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قانونتشكيلشورايعالياشتغالمصوب۱۳۷۷/۶/۱
ماده ۱- به منظور بررس��ي عرضه و تقاضاي بازار كار و چگونگي 
ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا و همچنين ايجاد هماهنگي بين 
دس��تگاه هايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار 
كار و اشتغال و بيكاري مي باشد و نظارت و پيگيري بر چگونگي 
تحقق اهداف كمي و كيفي اشتغال در برنامه هاي مصوب شوراي 

عالي اشتغال به رياست رييس جمهور تشكيل مي شود. 
ماده ٢- تركيب شوراي عالي اشتغال ... 

۱9. رييس كميسيون كار و امور اجتماعی مجلس  بدون حق 
رای به عنوان ناظر

دبيرخانه ش��ورا مي تواند با امكانات موجود به منظور هماهنگي 
برحس��ب مورد از س��اير وزرا براي ش��ركت در جلسات تصميم 

گيري دعوت به عمل آورد. 
ماده ٣- ش��وراي عالي اش��تغال انجام وظايف زي��ر را عهده دار 

خواهد بود. 
۱- ايجاد هماهنگي بين دس��تگاه ها و سازمان هاي مختلف در 
زمينه عرضه و تقاضاي بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه 

ها در زمينه اشتغال. 
٢- تعيين س��هميه فرصت هاي ش��غلي در بخش هاي مختلف 

اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه. 
٣- برنامه ريزي و تعيين راه كارهاي عملي براي رش��د و توسعه 
اش��تغال در روستاها، شهرهاي كوچك و براي گروه هاي خاص 

)معلولين- زنان وجوانان( با رعايت مقررات مربوطه. 
4- ايجاد فضا و مقررات حمايتي از كار آفرينان و سرمايه گذاران 

به منظور ايجاد اشتغال مولد با رعايت مقررات مربوطه. 
۵- اتخاذ تدابير الزم براي برقراري نظم بيشتر در بازار كار. 

ماده 4- به منظور اجراي مصوبات ش��وراي عالي اشتغال كميته 
هماهنگي اشتغال استان ها به شرح ذيل تشكيل مي گردد. 

تبصره- ش��وراي عالي اش��تغال و كميته هماهنگي اس��تان مي 
توانن��د موضوعات تخصصي خود را به كميته ها و كميس��يون 
ه��اي فني ارجاع كنند و در خصوص نظريات كارشناس��ي ارائه 
شده از سوي كميته ها و كميسيون هاي مربوط، با اكثريت اعضا 

تصميمات الزم را اتخاذ نمايند. 
ماده ۵- دبيرخانه ش��وراي عالي اش��تغال با امكانات موجود در 

سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود. 
ماده ۶- شوراي عالي اشتغال حداقل هر شش ماه يكبار تشكيل 
جلس��ه خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت 
يافته و تصميمات ش��ورا با اكثريت آرا اعضا حاضر معتبر خواهد 

بود. 
تاري��خ تصوي��ب ۱٣۷۷/۶/۱ و تاري��خ تايي��د ش��وراي نگهبان 

۱٣۷۷/۶/۱۱
پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی

- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر عرضه و تقاضاي بازار كار 
از طريق اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر چگونگي ايجاد تعادل بين 
عرضه و تقاضا از طريق اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گ��زارش عملكرد نظارت��ی مجلس  بر ايج��اد هماهنگي بين 
دس��تگاه هايي كه تصميمات آنها مؤثر بر عرضه و تقاضاي بازار 
كار و اشتغال و بيكاري مي باشد از طريق اين قانون به تفكيك 

سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  ب��ر چگونگي تحقق اهداف 
كمي و كيفي اشتغال در برنامه هاي مصوب از طريق اين قانون 

به تفكيك سال چيست؟
- جاي��گاه نظارتی مجلس  بر ش��ورای عالی اش��تغال و كميته 

هماهنگي اشتغال استان ها چيست؟
- ميزان حضور رييس كميس��يون كار و امور اجتماعي مجلس 
ش��وراي اسالمي به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی اشتغال 
به تفكيك سال و نام روسای كميسيون های كار و امور اجتماعی 

مجلس  چگونه بوده است؟
- گ��زارش عملكرد نظارت��ی مجلس  بر ايج��اد هماهنگي بين 
دس��تگاه ها و س��ازمان هاي مختلف در زمينه عرضه و تقاضاي 
بازار كار و نظارت بر عملكرد اين دستگاه ها در زمينه اشتغال به 

تفكيك سال و دستگاه های اجرايی چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر تعيين سهميه فرصت هاي 

شغلي در بخش هاي مختلف اقتصادي با رعايت مقررات مربوطه 
به تفكيك سال و بخش های مختلف اقتصادی چيست؟

- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر برنامه ريزي و تعيين راه 
كارهاي عملي براي رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهاي 
كوچك و ب��راي گروه هاي خاص )معلولي��ن- زنان وجوانان( با 

رعايت مقررات مربوطه به تفكيك سال و استان ها چيست؟
- گ��زارش عملك��رد نظارتی مجل��س  بر ايجاد فض��ا و مقررات 
حمايتي از كارآفرينان و سرمايه گذاران به منظور ايجاد اشتغال 

مولد با رعايت مقررات مربوطه به تفكيك سال چيست؟
- گ��زارش عملكرد نظارتی مجلس  بر اتخ��اذ تدابير الزم براي 

برقراري نظم بيشتر در بازار كار به تفكيك سال چيست؟
- ميزان اش��تغال ايجاد شده در كشور بر اساس مصوبات شورای 
عالی اش��تغال از بدو تصويب اين قانون تاكنون به تفكيك سال 

چقدر بوده است؟
- اس��امی نمايندگان دوره های مختلف مجلس ش��ورای عضو ناظر 
كميته هماهنگي اشتغال استان ها چيست )به تفكيك سال و استان(

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر كميته هماهنگي اش��تغال 
اس��تان ها در راستای اجراي مصوبات ش��وراي عالي اشتغال به 

تفكيك سال و استان چيست؟
- ميزان اش��تغال ايجاد ش��ده در اس��تان ها بر اساس مصوبات 
شورای عالی اشتغال توسط كميته هماهنگي اشتغال استان ها 
از بدو تصويب اين قانون تاكنون به تفكيك سال و استان چقدر 

بوده است؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاس��بات كش��ور بر حس��ن 

اجرای اين قانون چيست؟
- نحوه اطالع رس��انی گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حسن 
اجرای اين قانون به جامعه به تفكيك سال چگونه صورت گرفته 

است؟
- محل نگهداری آرش��يو اس��ناد و مدارک مرتب��ط با نظارت بر 

حسن اجرای اين قانون كجاست؟

قانوننحوهنظارتمجلسشوراياسالميبرانعقاد
قراردادهادردستگاههاياجراييمصوب۱۳۸۱/۷/۲۹

م��اده واحده- به منظور حص��ول اطمينان از رعاي��ت قوانين و 
مقررات در عقد قرارداد با اش��خاص حقيقي و حقوقي خارجي، 
كليه دس��تگاه هاي اجرائي كش��ور، مذكور در م��اده )٢( قانون 
تنظيم بخش��ي از مق��ررات مالي دولت مص��وب ٢۷/۱۱/۱٣٨٠ 
كميس��يون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 
كه مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بيش از بيست ميليون )٠٠٠, 
٠٠٠, ٢٠( دالر يا معادل آن به صورت استقراض نقدي، يوزانس، 
بي��ع متقابل، فاينانس و يا هر نوع ش��يوه تأمين مالي ديگر مي 
نمايند، مكلفند در كليه مراحل قراردادهاي مذكور، كميس��يون 
ه��اي برنامه و بودجه و محاس��بات و اقتصادي و حس��ب مورد 
كميس��يون هاي تخصصي مربوطه در مجلس ش��وراي اسالمي 
را از نحوه اقدام مطلع نمايند. كميسيون هاي تخصصي مجلس 
مكلفند در اجراي بن��د »۶« ماده )٣٣( قانون آيين نامه داخلي 
مجلس شوراي اسالمي مصوب ۱٣٨۷/۷/۱٨ اقدام الزم به عمل 
آورند. كليه دس��تگاه هاي اجرائي فوق الذكر موظفند اطالعات 
الزم را در اختي��ار كميس��يون هاي مربوطه ق��رار دهند. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي مكلف اس��ت در پايان هر س��ال ليس��ت 
قراردادهاي منعقده خارجي توس��ط دستگاه هاي فوق الذكر را 
با ذكر نوع قرارداد و مبلغ آن و نوع تعهد ايجاد ش��ده تهيه و به 
كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 

شوراي اسالمي ارائه نمايد. 
قانون فوق مش��تمل بر ماده واحده در جلسه علني روز دوشنبه 
مورخ بيس��ت و نهم مهر ماه يك هزار و س��يصد و هشتاد و يك 
مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ ۱٣٨۱/٨/۱٢ به تأييد 

شوراي نگهبان رسيده است. 
پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی

- جايگاه نظارتی مجلس  بر قانون نحوه نظارت مجلس ش��وراي 
اسالمي بر انعقاد قراردادها در دستگاه هاي اجرايي چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر اين قانون به تفكيك سال، 
دستگاه اجرايی، كميسيون تخصصی مجلس  چيست؟

- از تاريخ تصويب و الزم االجرا شدن اين قانون تاكنون، مجلس  
مجموعا بر مراحل عقد چند فقره قرارداد به تفكيك سال نظارت 

داشته است؟

- گزارش عملكرد كميسيون های تخصصی در اجراي بند »۶« 
م��اده )٣٣( قانون آيين نامه داخلي مجلس ش��وراي اس��المي 

مرتبط با اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد كميسيون هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي در راستای اجرای اين قانون 

به تفكيك سال چيست؟
- اي��ن قانون از زمان الزم االجرا ش��دن تاكن��ون بر هزينه كرد 
چه ميزان از اعتبارات كش��ور به تفكيك سال و دستگاه اجرايی 

نظارت داشته است؟
- ميزان همكاری دستگاه های اجرايی دولتی در ارائه اطالعات 
مورد نظر اين قانون به مجلس  به تفكيك سال و دستگاه های 

اجرايی چگونه بوده است؟
- آيا نظارت بر اين قانون منجر به تعديل يا فس��خ قراردادی در 
دستگاه های اجرايی به تفكيك سال و دستگاه اجرايی شده است؟

- اعمال نظارت بر حس��ن اجرای اين قانون در مجلس  به ارائه 
چند مورد تذكر ش��فاهی و تذكر كتبی به دستگاه های اجرايی 

به تفكيك سال و دستگاه اجرايی منجر شده است؟
- آي��ا اجرای اين قانون به طرح س��وال و يا اس��تيضاح وزير يا 
وزرای دس��تگاه مربوط��ه به تفكيك س��ال و دس��تگاه اجرايی 

انجاميده است؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاس��بات كش��ور بر حس��ن 

اجرای اين قانون چيست؟
- نحوه اطالع رسانی گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حسن اجرای 

اين قانون به جامعه به تفكيك سال چگونه صورت گرفته است؟
- محل نگهداری آرش��يو اس��ناد و مدارک مرتبط با نظارت بر 

حسن اجرای اين قانون كجاست؟

قانوننحوههزينهكردناعتباراتيكهبهموجب
قانونازرعايتقانونمحاسباتعموميوسايرمقررات

عموميدولتمستثنيهستندمصوب۱۳۶۴/۱۱/۶
ماده واح��ده- مصرف اعتبارات جاري و عمراني كه به نحوي از 
انحاء از قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عموي دولت و 
يا آيين نامه معامالت دولتي مستثني بوده و تابع مقررات خاص 

گرديده اس��ت )به اس��تثناي هزينه هاي جنگ��ي كه با رعايت 
تبصره 9 و 4۵ قانون بودجه س��ال ۱٣۶4انجام مي گيرد( تحت 

ضوابط زير مجاز مي باشد: 
الف- مبادله موافقت نامه دس��تگاه ها با وزارت برنامه و بودجه 
در م��ورد هر ي��ك از برنامه ها و طرح ه��ا و فعاليت ها و پروژه 
ها الزامي اس��ت و دس��تگاه هاي اجرايي مكلف به رعايت موارد 

مندرج در موافقت نامه هاي مذكور مي باشند. 
ب- مس��ئوليت تشخيص و تعهد و تس��جيل و صدور حواله در 
مورد دس��تگاه هاي اجرايي و نهادهاي انقالب اس��المي حسب 
مورد به عهده وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و يا 

مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود. 
ج- وج��وه الزم براي انجام هزين��ه از محل اعتبارات مندرج در 
بودجه ساليانه در مورد دستگاه هاي اجرايي كه داراي ذيحساب 
هستند، با درخواست وجه از طرف ذيحساب و در مورد دستگاه 
هايي كه طبق قانون فاقد ذيحس��اب هستند، با درخواست وجه 
از طرف مس��ئول امور مالي كه توسط دستگاه ذيربط به وزارت 
امور اقتصادي و دارايي معرفي شده و يا خواهد شد توسط خزانه 
به حساب بانكي دستگاه مربوط كه از طرف خزانه در تهران در 
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و در شهرستان ها در يكي 
از ش��عب بانك ملي ايران افتتاح شده و يا خواهد شد واريز مي 
گردد. حساب هاي مذكور با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از 
آنها حس��ب مورد امضاي ذيحساب يا مسئول امور مالي مربوط 

خواهد بود قابل استفاده مي باشد. 
د- نص��اب و نحوه انجام معامالت با رعايت صرفه و صالح دولت 

به شرح زير مي باشد: 
۱- معامالت تا مبلغ يك ميليون ريال به مسئوليت مأمور خريد. 
٢- معام��الت از ۱٠٠٠٠٠۱ ريال ت��ا ۵٠٠٠٠٠٠ ريال با تأييد 
مأمور خريد يا واحد تداركاتي حس��ب م��ورد تصويب باالترين 

مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او. 
٣- معام��الت بيش از پنج ميليون ريال به تأييد و مس��ئوليت 
وزير ذيربط يا باالترين مقام دس��تگاه اجرايي ذيربط يا مقامات 

مجاز از طرف ايشان. 
ه- مي��زان پيش پرداخت كه از 4٠ درصد تجاوز نخواهد كرد و 
تنخواه گردان و سپرده حسن انجام كار و همچنين نوع و ميزان 
تضميني كه مي بايست در قبال پيش پرداخت و يا حسن انجام 
كار اخذ گردد به تش��خيص و مسئوليت باالترين مقام دستگاه 

اجرايي يا مقام مجاز از طرف او خواهد بود. 
و- كليه اس��ناد هزينه هاي انجام ش��ده باي��د متكي به مدارک 

زير باشد: 
۱- تنظي��م قرارداد و ي��ا گرفتن فاكتور الزامي اس��ت، مگر در 
م��واردي اضطراري كه ني��از به تأمي��ن كاال از قبل قابل پيش 
بيني نباش��د و خريد به اندازه رفع اضطرار صورت گيرد و دولت 
و مؤسس��ات وابس��ته به ش��هرداري ها و بانك ه��ا و نهادهاي 
انقالب اس��المي در توليد و توزيع آن به نحوي از انحاء مداخله 
و يا مباشرت نداشته باشند. تشخيص موارد اضطراري و تعيين 
ميزان آن به عهده وزير و يا باالترين مقام دس��تگاه هاي فوق يا 

مقام مجاز از طرف آنها خواهد بود. 
٢- در مورد خريدهاي داخل��ي فاكتور خريد يا صورت مجلس 
خريد با رعايت مفاد بند )۱( فوق، رسيد انبار يا صورت مجلس 

تحويل كاال. 
٣- در م��ورد خريدهاي خارجي اعالميه بانك و در موارد جزيي 
صورت حساب فروشنده مدارک ترخيص كاال از گمرک و رسيد 

انبار يا صورت مجلس تحويل كاال. 
4- در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزايا و هر نوع پرداخت 
پرسنلي ديگر، گواهي انجام كار از طرف مقامات مجاز و امضاي 
گيرن��ده وجه و يا گواه��ي بانك داير بر واريز وجه به حس��اب 

بانكي ذينفع. 
۵- مصرف اعتبار هزينه هاي خارج از كش��ور با امضاي وزير يا 
باالترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و امضاي مسئول امور مالي 

آن دستگاه به هزينه قطعي منظور خواهد شد. 
۶- در م��ورد كارهايي كه به پيمانكار محول مي ش��ود قرارداد 
مرب��وط و تأييديه تحويل كاال و يا انجام خدمت موضوع قرارداد 

توسط باالترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او. 
ز- دس��تگاه هاي اجرايي مكلفند حس��اب اي��ن قبيل اعتبارات 
را نگهداري و در مواعدي كه از طرف ديوان محاس��بات كش��ور 
تعيين و اعالم مي ش��ود به ديوان مزبور و وزارت امور اقتصادي 

و دارايي ارائه نمايند و ديوان محاسبات كشور حساب مذكور و 
اسناد مربوط را رسيدگي خواهد كرد. 

ح- اموالي كه از محل اعتبارات موضوع اين قانون خريداري مي 
شود، اموال دولتي محسوب مي گردد. 

ط- تعري��ف اصالحاتي كه در اين قانون بكار رفته اس��ت، تابع 
تعاريف مندرج در قوانين و مقررات مربوط مي باشد. 

ي- وزراء و اس��تانداران و رؤساي دستگاه هاي اجرايي و كميته 
انقالب اسالمي، س��ازمان تبليغات اسالمي و دفتر تبليغات قم، 
نهضت س��وادآموزي، بنياد ش��هيد، بنياد امور مهاجرين جنگ 
تحميل��ي، امور امداد امام و هر مؤسس��ه و نه��اد ديگري كه از 
درآمدهاي عمومي اس��تفاده نمايند مكلفند فهرست هزينه ها 
و عمليات��ي را كه در وزارتخانه ها مؤسس��ات دولتي و نهادهاي 
انقالبي زير نظر آنها به موجب مجوزهاي قانوني خاص خارج از 
مقررات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از 
محل اعتبار ماده )۱۷( انجام مي شود همراه با گزارش توجيهي 
هر چهار ماه يك بار از طريق نخس��ت وزير به كميسيون برنامه 
و بودجه و ساير كميسيون هاي مربوط مجلس شوراي اسالمي 

ارسال دارند. 
ک- ذيحسابي ها و مسئوالن كليه دستگاه هاي اجرايي موظفند 
تا پايان فروردين ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده و مانده 
تنخواه گردان مشمول اين قانون را به خزانه واريز نمايند. وزارت 
امور اقتصادي و دارايي در خاتمه مهلت مذكور در فوق فهرست 
وجوه استفاده نشده موضوع اين قانون را به اطالع وزارت برنامه 

و بودجه و ديوان محاسبات كشور خواهد رساند. 
ل- تخلف از اين قانون تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب 
م��ي گردد و در صورتي كه موجب تضييع مالي از دولت ش��ده 
باشد، متخلف به پرداخت معادل ميزان مورد تخلف طبق موازين 

شرعي و تعزير مطابق نظر حاكم شرع محكوم خواهد شد. 
م- آيي��ن نامه اجرايي اين قانون ب��ا رعايت مراتب فوق حداكثر 
ظ��رف مدت يك م��اه از تاريخ تصويب اين قانون حس��ب مورد 
ني��از، بنا به پيش��نهاد وزير و ي��ا وزراي مرب��وط و تأييد وزارت 
اموراقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيأت 

وزيران خواهد رسيد.
پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس 

- جايگاه نظارتی مجلس  بر قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي 
كه به موجب قانون از رعايت قانون محاس��بات عمومي و س��اير 

مقررات عمومي دولت مستثني هستند چيست؟
- مجوزه��اي قانون��ي خاص خارج از مقررات قانون محاس��بات 
عمومي و ساير مقررات عمومي و يا از محل اعتبار ماده )۱۷( چه 
نوع مجوزها و مقرراتی هس��تند و معموال كدام دسته از دستگاه 

ها از آن استفاده می كنند؟
- نام دستگاه های مشمول اجرای اين قانون كه هزينه كردهای 
آنها خارج از مقررات قانون محاس��بات عمومي و س��اير مقررات 
عمومي و يا از محل اعتبار ماده )۱۷( به تفكيك س��ال و اعتبار 

هر دستگاه چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميس��يون برنامه و بودجه و س��اير 
كميس��يون هاي مربوط مجلس ش��وراي اسالمي در اجرای اين 

قانون به تفكيك سال و كميسيون های مجلس  چيست؟
- مجموعا با اج��رای اين قانون تاكنون بر هزينه كرد چه حجمی 
از اعتبارات كش��ور از سوی مجلس  به تفكيك سال نظارت شده 

است؟
- عملكرد وزراء و استانداران و رؤساي دستگاه هاي اجرايي و كميته 
انقالب اسالمي، سازمان تبليغات اسالمي و دفتر تبليغات قم، نهضت 
سوادآموزي، بنياد شهيد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي، امور 
امداد امام و هر مؤسس��ه و نه��اد ديگري كه از درآمدهاي عمومي 
استفاده نمايند در ارائه فهرست هزينه های مشمول اين قانون به 
همراه گزارش توجيهی آن به كميسيون های مجلس  به تفكيك 

سال و دستگاه های اجرايی چگونه ارزيابی می شود؟
- گزارش تخلفات انجام شده در اجرای بند ل اين قانون به تفكيك 

سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاسبات كشور بر حسن اجرای 

اين قانون چيست؟
- نحوه اطالع رسانی گزارش عملكرد نظارتی مجلس  بر حسن اجرای 

اين قانون به جامعه به تفكيك سال چگونه صورت گرفته است؟
- محل نگهداری آرش��يو اس��ناد و مدارک مرتب��ط با نظارت بر 

حسن اجرای اين قانون كجاست؟
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آگهى فقدان سند مالکیت
ســند مالکیت شش دانگ پالك شماره 3534/38 باقیمانده بخش یک ثبتى شاهرود 
در دفتــر امالك 137 صفحه 361 بشــماره ثبــت 20372 به نام بابــک قزوینیان صادر و 
تســلیم گردیــده اســت وبرابــر ســند قطعــى 5440- 1380/12/5 دفتر 3 بــه فاطمه 
وکیلیــان  انتقــال گردید و برابر اســناد رهنــى 5908- 1381/02/14 دفتر 3 در قبال 
مبلــغ 140000000 ریــال در رهن بانــک ملى قرار گرفت و مازاد اول برابر ســند رهنى 
12647- 1384/04/25 دفتــر 3 در قبال مبلغ 100000000 ریال در رهن بانک ملى 
قرار گرفت مــازاد دوم برابر 950458- 1395/04/23 در قبال مبلغ 1086299847 
ریال بنفع دادرس اجراى احکام مدنى دادگســترى شــاهرود بازداشت و مازاد سوم برابر 
950460- 1395/8/4 در قبــال مبلغ 849564168 ریــال بنفع دادرس اجراى احکام 
مدنى دادگســترى شــاهرود بازداشــت گردید ســپس مالک با ارائه دو برگ استشــهادیه 
محلى اعالم نموده اســت که ســند مالکیت بــه علت جابجایى محل ســکونت مفقود گردیده 
لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت 
در دســت وى مى باشــد و یا مدعى انجام معامله اى است مراتب را ظرف مدت حداکثر 10 
روز پس از انتشار آگهى کتبا به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غیر این صورت 
پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالکیت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد 

شماره چاپى سند 117890 مى باشد. تاریخ انتشار 1398/8/12 
 رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

آگهى فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیت ششــدانگ پالك ثبتى شماره 2 فرعى از 101 اصلى بخش سه شاهرود 
در دفتر امالك 72 صفحه 157 بشــماره ثبــت 7072 به نام خانم فرزانه آقا طاهر صادر و 
تســلیم گردیده است و بموجب نامه شماره 911499- 91/8/29 دادیارى اجراى احکام 
دادســراى عمومى وانقالب شــاهرود در قبال مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و نامه 
شــماره 970099 -97/2/1 اجراى احکام مدنى شاهرود در قبال مبلغ یک میلیارد ریال 
در قیــد بازداشــت قرار گرفت ســپس نامبرده بــا ارائه دو برگ استشــهادیه محلى اعالم 
نموده اســت که ســند مالکیت ششــدانگ پالك فوق به علت جابجایى مفقود گردیده است 
لذا برابر تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکى از روزنامه هاى 
کثیراالنتشار آگهى تا هرکس نسبت به صدور سند مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت 
در دســت وى مى باشــد و یا مدعى انجام معامله اى اســت مراتب را ظرف مدت حداکثر ده 
روز پس از انتشار آگهى کتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شاهرود اعالم در غیر اینصورت 
پس از انقضاى مهلت قانونى اعتراض سند مالکیت المثنى وفق مقررات صادر خواهد شد 

شماره چاپى سند برگى 435176 مى باشد. تاریخ انتشار 1398/8/12 
 رئیس ثبت اسناد و امالك شهرستان شاهرود

فقدان سند مالکیت
آقاى ســعید آرین فرزند محمدرضا به شماره شناسنامه 522 با ارائه دو برگ شهادت 
شهود مصدق، مدعى شده که سند مالکیت مقدار پنج هکتار و سه هزار مترمربع مشاع از 
ششــدانگ یکقطعه زمین مزروعى به مســاحت 104000 مترمربع به شماره ورقه مالکیت 
873186 الــف 91 به پالك 198 فرعى از 33-اصلى بخش 14 حوزه ثبتى گنبد ذیل ثبت 
13648 ص 46 ج 93 بنام آقاى ســعید آرین فرزند محمدرضا به شــماره شناسنامه 522 
ثبت، صادرو تســلیم گردیده اســت،تقاضاى صدور المثنى ســند مالکیــت را از این اداره 
نمــوده لذا برابر تبصره یک اصالحى ماده 120 آئیــن نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت در 

روزنامه کثیراالنتشــارآگهى مى گردد و هرکس مدعى وجود ســند مالکیت یا ســند معامله 
نزد خود باشــد ظرف 10 (ده) روز مدارك اعتراض را ضمن ارائه مســتندات به این اداره 
ارائــه نمایــد در غیراینصورت پس از انقضــاى مدت مذکور برابر مقــررات اقدام خواهد 

شد.م-الف: 8448
رضا سارانى –مدیر واحد ثبت ملک گنبدکاووس

آگهى ابالغ اجرائیه موضوع ماده 19 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمى الزم االجراء
بدینوســیله بــه ورثــه مرحــوم رمضانعلــى آدینــه زوج به شــماره ملى و شناســنامه 
5200023432 و خانم فاطمه آدینه به شــماره شناسنامه و شماره ملى 5200092434 
ابالغ مى گردد که خانم کبرى وزیرى فرزند على اکبر به شــماره شناســنامه 2512 شــماره 
ملى 5209707131 به اســتناد ســند نکاحیه 2973 مــورخ 1367/8/29 دفتر ازدواج 
شماره 37 شهر شاهرود استان سمنان جهت وصول مبلغ 300/000 ریال وجه رایج کشور 
کــه مطابق آئین نامه اجرائى قانــون الحاق یک تبصره به مــاده 1082قانون مدنى به مبلغ 
56/042/337 ریــال به نرخ شــاخص بانــک مرکزى بابت مهریه خود علیه شــما اقدام به 
صدور اجرائیه نموده که منجر به تشکیل پرونده اجرائى 139804029115000355/2 
شــماره بایگانى 9800398 اجراى ثبت شــاهرود که حســب تقاضاى بســتانکار به  اجراى 
ثبت میامى نیابت اجرائى اعطاء نموده که کالســه 9800038 تشکیل گردید که اوراق الزم 
االجرا جهت ابالغ تســلیم مامور ابالغ گردید که برابر گــزارش مامور نیروى انتظامى میامى 
ابالغ واقعى در آدرس متن ســند (اقامتگاه مورث) به تمامى ورثه میســر نگردیده اســت 
لذا طبق درخواســت متعهد له به اســتناد ماده 19 آئین نامه اجراء مفاد اجرائیه یک نوبت 
در جراید کثیراالنتشــار درج و ظرف 10 روز از تاریخ انتشــار اجرائیه ابالغ شــده محسوب 
و عملیــات اجرائى ادامه خواهد یافت ضمنا مطابق تبصره 2 بند ب ماده 113 قانون برنامه 
پنجســاله ششــم توســعه کشــور چنانچه ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ اجرائیه انتشار 
آگهى نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نمائید از پرداخت حق االجرا معاف خواهید شد. 

تاریخ انتشار 1398/8/12
رئیس شهرستان اسناد و امالك میامى 

آگهى تحدید حدود اختصاصى اداره ثبت اسناد و امالك آبادان 
نظــر بــه اینکه پالك ذیل تاکنــون تحدید نگردیده اســت در اجراى تبصــره ماده 13 
قانون هیات حل اختالف مســتقر در اداره در اجــراى تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى بعلت تصرفات مفروزى متقاضى در پالك مربوطه را برابر آرا 
صادره تایید نموده است و لذا به استناد ماده قانونى و تبصره ماده 13 ماده قانون مذکور 
تحدید حدود اختصاصى انجام میگیرد.  (بخش 10 آبادان ) قســمتى از پالك 5/98- سید 
مهدى ابوســبع فرزند ســید سلمان ششدانگ یکباب ســاختمان واقع در بخش 10 آبادان 
باســتناد راى 139860317003000431 مورخ 98/6/4 هیئــت حل اختالف آبادان - 
(1398/9/3) - تحدیــد حــدود پالك فوق در ســاعت 8/30 صبــح در محل بعمل خواهد 
آمد بدینوســیله از مالکین و مجاورین و دارندگان حقــوق ارتفاقى دعوت بعمل مى آید که 
در وقت مقرر در محل اداره ثبت اسناد و امالك آبادان حضور بهم رسانید چنانچه مالک یا 
نماینده قانونى آنها در موعد مقرر حضور نداشــته باشــند عملیات تحدید حدود اظهار شده 
از طرف مجاورین انجام خواهد شد اعتراض مجاورین به حدود و حقوق ارتفاقى با توجه به 
مــاده 20 اصالحــى قانون ثبت ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدید حدود 

پذیرفته خواهد شد. تاریخ انتشار 1398/8/12- م الف/1/168
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك آبادان

قانونگ���ذاری و نظارت بر حس���ن اجرای قوانی���ن از وظایف 
مجلس  اس���ت. بدون تردید تورم قانون و قانونگذاری در 
کشور امر نظارت بر حسن اجرای قوانین را دشوار کرده و 
می کند. ناکارآمدی قوانین در حل مشکالت زندگی مردم 
با شیوه های معمولی نظارتی نیز قابل تشخیص است و 
در این زمینه نیاز به انجام عملیات نظارت تخصصی وجود 
ن���دارد. نبود نظ���ارت کافی و عدم وج���ود ضمانت اجرایی 
نظارت ها موجب شده است که ناکارآمدی هر دو وظیفه 
قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین را فرا بگیرد و 
جایگاه مجلس  را به عنوان »راس امور کش���ور« با تزلزل 
مواجه س���ازد. برای بررسی نقش نظارتی مجلس ، اصل 
قانون برای صحت استناد، نقل و بخش های غیرنظارتی 
آن برای اختصار حذف ش���ده اس���ت. ضمن اینکه اطالع 
رس���انی قوانین به مخاطبان فی نفسه کار مفیدی است 
از ای���ن طری���ق بر قوانین مادر تاکی���د و از نقل اصالحات و 
تغیی���رات قانون به دلیل جزیی بودن آنها خودداری ش���ده 
است. علیرغم اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین 
از وظایف مجلس  است در این نوشتار به بررسی وضعیت 
نظارت بر حس���ن اجرای قوانینی پرداخته ش���ده است که 
نماینده یا نمایندگان ناظر به انتخاب مجلس  در آن حضور 
دارد. این نوشتار به پرسشگری عملکرد نظارتی مجلس  
پیرامون قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال، قانون نحوه 
نظ���ارت مجلس ش���وراي اس���المي بر انعق���اد قراردادها در 
دستگاه هاي اجرايي و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي 
كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و 
ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند می پردازد 

که هم اکنون از نظر خوانندگان  می گذرد:

اشاره

دكترمحمدرضاناریابيانه
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