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نماینده مردم شهرستان شازند استان
مرکزی گفت :سازمان بیمه سالمت خدمات خوبی
را با راه اندازی دولت الکترونیک به مردم بخصوص
اقشار کم درآمد ارائه کرده است.
محمود احمدیبیغش همزمان با اولین روز
گرامیداشت هفته بیمه سالمت در بازدید از
روستاهای عضدیه ،نورآباد ،برج ،ضیاءآباد و
برج چشمه محمود در جمع اهالی این روستا با
حضور برخی مسئولین شهرستانی گفت :سازمان
بیمه سالمت خدمات خوبی را با راه اندازی دولت
الکترونیک به مردم بخصوص اقشار کم درآمد ارائه
کرده است .نماینده مردم شهرستان شازند استان
مرکزی بیان کرد :فرا رسیدن سوم آبان سالروز
گرامیداشت هفته بیمه سالمت فرصت خوبی
است تا خدماتی که از سوی این سازمان به مردم
داده می شود به بهترین شکل ممکن اطالع رسانی
شود .بیغش ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارایه
شده توسط سازمان بیمه سالمت ایران ،گفت:
فعالیتهای سازمان بیمه سالمت به مردم قابل
تحسین است و گامی مهم در جهت ارتقا عدالت
و رفاه اجتماعی است هرچند که تا نقطه مطلوب
فاصله داریم .در این دیدار طیبی ،رئیس اداره
بیمه سالمت شهرستان شازند ضمن ارائه گزارشی
از وضعیت عملکرد اداره بیمه سالمت در این
شهرستان بیان کرد :اداره بیمه سالمت شهرستان
شازند با جمعیتی بالغ بر ۷۶هزار نفر بیمه شده
تحت پوشش بیمه سالمت خدمات خود را از
طریق ۲۵موسسات درمانی طرف قرارداد که شامل
داروخانه ،آزمایشگاه ،فیزیوتراپی و پزشکان در سطح
شهرستان است را به بیمه شدگان ارائه میکند.
رئیس اداره بیمه سالمت شازند گفت :تعداد مراکز
درمانی روستایی و شهری در این شهرستان  ۲۰مرکز
و بیماران خاصی که خدمات خود را از بیمه سالمت
دریافت میکنند  ۹۵نفر هستند.

کرونا  ۷۰درصد کارگران
ساختمانی را بیکار کرد!

مسیر اقتصاد در روزهای پس از انتخابات
کشمکشهای انتخاباتی آمریکا اثرات روانی
بسیاری را به سمت بازارهای داخلی کشور فرستاد
و اقتصاد در این مدت شاهد فرازوفرودهای بسیاری
شد به گونهای که هریک از بازارها برای ادامه مسیر
چشمبه راه پایان یافتن این رویداد سیاسی بودند.
طی روزهای گذشته این مساله که اقتصاد ایران پس
از پایان یافتن انتخابات چه مسیری را برای حرکت
انتخاب میکند مهمترین پرسشی است که مطرح
میشود .به گفته برخی از کارشناسان و تحلیلگران
اقتصاد ایران چند ماهی است که تاثیر انتخابات
آمریکا و اثرات منفی آن را پیشخور کرده است و
قطعا در روزهای پس از انتخابات از وضعیت آرامتر
و با ثباتتری برخوردار خواهد شد .اما از سوی دیگر
برخی از کارشناسان معتقدند چگونگی وضعیت برای
اقتصاد کشور در ماههای آتی به برنامهها ،رویکردها
و تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا بستگی دارد و
نمیتوان با خیالی آسوده از پیشخور کردن تاثیرات
این رویداد صحبت کرد .به گفته آنها آمریکا با
داشتن یکچهارم اقتصاد جهانی ،مهمترین کشور در
تعامالت اقتصادی دنیا محسوب میشود ،به همین
دلیل است که هرگونه تغییر و تحول در این کشور،
نتایج ملموسی بر وضعیت اقتصادی و حتی سیاسی
کشورهای دیگر خواهد داشت .بنابراین نمیتوان
انتظار روزهایی با ثبات را پس از انتخابات آمریکا
برای بازارهای داخلی داشت .البته تحلیلها تنها به
این دو نظر ختم نمیشود و هستند تحلیلگرانی که
بر این باورند انتخابات آمریکا تاثیر زیادی بر شرایط
اقتصادی ایران نخواهد داشت ،زیرا بیشتر مسائل
ایران ریشه داخلی داشته و چنین رویدادهایی تنها
آثار روانی کوتاهمدتی را برای اقتصاد کشور به همراه
دارد .در این راستا مفتح ،کارشناس اقتصادی با
اشاره به وضعیت آشفته اینروزهای اقتصاد ایران و
مولفههای اثرگذار بر این شرایط به «ابتکار» گفت:
مدتی است که انتخابات آمریکا به یکی از مولفههای
تاثیرگذار در آشفتگیهای بازارهای داخلی کشور ما
تبدیل شده است ،به نظر من بعید است که تغییرات
در قوه حاکمیت دولت آمریکا بتواند تاثیری را برای
اقتصاد ایران به همراه داشته باشد .اینگونه مسائل
نه دشمنان و مشکالت ما را کم کرده است و نه کم
خواهد کرد .مشکالت ما یک روند طوالنی بوده و
مربوط به چند سال اخیر نیست.
این کارشناس اقتصادی به بررسی شرایط مدیریتی
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کیمیانجفی

اثرات روانی
تنها برای
مدت کوتاهی
میتوانداقتصاد
را با خود هم
مسیر بکند و
پس از مدتی
واقعیتهای
اقتصادی خود را
به شرایط روانی
تحمیلمیکند
کشور پرداخت و گفت :به بیانی روشنتر هنگامی
که طی یک سال مشکالت اقتصاد کشور کاهش پیدا
میکرد به معنای این بود که مدیران و سیاستگذاران
با برنامهریزی بهتر و هماهنگتر عمل کرد ه بودند و
زمانی که در شرایط دیگر مشکالت عمیقتر شد نشان
از ضعفها ،آشفتگی مدیرتی و ناهماهنگی داشت.
وی با بیان این مساله که نباید منتظر اتفاقی خاص
در اقتصاد بود ادامه داد :بنابراین مهمترین مولفههای
تاثیرگذار بر اقتصاد در داخل کشور بوده و چنین
اتفاقاتی نمیتواند تعیینکننده راه برای اقتصاد باشد
به همین خاطر نباید منتظر اثرگذاری خاصی بر
اقتصاد کشور بود.
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شــماره  2003صفحــه  232تحــت شــماره  332524ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167553صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی
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رسانهها در افزایش تاثیر عوامل روانی بر اقتصاد
نقش پررنگی دارند
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفتوگو به
میزان اثر روانی برخی از اتفاقات سیاسی اشاره
کرد و در اینباره گفت :رویدادهای سیاسی تنها
تاثیرات روانی کوتاهمدتی را برای هر اقتصادی
میتوانند داشته باشند در این میان رسانهها نقش
بسیار مهمی در کاهش اثر روانی اتفاقات سیاسی
خواهند داشت .هنگامی که اخبار به دستهبندی
نتایج میپردازد و شرایط داخلی را زیر سایه اتفاقات
بررسی و تحلیل میکند طبیعتا بر اثر روانی اتفاقات
دامن میزند .اما همانطور که اشاره کردم اثرات

روانی تنها برای مدت کوتاهی میتواند اقتصاد را با
خود هم مسیر بکند و پس از مدتی واقعیتهای
اقتصادی خود را به شرایط روانی تحمیل میکند.
مفتح همچنین در پایان با اشاره به شرط الزم برای
بهبود شرایط اقتصاد ایران ادامه داد :اگر شرایط
اقتصاد در ماههای آتی به سمت بهبود یافتن حرکت
کند قطعا به دلیل نتیجه اتفاقی همانند انتخابات
آمریکا نیست و اگر وضعیت بدتر شود باز هم به
دلیل این رویداد نخواهد بود بلکه مهمترین عامل
و شرط الزم برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران،
برنامهریزیهای دقیقتر و مدیریتهای منظمتر در
داخل کشور است.

نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران
ساختمانی میگوید در حال حاضر تنها ۳۰
درصد کارگران ساختمانی مشغول کار هستند
و کرونا باعث شده تا بخش اعظمی از کارگران
ساختمانی به لحاظ کاری و معیشتی دچار
مشکل شوند.
به گزارش ایسنا ،هادی ساداتی اظهار کرد:
متاسفانه کرونا باعث شده تا در شرایط حاضر
 ۳۰درصد کارگران ساختمانی سرکار باشند
و مابقی کارگران ساختمانی هم که بیکار و
خانهنشین شدهاند قادر به امرار معاش و تامین
هزینههای زندگی نباشند چون به دلیل بیماری
کرونا و کاهش تقاضا کار کمتر به آنها پیشنهاد
میشود و از این جهت اشتغال و معیشت آنها
به خطر افتاده است.
وی در خصوص وضعیت بیمهها گفت :در
حال حاضر شناسایی کارگران ساختمانی که
در انتظار بیمه هستند انجام شده و اگر قرار
است تامین اجتماعی فرمان رهبری را اجرا کند
عالوهبر امکانات و ابزار مورد نیاز ،اطالعات افراد
بیمه شده را در اختیار دارد .کسانی هم که بیمه
نشدهاند آمار و اطالعات آنها توسط انجمنهای
کارگران ساختمانی در سراسر کشور قابل
گردآوری است و هر زمان که تامین اجتماعی
بخواهد از طریق کانون در اختیار سازمان قرار
میدهیم.
به گفته ساداتی ،انجمنهای صنفی کارگران
ساختمانی در  ۴۵۰شهر و شهرستان فعالند
و میتوانند در انتقال آمار و ارقام و اطالعات
مربوط به کارگران ساختمانی بیمه شده و فاقد
بیمه به تامین اجتماعی همکاری کنند.
وی ابراز امیدواری کرد :با توجه به شرایط
سخت زندگی کارگران ساختمانی و فعالیت ۳۵
درصدی آنها در دوران کرونا و پیرو تاکیدات
مقام رهبری ،حمایت از کارگران ساختمانی
فاقد بیمه بیکاری با جدیت در دستور کار قرار
گیرد.
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قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  262فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  118تحــت شــماره  332486ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 116067صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی
گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ
انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول
اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد شــد  889 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7558

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی بــه وکالــت از اقــای محمــد قــوام صــدری بعنــوان متولــی
محمــد قــوام التجــار طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ  1399/04/24دفتــر  870تهــران
بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت
ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  697فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد کــه
متعلــق بــه موقوفــه مذکــور میباشــد بــه علــت ســهل انــکاری مفقــود شــده اســت بــا بررســی
دفتــر امــاک معلــوم شــد ششــدانگ ذیــل شــماره ثبــت  333356صفحــه  334دفتــر 2009
بنــام محمــد قــوام التجــار بتولیــت محمــد قــوام صــدری ثبــت و ســند چاپــی  0537282صادر
گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده – 120
اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت
بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه
پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان
بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  879 .م الــف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس
حمید رضا افشار

kimia.najafi.23@gmail.com

اخیرا ،روزهای مبهم «کاخ سفید» و سایه آن بر سر اقتصاد جهان تیتر خبر رسانهها را به خود اختصاص داده و در این میان اقتصاد ایران نیز از گزند
اما و اگرهای بزرگترین رویداد سیاسی آمریکا در امان نبوده است .ماههاست که چالشهای بیشماری گریبان اقتصاد ایران را گرفته و حال مدتی
است که عالوهبر بحرانهای موجود در کشور ،سرنوشت انتخابات آمریکا نیز به یکی از مولفههای مهم تاثیرگذار بر بازارهای داخلی تبدیل شده است.

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی بــه وکالــت از اقــای محمــد قــوام صــدری بعنــوان متولــی
محمــد قــوام التجــار طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ  1399/04/24دفتــر  870تهــران
بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت
ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  222فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد کــه
متعلــق بــه موقوفــه مذکــور میباشــد بــه علــت ســهل انــکاری مفقــود شــده اســت بــا بررســی
دفتــر امــاک معلــوم شــد ششــدانگ ذیــل شــماره ثبــت  330705صفحــه  335دفتــر 1989
بنــام محمــد قــوام التجــار بتولیــت محمــد قــوام صــدری ثبــت و ســند چاپــی  101637صــادر
گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده – 120
اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت
بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه
پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی
اســت در صــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت به صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان
بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  886 .م الــف

آگهی فقدان سند مالکیت

خبر

«ابتکار» میزان تاثیر عوامل برونمرزی بر اقتصاد ایران را بررسی کرد

نماینده مردم شهرستان شازند
استان مرکزی:

سازمان بیمه سالمت با راه اندازی
دولت الکترونیک خدمات خوبی به
مردم ارائه کرده است

بازاروسرمایه

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس
حمید رضا افشار

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه اقــای علــی مظلومــی طبــق وکالتنامــه شــماره  21082مــورخ
 1399/04/24دفتــر  870تهــران از موقوفــه محمــد قــوام التجــار بتولیــت اقــای محمــد
قــوام صــدری بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی
نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ
یــک قطعــه زمیــن بشــماره پــاک  242فرعــی از  82اصلــی بخــش نــه مشــهد مفقــود
شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت نامبــرده ذیــل دفتــر اماک
شــماره  2003صفحــه  241تحــت شــماره  332527ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره
 167556صــادر گردیــده اســت دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه
اســتناد مــاده  – 120اصاحــی قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی
گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ
انتشــار آگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول
اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند
معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی
اقــدام خواهــد شــد  874 .م الــف
ثبت اسناد و امالک ناحیه  5مشهد مقدس – حمید رضا افشار 7560

شماره/3514ص -36/تاریخ99/7/16
•

نوبت دوم

آگهی تجدید مناقصه عمومی
(یک مرحله ای)

 -1مناقصه گذار :شهرداری محمدیه
 -2موضــوع تجدیــد مناقصــه :انجــام امــور نگهبانــی ،حفاظــت و حراســت فیزیکــی از
امــوال ،تجهیــزات ،مبلمــان و دریاچــه موجــود در پــارک بهشــت ناحیــه شــهری مهــرگان
شــهرمحمدیه ،بیســیم آتشنشــانی بــا بــرآورد اولیــه 27/430/000/000ریــال (25نفــر
نگهبــان محلــه) بــه مــدت یکســال.
 -3مهلــت و محــل دریافــت اســناد از تاریــخ نشــر آگهــی تجدیــد مناقصــه نوبــت
دوم حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه  1399/08/28امــور قراردادهــای
شــهرداری محمدیــه.
 -4مبلــغ ســپرده %5 :بــرآورد اولیــه بــه مبلغ1/371/500/000ریــال بــه صــورت
ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیــش واریــزی نــزد بانــک ملــی شــعبه محمدیــه بــه شــماره
حســاب 3100002331001
 -5در صورتــی کــه برنــدگان اول ،دوم و ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نگــردد ســپرده
آنــان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد.
 -6سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد تجدید مناقصه مندرج میباشد.
 -7شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
 -8مــدت و محــل ارائــه پیشــنهادات :ازتاریــخ نشــر آگهــی تجدیــد مناقصــه نوبــت دوم
حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ ،1399/09/01محــل تحویــل اســناد
دبیرخانــه شــهرداری محمدیــه.
 -9زمــان و محــل بازگشــایی پــاکات روز یکشــنبه مــورخ 1399/09/02راس ســاعت
10صبــح در محــل دفتــر شــهردار میباشــد و حضــور شــرکتکنندگان و یــا نماینــده
آنــان بــا معرفینامــه کتبــی در جلســه بازگشــایی پیشــنهاد بالمانــع میباشــد.
 -10هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
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روابط عمومی شهرداری محمدیه

آگهی تصمیمات شرکت اطلس نشان بویراحمد سهامی

خاص به شماره ثبت  9541و شناسه ملی  14008389680به

استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ
 1399/06/25تصمیمات ذیل اتخاذ شد -1 :ولی نوذر پور به شماره

ملی 4220307907ه سمت بازرس اصلی و سیده زینب جالل
مقدم شماره ملی 4251115147به سمت بازرس علی البدل برای

مدت یک سال مالی انتخاب گردید  - 3 .روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج
()1029468

