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علیزاده
رئیس سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل

آگهی تجدید مزایده 
دستگاه مزایده گزار: سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل 
موضوع مزایده : واگذاری سازه های تبلیغاتی ) بیلبورد وپل عابر پیاده ( 
جهت تبلیغات به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط بصورت اجاره دوساله 
مبلغ ونوع تضمین شرکت درمزایده : ضمانتنامه بانکی دروجه سازمان 
سیما ؛ منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل یا واریز وجه نقد به 
حساب شهرداری آمل ) مبلغ تضمین به میزان پنج درصد مبلغ پایه که 

متعاقبا درزمان تحویل اسناد مزایده اعالم می گردد. 
مهلت ومحل دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به 

مدت 10 روز درمحل امورمالی سازمان 
زمان چاپ نوبت دوم آگهی : یک هفته پس از چاپ نوبت اول 

* سازمان سیما ، منظر وفضای سبز شهری شهرداری آمل دررد یا قبول 
هریک از پیشنهادها مختاراست 

* برندگان اول ودوم وسوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قراردادنشوند 
سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد 

* سایر اطالعات وجزئیات مربوطه دراسناد مزایده مندرج می باشد 
شماره تماس : 43271595-43272326- 011

مدیرعامل شرکت گاز گیالن:

در خواست شرکت گاز 
گیالن برای صرفه جویی 

در مصرف

دادگاه  در  خود  امور  رسیدگی  برای  نمی توانند  بخش خصوصی  فعاالن 
نماینده حقوقی معرفی و الزاما باید وکیل معرفی کنند که موضوع انتخاب 

اجباری وکیل، هزینه های باالیی برتولیدکننده تحمیل می کند .
به اعتقاد کارشناسان، »بهبود فضای کسب وکار« گامی اولیه و زیرساختی 
مقاومتی محسوب می شود.  اقتصاد  تحقق  و  تولید«  راستای »رونق  در 
بهبود فضای کسب وکار، بستر را جهت افزایش فعالیت های مولد اقتصادی 

و در نتیجه تولید ثروت مبتنی بر تولید، فراهم می کند.
طبق آخرین گزارش »سهولت کسب و کار« بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، 
محیط کسب و کار ایران از بین ۱۹۰ کشور با ۴ رتبه نزول در جایگاه ۱۲۸ 
دنیا قرار داشته است. این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور 

هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد.
مطابق با این گزارش، محیط کسب وکار متشکل از ۱۰ مؤلفه است که ۵ 
مورد آن به نظام حقوقی و قضائی کشور مربوط می شود. مؤلفه »اجرای 
قراردادها« از جمله موارد مربوط به نظام حقوقی و قضائی است که مربوط 
به سازوکارهای حل اختالف در دادگاه ها بوده و در توسعه روابط اقتصادی 

نقشی جدی و غیرقابل انکار دارد.
به نظر کارآفرینان و فعاالن اقتصادی، هزینه اجرای قراردادها در ایران 
نسبت به سایر کشورها بسیار باال بوده و عمدتاً هزینه هایی بر فعاالن 
تحمیل می شود که با اصالح قوانین و رویه ها به سادگی قابل حذف است.

بر اساس اظهار نظر علیرضا نبی، دبیرکل انجمن دارندگان نشان استاندارد 
ایران حق الوکاله های پرداختی به وکال در فرایند حل و فصل اختالفات 
در دادگاه ها از جمله مواردی است که سهم قابل توجهی در افزایش هزینه 

اجرای قرارداد داشته است.
طبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به اختالفات فعاالن 
عامل  مدیر  حضور  مستلزم  خصوصی  بخش  شرکت های  و  اقتصادی 
شرکت یا وکیل دادگستری است. به عبارت دیگر، طبق ماده مذکور به 

نوعی وکالت برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی اجباری شده و همین 
امر شرکت ها را از وکیل گرفتن ناگزیر کرده است.

با توجه به هزینه هایی که این مسئله بر تولید تحمیل می کند، می تواند 
به عنوان یکی از موانع رونق تولید تلقی شود و مجلس شورای اسالمی 

اصالح این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
حقوقی  و  قضائی  کمیسیون  سخنگوی  نوروزی  حسن  السالم  حجت 
مجلس نیز در خصوص نحوه اصالح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی معتقد 
است بنگاه های تولیدی باید بتوانند در دادگاه ها، نماینده حقوقی معرفی 

کنند.
از  ناشی  تبعات  تأیید  با  سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس 
اجباری بودن وکالت برای بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، ماده ۳۲ 
آئین دادرسی را مورد انتقاد قرار می دهد و بر این اعتقاد است که بنگاه های 
امور  پیگیری  برای  را  خود  حقوقی  مشاور  یا  نماینده  می توانند  تولیدی 

حقوقی به دادگاه ها بفرستند.
حجت االسالم نوروزی اعطای وکالت را یک امر اختیاری می داند و در 
خصوص اصالح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید باید فکری 
برای اصالح آن شود تا هر شخصی اختیار داشته باشد برای پیگیری امور 
حقوقی خود وکیل بگیرد یا نماینده حقوقی و مشاور حقوقی خود را به 

دادگاه بفرستد.
پیشتر نیز محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در یک 
آئین  قانون   ۳۲ ماده  از  ناشی  هزینه های  موضوع  به  تلویزیونی  برنامه 
دادرسی مدنی پرداخته و از امکان اصالح این ماده در طرح »جامع پذیرش 
و آموزش وکالت« خبر داده بود.امید است با توجه به ضرورت تحقق رونق 
تولید، اصالح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی و فراهم شدن امکان 
معرفی نماینده حقوقی از سوی فعاالن بخش خصوصی برای پیگیری امور 

خود در دادگاه در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گیرد.
حسن راستی

چالش فعاالن اقتصادی در محاکم قضایی

مدیرکل اطالعات استان گلستان:

سربازان گمنام؛ پاسبانان 
خاموش انقالب

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

کاهش تولید برنج نخواهیم 
داشت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به خسارت ۶۰۰ میلیارد تومانی 
سیل به بخش کشاورزی گفت: کاهش تولید در محصوالت زراعی و برنج 
نخواهیم داشت.عزیزا.. شهیدی فر در نشست با خبرنگاران در سالن استانداری 

مازندران با اشاره به برآورد خسارت ناشی از سیالب توسط کارشناسان..

مدیرکل فرودگاه های مازندران:

۸۰ ساختمان باغ ملی مانع 
پروازی فرودگاه رامسر است

مدیرکل فرودگاه های استان مازندران، موانع پروازی فراروی باند جدید 
فرودگاه رامسر را شامل مجتمع فدک و ۸۰ ساختمان در باغ ملی بیان 
کرد.سعداله وطن خواه درباره عدم برقراری پروازهای مشهد، اصفهان 

اهواز و شیراز از فرودگاه رامسر به موانع پروازی اشاره کرد..

کالف سردرگم ساماندهی زباله 
در مازندران

مازندران با داشتن ظرفیت های متعدد گردشگری از جمله دریا، 
کوه و جنگل همه ساله پذیرای گردشگران از تمامی نقاط کشور 
است به طوری که هر نقطه ای از این استان سرسبز به تنهایی 
حرفی برای گفتن دارد.باوجود داشتن این استان از ظرفیت های 
طبیعی و خدادادی می بینیم هنوز معضل زباله به عنوان کالف 
سردرگم و معما حل نشده و حتی این معضل زیبایی مناطق 
گویی  است؛  کرده  پنهان  را  آن  جذابیت های  و  گردشگری 
محرومیت بر روی این استان همچنان سایه افکنده است و 
هنوز زباله به روش سنتی دفن می شود.اگر بخواهیم در ارتباط با 
حل معضل زباله در استان مازندران به روش سنتی فکر می کنیم 
می بینیم از یک سو این استان به دریا، از یک سو به جنگل 
و از سویی دیگر به کوه ختم شده که دفن زباله در هر نقطه 
پیامدهای مخرب زیست محیطی را به همراه خواهد داشت.اکنون 
اگر به گوشه گوشه طبیعت مازندران سفر کنیم می بینیم به راحتی 
این زباله است که در اطراف رودخانه ها، کنار دریا و یا حتی در 
عمق جنگل رها شده که ادامه این روند طبیعت مازندران را به 
محلی برای دپوی زباله تبدیل خواهد کرد که نه تنها دیگر هیچ 
جذابیتی برای حضور مسافران نخواهد داشت بلکه حضور در این 
اماکن برایشان آزاردهنده است.مدیرکل حفاظت محیط زیست 
مازندران در این باره اظهار کرد: دوم اردیبهشت ماه باعنوان روز 
زمین پاک نامگذاری شد که فرصت برای آموزش مردم است 
که هم مردم و هم مسؤوالن با هم افزایی در این زمینه بسیج 
شوند.حسینعلی ابراهیمی کارنامی با بیان اینکه مدیریت بحث 
زباله در کشور نامطلوب است که در مازندران  نیز از وضعیت 
پسماند در کشور  باید بحث  افزود:  نیست،  برخوردار  مطلوبی 
مدیریت شود که اصلی ترین حلقه مدیریت پسماند خود مردم 
هستند که باید الگوی مصرف خود را تغییر دهند و بیش از اندازه 
مصرف می کنیم.وی با اعالم اینکه سرانه تولید زباله نسبت به 
متوسط در مازندران نسبت به کشور باال است،  اضافه کرد: سرانه 
تولید زباله در مازندران بسیار باال است و با وجود همه هشدارهای 

داده شده مصرف پالستیک رو به افزایش است...

تعطیلی شرکت تبلیغاتی و 
آرایشگاه زنانه حاشیه ساز 

در بابل

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

ماندگاری پساب سیل در مدارس مازندران

مدیرعامل آب منطقه ای مازندران:

 سد شهیدرجایی مازندران 
پس از 6 سال سرریز کرد

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسالمی خبرداد ؛ 

احداث فرودگاه درآمل به 
عنوان پروژه ملی دارای ردیف 

اعتباری می باشد 


