که نيروي انتظامي به عنوان بازوي امنيتي کشورموظف
است اقتدارخود را درهرحال حفظ کند ومن ازبرخي عقب نشينيها
تعجب ميکنم .البته اگردرجايي تخلفي صورت گرفت با اعالم شکايت،
دستگاه قضائي وپيش ازآن بازرسيهاي مربوطه درنيروي انتظامي به
اين تخلف رسيدگي قانوني خواهند کرد .اما اگربنا باشد برخي درمقابل
نيروي انتظامي گردنکشي کنند وازاين طريق با دوقطبي سازي جامعه
تالش کنند که يک بحث فرهنگي را ،سياسي يا اجتماعي جلوه دهند
به هيچ عنوان قابل قبول نيست.رئيس قوه قضائيه با تأکيد برضرورت
اقدام نيروي انتظامي درچارچوب شرع وقانون تصريح کرد :نبايد اجازه
داد که هرکسي درمقابل اقدامات قانوني نيروي انتظامي مقاومت کند
يا مأموري را مورد اهانت قراردهد .نيروي انتظامي به هيچ عنوان نبايد
يک قدم هم عقب نشيني کند .درهيچ کجاي دنيا پذيرفته نيست که
پليس يک کشورهدف هجمه وتوهين قرارگيرد ،زيرا دراين صورت
سنگ روي سنگ بند نميشود وراه برعمل واقتدارنيروي انتظامي
براي تأمين امنيت کشوربسته خواهد شد.رئيس قوه قضائيه درادامه
با تأکيد براينکه تمامي تهديدها عليه کشورقابليت تبديل شدن به
فرصت را دارد ،شرط تحقق اين موضوع را هوشياري ،تدبيرواقدام به
موقع مردم ومسئوالن دانست وخاطرنشان کرد :امروزهمه گروههاي ضد
انقالب ازجمله منافقين را براي برهم زدن امنيت کشور بسيج کرده اند.

آگهي مناقصه عمومي

رئيس دانشگاه علوم پزشکي تهران با تاکيد برلزوم ايجاد همکاري هاي بين بخشي
براي ارتقا وضعيت سالمت گفت :وضعيت سالمتي دراستان تهران خوب نيست.به
گزارش ايسنا ،دکترعباس علي کريمي درمجمع سالمت استان تهران افزود :بايد
توجه کرد که وزارت بهداشت درحدود ۲۵تا  ۳۰درصد درمقوله سالمت قدرت
مانوردارد وتاثيرگذاراست وبيش از  ۷۰درصد عوامل تعيين کننده سالمت خارج
ازعهده وزارت بهداشت است.وي با اشاره به مهمترين عامل مرگوميردرسنين
زير ۴۰سال در ايران ،گفت :تصادفات رانندگي مهمترين علت مرگوميردرسن
زير ۴۰سال است؛ هرچند که در طي چند سال گذشته روي اين موضوع کار
شده است ،اما با اين وجود در سال گذشته بين ۱۶تا ۲۰هزارمرگ ناشي ازتصادف
داشتيم و ۱۰تا  ۱۵درصد اين عدد نيزمجروح ومصدوم ناشي ازتصادفات رانندگي
داشتيم .حال ما فقط کاردرمان را انجام ميدهيم ،اما بايد بدانيم دراين حوزه،
کاربيمارستان در انتهاي زنجيره قراردارد ودهها عامل اعم ازامنيت جادهها،
امنيت خودرو و ...دراين مقوله موثراست.وي ادامه داد :بنابراين اگربتوانيم روي
اين مسئله کارکنيم بايد برروي مقولههاي قبل از درمان متمرکزشويم؛ چراکه
اگرتمام تختهاي بيمارستاني را به تصادفيها اختصاص دهيم بازمشکل حل
نميشود.کريمي گفت :علي رغم اينکه شهرتهران ،شهري برخورداراست اما ما
درتهران مناطقي داريم که وضعيت ازنظرامکانات بهداشت ودرمان وسالمت
وضعيت بدي دارند که اميدواريم با همکاري هاي بين بخشي بتوانيم سطح
سالمت استان تهران را باال بريم.

برهمين مبنا مردم ودلسوزان نظام بايد درصحنه حضورموثروفعال
داشته باشند .ما نميتوانيم اين موضوع را بپذيريم که برخي درداخل
کشورهمان سخنان وتحليلهاي دشمن را ارائه کنند .اگراقدامات
آمريکا ،اروپا ،رژيم صهيونيستي وعربستان سعودي درمقابله با نظام
جمهوري اسالمي ابهاماتي داشت ،برخي تحليلها وتفسيرها قابل
پذيرش بود ،اما درشرايط فعلي که دشمنيها کام ً
ال آشکاروصريح
است ديگرجايي براي تفسيراقدامات وجود ندارد وتحليلهاي همسوبا
مواضع دشمن قابل هضم نيست.آيت اهلل آملي الريجاني با تأکيد بر
اينکه نظام جمهوري اسالمي با محوريت ،ولي فقيه و رهبريهاي
داهيانه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) بايد به صورت يکپارچه
عمل کند ،به جلسه مشترک روز گذشته سه قوه اشاره کرد وگفت:
دراين جلسه نيزبرضرورت همدلي واتحاد قوا تأکيد شد .البته وجود
اختالف سليقه کام ً
ال طبيعي است ،اما درخصوص مسائل اساسي
کشوروبويژه آنچه که به امنيت واقتدار نظام باز ميگردد بايد همه
همدل و يد واحده باشند ودرچارچوب سياستهاي رهبرمعظم انقالب
عمل کنند.رئيس قوه قضائيه درادامه با تأکيد برضرورت تالش هرچه
بيشتردرجهت تأمين امنيت اقتصادي درکشورگفت :اميدوارم معاون
اول قوه قضائيه درکنارپيگيري مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتي،
طرحي را تهيه وتنظيم کنند که مقوله امنيت اقتصادي در تعامل با
دولت و مجلس به خوبي پيش برود.

کاهش ۱۱درصدي ازدواج درکشور
مديرکل دفترمديريت عملکرد بهزيستي کشورضمن بيان اينکه طالق  ۶.۶درصد
رشد مثبت وازدواج  ۱۱درصد رشد منفي داشته است گفت :درصد تغييرات ازدواج
درسال ۹۶نسبت به سال ۱۱، ۹۵درصد رشد منفي داشته است؛ به عبارت ديگرتعداد
ازدواج ثبت شده درسال ۹۶نسبت به سال ۱۱ ،۹۵درصد کاهش يافته است.به
گزارش ايسنا ،دکترسيد حسن موسوي چلک ،گفت :به ازاي هرسه نفريک نفرمبتال
به اختالل رواني داريم واز ۱۰جرم باالي کشور ،هشت مورد به خشونت برميگردد.
وي با بيان اينکه شاخصهاي سرمايه اجتماعي ،نشانه خوبي براي جامعه را نشان
نميدهد ،اظهارکرد :بيش از ۶۰۰قانون درکشورداريم که به آسيبهاي اجتماعي
درآنها اشاره شده اما عليرغم همه اين قوانين و دغدغههايي که درکشوروجود دارد،
بخشي ازآسيبهاي اجتماعي را با زورقانون وبخشنامه نميتوان حل کرد.موسوي
چلک با اشاره به بيتفاوتي اجتماعي درجامعه ،گفت :اين موضوع درحوزه اخالق
مورد توجه قرارميگيرد که شاخص آن درجامعه باال نيست.

صادق زاده :

توجه به ظرفيتهاي معماري موجب
اعتالي کيفيت ساخت وسازخواهد شد
شهرداري منطقه ،10گفت :توجه مديريت شهري به ظرفيتهاي معماري موجب
اعتالي کيفيت ساخت وساز ،زيبايي منظرشهري وارزش افزوده ساختمانها خواهد
شد ومهندسين و معماران مسئوليت سنگيني دراحداث يک سازه وفضاي شهري
دارند.به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه ،10سهيال صادق زاده با بيان اينکه
اولين همايش تقديرازطراحان و سازندگان دراين منطقه با عنوان "معماري تجسم
واقعيت ،نما وخالقيت" برگزارمي شود ،گفت :دراين برنامه پيرامون بهبود وارتقا
کيفيت ساخت وسازو راهکارها وچالش هاي موجود بحث وتبادل نظرخواهد شد.وي
افزايش حس تعلق محلي ،ترغيب سرمايه گذاربراي رونق وپويايي منطقه ،افزايش
تعامل با طراحان وسازندگان ،معرفي سازه هاي موفق وشاخص منطقه وايجاد حس
رقابت دربين معماران را ازديگررويکردهاي اين همايش برشمرد وتاکيد کرد :مديريت
شهري همواره با دغدغه بهبود کيفيت ومنظرشهري ونيزمقاوم سازي وايمن سازي
ساختمانها درراستاي ايجاد سهولت براي تحقق اين امرمهم گام برداشته است.درادامه
همچنين سعيد جاسبي دبيرهمايش نيزبا اشاره به جزئيات اين مراسم گفت :اين
برنامه به صورت کامال تخصصي درقالب ارائه گزارش توسط شهردارمنطقه پيرامون
موقعيت وچالش هاي شهرسازي منطقه برگزارخواهد شد.

وزارت كشور
استانداري تهران
شهرداري شهر جديد پرند

نوبت اول

شهرداري پرند به استناد بودجه مصوب سال جاري اين شهرداري و ابالغيه شماره  22650مورخ  97/1/27شوراي اسالمي شهر در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه مطابق جدول
ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد .لذا از كليه پيمانكاران داراي صالحيت و رتبهبندي از سازمان مديريت و برنامهريزي كشور دعوت به عمل ميآيد در صورت تمايل به
شركت در مناقصه مذكور ظرف مدت  10روز از انتشار آگهي نوبت دوم (روز انتشار محاسبه ميشود) جهت دريافت و عودت و تحويل اسناد مناقصه به آدرس :كيلومتر  30اتوبان
تهران  -ساوه ،شهر جديد پرند ،ميدان بصيرت ساختمان شهرداري مراجعه نمايند.
رديف

عنوان پروژه

محل تامين اعتبار

مدت قرارداد

اعتبار

توضيحات

1

احداث پارك محلهاي در شهر پرند

بودجه داخلي شهرداري

سه ماه

هفت ميليارد ريال

دارا بودن حداقل رتبه پنج ابنيه از سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور الزامي است

ساير شرايط:
 -1مهلت توزيع و عودت اسناد به مدت ده روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم ميباشد( .روز انتشار آگهي محاسبه ميشود)
 -2مبلغ تضمين شركت در مناقصه( 350/000/000 :سيصد و پنجاه ميليون) ريال
 -3محل و تاريخ گشايش پاكات پيشنهاد قيمت :بازگشايي پاكات روز شنبه مورخ  1397/2/22ميباشد.
 -4شهرداري در قبول يا رد يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
 -5هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه ميباشد.
 -6هزينه دريافت اسناد مناقصه  1/000/000ريال ميباشد.
 -7ارائه معرفينامه و تصوير گواهينامه صالحيت پيمانكاران و تصوير آخرين تغييرات شركت جهت دريافت اسناد الزامي است.
 -8در صورت عدم تمايل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
اطالعات تكميلي در اسناد مناقصه ذكر گرديده است.
تاريخ انتشار نوبت اول97/2/4 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/11 :
خ ش96/2/4 :

سيدكاظم ميري آشتياني  -شهردار پرند

آگهي فراخوان عمومي شناسايي

نوبت اول

ارزيابي و انتخاب سرمايهگذار (  )1397/2

شهرداري سلماس در نظر دارد به استناد اختيارات حاصله از شوراي اسالمي شهر و شيوهنامه سرمايهگذاري
نسبت به واگذاري فرصت سرمايهگذاري زير به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط اقدام نمايد .عالقمندان
ميتوانند جهت تهيه اسناد فراخوان به نشاني :استان آذربايجانغربي شهرستان سلماس خيابان امام ميدان
توحيد شهرداري سلماس و يا وبسايت شهرداري سلماس به آدرس  www.salmasli.irمراجعه نمايند.
آخرين مهلت جهت تحويل اسناد فراخوان تا پايان ساعت  12ظهر چهارشنبه  19ارديبهشت به شهرداري
سلماس واقع در ميدان توحيد ميباشد.
(ضمنا شهرداري در رد يا قبول پيشنهاد سرمايهگذاران مختار ميباشد).

خ ت ر96/2/4 :

آگهي تحديد حدود اختصاصي

چون تحديد حدود ششدانگ پالك  675فرعي از سنگ  104اصلي واقع در ارجمند فيروزكوه تاكنون به عمل نيامده وتصرفات خانمها

رديف

فرصت عنوان سرمايهگذاري

آدرس محل پروژه

مساحت زمين تقريبي (مترمربع)

نوع مشاركت

سرمايه تقريبي برآورد مورد نياز براي
پروژه (ريال)

مريم و مينو توكل فرزندان محمدحسن هر كدام دو دانگ مشاع از چهار دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذكور به موجب راي شماره

1

تجهيز كارخانه آسفالت و شن و ماسه و توليد
قطعات بتني

كيلومتر  12جاده سلماس اروميه

45000

BOLT

ليست تجهيزات و ماشينآالت (صفحه
پيوستي)

تعيين تكيف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي به صورت مفروز  محرز گرديده لذا در اجراي تبصره ماده  13قانون مذكور

تاريخ انتشار نوبت اول97/2/4 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/2/11 :
خ ش97/2/4 :
363

 139660301021003624و  96/10/8 - 13963622هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك فيروزكوه موضوع قانون

تحديد حدود پالك روز چهارشنبه مورخ  97/2/26فوق را در راس ساعت  10/30صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا 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 تنظيم صورتمجلس تحديد حدود ظرف مدت  30روز اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك فيروزكوه تسليم نمايند در

صدقيانيفر  -شهردار سلماس

غير اين صورت پس از پايان مذكور نسبت به صدور سند مالكيت به نام متقاضي طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار97/2/4 :
خ ش97/2/4 :

احمد رحيمي  -رئيس ثبت اسناد و امالك فيروزكوه

