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عراق؛ محبوبترین مقصد گردشگری ایرانیان

گردوغبار ناشی از رسوبات سیل
دغدغه سازمان محیطزیست

ولیالله تیموری درباره آخرین آمار گردشگران
ورودی سال  ۹۷گفت :آمار گردشگران ورودی در سال
 ،۹۶پنج میلیون و صد و سیزده هزار و پانصد و بیست
و چهار نفر بود که در سال  ۹۷به  ۷میلیون و هشتصد
و چهار هزار و صد و سیزده نفر رسیده است .این آمار
نشان میدهد که ما خوشبختانه در بحث گردشگران
ورودی با رشد  ۵۲.۶۲درصدی مواجه بودیم .وی با
بیان اینکه نمیتواند مشخصا اعالم کند که از چه
کشورهایی به ایران سفر کردهاند ،توضیح داد :بر
اساس شرایط تحریم که در حال حاضر با آن مواجه
هستیم ،نمیتوانیم به صورت ریز مشخص کنیم که
گردشگران از چه کشورهایی به ایران سفر کردهاند و
به نوعی از این کار منع شدهایم .یعنی به نوعی در این
شرایط اعالم اینکه گردشگران چه کشورهایی به ایران
سفر میکنند ،به صالح نیست.
به گزارش ایلنا ،وی درباره اهداف گردشگرانی که
سال گذشته به ایران آمدند ،گفت :این گردشگران با
اهداف و رویکرد زیارتی ،تفریحی ،سالمت ،فرهنگی
و تاریخی ،ایران را برای سفر خود انتخاب کردهاند.
همچنین الزم است توضیح دهم که در حال حاضر
شرایطی ایجاد شده که گردشگران تنها برای یک
رویکرد به ایران نیامده و رویکردهای مختلفی را در
نظر میگیرند .به عنوان مثال بعضا عنوان میکنند
که وقتی گردشگری از عراق میآید قطعا برای زیارت
آمده است ،در صورتی که اینطور نیست .اتفاقا بیشتر
عراقیان برای معالجه و درمان به ایران میآیند .با همه
تفاسیر ،به طور کلی در بین رویکردهای سفر به ایران
استقبال گردشگران از تلفیق زیارت و درمان و تفریح
بیشتر از بقیه بوده است .بعد از آن نیز بیشترین
استقبال مربوط به حوزههای تاریخی و فرهنگی است.
معاون گردشگری کشور درباره شهرهای مورد استقبال
هرکدام از رویکردهای گردشگری سفر به ایران گفت:
گردشگران تاریخی و فرهنگی ما استانهای تهران،
اصفهان ،یزد ،شیراز ،کرمان ،آذربایجان غربی و
شرقی عموما در سال گذشته مورد توجه قرار گرفته
است .وی افزود :در حوزه گردشگری تلفیقی سالمت،
زیارت و تفریح نیز قطعا عالوه بر شهرهای مذهبی
ما ،استانهای آذربایجان و مناطق خوشآبوهوای
شمالی کشور مورد استقبال قرار گرفته است .البته
به غیر از این موارد ،روندهای تازهای هم در حال
شناسایی بوده که آنها هم مختص به افرادی است

آگهی فقدان سند مالکیت

آقــای پرویــز قاســمی برابــر تفویــض وکالــت شــماره  23605مــورخ  1398/01/26دفتــر خانــه 1537تهــران از
طــرف مالــک ســید علــی آقــا زاده ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهاد تصدیــق شــده اعــام نمــوده اســت که ســند
مالکیــت ششــدانگ آپارتمــان مســکونی بــه مســاحت 233
 15،متــر مربــع قطعــه دوم تفکیکــی به شــماره  14749فرعــی از  161اصلی مفــروز از پاک  1123فرعــی از اصلی
مذکــور واقــع در اراضــی حــوزه ثبتی شهرســتان کرج بــه شــماره دفتــر الکترونیــک  139520331009014917و
بــه شــماره ســریال ســند  122409بنــام مالــک متــن ثبــت و صــادر گردیــده و بــه علت جابجایــی مفقــود گردیده
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت .لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی بــه مــاده
 120آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز
اعتــراض خــودر ا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد بدیهــی
اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد
ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد .ابتــکار  2کادر
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نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کاســه  9609981820101013بــه شــماره بایگانــی  970232شــعبه
اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای حســین زاده فرزنــد بابــا بــه تادیــه
مبلــغ  362/467/332ریــال بابــت اصــل خواســته هزینــه دادرســی خســارت تاخیــر تادیه و حــق الوکالــه وکیل در
حــق آقــای علــی رمضانــی گلســفید فرزنــد اســماعیل محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیات اجــرای حکم
 9609971820102045بــه مشــخصات ذیــل ملکــی از محکــوم علیــه توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لــذا در
اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ
 98/02/22ســاعت  11صبــح در دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از
طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی کــه
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمیــاد فروختــه خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از پزیرنــده مزایــده فــی
المجلــس اخــذ و مشــار الیــه ملــک اســت ظــرف مــدت یکماه نســبت بــه پرداخــت ما بقــی ثمــن معامله اقــدام در
غیــر اینصــورت ده درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایده تجدیــد خواهد شــد .متقاضیــان می
تواننــد در صــورت تمایــل پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه بــا مراجعه بــا موجبــات بازدید
مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :یکبــاب مغــازه و.اقــع در طبقــه همکــف یکبــاب
ســاختمان تجــاری مســکونی دو طبقــه احداثــی در پــاک ثبتــی  1490/3/5/8بخــش  31گیــان بصــورت یکباب
مغــازه ســه دهنــه بــه مســاحت تقریــب  78متــر مربــع بــا کــف ســرامیک دیوارهــای آجــری ( تــا ارتفــاع تقریبــی
 60ســانتی متــر ســرامیک ) ســقف ســیمانکاری شــده در بهــای شیشــه ای ســکوریت و ســه درب کرکــره ای
مغــازه ای دارای یــک بالکــن بمســاحت تقریبــی  9متــر مربــع ( بــه علــت ارتفــاع حــدود  1/30متــر از کــف و 1/80
متــر از ســقف ارزش افــزوده ای متصــور نمــی باشــد) یکبــاب ســرویس بهداشــتی در زیــر پلــکان طبقــه فوقانــی
اول کــه بعنــوان نمایشــگاه اتومبیــل در حــال بهــره برداری اســت .ارزش ســرقفلی مغــازه مذکــور 7/000/000/000
(هفــت میلیــارد ریــال) کــه توســط کارشــناس دادگســتری بــراورد شــده و قیمــت پایه محســوب مــی گــردد  .الزم
1518
بذکــر اســت کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.
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حبیــب پرونــد ه کاســه  960038اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب دادنامــه شــماره
 1394/04/29 - 9409971830100542صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دعــوی خانــم شــهربانو
جمالــی کلرمــی بــا وکالــت آقایــان امیــر رضایــی فومنــی و امیــر حســین ســندی بطرفیــت احــد از ورثــه مرحــوم
محمــد علیپــور بــه نــام خانــم نســرین علیپــور دایــر بــر مطالبــه مبلــغ  441/868/789ریــال از بابــت اصل خواســته
و هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه در حــق محکــوم لــه و بــه پرداخــت نیــم عشــر
بــه مبلــغ  22/093/439ریــال در حــق صنــدوق دولــت در همیــن راســتا امــوال غیــر منقــول از محکــوم علیــه
تعرفــه کــه بــه حیطــه توقیــف در آمــده و توســط کارشــناس رســمی داد گســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و
توصیــف اجمالــی گردیــده اســت :مقــدار  77/96ســهم مشــاع از  420ســهم از  10000ســهم از ششــدانگ پــاک
ثبتــی شــماره  540فرعــی از  29اصلــی بخــش  26گیــان شــامل یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  72/2متــر مربــع
بــا یــک بــاب انبــاری بــه مســاحت  10/3متــر مربــع و یــک واحد مســکونی بــه مســاحت  70/7متــر مربــع از پاک
فرعــی  503و یــک واحــد مســکونی بــه مســاحت  56/5متــر مربــع از پــاک فرعــی  539ملکــی آقــای طهمــورث
علیپــور واقــع در شــاندرمن نرســیده بــه مســجد جامــع جنــب لــوازم بهداشــتی هرمــز علیپــور کــه بــا توجــه بــه
وضعیــت فعلــی و موقعیــت جغرافیایــی و نــوع کاربــری ارزش کل مقــدار فــوق  498/897/224ریــال بــرآورد شــده
اســت .بنابرایــن مقــرر شــده امــاک موصــوف از طریــق مزایــده حضــوری در روز یکشــنبه مــورخ  1398/02/22از
ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش برســد .قبــل از موعــد مقــرر هــر
یــک از شــرکت کننــدگان بــه دفتــر اجــرا مراجعــه و مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه را واریــز و رســید دریافــت نموده
و رســید مربوطــه را بــه همــراه قیمــت پیشــنهادی بصــورت مکتــوب در وقــت مقــرر به دفتــر اجــرا اراوه نماینــد و در
خواســت افــراد بــدون پیوســت فیــش فاقــد اعتبــار مــی باشــد .برنــده مزایــده مجموعــا مــی توانــد ده درصــد قیمت
پیشــنهادی خــود را تودیــع و نســبت بــه الباقــی ظــرف مــدت یــک مــاه اقــدام نمایــد و چنانچه برنــده مزایــده ظرف
مــدت یــک مــاه نتوانــد باقیمانــده را پرداخــت نمایــد ده درصــد واریــزی پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی به نفع
صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد و وجــوه واریــزی کلیــه شــرکت کننــدگان کــه در مزایــده
برنــده نشــده انــد نیــز بــه آنهــا مســترد خواهــد شــد و همچنیــن کســانی کــه تمایــل بــرای شــرکت در مزایــده را
دارنــد مــی تواننــد ظــرف  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده بــه دفتــر اجــرا مراجعــه تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد.

سید رحیم مهر جوی  -مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال
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ابالغیه

کاســه پرونــده 9709981310600950 :بــه شــماره بایگانــی 970984 :شــعبه  6دادگاه حقوقــی رشــت خواهان-1 :
گلبهــار میــرزا پــور  -2ســیاوش  -3مهــوش  -4پریــوش جملگــی پــور دولــت خوانــده :نــادر علیپــور  -2علــی حســین
پــور آملــی خواســته  -1:ابطــال قــرار داد  -2قلــع و قمــع  -3اثبــات مالکیــت  -4خلــع یــد  -5مطالبــه خســارت وقــت
رســیدگی 98/3/7 :ســاعت  10صبــح خواهانهــا داد خواســتی بخواســته فــوق بطرفیــت خوانــده مذکــور تنظیــم که به
ایــن شــعبه ارجــاع و بــه کاســه فــوق ثبــت و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ مذکــور تعییــن گردیــده اســت بــا التفــات
بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان حســب در خواســت خواهانهــا و موافقــت دادگاه مســتندا بــه مــاده  37ق .آ .د.
م یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه کثیــر االنتشــار آگهــی مــی گــردد .خوانــده مذکــور مــی توانــد از تاریــخ نشــر آگهــی
ظــرف مــدت یــک مــاه جهــت اعــام آدرس کامــل خــود و دریافــت نســخه ثانــی داد خواســت و ضمائــم بــه دفتــر
دادگاه مراجعــه و یــا در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن دادگاه حضــور بهــم رســاند.

شعبه ششم حقوقی رشت امیری

خبر

آمار گردشگران ورودی و خروجی در سال  ۹۷اعالم شد

در جلسه کالنتری با رئیسجمهوری
عنوان شد

رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره
به اینکه امیدواریم الیحه حمایت از محیطبانان
طی چند ماه آینده تصویب شود ،گفت :در حال
حاضر دغدغه سازمان محیطزیست احتمال ایجاد
گردوغبار ناشی از خاکهای ریزدانه بهجامانده از
رسوبات سیل است.
به گزارش ایلنا ،عیسی کالنتری در دیدار با
رئیسجمهوری ،با بیان اینکه تاثیر سیالبها
بر محیطزیست کشور چندان خسارتبار نبوده
است ،گفت :دغدغه سازمان محیطزیست
احتمال ایجاد گردوغبار ناشی از خاکهای ریزدانه
بهجامانده از رسوبات سیل است .وی همچنین
بر پیگیری و حل موضوع گردوغبار در استان
سیستان و بلوچستان ،به عنوان اولویت دولت
و سازمان محیطزیست تاکید و اظهار کرد :با
توجه به دغدغه رئیسجمهوری برای تخصیص
مناسب حقآبهها از جانب وزارت نیرو ،در حال
حاضر تاالبهای غرب و جنوب غرب کشور
پرآب شدهاند و  ۲۵تا  ۳۰درصدی تاالبهای
سیستان و استان فارس آبگیری شدهاند .رئیس
سازمان حفاظت محیطزیست در ادامه درباره
مدیریت و دفع مناسب پسماندها با توجه به
حذف بودجه یک میلیارد دالری پیشنهادی دولت
توسط مجلس در بودجه  ٩٧و عدم ارائه آییننامه
الزم برای استفاده از اعتبار هزار میلیارد تومانی
توسط وزارتخانههای ذیربط در سال گذشته،
گفت :تالشهای انجام شده در این زمینه صرفا
توسط اقدامات جاری شهرداریها بوده و به
توجه بیشتر مجلس و دولت در این زمینه نیاز
داریم .کالنتری در ادامه این جلسه ضمن اعالم
بهبود چشمگیر شاخصهای کیفی هوا در تهران
و سایر کالنشهرها ،اقدامات انجام شده درباره
برنامه پایش فراگیر ،تداوم پایش صنایع آالینده و
ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاههای
ذیربط را توضیح داد و از همکاری وزارت نفت
و شهرداران این شهرها تقدیر کرد .وی همچنین
گزارشی از وضعیت محیطبانان سازمان و روند
تصویب الیحه حمایت از محیطبانان در مجلس
شورای اسالمی مطرح و درباره تصویب این الیحه
طی چند ماه آینده ابراز امیدواری کرد و در ادامه
از روند پیشرفت احیای دریاچه ارومیه خبر داد.

ایرانشهر
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امکان بررسی محوطههای باستانی
را نداریم

معاون گردشگری کشور با اعالم آمار گردشگران ورودی و خروجی به کشور در سال  ،۹۷از این موضوع خبر داد که در سال گذشته میزان سفرهای
ایرانیان به عراق از همه کشورهای دیگر بیشتر بوده است.

بیش از  2میلیون
ایرانی در سال
 97به عراق سفر
کردهاند و بیشتر
عراقیهاییکه
به ایران سفر
کردهاند با هدف
معالجه و درمان
بوده
که به شکل انفرادی سفر میکنند و بیشتر استانهای
کمترشناختهشده ما برایشان حائز اهمیت است .به
نوعی قصد آنها شناخت فرهنگ و خردهفرهنگهای
جامعه ،تعامل با مردم محلی ،ارتباط و آشناشدن با
مردم است که یکی از موضوعات پرطرفدار جدیدی
است که به نظر میرسد ،در حال پیداکردن جایگاه
مناسبی برای خود است .تیموری در ادامه با بیان
اینکه متاسفانه آمار گردشگران در هر حوزه را ندارد،
گفت :بحث حسابهای اقماری همه این موضوعات
را حل میکند ولی در حال حاضر مهیا نیست .ما فاز
اول آن را برای اجرا شروع کردیم اما فرآیند زمانبری
دارد و نمیتوان خیلی زود به آن رسید .البته این
موضوع تنها برای ما نبوده و اکنون تعداد کشورهایی
که در تمام دنیا توانستند  ۱۲جدول مربوط به این
حسابهای اقماری را تکمیل کنند ،حدودا  ۲۴کشور
است .وی ادامه داد :مرحله مطالعات ما برای این

آگهی مزایده امول منقول مرحله اول

نظــر بــه اینکــه در پرنــده اجرایــی بــه کاســه  9609985257100940بــه شــماره بایگانــی  970952شــعبه اول اجــرای
احــکام مدنــی داد گســتری شهرســتان آســتارا محکــوم علیــه آقــای علیرضــا مختــار پــور چوبــر تادیــه  5عدد ســکه بهار
آزادی از بابــت پیــش قســط در حــق خانــم فاطمــه محمــد پــور محکــوم گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای
حکــم  97099711820100050بــه مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد  137و
 140اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه امــوال موصــوف در تاریــخ  98/02/23ســاعت  11صبــح در
دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید
قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه خواهد
شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت یکمــاه
نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت ده درصــد پرداخیــت بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبط
و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت تمایــل پنــج روز از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه
مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم گــردد .مشــخصات امــوال موضــوع فــروش :قــاب ژلــه ای طــرح دار
 390عــدد قیمــت هــر واحــد  70/000ریــال جمعــا  27/300/000ریــال – قــاب ژلــه ای عروســکی  179درصــد قیمــت
هــر واحــد  90/000جمعــا  – 16/110/000قــاب ژلــه ای معمولــی تبلــت  1عــدد  10/000ریــال -کیــف تبلــت قهــوه
ای کتابــی  1عــدد  150/000ریــال – کیــف ســاده چرمــی معمولــی  3عــدد هــر واحــد  80/000ریال جمعــا 240/000
ریــال کیــف لــپ تابــی معمولــی  1عــدد  80/000ریــال – کیــف چرمــی معمولــی تبلــت  3عــدد جمعــا 300/000
ریــال – کیــف زیــپ دار  2عــدد جمعــا  160/000ریــال – بــر چســب معمولــی تبلــت  7اینچ  17عــدد جمعــا 190/000
ریــال – بــر چســب معمولــی کوچــک  199عــدد جمعــا  3/980/000ریــال – فــرم معمولــی ســاده  17عــدد
 - 425/000رم گوشــی  G4GB14عــدد  22/400/000ریــال :جمــع کل  72/435/000بارانــی بلنــد در رنگهــای
مختلــف  50عــدد جمعــا  22/500/000ریــال – رو مانتویــی در رنگهــای مختلف  50عــدد جمعــا  – 20/000/000بارانی
تــک دکمــه  50عــدد جمعــا  22/500/000ریــال – مانتــو کوتــاه  25عــدد  10/000/000ریــال مانتــو زنانــه  30عــدد
جمعــا  13/500/000ریــال – بارانــی کوتــاه  30عــدد جمعــا  12/000/000ریــال – جمــع کل  100/500/000بارانــی
زنانــه بلنــد خالــدار و ســاده (مشــکی – کــرم – قرمــز – ســرمه ای )  35عــدد جمعــا  15/050/000ریــال – بارانــی کوتاه
زنانــه دکمــه دار و بــدون دکمــه (کــرم – ســبز – صورتــی – مشــکی – قرمــز)  30عــدد جمعــا  12/000/000ریــال
بارانــی دخترانــه (مشــکی – قرمــز – کــرم – ســرمه ای )  36عــدد  15/120/000ریــال :جمــع کل  42/170/000ریــال
ارزش اجنــاس معرفــی شــده جمعــا بــه مبلــغ  215/105/000ریــال ارزیابــی شــده اســت.

مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آستارا  -جوان
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اجراییه

مشــخصات محکــوم لــه /محکــوم لهــم -1 :مهیــن حمدالــه زاده نــام پــدر نــوری نشــانی گیان شهرســتان رشــت
چهــار راه طاهــری ســاختمان ماهــان ط  -5واحــد  5مشــخصات محکــوم علیــه  /محکــوم علیهــم -1:صــاح الدین
جــوادی نــام پــدر حســن نشــانی رشــت فلکــه یخســازی ک ســردار خجســته منزل شــخصی
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی محکــوم لــه /محکــوم لهــم ســید احمــد رفیــع زاده نــام پــدر ســید قدیر
نشــانی گیــان طالــش خ معیــن ســاخمان پــو ســیدیان ط  8نــوع رابطــه وکیــل محکــوم لــه  /محکــوم لهــم مهیــن
احمــد الــه زاده محکــوم بــه :بموجــب در خواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره  1398034000076956و
شــماره دادنامــه مربوطــه  9709975262200526محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه حضــور در دفتــر خانــه و تنظیم
و انتقــال ســند رســمی شــش دانــگ یــک دســتگاه خــودروی نیســان بــه شــماره پــاک  78ط  864ایــران 46مــدل
 81و نیــز پــرد اخــت  1/970/000ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه

مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف اسالم  -مژگان محمودی
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آگهی ابالغ

کارفرمــای خواربــار فروشــی – آقــای علــی محمــدی احترامــا بــا عنایــت بــه شــکایت آقــای حســن محمــدی علیه
شــما در مراجــع حــل اختــاف ایــن اداره و بــا امعــان نظــر بــه دعــوت بــه جلســه رســیدگی طــی نامــه شــماره
 97/11/10 – 37025و عــدم حضــور در جلســه رســیدگی مســتندا بــه مــاده  48آئیــن دادرســی کار  ،بــه شــما
ابــاغ مــی گــردد در جلســه روز شــنبه مــورخ  98/02/21در ســاعت  11در هیــات تشــخیص شــعبه  3ایــن اداره به
آدرس  :زنجــان مجتمــع ادارات جنــب شــرکت مخابــرات – اداره تعــاون  ،کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان زنجــان
حضــور بهــم رســانید  .بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور شــما هیــات مربوطــه بــه اســتناد مــاده  100آئیــن
دادرســی کار  ،وفــق مقــررات رســیدگی و اصــدار رای خواهنــد نمــود .

اسماعیل آقاجانلو – مدیر تعاون  ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان
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اگهی فقدان سند مالکیت پالک 1/2520کنگان

نظربــه اینکــه اقــای محمــود شــریف باتســلیم استشــهاد محلــی مدعــی اســت کــه یــک جلدســندمالکیت بــه
شــماره ســریال 0353364مربــوط بــه ششــدانگ پــاک 1/2520بــه شــماره دفترامــاک 280شــماره ثبــت
46320صفحــه 1بــه نــام محمودشــریف صادروتســلیم گردیــد مفقودگردیــده ودرخواســت صدورســند مالکیــت
المثنــی رانمــوده اســت لذامراتــب طبــق مــاده 120اصاحــی اییــن نامــه قانــون ثبــت اعــام می شــود کــه هرکس
نســبت بــه ملــک مورداگهــی معاملــه ای نمــوده ویــا مدعــی وجــود ســندمالکیت نزدخــود مــی باشــد ظــرف مدت
ده روز پــس ازانتشــار ایــن اگهــی بــه اداره ثبــت اســناد واماک شهرســتان کنــگان مراجعــه واعتــراض خودراضمن
ارائــه اصــل ســندمالکیت ویاســندمعامله تســلیم نمایــد چنانچــه ظــرف مــدت مقرراعتراضــی نرســد ویادرصــورت
اعتــراض اصــل ســند معاملــه ارائــه شــود اداره ثبــت المثنــی ســندمالکیت راطبــق مقــررات صــادر وبــه متقاضــی
تاریــخ انتشــاراگهی98/1/31:
تســلیم خواهدکــرد م الــف35

امیرحسین شعبانی  -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کنگان

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده  18ایین نامه اجرای اسناد رسمی
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پرونده کاسه های 9702371و 9702364و 9702376
بدینوســیله بــه شــرکت تعاونــی مســکن مهــر  21همــدان بــه نشــانی  :همــدان شــهرک مدنــی بلــوار امــام
کوچــه شــهید نــوروزی ابــاغ میشــود کــه اقــای قاســم جــوان جهــت وصــول مبلــغ  210/000/000ریــال و
 1/000/000/000و  960/000/000ریــال بــه اســتناد چکهــای بــه شــماره  353649مــورخ  1394/5/25و
 328590مــورخ  1395/3/9و  353648مــورخ  1394/5/20علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی
بــه کاســه هــای  9702364و 9702371و  9702376در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ
 1397/12/8مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده  ،لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار
طبــق مــاده  18ائیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه ذر یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار محلــی
اگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد ،نســبت
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد ،عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت .تاریــخ انتشــار1398/1/30 :

رئیس اداره اجرای اسناد همدان  -جالل حدادی

حسابها انجام شده و در حال حاضر بحث استقرار
آن مطرح است که حداقل نقش محوری سه دستگاه
بانک مرکزی ،سازمان آمار و سازمان میراث فرهنگی
را میخواهد که انشاءالله تدارک این را هم داریم که
حداقل  ۵ ،۴جدول از حسابهای اقماری را بتوانیم
در یک بازه زمانی یک تا دوسال در کشور مستقر
کنیم .وی همچنین در بخش دیگری از صحبتهایش
با بیان اینکه تعداد گردشگران خروجی در سال
گذشته با روند کاهشی مواجه بوده ،گفت :ما در سال
 ۹۷با عدد هفت میلیون و دویست و چهل و دو هزار
و ششصد و شصت و هفت نفر گردشگری خروجی از
کشور سال را تمام کردیم که اگر آن را با سال گذشته
که تعداد گردشگران ده میلیون و پانصد و چهل
و دو هزار و نهصد و پنجاه و دو نفرمقایسه کنیم،
تعداد افراد خروجی از کشور  ۳۱.۳۰درصد نسبت
به سال گذشته کاهش پیدا کرده است .وی درباره

اینکه بیشتر ایرانیها به سفر در چه کشورهایی راغب
هستند ،اظهار کرد :این موضوع را نیز به طور دقیق
نمیتوان اعالم کرد چراکه اکنون باتوجه به تحریمهای
پروازی که با آن مواجه هستیم ،هواپیماهای ایرانی
نمیتوانند به صورت مستقیم به بسیاری از کشورها
سفر کنند و ابتدا به ترکیه یا دبی رفته و از آنجا مقصد
موردنظر خود را برای سفر انتخاب میکنند .البته با
همه این تفاسیر در حال حاضر سفر ایرانیان به عراق
از همه کشورهای دیگر بیشتر است .وی در پایان
بیان کرد :از میزان کل گردشگران خروجی در سال
 ، ۹۷تعداد  2میلیون و  872هزار و  632نفر آنها
به عراق رفتهاند که در نوع خود اتفاق جالبی است.
بعد از عراق به ترتیب کشورهای ترکیه ،امارات متحده
عربی ،آذربایجان ،گرجستان ،آلمان ،قطر ،ارمنستان،
عربستان سعودی و چین پرطرفدارترین کشورها در
بین ایرانیان برای سفرهای خارجی هستند.

 رئیس پژوهشکده باستانشناسی گفت :از
زمان وقوع سیل در استانهای کشور ،در مکاتبه
ت اعالم وضعیت و
با حداقل  ۱۰استان ،درخواس ِ
پایش بناها ،تپهها و محوطههای تاریخی و برآورد
ت موجود
خسارتها را کردیم اما به دلیل مشکال ِ
هنوز اطالعات تکمیل نشدهاند .به گزارش ایسنا،
روحالله شیرازی گفت :متاسفانه هنوز امکان
دسترسی به برخی از نقاط و محوطههای تاریخی
در استانهایی مانند خوزستان و لرستان و راههای
دسترسی و تخمین آسیبهای واردشده از سیل
به این مناطق وجود ندارد ،فعال باید منتظر
ارش همکارانمان از ادارههای میراث فرهنگی
گز ِ
استانهای سیلزده بمانیم .او با اشاره به انجام
مکاتبات برای بررسی و پایش میزان مشکالت و
خسارتها از روزهای نخست آغاز سیل در مناطق
مختلف کشور ،بیان کرد :برخی از معاونتهای
میراث فرهنگی در استانها تا کنون موفق به اعالم
وضعیت خود شدهاند مانند استان لرستان که از
وضعیت بافتها و خانههای تاریخی این استان
و چند پل تاریخیاش اطالعرسانی کرده است،
اما هنوز اطالعات کامل از وضعیت محوطههای
باستانی و کارگاههای کاوش باستانشناسی به
دست نیامده است .وی با اشاره به این که اغلب
تپههای باستانی در این شرایط دچار آبشستگی
شدهاند ،گفت :متاسفانه این اتفاق در خوزستان
شدت داشته است ،تا کنون بر اثر شستهشدن
تپهها ،از برخی از آنها اثار تاریخی به دست
آمدهاند .شیرازی همچنین درباره وضعیت کارگاه
کاوش در زیرگذر شوش -اندیمشک توضیح
داد :کارهای میدانی و برداشتها خوشبختانه
تقریبا در این محوطه به پایان رسیده است،
آبگرفتگیهایی در این کارگاهها وجود دارد اما در
قالب سیل نیست .البته حاشیههایی که امکان
رسوب ِ آب در آنها وجود داشت ،تقویت شدهاند،
هر چند باران کار خود را میکند.
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نوبت دوم

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید:

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شماره تقاضا و مناقصه

تقاضای شماره  M-9740429-YKمناقصه شماره 97/156

شرح اقالم درخواستی

خرید :فیلتر هوای ورودی توربین گازی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  2/830/000/000ریال می باشد

نوع تضمین شرکت در مناقصه

ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و یا ارائه چک تضمین شده بانکی

تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

98/03/04

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

98/03/18

تاریخ گشایش پاکات فنی

98/03/28

تاریخ گشایش پاکات مالی

98/04/18

آدرس و تلفن مناقصه گذار

استان بوشهر ،عسلویه ،منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،فاز  2و  -3مدیریت بازرگانی -واحد
خرید -تلفن07731312316 :

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  WWW.SPGC.IRمراجعه و یا با شماره تلفن های  07731312216و  07731312207تماس حاصل فرمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول 98/1/27

نوبت اول

تاریخ انتشار نوبت دوم 98/1/31
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روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 87480001 :
شماره مجوز 1398 . 257

منطقــه هفــت عملیــات انتقــال گاز در نظــر دارد «نشــت یابــی خطــوط لولــه در ســطح منطقــه  7عملیــات انتقــال گاز» را از طریــق مناقصــه عمومــی و ارزیابــی کیفــی به پیمانــکاران واجــد صالحیت
واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت /خریــد همزمــان اســناد مناقصــه و کار بــرگ اســتعالم ارزیابــی کیفــی به شــرح زیــر اقــدام نمایند.
منطقه هفت عملیات ااقتنل گاز
 -1نام و نشانی مناقصه گزار :منطقه  7عملیات انتقال گاز
 -2موضوع مناقصه  :نشت یابی خطوط لوله در سطح منطقه  7عملیات انتقال گاز
 -3نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار 207/943/931 :ریال مطابق آخرین آیین نامه تضمین معامالت دولتی
 -4برآورد کارفرما  4/158/878/619 :ریال
 -5محل دریافت و تحویل اسناد:
 )5-1محل دریافت اسناد :از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور ( )http://iets.mporg.irیا مراجعه به آدرس همدان – بلوار سی متری سعیدیه -منطقه  7عملیات انتقال گاز
 )5-2مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  98/02/07لغایت 98/02/17
 )5-3زمان تحویل اسناد98/03/01 :
 -6زمان بازگشایی98/03/08 :
تذکر :در صورت تغییر تاریخ بازگشایی فعلی (براساس عوامل غیرقابل پیش بینی) زمان بازگشایی جدید از طریق اطالعیه کتبی به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
 -7محل گشایش پاکات :همدان -بلوار سی متری سعیدیه -منطقه  7عملیات انتقال گاز
 -8شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
 دارا بــودن حداقــل رتبــه  5در زمینــه تاسیســات و تجهیــزات یــا نفــت و گاز از ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی یــا پروانــه بازرســی فنــی از ســازمان ملــی اســتاندارد یــا گواهینامــه صالحیــت در زمینــهبازرســی فنــی از شــرکت ملــی گاز ایــران .داشــتن گواهینامــه صالحیــت ایمنــی پیمانــکاران و کســب امتیــاز الزم از کمیتــه فنــی بازرگانــی مابقــی شــرایط الزم جهــت شــرکت در مناقصــه در کاربــرگ هــای
اســتعالم ارزیابــی کیفــی درج گردیــده اســت.
شماره تماس با امور پیمانها 081-384120 :فکس 081 -38200960 :داخلی 4
تاریخ انتشارنوبت اول  98/1/31 :تاریخ انتشارنوبت دوم 98/02/07 :
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روابط عمومی منطقه  7عملیات انتقال گاز

