
طرح های جدید پیشکش

این روزها در کشور شاهد سه دسته از طرح های فناورانه و 
سامانه در کشور هستیم. دسته نخست سامانه هایی هستند 
که خبر افتتاح آنها منتشر می شود اما در واقع یا اصال افتتاح 
نشده اند یا فاز منفی صفر آنها راه اندازی شده است و بیشتر 
از آنکه کارکرد و خروجی مشخصی داشته باشند، سروصدای 

رسانه ای دارند.
دسته دوم سامانه هایی هستند که اصوال بود و نبود 
آن ها برای عموم مردم ملموس نیست و می توان حدس 
زد آنها چه سرنوشت و کارکردی دارند. به هر حال وقتی 
طرح هایی که به عموم مربوط می شود و جلوی چشم 
هس���تند، چنین وضعیتی دارند، سرنوشت سامانه های 
درون سازمانی که اصوال در دسترس و نظارت همگانی 

نیستند، ناروشن  است.
دسته سوم اما سامانه هایی هستند که سال هاست در فاز 
کش و قوس و پاسکاری میان نهادهای متعدد هستند و از 
امروز به فردا می افتند و فقط اسم آنها را در خبرها می شنویم.

در این میان اما سامانه هایی هم داشتیم که کار می کردند 
و از قضا عواید و خروجی آن هم به کش���ور رسیده بود، اما 
دولت آنها را تعطیل کرد. برای آنکه صورت مساله به خوبی 
درک شود به این گزاره به نقل از یک کارشناس اقتصادی 
توجه کنید: »در سال هایی که استفاده از کارت سوخت برای 
مصرف بنزین اجباری بود رقمی بالغ بر ۹۸ میلیارد دالر در 
مصرف سوخت صرفه جویی شد که طبق آخرین آمار، از این 
رقم، ۷۵ میلیارد دالر تنها به دلیل استفاده از کارت سوخت 
و صرفا سهمیه بندی رخ داده و ۲۴ میلیارد دالر نیز به علت 
استفاده از سایر سوخت های پاک در تردد های شهری گزارش 

شده است.«
امروز اما سامانه کارت سوخت کجاست و چه دست هایی 
آن را حذف کرده و حاال هم که کل کشور بر ضرورت و لزوم 
وجود آن اعتراف و تاکید دارند، چرا مجددا احیا نمی شود؟ 
برخی آمار حکایت از قاچاق روزانه 1۵ تا ۲0 میلیون لیتر 
سوخت از کش���ور دارند و آخرین وضعیت به نقل از ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز از این قرار اس���ت: »با توجه به 
همکاری  ستاد مبارزه با قاچاق کاال با دستگاه های نظارتی 
از جمله سپاه پاسداران و نیروی انتظامی، موفق به کاهش 
۷ میلیون لیتر قاچاق در روز ش���دیم اما باز هم به علت 
تالطمات ارزی و چند نرخی بودن آن، همچنان رقمی بالغ 
 بر ۸ میلیون لیتر در کشور قاچاق معکوس سوخت مالحظه

 می شود.«
صورت مساله روشن است و آمار می گوید بازگشت سامانه 
کارت سوخت، احتماال سود ۷۵ میلیاردتومانی عاید کشور 
می کند. پس رسانه ها و مسووالن سرنوشت همین یک قلم 
سامانه را تا حصول نتیجه، پیگیری کنند بهتر است یا اخبار و 

افتتاح سامانه های نمایشی و کم یا بی مصرف؟

پلیس فتا به دنبال اجرای 
»صالحیت سایبری«

معاون فنی پلیس فتای ناجا از پیگیری برای اجرای طرح 
سالمت سایبری اپلیکیشن ها، کانال ها و شبکه های اجتماعی 

خبر داد.
ایس��نا - س���رهنگ علی نیک نفس در م���ورد نحوه 
اصالت سنجی و تش���خیص امنیت  اپلیکیشن های موجود 
در شبکه ها و س���ایت های ارایه دهنده نظیر کافه بازار و ...، 
گفت: با توجه به تعدد توس���عه دهندگان و ارایه کنندگان 
اپلیکیشن ها، پلی فتا استانداردهای مربوط به ایمن سازی و 
امنیت اپلیکیشن ها را به سایت های انتشاردهنده ارایه کرد و 

آنها موظفند کنترل های الزم را در این خصوص انجام دهند.
وی با بیان اینکه این سایت ها باید از هویت توسعه دهنده 
تا دسترسی های اپلیکیشن ارایه ش���ده و ... بررسی کنند، 
اظهار کرد: در این خصوص چک لیست هایی وجود دارد که 

تمامی موارد داخل آن باید بررسی شود.
س���رهنگ نیک نفس درباره اینکه مردم چطور می توانند 
اپلیکیشن های مطمئن را شناسایی کنند، به ایسنا گفت: طرح 
»صالحیت سایبری« در دست پیگیری است و در صورت اجرا، 
مشابه اتفاقی که در مورد نماد الکترونیک رخ داد، در این مورد 

نیز رخ می دهد.
معاون فنی پلیس فتای ناجا این را هم گفت: ما در حال 
بررسی این طرح هستیم و در صورت اجرا اپلیکیشن ها، گروه ها 
و کانال های کس���ب و کار و .. را شامل می شود. در مجموع 
می توان گفت طرح صالحیت سایبری بیشتر حوزه های فنی و 

امنیت سایبری را پوشش می دهد.

وزارت ارتباطات بستر نظارت بر
 کسب و کارهای مجازی را فراهم می کند

وزیر ارتباط���ات و فناوری اطالع���ات می گوید در دولت 
الکترونیکی ظرفیت مناسبی برای شناسایی افرادی که به دنبال 
فعالیت در سامانه های تجارت الکترونیکی داخلی هستند، فعال 
شده که با استفاده از این ظرفیت از قیمت سازی در فضای 

مجازی جلوگیری می شود.
خانه ملت- محمد جواد آذری جهرمی در پاس���خ به این 
پرسش که آیا وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به موضوع 
قیمت سازی های کاذب در فضای مجازی ورود می کند، گفت: 
اگرچه نظارت بر قیمت ها جزو وظای���ف وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات نیست اما این وزارتخانه به دنبال ایجاد امکانات 
زیرساختی و حاکمیتی برای نظارت پذیر شدن کسب و کارهای 
فضای مجازی است. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه باید افرادی که به دنبال کسب و کارهای اینترنتی هستند 
شناسایی شوند تا از قیمت سازی در فضای مجازی جلوگیری 
ش���ود، اظهار کرد: برخی از ش���رکت ها مانند دیوار به دولت 
الکترونیکی متصل شده اند، با اتصال سایر شرکت ها وقوع تخلفات 
مالی در کسب و کارهای اینترنتی به شدت کاهش پیدا می کند.
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فراخوان فرابورس برای اعطای مجوز کرا دفاندینگ

فناوران- رییس قوه قضاییه طی بخشنامه ای، مکاتبه کاغذی بین مراجع قضایی و سازمان ثبت را ممنوع کرد. در بخشی از این بخشنامه آمده است: »در اجرای مواد ۶۵1 و ۶۵۲ و تبصره1 ماده 
۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1۳۹۲ و با توجه به ایجاد زیرساخت های الزم در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه جهت تبادل الکترونیک 

کلیه مکاتبات بین مراجع قضایی و سازمان ثبت اسناد و امالک به نحو الکترونیکی و از طریق شبکه ملی عدالت انجام داده و از مکاتبه به صورت کاغذی خودداری کنند«.

مکاتبه کاغذی مراجع قضایی
 با سازمان ثبت ممنوع شد

فرابورس ایران در فراخوانی از عالقه مندان به فعالیت در حوزه تامین 
سرمایه جمعی برای دریافت مجوز دعوت کرد. 

فناوران - در این فراخوان که خطاب ب���ه کلیه نهادهای مالی و 
متقاضیات عاملیت تامین مالی جمعی منتشر شده، آمده است:

»در سال های اخیر رشد فین تک ها، مدل های ارایه خدمات مالی را 
دگرگون کرده و روش های نوینی برای تامین منابع از عموم در بستر 
اینترنت به وجود آورده است. یکی از روش های نوین تامین مالی نوین 
 )crowd funding_ پروژه ها و کسب کارها، تامین مالی جمعی
است که این روزها مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. در ایران 
نیز ظهور س���کوهای تامین مالی جمعی، به عنوان زیرساخت جذب 
سرمایه کس���ب و کارهای داخلی، می تواند نوید بخش توسعه فضای 
کارآفرینی و نواوری به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی 

راهبردی کشور باشد.
بر همین اس���اس، در خص���وص فعالیت س���کوهای تامین مالی 
جمعی در ای���ران، مطاب���ق تفاهم نامه بی���ن وزارت اقتصاد و امور 
دارایی، وزارت تع���اون، کار و رفاه اجتماع���ی، وزارت ارتباطات و 
فن���اوری اطالعات و معاون���ت علمی و فناوری ریاس���ت جمهوری، 

دس���تورالعمل تامی���ن مالی جمعی در ش���ورای عال���ی بورس و 
 اوراق به���ادار مص���وب و کارگ���روه ارزیابی برای پیش���برد امور

 تشکیل شد.
در این راستا جلسات کارگروه ارزیابی در خصوص موضوعاتی مانند 
حداقل الزامات قرارداد بین ارکان، نحوه ارایه گزارشات دوره ای، کارمزد 
خدمات، نحوه ارزیابی طرح ها، چارجوب فرایندها و نحوه رس���یدگی 
به درخواست ها، اعتبارس���نجی متقاضیان اخذ مجوز فعالیت و نحوه 
مشارکت تامین کنندگان برگزار شد و مصوباتی از قبیل موارد ذیل 

در پی داشت:
1. حداقل الزامات مدل کسب و کار عامل

۲. نحوه ارایه گزارشات دوره ای توسط متقاضی
۳. حداقل سرمایه ثبتی متقاضیان عاملیت تامین مالی جمعی باید 

۵00 میلیون ریال باشد.
در حال حاضر مطابق ابالغیه یکم بهمن 1۳۹۷ س���ازمان بورس و 
اوراق بهادار در خصوص ش���رایط نهادهای مالی مجاز به فعالیت در 
زمینه تامین مالی جمعی، نهادهای مالی می توانند درخواست خود را 
برای بررسی احراز شرایط و تغییر اساسنامه برای فعالیت در این حوزه 

به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.
بدین وسیله به اطالع می رساند متقاضیات دریافت موافقت اصولی 
فعالیت تامین مالی جمعی می توانند جهت دریافت مجوز، درخواست 
خود را به همراه مداک و مستندات مربوطه از جمله اطالعات ثبتی 
شرکت، سهامداران، مشخصات و س���وابق تحصیلی و شغلی اعضای 
 cf.ifb.ir هیات مدیره و مدیرعامل و مدل کس���ب و کار، در سامانه

ثبت نمایند«.
در پیوس���ت های این فراخوان، س���رفرصل های مدل کسب و کار 
عاملی تامین مالی جمعی معرفی شده است که شامل مواردی چون 
تش���ریح حوزه فعالیت، بازار هدف، اس���تراتژی های مربوط به روش 
ارزیابی طرح ها، اطالع رس���انی، بازاریابی و مشاوره، روش درآمدزایی، 
مزیت رقابتی، شرکای کلیدی، عوامل ریسک و نحوه مدیریت تضاد 

منافع است.
همچنین نهادهای مالی مجاز به فعالی���ت در زمینه تامین مالی 
جمعی معرفی شده اند که شامل شرکت های تامین سرمایه، کارگزاری 
و شرکت هایی است که موضوع فعالیت اصلی آنها سبدگردانی یا مشاور 

سرمایه گذاری است.
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دستگاه ها باید در هزینه ها سهیم شوند
پیشنهاد وزارت ارتباطات برای تعرفه گذاری 

خدمات دولت الکترونیکی

طرح

معاون وزیر ارتباطات از ارایه پیش���نهاد وزارت 
ارتباطات مبنی بر تعرفه گذاری و تخصیص بخشی 
از بودجه تراکنش های خدمات دولت الکترونیک به 
این وزارتخانه، برای تصویب در کمیسیون تنظیم 

مقررات خبر داد.
مه��ر- امیر ناظمی ب���ا بیان اینک���ه اتصال 
دستگاه های دولتی به ش���بکه دولت الکترونیکی 
برای وزارت ارتباطات هزین���ه در پی دارد گفت: 
اتصال دس���تگاه های دولتی به مرکز ملی تبادل 
اطالعات )NIX( طبق قانون رایگان است و بر این 
اساس نمی توان از دولت بابت این خدمات هزینه ای 
دریافت کرد. وی ادامه داد: بر این اساس پیشنهادی 
که به رگوالتوری برای تصویب در کمیس���یون 
تنظیم مقررات ارتباطات ارایه دادیم این است که 
هزینه این اتصال را از طریق بودجه عمومی دولت 
دریافت کنیم. رییس سازمان فناوری اطالعات ایران 
گفت: با توجه به اینکه روز به روز درخواست های 
اتصال به NIX افزایش می یابد، وزارت ارتباطات به 
ازای این سرویس و هر اتصال و خدمتی که ارایه 

می دهد هزینه ای دریافت نمی کند. براین اساس 
پیشنهاد ما این است که از محل بودجه دستگاه های 
دولتی، بخشی از بودجه تراکنش های خدمات دولت 

الکترونیکی به وزارت ارتباطات اختصاص یابد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: این پیشنهاد باید در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شود 
تا بتوان از دولت این بودجه را دریافت کرد. ناظمی با 
بیان هزینه هایی که وزارت ارتباطات برای ارسال 
پیامک خدمات دولت متقبل می شود گفت: وزارت 
ارتباطات از محل بودجه خود این هزینه را پرداخت 
می کند و این در حالی است که هر چقدر خدمات 
الکترونیکی باال رود از بودجه وزارت ارتباطات کاسته 
می شود به همین دلیل خواس���تار تعرفه گذاری 
تراکنش های خدمات دولت هس���تیم. وی با بیان 
اینکه برای ارایه این خدمات تاکنون ردیف بودجه 
دریافت نکردیم افزود: هم اکنون حدود ۵0 میلیون 
تراکنش در ماه در مرکز ملی تبادل اطالعات به 
ثبت می رسد و درخواست ما این است که از بودجه 
این تراکنش بخشی به وزارت ارتباطات تعلق بگیرد.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری یک خانم 
جوان که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز کاالهای بهداشتی و پزشکی 

در فضای مجازی می کرد ، خبر داد.
مهر- اوایل امسال، گزارشی مبنی بر فعالیت فردی ناشناس در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام برای فروش لوازم پزشکی از سوی سازمان 
غذا و دارو به پلیس فتا تهران واصل شد؛ این گزارش نشان از این 
داشت که صاحب این پیج اینستاگرامی با دخالت در امور پزشکی 
اقدام به ارایه خدمات پزشکی و فروش لوازم آرایشی و بهداشتی به 

مخاطبان خود می کند.
ماموران با بررسی صفحه اینستاگرامی  متهم، متوجه شدند که او 
با این ترفند تعداد زیادی مخاطب را در کانال تبلیغاتی خود جذب 
و اقدام به فروش غیرقانونی لوازم پزشکی، آرایشی و بهداشتی کرده 
است. در جریان تحقیقات بیشتر مشخص شد کاالهایی که گرداننده 
این صفحه به افراد متقاضی عرضه می کند، برای سالمت افراد مضر 
است و ضمن تایید این موضوع از سوی سازمان غذا و دارو، جهت 
جلوگیری از اتفاقات بعدی و پیشگیری از آسیب رساندن کاالهای 
غیر بهداشتی به شهروندان، تیمی از افسران پلیس فتا تهران، جهت 

شناسایی متهم وارد عمل شدند.
در این زمینه به زودی خانمی  با هویت معلوم شناسایی و در یک 
قرار صوری دستگیر و به مقر پلیس فتا تهران انتقال یافت. متهم که 

در برابر ادله و مدارک موجود در پرونده چاره ای جز اقرار نداشت، 
درهمان بازجویی های اولیه، صراحتا به فروش لوازم پزشکی، آرایشی و 
بهداشتی غیر مجاز به مخاطبان صفحه اینستاگرامی اش اعتراف کرد.

متهم ۲۶ ساله در اعترافات خود گفت: در این زمینه فاقد مجوز 
فعالیت هستم و به دلیل احتیاج مالی و برای کسب درآمد بیشتر، 
اقدام به فروش و تبلیغ لوازم بهداشتی و آرایشی در فضای مجازی 

کردم.
سرهنگ تورج کاظمی با اعالم این خبر بیان داشت: متاسفانه عدم 
تعهد اخالقی به یکی از معضالت اصلی امروز ما در فضای مجازی 
تبدیل شده که سواستفاده از چنین محیطی برای دستیابی به مقاصد 
شخصی و مالی را نیز به همراه آورده است و متعاقب این موضوعات 
در فضای مجازی به سادگی اخالق، اصول و چارچوب قانونی نیز زیر 

پا گذاشته می شود.
رییس پلیس فتای پایتخت در انتها تصریح کرد: باید توجه داشت، 
سودآوری صرفأ از اهداف اصلی برخی از کاربران در فضای مجازی 
است که بیشتر شهروندان این موضوع را جدی نمی گیرند و قبل از 
بررسی نوع کاال و بستری که اقدام به فروش لوازم تخصصی می کند، 
ناآگاهانه وارد عمل می شوند در حالیکه باید در نظر داشت، وجود 
کثرت مخاطبان یک صفحه اجتماعی، دلیل بر مجوز، صحت و ارایه 

کاالی سالمت محور توسط گرداننده آن صفحه و یا کانال نیست.

دستگیری عامل فروش کاالهای غیرمجاز پزشکی 
در اینستاگرام

) آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس شماره 99(    
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 

آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک واقع در قریه پالوژده به شماره 8و9 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کران

3757 فرعی قســمتی از پالک 1861 فرعی به نام ســید مریم حسینی  نســبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به 
مساحت 164.74 متر مربع  خریداری مع الواسطه از عبدالعلی قربانی  مالک رسمی 

3768 فرعی قسمتی از پالک 1861 فرعی به نام الهام رضوانی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 
207.90 متر مربع  خریداری مع الواسطه از عبداله جهاندار  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه آبرنگ  به شماره 2  اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
3730 فرعی به نام ســید حســین ابطحی نســبت به ششــدانگ  یک قطعه زمین با ساختمان به مســاحت 238.73 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از قلی کیا دلیری  مالک رسمی 
3731 فرعی به نام ربابه ســزاوار زینتی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 589.98 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از روح الین امینی نژاد  مالک رسمی 
3732 فرعی به نام مهدی چانچیان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 224.31 متر مربع  خریداری 

مع الواسطه از تقی آقایی  مالک رسمی 
3733 فرعــی به نام یداله ابوالحســنی نســبت به ششــدانگ یــک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 356.45 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از روح االمین امینی نژاد  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه گرامجان  به شماره 4 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

622 فرعی به نام هما اباذری نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 231.54 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از جمشید کاظمی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه آیشبن  به شماره 5 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

896 فرعی به نام زهرا کیا پاشــا نســبت به ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت 1250 متر مربع  خریداری مع الواسطه 
از عیسی رضا پور  مالک رسمی 

897 فرعــی بــه نام زینب پور رجبی ایمن آبادی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 320 متر مربع  
خریداری مع الواسطه از طاهر رجبی امین آباد  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه هچیرود  به شماره 14 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
792 فرعی به نام صادق احمدی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مساحت 493.55 متر مربع  خریداری مع 

الواسطه از نعمت اله کیهان  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه نورسر  به شماره15 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

1003 فرعی به نام مهبد انگورج تقوی با والیت قهری پدرش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 284.64 
متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد علی نوروزی  مالک رسمی 

1004 فرعی به نام مهبد انگورج تقوی با والیت قهری پدرش نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 277.91 
متر مربع  خریداری مع الواسطه از محمد علی نوروزی  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه هرطه کال  به شماره28 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
688 فرعی به نام عابدین ســینکا کریمی با نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ســاختمان به مســاحت 167.79 متر مربع  

خریداری مع الواسطه از ابراهیم ابراهیمی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه سیبده به شماره 30 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق

144 فرعی به نام فردین دلفان آذری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری به مساحت 486.70 متر مربع  خریداری مع 
الواسطه از حبیب اله دلفان آذری  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه چالوس محله به شماره 41 اصلی بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق
3599 فرعی به نام محمد رضا ملکی پســند کالمرزی نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 357.66 متر 

مربع  خریداری مع الواسطه از کیانی ها  مالک رسمی 
3603 فرعی به نام مهدی مقیم تیرگر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان به مساحت 325.57 متر مربع  خریداری 

مع الواسطه از محمد نوشینی  مالک رسمی 
امالک واقع در قریه سنگ سرک به شماره 137 اصلی بخش یک ییالقی دهستان بیرون بشم

82 فرعی به نام بهروز احیاء نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به مســاحت 690 متر مربع  خریداری مع الواســطه از 
ذکریا حسین پور  مالک رسمی 

امالک واقع در قریه باندر به شماره 8 اصلی بخش یک ییالقی دهستان پنجکرستاق
10 فرعی به نام یزدان مجلج نســبت به ششــدانگ عرصه یک قطعه زمین به مســاحت 865.60 متر مربع  خریداری مع الواسطه 

ازعلی پیرانی  مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشــار در شــهر ها منتشــر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتــراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل دهد 
کــه در ایــن صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معتــرض ، گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور 
ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامــه ثبتی پذیرفته نشــده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند و نســبت به امالک در جریان ثبت و فاقد ســابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 
آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.م.الف 98/180/7485 تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/03/25    تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 04/09/  1398    
ابراهیم حسین زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک چالوس

ابالغ اخطاریه / احضاریه تعیین مهلت جهت انجام کاری برای شخص ذی سمت و مرتبط 
مهلــت حضور 7 نــوع علت حضور مالحظه نظریه کارشــناس و اظهار هر مطلبی نفیا یــا اثباتا متن ابالغیه 
در خصوص دعوی مرحوم ســید علی اکبر جنانی با جانشــینی ورثه ایشــان به طرفیت شــما و محمد و محسن 
طاهرانپور و محمد و علی و زهرا و مهدی و فاطمه همگی حقیقیان زاده فرزند محمود و رقیه زارع فرزند محمد 
تقی و طوطی حمزه ای فرزند ســلیمان به خواســته فروش مال مشــاع با توجه به اینکه مقرر است ششدانگ 
یکباب خانه مشتمل بر اندرونی و خلوت دارای پالک ثبتی 5445 در بخش 1 مشهد در کوچه حمام حاج میرزا 
علی نقی به مساحت 425 متر مربع که سابقا توسط کارشناس رسمی دادگستری 18/500/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است و مقرر است به فروس و مزایده قرار بگیرد لذا مراتب به شما ابالغ میگردد لذا ظرف 
مهلت 7 روز جهت هر گونه اظهار نفیا یا اثباتا با توجه به سپری شدن مهلت 6 ماهه از نظریه کارشناس چنانچه 
اعتراضی دارید اعالم و نسبت به پرداخت هزنیه کارشناسی اقدام فرمایید و در این شعبه حضور یابید در 

غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام میگردد 2441
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه 2 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان مشهد 

آگهی تغییرات

 شــرکت کشــت و صنعــت فــدک قدر خراســان شــرکت ســهامی خاص 
بــه شــماره ثبــت 45474 و شناســه ملــی 10380613998 بــه اســتناد 
صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد 
: شــرکت فــدک قدر تکسا)ســهامی خاص(شناســه ملــی 10380582517 
بــا نمایندگی آقــای علیرضا دهباشــیان کدملــی 1060555131 به ســمت 
رئیــس هیئــت مدیره و شــرکت معدن آزمایــان خاور قدر خراسان)ســهامی 
خاص( شناســه ملی 10380621874 با نمایندگی آقای مســعود شــریعتی 
کدملی 0946338914 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و ملک حســین 
دالورکدملی 0701690623 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال 
انتخاب شــدند. -آقای مســعود شــریعتی کدملی 0946338914 به عنوان 
مدیرعامل شــرکت برای مدت 2 سال تعیین شــد. کلیه اوراق بهادار و تعهد 
آور رســمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامــل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا 
یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد بود و نامه 
های اداری عادی با امضاء واحد مدیرعامل همراه با مهر شــرکت معتبر خواهد 
بود. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده 40 اساسنامه را به شرح 

صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )514213(

گواهی پایان کار به شماره 86014680 به تاریخ صدور 1386/12/21 به مالکیت آقای عبدالعلی فریادی دارای 
شــماره پرونده 6726 به شــماره پروانه 86001872به تاریخ صدور 1386/4/4 صادره توسط شهرداری منطقه 

یک بروجرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد بروجرد

گواهینامه موقت پایان تحصیالت خانم مریم حزبانی فرزند حمید به شــماره شناســنامه 1001 در رشته 
حقوق مقطع کارشناســی پیوســته دانشگاه ازاد اسالمی واحد خرمشــهر مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ســاقط میباشد از یابنده خواهشمند است مدرک فوق را به واحد فارغ التحصیالن دانشگاه ازاد اسالمی 

واحد خرمشهر ارسال دارند  خرمشهر

سیستم مدیریت یک پارچه کد10/43/00/ف
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ) شماره 10/م ع /98( 

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان البرز در نظر دارد اجرای شبکه جمع آوری فاضالب در شهر جدید هشتگرد 
بصورت پراکنده به طول 3000 متر را از محل اعتبارات طرحهای عمرانی را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
پاکتها  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل  کلیه 
انجام   WWW.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس  
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهینامه امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
برآورد پروژه ، مدت اجرای پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد بر اساس 
فهرست بهاء ابنیه ، چاه و شبکه جمع اوری و انتقال فاضالب سال 1398 ، مبلغ 6/330/063/220 ریال 
و مدت اجرای کار8 ) هشت (ماه شمسی و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 316/503/161 

ریال به صورت واریز نقدی به حساب شرکت ، ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت میباشد.
ارزیابی  اسناد  و  کار  ارجاع  فرآیند  در  تضمین شرکت   PDF فایل  بارگذاری  بر  گران عالوه  مناقصه 
کیفی ، موظف به ارائه ان در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 98/4/29 به دفتر 

قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان البرز میباشند.
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 98/4/30 خواهد بود.

تاریخ  از  مناقصه  اسناد  دریافت  منظور  به  میتوانند  داوطلبان   : مناقصه  اسناد  دریافت  نحوه 
آدرس  به  طریق سامانه ستاد  از  مورخ 98/4/13  پنج شنبه  روز  اداری  پایان وقت  تا   98/4/9

WWW.setadiran.ir اقدام نمایند.
تلفن تماس : 026-32117150

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
 Iets.mporg.ir ادرس   به  مناقصات  اطالع رسانی  ملی  پایگاه  به سایت  بیشتر  اطالعات  جهت کسب 

مراجعه نمایید
شرکت آب و فاضالب استان البرز 

شناسه آگهی 514318
شناسه نوبت 552283  

 آگهـي 
مناقصه عمومی

   
شهرداري علي آباد كتول در نظر  دارد باستناد مجوز شماره 218 مورخ 1398/02/25 شوراي اسالمي شهر  
، خرید و اجرای روشنایی بلوار خیابان مزرعه را با رعایت قوانین و مقررات  به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید .  
*   شرايط مناقصه :

مکان پروژه : بلوار خیابان مزرعه شهر علي آباد كتول  .1
اعتبار پروژه  تا سقف  2/820/000/000 ریال می باشد.  .2

متقاضیان مي بایست ضمانتنامه معتبر بانکي یا وجه نقد به مبلغ 150/000/000 ریال به حساب   .3
0105779476005  بانك ملي شعبه مركزي علي آبادكتول بابت سپرده شركت در مناقصه واریز نمایند. 

سپرده مزبور پس از تحویل كامل مورد مزایده  مسترد میگردد .  
برندگان اول ، دوم و سوم مناقصه اگر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتیب به   .4

نفع شهرداري ضبط خواهد شد . 
به پیشنهادات مبهم ، مخدوش مشروط و فاقد سپرده  ترتیب اثر نخواهد شد.   .5

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .   .6
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .  .7

اطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج میباشد.  .8
9.  ازمتقاضیان دعوت میشود اسناد مناقصه را از امور قراردادهاي شهرداري علی آبادكتول یا سایت 
www.aliabad.ir دریافت و پیشنهادات خودرا حداكثرتا پایان وقت اداری روز شنبه   مورخ 1398/04/15 
به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .پاكت  )الف( : شامل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی - پاكت )ب( 

:شامل اسناد مناقصه و پاكت )ج( :شامل برگه پیشنهاد قیمت باشد. 
ضمناً جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن هاي  6-01734222525  - داخلی 230  با امور قراردادها   .10

تماس حاصل فرمایند.       
تاریخ بازگشایی پاكات رسیده روز یکشنبه  مورخ 1398/04/16  ساعت 14:15 میباشد.  .11

انتشار اول : 1398/04/01
انتشار دوم:  1398/04/09

ابوذر اسفندياري پور
شهردار علي آباد كتول

علی شمیرانی
@Shemirani

PB


