
صاحبامتياز: علي  يوسف پور 
مديرمسئول: محمد پيرعلي

سردبير:محمد صفري 
دبيرشورایسياستگذاری: حسن اختری 

 پنج شنبه  17 بهمن 1398  شماره 5237 

اذان ظهر: 12:19 اذان مغرب: 17:54 اذان صبح فردا: 5:33  طلوع آفتاب فردا: 7:00

اوقات شرعی به افق تهران

 
نشاني: ميدان فاطمی، باالتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پالك 16 

نمابر: 88007575  تلفن: 88013870-6 
شاپا: 3947 - 2008 كدپستي: 1438634871 

سازمانآگهيها: 88006969 
چاپ: كارگر 66817316 

www.siasatrooz.ir


امامصادق)ع(:

به آموختن حديث به نوجوانانتان پيش از آن كه منحرفين آنان را 
گمراه سازند، اقدام نمائيد.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


  فرار هايزر مستشار آمريكايي از ايران )1357 ش(  تشكيل مجمع تشخيص مصلحت 
نظام به امر امام خميني )1366 ش(  تشكيل تيپ 27 محمدرسول  ا... )ص( )1360ش( 

دكترمحمدرضاناریابيانه

پیش بینی آب وهوا
تهران 
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مشهد 
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°22 °7

قانون س��اختار نظ��ام جامع رفاه و تأمي��ن اجتماعي مصوب 
1383/5/18

فصلدوم-اصولوسياستهايكلي
ماده۶-اصولوسياستهايساختارينظامجامعتأمين

اجتماعيبهشرحزيرميباشد:
الف- هماهنگي در حوزه ها: ساماندهي و هماهنگي فعاليت 
ه��ا و خدمات در هريك از حوزه ه��اي بيمه اي، حمايتي و 
امدادي در جهت افزايش كارآمدي و پوشش كامل تر فعاليت 
دس��تگاه ها، به نحوي كه از همپوشاني و تداخل فعاليت آنها 

جلوگيري گردد. 
ب- هماهنگي بين حوزه ها: هماهنگي بين حوزه هاي بيمه 
اي، حمايتي و امدادي ب��ا محور بودن نظام بيمه اي صورت 

مي گيرد. 
ج- هماهنگ��ي بين فعاليت هاي پيش��گيرانه و فعاليت هاي 

اجرايي در ساير بخش هاي اثرگذار بر تأمين اجتماعي. 
د- مشاركت بخش هاي غيردولتي: نظام تأمين اجتماعي بر 
اصل مشاركت در سطوح سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا 
و ارزش��يابي استوار اس��ت به نحوي كه دستگاه ها و سازمان 
هاي غيردولتي به روش هاي تعريف ش��ده امكان مش��اركت 
داشته باش��ند. اين مش��اركت خدمت گيرندگان متشكل و 
س��ازمان يافته از قبيل س��ازمان ها و نهادهاي غيردولتي را 
نيز شامل مي شود. اين مشاركت به معناي رفع مسئوليت از 
دولت نيست و در هر حال دولت مسئوليت تأمين اجتماعي 

را به عهده دارد. 
ه- كم��ك هاي داوطلبانه مردمي جه��ت تأمين منابع مالي 
توسط نهادها، مؤسسات، سازمان ها و شركت هاي غيردولتي 
و عمومي نظام تأمين اجتماعي مجاز است مشروط بر آن كه 
اين امر طبق آيين نامه مصوب هيأت وزيران صورت گرفته و 

امكان نظارت نظام تأمين اجتماعي فراهم باشد. 
و- بهينه س��ازي: بهينه سازي فعاليت ها بر سه سياست زير 

استوار است: 
1- تخصصي كردن فعاليت ها برحسب نوع خدمات. 

2- تخصصي كردن فعاليت ها برحسب گيرندگان خدمات. 
3- تخصص��ي ك��ردن فعاليت ها برحس��ب س��طح خدمات 

)همگاني يا مكمل(. 
ز- تمركز و تمركززدايي: اين اصل بر سياست هاي زير تأكيد 

دارد: 
1- برنامه ريزي، سياست گذاري، نظارت، ارزشيابي و توزيع 
مناب��ع عمومي به صورت متمركز و توس��ط دولت انجام مي 

شود. 
2- ام��ور اجرايي و كارگزاري ب��ه صورت غيرمتمركز صورت 

مي گيرد. 
3- دخالت دولت در س��طح فعاليت هاي اجرايي و كارگزاري 
تأمي��ن اجتماعي در م��واردي صورت مي گي��رد كه ميزان 
فعاليت مؤسس��ات غيردولتي كفايت الزم براي ارائه خدمات 
را ننماي��د و يا براي تنظيم ب��ازار خدمات تأمين اجتماعي و 

جبران نقص بازاردخالت دولت الزم باشد. 
4- دخالت دادن شرايط منطقه اي در برنامه ريزي. 

ح- نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام 
جامع تأمين اجتماعي: اين نظارت بر اساس مفاد اين قانون، 
معيارهاي مندرج در اساس��نامه آنه��ا، قراردادها و توافقنامه 

هاي مبادله شده صورت مي گيرد. 
ط- رقاب��ت پذيري: اعم��ال اصل رقابت پذيري در س��طوح 
اجرايي و كارگزاري نظام به منظور گس��ترش فضاي رقابتي 

و بسط مزيت هاي زير: 
1- كليه س��طوح بيمه اي نظام تأمين اجتماعي به گونه اي 
طراحي و تنظيم گردند كه امكان رقابت در آن وجود داشته 

باشد. 
2- براي بيمه ش��وندگان امكان انتخاب مؤسس��ه بيمه گذار 

فراهم شود. 
3- به منظور حصول اطمينان از وجود فضاي سالم رقابتي و 
عدم عرضه انحصاري يا نيمه انحصاري، دولت اجازه كنترل و 
اقدام ضد انحصار را براساس قوانين موضوعه خواهد داشت. 

ي- نحوه مشاركت مالي: 
1- به��ره مندي صندوق هاي فعال در س��طح همگاني بيمه 
هاي اجتماعي و درماني بابت هر عضو از محل منابع عمومي 
به صورت سرانه برابر خواهد بود، اين امر مانع حمايت دولت 

از اقشار ضعيف جامعه نمي باشد. 
2- درصد مشاركت و سهم پرداختي كارفرما نسبت به مأخذ 
كسر حق بيمه به صندوق هاي فعال در سطح همگاني بيمه 

هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود. 
3- درصد مش��اركت و س��هم پرداختي بيمه شده نسبت به 
مأخذ كسر حق بيمه به صندوق هاي فعال در سطح همگاني 

بيمه هاي اجتماعي و درماني يكسان خواهد بود. 
ك- نحوه جابجائي: جابجائي بيمه شدگان بين صندوق هاي 
بيمه همگاني به صورت انفرادي يا گروهي بر اساس آيين نامه 

مصوب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. 
م�اده۷-اصولوسياس�تهايمالينظ�امجامعتأمين

اجتماعيبهشرحزيرميباشد:
الف-پايداريمنابعماليشامل:

1- استفاده از منابع عمومي. 
2- منابع حاصل از هدفمند كردن يارانه ها. 

3- ايج��اد تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي بيمه اي 
ضمن حفظ شخصيت حقوقي و استقالل منابع مالي صندوق 

ها. 
4- تأمي��ن منابع بخش بيمه اي با مش��اركت كارفرما، بيمه 

شده، دولت. 
5- منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي خسارت 

هاي ناشي از سياست هاي اقتصادي و توسعه اي. 
6- اس��تفاده از مناب��ع حاص��ل از كم��ك ه��اي مردمي در 

قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي. 
7- استفاده از منابع حاصل از وقف در قلمروهاي نظام تأمين 

اجتماعي. 
8- اس��تفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و س��اير وجوه 
ش��رعي در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي با مجوز مراجع 

تقليد. 
9- استفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در قلمروهاي 

نظام تأمين اجتماعي. 
10- استفاده از منابع، اموال و دارائي هاي نهادها و بنيادهاي 
انقالب اس��المي در قلمروهاي مختلف نظام تأمين اجتماعي 

با اذن مقام رهبري. 
11- درآمد ناش��ي از س��رمايه گذاري ها و مديريت وجوه و 
ذخائر دس��تگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي، س��ازمان ها، 
مؤسس��ات و صندوق هاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام 

تأمين اجتماعي. 
ب- نظارت مالي بر منابع: 

تمام دس��تگاه ها، سازمان ها، مؤسس��ات، نهادها و صندوق 
هاي فعال در قلمروهاي بيمه اي، حمايتي و امدادي، درحد 
اس��تفاده از منابع و تس��هيالت نظام تأمين اجتماعي تحت 

نظارت دولت در چارچوب اين قانون قرار مي گيرند. 
ج- اج��راي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع 
و يا افزايش مصارف و تعهدات صندوق ها و مؤسس��ات بيمه 
اي من��وط به تأمين منابع مالي مع��ادل آن خواهد بود. لغو 
مفاد اين بند مش��روط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير 

قوانين خواهد بود. 
د- وج��وه، ام��وال، ذخائر و دارائي هاي صن��دوق هاي بيمه 
اجتماع��ي و درماني در حكم ام��وال عمومي بوده و مالكيت 
آن مش��اع و متعلق به همه نس��ل هاي جامعه تحت پوشش 
است، هر گونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت 
با صندوق هاي موصوف در چارچوب قوانين و مقررات مورد 

عمل صندوق ها خواهد بود. 
ه- مطالبات سازمان ها، صندوق ها و مؤسسات بيمه اي فعال 
در قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي از دولت بر مبناي ارزش 
واقعي روز و براس��اس نرخ اوراق مش��اركت پرداخت خواهد 

شد. 
اصولوسياستهاياقتصادي

ماده۸-بهمنظوركاهشآثارسوءاحتماليسياستهاو
برنامههاياقتصاديوتوسعهايبروضعيترفاهوتأمين
اجتماعيمردموجلوگيريازواردآمدنهرگونهشوكو
ضربهناشيازسياستهايفوق،متولينظامجامعتأمين
اجتماع�يدرتصميماتاقتصاديخصوص�ادرمذاكرات
مربوطبهتعيينحداقلدستمزدهامشاركتودرشوراي
اقتصاد،شورايعالياش�تغال،شورايعاليكار،شوراي
پولواعتبار،شورايعاليبيمهخدماتدرماني،شوراي
عاليسالمتوش�ورايعاليخانوادهباحقرأيشركت

خواهدكرد.

پرسشگری از عملکرد نظارتی مجلس
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )هماهنگي در 

حوزه ها( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )هماهنگي بين 

حوزه ها( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )هماهنگي بين 
فعاليت هاي پيشگيرانه و فعاليت هاي اجرايي در ساير بخش 

هاي اثرگذار بر تأمين اجتماعي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )مشاركت بخش 

هاي غيردولتي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظ��ام جامع تأمين اجتماع��ي )كمك هاي 

داوطلبانه مردمي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )بهينه سازي بر 
حس��ب تخصصی كردن نوع خدم��ات، گيرندگان خدمات و 

سطح خدمات( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظ��ام جامع تأمي��ن اجتماع��ي )تمركز و 

تمركززدايي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظام جامع تأمي��ن اجتماعي )نظارت بر هر 
دو بخش دولت��ي و غيردولتي مرتبط با نظ��ام جامع تأمين 

اجتماعي( به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي ساختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )رقابت پذيري در 
س��طوح اجرايي و كارگزاري نظام به منظور گسترش فضاي 

رقابتي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )نحوه مشاركت 

مالي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر سياست 
هاي س��اختاري نظام جامع تأمين اجتماعي )جابجائي بيمه 
ش��دگان بين صندوق هاي بيمه همگاني( به تفكيك س��ال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياست هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري منابع 

مالي: استفاده از منابع عمومي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
مناب��ع مالي: منابع حاص��ل از هدفمند ك��ردن يارانه ها( به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: ايج��اد تعادل بين منابع و مصارف صندوق هاي 
بيمه اي ضمن حفظ شخصيت حقوقي و استقالل منابع مالي 

صندوق ها( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: تأمين منابع بخش بيمه اي با مشاركت كارفرما، 

بيمه شده، دولت( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: منابع اختصاص داده شده براي جبران اجتماعي 
خس��ارت هاي ناشي از سياست هاي اقتصادي و توسعه اي( 

به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: استفاده از منابع حاصل از كمك هاي مردمي در 

قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: اس��تفاده از منابع حاص��ل از وقف در قلمروهاي 

نظام تأمين اجتماعي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: اس��تفاده از منابع حاصل از خمس، زكات و ساير 
وجوه ش��رعي در قلمروهاي نظام تأمي��ن اجتماعي با مجوز 

مراجع تقليد( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: اس��تفاده از منابع حاصل از صدقات و نذورات در 

قلمروهاي نظام تأمين اجتماعي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: اس��تفاده از منابع، ام��وال و دارائي هاي نهادها و 
بنيادهاي انقالب اس��المي در قلمروهاي مختلف نظام تأمين 

اجتماعي با اذن مقام رهبري( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي مالي نظام جامع تأمين اجتماعي )پايداري 
منابع مالي: درآمد ناشي از سرمايه گذاري ها و مديريت وجوه 
و ذخائر دس��تگاه هاي اجرايي دولتي و عمومي، سازمان ها، 
مؤسس��ات و صندوق هاي فعال در قلمروهاي مختلف نظام 

تأمين اجتماعي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياست هاي اقتصادي )كاهش آثار سوء احتمالي سياست ها 
و برنامه هاي اقتصادي و توسعه اي بر وضعيت رفاه و تأمين 
اجتماعي مردم و جلوگيري از وارد آمدن هر گونه ش��وك و 

ضربه ناشي از سياست هاي فوق( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

جامعيت( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

كفايت( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

فراگيري( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

پيشگيري( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

توانمندسازي( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياست هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

كارگستري( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 
سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )سياست 

نيازمنديابي فعال( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )حقوق 

افراد عضو و تحت پوشش( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياس��ت هاي اجرايي نظام جامع تأمي��ن اجتماعي )ارائه 

تعهدات بيمه اي صندوق ها( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای اسالمی بر اصول 
و سياست هاي اجرايي نظام جامع تأمين اجتماعي )ماهيت 

تعهدي خدمات( به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر اصول و 

سياست هاي يارانه اي به تفكيك سال چيست؟
- اس��امی اعضاء ناظر از نمايندگان مجلس ش��وراي اسالمي 

موضوع اين قانون به تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی كميسيون های تخصصی مجلس 
شورای اسالمی بر حس��ن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی بر استفاده 
از ابزارهای نظارتی ش��امل تذكر ش��فاهی، تذكر كتبی، ايراد 
سوال و استيضاح در حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال 

چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی ديوان محاس��بات كشور در حسن 
اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد نظارتی كميسيون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی بر حسن اجرای اين قانون به تفكيك سال چيست؟

- گزارش عملكرد س��ازمان بازرسی كل كشور به درخواست 
مجلس ش��ورای اسالمی پيرامون حسن اجرای اين قانون به 

تفكيك سال چيست؟
- گزارش عملكرد نظارتی آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 7 
قانون الحاق 5 تبصره به قانون نحوه اجراي اصل 85 و 138 
قانون اساس��ي پيرامون حس��ن اجرای اين قانون به تفكيك 

سال چيست؟
- به اعتقاد مجلس ش��ورای اس��المی از زم��ان تصويب اين 
قانون تاكنون، آيا عملكرد قانون توسط مجريان مطلوب بوده 

است؟
- آيا قانون ياد شده به اهداف از پيش تعيين شده خود دست 

يافته است؟
- اطالع رس��انی اجتماعی عملكرد نظارتی مجلس ش��ورای 

اسالمی بر مورد حسن اجرای اين قانون چگونه بوده است؟
- اسناد و گزارشات نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون 

اين قانون در كدام مركز نگهداری می شود؟

آگهى مفقودى
برگ ســبز ســوارى پرایــد مــدل 1397 به رنگ ســفید روغنــى به شــماره موتور 
6184172 /  و شــماره شاســى  و به شماره پالك ایران 

82- 447 ط 76 بنام غزاله ستوده مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى
*********************************************

کارت هوشــمند به نام آقاى نعمت اله شوشى صنمى به کد ملى 2160709603 به 
شماره کارت 3310912 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. سارى

*********************************************
ســند موتــور ســیکلت ســینارو 125 به رنــگ قرمز مــدل 1392 به شــماره پالك 
 *** 57826-587 و به شماره موتور  و شماره تنه 

 بنام سیف اله امین نیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  سارى
*********************************************

ســند کمپانى ســوارى پژو پــارس مــدل 1391 رنگ ســفید روغنى شــماره موتور 
12490305483 شماره شاســى  شماره پالك ایران82-

865ق74 به نام زینب بزرگى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*********************************************

برگ ســبز وانت نیســان تیــپ 2400 مدل 1389 رنــگ آبى روغنى شــماره موتور 
556719 شماره شاسى  شماره پالك ایران62-358س89 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى
*********************************************

ســند کمپانى -برگ ســبز-کارت شناسایى وســیله نقلیه و تسلســل اسناد سوارى 
پرایــد تیــپ صبا مدل 1383 رنگ ســفید روغنى شــماره شاســى  
شــماره موتور 00896463 شــماره پالك ایــران62-123د61 مفقــود گردیده و فاقد 

اعتبار مى باشد. سارى
*********************************************

مدرك فارغ التحصیلى ســاقى محمدصالحى فرزند عبداله شــماره شناســنامه 221 
صادره رامســر در مقطع کارشناسى رشــته مهندسى منابع طبیعى-محیط زیست صادره از 
واحد دانشگاهى تنکابن با شماره 5592 مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. از یابنده 
تقاضا مى شــود اصل مدرك را به دانشــگاه آزاد اسالمى واحد تنکابن به نشانى تنکابن-

ولى آباد ارسال نماید./نوبت اول سارى
*********************************************

ســند کمپانى و کارت ماشــین ســوارى پژو 405 جى ال آى مــدل 1383 رنگ نوك 
مدادى روغنى  شــماره موتور 12483104173 شماره شاسى 83704592 شماره پالك 
ایران72-854ب15 به نام حکیمه ملکى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

*********************************************
برگ ســبز ســوارى هاچ بک پراید تیپ 111 مدل 1390 رنگ سفید روغنى شماره 
موتور 4506569 شماره شاسى  شماره پالك ایران82-474د62 
به نام فاطمه صغرى عبداله پور امیرى مفقود گردیده و فاقد اعتبار مى باشد. سارى

*********************************************
آگهى ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرا

ش پ :139704010359001601/1 بدیــن وســیله به آقاى احمدرضا اســالمى 
فرزند على کدملى 2142069193 به نشانى آمل-کالکسر دریاى 48 منزل على اسالمى 
ابالغ مى شــود که شــرکت گلدانه عینک پارت جهت وصول مبلغ 400,000,000 ریال به 

اســتناد چک شــماره 49161 علیه شــما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایى به کالسه 
9701670 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 1397/11/08مامور،محل 
اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشــده لذا بنا به تقاضاى بستانکار طبق ماده 18 
آییــن نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى 
آگهــى مى شــود و چنانچه ظرف مــدت ده روز از تاریــخ این آگهى که روز ابالغ محســوب 
مى گردد، نســبت به پرداخــت بدهى خود اقدام ننمایید عملیــات اجرایى جریان  خواهد 

یافت.م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل-سید اسماعیل بنى هاشمى

آگهى ابالغ ماده 18 آیین نامه اجرا
ش پ :139704010359001599/1 بدین وســیله به آقاى على اسالمى روغنى 
فرزنــد رحمت اله تاریخ تولد 1330/04/11 به نشــانى آمل خیابــان هراز -آفتاب 18 
ابالغ مى شــود که شــرکت گلدانه عینک پارت جهت وصول مبلغ 200,000,000 ریال به 
اســتناد چک شــماره 468404 و 467402 و 468401 و468403 علیه شــما اجراییه 
صادر نموده و پرونده اجرایى به کالســه 9701668 در این اداره تشــکیل شــده و طبق 
گزارش مورخ 1397/11/08مامور،محل اقامت شــما به شــرح متن سند شناخته نشده 
لــذا بنا به تقاضاى بســتانکار طبق مــاده 18 آیین نامه اجرا مفــاد اجراییه فقط یک مرتبه 
در یکــى از روزنامه هاى کثیراالنتشــار محلى آگهى مى شــود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ این آگهى که روز ابالغ محســوب مى گردد، نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرایى جریان  خواهد یافت.م/الف
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى آمل-سید اسماعیل بنى هاشمى

آگهى فقدان سند مالکیت
استشــهادیه شــماره  ارائــه  بــا  امینــى  آقــاى ســیامک  ش پ:02/98/10581 
54779-98/11/15 تنظیمى دفترخانه 63 آمل طى درخواســت شماره 98/42083-
98/11/15 تقاضاى صدور سند مالکیت المثنى 449109 شش دانگ پالك شماره 326 
فرعى از 14 اصلى واقع در بخش 3 ثبت آمل که در صفحه 53 جلد 6 ذیل شــماره 974 
ثبت گردیده و در اثر جابجایى مفقود شــده را نموده اســت که ســند مالکیت شش دانگ 
پالك ســند فوق به نام زلفعلى خیرى بورانى صادر که تمامت مع الواسطه برابر سند صلح 
قطعى بالعوض 87208-64/3/5دفترخانه 43 آمل به ســیامک امینى منتقل گردید که 
مقدار پنج هزار سهم مشاع از 11500 سهم شش دانگ به موجب سند قطعى 40573-
70/9/11 دفترخانــه 28 بابل به غیر منتقل شــده و هم چنین از طرف مالک مســتنکف 
ســیامک امینى به موجب ســند انتقال  اجرایى 33039-98/9/12 دفترخانه 218 آمل 
مقدار 5318/75 ســهم مشــاع به بانک پاسارگاد آمل منتقل شــده است که خریداران 
براى خود اسناد مالکیت مشاعى اخذ نموده اند . بدین وسیله دراجراى ماده 120اصالحى 
آیین نامه قانون ثبت مبادرت به نشر این آگهى در یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار مى 
گردد، چنانچه اشــخاصى مدعى انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشند ظرف 
مدت ده روز پس از تاریخ انتشــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل ســند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارایه و رسید دریافت نمایند . چنانچه پس از اتمام مدت 
مقــرر اعتــراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائه نشــود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت المثنى به نام مالک 

خواهد نمود.م/الف
رییس اداره ثبت اسناد و امالك آمل-سید محمد حسن روشنایى

مدیریت مصرف برق یعنى بهینه و به اندازه نیاز و در زمان مناسب مصرف کنیم

«آگهى مزایده عمومى یک مرحله اى 98/006»

مبلغ فروش ضایعات از برنده مزایده نقداً دریافت و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و مقررات به عهده خریدار است.
الف - نوع ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار :

1- ضمانت نامه بانکی قابل تمدید و معتبر با اعتبار سه ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم
2- واریز وجه نقد به حساب 0101857293005 بانک صادرات شعبه میدان سعدى به نام شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان و ارائه رسید وجه

ب - به پیشنهادهاى مخدوش، مشروط و مبهم و بدون مهر و امضاء و یا فاقد ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل 
مى شود به  هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ج- به پیشنهادهاى فاقد سپرده، سپرده هاى مخدوش، سپرده هاى کمتر از میزان مقرر، چک شخصى و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ضمنًا شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار بوده و هزینه هاى برگزارى مزایده از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

نکته: شرکت کننده موظف است تصویر پاکت هاى« الف» و« ب» و« ج» و پاکت « مجموعه کامل اسناد » که در انتهاى اسناد مزایده درج گردیده را روى چهار پاکت ارسالى خود (با 
چسب مایع) بچسباند. 

محل تحویل پاکت ها مزایده: سمنان - شهرك گلستان - نبش میدان الغدیر - دبیرخانه شرکت توزیع نیروى برق استان سمنان
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.

استان سمنان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روزنامه سیاست روز عملکرد نظارتی مجلس شورای اسالمی را بررسی می کند )14(:

اصول و سياست های کلی ناکارآمدی نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي!!؟

اشاره:
 قانونگ��ذاری و نظ��ارت بر حس��ن اجرای قواني��ن از وظايف 
مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت. بدون ترديد تورم قانون و 
قانونگذاری در كش��ور امر نظارت بر حس��ن اجرای قوانين را 
دش��وار كرده و می كند. ناكارآمدی قوانين در حل مشكالت 
زندگی مردم با شيوه های معمولی نظارتی نيز قابل تشخيص 
اس��ت و در اين زمينه نياز به انجام عمليات نظارت تخصصی 
وجود ن��دارد. نبود نظارت كافی و عدم وجود ضمانت اجرايی 
نظارت ها موجب ش��ده اس��ت كه ناكارآم��دی هر دو وظيفه 
قانونگ��ذاری و نظارت بر حس��ن اجرای قواني��ن را فرا بگيرد 
و جايگاه مجلس ش��ورای اس��المی را به عن��وان »راس امور 
كش��ور« با تزلزل مواجه س��ازد. برای بررس��ی نقش نظارتی 
مجلس ش��ورای اس��المی، اصل قانون برای صحت اس��تناد، 
نق��ل و بخش های غيرنظارتی آن برای اختصار حذف ش��ده 
است. ضمن اينكه اطالع رسانی قوانين به مخاطبان فی نفسه 
كار مفيدی اس��ت از اي��ن طريق بر قوانين م��ادر تاكيد و از 
نق��ل اصالح��ات و تغييرات قانون به دلي��ل جزيی بودن آنها 
خودداری شده اس��ت. عليرغم اينكه نظارت بر حسن اجرای 
همه قوانين از وظايف مجلس ش��ورای اس��المی است در اين 
نوش��تار به بررس��ی وضعيت نظارت بر حسن اجرای قوانينی 
پرداخته ش��ده است كه نماينده يا نمايندگان ناظر به انتخاب 
مجلس ش��ورای اس��المی در آن حضور دارد. اين نوش��تار به 
پرسش��گری عملكرد نظارتی مجلس شورای اسالمی پيرامون 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي )فصل دوم( 

می پردازد كه از نظر خوانندگان می گذرد:


