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معاون وزير راه وشهرسازي گفت :در جريان بازآفريني  ۴۷۰ميليارد تومان سهم
دولت ۲۸۰ ،ميليارد تومان سهم شهرداريها و  ۵۰۰ميليارد تومان سهم بخش
خصوصي است.به گزارش ايسنا ،هوشنگ عشايري در جلسه ستاد بازآفريني
شهري استان که به رياست استاندار اصفهان برگزار شد ،اظهار کرد :براساس قانون
معاون وزير راه و شهرسازي:
برنامه ششم توسعه بايد ساالنه  ۲۷۰محله در کشور بازآفريني شود.وي با اشاره به
اينکه در برنامه ملي تدوين شده ،بازآفريني شهري در سه بخش "نوسازي و مقاوم
براي بازآفريني شهري
سازي مسکن"" ،توسعه خدمات روبنايي و زيربنايي" و "نرم افزاري " انجام مي
نيازمند  ۱۲۵۰ميليارد تومان شود ،افزود :در اجراي اين برنامه ها دولت  ۳۱درصد ،شهرداري ها  ۲۹درصد و
بخش خصوصي  ۴۰درصد سهم دارند.مديرعامل شرکت بازآفريني شهري گفت:
منابع هستيم
باوجودي که ادبياتي به عنوان تحميل منابع وجود ندارد ،اما الزم است در جريان
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عقبايي:
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اجازه آسيب به دارايي مردم را
نميدهيم

ميرمحمد صادقي:

مخالف بازگشت ارز صادراتي نيستيم
نايب رئيس اتاق بازرگاني گفت :هيچکس مخالفتي با بازگشت ارز
حاصل از صادرات به کشور ندارد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما
از اينبا؛ عالءالدين ميرمحمدصادقي با اشاره به جلسه برگزار شده
بين اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و تعدادي از صادرکنندگان
با عبدالناصرهمتي رئيس کل بانک مرکزي و غالمرضا پناهي رئيس
کل و معاون ارزي بانک مرکزي اظهار داشت :در اين جلسه رئيس کل
بانک مرکزي تاکيد داشت که بايد تالش شود ارز حاصل از صادرات
حتما به کشور بازگردد و احدي هم مخالفتي با اين مسئله نداشت.
وي افزود :همه اعضاي اتاق و صادرکنندگان تاکيد دارند که بايد ارز
حاصل از صادرات به ويژه در شرايطي که برخي قدرت ها عليه ايران
متحد شده اند ،به کشور بازگردد و دولت در مضيقه نباشد.نائب رئيس
اتاق بازرگاني تصريح کرد :در اين جلسه ،اعضاي اتاق نيز پيشنهاداتي
داشتند که براي تسهيل امر صادرکنندگان و افرادي که نياز به ارز
دارند ،اقداماتي انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند به راحتي ارز خود
را فروخته و پول آن در اختيارشان قرار بگيرد.ميرمحمدصادقي ادامه
داد :رئيس کل بانک مرکزي هم در اين جلسه با حسن نيت گفت
حتما اقداماتي در جهت تسهيل کار صادرکنندگان انجام مي شود تا
آنها بتوانند ارز خود را بازگردانده و به فروش برسانند.

نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالک گفت :اجراي اليحه
اصالح سياست پولي و بانکي جلوي سوداگري بانکها را
در بازار مسکن ميگيرد .حسام عقبايي در گفتوگوي
اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداو سيما با بيان اينکه
خريداران واقعي خانه قدرت خريد ندارند گفت :به دليل
رکود حاکم بر بازار مسکن ،اين بازار قدرت افزايش قيمت را
تا پايان سال  ۹۸ندارد .وي ادامه داد :اجراي اليجه اصالح
سياست پولي و بانکي جلوي سوداگريهاي اصلي را که

 ۴۰درصد آن مربوط به بازار مسکن است ،ميگيرد .وي
در رابطه با سياستهاي وزارت راه و شهرسازي دربخش
مسکن گفت :وزير راه و شهرسازي مخالف افزايش تسهيالت
مسکن است و تزريق نقدينگي را از عوامل تورم زا بازار
مسکن ميداند که من با اين موضوع مخالف هستم ،زيرا
در شرايطي که مردم قدرت خريد ندارند حجم نقدينگي
در جهت باالبردن قدرت خريد مسکن است.نايب رئيس
اتحاديه مشاوران امالک با اشاره به صحبتهاي وزير راه
و شهرسازي که قرار است  ۴۰۰هزار واحد مسکن جديد
و  ۵۰۰هزار واحد مسکن مهر به بازار مسکن اضافه شود،
گفت :ساالنه حدود يک ميليون نفر ازدواج ميکنند واين
درحالياست که طي پنج سال گذشته واحدي ساخته
نشد و اين ميزان دردي را از مردم دوا نميکند.وي ادامه
داد :دولت بايد طرحهايي را در قالب مسکن استيجاري
و طرح ويژه مسکن تا قبل از خرداد ارايه و اجرايي کند
تا فشار بر مستاجران وارد نشود.

احمد توکلي:

هزينه اي که بايد صرف اعتالي ملت شود
صرف اشرافيگري برخي افراد ميشود

»

رئيس کميسيون تلفيق مجلس:

قيمت مسکن تا پايان سال  ۹۸افزايش ندارد

بانک مرکزي:

بانک مرکزي در اطالعيهاي از مردم درخواست کرد که به شايعات در
مورد بانکها توجه نداشته و مطمئن باشند که بانک مرکزي از حقوق
و دارايي آنها صيانت ميکند.به گزارش خبرگزاري مهر ،بانک مرکزي
در اطالعيهاي اعالم کرد :مردم توجه دارند که در ماههاي اخير بهرغم
تالش آمريکا در اعمال فشار اقتصادي و رواني که با استفاده از ابزارهاي
مختلف پيگيري مي کند ،بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با همکاري
ارکان نظام و بويژه حمايت روساي محترم قواي سه گانه توانسته است
ثبات نسبي را در بازار ارز ايجاد كرده و ثبات بازار پول را تداوم بخشد.
بديهي است که اين اقدامات آنهايي را که به اخالل بازار و آشفتگي
اقتصاد دل بسته بودند ،به سمت انتشار شايعات متعدد خصوصاً در مورد
بانکها براي ايجاد تزلزل در بين مردم وا داشته است.بانک مرکزي از
مردم عزيز درخواست دارد به شايعات در مورد بانک ها توجه نداشته
و مطمئن باشند بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر و متولي بازار پول از
حقوق مردم عزيز صيانت کرده و اجازه هيچگونه آسيب به داراييهاي
آنان را نخواهد داد.

بازآفريني شهري  ۱۲۵۰ميليارد تومان هزينه شود که  ۴۷۰ميليارد تومان سهم
دولت ۲۸۰ ،ميليارد تومان سهم شهرداريها و  ۵۰۰ميليارد تومان سهم بخش
خصوصي است.وي ادامه داد :براي احياي بافتهاي فرسوده با دستور رهبر معظم
انقالب حدود  ۶۰هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي در نظر گرفته
شده که  ۴۰هزار ميليارد ريال آن سهم شرکت بازآفريني شهري است.عشايري
تصريح کرد :از اين ميزان سه هزار ميليارد ريال سهم استان اصفهان است که
جذب اين اعتبار تابع پيشرفت فعاليت پروژه هاست و در پنج قسط  ۲۰درصد
پرداخت خواهد شد.وي اظهار کرد ۴۶ :درصد سه هزار ميليارد ريال ياد شده نيز
براي ساخت مسکن و  ۵۴درصد آن براي تامين امکانات زيرساختي مورد نياز
مسکن از جمله راه ،مدرسه و ساير امکانات در نظر گرفته شده است.
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فشار اقتصادي به مردم بايد جبران شود
رئيس کميسيون تلفيق مجلس گفت :تالش ميکنيم
فشار اقتصادي وارد شده بر مردم در سال  ،۹۷سال آينده
جبران شودبه گزارش صدا و سيما،غالمرضا تاجگردون
در حاشيه جلسه نخست کميسيون تلفيق در خصوص
بررسي اليحه بودجه سال  ۹۸با بيان اينکه در سال ۹۷
فشار سنگيني به مردم وارد شد گفت :در گام نخست در
سال  ۹۸بايد تالش کنيم اين فشار مجدد تکرار نشود،
البته متغيرهاي بيروني بسيار تاثيرگذار است و نميتوان
در بودجه به آنها توجه کرد.وي افزود :دوم اينکه آثار
فشاري که در سال  ۹۷به مردم وارد شده ،در سال ۹۸
به نوعي جبران شود ،که البته جبران آن بسيار سخت
است چرا که وقتي نرخ برابري ارز و ريال سه برابر شده
به اين معناست که جبران آن بسيار سخت است ،اما تا
حدودي که بشود در بودجه آن را جبران کرد ،اعم از
ترميم حقوق بازنشستگان و مسائل معيشتي و مبارزه
با فقر مطلق ،انجام خواهيم داد.وي اضافه کرد :دراين

جلسه نوبخت گزارشي از کليات بودجه و ارقام و اعداد و
نيز مصارف بودجه ارائه کرد.وي در خصوص ارائه گزارش
رئيس کل بانک مرکزي گفت:دولت منابع ارزي کاالهاي
اساسي سال آينده را  ۱۴ميليارد دالر تعيين کرده است که
با ارز  ۴۲۰۰توماني تخصيص يافته و سوال نمايندگان اين
است که اين منابع ارزي سال آينده ،مانند امسال مصرف
نشود.تاجگردون اضافه کرد :مردم بايد مصارف ارز ۴۲۰۰
توماني را در بسياري از کاالها حس کنند.

مديرعامل شرکت ملي گاز:

برنامهاي براي افزايش قيمت گاز يا نرخ انشعاب نداريم

بخش اقتصادي:مديرعامل شرکت ملي گاز گفت:
تاکنون يكهزارو  139شهر و 27هزارو  338روستاي
ايران گازدار شدهاند و ۹۷درصد جمعيت شهري کشور
و  ۸۲درصد جمعيت روستايي ايران از پوشش شبکه
گاز برخوردارند به طوري که از مجموع جمعيت ايران
 ۹۳/۶درصد از پوشش شبکه گاز برخوردار شده اند.
منتظرتربتي درخصوص احتمال افزايش نرخ گاز و
يا انشعاب گاز در سال آينده گفت :ما هيچ برنامهاي
براي افزايش گازبها يا نرخ انشعاب نداريم مگر آنکه
مجلس شوراي اسالمي قانوني را در اين زمينه تصويب
و ابالغ کند.به گزارش خبرنگار ما ،حسن منتظر تربتي
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در نشستي خبري
اظهار داشت :در سال  57تنها  45ميليون مترمکعب
گاز طبيعي در ايران توليد مي کرديم که اين رقم در
حال حاضر  800ميليون مترمکعب در روز است.وي
افزود :در حال حاضر يكهزار و  139شهر کشور گازدار
هستند و گازرساني به  27هزار و  338روستا انجام شده
است و  97درصد جمعيت شهري کشور و  82درصد
جمعيت روستايي ايران از پوشش شبکه گاز برخوردارند
به طوري که از مجموع جمعيت ايران  93/6درصد از

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه مالك ششدانگ يك دستگاه آپارتمان
واقع در طبقه اول قطعه دوم تفكيكي به مساحت  63/49مترمربع
به پالك ثبتي  63931فرعي از  38اصلي مفروز و مجزي شده از
 16874فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش  12تهران به انضمام
شش دانگ پاركينگ مسكوني قطعه دوم به مساحت  10/8مترمربع
واقع در سمت جنوبغربي طبقه زيرزمين اول به قدرالسهم از
عرصه و ساير مشاعات و مشتركات ذيل شماره  13877صفحه
 207دفتر  101به شماره چاپي  369266به نام نامبرده ثبت و
صادر و تسليم شده است و به موجب سند 91/05/03-13649
دفترخانه  599تهران در رهن بانك مسكن قرار دارد با ارائه دو
برگ استشهاديه كه به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي
شماره  447449و  877266توسط دفترخانه  599تهران گواهي
امضاء گرديده مدعي است كه اصل سند مالكيت به علت سرقت
مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملك
مذكور را نموده لذا مراتب به استناد ماده  120آييننامه قانون
ثبت در يك نوبت آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام
معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود باشد
ظرف مدت  10روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي
است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت
به ارائهكننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت
منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس
از انقضاء مدت مذكور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت
به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
جشان  -كفيل ثبت خاوران تهران
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20043 :
د ت97/10/23 :
آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه مالك دو دانگ مشاع از ششدانگ يك
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم قطعه چهارم تفكيكي به
مساحت  63/29مترمربع به پالك ثبتي  63933فرعي از 38
اصلي مفروز و مجزي شده از  16874فرعي از اصلي مذكور واقع
در بخش  12تهران ذيل شماره  24646صفحه  218دفتر  186به
شماره چاپي  234848به نام نامبرده ثبت و صادر و تسليم شده
است و به موجب سند  91/05/03-13650دفترخانه  599تهران
در رهن بانك مسكن قرار دارد و با ارائه دو برگ استشهاديه كه
به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي شماره  957997و
 528180توسط دفترخانه  599تهران گواهي امضاء گرديده مدعي
است كه اصل سند مالكيت به علت سرقت مفقود گرديده است
و تقاضاي صدورالمثني سند مالكيت مذكور را نموده لذا مراتب
به استناد ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي
ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت و يا در اختيار
داشتن سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت  10روز از انتشار
اين آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در اين صورت پس
از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت به ارائهكننده مسترد
خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از
مراجع ذيصالح قضايي خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذكور
و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثني سند
مالكيت اقدام خواهد نمود.
جشان  -كفيل ثبت خاوران تهران
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20041 :
د ت97/10/23 :

پوشش شبکه گاز برخوردار شده اند.معاون وزير نفت
با بيان اينکه "طبق قولي که به رئيس جمهور دادهايم
هر روز به  10روستا گازرساني ميشود" ،گفت :در
حاليکه طبق بودجه سنواتي کشور در اين بخش تنها
در طول يک سال ميتوانيم به 3هزار روستا گازرساني
کنيم امسال در چهل سالگي انقالب ،گازرساني به
 5هزار روستاي کشور را در دست اقدام داريم.وي

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه به موجب وكالتنامه91/02/21-22004
دفترخانه  962تهران وكيل ششدانگ يك دستگاه آپارتمان
واقع در سمت جنوبي طبقه دوم قطعه سوم تفكيكي به
مساحت  63/39مترمربع به پالك ثبتي  63932فرعي از
 38اصلي مفروز و مجزي شده از  16874فرعي از اصلي
مذكور واقع در بخش  12تهران ذيل شماره  13878صفحه
 210دفتر  101به شماره چاپي  226751به نام حسين
منصوريه ثبت و صادر و تسليم شده است و به موجب
سند  89/08/21-11666دفترخانه  599تهران در رهن
بانك مسكن قرار دارد سپس مالك فوت نموده و به موجب
گواهي حصر وراثت  90/09/08-471/791/90شعبه 791
شوراي حل اختالف تهران وراث حينالفوت وي عبارتند
از محرم و اسفنديار و داود و صفيه و محبوبه و طيبه همگي
منصوريه فرزندان متوفي و خانم مالحت نصيبي نوري
همسر متوفي ميباشد حال وكيل وراث با ارائه دو برگ
استشهاديه كه به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي
شماره  568546و  998363توسط دفترخانه  599تهران
گواهي امضاء گرديده مدعي است كه اصل سند مالكيت به
علت سرقت مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني
سند مالكيت ملك مذكور را نموده لذا مراتب به استناد
ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود
تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت و يا در اختيار
داشتن سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت  10روز از
انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را
ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در
اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت
به ارائهكننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند
مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصالح قضايي
خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذكور و عدم هر گونه
اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثني سند مالكيت
اقدام خواهد نمود.
جشان  -كفيل ثبت خاوران تهران
تاريخ انتشار97/10/23 :
د ت 97/10/23 :مالف20042 :
آگهي ابالغ اجرائيه طبق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد
رسمي
بدينوسيله به آقاي ابوالفضل براتي فرزند علياصغر متولد 34/12/1
شماره شناسنامه 2062بدهكار پرونده كالسه139704030011001844/1
ابالغ ميگردد كه شما برابر قبض اقساطي  290929الي 290979
به تاريخ 67/7/11بين شما و خانم زهره رضايي انالوچه به مبلغ
 380000ريال كه به مبلغ روز  89663476ريال گرديده بدهكار
ميباشد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور
اجراييه نموده پس از تشريفات قانوني اجراييه صادر و طبق
گزارش مامور پست جهت ابالغ به ايشان ميسر نگرديد لذا به
تقاضاي بستانكار و طبق ماده  18آييننامه اجرا از تاريخ انتشار
اين آگهي كه روز ابالغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف ده
روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد عمليات اجرايي
جريان خواهد يافت.
رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران  -محمد احمديان
كلجه
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20039 :
د ت97/10/23 :

افزود :صنعت گاز انقالبيترين صنعت ايران است چرا
که تمامي توسعه اين صنعت پس از انقالب انجام شده
و امروز يکي از خودکفاترين صنايع کشور است به
طوري که عمده تجهيزات مورد استفاده در صنعت
گاز در داخل کشور تأمين ميشود.مديرعامل شرکت
ملي گاز ايران از توليد نخستين محصول بودارکننده
گاز در ايران در آستانه چهل سالگي انقالب خبر داد و

گفت :واحد توليد ماده بودارکننده گاز در عسلويه آماده
بهرهبرداري شده و ايران در آستانه چهلمين سالگرد
انقالب اسالمي ،بعد از فرانسه و روسيه ،سومين کشور
جهان شده که قادر به توليد اين ماده مهم است.معاون
وزير نفت در خصوص آخرين وضعيت صادرات گاز به
پاکستان گفت :ما آمادگي آغاز صادرات گاز ايران به
پاکستان را داريم و بخش زيادي از خطوط لوله شرق
و جنوب شرق ايران تکميل شده و زيرساختهاي آغاز
صادرات گاز به پاکستان در خاک ايران آماده است.
به گفته مديرعامل شرکت ملي گاز ،مقدار عرضه گاز
به نيروگاهها تا پايان اسفند به  ۷۰ميليارد مترمکعب
ميرسد که اين مسئله باعث ميشود در مصرف گازوئيل
صرفه جويي شده و گازوئيل مازاد صادر شود.مديرعامل
شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد :تا امروز تمامي
پول فروش گاز به عراق را به يورو دريافت کردهايم
و اينکه عنوان شده از اين پس عراقيها مي خواهند
پول خريد گاز از ايران را به دينار پرداخت کنند ،بايد
با بانک مرکزي ايران به توافق برسند و هر آنچه بانک
مرکزي در اين زمينه مشخص کند ،به همان شيوه
اين پول تسويه خواهد شد.

رئيس هيئت مديره ديدهبان شفافيت و عدالت گفت :وقتي مسئولين
کشور سراغ اشرافيگري بروند قدرت اداره کشور را از دست داده و ديگر
نمي توانند براي مردم خود دلسوزي كنند چرا که چشم و دل آنها را
ماديات مي پوشاند و نميتوانند تصميمي که براي مستضعفان جامعه
بهتر است را اتخاذ كنند.احمد توکلي ،کارشناس مسائل اقتصادي و
رئيس هيئت مديره ديدهبان شفافيت و عدالت در گفتوگو با شبکه
اطالع رساني راه دانا؛ در خصوص بيانات رهبر انقالب در خصوص
اشرافيگري ميان مسئوالن اظهار داشت 40 :سال است که ابتدا امام
خميني(ره) و بعد از آن رهبر انقالب بارها درباره اين موضوع تذکر داده اند.
وي با بيان اينکه رهبر انقالب بارها اشرافيگري را با صراحت تخطئه
کردهاند گفت :اگر رهبري اين سالها بر لزوم مبارزه با اشرافيگري در کشور
تأکيد مي کنند پيرو موضع گيريهاي صريح امام (ره) در سال هاي بعد
از انقالب درباره مقابله با اشرافيگري بود.رئيس هيئت مديره ديده بان
شفافيت و عدالت در ادامه افزود :امام(ره) بارها هشدار دادند که اگر
مسئوالن اين کشور به دنبال رفاه و اشرافيگري بروند همه زحماتي
که براي انقالب کشيده شده به باد مي رود؛ ايشان تأکيد مي کردند
که خوي کاخ نشيني ميان مسئوالن رواج پيدا کند ،کاخ نشينان هم
مردم را به خوي خودشان در ميآورند.توکلي با بيان اينکه در جامعه
امروز اشرافيگري ارزش شده است عنوان کرد :هزينه اي که بايد در
کشور صرف اعتال و رشد ملت شود صرف اشرافيگري تعدادي از افراد
مي شود و به اين ترتيب سرمايههاي کشور به هدر مي رود و اينگونه
ديگر نمي شود در شهادت را به روي مردم باز کرد.

رئيس سازمان ملي بهرهوري:

افراد غيرمتخصص در دستگاههاي
اجرايي بهکارگيري ميشوند
رئيس سازمان ملي بهرهوري با اشاره به بهکارگيري افراد غيرمتخصص
در دستگاههاي اجرايي ،گفت :از نظر بهرهوري در کنار نپال ،بنگالدش
و ويتنام جزء چهار کشور آخر در آسيا هستيم.فاطمه پهلواني در
گفتوگو با خبرنگار مهر ،در خصوص وضعيت بهرهوري در سالهاي
اخير ،اظهار داشت :متاسفانه بهرهوري در دو دهه گذشته سير صعودي
نداشته است و مهمترين اقدام براي بهبود وضعيت بهرهوري ،افزايش
عزم مديريتي در سطوح اجرايي و داشتن برنامه مدون براي ارتقاي
بهرهوري ملي است.رئيس سازمان ملي بهرهوري ايران افزود :در سطوح
قانونگذاري ضعف چنداني نداريم ،چرا که در برنامههاي چهارم ،پنجم
و ششم توسعه هدفگذاري مشخص حدودا ً  ۳۰درصدي را داشتيم .وي
ادامه داد :در برنامه سوم  ۳۰درصد رشد اقتصادي و در برنامه چهارم
 ۲۱درصد رشد اقتصادي از محل بهرهوري بوده است ،اين در حالي است
که در برنامه پنجم اين عدد به منفي  ۳دهم درصد تنزل يافت.پهلواني
با اشاره به داليل بروز اين مسئله ،اظهار داشت :دليل اصلي نامطلوب
بودن روند بهرهوري در کشور ،بيتوجهي به زيرساختهاي بهرهوري،
کيفيت محيط نهادي کشور و کيفيت نهادههاي توليد از جمله نيروي
انساني و سرمايهگذاري بوده است .وي گفت :بهرهوري نيروي کار در
دولت پايين است و بخش خصوصي هم دچار اين وضعيت شده است.
بنابراين زماني که سرمايهگذاري ،سيستم و نيروي انساني قابلي نداريم،
نزولي شدن سير بهرهوري طبيعي است.پهلواني تصريح کرد :با توجه
به وضعيت خاص بينالمللي کشور ،سرمايه گذاري  ۷۷۰هزار ميليارد
توماني که براي تحقق رشد  ۸درصدي در برنامه ششم در نظر گرفته
شده و اميد بود اين مبلغ از سرمايه گذاري خارجي تامين شود ،به دليل
مسائل سياسي و تحريمها احتمال تحقق ندارد.

آگهي فقدان سند مالكيت
خانموحيدهعرفانيبرابرتقاضايواردهشماره139785601025033272
مورخ  1397/09/25با تسليم دو برگ استشهاديه مصدق ذيل
شماره  4463و  4464مورخ  1397/9/19دفترخانه اسناد رسمي
شماره  1289تهران با اعالم اين كه :سند مالكيت المثني ششدانگ
يك دستگاه آپارتمان در طبقه همكف قطعه اول به انضمام انباري
شماره يك در زيرزمين تحت شماره  2217و  2218فرعي از 6761
 اصلي واقع در بخش  2تهران ذيل ثبت  200552صفحه319دفتر  - 1334امالك و تحت شماره چاپي  301056صادر و تسليم
گرديده است بعد طبق سند قطعي شماره  6740مورخ 1389/08/25
دفترخانه  818تهران به خانم وحيده عرفاني منتقل شد.
مدعي گرديده كه المثني سند مالكيت فوق به علت جابجايي مفقود
گرديده است طي درخواست وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند
مالكيت پالك مذكور را نموده است و در اجراي ماده  120آييننامه
اصالحي قانون ثبت (مصوب  )80/11/8مراتب در يك نوبت آگهي
ميشود تا چنانچه شخص يا اشخاص مدعي انجام معامله نسبت
به ملك مرقوم و يا وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد ظرف
مدت  10روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين منطقه واقع در خيابان
سيدجمالالدين اسدآبادي (يوسفآباد) نبش خيابان هفتاد پالك
 476تسليم و رسيد اخذ نمايند بديهي است در صورت انقضا
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض يا در صورت اعتراض اصل سند
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات المثني دوم سند
مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
اردشير شهميرزادي  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك نارمك
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20029 :
د ت97/10/23 :

آگهي تسليم سند مورث
سند مالكيت ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت  102مترمربع
پالك ثبتي  332فرعي از  1638اصلي واقع در بخش  10تهران ذيل
شماره  120970و  120969صفحه  135و  139دفتر  805امالك به
نام غالمرضا كثيري و شريك ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي
 643848و  643849صادر و تسليم گرديده است سپس برابر
سند شماره  3298مورخ  44/11/7دفترخانه  293تهران به آقاي
عيسي ابوليان منتقل گرديده است و نامبرده به موجب گواهي
حصر وراثت شماره  507مورخ  89/9/16شعبه شوراي حل اختالف
تهران فوت نموده است و ورثه حينالفوتش عبارتند از :كيخسرو
و بنفشه و هايده و شهره شهرت همگي ابوليان فرزندان و خانم
مرضيه پورالماسي همسر متوفي ميباشند و آقاي/خانم هايده و
بنفشه ابوليان درخواست سند مالكيت سهماالرث خود را از پالك
فوق نموده است و اعالم نمود كه اصل سند مالكيت نزد شهره
اوليان ميباشد و از ارائه آن خودداري مينمايد كه طي اخطاريه
شماره  1045040201مورخ  97/9/17به نامبرده جهت ارائه سند
مالكيت اخطار گرديده است ولي تاكنون سند مالكيت مربوطه
را ارائه ننموده است لذا مراتب به دستور ذيل تبصره  3ماده 120
آييننامه قانون ثبت آگهي ميگردد كه دارنده سند مالكيت از
تاريخ انتشار اين آگهي ظرف  10روز سند مالكيت مذكور را تسليم
و يا مجوز قانوني نگه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به اين اداره
اعالم نمايند در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه
سند مالكيت ورثه طبق قانون صادر و تسليم خواهد شد.
عبدالرضا شاكري  -مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودكي تهران
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20035 :
د ت97/10/23 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقايان مسعود احمدي فرزند مصيب به شماره
شناسنامه  1299صادره از تهران به نشاني تهران خ دامپزشكي
بعد از استادمعين جنب كوچه سليمي پالك  59و احمد رمضان
فرزند محمد به شماره شناسنامه  1658صادره از تهران و عباس
غالمي فرزند مظفر به شناسنامه شماره  16063صادره از تهران هر
دو به نشاني تهران انتهاي خ دامپزشكي بعد از استادمعين پالك
 1183ابالغ ميشود بانك ملت به استناد قرارداد شماره 84/235
مورخ  84/11/8جهت وصول مبلغ  21/278/889ريال بابت اصل
طلب و مبلغ  9/956/961ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ
 88/9/8و از آن تاريخ تا تاريخ تسويه كامل مطالبات ،طبق مقررات
عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده كه پرونده اجرايي به
كالسه غيرمكانيزه الف 3023-11/و مكانيزه 8404001012000001/1
در اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام است .چون طبق
گزارش مورخ مامور ابالغ اداره پست ،ابالغ اجرائيه به شما به
دليل عدم شناسايي نشاني ميسر نشده لذا به استناد تقاضاي
وارده شماره  18488مورخ  95/12/11وكيل بستانكار و وفق ماده
 18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي الزماالجراء ،مفاد اجرائيه
فوقالذكر يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار محلي
آگهي ميشود .چنانچه ظرف مدت ( 10ده) روز از تاريخ انتشار
اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب ميگردد؛ اقدام
به پرداخت بدهي خود ننمائيد ،عمليات اجرايي برابر مقررات
عليه شما تعقيب خواهد شد.
همتيار  -رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20038 :
د ت97/10/23 :

آگهي فقدان سند مالكيت
مهرداد مشايخ (مالك) با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي
شده به شماره  97/8/14-23103دفتر  528تهران مدعي
است كه سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان
واقع در طبقه اول سمت جنوب شرقي قطعه ششم تفكيكي
به مساحت  41/5مترمربع كه مقدار  3/57مترمربع آن
بالكن است به شماره  4494/5866اصلي مفروز و مجزي
شده از پالك  3966فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش
هفت تهران كه به نام مهرداد مشايخ ثبت و صادر و تسليم
گرديده و طبق سند رهني شماره  18360مورخ 93/04/10
دفتر  616تهران در رهن قرار دارد به علت نامعلوم مفقود
گرديده و درخواست صدور المثني سند مالكيت نموده است
لذا مراتب به استناد تبصره يك اصالحي مورخه 72/9/2
ماده  120آييننامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي ميشود
تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم
غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذكور نزد خود
ميباشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت  10روز به اين
منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند
مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نماييد تا
مورد رسيدگي قرار گيرد واال پس از انقضاي مهلت مزبور
و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور المثني سند مالكيت
طبق مقررات اقدام خواهد شد.
شعباني  -رئيس ثبت منطقه پيروزي تهران
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