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 رفع کمبود سیب زمینی به زودی 
رئیس اتحادیه بارفروش��ان با بی��ان اینکه کمبود 
س��یب زمینی در بازار به زودی برطرف می شود، گفت: 
قیمت میوه های نوبرانه مانن��د زردآلو از ۱۵ خرداد به 

بعد تثبیت می شود.
حسن صابری با اشاره به ورود زردآلو به بازار میوه 
گفت: این میوه هنوز نوبرانه اس��ت و قیمت مشخصی 
ن��دارد. وی با بیان اینکه قیمت نوبرانه هایی مانند زرد 
آلو از ثبات برخوردار نیس��ت، اف��زود: به عنوان مثال 
صبح ن��رخ این میوه ها کیلویی ۱۰ هزار تومان و عصر 
۵ هزار تومان اس��ت بنابراین فع��ًا نمی توانیم قیمت 

مشخصی برای آنها اعام کنیم.
به گفته رئی��س اتحادیه بارفروش��ان، قیمت این 

نوبرانه ها از ۱۵ خرداد به بعد به ثبات خواهد رسید.
صابری با اشاره به آزاد شدن صادرات پیاز و سیب 
زمینی اضافه کرد: درباره پیاز باید این اتفاق رخ می داد 
چ��ون قیمت آن به ش��دت افت ک��رده و حتی هزینه 
تولید آن نیز تأمین نمی ش��ود و کش��اورزان به شدت 
زیان می کنند. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم از این 

محصول بین ۲,۰۰۰ تومان تا ۲,۵۰۰ تومان است.
وی در ادام��ه و با بی��ان اینکه تا حدودی با کمبود 
سیب زمینی مواجه هستیم، افزود: سیلی که در ابتدای 
س��ال جاری رخ داد دلیل این کمبود اس��ت چراکه در 
این فصل عمده س��یب زمینی مورد نیاز بازار را منطقه 
گرگان تأمین می کند که بر اثر س��یل دچار خس��ارت 
ش��ده اس��ت. کمبودی که وجود دارد ب��زودی برطرف 
خواهد ش��د. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم س��یب 
زمین��ی در میدان مرکزی میوه و ت��ره بار بین ۳,۰۰۰ 

تومان تا ۵,۰۰۰ تومان است.
وی توضیح داد: بیشتر صادرات پیاز و سیب زمینی 
کش��ور به عراق انجام می ش��د که هم اکنون با برداشت 
تولیدات خوِد عراقی ها، چندان از محصوالت ما استقبال 
نمی شود. صابری قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی را نیز 
بین ۲,۵۰۰ تومان تا ۳,۵۰۰ تومان اعام کرد.  مهر

کاهش ۴۷ درصدی چک های برگشتی
جدیدتری��ن آمار بانک مرک��زی در مورد گردش 
چک های بانکی نش��ان می دهد در فروردین ماه امسال 
تعداد چک های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال 

بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است.
گزارش تازه بانک مرکزی درباره چک های مبادله 
ش��ده حاکی از آن است که در فروردین ماه امسال در 
کل کش��ور ۵.۴ میلیون فقره چک ب��ه ارزش بیش از 
۵۴۱ هزار میلیارد ریال مبادله ش��د که نسبت به ماه 
قبل )اسفند ۹۷( از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۹.۴ 

درصد و ۴۷.۵ درصد کاهش یافته  است.
آم��ار بانک مرک��زی از کاهش ۴۷ درص��دی تعداد 
چک های برگشتی حکایت دارد؛ چراکه در فروردین ۹۷ 
در کل کش��ور ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزش ۴۶۶ هزار 
میلیارد ریال مبادله شده بود که ۱ میلیون فقره چک به 
ارزش ۹۰ هزار میلیارد ریال برگش��ت خورده بود. اجرای 
قانون جدید صدور چک توسط قوه قضائیه و بانک مرکزی 
که منجر به بازگش��ت اعتبار به چک ش��ده، عامل اصلی 

کاهش چک های برگشتی است.  بانک مرکزی

اخبار

اعالم جزئیات طرح اقدام ملی در حوزه مسکن به زودی 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه فراخ��وان مش��ارکت در اجرای طرح 
اقدام ملی به زودی اطاع رس��انی خواهد شد، گفت: به استان ها اباغ کردیم تا 

زمین های رایگان را برای اجرای این طرح شناسایی کنند.
محمد اس��امی با بیان اینکه مس��کن و رونق دادن به آن در بخش عرضه و 

تقاضا و همچنین س��اماندهی بازار اجاره بها از اولویت های وزارت راه و شهرسازی 
است، گفت: مسکن به لحاظ ساختاری نیمی از وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی است 

و در م��ورد رونق دادن به بازار مس��کن، وزارتخانه ب��ا حمایت دولت و همچنین مجلس، 
برنامه های جامعی را در دستور کار دارد.

وی با اعام اینکه فراخوان مشارکت برای اجرای طرح اقدام ملی به زودی اطاع رسانی 
می شود گفت: از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به استان ها اباغ کرده ایم تا زمین های 

رایگان را برای اجرای طرح اقدام ملی شناسایی و معرفی کنند.

خونه به خونه 
امکان تردد قطارهای باری و مسافری در محور جنوب

مدیرعامل راه آهن گفت: مس��یر ریلی گرگان - اینچه برون که به دلیل بروز 
سیاب در ۷ قطعه تخریب شده بود، بازسازی و بازگشایی شد.

س��عید رسولی اظهار داشت: عملیات بازس��ازی ۷ قطعه تخریب شده راه آهن 
گرگان - اینچه برون در منطقه آق قا با تاش همکاران راه آهن گلس��تان و عوامل 

فنی راه آهن انجام و مس��یر بازگش��ایی ش��د. این مس��یر ریلی درکریدر ترانزیتی و 
بین المللی منتهی به مرز اینچه برون واقع شده است. در حال حاضر سیر قطارهار باری و 

مسافری در این مسیر پس از چند وقت از سر گرفته شد. وی افزود: ادامه این خط ریلی در 
کشور ترکمنستان واقع شده که در زمان وقوع سیاب دچار آب گرفتگی و تخریب شده بود، 

شرکت راه آهن ترکمنستان همزمان عملیات بازسازی راه آهن خود را انجام داده است.
گفتنی اس��ت؛  مس��یر ریلی گرگان - اینچه برون در منطقه آق قا از نوروز امسال به 

دلیل بروز سیاب دچار مشکل شده بود.

کوپه 
بخشودگی و تقسیط مالیات واحدهای تولیدی

معاون سازمان امور مالیاتی بخشودگی حداکثری جرائم قابل بخشش مالیاتی، 
تقسیط بدهی های مالیاتی و حذف مجوزهای زائد را از جمله برنامه های استراتژیک 
سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از افزایش فشار بر واحدهای تولیدی در سال 

سخت اقتصاد برشمرد.
احمد زمانی با اش��اره به نام گذاری سال جدید با عنوان "رونق تولید" اظهار کرد: 

سازمان امور مالیاتی کشور با درک دو واقعیت ضرورت تأمین حداکثری درآمدها از طریق 
منابع مالیاتی در راستای برنامه های اصاح ساختار بودجه عمومی و کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی در بودجه و همچنین لزوم پرهیز از هرگونه آثار منفی مالیات بر تولید و سرمایه گذاری، 

برنامه های راهبردی و عملیاتی خود را طراحی و به مرحله اجرا گذاشته است.
وی افزود: بخشودگی حداکثری جرایم قابل بخشش مالیاتی واحدهای تولیدی، تقسیط 

بدهی های مالیاتی آنها، توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل امور مؤدیان و... است.

وده ارزش افز

آگهى موضــوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامــه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 98/262 مورخ 98/02/17 هیــات اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اسد آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مصطفى محسنى فرزند موسى بشماره شناسنامه 
0 صــادره از اســد آباد در ششــدانگ یــک قطعه زمین مزروعــى آبى به 
مســاحت 109837/76 مترمربع در قســمتى از پالك 103 اصلى واقع 
در اسد آباد اراضى روســتاى پیرملو خریدارى از مالک رسمى آقاى عابد 
سوادى محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولیــن آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس 
از اخذ رســید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست 
خــود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى 
مــدت مذکور و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر 
خواهد شــد. تاریخ چاپ نوبــت اول: 98/3/7- تاریخ چــاپ نوبت دوم: 

98/3/22- م الف/170
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهــى موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آئین نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 98/200 مــورخ 98/2/9 هیــات اول موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیف وضعیــت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اسد آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى محمد شــریف ناصرى خوب فرزند عزیز بشــماره 
شناســنامه 350 صادره از اسد آباد در ششــدانگ یک باب ساختمان به 
مســاحت 181/54 مترمربع در قسمتى از پالك 66 اصلى واقع در اسد 
آباد خ 15 خرداد پشــت مسجد فاطمه الزهرا کوچه مالک اشتر خریدارى 
با واســطه از مالک رسمى آقاى بخشــى صفرى محرز گردیده است لذا به 
منظــور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود 
در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى 
داشــته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى بــه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ چاپ نوبت 

اول: 98/3/7- تاریخ چاپ نوبت دوم: 98/3/22- م الف/159
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 98/263 مــورخ 98/02/17 هیــات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى فاقد سند رسمى 
مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اسد آباد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضــى آقــاى ابوالفضل محســنى فرزند موســى بشــماره شناســنامه 0 
صادره از اســد  آباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى آبى به مساحت 
82882/94 مترمربع در قســمتى از پالك 103 اصلى واقع در اســد آباد 
اراضى روســتاى پیرملو صاحب نســق زراعى متعلق بــه خود متقاضى آقاى 
ابوالفضل محســنى بشماره ســند 51855 مورخ 96/12/07 دفترخانه 3 
اســد آباد محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در صورتى که اشــخاص نسبت به صدور 
ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 
را بــه مراجع قضایــى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریــخ چاپ نوبت اول: 98/3/7- تاریخ چــاپ نوبت دوم: 98/3/22- م 

الف/168
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

آگهــى موضــوع ماده 3 قانــون و ماده 13 آئیــن نامه قانــون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابــر راى شــماره 98/259 مــورخ 98/02/16 هیــات اول موضوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــى اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند 
رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک اســد آباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى مســلم محســنى فرزند موســى بشماره شناسنامه 
1560 صادره از اســد آباد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى آبى به 
مســاحت 129645/30 مترمربع در قسمتى از پالك 103 اصلى واقع در 
اســد آباد اراضى روســتاى پیرملو خریدارى با واسطه از مالک رسمى آقاى 
مصطفــى قلى عمادى دالورى محرز گردیده اســت لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى است در صورت 
انقضــاى مدت مذکور و عــدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ چاپ نوبت اول: 98/3/7- تاریخ چاپ نوبت دوم: 

98/3/22- م الف/166
رئیس ثبت اسناد و امالك اسدآباد

تصمیم واحد ثبتى
مرجع رسیدگى : اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

در اجراى دستور ذیل نامه شماره 5278 مورخ 04/ 03 / 1398 سند مالکیت ششدانگ 
یــک قطعــه زمین مزروعى پــالك 403 فرعى از ســنگ 71 اصلى بنام حســین مالقلى صادر و 
تســلیم گردیده اســت و ســپس وى برابر حصر وراثــت 111 - 1339/8/8 دادگاه دماوند 
فــوت و وراث وى احمــد و رحمت اله و بهرام و هاجر و فرنگیس و کبرى و ملوك همگى مالقلى 
فرزندان و ام البنین مالقلی همسر متوفى و بنام کبرى مالقلى ( فهیمى ) سند یک سهم از ده 
سهم ششدانگ در صفحه 93 نفر 123 صادر شده است و بنام ملوك مالقلى سند یک سهم از 
ده سهم ششدانگ در صفحه 90 دفتر 123 سند صادر شده است و بنام فرنگیس مالقلى یک 
سهم از ده سهم ششدانگ صادر و پیوست پرونده است و سند مالکیت دو سهم مشاع از ده 
سهم ششدانگ بنام رحمت اله مالقلى در صفحه 87 دفتر 123 صادر شده است و بنام بهرام 
مالقلى ســند مالکیت دو سهم مشاع از ده سهم ششدانگ صفحه 548 دفتر 122 صادر شده 
اســت که سهم بهرام مالقلى ( فهیمى ) برابر نامه 1396191000439437 - 1396/3/1 
دادگاه مدنى دماوند بازداشــت اســت و بنام احمد مالقلى ســند مالکیت دو سهم مشاع از ده 
ســهم ششــدانگ در صفحه 545 دفتر 122 سند صادر شده اســت و بنام هاجر مالقلى سند 
مالکیت یک سهم مشاع از دو سهم ششدانگ در صفحه 51 دفتر 123 سند صادر شده است 
و ســپس فرنگیــس مالقلى برابر حصــر وراثــت 362 - 1359/8/17 دادگاه دماوند فوت و 
وراث وى عبارتند از جهان بخش نجفى و کامران نجفى پسران و فریده نجفى و سوسن نجفى و 
مینا نجفى دختران متوفى و عزت اله نجفى همسر متوفى که بنام سوسن نجفى و نسرین نجفى 
و عزت اله نجفى و کامران نجفى و فریده نجفى در صفحات 207 و 452 و 449 و 446 و 455 
دفاتر 18 و 225 سند مورثى کمافرض اله صادر گردیده است و برابر سند رسمى  68995 
- 1366/5/14 دفتر خانه یک دماوند ســهم فریده نجفى به جهان بخش نجفى انتقال یافته 

است و سهم مینا نجفى برابر سند 72454-
11/ 7/ 1368 دفتر خانه یک دماوند به ســودابه حسین پور انتقال یافته است و سهم 
سوســن نجفى برابر ســند 72454 - 1362/7/11 دفتر خانه یک دماوند به سودابه حسین 
پور انتقال یافته اســت و برابر سند رسمى 5930 - 1378/5/5 دفترخانه 12 دماوند بنام 
مــورد خریدارى ســودابه حســین پور به محمد کاظمــى انتقال قطعى یافته اســت و در اجراى 
قانــون 147 از مالکیــت ملوك مالقلى تحت پالك هــاى 7410 / 71 و 7115/ 71 بنام ملوك 
مالقلى و جهانگیر خانى ســند مفروزي صار شــده است و برابر سند قطعى 13333 - 23 / 2 
/ 1390 دفترخانه 3 دماوند ســهم کبرى مالقلى به میالد فهیمى انتقال شــده و سهام مالکیت 
کامران نجفى در اجراى ماده 147 تحت پالك 728 / 71 ســند مفروزى صادر گردیده اســت 
و ســهم جهان بخش نجفى در اجراى ماده 147 تحت پالك 71/5911 سند مفروز صادر شده 
اســت و از مالکیــت رحمت الــه فهیمى و احمد فهیمى مقادیر 2858/ 0 ســهم از ده ســهم و 
5715/ 0 از ده ســهم ششــدانگ به محمد رضا یوســفی انتقال یافته اســت که سپس برابر 
صورت جلســه تعیین حدود باقیمانــده به دو قطعه که قطعه اول باقیمانده بمســاحت 2470 
متر مربع تحت پالك 17025 فرعى قطعه دوم باقى مانده بمساحت 14/ 454 مترمربع که به 
پالك 17026 فرعى تبدیل گردیده اســت. که ســند تک برگى پالکهاى مذکور صادر وتســلیم 
گردیده اســت./ پس از بازدید از ملک و مکاتبه با شهردارى دماوند ایشان برابر نامه شماره 
ص1847/98 مــورخ 02/ 03 / 1398 اعالم نموده با توجه به عدم رعایت حد نصاب ضوابط 
افراز و تفکیک پالك از نظر شــهردارى امکانپذیر نمى باشــد . نظر به اعالم شــهردارى دماوند 
باقیمانده پالك 403 فرعى از سنگ 71 اصلى واقع در جیالرد جزء حوزه ثبتى دماوند غیرقابل 
افراز تشــخیص داده میشود . لذا بدینوســیله مراتب عدم افراز  ملک موصوف بموجب ماده 
2 قانون افراز و فروش امالك مشاع به طرفین دعوى ابالغ میگردد تا چنانچه اعتراضى دارند 
ظــرف مدت 10 روز پــس از رویت  أعتراض خود را به مراجع قانونى تســلیم نمایند.نماینده 
ثبت:محمدهوشــمند. نقشــه بردارثبت: علیرضامحبوبى پور.  تصمیم مســئول واحد ثبتى : با 
عنایت به نظریه کارشناسان و گواهى شهردارى دماوند مبنى بر عدم احراز قابلیت افراز ملک 
مورد تقاضا مراتب در اجراى مقررات ماده 2 قانون افراز و مادتین 5و 6 آئین نامه به مالکین 
ابــالغ تا در صــورت اعتراض طبق ماده 2 قانون افراز و فروش امالك مشــاع به مرجع قضایى 

مراجعه نمایند.6066
قبادآزادى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقــاى فردیــن محمدکاظمــى فرزند حســن  به شــماره ملــى 0439583111  باســتناد 
شــهادتنامه وگواهى فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواستى بشماره 98/4/180 تقدیم 
این شــورا نموده و چنین اشــعار داشته اســت که شــادروان اخترالملوك محمدبیگى  فرزند 
احمــد به شــماره ملى 0439454697 در تاریــخ 1397/06/03 در اقامتگاه دائمى خود در 
گذشــته و ورثــه حین الفــوت وى عبارتند از :1.فردین محمدکاظمى فرزند حســن به شــماره 
ملــى 0439583111  متولــد 1345/06/25 صــادره از دماوند(پســر متوفــى)2. علــى 

محمدکاظمى فرزند حســن به شــماره ملــى 0439558239  متولــد 1333/01/09 صادره 
از دماوند(پســر متوفى)3. امیر محمدکاظمى فرزند حســن به شــماره ملــى 0439555302  
متولد 1331/07/02 صادره از دماوند(پســر متوفى)4. عباس محمدکاظمى فرزند حسن به 
شــماره ملى 0439011450  متولد 1335/06/17 صادره از دماوند(پسر متوفى)5. مهین 
محمدکاظمى فرزند حســن به شــماره ملى 0439568889  متولد 1338/10/26 صادره از 
دماوند(دختر متوفى) والغیر.اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شــورا تقدیــم دارد در غیر اینصــورت گواهى صادر 

خواهد شد.6067
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

آگهى فقدان سند مالکیت
سند مالکیت  ششدانگ یک باب مغازه بمساحت 48/31 مترمربع بشماره 285 فرعى از 
124 اصلى واقع در بیدك که ذیل ثبت و صفحه 97 دفترجلد506 داراى سند مالکیت چاپى 
بشماره 206971بنام آقاى قربانعلى على اکبرى صادر و تسلیم گردیده است  . سپس نامبرده 
با ارائه یک برگ استشهاد محلى که امضاء شهود در ذیل آن بشماره  8272 - 1396/11/9 
بگواهى دفترخانه 30 دماوند رســیده مدعى است که ســند مالکیت آن بعلت نامعلوم مفقود 
گردیده اســت و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است. لذا مراتب 
باســتناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود 
چنانچه کسى مدعى انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
. از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل ســند 
مالکیت یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند 
مالکیت به دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیر این صورت پس از انقضاء 

مهلت سند مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6064/1
قباد آزادى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

آگهى فقدان سند مالکیت
سند مالکیت  ششدانگ زمین با بناى احداثى بشماره 282 فرعى از 124 اصلى واقع در 
بیدك که ذیل ثبت و صفحه 310 دفترجلد 513 داراى سند مالکیت چاپى بشماره 206740 
بنــام آقاى قربانعلى على اکبرى صادر و تســلیم گردیده اســت  .ســپس نامبــرده با ارائه یک 
برگ استشــهاد محلى که امضاء شــهود در ذیل آن بشــماره  8260 - 1396/11/5 بگواهى 
دفترخانه 30 دماوند رســیده مدعى است که ســند مالکیت آن بعلت نامعلوم مفقود گردیده 
اســت و درخواست صدور ســند مالکیت المثنى ملک فوق را نموده است. لذا مراتب باستناد 
تبصــره یــک اصالحى ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهى میشــود چنانچه 
کســى مدعى انجام معامله نســبت به ملک مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشد . از 
تاریخ انتشار این آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
یا ســند معامله باین اداره تســلیم و رسید اخذ نمایند تا با تنظیم صورت مجلس سند مالکیت 
بــه دارنده اعاده و از ادامه عملیات خود دارى شــود در غیــر این صورت پس از انقضاء مهلت 

سند مالکیت المثنى بنام متقاضى صادر و تسلیم خواهد شد. 6064/2
قباد آزادى-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
آقاى جوادمیرزاحســینى فرزند اکبر  به شماره ملى 0050835971  باستناد شهادتنامه 
وگواهى فوت و فتوکپى شناســنامه ورثه درخواستى بشــماره 98/4/176 تقدیم این شورا 
نموده و چنین اشــعار داشــته اســت که شــادروان فرخ قدمى  فرزند قربانعلى به شماره ملى 
0439512964 در تاریــخ 1397/11/03 در اقامتگاه دائمى خود در گذشــته و ورثه حین 
الفــوت وى عبارتنــد از :1.جوادمیرزاحســینى فرزند اکبر به شــماره ملــى 0050835971  
متولــد 1334/10/29 صادره از تهران(پســر متوفى)2.محمد میرزاحســینى فرزند اکبر به 
شــماره ملى 0439114829  متولد 1348/06/30 صادره از دماوند(پســر متوفى)3.جالل 
میرزاحســینى فرزند اکبر به شــماره ملى 0050895907  متولد 1339/05/30 صادره از 
تهران(پســر متوفى)4.جعفر میرزاحسینى فرزند اکبر به شماره ملى 0051042851  متولد 
1343/03/11 صادره از تهران(پســر متوفى)5.فاطمه میرزاحســینى فرزند اکبر به شماره 
ملــى 0036477222  متولد 1336/03/01 صــادره از تهران(دختر متوفى)والغیر.اینک با 
انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت آگهى مى نماید تا هر کسى اعتراضى 
دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر 

شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد.6065
شعبه چهارم شوراى حل اختالف دماوند

ادامه از صفحه اول
پروپاگاندا صنعتی

این چندین و چندمین اقدام متولیان دولتی به 
منظور تسهیل و زمینه س��ازی برای ایجاد رونق در 
تولید اس��ت اما نکته جالب آن است به اندازه ای که 
این زمینه چینی ها سر و صدا دارد و متولیان نسبت به 
اطاع رسانی آن اقدام می کنند اما هیچ نهاد و متولی 
نیست که وقتی این طرح ها با شکست روبه رو شده 
و یا دچار مش��کل می شوند نسبت به اطاع رسانی و 

شفافیت سازی درمورد آن اقدام شود. 
اقتصاد ایران در طول سال های اخیر طرح ها و 
پروژه های بسیاری از این دست دیده است و حتی 
در پ��اره ای م��وارد برای آن ایجاد رونق و تس��هیل 
کس��ب و کار الیحه به مجلس ارایه شده که با کلی 
تاش و ضرب و زور تبیدل به قانون ش��ده اس��ت 
ام��ا اینکه تا چه اندازه این طرح ها و قوانین مصوب 
توانس��ته گره از کار تولید باز کند سوالی است که 
همچنان کارشناسان و تولیدکنندگان و البته مردم 

مشتاق شنیدن پاسخ برای آن هستند. 

قانون رفع موانع تولید
۲۰ اردیبهش��ت ماه سال ۹۴ بود که مجلس در 
نامه ای خط��اب به رئیس جمه��ور از تصویب قانون 
رفع موان��ع تولید خبر داد و عن��وان کرد؛ عطف به 
نامه ش��ماره ۵۰۵۴۷/۵۴۲۹۳ م��ورخ ۹۳/۵/۱۹ در 
اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساس��ی جمهوری اسامی 
ای��ران قانون رفع موانع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کش��ور که با عنوان الیحه یک فوریتی به 
مجلس شورای اسامی تقدیم گردیده بود، با تصویب 

در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۹۴/۲/۱ و تأیید 
شورای محترم نگهبان، به پیوست اباغ می گردد.

اگرچ��ه در این قانون به حد مطلوبی وظایف و 
تکالیف مشخص شده بود اما بی توجهی به اجرای 
ای��ن قانون به حدی بود ک��ه در ۱۲ مهرماه همان 
س��ال ۴ وزیر با ابراز نگرانی از ش��رایط پدید آمده 
دس��ت به نامه نگاری زدند به این ترتیب که وزرای 
اقتص��اد، صنعت، کار و دفاع در نامه ای مش��ترک 
ب��ه رئیس جمه��ور با انتقاد از برخ��ی تصمیمات و 
سیاس��ت های ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند 
اگر تصمی��م ضرب االجل اقتصادی گرفته نش��ود، 

رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
پ��س از آن هرچند برخی نهادها و متولیان به 
هول و ال افتادند و کوشیدند تا خودی نشان دهند 
اما اتفاق ملموس و قابل توجهی رخ نداد جز اینکه 
در برخی وزارتخانه ها ستاد کارگروه تسهیل و رفع 
موانع تولید تش��کیل و جلساتی پی آن برگزار شد 
اما نتیج��ه ای جدی از آن خارج نش��د. در همین 
راس��تا که این تاش ها به نتیجه ای نرسید در ۱۳ 
اسفندماه سال ۹۶ بود که خبرگزاری ها از تشکیل 
کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در اس��تان ها 
ب��ا تصویب مجلس خبر دادن��د و عنوان کردند در 
جریان رس��یدگی به طرح الح��اق موادی به قانون 

رفع موانع تولید رقابت پذیر ماده واحده این طرح 
را به تصویب رس��اندند که براساس آن دو ماده به 
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر الحاق می شود.

در ای��ن مصوب��ه آمده بود؛ ب��ه موجب مصوبه 
مجلس به منظور بررس��ی و حل و فصل مشکات 
واحده��ای تولیدی به دولت اجازه داده می ش��ود 
نسبت به ایجاد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
به ریاست اس��تاندار اس��تان ها اقدام کند. اعضای 
ثابت و غیرثابت متشکل از نمایندگان دستگاه های 
اجرای��ی ذیرب��ط و بخش های غیردولت��ی در این 
کارگروه و وظای��ف و اختیارات آن در آیین نامه ای 
ک��ه ظرف م��دت دو ماه از تاریخ اب��اغ این قانون 
توس��ط وزیر صنعت تهیه می ش��ود و پس از تایید 
ش��ورای گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی و 
تصویب هیئت وزیران می رس��د، تعیین می شود و 
این مصوبه کارگروه  اس��تانی مذکور تحت نظارت 
و س��اماندهی س��تاد ملی تس��هیل و رف��ع موانع 
واحدهای تولیدی به ریاس��ت وزی��ر صنعت انجام 

وظیفه می کنند.

حضور جدی بانک مرکزی
پ��س از آن با همه ف��راز و فرودها اما ۲۷ تیر ۹۷ 
بود که س��ایت رس��می بانک مرکزی از اباغ مصوب 

۳۰ اردیبهش��ت ماه سال ۹۷ مجلس شورای اسامی 
به ش��بکه بانکی خبرداد و عنوان کرد؛ در ماده )۶۱( 
الحاقی، مقرر ش��ده اس��ت به منظور بررسی و اتخاذ 
تصمیم درخصوص حل و فصل مش��کات واحدهای 
تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی 
طرح ه��ای نیمه تم��ام، تأمین مال��ی، تعیین تکلیف 
بدهی های معوق و همچنین رفع مشکات مرتبط با 
محیط زیس��ت، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع 
صادراتی، »س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید« پس از 
تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن، توسط دولت ایجاد 
ش��ود و متعاقباً در همین راستا، کارگروه هایی نیز در 

استان ها به ریاست استاندار تشکیل شوند.
همچنی��ن در م��اده )۶۲( الحاق��ی، بانک ها و 
مؤسسات اعتباری و صندوق های حمایتی موظف 
ش��ده اند با تس��هیات یا موارد امه��ال مصوب در 
کارگ��روه تس��هیل، حداکثر ظرف م��دت یک ماه 
موافق��ت کرده و یا دالی��ل مخالفت خود را همراه 
با مس��تندات مربوط به هی��أت موضوع تبصره آن 
ماده تسلیم کنند. ضمن آن که، طبق تبصره ماده 
)۶۲( مقرر ش��ده است در صورت مخالفت بانک با 
اعطای تس��هیات مصوب کارگروه تسهیل، دالیل 
و مس��تندات بانک ها برای اس��تنکاف از پرداخت 
تس��هیات موردنظر، توس��ط هیأتی متش��کل از 
خب��رگان م��ورد وث��وق بانکی و اقتص��ادی در هر 
اس��تان مورد بررس��ی و اظهارنظر قرار گیرد و در 
صورتی که دالیل بانک برای استنکاف از پرداخت 
تسهیات مورد نظر، مورد تأیید هیأت مذکور واقع 
نش��ود، بانک موظف به پرداخت تس��هیات مورد 

نظر به متقاضی شود.
با اتمام این فراز و فرودها در س��ال ۹۷ تعداد 
قابل توجهی از بنگاه ها و کارخانجات تولیدی پیرو 
رکود و مش��کات صنعت تعطیل ش��دند اما نکته 
قابل توجه آن اس��ت که برخ��ی متولیان همچنان 
در حال برگزاری جلس��ه و آزمون و خطا هستند. 
و در ای��ن بین برخی هم مانند وزیر صنعت؛ معدن 
و تجارت از این مس��اله پرده بر می دارد که قابلیت 

جلوگیری از این مشکات وجود داشته و دارد. 
لیس��ت برخی کارخانه ها و ش��رکت هایی که 
تعطیل��ی آنها با وجود تصوی��ب و به قولی اجرایی 
ش��دن این طرح ها و قوانین رس��انه ای شد و هنوز 
هم خبری از بازگش��ت به رونق آنها به طور جدی 

شنیده نشده است در جدول آمده است. 

حال سوال اصلی و اساسی آن است که متولیان 
مربوطه دلس��وز تا چه حد تمای��ل دارند با اعام و 
اج��رای این قبیل طرح ها و جلس��ات و کارگروه ها 
بکوشند تا موانع را از سر راه تولید بردارند و زمینه 
را برای ایجاد رونق در اقتصاد و صنعت کشور مهیا 

کنند. 

برخی از کارخانه ها و شرکت های تعطیل شده

نام شرکت 

داروگر

ارج

کارخانه تولید چرم خاورمیانه

قند ورامین

کاشی نیلو 

روغن قو 

دلیل تعطیلی سال تاسیس 

1307

 1348

قبل از 1357

قبل از 1357

1342
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کاهش نقدینگی وافزایش بدهی به سیستم بانکی 

به روز نشدن ماشین آالت و انتصاب مدیران دولتی 

واردات محصوالت ارزان و بی کیفیت و با تعرفه بسیار کم به کشور

 بحران در منابع مالی

خصوصی سازی و بحران مالی 

رکود حاکم بر بازار و بحران مالی

زمینه فعالیت 

انواع صابون، شامپو و سایر مواد شوینده

لوازم خانگی

 چرم سازی 

 تصفیه قند

تولید کاشی و سرامیک 

تولیدکننده روغن های خوراکی

سیاست روز اقدامات دولت برای رفع موانع تولید را بررسی می کند؛

دیدار هیاهو برای هیچ در  انقالب  معظم  رهبر 
اردیبهشت ماه  در  نظام  مسئوالن  با 
اساسی،  کار  یک  فرمودند:  سال جاری 
است.  تولید  موانع  برداشتن  مسئله ی 
این »رونق تولید« که ما امسال به عنوان 
از  بسیاری  حّل  کلید  شعار مطرح کردیم، 
این  تولید  است؛  ما  اقتصادی  مشکالت 
تولید  بتوانیم  ما  واقعاً  اگر  است.  جوری 
را رونق بدهیم، اگر بتوانیم موانع تولید 
از  زیاد است در کشور،  را که خیلی هم 
با  کار  این  -که  برداریم  تولید  راه  سر 
به کارگیری  با  است،  ممکن  جهادی  عزم 
جوانهای متخّصص ممکن است - بسیاری 
اشتغال  مسئله ی  ]مانند[  مشکالت  از 
میشود،  حل  توّرم  مسئله ی  میشود،  حل 
میشود،  حل  مردمی  رفاه  مسئله ی 
]مسئله ی[ درآمدهای مردم حل میشود، 
مادِر  تولید،  میگیرد.  رونق  صادرات 
عمده ترین مسائل اقتصادی کشور است؛ 
به  ما  که  جایی  هر  میشود.  ما  نظر  به  و 
کردیم،  اعتماد  کردیم،  اتّکاء  جوانهایمان 
امکانات  حّداقل  دادیم،  امکانات  آنها  به 
جوری   این  جوانها  -غالباً  ]دادیم[  هم  را 
]کار  امکانات  حّداقل  با[  ]که  هستند 
را  نمونه هایش  رفتیم.  پیش  میکنند[- 
همین چند ساله مالحظه کردید. یک نمونه 
خب،  است.  ما  نظامی  تولیدات  این  در 
که  نظامی  تولیدات  مسئله ی  این  واقعاً 
دشمن هم روی آن خیلی حّساس است، 
موشکهای  این  است.  مهّمی  چیز  خیلی 
بالستیک،  موشکهای  -چه  نقطه زن  دقیق 
مثالً  فاصله ی  از  که  ُکروز-  موشکهای  چه 
پرتاب  کیلومتر   ۲۰۰۰ کیلومتر،   ۱۵۰۰
میشوند، و با پنج متر، شش متر این ور 
مهّمی  چیز  خیلی  میزند،  را  هدف  ور  آن 
است. این هم که می بینید جنجال میکنند 
اینها،  مانند  و  موشک  ]مسئله ی[  روی 
را  اینها  است.  پیشرفتها  همین  خاطر  به 
کرده اند.  جوانها  همین  کرده؟  کسی  چه 
میکنند،  کار  پُرانگیزه  و  مؤمن  جوانهای 

خسته نمیشوند از کار کردن.

نمای نزدیک

برنامه ریزی در غیاب متولی
سرانجامهفتتفاهمنامهاشتغالزایی

تفاهم نامه ه��ای دوجانبه س��ازمان برنامه و  کار و  بودجه با دستگاه های مجری در حوزه اشتغال کس�ب 
باعث شده تا ناهماهنگی در حوزه سیاست های بازار کار ایجاد شود.

در راس��تای اج��رای برنامه ه��ای اش��تغال در بخش های 
مختل��ف، در طول س��ال گذش��ته سلس��له تفاهم نامه هایی با 
دستگاه های اجرایی امضا شد تا تعهد و تکلیف هر دستگاه در 

اشتغال مربوط به حوزه خود، مشخص باشد.
بخش مهمی از اعتبارات اجرای برنامه های اش��تغال ذیل 
تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ تعریف ش��د که براساس آن مقرر 

ش��د، ۲۰ درص��د از اعتب��ارات تملک دارایی های س��رمایه ای 
در قالب کمک های فنی و اعتباری، یارانه س��ود تس��هیات و 

کمک های باعوض در اختیار دستگاه ها قرار گیرد.
با همین رویکرد قرار بود تفاهم نامه های تولید و اش��تغال با 
وزارتخانه ها و دس��تگاه های مختلف به صورت سه جانبه توسط 
وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه مجری منعقد شود، 
به ای��ن نحو که وزارت کار به عنوان دس��تگاه هماهنگ کننده و 
سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه ناظر، برنامه های اشتغال 

در هر دستگاه را سیاست گذاری، نظارت و پیگیری کنند.
اما در س��ال گذش��ته هف��ت تفاهم نامه در ح��وزه تولید 
و اش��تغال بی��ن س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور و دس��تگاه 
اجرایی های اجرایی به امضای رئیس سازمان برنامه و باالترین 

مقام اجرایی دستگاه مربوطه به امضا رسید و عمًا نقش وزارت 
کار به عنوان دس��تگاه هماهنگ کننده و سیاست گذار اشتغال 
نادی��ده گرفته ش��ده و در هیچ یک از تفاهم نامه ها مس��ئوالن 
وزارت کار حضور نداشتند. اما بررسی تعهد هر دستگاه نیز در 
قبال اشتغال از محل اعتبارات پیش بینی شده نشان می دهد، 
در س��ال گذشته هر یک از دس��تگاه ها چه تکالیفی در حوزه 

ایجاد فرصت های شغلی داشته اند.
در حوزه »سیاس��ت های فعال بازار کار« ۳۳۸ هزار فرصت 
ش��غلی، »بافت فرسوده« ۱۲۰ هزار اشتغال، در حوزه کشاورزی 
۴۹ هزار و ۳۸۴ فرصت شغلی، در حوزه میراث فرهنگی - صنایع 
دستی و گردش��گری ۱۲۲ هزار و ۴۰۵ فرصت شغلی، در حوزه 
ش��رکت های دانش بنیان ۶۴ هزار و ۲۰۰ فرصت ش��غلی، بخش 

صنعت و معدن ۲۷۰ هزار فرصت ش��غلی و حوزه فرهنگ و هنر 
نیز ۱۹ هزار و ۹۴۱ فرصت شغلی هدف گذاری شده بود. گزارش 
دی ماه ۹۷ سازمان برنامه و بودجه نیز به گونه ای تنظیم شده که 
این میزان شغل »ایجاد خواهد شد«؛ در حالی که فرصت شغلی 

پیش بینی شده هر دستگاه مربوط به سال ۹۷ بود.
براس��اس این گ��زارش، عاوه ب��ر این دو هفته گذش��ته نیز 
نمایندگان دس��تگاه های اجرایی در کمیس��یون تخصصی شورای 
عالی اش��تغال از عدم تخصیص مناب��ع اعتبارات تبصره ۱۸ بودجه 
۹۷ گایه مند بودند و اعتبارات دس��تگاه ها از محل این منابع برای 
اش��تغال زایی جز برای دو دس��تگاه وزارت صنع��ت و وزارت جهاد 
ک��ه تخصی��ص ۲۰ درصدی از کل اعتبارات آن هم در اس��فندماه 

داشته اند، پرداخت نشده است.  مهر


