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اخبار کوتاه

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

پایان خرداد ،آخرین مهلت
ارائه اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

گروه شهرستانها :مودیــان مالیاتی بخش مشاغل تا پایان خردادماه سال
جاری مهلت دارند تا نســبت به تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی
عملکرد  1397اقدام نمایند.
مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان با تاکید بر اینکه برخورداری
از هر نوع تسهیالت و معافیتهای مالیاتی ،منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه
مالیاتی در موعد مقرر قانونی اســت ،تصریح نمود :فعاالن اقتصادی به منظور
بهره مندی از مشــوقهای قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تســهیالت دیگر ،باید
اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه نمایند .
وی خاطر نشان کرد :تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات ،صددرصد مکانیزه
و اینترنتی اســت و نیازی به مراجعه حضوری افراد و یا ارایه پرینت اظهارنامه
به ادارات مالیاتی نیست.
پورامیدی در خصوص اخذ کد اقتصادی نیز اظهارداشــت :مودیان محترم
قبل از ارسال اظهارنامه نسبت به ثبت شماره تلفن ،تعیین محل اقامتگاه قانونی
خود روی نقشه جغرافیایی وثبت کلیه فعالیتها با استاندارد جدید اقدام نموده
درغیر این صورت ارسال اظهارنامه عملکرد 97امکانپذیر نمیباشد .
وی اضافه کرد :معافیت مالیاتی برای صاحبان مشــاغل اشخاص حقیقی در
عملکرد ســال  ،1397مبلغ  000،000،216ریال ساالنه برابر ماده 101قانون
مالیاتهای مســتقیم تصویب گردیده است و کســانی که اظهار نامه ندهند،
نمیتوانند از این معافیت استفاده کنند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان با اشــاره بــه اختیار حاصــل از تبصره ماده
100اصالحی مصوب 31تیرماه 1394قانون مالیاتهای مســتقیم اظهارداشت:
مودیان محترمی که مشمول تبصره ماده 100قانون مالیاتها میباشند میتوانند
با تکمیل فرم مربوطه نسبت به قطعیت مالیات عملکرد سال 97خود اقدام نموده
ودر خصوص این مودیان نیازی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود.
وی در خصوص نحوه تســلیم اظهارنامه نیز تصریــح کرد :مودیان مالیاتی با
مراجعه به پایگاه سازمان امور مالیاتی کشــور به آدرس  www.tax.gov.irاز
طریق رایانههای شــخصی خود ،کافی نتها و دفاتر پیشخوان دولت میتوانند
نســبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند که در این راستا تقاضا میشود
متصدیان کافی نتها و دفاتر پیشخوان دولت و نیز مودیان مالیاتی ،دقت الزم را
در تنظیم اظهارنامه مالیاتی داشته باشند تا با مشکلی در محاسبه مواجه نشوند.
پورامیدی در پایان تاکید کرد :به مودیان توصیه میشــود هر چه ســریع تر
نسبت به تسلیم اظهارنامه خود از طریق سامانه  www.tax.gov.irاقدام کنند
تا در اواخر خردادماه با توجه به تراکم مراجعه افراد به پایگاه اینترنتی ســازمان
امور مالیاتی به مشکلی برنخورند .

رئیس شرکت آب و فاضالب روستایی البرز:

پولدارها ویال میسازند ،روستاییان کم آبی میکشند!

رئیس شــرکت آب و فاضــاب روســتایی البرز گفت:
اهالی روستاهای اســتان با تماس با سامانه  ۱۲۲میتوانند
مشاهدات خود در خصوص انشــعابات غیرمجاز را گزارش
دهند تا اقدامات الزم برای برخورد با متخلفین صورت بگیرد.
عبدالحسین حســنزاده در گفتوگو با خبرنگار ایسنا،
با اشاره به مشــکل کم آبی روستای بختیار بخش تنکمان
اظهار کرد :مشکل کم آبی و بعضاً قطعی آب ساکنان برخی
روستاهای اســتان مثل روستای بختیار بخش تنکمان سه
علت عمده دارد که از مهمترین آنها باید به ازدیاد انشعابات
غیرمجاز آب در طول ســالهای اخیر اشاره کرد.وی ادامه
داد :طی سالهای اخیر تعداد خانه و ویالهای این روستا به
میزان قابل توجهی افرایش داشته که برخی از آنها به صورت
غیرمجاز اقدام به دریافت انشعاب آب کردهاند که همین امر
دسترسی ساکنان به آب شرب را مشکل کرده است.
وی توضیح داد :عالوه بر این ،تعداد چاههای غیرمجاز در
این روستا نیز باالســت و همین باعث شده سطح آبهای
زیرزمینی به شدت پایین بیاید و همین امر مشکل کمبود
آب در ایــن روســتا را جدی تر کرده اســت.وی افزود :در
کنــار این موارد ،در موعد برداشــت صیفیجات قرار داریم
و این روســتا هم مثل سایر روســتاها دارای اراضی وسیع
صیفیجات است که آب دهی به آنها نیز خود به خود باعث
بروز مشکالت کم آبی میشود.
این مسئول خاطر نشان کرد :برای حل مشکل ساکنان

این روســتا سال گذشته اقدام به حفر چاهی کردهایم که با
اختصــاص اعتبار الزم احداث آن آغــاز و به زودی در مدار
استفاده قرار میگیرد.وی توضیح داد :طی یک هفته گذشته

فقط  ۵۰درصد کمکهزینهها به سیلزدگان پرداخت شده است

بازگشت سیلزدگان به خانههای ناامن

ارتقای سطح گردشگری استان و کشور از اهداف
نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی اصفهان

گروه شهرســتانها :مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
اســتان اصفهان گفت :ارتقا سطح گردشگری استان و کشور از اهداف نمایشگاه
بینالمللی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان است.
فریدون الهیاری در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری
اصفهان با بیان اینکه اصفهان باید جایگاه خود را در حوزه گردشگری پیدا کند،
گفت :اتفاق ویژهای که در این نمایشگاه افتاده است برگزاری نمایشگاه گردشگری
و صنایع دســتی به طور همزمان است که این میتواند به ارتقا نمایشگاه کمک
بزرگی کند.
وی با تاکید بر رویکرد بینالمللی شــدن نمایشــگاه گردشــگری اصفهان
خاطرنشــان کرد :امســال نیز تمام تالشها انجام شــد که این عنوان را برای
نمایشگاه بگیریم و امیدواریم تا روز آخر این اتفاق بیفتد و در این راستا تالشهای
بسیاری انجام شده است و امیدواریم که این نمایشگاه در کنار نمایش قابلیتهای
گردشگری با برگزاری نشستهای تخصصی به یک کالس جهانی تبدیل شود.
الهیاری افزود :در کنار تمام اهدافی که برای نمایشــگاه گفته میشــود این
ویژگی مطرح اســت که شهرهای مختلف کشــور که گردشگری در اقتصاد آن
جایگاهی ندارد با حضور در این نمایشــگاه بر داشتههای خود تمرکز میکنند تا
در این نمایشــگاه آن را عرضه کنند و به همین دلیل نگاه ما به نمایشگاه صرفاً
بازاریابی نیســت بلکه ارتقا سطح گردشگری اســتان و کشور است که در قالب
تبادل تجربیات صورت میگیرد.
علیرضا ســاالریان ،نماینده وزارت خارجه در استان اصفهان نیز در ادامه این
نشســت با اشــاره به اینکه از لحاظ فرهنگی ما میتوانیم با دنیا از طریق شهر
اصفهان ارتباط برقرار کنیم ،گفت :یکی از راههای ارتباطات دیپلماســی شهری
اســت و با توجه به اینکه اصفهان یک «شــهر موزه» است با معرفی آن میتوان
ارتباط خوبی با دنیا گرفت.
وی افزود :تورهای گردشگری مختلفی را برای اصفهان گذاشتیم که در کنار
آن یزد و شیراز را هم معرفی کنیم و ما در تالشیم که با جذب فعاالن گردشگر
در این نمایشگاه جاذبههای گردشگری خود را معرفی کنیم.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی اصفهان نیز در ادامه این نشست
با بیان اینکه امروز شرکت در نمایشگاههای گردشگری میتواند جذب گردشگر
کند ،ادامه داد :حضور در نمایشگاه گردشگری بهترین ابزار برای تبلیغ این صنعت
اســت امروزه محیط طبیعی ،صنایع دســتی و آثار تاریخی فقط و فقط موجب
جذب گردشگر نمیشــود بلکه برگزاری رویدادهای فرهنگی میتواند به جذب
گردشگر کمک کند.
علی یارمحمدیان با بیان اینکه اصفهان قطب گردشگری است گفت :اصفهان
پتانســیل برگزاری نمایشگاه ملی و منطقهای را دارد اما در جذب گردشگر تک
قطبی شــده است و با برگزاری نمایشــگاه ما میتوانیم بر اساس پتانسیلهای
مختلف شهر گردشگران مختلف را جذب کنیم.
وی بیان داشــت :یازدهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع دستی
میتواند قابلیت آن را داشته باشد که منابع گردشگری را معرفی کند.

ثبت بیش از پنج میلیون تردد
طی تعطیالت عیدفطر در راههای اصفهان

گروه شهرستانها :مدیر کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اصفهان از
ثبت  5میلیون و 975هزار و چهار تردد در محورهای مواصالتی استان اصفهان از
 13تا  17خردادماه سال جاری خبر داد.
مهدی خضری در جمع خبرنگاران ،اظهار کرد :همانطور که پیشبینی شده
بود ،میزان تردد در این ایام رشد  37درصدی را ثبت کرد.
وی با بیان اینکه این تعطیالت آغاز ســفرهای تابســتانی را کلید زد ،گفت:
بیشترین حجم تردد در محورهای آزادراه اصفهان-زرین شهر و بالعکس،اصفهان-
شــهرضا و بالعکس ،آزادراه کاشان-قم ،آزادراه شــاهین شهر -اصفهان و آزادراه
نجفآباد -داران ثبت شده است.
مدیــرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان بــا بیان اینکه
برنامهریــزی برای مدیریت ترافیک در محورهای گردشــگری اســتان اصفهان
ضروری است ،گفت :در کمیســیون مدیریت اجرایی حمل ونقل ایمنی استان
اصفهان پیشنهاداتی درباره راهها ،تاسیسات گردشگری ،حضور پلیس و  ...سایر
مولفههای موثر بر یک سفر ایمن و با کیفیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی خاطرنشــان کرد :پیش از توسعه گردشــگری ما نیازمند برنامه ریزی و
سرمایه گذاری برای توسعه و تامین زیرساختها در محورهای گردشگری هستیم
که بهبود وضعیت راهها نیز در این دسته جای می گیرند.
خضری گفت :از  13تا  17خردادماه  143هزار و  388مســافر ،حمل ونقل
عمومی را برای سفر خود انتخاب کردند.
وی با بیان اینکه استان اصفهان در تعطیالت اخیر میزبان مسافران بسیاری
زیادی از اقصی نقاط ایران بود ،اظهار کرد :در این مدت  11هزار و  376ســفر با
ناوگان حمل ونقل عمومی استان اصفهان ثبت شده است.
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با بیان اینکه جلسات
متعددی برای ایجاد آمادگی در ناوگان حمل ونقل عمومی شامل اتوبوس ،مینی
بوس و ســواری برگزار شده است ،اضافه کرد :همزمان با آغاز سفرهای تابستانی
گشتهای دروازه ای و نظارت بر ناوگان حمل ونقل عمومی ومدیران فنی تشدید
شده است.
وی خاطرنشان کرد :امنیت ناوگان حمل ونقل عمومی به نسبت خودروهای
شخصی در جایگاه باالتری قراردارد و پیشنهاد ما استفاده مردم از ناوگان حمل
ونقل عمومی به جای خودروهای شخصی است.
خضــری همچنین به آمار تصادفات در تعطیالت اخیر اشــاره کرد و گفت:
دلیل عمده تصادفات رخ داده عدم توجه به جلو و عدم حرکت با سرعت مطمئنه
گزارش شد.

اقدام به ارســال تانکرهای آب به این روســتا کردهایم و در
تالش هســتیم تا آخر ماه با برداشــت از چاه جدید روستا
بخش مهمی از مشکل آب ساکنان را حل کنیم .وی با اشاره

به اقدام جدی برای قطع انشــعابات غیرمجاز روستا اضافه
کرد :علی رغم رشــد قارچ گونه خانه و ویال در این روســتا
تا کنون یک گزارش در خصوص اقدام به دریافت انشــعاب
غیرمجاز از اهالی روستای بختیار نداشتهایم .هر چند ناظران
شرکت در طول سال در روستاهای استان حضور مییابند و
نسبت به جمعآوری انشعابات غیرمجاز اقدام میکنند ولی
بدون مشارکت اهالی این تالشها بی نتیجه است.حسن زاده
خاطر نشان کرد :ســاکنان و بومیان روستاهای استان باید
برای حق و حقوق خود احترام قائل باشــند و اجازه ندهند
برخی با سو استفاده از شرایطی که دارند به راحتی اقدام به
ویالسازی و دریافت انشعاب غیرمجاز آب کنند.
رئیس شــرکت آب و فاضــاب روســتایی البرز گفت:
اهالی روستاهای اســتان با تماس با سامانه  ۱۲۲میتوانند
مشاهدات خود در خصوص انشــعابات غیرمجاز را گزارش
دهند تا اقدامات الزم برای برخورد با متخلفین صورت بگیرد.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به مشکل آبفروشی
در برخی روستاهای استان نیز اشــاره کرد و افزود :متولی
برخورد با این تخلف شــرکت آب منطقهای استان است و
ما در این حوزه مسئولیت قانونی برای برخورد با متخلفین
نداریم.وی در پاســخ به اینکه روستاهای نظرآباد از آب سد
طالقان سهمی دارند یا نه ،گفت :از آب سد طالقان صرفاً پنج
میلیون متر مکعب حقآبه به شهر جدید هشتگرد اختصاص
داده شده و سایر مناطق سهمی از آب این سد ندارند.

نمایندههای مردم مناطق ســیلزده در مجلس شــورای اســامی از آخرین
وضعیت مردم این مناطق گفتند و از کندی در روند کارها گالیه کردند.حمیدرضا
کاظمی در گفتوگو با ایلنا ،با اشــاره به آخرین وضعیت مردم مناطق ســیلزده
گفت :حادثه ســیل بسیار گسترده بود و به خانههای زیادی خسارت وارد شد .در
بخشهایی که خسارت به منازل وارد شده ،پرداخت خسارت تا حدودی انجام و
افراد به بانکها معرفی شــدند و در حال تعمیر منازلشان هستند .در حال حاضر
فصل جانمایی است و تالش میشود ،بعد از جانمایی به منازل تخریبی رسیدگی
شــود.وی درباره مشکالت مردم مناطق ســیلزده گفت :یکی دیگر از مشکالت
اساسی مردم تهیه لوازم خانگی اســت که باید این لوازم به صورت پکیج به آنها
تحویل داده شود .با توجه به نزدیک شدن فصل گرما به وسایلی از جمله یخچال،
کولر و ...نیاز است ،اما متاسفانه تامین آن به کندی صورت میگیرد ،روند کند در
ارائه لوازم منزل موجب شده زندگی مردم با مشکالت دیگری نیز رو به رو شود .از
این رو باید هرچه سریعتر مشکل مردم حل شود و پکیج لوازم خانگی به سرعت به
دست مردم مناطق سیلزده برسد ،مردم در حال حاضر به این پکیجها نیاز دارند،
اگر در زمان دیگری به دستشان برسد ،دیگر چه نیازی به آن است.

عدم رسیدگی به وضعیت راهها و پلها

نماینده مردم پلدختر درباره نیازهای اصلی مردم مناطق ســیلزده پل دختر
گفت :تامین لوازم خانگی ،تســریع در پرداخت خســارات کشــاورزی و مسکن،
رســیدگی به وضعیت راهها و پلها از جمله نیازهای اساســی مردم اســت ،اما
متاســفانه با گذشــت نزدیک به  ۷۰روز بخشی از راهها مشــکل دارد .به عنوان
مثال راهها هنوز روکش آســفالت ندارند و جاده به صورت خاکی است ،همچنین
چندین پل هم باید متصل شوند .االن فصل برداشت محصوالت کشاورزی است
و عدم رســیدگی به وضعیت راهها و پلها میتواند ،مشــکالت دیگری به وجود
بیاورد .باید ســریعتر مشکالت راهها و پلها برطرف و خسارات به مردم پرداخت
شود.کاظمی درباره خسارتهای وارد شده به شهرستان پلدختر گفت :در بخش
کشاوری حدود هزار میلیارد ،در بخش منازل و لوازم خانگی و خسارت روستایی
و شهری حدود هزار و  ۵۰۰میلیارد و خسارت راهها نیز حدود هزار میلیارد بوده
اســت .به طور کلی نزدیک به پنج هزار میلیارد به بخشهای مختلف شهرستان
پلدختر آسیب وارد شده است.وی در پاسخ به این سوال که چقدر زمان نیاز است
تا مشکالت پلها و راهها برطرف شود؟ گفت :حرف ما این است که میتوان تعمیر
پلها را ســریعتر انجام داد .آن قســمت از راهها که رو شکافی شده ،باید روکش
آسفالت شود تا مردم به راحتی تردد کنند و درست نیست بیش از این ساخت و
ساز آن زمان ببرد.نماینده مردم پلدختر اظهار داشت :وی درباره بازسازی منازل
آســیبدیده و تخریبی گفت :تعمیریها در حال انجام اســت و باید برای منازل
تخریبی جانمایی انجام شود ،همچنین واگذاری زمینها که الزمه جانمایی است،
در حال انجام است.
علی ســاری (نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی) درباره وضعیت
مردم سیلزده گفت :در خصوص مناطق سیلزده چند موضوع حائز اهمیت است؛
موضوع اول مربوط به کشاورزان است ،زیرا حادثه سیل بیشتر در مناطق روستایی
اتفاق افتاده و در بخش شــهری خیلی کمتر بوده اســت .در خصوص خســارت
کشاورزان سامانهای از سوی وزارت کشور تدارک دیده شده که این سامانه تحت
ع در
اینترانت است و به همین دلیل با کندی زیادی مواجهیم ،پیشتر برای تسری 
روند این سامانه و باال بردن ظرفیت آن تذکر دادیم تا اطالعات مربوط به مناطق
سیلزده و آسیبهای آن را به سرعت وارد این سامانه کنیم.وی ادامه داد :موضوع
بعدی درباره منازل مسکونی روستایی است که توسط بنیاد مسکن و کارشناسان
آن تشــکیل پرونده شده و منتظر اقدامات بعدی آنها هستیم .با توجه به شرایط
بد و نامطلوبی که وجود دارد ،اکثر مردم به منازل خود بازگشــتهاند و متاســفانه
چارهای جز این نیز نداشتهاند.ســاری در پاســخ به این سوال که آیا بازگشت به
منازل آســیبدیده برای مردم خطرناک نخواهد بود؟ گفت :بله ،خطرناک است
به همین دلیل آنها مجبورند ،در طول روز در خانه باشــند و شب موقع خواب از
خانه بیرون بیایند .روستاهای ســیلزده زیاد هستند و تقریبا میتوان گفت؛ در
اکثر روســتاها این موارد دیده میشود .به هر حال باید روند بازسازی انجام شود
که متاسفانه نقصهای زیادی در این کار وجود دارد .بخشی از افراد نیز همچنان
در کانکس هستند.

فقط  ۵۰درصد کمکهزینهها به سیلزدگان پرداخت شده است

نماینده مردم پلدختر درباره کمک هزینههایی که به حساب افراد آسیبدیده
از ســیل ریخته شده اســت ،گفت :این کمک هزینه بسیار کم است و حدود ۵۰
درصد از آن پولی که دولت قولش را داده بود ،واریز شده ،البته برخی هم بخاطر
مشکالت بانکی نمیتوانند این پولها را برداشت کنند .این مساله توسط همکاران
ما در حال پیگیری اســت تا سریعا مرتفع شود .قرار بود؛ شش میلیون تومان به
صورت بالعوض به سیلزدگان بدهند که فعال سه میلیون تومان آن را به حساب
ریختهاند .پروســه اداری این کار سنگین است و انتظار میرود نیروهایی که روی
این موضوع کار میکنند ،سرعتشان بیشتر از این حرفها باشد.وی اضافه کرد:
بخش ســوم خسارتها مربوط به راهها و پلها اســت .انتظار میرود ،وزارت راه
اقداماتش را سریعا انجام دهد .گرچه آنها برنامههای خودشان را دارند ،ولی اینکه
دست به کار شوند ،مهم است ،البته دلیل آنها برای روند کار این است که سازمان
برنامه و بودجه به کندی مبالغ را به آنها اختصاص میدهد.

نارضایتی مردم از توزیع ناقص و نامناسب لوازم خانگی

ســاری توضیح داد :قرار بود به خانوادههای آســیبدیده از سیل پکیج لوازم
خانگــی بدهند که این پکیجها به یک تعدادی رســیده و بــه تعدادی هم هنوز
نرسیده است .انتظار میرفت که پکیجها به صورت کامل و یکسان بین مردم توزیع
شــود ،اما اینکه پکیجها به طور ناقص و غیریکسان توزیع شود ،باعث نارضایتی
و اعتراض مردم شده اســت.نماینده مردم پلدختر درباره وسایل مورد نیاز مردم
مناطق ســیلزده گفت :مردم این مناطق بیشــتر به کولر ،یخچال ،گاز ،ظرف و
ظروف ،ماشــین لباسشــویی و تلویزیون نیاز دارند.وی در خصوص خسارتهای

کشاورزی گفت :بهرهبرداران بخش کشاورزی حدود  29هزار نفر هستند که باید
مدارکشان به سامانهای که اعالم کردم وارد شود تا مراحل پرداخت خسارت آنها
صورت بگیرد ،اما به دلیل اینکه فضای ســامانه تحت اینترانت است ،وارد کردن
پروندهها با تاخیر زیادی انجام میشــود .تاکنون حدود  10درصد پروندهها وارد
شده و مابقی آن در صف انتظار است.نماینده مردم پلدختر در پایان اظهار داشت:
در اســتان خوزســتان مناطق متعددی متاثر از ســیل بودهاند و به راهها ،پلها،
نهای کشاورزی و تاسیسات زیربنایی ،خانههای بهداشت و ...آسیب
خانهها ،زمی 
رســیده است .دشت آزادگان حوزه انتخابی من نیست ،اما آنجا نیز این مشکالت
وجود دارد.

و آموزشــی توجه ویژه شــود .همچنین کارگرانی که در دوران سیل و بعد از آن
به خاطر تعطیلی کارخانهها بیکار شدند ،نیاز دارند که مورد حمایت بیمهای قرار
بگیرند .همه اینها مستلزم تسریع در روند کار است .من از دولت به عنوان نماینده
شهرستان آق قال درخواست میکنم که مساعی و کوشش بیشتری در این زمینه
انجام دهد.تربتینژاد در خصوص وضعیت منازل مسکونی مردم مناطق سیلزده
توضیح داد :آن منازلی که نیازمند تعمیر بودند ،ارزیابی شدند .همچنین ساکنان
خانههایی که به عنوان منزل تخریبی شــناخته شدهاند به جای دیگری منتقل
شــدند و همچنین منابعی که سیلزدگان بتوانند منازل دیگری را اجاره کنند به
آنها ارائه خواهد شد .ساخت و ساز منازل باید خیلی زودتر آغاز شود تا ساکنان آن
بــه خانههای خود بازگردند.وی در خصوص توزیع پکیج لوازم خانگی میان مردم
مناطق سیلزده گفت :این پکیجها توسط نهادها و ارگانهای مختلف دولتی مثل
کمیته امداد و بهزیســتی در نظر گرفته شــده است ،برخی از مردم درخواست
داشــتند؛ توزیع این لوازم دقیقتر انجام شود ،اما به دلیل اینکه گستردگی زیاد
است ،امکان دارد به طور غیرعمد مشکالتی در توزیع به وجود بیاید .باید سیستم
درستتری برای توزیع این لوازم اعمال شود.نماینده مردم آققال در پایان با اشاره
به خسارتهای وارد شده به زمینهای کشاورزی اظهار داشت :برخی از زمینهای
کشاورزی از ابتدا بیمه بودهاند و بیمه موظف است خسارت آنها را پرداخت کند ،اما
آن زمینهای کشاورزی که بیمه نبودهاند ،برآورد خسارت شدهاند ،اما خسارت آنها
با کندی پرداخت میشــود .از طرف دیگر برخی کارها مثل ساخت و ساز منازل
مســکونی نیاز به زمان دارد ،در حالی که رسیدگی به زمینهای کشاورزی برای
کشت و کار مردم نیز یک اقدام ضروری است .اگر این افراد خسارتشان را نگیرند
و پول نداشته باشند ،امکانی برای کشت نیز نخواهند داشت ،در نتیجه ضرر آن به
دولت برمیگردد ،زیرا از لحاظ تولید محصوالت استراتژیک مشکل پیدا میکنیم.

آگهی تغییرات شــرکت صنایع مفتولی توکلی سهامی خاص به شماره
ثبت  285و شناسه ملی  10102216301به استناد صورتجلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/15تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :محمود
صالحی کدملی  0610091409به ســمت عضو هیات مدیره تا تاریخ 98/11/1
انتخاب گردیدند - .سیدحســین موسوی کدملی  0074552090بسمت بازرس
اصلــی و جعفر اکبری کدملی  1709926341بســمت بازرس علی البدل برای
مدت یکسال مالی انتخاب شدند .ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی
به سال مالی  1396به تصویب مجمع رسید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان
اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نطنز ()495237

آگهی تغییرات شرکت بنا بنیان برازمان شرکت سهامی خاص به شماره
ثبت  67790و شناســه ملی  14008256483به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومــی فوقالعاده مورخ  1398/02/28تصمیمات ذیل اتخاذ شــد :مرکز اصلی
شرکت به  :استان خراسان رضوی ،شهرستان مشهد ،بخش مرکزی ،شهر مشهد،
ملکآباد ،خیابان شهید حسن علیان ،خیابان فلسطین[ 26شهیدحسن علیان،]2
پالک  ،26طبقه منفی  1کدپســتی  9185788331انتقال یافت و ماده مربوطه
در اساســنامه اصالح گردید .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد ()497101

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139860306271000633و رای  139760306271004696مورخ  97/12/16هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا حسین زاده فرزند براتعلی بشماره شناسنامه
 10صادره از قوچان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  125مترمربع قسمتی از پالک  1149فرعی از  53فرعی
از  14اصلی بخش  9مشــهد واقع در علیمردانی  – 45شــهید حسین زاده  2پالک  97خریداری از ابراهیم غالمی
محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.م الف1576 :
تاریخ انتشار نوبت اول-98/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شماره  139860306271000463مورخ  98/02/07هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم بی بی طاهره وفائی باقری فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه  1126صادره از مشهد در
ششــدانگ یک باب کارگاه به مساحت  237/20مترمربع قسمتی از پالک  2451فرعی از  80اصلی بخش  9مشهد
واقع در خواجه ربیع  4قطعه دوم ســمت راست گاراژ رضا خریداری از احمد طوسی مقدم محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادرخواهد شد.مالف1574/
تاریخ انتشار نوبت اول-98/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی
برابــر رای شــماره  139760306271003947هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای علی اکبر داوریان پور فرزند باقر بشــماره شناســنامه  3638صادره از مشهد در ششدانگ یک باب
خانه به مســاحت  66/65مترمربع قســمتی از پالک  2402فرعی از  16اصلی بخش  9مشــهد واقع در مهرآباد
عبادت  10پالک  46خریداری از مالک رســمی آقای باقر داوریان پور محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره
تســلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت
صادرخواهد شد .مالف1572/
تاریخ انتشار نوبت اول-98/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی
برابر رای شــماره  59/18495مــورخ  84/05/16هیات ماده  147و  148قانــون اصالحی ثبت و رای اصالحی
 32/98/400مورخ  98/01/21هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه پنج (مستند به ماده  16قانون تعیین تکلیف و آیین
نامه قانون مذکور ) تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی زهرا قمری رحمتی فرزند غالمعلی بشــماره شناســنامه
 332صادره از مشــهد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت  110مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده  71فرعی از
 18اصلی بخش  9مشــهد واقع در چمن  88موروثی  5کوچه  5/4پالک  11خریداری از مالک رسمی آقای علی
گندمی محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شــود در
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه 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 قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.مالف1556/
تاریخ انتشار نوبت اول-98/03/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/03/22 :
حمیدرضا افشار-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  5مشهد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره  139760326034001585مورخــه  1397/12/04هیات
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی آقای نور علی بهادری صارم فرزند حسین به شماره شناسنامه
 378صادره از اسدآباد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 145 / 64متــر مربع تحت پالک  1 / 11928واقــع در همدان حومه بخش 2
خریداری مع الواسطه از مرتضی احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتیکه اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ظرف مدت یک ماهه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.مالف135/
تاریخ انتشار نوبت اول1398/03/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/03/22 :
موسی حنیفه – رئیس اداره اسناد و امالک منطقه دو همدان

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي (موضوع ماده  3قانون و
ماده  13آئين نامه)
هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک مياندوآب بشرح زير تصرفات مفروزي و مالكانه اشخاص را تاييد و به
جهت عدم دسترسي به مالكين مقرر شده است پس از نشرآگهي سند مالكيت رسمي صادر و تسليم گردد و عليهذا در اجراي
ماده  3قانون مذ كور و آئين نامه اجرايي آن مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالكين مشاعی و ساير صاحبان
حقوق آگهي مي شــود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشــند حداكثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولين آگهي اعتراض
كتبي خود را مستقيما به اداره ثبت واسناد و امالك مياندوآب تسليم نموده و بايد يكماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت
اسناددادخواست به مرجع ذيصالح قضايي تقديم نمايند در غير اينصورت سند مالكيت مورد تقاضاي متصرف براساس مدلول
راي صادره در حدود مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالكيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
-1راي شماره  139760313006006846مورخه  1397/12/05تقاضای نریمان محمدی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ
یکباب خانه قســمتي از پالك  2595فرعی از یک اصلی بخش  14مراغه حوزه ثبتی میاندوآب خريداري شــده از عزت اهلل
دانانیان پرونده هيات  97-180به مساحت  299/20مترمربع كه براي آن پالك  28612فرعی تعیين شده است .مالف8/
تاريخ انتشار نوبت اول :چهارشنبه - 1398/03/22تاريخ انتشار نوبت دوم :پنجشنبه 1398/04/06

کارگران آققال نیازمند حمایت بیمهای هستند

نورمحمــد تربتینژاد (نماینده مردم آققال در مجلس شــورای اســامی) در
گفتوگو با خبرنگار ایلنا ،در خصوص آخرین وضعیت مردم مناطق سیلزده استان
گلســتان توضیح داد :سیل آققال و گلستان با سایر استانها تفاوت داشت ،یعنی
ضمن اینکه آب زیادی در ســطح شهر روان بود ،آبماندگی یا آبگرفتگی نیز در
شهرها و روستا ایجاد شد .حدود یک ماه مردم آق قال و گلستان درگیر این مسئله
بودند.وی ادامه داد :پس از سیل خوشبختانه دولت در زمینه ارزیابی خسارات خوب
عمل کرد و تمام خســارات وارده به منازل مسکونی ،مراکز آموزشی ،زمینهای
کشاورزی و ...را ارزیابی کردند .به عنوان مثال بنیاد مسکن انقالب اسالمی نسبت
به مرمت و احداث منازل مســکونی روســتایی و شــهری اقدام کرد از این رو ما
انتظار داریم همه بنیادها و نهادها مانند بنیاد مسکن به تعهدات خود عمل کنند.
نماینده مردم آققال با اشــاره به خســارتهای وارد شده به بخش کشاورزی این
استان گفت :در بخش کشاورزی و خسارت به محصوالت ارزیابیهایی انجام شده
که در حال برآورد و پرداخت خســارت هستیم .همچنین باید به مراکز بهداشتی

قنبر محمدوند -کفیل اداره ثبت اسناد و امالك مياندوآب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره  139760326034001584مورخــه  1397/12/04هیات
موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان منطقه دو تصرفات مالکانه
بالمعارض متقاضی خانم عصمت هاشــمی فرزند امین اله به شــماره شناسنامه
 10279صادره از اســدآباد در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ یک باب خانه به
مساحت  145/64متر مربع تحت پالک  1/11928واقع در همدان حومه بخش 2
خریداری مع الواسطه از مرتضی احمدی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتیکه اشخاص
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رســید ظرف مدت یک ماهه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به
مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف137 :
تاریخ انتشار نوبت اول1398/03/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1398/03/22 :
موسی حنیفه – رئیس اداره اسناد و امالک منطقه دو همدان

