اخبار
حمایت بانک عامل تعاون از رستههای
جدید آسیبدیده از کرونا

بانک توسعه تعاون شمول رستههای کسبوکار
و بنگاههای مختلف جهت بهرهمندی از فرصت
تنفس سهماهه در بازپرداخت اقساط بانکی را
ابالغ کرد.ب��ه گزارش مهر به نق��ل از وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،به منظور حمایت
حداکثری از صاحبان کسب وکار و در راستای
مقابله با پیامدهای اقتصادی ناش��ی از شیوع
ویروس کرونا ،بانک توس��عه تعاون ش��مول
رس��تههای کس��بوکار و بنگاههای مختلف
جهت بهرهمندی از فرصت تنفس س��هماهه
در بازپرداخت اقس��اط بانک��ی را ابالغ کرد.بر
این اس��اس مهدکودکهای غیردولتی تحت
نظارت س��ازمان بهزیس��تی کش��ور بهعنوان
کسبوکارهای واجد شرایط بهرهمندی از اعتبار
تنفس سهماهه پرداخت اقساط بانکی ،تحت
شمول رسته «مراکز و مجتمعهای فرهنگی
و آموزشی تشخیص دادهش��ده و لزوم اجرای
این دستورالعمل به کلیه واحدهای بانک توسعه
تعاون ابالغ ش��د.همچنین با تس��ری تمامی
حمایتها و تسهیالت مصوب رشتههای شدیداً
آس��یبدیده در کش��ور به بنگاههای فعال در
همین رستهها در مناطق آزاد تجاری-صنعتی
و ویژه اقتصادی نیز موافقت شد.
فروش ۴.۲میلیارد یورو
ارز صادراتی در نیما

عملکرد سامانه نیما نشان میدهد که از ابتدای
سال ۱۳۹۹تا پایان تیرماه رقمی معادل ۴میلیارد
و  ۲۴۰میلی��ون یورو ارز حاصل از صادرات در
این س��امانه به فروش رسیده و تراز عرضه در
این سامانه مثبت بوده است .به گزارش تسنیم،
معاونت بررس��یهای اقتصادی اتاق بازرگانی
تهران در گزارش��ی به عملکرد سامانه نیما در
چهار ماهه نخست امس��ال پرداخته و نوشته
اس��ت :در چهار ماهه نخست  99همچنین 2
میلیارد و  711میلیون یورو خرید برای واردات
از طریق سامانه نیما انجام شده است.براساس
این گ��زارش ،عرضه ارز حاص��ل از صادرات
نس��بت به خرید ارز ب��رای واردات طی مدت
مورد گزارش  1.6برابر بوده و تراز عملیات بازار
ثانویه از حیث فروش ارز مثبت بوده است .اتاق
بازرگانی تهران خاطرنشان کرده که میانگین
ماهانه عرضه ارز حاصل از صادرات طی س��ه
ماهه منتهی به تیرماه  99برابر با  488میلیون
یورو بوده است.

پیام مدیرعامل به مناسبت یازدهمین سالگرد بانک توسعه تعاون

یازدهمین س��الگرد تأسیس بانک توسعه تعاون را حضور مدیران بخش اقتصاد
تعاونی کش��ور ،تعاونگران فعال عرصه کار و تالش ،ذینفعان بانک و مشتریان
که بدون پشتیبانی آنان هر نهاد و سازمانی فلسفه وجودی خود را از دست خواهد
داد و البته کارکنان ساعی وخدوم این تنها بانک تخصصی بخش تعاونی در اقصا
نقاط کشور صمیمانه تبریک عرض مینمایم .اجازه بدهید قبل از هر چیز عرض
نمایم که بدون پشتیبانی همه مسئولین و دلسوزان بخش تعاون و همت و تالش
مجدانه کارکنان بانک در تمامی رس��تههای صف و س��تادی طی این سالها و
پیش از آن از سال  1368در قالب صندوق تعاون کشور ،امروز شاهد وجود چنین
سازمانی ارزشمند و اثرگذار در عرصه صنعت بانکداری کشور نبودیم؛ بزرگوارانی
که بس��یاری از آنان امروز به درجه بازنشستگی نائلآمدهاند .جای آن دارد که به

پاسداش��ت این روز گرامی از همگی قدردانی ش��ود .امروز ،به جد و بدون هیچ
تعصبی عرض میکنم این نهاد که وارد یازدهمین س��ال تأسیس خود میشود
با عنایت به رزومه قابل قبولی که در پرتفوی خود ذخیره کرده اس��ت موردتوجه
آگاهان شبکه بانکی و مسئولین عالی کشور میباشد و باافتخار در اجرای طرحهای
فراگیر و ملی اشتغالزائی نقشی فعال و عاملیت دارد .خداوند متعال را شاکرم که
در برههای از زندگی حرفهای تجربه چندین سال همکاری با خانواده بزرگ بانک
توسعه تعاون را به اینجانب اعطا کرده است .اما ،همانطور که دوستان ،عنایت
دارید محور اصلی فعالیت این بانک تأمین و تجهیز منابع الزم برای توسعه و ترویج
فعالیتهای بخش تعاونی کشور است ،بخشی که به دلیل اهمیت آن در ایجاد
اشتغال ،توزیع عادالنه ثروت و به خدمت گرفتن تمامی نیروهای مستعد فعالیت

ترابی مدیر روابط عمومی و امور مشتریان بانک صنعت و معدن مطرح کرد

نقش تسهیل گری خبرنگاران در اقدامات کارآفرینانه

نوشتن ،درست گفتن ،ارائه اطالعات درست و بموقع،
مقابله با دروغ ،مطالبه عمومی بدون س��ود ش��خصی
و در یک کالم نگاش��تن برای مردم کاری عاش��قانه
اس��ت که تفس��یر پررمز و راز آن همین حرفه پرفراز
و نش��یب خبرنگاری اس��ت ،اینجان��ب  17مرداد ماه
روز خبرن��گار ،ی��ادروز باش��کوه تالش��گران عرصه
آگاهی،اندیش��ه و قلم را به جامعه رسانه ای و فعاالن
این عرصه خطیر و مهم بخصوص همکاران خوبم در
عرص��ه خبر صمیمانه تبریک ع��رض می نمایم و به
همین بهانه یادداشتی در تبین نقش خبرنگاران عزیز
در تس��هیل گری رفتارهای کارآفرینانه به ش��رح زیر
تقدیم حضور می گردد :خبرنگاران با ثبت رویدادهای
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اجتماعی و همچنين
تهیه و تدوین گزارش های متقن و مستند ،در آگاهی
بخش��ی به جامعه و در جریان قرار دادن آحاد ملت از
آخرین رویداده��ا و وقایع نقش موثری دارند .دغدغه
من��د ب��ودن و پیگیری رف��ع انواع معض�لات جامعه
تنها به عنوان بخش��ی از تعهد به اجراي مس��ئولیت
اجتماع��ی ،بر اعتب��ار خبرنگاران در بی��ن مردم می
افزاید و نقش مهم آنها را در حرکت به س��وی آینده
مطلوب دوچندان مي نمايد.صاحبان اندیشه و قلم به
عنوان تسهیل گران ایجاد رفتارهای کارآفرینانه نقش
مهم��ی در مبادالت فرهنگی و اقتص��ادی بازی می
کنند که بمنظور تبیین این موضوع سعی خواهیم کرد
به بررس��ی عوامل مرتبط با ای��ن ذهنیت کارآفرینانه
بپردازیم و به این س��ئوال پاس��خ دهی��م که “چگونه
خبرنگاران می توانند تسهیل گر رفتارهای کارآفرینانه
در جامعه باش��ند؟»رفتار کارآفرینانه ترکیبی از «رفتار

» و «کارآفرینی» است .رفتار ،پاسخی به محرک ها
یا داده های مختلف اس��ت که می توان��د آگاهانه یا
ناخودآگاه ،آشکار یا پنهان و ارادی یا غیرارادی باشد.
کارآفرینی نیز ب��ه فرآیند شناس��ایی ،ارزیابی و بهره
برداری از فرصت ها براي ایجاد کسب وکارهای جدید
و مؤسس��ات کوچک و توسعه سازمان های بزرگ از
طریق فعالیت های بازاریابی و فروش گفته می شود
که موجب رشد ،اشتغال آفرینی و خلق ارزش خواهد
شد .بنابراین رفتار کارآفرینانه را می توان پاسخ های
کارآفرینان در برابر محرک ها /فرصت های محیطی
دانس��ت و خبرنگاران به دليل مواجه��ه بودن با اين
محرك ها و فرصت ها مي توانند هم خود كارآفرين
باش��ند و يا با انتقال اين مفاهيم به رش��د رفتارهاي

انرژی

مجلس شرایط عمومی قراردادهای گازی را تعیین کند

مدیریت جزیرهای پاشنه آشیل صادرات گاز ایران

یک کارش��ناس انرژی گفت :بیتوجهی مسئولین دولتی و
مدیریت جزیرهای صادرات گاز ،جایگاه ایران در بازار گاز را
تضعیف کرده است .در این بین فرصتهایی مانند صادرات
گاز ترکمنستان و آذربایجان به کشورهای همسایه نیز برای
ایران وج��ود دارد .به گزارش فارس ،در حال حاضر جایگاه
ایران در بازار گاز منطقهای به ش��دت متزلزل شده است به
گونهای برخی کارشناسان معتقدند در چند سال آینده ایران یا
از بازار گازی منطقه حذف خواهد شد و یا تبدیل به یک مهره
بیتاثیر در این بازار خواهد شد.در این بین بررسی دالیل عدم
توفیق ایران در بازار گاز یکی از موضوعات با اهمیتی است
که کمتر به آن پرداخته شده است .برای بررسی این دالیل با
حبیباهلل ظفریان کارشناس نفت و انرژی به گفتگو نشستیم.
مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
جنگ تمام عیار آمریکا ب�رای حذف ایران از بازار گاز

منطقه

چرا جایگاه ایران در بازار گاز اینقدر تضعیف شده است؟ چه
عواملی باعث ش��ده است که وزارت نفت حتی در تصاحب
بازارهای منطقهای ایران نیز کارنامه موفقی نداشته باشد؟
ظفری��ان :ما عم�لا در جنگ گازی با آمریکا هس��تیم اما
مسئولین یا آن را احساس نمیکنند و یا خود را کنار کشیدهاند.
یعنی آمریکا در ماجرای خط لوله صلح به هند فشار آورد و
نگذاشت وارد توافق با ایران شود .از طرفی در تالش است تا
خط لوله تاپی احداث شود و بازار شرقی ایران کامال از دست
ما خارج شود .االن به طور مداوم به عراق هم فشار میآورد
که میادین گازی خود را توسعه دهد و همچنین از عربستان
گاز وارد کند تا بدین صورت مانع صادرات گاز ایران به عراق
شود.از طرفی دیگر صادرات  LNGخود را به ترکیه افزایش
داده و ایران در آستانه حذف از بازار ترکیه قرار دارد .در نتیجه
همه اینها نشان میدهد که آمریکا یک جنگ تمام عیار
را علیه ما در موضوع صادرات گاز ش��روع کرده اس��ت .در
دوران ترامپ آمریکا به صورت جدی در تالش است تا بازار
گاز را از آن خود کند .کما اینکه توانسته بازار نفت را تا حد
خوب��ی در اختیار بگیرد.در مجموع چالشهای زیادی برای
صادرات گاز ایران وجود خواهد داشت اما آورده زیادی را هم
برای کشور به ارمغان میآورد .در این حوزه شما میتوانید به

و ازجمله دهکهای کمتر بهرهمند اجتماعی ،در قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران همشان دو بخش دولتی و خصوصی دیدهشده است و از این منظر میتوان
بدون مبالغه گفت که نهتنها به لحاظ مادی ،به لحاظ معنوی نیز از جایگاهی حائز
اهمیت برخوردار میباشد .از طرفی ،سوابق و روند فعالیتها بر این نکته داللت
دارد که بانک توسعه تعاون بهعنوان جوانترین بانک دولتی جمهوری اسالمی
ایران طی سالهای تأسیس و به همت کارکنان پرتالش خود به توفیقات بسیاری
در عرصههای گوناگون نائلآمده است و افتخار خدمت به آحاد جامعه و ازجمله
تعاونگران خالق و س��اعی را در بخشهای مختلف اقتص��ادی در کارنامه دارد؛
همچنان که همکاری با سایر نهادها و سازمانها بهمنظور مشارکت حداکثری در
توسعه و آبادانی کشور در سرشت این نهاد است.

عملکرد روسیه نگاه کنید .روسیه برای صادرات گاز به اروپا
تالش زیادی انجام داد و حتی در دوران ش��وروی بعضا گاز
خانگ��ی را قطع میکردند اما ص��ادرات گاز به اروپا را نه.در
نتیجه به خاطر برنامهریزی و پیگیری سیاست کالن خود
هماکنون توانستهاند عمده واردات گاز اروپا را تامین کنند و
از این اهرم در معادالت سیاسی خود با اروپا به شدت بهره
میبرند .روسیه در اوج بحران اوکراین ،دو بار صادرات گاز را
به این کشور قطع کرد و در قضیه جدایی کریمه از اوکراین
نیز از این ابزار استفاده کرد .در نتیجه صادرات گاز روسیه به
اروپا در تمام مناسبات سیاسی آنها تاثیرگذار بوده است.
اقدام�ات پوتین برای تقویت جایگاه روس�یه در بازار

گاز اروپا

ام��ا علیرغم ظرفی��ت گازی و موقعیت منطق��های ایران،
صادرات و تجارت گاز همچنان مساله مهم کشور نیست .به
بیان دیگر در سخنان مسئولین و رویکردهایی که در سطح
اول کشور اتحاذ میکنند ،صادرات گاز هیچ جایگاهی ندارد.
شما به رویکرد روسیه توجه کنید .در سال  2000که پوتین
در روسیه به قدرت رسید بالفاصله شروع به خریدن سهام
ش��رکت گازپروم کرد .گازپروم در دوران ریاست جمهوری
یلتسین عمده آن خصوصی شده بود و پوتین با خرید سهام
از سایر سهامداران این شرکت ،سهم دولت را به باالی 50
درصد رساند تا اختیار تصمیمگیری در این شرکت را به دست
بگیرد.سپس مدیرعامل و تیم مدیریتی شرکت گازپروم را از
بین مدیران تراز اول و کامال مورد اعتماد انتخاب کرد .آقای
میلر که از س��ال  2000تا امروز مدیر این ش��رکت است از

کامال لحاظ سیاس��ی به پوتین نزدیک است .رئیس هیات
مدیره این شرکت از ابتدا آقای مدودوف بود .یعنی از همان
ابتدا نگاه وی��ژهای به گاز پروم به عنوان بازوی تجارت گاز
روسیه وجود داشت .همچنین در برخی مذاکرات گازی خود
پوتین ش��خصا حضور پیدا میکرد .بعد از جدایی کریمه در
قضیه قرارداد با چین ،شخص پوتین ورود پیدا کرد و قیمت
را به نقطهای رساند تا با چین به توافق برسند .یعنی کامال
در سطح اول کشور این مساله تجارت گاز در حال پیگیری
اس��ت .در ایران کدامیک از مسئولین سطح اول کشور در
مورد صادرات گاز صحبت میکنند؟ یک اظهارنظر ،حضرت
آقا در دیدار سال  93داشتند و پس از آن دیگر در سطح اول
کشور صادرات گاز جدی نیست .من اعتقاد دارم کسی که
بیشترین پیگیری را در بحث صادرات گاز کرده است خود
شخص رهبری بود .ابتکار ایجاد اوپک گازی از ایشان بود.
خودشان پیگیری کردند ولی در سطح مسئولین ارشد کشور
و رئیس جمه��وری و وزرای خارجه و حتی وزاری نفت که
مسئله به آنها مربوط میشود ،صادرات گاز مسئلهای فرعی
اس��ت .ناظر ب��ه دولت فعلی یا قبلی هم نیس��ت در عموم
دولتها همین طور بوده است.
 کمیس�یون ان�رژی ب�رای تعیی�ن ش�رایط عموم�ی

قراردادهای گازی اقدام کند

در ح��ال حاض��ر مدل و چارچوب مش��خصی برای انعقاد
قراردادهای گازی با کش��ورهای دیگ��ر وجود ندارد .آیا این
موضوع چالش ایج��اد نمیکند؟ظفری��ان :در حال حاضر
پیگیری صادرات و تجارت گازی هیچ مبنا و ساختار حقوقی
مش��خصی در داخل کش��ور ندارد .یعنی تاکنون مبتنی بر
مذاک��رات افراد موضوع صادرات گاز پیش رفته اس��ت .هر
بار هم بحث صادرات گاز به میان آمده اس��ت مش��کالتی
در قیمتگذاری پیش آمده و دعواهایی انجام ش��ده است.
چرا این اتفاقات میافتد؟ زیرا ما هیچ زیرساخت حقوقی برای
تجارت گاز نداریم .ما در اینجا نیاز به زیرساخت حقوقی در
قالب شرایط عمومی قراردادهای گازی داریم .قراردادهای
گازی مطابق مصوبه دولت جز قراردادهای مهم نفتی هستند
و مثل قراردادهای توسعه میدان در سطح باالی اهمیت قرار
دارند .لذا باید برای اینها شرایط عمومی مشخص شود.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت آقای جهانبخش بیدقی فرزند حسین به شرح دادخواستی که به شماره  990059ح ش از این شورا ثبت گردیده ،درخواست گواهی حصر
وراثت را نموده و اعالم داش��ته مرحومه ش��هربانو بیرقی فرزند حیدر به شماره شناسنامه  23و کد ملی  5309724257صادره از مهدیشهر در تاریخ  1386/2/6فوت نموده و
وراث حین الفوت وی عبارتند از -1 :حسین بیدقی فرزند محمداسمعیل شماره شناسنامه  357کد ملی  5309555481مهدیشهر  -2 1351/12/6سهراب بیدقی فرزند حسین
شماره شناسنامه  380کد ملی  4569368891سمنان  -3 1345/04/01جهانبخش بیدقی فرزند حسین شماره شناسنامه  14کد ملی  5309875212مهدیشهر 1347/06/01
 -4مریم بیدقی فرزند حسین شماره شناسنامه  19کد ملی  5309893814مهدیشهر  1349/09/03وغیر از وراث فوق ورثه دیگری ندارد والغیر ،اینک شورا پس از انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید ،تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد وی می باشد ،از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه
به این شورا مراجعه و تقدیم نماید ضمن ًا ارزش ما ترک متوفی بیش از سی میلیون ریال می باشد.
رئیس شورای حل اختالف درجزین-حسن کاشفی

كارآفرينانه كمك كنند.ش��رايط جامع��ه به گونه اي
است كه الزم است نسل هاي آينده با مفاهيم مهمي
از جمله عدم اطمينان ،خ�لاق بودن ،منعطف بودن،
اس��تفاده از فرصت ها ،هوش��ياري ،شكست پذيري،
ريس��ك پذيري و ....آشنا شوند و نقش خبرنگاران از
اين منظر برجسته است كه مي توانند نقش مهمي در
انتقال مفاهيم و فرهنگ س��ازي در حوزه كارآفريني
ايف��ا كنند.همچني��ن خبرنگاراني موفق هس��تند كه
نقشي دوس��وتوان داش��ته باش��ند .بدان معنا که آن
ه��ا توانمندی انجام فعالیتهای اکتش��اف را در عین
بهرهبرداری از کارهای موجود خود داش��ته باشند ،که
این موض��وع مهم در ادبیات کارآفرینی دوس��وتوانی
گفته می شود .دوسوتوان کردن افراد كه از استراتژي

هاي اصلي کارآفرینی اس��ت بیان میکند که چگونه
ترکیب فعالیتهای بهره برداری و اکتشاف در سطح
دانش اف��راد ،میتواند به افزای��ش کارآفرینی كمك
كن��د .براي مثال خبرنگاران��ي كه هم دانش و تجربه
رس��انه اي داشته باش��ند و هم در بخش يا حوزه اي
كه فعاليت مي كنند داراي تخصص باش��ند در انتقال
مفاهيم از خبرنگاراني كه صرفا دانش رسانه اي دارند
موف��ق تر عمل مي كنند.البته نقطه تالقی کارآفرینی
و مسئولیت اجتماعی ،بخشي از ارزش های اجتماعی
است که کارآفرینان ایجاد می کنند و شامل مواردی
از قبیل :بهبود کیفیت زندگی انس��ان ،کاهش اثرات
نامطل��وب بر ذینفعان ،ایجاد تع��ادل بین تولید ثروت
مال��ی ،اجتماعی و زیس��ت محیطی و توس��عه پایدار
جامعه می باش��د ،ضمن آنکه کارآفرینی و مسئولیت
اجتماع��ی ،مفاهیم اخالق��ی را نیز در ب��ر می گیرد.
پژوهش های متعددي نيز نش��ان ميدهند که اخالق
به عنوان بخش از جنبه های فردی و سازمانی مطرح
است که فرد را در برابر جامعه مسئولیت پذیر نشان می
دهد و در کارآفرینی نقش مهمی دارد از همین روست
که حرفه خبرنگاری عالوه بر انجام مس��ئوليت هاي
فوق می تواند پیوندگاه محکمی بین توسعه رفتارهای
کارآفرینان��ه و تبيي��ن ارزش ه��اي اجتماعي باش��د.
در كنار م��وارد فوق در ادبی��ات کارآفرینی نيز بحث
کــارآفرینی رس��ــانه اي به عنوان موضوع جديدي
مطرح می باش��د و آن را میتــوان بــه “فعالیتهاي
کارآفرینان��ه اي که با هدف اس��تخراج فرصت هاي
مناس��ب کس��ب وکار و س��ودآوري در صنعت رسانه
انجام می شوند” اطـالق کـرد.
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اخبار
مدیر جدید امور بازرسی
بانک کارآفرین معرفی شد

مراس��م معارفه مدیر جدید امور بازرسی بانک
کارآفرین برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
بانک کارآفرین ،این مراس��م روز سهشنبه 14
م��رداد و با حض��ور دکتر محمدرض��ا فرزین
مدیرعامل و اعض��ای هیات مدیره این بانک
برگزار ش��د .در این مراس��م دکتر محمدرضا
فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین ضمن تشکر
از زحمات حجتاهلل سلطانی مدیر پیشین امور
بازرس��ی ،برای مدیر جدید ای��ن واحد آرزوی
موفقیت کرد و گفت :حوزههای نظارتی بانک
در عین استقالل و تفکیک مسئولیتها ،باید
به صورت مس��تمر و تنگاتنگ با یکدیگر در
ارتباط باش��ند تا کاری مغف��ول نماند .وی در
ادام��ه گفت :خوش��بختانه موضوع فس��اد در
بان��ک کارآفرین جایی ن��دارد ،ولی با توجه به
رشد و توس��عه بانک و استراتژی جدید ،الزم
اس��ت برای خطرات احتمال��ی آمادگی الزم
را داش��ته باشیم .ریس��ک مخاطرات ناشی از
تخلفات احتمالی باید به حداقل برس��د و این
وظیفه خطیر به عهده مدیریت امور بازرس��ی
ق��رار دارد .فرزین همچنین وظایف مدیریت
امور بازرس��ی را برش��مرد و افزود :انتظار دارم
مدیریت امور بازرس��ی با حضور ایشان موثرتر
از گذشته فعالیت کند .وی در پایان گفت :برای
آقای شکوه در س��مت جدید آرزوی موفقیت
میکنم و امیدوارم ایش��ان در بانک خوش��نام
کارآفرین منشأ اثر باشند و گامهای مثبتی در
جهت تحقق اهداف بانک بردارند .بر اس��اس
این گزارش ،احمدعلی شکوه مدیر جدید امور
بازرسی بانک کارآفرین ضمن تشکر از حسن
اعتماد مدیرعامل و مدیران ارشد اظهار داشت:
بنده طی  24سال خدمت ،توفیق انجام وظیفه
در نهاده��ای دولت��ی از جمله وزارت كش��ور،
وزارت آم��وزش و پ��رورش ،وزارت اقتص��اد،
وزارت راه و شهرسازی و همچنین بانکهای
صادرات ،سرمایه و کشاورزی را داشتهام.

آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وفاقد سندرسمی برابر آراء صادره هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان
وامالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانند
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اس��نادو امالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .خانم محبوبه نوروزی به شماره شناسنامه  1812و کدملی  4879889423صادره رامیان فرزند مراد علی در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن
احداث بناشده به مساحت  335.70متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک شماره  -19اصلی واقع در علی آباد کتول خیابان طالقانی شمالی کوچه بوستان  30بخش  6حوزه ثبت علی آبادکتول به
شماره کالسه  1398114412005000277تاریخ انتشارنوبت اول 1399/4/31:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/5/16:
م.الف 139:حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
آگهی اختصاصی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وفاقد سندرسمی برابر آراء صادره هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان علی آباد کتول تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی محرز گردیده است  .لذا مشخصات متقاضیان وامالک
مورد تقاضا به ش��رح زیر به به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود.در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند،می توانند
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اس��نادو امالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .حس��ین اس��دی به شماره شناسنامه  2260147097و کدملی  2260147097صادره علی آباد فرزند علی در ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین که در آن
احداث بناش��ده به مس��احت  1560متر مربع مفروز و مجزا ش��ده از پالک ش��ماره  -19اصلی واقع در علی آباد کتول خیابان شریعتی نیش کوچه جنب رودخانه کبودوال بخش  6حوزه ثبت علی
آبادکتول به شماره کالسه  1398114412005000282تاریخ انتشارنوبت اول  1399/4/31:تاریخ انتشار نوبت دوم1399/5/16:
م.الف 140:حجت اهلل تجری رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان علی آباد کتول
اجراییه  9/875/98مش��خصات محکوم له س��عید ش��مس تبار کامی فرزند حیدرقلی با وکالت عبدالحسین فیروزیان حاجی بنش��انی بابل چهار راه فرهنگ ساختمان کیان طبقه ششم مشخصات
محکوم علیه علی یاردشتی فرزند رضاعلی -مجهول المکان بموجب رای شماره 1041تاریخ 98/11/27شعبه  9شورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 130/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  1/705/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب رعایت قواعد تسبیت و الضرر در حق خواهان محکوم می تماید .حق الوکاله وکیل
و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  97/7/25و  97/8/18و  97/8/7لغایت وصول محکوم به محاسبه و در حق محکوم له ایصال نماید .رای غیابی است.
مدیر شعبه  9شورای حل اختالف بابل
رونوش��ت آگهی حصروراثت -فاطمه نصرالهی س��رحمامی دارای ش.ش  571بش��رح دادخواست کالسه  14/510/ 99ازاین دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که
شادروان عین اله نصرالهی سرحمامی بشناسنامه  11در تاریخ  10/4/99اقامتگاه دایمی خود بدرود زندگی زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به - 1 :فرهاد نصرالهی سرحمامی
فرزند عین اله ش.ش  30398نسبت پسر متوفی  - 2فرشاد نصرالهی سرحمامی فرزند عین اله ش.ش 142نسبت پسر متوفی -3میترا نصرالهی سرحمامی فرزند عین اله ش.ش 9نسبت دخترمتوفی
-4فائزه نصرالهی سرحمامی فرزند عین اله ش.ش 56نسبت دخترمتوفی -5فاطمه نصرالهی سرحمامی فرزند عین اله ش.ش 571نسبت دخترمتوفی  - 6نرگس اسمعیل تبار درزی فرزند غالمحسین
ش.ش  18نسبت همسر متوفی اینکه با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باید از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه  14شورای حل اختالف بابل
آقای صمد آقائی میرزائی فرزند علی و مادر زینب بشماره شناسنامه  836صادره در تاریخ  1359/11/19از حوزه  2بابلسر مورخ  1359/6/31بشماره ملی  4989624866بشماره مسلسل شناسنامه
 9/571533همس��ر ش��ما خانم لیال صفری نیک به ش.ش  26616صدور از حوزه  2تهران در این دفترخانه طالق  59بابل به نش��انی (بابل -جنب فلکه کارگر -پاساژ بهارستان -محل دفترخانه) در
اجرای حکم  1399/2/14 – 9909971111100191از ش��عبه یک دادگاه خانواده بابل مراجعه و تقاضای ثبت و اجرای صیغه طالق را نموده اس��ت .این دفتر با توجه به اخطاریه انجام ش��ده شماره
 99/4/21 -171اعالم داشته که شما نقل و مکان نمودید .لذا براساس وظیفه سردفتری به شما اعالم و اخطار می شود که از تاریخ روزنامه منتشره لغایت هفت روز به دفترخانه طالق مرقوم مراجعه
و اقدام به طالق نمایید .در غیر این صورت پس از انقضای هفت روز در غیاب شمار برابر مقررات اقدام به ثبت طالق خواهد شد
علی صمدی  -سردفتر ازدواج  4و طالق  59بابل
اجراییه  8/530/98مشخصات محکوم له هدایت خلیلی اسبویی فرزند خلیل بنشانی بابل ج قدیم آمل به بابل روستای اسبوکال منزل پدری مشخصات محکوم علیه محمد زمانی فرزند حسین بنشانی
بابل ج بابل کیاکال شهرک مهردشت واحد  13ط  1منزل شخصی بموجب رای شماره 1029تاریخ 98/8/29شعبه  8شورای حل اختالف بابل که قطعیت یافت محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ
 40/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ  580/000ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغی بابت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ  98/5/13تا اجرای حکم رای صادره حضوری می باشد.
مدیر شعبه  8شورای حل اختالف بابل

آگهي تجدید مناقصه عمومی

نوبت اول

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومي طبق جدول ذيل از طريق س��امانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و
بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس  ir .www.setadiranانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي  ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت
گواهي امضاي الكترونيكي راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
رديف

پروژه

مبلغ برآورد(به ريال)

10,380,487,776
تعریض محور بابلسر-بهنمیر محدوده نیروی هوایی (باند جنوبی)
1
دارا بودن رتبه  5از معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور با رعايت سقف ارجاع كار در راه و ترابري (حمل و نقل) الزامي است.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 99/05/15
مورخه 99/05/22
ساعت14/00
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت :
مورخه 99/06/03
ساعت14/00
مهلت زماني ارائه پيشنهاد :
مورخه 99/06/05
ساعت 08/00
زمان بازگشايي پاكت ها :
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف
آدرس ساري خيابان جام جم -اداره پيمان و رسيدگي تلفن 011- 33363904
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه  :مركز تماس 021-41934 :
دفتر ثبت نام  88969737 :و021-85193768
اين آگهي همزمان در سايت iets.mporg.irنيز درج گرديده است

مبلغ ضمانت نامه (به ريال)

شماره فراخوان ستاد ايران

520,000,000

2099003377000037

