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پیش درآمدی بر اسفند۹۸
راهبردی  ارزش  که  داریم  پیش  در  انتخاباتی  امسال 
برای جمهوری اسامی دارد. میزان حضور مردم در این 
انتخابات می تواند نقشی تعیین کننده در مناسبات ما در 
جهان داشته باشد. پس از جنگ اقتصادی-امنیتی آمریکا 

با ایران، این انتخابات می تواند نقشی راهبردی ایفا کند. 
البته تحلیل آرایش انتخابات اکنون بسیار زود است. تا 
انتخابات زمان نسبتاً زیادی وجود دارد. سرعت تحوات 
تغییرات  زمان  آن  تا  گمانم  به  و  است  رفته  باا  بسیار 
میدانی در پیش داریم. متغیرهای حاکم بر آرایش نهایی 
اکنون  از  و  نشده  عیان  انتخاب مردم هنوز  و چگونگی 
نمی توان تصور دقیقی از انتخابات داشت. هرچند انباشت 
مشکات جاری مردم و کشور اجازه تمرکز بر انتخابات و 
فکر کردن به این موضوع را نمی دهد اما تا به اکنون یک 
چیز روشن شده است؛ و آن اینکه یک جریان پیشاپیش 
خود را پیروز انتخابات فرض کرده و پیش از موعد سرودِ 

پیروزی نواخته است.
این جریان تمام امیدش برای پیروزی، سرخوردگی مردم 
و مشارکت پایین آنان است. این جریان امید دارد در سایه 
مشارکت پایین، پیروز قاطع انتخابات شود؛ به عبارتی این 
جریان توفیق خود را به نیامدن مردم در صحنه گره زده 
است. تجربه ثابت کرده که اگر امید به اصاح امور باا 
برود، در نتیجه آن نشاط سیاسی و اعتماد عمومی هم 
باا خواهد رفت و مشارکت در انتخابات ها افزایش پیدا 

خواهد کرد.

بازی
یکطرفهقیمتها

چرا با کاهش قیمت دار، کااها ارزان نمی شود؟

سرمقاله
محمدعلی وکیلی

 صفحه  10

ادامه در صفحه  2

احمد عزیزی* 
یکی از دستاوردهای پیروزی انقاب اسامی، ایجاد فضای نقد در بحبوحه تصمیم 
گیری های نظام سیاسی و به تبع آن تغییر در قدرت ساختاراداری کشور است که 
همواره در به ثمر نشاندن اهداف سیاسی کمک بسزایی می کند. نظام تعلیم و 
تربیت کشور با بهره مندی از بیش از 1۳ میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم به 
عنوان بخش بزرگی از نظام اداری کشور همواره دستخوش تصمیمات بعضا ناپخته 
جریان های سیاسی کشور شده به گونه ای که اهداف کان کشور را به پای منافع 

زودگذر و بعضا جناحی قربانی می کنند.
بیانیه ۶ تشکل فرهنگی اصولگرای کشور خطاب به رئیس جمهوری با رویکردهای 
کاما سیاسی و به دور از منافع کان آموزش و پرورش کشور نمونه ای از این موارد 
است که نشان می دهد افراد و جریان های سیاسی امتحان پس داده کشور که بعد 
از سه شکست در انتخابات های 92 ، 9۴ 9۶ و عدم اقبال مردم به ظاهرسازی های 
رسانه ای در لوای بیانیه تشکل های فرهنگی به گونه ای به تخریب دولت و نظام تعلیم 
و تربیت پرداخته اند که گویی آنها در هیچ دوره و زمانی در ساختار تصمیم گیری و 

تصمیم سازی دخالتی نداشته اند و فقط نظاره گر بازیگردانی احزاب بوده اند.
و اما چندین نقد بر بیانیه وارد است از جمله:

1- در آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید، خانه اندیشه  ورزی تشکل های صنفی 
فرهنگیان ایجاد و جناب وزیر مشاوری را بر این امر انتخاب کردند تا دغدغه های 
فرهنگی و صنفی از این طریق و با برگزاری جلسات مستمر با وزیر به اطاع ایشان 
برسد؛ و کمابیش نمایندگان تشکل های اصولگرا در جلسات مختلف مواضع خود را 
بیان می کردند اما در دوره سرپرست جدید آموزش و پرورش علی رغم دعوت، دوستان 
اصولگرا از حضور در جلسه سر باز زده و به جای طرح مواضع خود در حضور بااترین 
مقام مسئول، بیانیه کاما سیاسی و نه فرهنگی و دغدغه مند خود را در رسانه ها 
منتشر کرده اند. حال اینکه چرا زبان نقد منطقی مطالبات در جلسات با حضور سایر 

نمایندگان تشکل ها را ندارند موضوعی است که باید خود این دوستان پاسخ دهند.
2- در فراز ابتدایی این بیانیه، اوضاع آموزش و پرورش را به دلیل انتخاب سه 
وزیر- که دو نفر از آنها خودشان استعفا کرده اند- بی سر و سامان خوانده و مدعی 
نگرانی خانواده ها شده است. تغییرات پی در پی وزیر و به تبع آن تغییرات ساختاری 
به پیکره سیستم مدیریت ضربه می زند که این موضوع باید آسیب شناسی شود. اما 
جهت اطاع نویسندگان باید گفت همین قدر تغییرات در دوره همان دوستان هم 
وجود داشت با این توضیح که در سال 8۴ و با تغییر رویکرد دولت موتور عزل و 
نصب نیروها از ستاد وزارت آموزش و پرورش شروع و تا معلمان و دیگر ارکان مدرسه 
ادامه داشت و دامنه این تغییرات به قدری زیاد شده بود که به  زعم کارشناسان فقط 
با پاک سازی های ایدئولوژیکی اوایل انقاب برابری می کند. حال این سوال مطرح 
است که آیا این دوستان منتقد و دلسوز در آن زمان نگران اوضاع نهاد تعلیم وتربیت 

نبودند!
۳- در بخش دیگری از این بیانیه انتخاب سید  جواد حسینی به سرپرستی وزارتخانه 
سیاسی،  پیشینه  ترکیب  و  شده  عنوان  پرورش  و  آموزش  برای  دیگری  تنش  را 
سردمداری جریان فتنه، عدم تحمل ایشان توسط دولت در ابقای پست معاونت 
سیاسی استانداری خراسان و حمایت از برنامه 2۰۳۰ را از دایل این اتهام برشمرده اند 
بدون اینکه کمی تامل داشته باشند. سرپرست انتصابی دولت در وزارت آموزش و 
پرورش مانند هر فرد دیگری دارای ساختار فکری مشخص و عایق سیاسی خاص 
و بعضا می تواند متفاوت با نویسندگان بیانیه داشته باشد و این فی نفسه قابل اعتنا 
نیست؛ مگر آنکه رفتار سیاسی و حزبی که به تعبیر مقام معظم رهبری سم مهلک 
است بر منافع آموزش و پرورش ارحجیت پیدا کرده باشد که از این بابت دوستان هیچ 

دلیل مشخصی را اعان نکرده اند.
۴- سردمداری جریان فتنه و حمایت از سند 2۰۳۰ از آن دسته موضوعاتی است که 
به هیچ عنوان به شخص سرپرست منتسب نمی شود، به دلیل آنکه پس از گذشت 

ده سال از آن وقایع ناگوار، هنوز مشخص نیست تا چه زمانی و با چه رویکردی قرار 
است مدیران دلسوز و متخصص را به دایل واهی و بدون ارائه سند و حکم قضایی و 
با این استدال که –ما خواهان این گرایش سیاسی نیستیم- از عرصه خدمت رسانی به 
مردم و نظام خارج کنیم. طُرفه آنکه سید جواد حسینی از بدو انتصاب بر اجرای سند 
تحول بنیادین با رویکردهای نوین علوم تربیتی و منطبق با مبانی نظام اسامی تاکید 
کرده است و نکته اینجاست که نام بردن از سندی که در همان ابتدای طرح آن در 
کشور با نهیب مقام معظم رهبری ممنوع اعام شده و محلی از اجرا نداشته است ، 
کار گزاف و عبثی است که عده ای در نقد وزیر آموزش و پرورش و مدیران آن به کار 
می بندند. نقد همواره بر امری قابل تامل و بررسی است که وجود خارجی و عینی و 

محسوس داشته باشد نه آنکه با اوهام ناقد همراه باشد. 
۵- با رجوع به سوابق و پیشینه شغلی سرپرست آموزش و پرورش اثبات خواهد 
شد که سبقه فرهنگی ایشان بیشتر از سوابق سیاسی است؛ معلمی در روستاهای 
کشور، معاون پرورشی شهرستان سبزوار، تدریس در دانشگاه تربیت معلم مشهد، 
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی در مقایسه با دو سال معاونت 
سیاسی استانداری و سه سال فرمانداری مشهد نشانه توانمندی حسینی در احراز 
مسئولیت های مهم آموزشی و اجتماعی کشور بوده است. در سال 1۳9۵ با عنایت 
به قانون منع بکارگیری بازنشستگان از مناصب مهم مدیریتی، دولت علی رغم ضرری 
که از اجرای این قانون در از دست دادن نیروهای متخصص از بدنه ساختار اجرایی 
متحمل می شد، از خدمات ایشان و بسیاری از مدیران توانمند محروم شد و این به 

هیچ عنوان به عدم تحمل مسئوان دولت از ایشان نبوده و نیست.
-۶سرپرست وزارت آموزش و پرورش به جز کارنامه مدیریتی و اجرایی خوبی که از 
خود در مناصب شغلی اش به جای گذاشته، تا کنون در مسند وزارت آنقدر فرصت 
و امکان نداشته است که بتواند در مقام عالی یک وزارتخانه کارآمدی را برای سازمان 
تحت نظرش به محک گذارد و نقدهایی که این چند روز در فضای مجازی و رسانه ای 

علیه وی با موضوعات مختلف مانند وقایع پس از انتخابات سال88 ، حمایت از 
اجرای سند2۰۳۰ و ... در حال انتشار است، بدون شک از نظر مدیریتی فاقد اعتبار و 
ارزش است. و قطعا نهادهای امنیتی و قانونی کشور قبل از هر انتصابی این موارد را 
بررسی و ارزیابی می کنند و نیازی به طرح دوباره آن و اعام نگرانی از نظام تعلیم و 
تربیت! به رئیس جمهوری با تعبیر پوپولیستی فاجعه بهره برداری ازمعلم، دانش آموز 

و مدرسه نیست.
*فعال صنفی

کوروش الماسی* 
ذهن«،  در  »حداقل  دهید،  اجازه 
بدون  و  فراجناحی  را  ایران 
تمایات  و  اهداف  اندیشه ها، 
با  دیگر  کنیم.  تصور  غیر صادقانه 
نمی توان  تفسیری  و  توجیه  هیچ 
ملی  و  اجتماعی  چالش های  انواع 
خارجه،  روابط  معیشتی،  عرصه های  در 
اقتصادی، فرهنگی، آموزش، بهداشت و درمان و...  را توجیه 
یا انکار کرد. روی سخن به سوی نخبگانی است که صادقانه 
قلب شان برای ایران می تپد، آنهایی که یک دستاورد ملی در 
عرصه های ورزشی، دفاعی، علمی و... در گلو احساس گرفتگی 
و بغض می کنند، آنهایی که از ساقط کردن پهپاد متجاوزان به 
این آب و خاک کهن احساس غرور می کنند و آنهایی که همراه 
با درد و رنج طاقت فرسای بخش قابل توجهی از شهروندان در 

اقصی نقاط ایران زمین دردمندی دارند.
نخبگان  و  دلسوزان  اذهان  کردن  نزدیک  راستای  در   
وطن دوست با گرایش های گوناگون و دفع سوداگران سیاسی 
که مخرب ترین آسیب به هویت و بقای ایران هستند، نگارنده، 

به طور بسیار اجمالی به نکته ای نظری اشاره می کند.
ذات و بنیاد وجودی سیاست و سیاست ورزی معطوف به 
تاش برای حل و فصل انواع چالش ها و امور گوناگون انسانی 

و اجتماعی   از طریق چهارچوب ها و مسیر های قانونی است. 
بدون قوانین زیست اجتماعی و مدنی که بنیاد تمامی باورها، 

اعتقادات و ... انسانی است، وجود نخواهد داشت.
ایمان، اعتقادات و باورهای گوناگون  پدیده هایی ذهنی هستند   
که می توانند رفتار افراد را متاثر و کنترل کنند. به منظور حصول 
ایمان، اعتقادات و باورها  افراد باید یک فرآیند نسبتاً زمان بر و 
گاهی بغرنج را طی کند. حال آنکه، رفتار افراد و شهروندان در 
زیست اجتماعی توسط قوانین )قانون اساسی( هدایت و کنترل 
می شود. در جامعه و کشوری که حاکمیت قانون مسقر نباشد؛ 
ایمان، اعتقادات و باورها غیر کاربردی و موجب آشفتگی ذهنی 
خواهند شد. به تعبیری ایمان، اعتقادات و باورها، گواه و سند 
 ضرورت پایبندی شهروندان، امت و مردم به قوانین اجتماعی 
است. بنابراین می توان ادعا کرد، عملکرد فرا قانونی حاکی از 
عدم یا ضعیف شدید ایمان و اعتقادات افراد در هر سطحی، 

جایگاهی، دانش و تخصصی است.
نمونه های عینی از ایمان و اعتقادات کاربردی: ایمان دارم اگر 
به هم وطنم یاری برسانم غیر مستقیم به آرامش، رفاه و امنیت 
جامعه یاری رسانده ام. ایمان در دانشگاه یا حجره به دست 
نمی آید بلکه در میدان سخت طاقت فرسای زیست و پر چالش 

عینی و ملموس زندگی ایجاد و کسب می شود.
اینگونه  باورها  و  اعتقادات  ایمان،  شاید ساده ترین تعریف 
باشد که فردی که ایمان دارد؛ باور، یقین، اعتقاد و... دارد که 

امری، شرایطی، افرادی و... می تواند به گونه ای خاص باشد یا 
عمل کند. اگر این تعریف بسیار سطحی از ایمان پذیرفته شود، 
آنگاه، دو نکته حایز اهمیت می شود:  1- ایمان محصول نوعی 
شناخت و درک مبتنی بر یک سری تجربیات عینی و گاهی 
غیر متعارف است.   2-بخش وسیع از شهروندان، مردم، امت، 
اهالی، انسان ها و... به دایل طبیعی فرآیند زمان بر و بعضاً 
بغرنجی که پیش نیاز حصول کسب ایمان است را  طی نکرده اند.
در زیست اجتماعی بسیاری از شهروندان یا مردم  به دلیل 
طبیعی فرصت حصول ایمان و اعتقادات گوناگون، به شکلی 
که در باا تعریف شد را ندارند. بنابراین بسیار حیاتی است 
شهروندان مطیع قوانین مدنی باشند. پر بیراه نیست اگر گفته 
شود ایمان مبتنی بر شناخت و درک ایه های پنهان امور عالم 
هستی و زندگی  در برخی نخبگان وجود دارد و اینکه شهروندان 
به دایل طبیعی فرصت کسب شناخت و درک زیر ساخت های 
ذهنی ایمان را پیدا نمی کنند. در زیست طبیعی  و خارج از 
مرزهای زیست مدنی موجودات نمی توانند ایمان داشته باشند. 
چراکه ایمان یک پدیده ذهنی که »برآیند تعامل ذهن انسان 
با شرایط زیست اجتماعی)مدنی(است«. رفتار بیشتر موجودات 
در زیست طبیعی توسط تجربیات عینی، ملموس و قابل ارزیابی 
ایجاد و هدایت می شود. افرادی که این گزاره را نفی می کنند 
برای کسب حقیقت می توانند مدتی را در دامن طبیعت و بدون 

به همراه داشتن تولیدات زیست اجتماعی بگذرانند.

ایمان و اعتقادات  مبتنی و  بر درک فردی؛  و سیاست و 
قوانین اجتماعی مبتنی بر درک جمعی است. راهکارهای سیاسی 
توسط هر فردی قابل اجرا است. اما راهکارهای مبتنی بر ایمان 
و اعتقادات نیازمند توانایی و تخصص خاص است و به همین 
دلیل تنها توسط  »مومنان و معتقدین« قابل اجرا است. زیست 
اجتماعی نیازمند راهکارهای جمعی است. حاکمیت باید بتواند 
برای همه شهروندان تحت حمایت خود غذا، مسکن، آموزش، 
بهداشت و درمان، امنیت و... تهیه و تامین کند. حاکمیت یا 
بنابراین  نیازهای جمعی است.  و  اراده  تبلور  مدیریت کان؛ 
تامین  قابلیت  تنها  که  شد  متوسل  راهکارهایی  به  نمی توان 
نیازهای یک فرد یا یک گروه کوچک از شهروندان را داشته باشد.
وقتی گفته می شود یک امر فردی است و نه جمعی منظور 
چیست؟ مثاً، فردی می گوید می توانم چوب دستی ام را به مار 
تبدیل کنم. اما این فرد نمی تواند تخصص یا توانایی خود را در 
قالب یک روش یا فرمول به دیگران منتقل کند. از سوی دیگر 
فردی می گوید من آسمان را می بینم و برای نشان دادن آن توجه 
شما را به آسمان جلب می کند. مثاً می گوید ابر سیاه در آسمان 
حاکی از این حقیقت است که به زودی باران می بارد و اگر چند 
دقیقه صبر کنید، خواهید دید که باران می آید. باران را نه تنها 
می بینید، بلکه آن را با تمام فهم و جسم خود حس می کنید.  
البته که افراد با ایمان انگیزه بیشتری برای انجام امور گوناگون 
دارند. اما زیست اجتماعی نیازمند راهکار، روش، فرمول و... 

است. تضعیف شدید نهاد خانواده: ازدواج سفید آنقدر رایج 
شده که حتی مقام معظم رهبری نگرانی خود را از آن بیان و 
در مورد چاره اندیشی عاجل برای پیشگیری از این پدیده شوم 
اخاقی و دینی که می تواند پایه های نظم اجتماعی را تضعیف 
نباید  ایمان  و  اعتقادات  داده اند.  هشدار  مسئوان  به  کند، 
منجر به فقر شود. به باور نگارنده، ایمان باید منشاء و بستر 
همه  اما  و... شود.  اخاق باوری  نوع دوستی،  ثبات،  آرامش، 
نیک می دانیم، چون می بینیم و لمس می کنیم که وضعیت 
اخاق اجتماعی به ویژه میان برخی نخبگان؛ و آرامش، ثبات، 
داشتن  است.  جامعه چگونه  در  و...  افسردگی  نوع دوستی، 
ایمان نباید باعث شود برخی شهروندان نیازمند برای بقا، اعضای 
بدن خود را بفروشند. به منظور صیانت از اعتقادات و ایمان به 
عنوان پدیده هایی ذهنی کاماً شخصی و بسیار مهم، و سیاست 
همگانی،  اجتماعی،  پدیده هایی  به عنوان  اجتماعی  قوانین  و 
ملموس و ... ضروری است تا مرزی کاربردی، مشخص و قابل 
فهم میان ایمان و اعتقادات از یک سو و سیاست و قوانین 
اجتماعی از سوی دیگر ایجاد شود. بار ارزش و کاربردی ترین 
مزیت وجود چنین مرزی مشخص و قابل فهم، آشکار کردن 
منظور  به  که  است  برخی سودگران سیاسی  از  پیشگیری  و 
تحقق اهداف فردی و جناحی؛ اعتقادات و ایمان شهروندان را 

با سیاست و قوانین اجتماعی خلط و در هم می آمیزند، است.
* پژوهشگر فلسفه سیاسی

قوانیناجتماعی،ایمانوسیاست

آقایرئیسجمهور،آیافرهنگیانواقعانگرانند!

یادداشت

یادداشت

»بریدنبندناف«وابستگیبودجهبهنفت!
گروه سیاسی - تنها 1۰ روز تا پایان مهلت ۴ ماهه رهبری برای اصاح ساختار بودجه 
باقی مانده است. مسئله ای که در صورت تحقق و اجرای آن می تواند به گفته رهبری 
انقاب به »قطع بندناف بودجه از درآمدهای نفتی« و قطع وابستگی به نفت خام تعبیر 

شود. 

بنابراین به مجلس و دولت مهلتی ۴ ماهه داده شد تا با اصاح ساختار بودجه، زمینه قطع 
این وابستگی ایجاد و بودجه سال 98 بر اساس شرایط تحریمی اصاح شود. طبق این طرح، 
قرار است در اصاح ساختار بودجه »نظام بودجه ریزی از ساانه به دوساانه تبدیل  شود«. 

به همین منظور مجلس روز یکشنبه جلسه ای غیرعلنی خواهد داشت.
شرح در صفحه  2

»ابتکار« از نشست غیرعلنی دیرهنگام مجلس و دولت به منظور اصاح ساختار بودجه گزارش می دهد

زنُکشی
فراسوی»نیک«و»بد«

همزمان با برگزاری نخستین دادگاه محمدعلی نجفی 

در گفت وگو با حسن محدثی بررسی شد

 صفحه  3

وریستها گلولهبارانمقرهایتر
درحاشیهمرزهایاقلیم

کردستانعراقباایران

متجاوزانباپاسخدندانشکن
ومیشوند وبهر ر

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه

در بیانیه ای اعام کرد

وزیر دفاع:

 صفحه  2

 صفحه  2

1866

نام شرکت مناقصـه گزار :
 شرکت فواد زرند ایرانيان

موضــوع مناقصــه : تاميــن متریــال و عمليــات 
اجرایــی فــاز اول پــروژه نظــارت تصویــری و 

روشــنایی پيرامــون مجتمــع فــواد ســازی
متقاضيــان محتــرم جهــت کســب اطــاع از شــرایط 
Zisco.midhco.com : مناقصــه بــه نشــانی اینترنتــی
مراجعــه و در صــورت نيــاز بــه اطاعــات بيشــتر بــا 
شــماره تمــاس : 17-32468710-034 داخلــی 1448 

     آقــای اوجــی تمــاس حاصــل نماینــد .   
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی و امور بين الملل شرکت فواد زرند ایرانيان
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خبر

خبر

پیش درآمدی بر اسفند۹۸
ادامه از صفحه یک

جریان  اقبال  اساساً  وضعیتی  چنین  در 
اصاح طلب بلندتر از رقیبش خواهد شد. این 
یعنی رقابت میان دو جریان است که یک طرف 
امیدش به نیامدن مردم پای صندوق های رای 
است و طرف دیگر تنها در سایه مشارکت باای 
مردم می تواند حیات داشته باشد. ناگفته پیدا 
است که گذشته از همه مشکات و گایه ها، 
جریان  کدام  و  است  مردم باور  جریان  کدام 

مردم گریز!
برای  آن،  نتیجه  از  فارغ  انتخابات  این  اما 
نظام ارزش مضاعف دارد. این انتخابات اولین 
حضور مردم پس از »کارزار فشار حداکثری« 
است  آن  از  پس  است.  ایران  نابودی  جهت 
که بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ را متحمل 
شده ایم. حضور مردم می تواند تمام رشته های 
ترامپ را پنبه کند و او را بر جای خود بنشاند. 
راستش تا کنون نیز عدم توفیق آمریکا در این 
صبوری  و  تحمل  تاب آوری،  محصول  جنگ 
مردم بوده است. یعنی بارِ این جنگ را مردم 
بر دوش کشیده  اند و تا کنون آن ها بودند که 
دریافتند  درستی  به  مردم  کردند.  ایستادگی 
ایران  نام  به  کلیتی  نابودی  ترامپ  هدف  که 
با وجود همه گایه ها و مشکات  لذا  است. 
مقاومت کرده اند. به نظرم کمترین حق مردم 
این است که اکنون توقع داشته باشند حکومت 
و ما مسئوان نسبت به سایق آنان احترام 
حضور  مقدمات  باید  شویم.  قائل  حداکثری 
حداکثری آنان در انتخابات را فراهم کنیم. این 
امر زمانی محقق می شود که مردم حس کنند 
به سایق آنان احترام گذاشته شده و دامنه 
طرف  از  است.  شده  وسیع  انتخاب هایشان 
دیگر حس کنند که صاحب »رأی مؤثر«اند! 
انتخاب هایشان  نتیجه  و  که جلوه  بدین معنا 
این  در  کنند.  نوع کشورداری مشاهده  را در 
صورت می توانیم منتظر حضور حداکثری مردم 
نگاهِ  انتخاباتی که نظام  باشیم،  انتخابات  در 

راهبردی به آن دارد.

آیت اه نعیم آبادی پس از 2۹ سال 
از امامت جمعه کنار می رود 

دیروز آخرین نمازجمعه شهر بندرعباس به 
در  و  برگزار شد  آبادی  نعیم  آیت الله  امامت 
هفته پیش رو شاهد انتصاب نماینده جدید ولی 

فقیه در استان هرمزگان خواهیم بود.
به گزارش ایسنا، مسئول دفتر نماینده ولی 
خبر  این  اعام  با  هرمزگان  استان  در  فقیه 
افزود: امام جمعه بندرعباس، پس از 29 سال 
از سنگر امامت جمعه شهرستان بندرعباس و 
نمایندگی ولی در استان هرمزگان خداحافظی 
حسن  ااسام و المسلمین  حجت  می کند. 
نعیم آبادی، تصریح کرد: آیت الله نعیم آبادی 
تصمیم دارند ادامه خدمت به اسام و انقاب 
آیت الله  کنند.  پیگیری  دیگری  سنگر  در  را 
نعیم آبادی ۷۵ ساله که چهار سال از عمرش 
را پشت میله های زندان ساواک گذراند و پس 
از انقاب به امامت جمعه شهرستان دامغان 
منصوب شد و در 1۳ آذر 1۳۶9 با حکم مقام 
معظم رهبری، نمایندگی ولی فقیه در استان 
هرمزگان را عهده دار شد. وی، نمایندگی مردم 
چهارم  و  سوم  دوره  در  را  هرمزگان  استان 
مجلس خبرگان رهبری بر عهده داشته است. 
از خدمات برجسته وی می توان به ساخت ۴۰۰ 
مسجد در هرمزگان و ایجاد بنای مسجد جامع 
بندرعباس به عنوان یکی از بزرگترین مساجد 
حوزه های  ساخت  و  تأسیس  اسام،  جهان 

علمیه و تألیف ۷8 کتاب اشاره کرد.

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه

در بیانیه ای اعام کرد

گلوله  باران مقرهای تروریست ها 
در حاشیه مرزهای اقلیم کردستان 

عراق با ایران

روابط عمومی نیروی زمینی سپاه در اطاعیه ای 
از گلوله  باران مقرهای تروریست ها در حاشیه 
مرزهای اقلیم کردستان عراق با ایران و هاکت 
و زخمی شدن شمار زیادی از تروریست ها خبر 

داد.
اخیر  تحرکات  پی  در  ایسنا،  گزارش   به 
تروریست های تحت حمایت استکبار جهانی در 
مناطقی از غرب و شمال غرب کشور ضد امنیت 
و آرامش ملت ایران، روابط عمومی نیروی زمینی 
اقدام  پی  در  کرد:  اعام  اطاعیه ای  در  سپاه 
تروریستی روزهای اخیر گروهک های ضد انقاب 
و تحت حمایت استکبار جهانی در مناطقی از 
غرب و شمال غرب کشور و به شهادت رساندن 
دو  و  احمدی«  و داور »حاصل  شهید سرافراز 
و تاش مذبوحانه  اسام  غیور  پاسداران  از  تن 
در برهم زدن امنیت استان های آذربایجان غربی 
و کردستان،  نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
اسامی در ادامه هشدارهای قبلی کشورمان به  
اقلیم کردستان عراق مبنی بر جلوگیری از استفاده 
گروهک های  تروریستی از مناطق حاشیه مرزهای 
فعال  برای  ایران  اسامی  جمهوری  با  مشترک 
کردن مقرها برای آموزش، سازماندهی و گسیل 
تیم های تروریستی در نفوذ از مرز و انجام اقدامات 
ما  اسامی  میهن  در  امنیتی  و ضد  تروریستی 
از  خصوص،  این  در  مسامحه  و  بی توجهی  و 
و  فعال  مقرهای   ) تیرماه   19  ( چهارشنبه  روز 
محل استقرار و آموزش گروهک های تروریستی 
ضد انقاب در این مناطق را هدف قرار داد. در این 
عملیات که توسط واحدهای موشکی، پهپادی و 
توپخانه نیروی زمینی سپاه انجام پذیرفت، مراکز 
فعال تروریست ها هدف قرار گرفت و عاوه بر 
انهدام آنها، شمار زیادی از عناصر تروریستی به 
هاکت رسیده و یا زخمی شده اند که اطاعات 
ایران  شریف  ملت  آگاهی  به  متعاقبا  تکمیلی 
زمینی  نیروی  اطاعیه  در  شد.  خواهد  رسانده 
با اشراف اطاعاتی و  سپاه تصریح شده است: 
شناخت دقیق یگان های اطاعاتی و عملیاتی از 
نقاط و محل های استقرار تروریست های مزدور، 
اهداف موردنظر به دقت مورد اصابت قرار گرفته و  
مراحل عملیات نیز تصویربرداری و مستندسازی 
شده است. این اطاعیه در پایان با پرده برداشتن 
ازتاش تروریست ها در استفاده از روستاییان به 
عنوان سپر انسانی و درخواست مجدد از مردم 
گرفتن  فاصله  بر  مبنی  عراق  کردستان  شریف 
از محل های استقرار گروهک های تروریستی و 
طرد آنان  تاکید کرده است: همانگونه که بارها 
تصریح شده است، امنیت ملی و حفظ آرامش 
و آسایش ملت ایران به ویژه مردم عزیز و غیور 
مسلح  نیروهای  قرمز  خط  مرزی  استان های 
کشور به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران انقاب 
این خصوص هیچ ماحظه  در  و  بوده  اسامی 
و مرزی را نمی شناسد و تروریست ها را در هر 
سوراخی که خزیده باشند به سزای اعمال ننگین 
از  همچنین  رساند،  خواهند  جنایتکارانه شان  و 
اقلیم کردستان عراق انتظار می رود با جدی گرفتن 
هشدارها و تذکرات جمهوری اسامی ایران، بیش 
از این اجازه ندهد سرزمین خود به پناهگاه و محل 
آموزش، تربیت و سازماندهی تروریست ها برای 
ارتکاب جنایات تروریستی و به مخاطره انداختن 
تیرماه  پایدار کشورمان تبدیل شود. 19  امنیت 
رزمندگان قرارگاه نجف اشرف نیروی زمینی سپاه، 
از  تیم تروریستی که قصد نفوذ به کشور  یک 
طریق مرزهای غربی را داشت در منطقه عمومی 
جوانرود منهدم و ۵ تروریست آن را به هاک 

رساندند.

و  تابستانی  تعطیلی  هفته  دو  از  پس  مجلس 
سرکشی به حوزه های انتخابیه، در اولین جلسه کاری 
خود در روز یکشنبه میزبان محمدباقر نوبخت، رئیس 
سازمان برنامه و بودجه، معاونان و کارشناسان مرکز 
پژوهش های مجلس است تا در جلسه ای غیرعلنی 
درباره اصاح ساختار بودجه ریزی کشور طبق تاکید 
رهبری، توضیحات ازم را دریافت کند. نوبخت قرار 
است در این جلسه درباره شفاف سازی و عملیاتی 
نمایندگان  با  تحریم ها  زمان  در   98 بودجه  کردن 

صحبت کند.
جلسه غیرعلنی یکشنبه با حضور نوبخت

اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس 
این جلسه گفته است:  شورای اسامی در تشریح 
بودجه سال جاری  اشکاات محتوایی  به  توجه  »با 
و تکلیفی که رهبری درباره اصاح ساختاری بودجه 
برعهده دولت و مجلس قرار داده اند، این جلسه به 
صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد«. سخنگوی هیئت 
رئیسه در این باره تصریح کرد: »قرار است دولت در 
قالب ایحه ای، اصاح ساختار بودجه را به مجلس 
موضوعات  و  برطرف شده  موجود  ایرادات  تا  بدهد 
ضروری همچون گسترش چتر مالیاتی بر بخش های 
مولد، بی نظمی در نظام پرداخت یارانه ها و... بررسی 

شود.« 
حال  در  که  پنهان  یارانه های  »موضوع  افزود:  او 
حاضر حدود 98۰ هزار میلیارد تومان در بخش های 
گاز، برق، آب مصرف خانگی و... است و همچنین 
مسکن،  همچون  موضوعاتی  و  یارانه ها  هدفمندی 
ارزآوری در حوزه گردشگری که از نظر بودجه نویسان 
پنهان مانده و انتشار اوراق مشارکت و میزان بدهی 
دولت، در این نشست غیرعلنی بررسی خواهد شد.« 
عباسی خاطرنشان کرد: »باید مشخص شود نرخ 
دقیق ارز برای ایحه بودجه 98 چه رقمی است، ضمن 
واگذاری شرکت های  بر  مجلس  نظارتی  چتر  اینکه 
دولتی و ایرادات زیادی که در آن به لحاظ منابع و 
مصارف وجود دارد، بررسی شده و بودجه به صورت 

شفاف به سمت عملیاتی شدن حرکت کند.«
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: »باید 
داشته  تحریم  زمان  در  بودجه  از  جدیدی  تعریف 
باشیم که اعتبارات آن قابل تخفیف باشد، لذا نیازمند 

اصاح ساختار بودجه ریزی در کشور هستیم.«
هنوز ایحه اصاحی بودجه به کمیسیون برنامه 

مجلس ارجاع نشده است!
در توضیح بیشتر جلسه روز یکشنبه و چگونگی 
علی  مدنظر،  ساانه  بودجه ریزی  ساختار  اصاح 
قربانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه 
مجلس با انتقاد از اینکه »هنوز مجلس و کمیسیون 
مربوطه در جریان این اصاح بودجه نیستند«، بیان 
کرد: »مقرر شده است سازمان برنامه و بودجه طی 
۴ ماه ابتدایی سال 98 ایحه اصاح ساختار بودجه 
را تدوین و به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ارسال کند ولی تاکنون به کمیسیون ارجاع 

نشده است.«
نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه »با 
توجه به وضعیت اقتصادی کشور و براساس تاکیدات 
در  اصاحاتی  نیازمند  کشور  رهبری،  معظم  مقام 
ساختار  در  »اصاح  افزود:  است«،  بودجه  ساختار 
بودجه ریزی کشور نیازمند تغییر در قانون است و 
امیدوارم هر چه سریع تر ایحه اصاح ساختار بودجه 
به مجلس بیاید و در صحن علنی مورد بررسی قرار 

گیرد.« قربانی با بیان اینکه »شورای عالی هماهنگی 
مواردی  در  است  ممکن  سه گانه  قوای  اقتصادی 
قانونگذاری  اما اصل موضوع  اخذ کند،  تصمیماتی 
بر عهده مجلس است«، تاکید کرد: »یکی از موارد 
مطرح شده در اصاح ساختار بودجه این است که 
نظام بودجه ریزی  از ساانه به دو ساانه تبدیل شود، 
البته در کشورهای پیشرفته بودجه ها معموا ۳ تا ۵ 

سال تدوین می شود.«
و  بودجه  برنامه،  کمیسیون  رئیسه  هیئت  عضو 
کشورهای  »در  اینکه  بیان  با  مجلس  محاسبات 
پیشرفته با تدوین بودجه ۳ تا ۵ ساله افق درازمدتی 
نظر  در  اقتصادی  فعاان  و  گذاران  سرمایه  برای 
در  بودجه ها  موارد  این  »در  کرد:  بیان  می گیرند«، 
فاصله زمانی بیشتری مورد بررسی قرار می گیرد و 
شاهد تغییرات مداوم در بودجه ریزی ساانه نیستیم 
و هزینه کرد آن در یک بازه زمانی 2 تا ۵ ساله انجام 

می شود.«
اولین اقدامات مشترک در 1۰ روز باقی مانده از 

مهلت تعیین شده!
اقتصادی  مشکات  و  تحریمی  شرایط  در  البته 
خاص کشور و تاکیدات رهبری در این باره، از دولت 
برنامه  و مجلس توقع می رفت هرچه سریع تر یک 
عملیاتی برای جبران ضعف های ساختار بودجه ارائه 
و این ایرادات اصاح و رفع شود، ولی در مدت زمان 
تعیین شده گام جدی در این باره برداشته نشده است.

ماهه   ۴ مهلت  پایان  تا  روز   1۰ تنها  که  حاا 
کار  به  است، دولت دست  مانده  باقی  تعیین شده 
ملت،  وکای  با  دولت  نماینده  است  قرار  و  شده 
پشت درهای بسته و در جلسه ای غیرعلنی به بحث و 

بررسی دراین باره بپردازند!

اقدامات سازمان برنامه و بودجه به منظور اصاح 
ساختار بودجه کشور

البته اواخر فروردین سال جاری، سازمان برنامه و 
بودجه از طرح مقدماتی برنامه اصاح ساختار بودجه 
به طور مستقل رونمایی کرد. در این باره محمدباقر 
نوبخت با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود نوشت: 
»طرح اصاح ساختاری بودجه که در راستای تدبیر 
رهبر انقاب، بر مبنای ۴ محور و شامل 2۳ برنامه 
طراحی شده است، تا زمینه حرکت به سمت بودجه 
بدون نفت در تراز اهداف واای نظام را فراهم سازد.«

برنامه  کلی  انتشار چارچوب  از  او همچنین پس 
تا  خواست  مردم  عموم  از  بودجه،  ساختار  اصاح 

نظرات و پیشنهادات خود را در این باره اعان کنند. 
گفتنی است محورهای مستقل تعیین شده سازمان 
بودجه،  نهادی  »اصاح  منظور  به  بودجه  و  برنامه 
هزینه کرد کارا، درآمدزایی پایدار و ثبات سازی اقتصاد 
کان و توسعه پایدار« در قالب یکسری برنامه های 
که  برخی  برخاف  البته  بود.   شده  مطرح  اجرایی 
دیرهنگام  باره  این  در  دولت  اقدامات  معتقدند 
عزت الله  است،  بوده  پایانی  روزهای  به  مربوط  و 
یوسفیان ما، نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به 
۴ محور تعیین شده از سوی نوبخت در همان روزهای 
شروع سال در این باره به »ابتکار« گفت: »جدای 
از اینکه اصاح ساختار بودجه در شرایط فعلی یک 
ضرورت است، معتقدم دکتر نوبخت این اصاح را در 
بودجه 98 شروع کرده است و این تغییر وتفاوت را 
می توان در میزان و حجم بودجه سال جاری با بودجه 

سال های گذشته به خوبی مشاهده کرد.« 
بر  تاکید  با  بودجه  و  برنامه  این عضو کمیسیون 
افزود: »اگر  ضرورت ادامه اصاح در بودجه کشور 

ساختار بودجه اصاح شود، بودجه واقعی تر می شود 
پیدا  اعتبار دیگر معنا  برگشت  و  و رفت تخصیص 
نمی کند. مثا در این صورت دیگر برای پروژه ای بدون 
برنامه پول اختصاص نمی دهند که نتواند بودجه ازم 

را جذب کند و برگردد و اقدام ضروری است.«
باید دید چقدر شرایط فعلی اجازه اصاح را به 

ساختار بودجه می دهد
 محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس 
هم پیش از این درباره ازمه اصاح ساختار بودجه به 
»ابتکار« گفته بود:  »به طور حتم ساختار بودجه فعلی 
نیازمند اصاح است ولی اینکه در شرایط فعلی چقدر 
ممکن باشد که این ساختار را بتوانیم اصاح کنیم و 
تغییر دهیم و چقدر امکان چنین اقدام بزرگی وجود 
دارد، بحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.« 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: »اگر 
شرایط محیطی اجازه این کار را بدهد، می تواند تحولی 
بزرگ در شرایط اقتصادی با وجود کمبود امکاناتی که 
وجود دارد، ایجاد کند.« نجفی تاکید کرد: »بخشی 
از اصاح ساختار بودجه بحث یارانه ها و سوخت و 
انرژی است و باید دید در شرایط فعلی و با توجه به 
شرایط محیطی چقدر امکان چنین اصاحی وجود 
دارد؟« گفتنی است مهم ترین موارد مدنظر دولت در 
اصاح ساختار بودجه شامل: »تأسیس بانک توسعه، 
اصاح  مجلس،  در  بودجه  تصویب  فرآیند  اصاح 
یارانه کااهای اساسی، اصاح قیمت حامل های انرژی 
و تجدید نظر در معافیت های مالیاتی به  همراه اعمال 
پایه های مالیاتی جدید« است. مواردی که باید دید 
در  آنها  درباره  تکمیلی  توضیحات  یکشنبه چه  روز 
مجلس ارائه خواهد شد و اهالی بهارستان درباره آن 

موارد اصاحی چه تصمیمی خواهند گرفت. 

دو  می گوید:  اصاح طلبان  سیاستگذاری  شورای عالی  عضو 
طیف بزرگ سیاسی کشور به این نتیجه رسیده اند که باید باهم 
گفت و گو کنند؛ باید به این توجه داشته باشیم که بین اصولگرایان 
و اصاح طلبان دیوار بتنی وجود ندارد و در دو جریان نقاط مشترک 

زیاد است که می توان بر آنها تاکید کرد.
اصاحات  دوم  دولت  پرورش  و  آموزش  وزیر  ایرنا،  گزارش  به 
منجر  جامعه  در  اصاح  به  می تواند  که  مسیری  تنها  می گوید: 
شده و خواسته های مردم را محقق کند؛ مسیر صندوق های رای 
شمار  در  اصاح طلبان  آرای  کاهش  به  معتقد  گرچه  او  است. 
است اما در قیاس با رقیب همچنان اصاحات را پیشتاز رای مردم 

می داند و عنوان می کند: همچنان معتقدم پایگاه رای اصاح طلبان 
نسبت به دیگران بااتر است. وزیر تعاون دولت اول اصاحات 
از منتخبان  از تدوین سازوکاری برای حسابرسی و حساب کشی 
اعتماد  دوباره  بازگشت  در  را  آن  و  استقبال می کند  اصاح طلب 
باید نشان  مردم به اصاح طلبان موثر می داند و تاکید می کند: 
دهیم با همه دلخوری ها بین مردم و نظام فاصله ای وجود ندارد. 
کار زیادی باید انجام شود تا مردمی که امیدشان کاهش یافته؛ 
بپذیرند که باید با جدیت در انتخابات شرکت کنند و این میزان رأی 
است که می تواند سرنوشت کشور را به نحوی که مردم می خواهند 
رقم بزند. در واقع تنها مسیری که می تواند به اصاح در جامعه 

منجر شده و خواسته های مردم را محقق کند؛ مسیر صندوق های 
رأی است. مرتضی حاجی می افزاید: وقتی جریان سیاسی از مردم 
می خواهد که به نامزدهای مدنظر خود رأی دهد باید به همان مردم 
هم پاسخگو باشد. اان به درستی موضوع بررسی عملکردها مطرح 
شده است؛ هم در شورای شهرهایی که اغلب اصاح طلب هستند 
و هم در مجلس و تا حدی هم ریاست جمهوری. برای این منظور 
کارگروهی در شورای عالی سیاستگذاری اصاح طلبان تشکیل شده 
است. ضوابط این کارگروه تدوین شده و بناست تک تک نمایندگان 
و شورا را ارزیابی کنند تا مشخص شود کدام یک از این نمایندگان 

عملکرد قابل قبول و دفاعی داشته است.

»ابتکار« از نشست غیرعلنی دیرهنگام مجلس و دولت به منظور اصاح ساختار بودجه گزارش می دهد

»بریدنبندناف«وابستگیبودجهبهنفت!

تنها 1۰ روز تا پایان مهلت ۴ ماهه رهبری برای اصاح ساختار بودجه باقی مانده است. مسئله ای که در صورت تحقق و اجرای آن می تواند به گفته 
رهبری انقاب به »قطع بندناف بودجه از درآمدهای نفتی« و قطع وابستگی به نفت خام تعبیر شود. بنابراین به مجلس و دولت مهلتی ۴ ماهه داده 
شد تا با اصاح ساختار بودجه، زمینه قطع این وابستگی ایجاد و بودجه سال 98 بر اساس شرایط تحریمی اصاح شود. طبق این طرح، قرار است در 
اصاح ساختار بودجه »نظام بودجه ریزی از ساانه به دوساانه تبدیل  شود«. به همین منظور مجلس روز یکشنبه جلسه ای غیرعلنی خواهد داشت.

وکاریبرایحسابرسیوحسابکشیازمنتخبانمرتضی حاجی مطرح کرد تدوینساز

یکی از موارد 

اصاح ساختار 

بودجه این 

است که نظام 

بودجه ریزی از 

ساانه به دو 

ساانه تبدیل 

شود، البته 

در کشورهای 

پیشرفته بودجه 

ها معموا 3 تا 

۵ سال تدوین 

می شود

وزیر کشور:

مسئله دارها وارد عرصه انتخابات نشوند
وزیر کشور در همایش فرمانداران سراسر کشور توصیه هایی را در رابطه با انتخابات و برگزاری آن که اواخر سال جاری انجام می شود 

ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با بیان این که »در سال جاری عاوه بر انتخابات مجلس، انتخابات میان دوره ای 
خبرگان هم برگزار می شود« گفت: اگر هماهنگی بین اجرا و نظارت وجود نداشته باشد ما دچار اشکال می شویم. خوشبختانه 
درانتخاباتی که تاکنون برگزار شده با هدف گذاری که صورت گرفته خیلی خوب بوده و مردم هم رضایت داشتند. همچنین رهبری 

نیز هم از حضور مردم و هم اجرا و نظارت تشکر کردند.
وی با اشاره به این که »وزارت کشور با توجه به جایگاهی که دارد در مورد انتخابات مسئولیت مهمی را ایفا می کند« ادامه داد: 
بنده تاکیدم بر فرمانداران است؛ به عنوان وزیر کشور می گویم که نقش اصلی مهم و مؤثر و راهبردی را در وزارت کشور فرمانداران 

ایفا می کنند. شاید از نظر سلسله مراتب جایگاه استانداران بااتر باشد اما از نظر تأثیرگذاری و اولین حلقه ارتباط با مردم فرمانداران ایفای نقش می کنند.
وزیر کشور با بیان این که »فعالیت های اقتصادی وزارت کشور کمتر از یک دستگاه اقتصادی نیست« گفت: هر تصمیمی که گرفته می شود در استان ها و 
مسئولیت کار گروه که استاندار به عهده دارد به اجرا گذاشته می شود. در حوزه  سیاسی هم باید بگویم مسئولیت اصلی ما کار سیاسی و مشارکت سیاسی 

و ارتباط با احزاب و گروه هاست؛ لذا باید یک نگاه نظام مند و سیستمی داشته باشیم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: اگر نتوانیم رقابت منطقی و معقولی ایجاد کنیم نمی توانیم بگوییم نشاط سیاسی اتفاق افتاده است. این که آیا هر کسی با هر 

فکری می تواند وارد انتخابات شود این گونه نیست. آن هایی که مسائل مالی و اقتصادی و اخاقی و.... دارند بر اساس قانون نباید وارد این عرصه شوند.
وی تاکید کرد: در انتخابات باید مشارکت به ابزار پیش برنده سیاست داخلی و سیاست خارجی تبدیل شود.

وزیر کشور تصریح کرد: ما اوج تنش های اجتماعی را در دی ماه دو سال قبل داشتیم اما نقش اصلی را مردم ایفا کردند، آن ها هم تحلیل و باور غلط پیدا 
کردند که برای اوایل سال بعد اقداماتی را طراحی کنند به معنای این که می خواستند سو ءاستفاده کنند رسانه هایشان پای کار آمدند. 

وزیر دفاع:

متجاوزان با پاسخ دندان شکن روبه رو می شوند
وزیر دفاع در واکنش به تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم و تمامیت ارضی 

کشور مقدس ایران را داشته باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و پشیمان کننده رو به رو می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امیر سرتیپ »امیر حاتمی« تهدید اخیر نخست وزیر رژیم 
اشغالگر قدس را مصداق آشکار و صریح نقض بند ۴ ماده 2 منشور سازمان ملل متحد در عدم تهدید و توسل به زور علیه سایر 

کشورهای عضو سازمان ملل متحد از جمله کشورهای منطقه و جمهوری اسامی ایران دانست.
امیر حاتمی سخنان نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس در پایگاه هوایی )نواتیم( و همچنین سخنان گذشته وی در محل 
تأسیسات اتمی دیمونا که یک کشور عضو سازمان ملل و عضو ان پی تی را به طور مشخص مورد تهدید هسته ای و نظامی قرار 

داده بود را نهایت بی شرمی برشمرد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران با حفظ حق دفاع مشروع مبتنی بر آموزه های دین مبین اسام و ره نامه دفاعی کشور و هم چنین ماده ۵1 منشور 
ملل متحد؛ از چنان آمادگی و اقتدار توسط نیروهای مسلح برخوردار است که هر دشمنی در هر سطحی قصد تجاوز به حریم و تمامیت ارضی این کشور 

را داشته باشد با پاسخ قاطع، دندان شکن و پشیمان کننده مواجه می شود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از وزارت امور خارجه خواست همانگونه که تاکنون پیگیری های حقوقی را نسبت به رفتارهای تهدید آمیز رژیم 
اشغالگر قدس از طریق مراجع بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت صورت داده است، خواستار پاسخگویی جدی مجامع بین المللی به 
این رفتارهای هنجارشکن و مخاطره آمیز بر اساس اصول و موازین صلح و امنیت جهانی باشد تا به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد منتشر و ثبت 
شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس چندی پیش در بازدید از اسکادران جدیدترین جنگنده های نسل پنجمی اف -۳۵ ایران را با این 

نسل از جنگنده ها تهدید کرد.
وی گفت: »ایران باید به یاد داشته باشد که این هواپیماها می توانند در هر نقطه از خاورمیانه از جمله ایران و سوریه پرواز کنند.«
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دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی 
معاونت امور زنان و خانواده:

زنان به ته  خط  رسیده دنبال مهریه 

هستند

دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی معاونت 
امور زنان و خانواده گفت: زن زمانی مهریه را 
مطالبه می کند که به آخر خط زندگی زناشویی 

رسیده باشد.
درباره  سجادی  شهناز  ایلنا،  گزارش  به 
که  بگویم  باید  ابتدا  در  گفت:  مهریه  زندانیان 
زندانی  خصوص  در  علما  و  حقوقدانان  بین 
در  دارد.  وجود  اختاف  مالی  بدهکاران  شدن 
بدهکاران  توقیف  منع  عنوان  با  قانونی  گذشته 
مالی داشتیم و چنانچه کسی بدهکار بود و در 
محکمه قضایی محکوم می شد، طلبکار اموال وی 
را شناسایی و به دادگاه اعام کرده و دادگاه اموال 
را به نفع طلبکار مصادره و به مزایده می گذاشت. 
اما  می شد،  ممنوع الخروج  بدهکار  همچنین 
بدهکاران  توقیف  منع  قانون  و  نمی شد  زندانی 
مالی وجود داشت. وی با اشاره به تصویب قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرد: در 
این قانون، بازداشت فرد بدهکار نیز مدنظر قرار 
گرفته شده و فردی که چه از طریق چک، چه 
از طریق سفته و چه از طریق یک رسیدِ عادی 
بدهکار است، چنانچه محکوم شود، اگر اموالی 
از آنها شناسایی نشود و آن فرد هم دادخواست 
تقسیط ندهد، طلبکار می تواند این فرد بدهکار را 
جلب کند. دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی 
معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه قانون 
جلب بدهکاران مالی یک قانون عام است و شامل 
همه بدهکاران می شود، تصریح کرد: مهریه نیز 
اگر  یعنی  می گیرد،  قرار  قانون  این  مشمول 
مردی از بابت مهریه به عنوان یک تعهد رسمی 
می تواند  زن  نپردازد،  را  خود  دین  محضری، 
تقاضای جلب شوهر را بکند. رابطه زن و شوهر 
فقط بحث عاطفی میان دو انسان نیست، بلکه 
یک رابطه مالی هم بین آنها وجود دارد، چراکه 
به هر حال عقد نکاح جزئی از عقود و قراردادها 
است، بنابراین در کنار رابطه عاطفی دو فرد که 
زن و شوهر هستند، یک تعهدات مالی و اخاقی 
هم در کنار آن ایجاد می شود و مهریه و نفقه نیز 
جزو این تعهدات است. وی ادامه داد: بنابراین 
وقتی مرد تعهدات خود را پرداخت نمی کند، زن 
و  شود  بازداشت  مرد  و  کرده  شکایت  می تواند 
چنانچه شوهر تقاضای اعسار داده و اعام کند، 
نمی تواند مهریه را به صورت کامل بپردازد؛ دادگاه 
نیز مهریه را تقسیط می کند و البته مرد با توجه 
به روند تورم بارها می تواند این درخواست اعسار 
را تکرار کند و دادگاه نیز با توجه به تورم اقتصادی 
در جامعه و با توجه به درآمد شوهر، مهریه را 
را  اقساط  اگر مرد همین  تقسیط می کند. حال 
نپردازد، باز هم زن می تواند جلب و بازداشت او 

را درخواست کند.
سجادی تصریح کرد: با توجه به اینکه زنان با 
جمعیت ۴۰ میلیون نفری ضعیف ترین افراد از 
لحاظ حقوق شهروندی و حقوق مدنی، اجتماعی 
و سیاسی هستند، در حالی که تلقی و توجیه این 
است که به دلیل تحکیم خانواده و بقا و ادامه 
زندگی زناشویی باید مردانی که به دلیل مهریه 
در زندان هستند، آزاد شوند، در حالی که زنانی 
به دنبال مهریه هستند که به آخر خط رسیده اند 
و در عین حال که مهریه شرعا و عرفا در کلیه 
کشورهای اسامی در همان زمان عقد پرداخت 
اما در کشور ما بحث عندالمطالبه را  می شود، 
زمان عقد  در  عرفاً  را  و مهریه  کردند  جایگزین 
او افزود: زن زمانی مهریه را  به زن نمی دهند. 
مطالبه می کند که به آخر خط زندگی زناشویی 
رسیده باشد و یا شوهر بی وفایی یا زن را از خانه 
بیرون کرده و یا بدرفتاری کرده و فرزند را به مادر 

نمی دهد و یا اینکه تجدیدفراش کرده است.
و  قانونی  حربه  و  ساح  تنها  داد:  ادامه  وی 
مهریه  همین  دارد،  اختیار  در  زن  که  شرعی 
است. بنابراین در چنین شرایطی از حربه شرعی 
خود برای رسیدن به حقوق خود که همان حق 
فرزند، حق سکونت، حق  طاق، حق حضانت 
اشتغال و... است، استفاده می کند. وقتی شوهر 
دادخواست منع اشتغال علیه زن می دهد تا او را 
در مضیقه مالی و اقتصادی قرار دهد، زن نیز از 
حربه شرعی خود استفاده می کند. اتفاقا قانون 
باید مردی را که با سوءمدیریت خود خانواده را به 
بن بست کشانده بازداشت کند. او تصریح کرد: 
در قانون مجازات اسامی آمده است، چنانچه 
جزو  که  را  زن  نفقه  و  کند  انفاق  ترک  شوهر 
بازداشت  مرد  نپردازد،  است،  او  شرعی  حقوق 
شده و به زندان می رود و تا ۶ ماه برای مرد حبس 
تعیین می شود. بنابراین اینطور نیست که فقط 
قانون  در  شوند.  بازداشت  مهریه  برای  مردان 
مجازات اسامی و در قانون حمایت از خانواده 
در خصوص نفقه آمده است چنانچه مرد نفقه 
را علی رغم تمکین زوجه پرداخت نکند؛ با شکایت 
زن برای مرد پرونده کیفری تشکیل شده و در 

دادگاه کیفری محکوم به حبس می شود.

و  قانونی  پزشکی  آگاهی،  پلیس  گاهی  چند  از  هر  گرچه 
در  خانوادگی  قتل های  از  آماری  ذی صاح  ارگان های  سایر 
ایران ارائه می دهند اما آماری دقیق و به روز از این قتل ها در 
دست نیست. قتل هایی که زن کشی، شوهرکشی، فرزندکشی، 
از  برخی  حال  این  با  می گیرد.  بر  در  را   ... و  جدین کشی 
استاد  و  جامعه شناس  حیدرپور،  محمد  مانند  کارشناسان 
ایران در ردیف  دانشگاه معتقدند که قتل های خانوادگی در 
اول 1۰ جرم مهم در کشور قرار دارد. محمدرضا رهبرپور، عضو 
آماری  مرداد 9۶  در  طباطبایی  دانشگاه عامه  علمی  هیئت 
او گفته: »بر اساس  ارائه کرده است.  از قتل های خانوادگی 
مطالعاتی که در سال های 8۵ و 8۶ انجام شده بود، قتل های 
خانوادگی حدود ۴۰ درصد از قتل های عمد پایتخت را تشکیل 
می داد که این میزان از قتل های خانوادگی در میان قتل های 

عمد، محل تأمل و اندیشه جدی است.«
یعنی  رسانده ایم،  نیمه  به  را   98 سال  تیرماه  که  حاا  اما 
حاا که حدود 1۳ سال از انجام این مطالعات درباره قتل های 
خانوادگی می گذرد، همچنان می توانیم خبرهایی از قتل های 
کشور  روزنامه های  حوادث  صفحات  صدر  بر  را  خانوادگی 
ببینیم. حوادثی که زن کشی بخشی قابل تاملی از آن به خود 
اختصاص می دهد. اما چرا در جامعه ما همچنان زنان قربانیان 
خشونت خانوادگی می شوند؟ عوامل برانگیزاننده مردان برای 
کاهش  باعث  جامعه  در  فاکتوری  چه  چیست؟  زنان  قتل 
چشم گیر این قتل ها است؟ حسن محدثی گیلوایی، استادیار 
گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسامی 

در گفت وگو با »ابتکار« به این سواات پاسخ داده است. 
 اخیراً در فرانسه موجی از اعتراضات به زن کشی در پی 
انتشار آماری مبنی بر کشته شدن هر ۳ روز یک زن به راه 
افتاده است. این موضوع را بهانه ای قرار داده ایم تا به پدیده 
زن کشی در ایران، دایل و اَشکال آن بپردازیم. اولین سؤال در 
این باره شاید بهتر است مهم ترین سؤال باشد. زن کشی در 
ایران به چه دایلی اتفاق می افتد؟ آیا نسبتی با فرهنگ و یا 

مذهب در ایران دارد؟ 
سومین  خانواده،  جامعه شناسی  که  کسی  به عنوان    
که  کنم  عرض  باید  می شود،  محسوب  مطالعاتی اش  حوزه  
 )femicide(زن کشی و  شوهرکشی  مانند  خشونت هایی 
زمانی رخ می دهد که تعارض های درون خانواده به اوج خود 
ایران  بگوییم. در  تعارض ها سخن  از  باید  بنابراین،  می رسد. 
اگر زن و مرد راه های عقانی تری را دنبال کنند، این تعارض ها 
می تواند منجر به طاق شود؛ در غیر این صورت قتل پایان 
تعارض ها خواهد بود. به خصوص زن کشی و شوهرکشی دو 
پدیده ای است که به صورت جدی در ایران وجود دارد و اغلب 
زن کشی ها در بافت های سنتی ناشی از سوءظن مردان نسبت 
به زنان است که اتفاق می افتد؛ سوء ظنی که در اغلب مواقع 
ثابت نمی شود. با این حال، در بافت های سنتی مانند مناطقی 
از خوزستان زن به راحتی کشته می شود و بعضاً حتی خانواده  
اما  می کند.  همکاری  شوهر  با  جرم  این  ارتکاب  برای  نیز  او 
شوهرکشی در اغلب موارد به این خاطر رخ می دهد که زن 
وارد رابطه با مرد دیگری می شود و چون زنان نمی توانند طاق 
رابطه  پس  می کنند.  شوهر  فیزیکی  حذف  به  اقدام  بگیرند، 
به  با دیگری، می تواند هم منجر  رابطه  احتمال  یا  با دیگری 

شوهرکشی و هم زن کشی شود.
از طریق  را  زنان شوهرکش  بر ۵۵ مورد زندگی  بالغ  ما   
مصاحبه با خودشان مطالعه کردیم و متوجه شدیم که اکثر 
آنها وارد رابطه  عاشقانه با مرد دیگری شده اند و به دلیل 
سردی رابطه  زناشویی با شوهرشان، به قدری رابطه  عاطفی 
قوی با مرد دیگری برقرار کرده  و به او تعلق خاطر یافته اند 
که خواهان حذف رابطه  قبلی شده اند و به دلیل اینکه امکان 
طاق برای آن ها وجود نداشته با هم دستی معشوق جدید 
این  متأسفانه  زده اند.  اول  فیزیکی شوهر  به حذف  دست 
بیش تر  و  افزایش اند  در حال  به سال  قتل ها سال  از  نوع 
در بافت های مدرن رخ می دهند. به عبارت دیگر، هر قدر 
زمینه  اجتماعی مدرن تر می شود، امکان روابط فرازناشویی 
برای زنان آزادتر و تعلّقات عاطفی نیز شدیدتر می شود و 
بخشی از آن به قتل های خانوادگی مانند شوهرکشی منجر 

می شود.
اما بخشی از زن کشی در ایران به رابطه جنسی که زن با 
مردان دیگر به غیر از محارم خود دارد یا این احتمال که چنین 
در ذهن مردان خانواده  بدگمانی  این  و  دارد  رابطه ای وجود 
شکل گرفته است، رخ می دهد. این بدگمانی بیشتر در بخشی 
از استان هایی که سنت ها و قومیت نقش پررنگی دارند، اتفاق 
می افتد. گزارش هایی از زن کشی در ایران وجود دارد که نشان 
می دهد در این رخداد، گاهی حتی خانواده  زن نیز مرد را یاری 
می کنند تا زن سر به نیست شود چرا که پای آبرو و حیثیت 

خانواده در میان است. 
نقش  قبیله ای  و  قومی  فرهنگ  و  سنت  موارد  این  در 
سوء  برداشت  گونه ای  به  فقه  از  و  می کند  ایفا  اساسی تری 
می شود. از آنجایی که در فقه مجازات برای زن متاهلی که 
از  برخی  دارد،  رابطه جنسی شده وجود  وارد  با مرد دیگری 
مردان از این حکم سوء استفاده کرده و مجازات را خودشان، 
بدون مراجعه به دادگاه و بدون بررسی شواهد و مدارک اعمال 
می کنند. این درحالی است که فقه هرگز این اجازه را به مرد 
نمی دهد که با دست خود زن را محکوم و مجازات کند؛ چرا که 
باید شواهد و مدارک متقن برای اثبات مجرم بودن زن وجود 
داشته باشد. در واقع، در این گونه موارد ما با پدیده  »مجازات 

خودسرانه« مواجه هستیم.
    البته به عرف، اخاق اجتماعی و قانون ما این انتقاد جدی 
وارد است که بستر چنین سوء استفاده ای را فراهم می سازند. 
نیز  را  دیگر  مهم  نکته   سه  است  ازم  امر  این  توضیح  برای 
توضیح بدهم. نخستین نکته این است که عشق، ورای اخاق 
و عرف و قانون است. نیچه فیلسوف آلمانی جایی از تعبیر 
»فراسوی نیک و بد« بهره برده است. از نظر من عشق فراسوی 
عشق  بگویم،  سخن  دقیق تر  بخواهم  اگر  است.  بد  و  نیک 
پیشااخاقی است. عشق ماقبل اخاق و عرف و قانون است. 
بگذارید مثالی بزنم. یکی از زنان شوهرکش رابطه  عاشقانه  خود 

را با مرد نامحرم چنین توضیح داده است:
نبودم  آمد توی زند  گی ام، دیگر حاضر  »زمانی که آن مرد 

شوهرم سمت ام بیاید. البته مدّت آشنایی من با آن مرد کم 
از  بعد  بودیم.  هم دوست  با  ماه  و سه  یک سال  فقط  بود. 
عذاب  باشم.  داشته  رابطه  با شوهرم  نبودم  حاضر  اصاً  آن 
می کشیدم. هر بار بهانه می آوردم. چند بار به زور آمد که زیاد 
هم طول نکشید؛ سه، چهار دقیقه. اصاً دیگر رابطه جنسی 
چندانی نداشتیم. من هم از خدایم بود برود. بدم می آمد که 
به من دست بزند. اصاً احساس خیانت نمی کردم. همه اش 
تقصیر خودش بود. اتفاقاً برعکس هر وقت می آمد سمت ام، 

احساس می کردم دارم به آن مرد خیانت می کنم.«
و  کرده ایم  مصاحبه  آن ها  با  ما  که  شوهرکُش  زنان  اغلب 
و  احساس  همین  مشابه  گرفته ایم،  را  آنان  زندگی  داستان 
حالت را بیان کرده اند. ببینید عرف و اخاق و قانون می گویند، 
برای زن مَحرَم است چون صیغه  محرمیّت و عقد و  شوهر 
انجام گرفته است. این یک نوع منطق در مورد  قرارداد قباً 
رابطه است؛  منطق عرف و اخاق و قانون. امّا برخی تصورها 
تعبیر  به  است.  متفاوت  کاماً  دارد  وجود  عاشقی  منطق  از 
این زنان، منطق عاشقی می گوید آنان که عاشق هم اند، مَحرَم 
یک دیگر هستند. به عبارت دیگر، برای این زنان، از دلِ تجربه  
که  است  این جا  می جوشد.  خود  به  خود  محرمیّت  عاشقی 

معضلی اساسی وجود دارد.
نکته  دوم این است که قّصه  عاشقی به قول مولوی »قّصه  
رنجور و رنجوری« است. عاشق موجود دردمندی است. این 
است.  مشفق  درمان گری  و  درمان  و  تیمار  نیازمند  موجود 
عاشق آدمی عادی نیست که عادی رفتار کند. او دردمندانه 
اما شاهدیم  دارد.  دیگران  و شفقت  به کمک  نیاز  و  می زید 
واقع  مجازات  مورد  و  محکوم  افراد  این  مواقع  برخی  در  که 

می شوند.
نکته  سوّم این است که بسیاری از زنان و شوهران نسبت 
به همسرشان حّسی از مالکیت دارند و این عامل مهمی برای 
زایش خشونت است. وقتی کسی به اموال شما تعرض کند، 
به حقوق شما تجاوز کرده است و شما می توانی از حق مالکیت 
خود استفاده کنی و واکنش مناسب نشان بدهی. اما آیا ما 
مالک همسرمان هستیم یا صرفاً با او رابطه ای اجتماعی داریم؟ 
زن و شوهری به لحاظ حقوقی و نیز در جوامع غیرپدرساارانه، 
و  فرهنگ ها  در  اما  است.  اختیاری  اجتماعی  رابطه   یک 
اجتماعات قبیله ای و به  طور عام تر در فرهنگ های پدرساارانه، 
می شود.  بدل  مملوک  و  مالک  رابطه   یک  به  شوهری  و  زن 
در نتیجه، وقتی شما مالک همسر هستی، می توانی هر نوع 
تصمیمی را درباره  او بگیری و تعیین کنی که با او چه گونه رفتار 
کنی. این چنین رابطه ای بسیار خطرناک و ضدّ انسانی است و 
بسترِ مساعدی را برای اعمال انواع خشونت ها و محدودیت ها 

علیه »همسرِ مملوک« فراهم می آورد.    
    حاا با توجه به سه نکته  فوق، از نظر من عرف و اخاق 
اجتماعی و قانون ما عماً در تعارض با این تعریف از عشق 
و  دارد  عاشقی  استعداد  آدمی  سو  یک  از  است.  عاشقی  و 
در برخی شرایط مثاً در شرایط خأ عاطفی بیش تر مستعد 
عاشقی است، از سوی دیگر عاشقی در بسیاری موارد از نظر 
عرف و اخاق و قانون ما امری محکوم است و گاهی حتّی جرم 

است و مجازات های سنگین دارد. 

اتفاق  به علل متعددی   در هر صورت، زن کشی می تواند 
افتد، همان طور که شوهرکشی تک علتی نیست و تنها بخشی 
از علل، عمده ترین آنها هستند، زن کشی نیز علل متعددی 
دارد. اما مطالعات محدودی که در این باره انجام شده نشان 
رابطه   به  مرد  سوء ظن  یا  زن  نامشروع  رابطه   که  می دهند 
نامشروع زن در ایران مهم ترین علت است. خسرو خسروی 
در تحقیقی که درباره  جنایت های سال 1۳۴1 در ایران انجام 
داده، آورده است که »در میان مردان مجرم مسأله ناموسی 
ایران  بهانه های مهم جنایت در  از   ]...[ با )حدود 12درصد( 
بوده است«. تحقیقات پس از انقاب نیز هم چنان در مورد 
همین  می شوند،  مرتکب  مردان  که  خانوادگی ای  قتل های 
به  معروف  ایران  در  زن کشی ها  قبیل  این  می کنند.  بیان  را 

»قتل های ناموسی« هستند.  
 اگر این دو عامل یعنی سنت و فرهنگ قومی و قبیله ای 
قتل های  در  دیگری  عوامل  آیا  کنیم  را حذف  ایران  در  مؤثر 

خانوادگی چون زن کشی دخیل هستند؟
محدثی: قطعا زن کشی نیز متنوع است اما نوع خاصی از 
زن کشی که »قتل ناموسی« نام دارد، دسته  اصلی و بزرگ تر 
است. به این معنا که ممکن است درصد عظیمی از زن کشی ها 

از همین نوع باشد. 
 نسبت زن کشی ها با جغرافیا در ایران چیست؟ این که در 
استان های مرزی این اتفاق بیشتر رخ می دهد به چه دایلی 

است؟
  در واقع تعصبات قومی و قبیله ای است که سبب می شود 
از  مناطقی  افتد.  اتفاق  ایران  از  مناطق خاصی  در  زن کشی 
اجتماعات،  و  فرهنگ ها  آن ها  در  هنوز  که  ایران  جغرافیای 
قومی و قبیله ای هستند و حتی در برخی از آن ها قوه  قضاییه 
به رسمیت شناخته نمی شود و افراد شخصاً احکام را اجرایی 
در  نمایان می سازند.  پررنگی  به طور  را  این مسئله  می کنند، 
هنوز  و  هستند  قبیله ای  بافت های  بافت ها،  که  استان هایی 
حکم فرما  قانون  هنوز  و  نشده  وارد  بافت ها  این  در  مدنیت 
مدنی  ماقبل  جامعه   می کنند،   حکم فرمایی  تابو ها  و  نیست 
وجود دارد و هنوز قواعد قبیله ای و هنجارهای قبلیه ای مسلط 
است و قبیله گرایی و فرهنگ قبیله ای حرف نخست را می زند، 

زن کشی به مراتب بیشتر مشاهده می شود. 
بیشتر  افغانستان  مانند  جوامعی  و  کشورها  در  زن کشی 
مسلط  همچنان  قبیله ای  فرهنگ  که  چرا  می شود،  مشاهده 
دور  حدّی  تا  پدیده  این  از  ایران  در  خوش بختانه  است. 
بخشی  جمله  از  استان ها  برخی  در  هنوز  گرچه  شده ایم، 
از  بخشی  بلوچستان،  و  سیستان  از  بخشی  کردستان،  از 
از  بخش هایی  نیز  و  غربی  آذربایجان  از  بخشی  خوزستان، 
گرگان مانند ترکمن صحرا و لرستان و خراسان فرهنگ قبیله ای 
و قبیله گرایی وجود دارد. گزارشی درباره  افغانستان خوانده ام 
که »کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان« منتشر کرده 
بود. این گزارش می گفت که حتّی زنان و دخترانی که مورد 
و  آبرو  به خاطر حفظ  موارد  برخی  در  گرفته اند،  قرار  تجاوز 
شرف کشته می شوند! این گزارش می گوید که در افغانستان 
ناموسی  قتل  به  منجر  نیز  گرفتن«  قرار  تجاوز  »مورد  »گاه 
می شود.« نمی دانم در مناطقِ واجدِ فرهنِگ قبیله ای ایران نیز 

این گونه »قتل های ناموسی« وجود دارد یا خیر؟
 اشاره کردید به سنت های قبیله ای که در برخی از جوامع 
پر رنگ است. اما کشوری مانند فرانسه که تصور ما از آن یک 
جامعه مدنی تر و مدرن تر است چرا آمار زن کشی باا است؟  
  آمار زن کشی در فرانسه خیلی بااست و برخی آمارها از 
کشته شدن ساانه 1۴۰ زن خبر می دهند )البته باید صحت 
این آمارها بررسی شود(. گزارش ها اتفاق نظر دارند که اغلب 
از  گزارش ها  از  برخی  شده اند.  کشته  خانه   در  قربانیان  این 
فرهنگ پدرساارانه در نظام تعلیم و تربیت فرانسوی سخن 
گفته اند که به زنان در مورد مردان حس مالکیت می دهد. اما 
زن کشی اختصاص به فرانسه ندارد بلکه در دیگر کشورهای 
اروپایی هم وجود دارد. در یکی از گزارش های غربی خواندم که 
وضع فرانسه از وضع کشورهایی نظیر آلمان، سوئیس و چند 
کشور اروپای شرقی بهتر است و از کشورهایی نظیر انگلستان 
و هلند و ایتالیا و اسپانیا وضع بدتری دارد. زن کشی در اروپا 
خیلی جدی است و توسط محققان و دولت ها نیز جدی گرفته 
شده است. مثاً اسپانیا مبارزه  موفقی با آن کرده است. کتابی 
دیدم تحت عنوان »زن کشی در سراسر اروپا: نظریه، تحقیق، 
و پیش گیری« )Weil and et. al. )eds.(, 2۰18(. مجموعه ای 
از مقاات است که نشان می دهد موضوع به نحو جدی مورد 
مطالعه قرار گرفته است. حتّا برخی از چهار P  برای مبارزه 
 )prevention( پیش گیری   )1 گفته اند:  سخن  زن کشی  با 
از طریق مثاً آموزش های مناسب و آگاهی بخشی به زنان و 
مردان و استفاده از ابزارهایی مثل نصب  تلفن های خاص در 
مناطق و مکان های مختلف و خانه های امن در سطح شهرها؛ 
2( محافظت )protection( از طریق واکنش و »پاسخ مؤثر« 
 )۳ کرده اند؛  اعام  خشونت  قربانی  را  خود  که  کسانی  به 
مجازاتِ )punishment( کارآمد و بازدارنده به مردانِ مرتکبِ 
با  مبارزه  برای  زنان  به  دادن   )power( قدرت   )۴ خشونت؛ 

خشونت خانگی و حذف آن. 
    اما اگر بخواهیم فقط درباره  فرانسه سخن بگوییم، قطعاً 
در فرانسه نیز بافت های اجتماعی متنوعی وجود دارد که باید 
مطالعه صورت  بافت ها  این  در  زن کشی  پدیده   و  آن  درباره  
گیرد. برخی از صاحب نظران غربی از وجود فرهنگ خشونت 
خانگی در فرانسه سخن گفته اند اما سخن گفتن از فرهنگ 
پدرساارانه و فرهنگ خشونت خانگی و مفاهیمی از این قبیل، 
کلّی گویی است و ازم است مطالعه  دقیق صورت بگیرد و علل 

زن کشی به نحو دقیق تری شناسایی شود. 
الهام  باب شوهرکشی  از مطالعات مان در  بخواهم  اگر      
بگیرم، می توان گفت که شوهرکشی در کشورهای دیگر نیز 
پدیده  حال  این  با  است.  نادرتر  هرچند  می شود؛  مشاهده 
شوهرکشی جنس متفاوتی در این کشورها در مقایسه با ایران 
دارد. به عنوان مثال در استرالیا زنی به خاطر برخورداری از 
باید  ترتیب،  به همین  بود.  را کشته  بیمه  عمر، شوهر خود 
به صورت موردی بررسی کرد که زن کشی در فرانسه به چه 
دلیل رخ می دهد. مثاً مصرف مواد مخدر و مصرف الکل چه 
سهمی دارد و آیا اصاً سبب زن کشی در این کشور می شود یا 
خیر؟ هم چنین باید ببینیم قوانین مربوط به حمل ساح گرم 
در فرانسه چه گونه است؟ چه قدر از این افراد سابقه  بیماری 
روانی داشته اند؟ چه قدر عوامل اجتماعی دخیل بوده است؟ 
بتوانیم  تا  شود  بررسی  دقیقاً  قتل ها  پرونده های  است  ازم 

سخن قابل اعتنایی درباره  آن بگوییم.
 به متفاوت بودن جنس زن کشی در ایران و سایر کشورها 

اشاره  کردید، زن کشی چه اشکالی در ایران دارد؟
  اَشکال زن کشی در ایران متنوع است، اما همان طور که 
گفتم عمده ترین اش همان »قتل ناموسی« است. این را هم 
اضافه کنم که معمواً زن کشی ها به غیر از مواردی که ناشی 
از فرهنگ قبیله ای رخ داده، بدون نقشه قبلی و در پی اعمال 
خشونت رخ  داده است. برخاف زن کشی اما شوهرکشی اغلب 
با نقشه از پیش تعیین شده و با همدستی افراد دیگری و به 

دنبال طرح ریزی اتفاق می افتد. 
 آیا فضای مجازی و تکنولوژی های جدید می توانند موجبات 

شوهرکشی یا زن کشی در جوامع امروزی را فراهم کنند؟
پتانسیل  فقط  مجازی  فضای  نیستم.  مدّعا  این  موافق    
ارتباطی ایجاد می کند. مشکل از پیش در جای دیگری وجود 
دارد و حاا با وجود این ابزارهای ارتباطی روند رخدادها تسریع 
شده است. در نتیجه فضای مجازی جزوی از علت  و علل های 
زن کشی و همسرکشی محسوب نمی شود و تنها محملی است 
می تواند  و  می شود  استفاده  آن  از  ارتباط  برقراری  برای  که 
و  مشکل  قطعا  اما  شود.  استفاده  آن  از  متنوعی  به صورت 
پتانسیلی برای بروز این رخداد جای دیگری وجود داشته که از 

طریق این مجرای ارتباطی محقق شده است. 
حاکم  ایران  در  که  قضایی  و  حقوقی  نظام  واسطه   به   
است برای زن کشی، همسرکشی یا هر نوع قتلی چه عمد و 
این  چرا  اما  است.  شده  گرفته  نظر  در  مجازاتی  سهوی  چه 

مجازات ها همچنان نتوانسته زن کشی را ریشه کن کند؟
مجازات  و  احکام  اجرای  که  نیست  مشخص  البته    
مجرمانی که دست به زن کشی زده اند بر میزان آن مؤثر بوده 
یا نه و برای این کار باید مطالعاتی انجام شود که در هر دهه 
آیا میزان زن کشی کاهش یا افزایش داشته یا اگر کاهش یا 
قضایی  برخوردهای  آیا  و  بوده  به چه دایلی  داشته  افزایش 
مثمر ثمر بوده یا خیر. ما به این اطاعات دسترسی نداریم و 
نمی توانیم درباره  آن به صورت دقیق اظهار نظر کنیم. اما به 
طور کلی می توان گفت که برای حل مشکل باید نخست عللی 
را که سبب ایجاد آن می شود یافت. عوامل خاصی در لحظه  
کار  این  انجام  به  را  فردی  که  دخیل هستند  زن کشی  وقوع 
برمی انگیزانند. چه بسا فردی که دست به کشتن زنی می زند 
محاسباتی درباره  آنکه پس از انجام این کار چه بایی به سرش 
خواهد آمد ندارد. این ها باید بررسی شود. در تحقیقاتی که 
درباره شوهرکشی داشته ام، دریافتم که کسانی که دست به 
به لحاظ محاسبه  عقانی دچار مشکل  این کار زده اند اساساً 
خود  عمل  فردای  از  درستی  درک  نمی توانسته اند  و  شده اند 
داشته باشند، چراکه در وضعیت بغرنج و احساسی قرار گرفته  
بودند. در نتیجه، اول باید به شناسایی علل زن کشی پرداخت 
و بعد بر تأثیرگذاری قوانین و احکامی که برای زن کشی صادر 

شده، متمرکز شد.  

همزمان با برگزاری نخستین دادگاه محمدعلی نجفی در گفت وگو با حسن محدثی بررسی شد

زنُکشیفراسوی»نیک«و»بد«

»قتل میترا استاد« به دست محمدعلی نجفی، شهرداری سابق تهران در منزل مسکونی اش البته نه آخرین »زن کُشی« در ایران 
که آخرین قتل یک زن به دست یک مرد بود که بازتاب خبرش در رسانه های ایران و جهان به جهت پیوندی که نجفی با دنیای 
سیاست داشت، ابعاد گسترده ای به خود گرفت. عنوان »جاسوسی« با برچسب »پرستو« بودن میترا استاد یا ارتباط او با مردی 
دیگر یا احتمال وجود این رابطه از دایل وقوع این قتل بود که گاه در رسانه های مختلف و گاه از زبان شهردار پیشین تهران شنیده 
شد. گرچه با گذشت یک ماه ونیم از وقوع این قتل هنوز صحت این ادعاها از سوی منابع قضایی به اثبات نرسیده اما آنچه که 
حداقل از روایت های سطحی این قتل مرموز به ذهن متبادر می شود، ماندن آقای شهردار میان شک و یقین نسبت به این اتهامات 
بوده که قتل میترا استاد را رقم زده است. دایلی که به گفته حسن محدثی گیلوایی، استادیار گروه جامعه شناسی واحد تهران 

مرکزی دانشگاه آزاد اسامی اغلب زن کُشی ها را در سراسر جهان رقم می زند.

 معمواً 

زن کشی ها به 

غیر از مواردی که 

ناشی از فرهنگ 

قبیله ای رخ داده، 

بدون نقشه قبلی 

و در پی اعمال 

خشونت رخ  داده 

است. برخاف 

زن کشی اما 

شوهرکشی اغلب 

با نقشه از پیش 

تعیین شده و با 

همدستی افراد 

دیگری و به دنبال 

طرح ریزی اتفاق 

می افتد

Dastani2000@gmail.com
زهرا داستانی



خبر

فراخوان جشنواره قصه گویی 

منتشر شد

فراخوان بیست ودومین جشنواره بین المللی 
قصه گویی با شعار »آینده ساختنی است« از 
سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

منتشر شد.
امور  و  روابط عمومی  اداره کل  گزارش  به 
بین الملل کانون، این دوره از جشنواره در دو 
بخش قصه گویی صحنه ای و 9۰ ثانیه ای آذر 
صحنه ای  بخش  که  می شود  برگزار   1۳98
و  است  بین الملل  و  ملی  مسابقه  شامل 
شرکت کنندگان بخش مسابقه ملی دختران و 
پسران )نوجوانان 12 تا 18 سال(، زنان و مردان 
)18 سال به باا( و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها 
هستند. همچنین در بخش مسابقه بین الملل 
بیست ودومین جشنواره بین المللی قصه گویی 
برگزیدگان 21 دوره گذشته جشنواره قصه گویی 
و  بین الملل  و  ملی  منطقه ای،  مراحل  در 
در  اجرا  سابقه  دارای  مجریان  و  قصه گویان 
رسانه ملی و تئاتر کشور به همراه داوطلبان 

سایر کشورها می توانند شرکت کنند.
بر اساس این فراخوان، بخشی از شیوه های 
قصه گویی صحنه ای شامل کاسیک )سنتی(، 
قصه هایی از روزگاران کهن، تاریخ، سنت ها، 
مذهب، آداب، قهرمانی ها و… از منابع شفاهی 

یا کتبی است که بدون ابزار اجرا می شود.
در  صحنه ای  قصه گویی  از  دیگری  بخش 
)نوآورانه(  مدرن  قصه گویی  به  جشنواره  این 
جشنواره  دبیرخانه  و  است  یافته  اختصاص 
توضیح داده که این بخش شامل قصه هایی 
با  آواز  ترانه،  گفت وگو،  صورت  به  که  است 
موسیقی یا بدون آن، با تصویر و سایر ابزارهای 
خاق از منابع شفاهی یا کتبی انتخاب و اجرا 
به  قصه گویی  خبر،  این  اساس  بر  می شود. 
صورت تک نفره و در مدت زمان حداکثر 1۵ 
دقیقه و تصویربرداری از قصه گویی در نمای 
باز از جمله شرایط شرکت در بخش صحنه ای 

است. 

چندی پیش معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
خبری منتشر کرد که بر اساس آمار مجوزهای دفتر موسیقی در 
بهار امسال، ۴9۵ تک آهنگ از دفتر موسیقی برای انتشار مجوز 
گرفته اند و بنابراین به طور میانگین در هر روز پنج تک آهنگ، مجوز 
انتشار گرفته است. نکته قابل توجه آنکه در سه ماهه نخست سال 

گذشته 2۷۷ تک آهنگ مجوز انتشار گرفته بود.
اما اگر نگاهی به آلبوم های مجوز گرفته بیندازیم به نکات قابل 
تأملی پی می بریم. همچنین در این سه ماه ۷۶ آلبوم موسیقی و 
یک آلبوم تصویری مجوز انتشار گرفتند در حالی که سه ماهه 
نخست سال گذشته 91 آلبوم موسیقی و سه آلبوم تصویری مجوز 

انتشار گرفته بودند.
در بهار امسال ۴8 نماهنگ مجوز گرفتند و در بهار سال گذشته 

۶۰ نماهنگ مجوز انتشار گرفته اند.
همه این آمارها نشان از افزایش قابل توجه تک آهنگ ها و کاهش 
معنی داری تعداد آلبوم های مجوز گرفته دارد. حیدر کاکی، نوازنده 
تار، تنبور و سه تار معتقد است تک آهنگ ها بیشتر برای تبلیغات 
هنرمند استفاده می شود تا اینکه دارای بار هنری و حتی اقتصادی 
باشند او با اشاره به عدم رعایت کپی رایت در کشور به ایسنا گفته 
است: »در ایران قانون کپی رایت رعایت نمی شود. درنهایت نیز 
هزینه هایی که هنرمند برای ساخت آلبوم خود یا حتی تک آهنگ 
صرف می کند، بازنمی گردد و ممکن است حتی باعث نابودی او 
شود. در حال حاضر کمتر هنرمندی قصد انتشار آلبوم دارد؛ مگر 
اینکه بخواهد خود را معرفی کند چون این کار از هر زاویه ای که به 
آن نگاه کنید برابر با ضرر مالی هنرمند است. از طرفی اگر هنرمند 
قصد برگزاری کنسرتی داشته باشد از مجموع تک آهنگ هایی که 
منتشر کرده برای اجرا استفاده می کند و دیگر نیازی به انتشار 

آلبوم نیست«.
رضا مهدوی، نوازنده سنتور و کارشناس موسیقی نیز در این 
زمینه با کاکی هم عقیده است. او گفت: »سایت های دانلود قانونی 
آهنگ مانند »بیپ تونز« که اخیراً وارد عرصه شده اند، نتوانسته اند 
زیرساخت های  چراکه  کنند؛  فرهنگ سازی  را  کپی رایت  خیلی 
درستی ندارند، تجربی به این محیط می رسند و از مشاوران و اتاق 

فکر خوبی بهره مند نیستند«.
البته مهدوی، دایل دیگری را هم در کاهش تعداد آلبوم ها مؤثر 
می داند. او گفت: »دلیل دوم به روند رو به نابودی صنعت موسیقی 
در ایران بازمی گردد. در حال حاضر بخش زیادی از موسیقی ما 
توسط مافیا اداره می شود؛ مافیا نیز بیشتر به اجراهای صحنه ای 
اهمیت می دهند و فروش سنتی سی دی برای آنها جایگاهی ندارد؛ 
به همین دلیل درآمد کنسرت ها در حساب های بانکی آن ها دپو 

می شود و در اقتصاد موسیقی به گردش درنمی آید«.
او دلیل سوم گرایش هنرمندان موسیقی به انتشار تک آهنگ 
به  گرایش شان  و  جدی  موسیقی  از  مردم  نکردن  استقبال  را 

موسیقی های دم دستی و دست پایین برشمرد.
 مهدوی اضافه کرد: »زمانی که رسانه ها از موسیقی نواحی و 
سنتی حمایت نکنند، در نهایت موسیقی های دم دستی جای آن ها 
را خواهد گرفت؛ از آنجایی که مردم ما چون چشم و گوش شان 
به رسانه های رسمی و غیررسمی است، فکر می کنند هنر درست 

همین مواردی است که می بینند و می شنوند.«
اما این اتفاق یعنی افزایش تعداد تک آهنگ ها در مقابل کاهش 
تعداد آلبوم ها چه تاثیری در روند موسیقی کشور خواد داشت؟ 
کاکی معتقد است این روند باعث ایجاد سیری نزولی در موسیقی 
خواهد شد. او گفته است: »دولت تفاوتی بین موسیقی سنتی 
و پاپ قائل نیست؛ این در حالی است که باید حمایت بیشتری 
از موسیقی ملی نشان دهد. در تمام دنیا از کسی که در عرصه 
موسیقی ملی کشور خود فعالیت می کند، حمایت هایی می شود 
که موسیقی ملی آنجا را حفظ کند؛ به عنوان نمونه به او سالن 
رایگان جهت اجرا می دهند یا اینکه برایش حقوق در نظر می گیرند؛ 

ولی متأسفانه در ایران اینگونه نیست. در نتیجه همه این موارد 
باعث می شود هنرمند دیگر برای انتشار فیزیکی آلبومی که برایش 
سود مالی ندارد تاش نکند و تنها به انتشار چند تک آهنگ و در 
نهایت اجرای یک کنسرت بسنده کند. به همین دلیل موسیقی ما 

دچار یک سیر نزولی خواهد شد و پیشرفت نخواهد کرد.
اما نقش وزارت ارشاد به عنوان نهاد نظارتی که وظیفه اعطای 
مجوزها بر عهده او است در این امر چگونه است؟ آیا ممکن  است 
این اتفاق ناشی از سیاست گذاری های این وزارتخانه باشد؟ کاکی 
معتقد است وزرات ارشاد خودش را از ماجرا کنار کشیده است. 
او گفت: »ارشاد با حمایت از موسیقی های جدی تر می تواند چرخ 
اقتصاد موسیقی های سنتی و محلی را به کار بیندازد. در واقع 
می تواند سالن رایگان یا با تخفیف در اختیار آنها قرار دهد و اگر 
قرار است 1۰ درصد از سود مالی اجرای یک کنسرت پاپ را که در 
یک سالن چند هزار نفری اجرا می کند بردارد، نباید همین سیستم 
را برای کنسرت های اقوام که در سالن های کوچک تر اجرا می کنند 

نیز پیاده کند«.
مهدوی نیز معتقد است وزارت ارشاد بیشتر درگیر بروکراسی 
افزود:  این باره  در  او  هنرمندان.  از  حمایت  و  نظارت  تا  است 
»حاکمیت و صاحبان قدرت مانند وزارت ارشاد که بر اساس قانون 
اساسی وظیفه آن ها سیاست گذاری، نظارت و حمایت از هنر و 
هنرمندان است، بیشتر به کاغذ بازی و بروکراسی اداری می پردازد 
دنیا جلوه گری  در  روزه  که هر  برای موضوعات مهمی  اینکه  تا 
می کند و ما ناگزیر تابع آن می شویم، ساختار و نظامی کارآمد را 
طراحی کند و برنامه ریزی های درست داشته باشد. وزارت ارشاد 
باید سعی کند جایگاه حقیقی هنر و به خصوص موسیقی را به 
مردم تفهیم کند و برای این کار نیز باید از مدارس شروع کند. 
شرایط کنونی به گونه ای است که به مرور هنرمندان واقعی کنار 
گذاشته خواهند شد و شبه هنرمندانی که بین 18 تا 2۵ سال سن 
دارند جایگزین آن ها می شوند. این افراد توسط تکنولوژی خودشان 
حضورشان  هرچند  حال  می کنند،  عرضه  موسیقی  بازار  به  را 
کوتاه مدت باشد ولی در همان دوره اغنا و ارضا می شوند و به مثابه 

شخصی خود می رسند«.
ناسالم  موسیقی های  زیاد  »حجم  گفت:  همچنین  مهدوی 
بی هویت، کم هویت، موسیقی های به دنبال هویت را که به صورت 
تک ترک منتشر می شوند، سهل انگاری مسئوان ذی ربط و اهمیت 
ندادن آنها به این موضوعات را از جمله دایل از بین رفتن فرهنگ 
ایرانی به حساب آورد و این نوع موسیقی ها به دلیل تبعیت نکردن 

از اصول و قواعد، سریع از عرصه بیرون می روند«.
او همچنین با اشاره به اهمیت استفاده از کارشناسان و نقش 
موثر آن ها در بهبود وضعیت افزود: »مدیران موسیقی و هنری 
در وزارت ارشاد باید جلساتی را با بزرگان و متفکران برگزار کنند 
حرف ها  این  دوره  چون  بردارند؛  کاغذبازی  و  امضا  از  دست  و 
دیگر تمام شده است. از طرفی زمانی که افراد نخبه و کاربلد از 
پست های اداری و مهم دولتی برکنار شوند جا برای افراد ناتوان باز 
خواهد شد و عرصه های مهم در کشور لطمه خواهد دید. وزارت 
ارشاد و فرهنگ اسامی مجبور می شود به واسطه فشارهای برخی 
از شرکت های خصوصی که عموماً تنها دنبال پول سازی هستند، 
به کارهای ضعیف مجوز بدهد. این امر باعث شده که یک نهاد 
دولتی تابع بخش خصوصی و پول ساز شود در صورتی که باید 
مجموعه ای مانند وزارت ارشاد سیاست گذاری سالیانه داشته باشد 
و ارائه محتوا کند و بخش خصوصی با نظارت ارشاد سرمایه گذاری 

و خلق اثر داشته باشد«.
شاید این روزها با توجه به عدم رعایت کپی رایت ،دیگر انتشار 
آلبوم چندان توجیه اقتصادی نداشته باشد اما شاید بهتر باشد به 
جای پاک کردن صورت  مسئله و استفاده از راه های میان بر، کمی به 
فکر فرهنگ سازی در این عرصه باشیم تا موسیقی های باکیفیت تر 

و ماندگارتری تولید شود!

چرا تعداد تک آهنگ ها در مقابل تعداد آلبوم ها  چنین پیشتاز است؟

میانبرهایناکارآمد
گروه فرهنگ و هنر - مدت هاست که چندان خبری از انتشار آلبوم های موسیقی نیست اما تا دل تان بخواهد تک آهنگ در فضای 
اینترنت وجود دارد. خواننده ها هم به پشتوانه همین تک آهنگ ها تورهای گسترده کنسرت برگزار می کنند اما چه شده که دیگر نه 

خواننده ها و نه تهیه کنندگان موسیقی عاقه چندانی به انتشار آلبوم  ندارند؟

شاید بهتر 

باشد به جای 

پاک کردن 

صورت  مسئله 

و استفاده از 

راه های میان بر، 

کمی به فکر 

فرهنگ سازی 

در این عرصه 

باشیم تا 

موسیقی های 

باکیفیت تر و 

ماندگارتری 

تولید شود!
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مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاءدار و تعهدآور بانکی و نامه های 

عادی با امضاءآقای علی جنگانی)نائب رئیس هئیت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری دهدشت )525025(

اگهی تغییرات شرکت دنیز ساحل قشقایی سهامی خاص به شماره ثبت 

4636 و شناسه ملی 10861746715 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1398/02/08 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات 

مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصاح گردید اداره 

کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یاسوج )528578(

خلیفه  فرزند  تلگرد  پور  مندنی  رمضان  اقای  اجرایی   اخطار  درخصوص 

وقت  وجه  مطالبه  بر  کمیجانی  مرادی  دو  هر  ارش   -2 1-ارمین  خواندگان  علیه 

احکام   اجرای  شعبه  در  کثیرااانتشار   نامه  روز  در  اگهی   نشر  تاریخ  به  اجرا  

اجرا  روز  جهت  صدرالذکر  خواندگان  از  بدینوسیله  گردید۰  وقت  تعیین  شورا 

است اگهی  نشر  از  پس  روز  ده  اجرا  آید((تاریخ  بعمل  دعوت  شعبه   دراین 

محمدزاده

مسئول دفتر شعبه اول شورای  حل اختاف چرام

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000608  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم حمیــده حســین رضایــی ماهانــی فرزنــد صفر بشــماره شناســنامه 224 صــادره از 
ماهــان در یــک بــاب بنــای احداثــی شــیروانی نیمــه تمــام مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 530 مترمربــع پاک 
10113 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 2617 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 
کرمــان واقــع در ماهــان خیابــان شــهید رجایــی شــرقی خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت 
بنــت الهــدی صابرماهانــی و تابنــده عســکری زاده  محــرز گردیــده اســت. شــایان بذکــر اســت  قبــا در روزنامــه 
آوای ماهــان بــه شــماره 372- 98/3/2 منتشــر کــه در آگهــی مذکــور مســاحت ملــک اشــتباها 425 قیــد گردیــده 
اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مدت 
یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضای مــدت مذکور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/22                       

سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و اماک ماهان

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1397603190060001477  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم اعظــم کاراموزیــان فرزنــد محمــود بشــماره شناســنامه 237 صــادره از کرمــان 
مــوازی نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ خانــه قدیمــی مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 2525 مترمربــع پــاک 
799 فرعــی از یــک اصلــی بخــش 5 کرمــان واقــع در ماهــان خیابــان رجایــی غربــی کوچــه بیــدار خریــداری از 
مالــک رســمی حمیــد کانتــری خاندانــی  محــرز گردیــده اســت. شــایان بذکــر اســت  قبــا طــی آگهــی شــماره 
366- 97/12/1 روزنامــه آوای ماهــان منتشــر کــه در آگهــی مذکــور مســاحت ملــک اشــتباها 2505 مترمربع  قید 
گردیــده اســت . لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به 
مــدت یــک مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/22                       

سید رضا انصاری - رئیس ثبت اسناد و اماک ماهان

مفقودی 
ســند و بــرگ ســبز خــودرو پــژو  تیــپ پــارس رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل 1385 بــه شــماره پــاک 45-188ق 39  
بــه شــماره موتــور 12485138763 و شــماره شاســی 1936349 بــه نــام مصطفــی وزیــری نســب فرزنــد علــی بــا کد 

ملــی 2991652144 مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط اســت .
استان کرمان 

مفقودی 
ســند واگــذاری یــک قطعــه زمیــن بشــماره 390 واقــع در روســتای اختیــار آبــاد شهرســتان کرمــان بــه مســاحت 
360 متــر مربــع بــه نــام ســیمین قریشــی فرزنــد ســید محمدباقــر بــه شــماره شناســنامه 528 صــادره ازکرمــان  

مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت 
استان کرمان 

مفقودی زنجان
ســند کمپانــی و برگــه ســبز خــودروی ســواری وانــت پیــکان  مــدل 87  بــه شــماره پــاک 87 – 954 د 48 و 
شــماره موتــور  11487029363 شــماره شاســی NAAA46AA08G019913  بنــام هــادی محمــدی مفقــود 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .
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اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000390  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم پرویــن معیــن الدینــی فرزنــد ابراهیــم بشــماره شناســنامه 142 صــادره از موازی 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر مغــازه بــه مســاحت ششــدانگ 460 مترمربــع پاک 
5081 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 305 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 کرمــان 
واقــع در ماهــان خیابــان امــام روبــرو بخشــداری خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت ابراهیــم 
معیــن الدینــی و اصغــر تــرک زاده کاراموزیــان محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســندمالکیت صادرخواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3696 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000340  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم مهدیــه موائــی ماهانــی فرزنــد رمضــان بشــماره شناســنامه 7588 صــادره از در 
یــک بــاب خانــه قدیمــی بــه مســاحت 180 مترمربــع پــاک 10283 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک 891 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 ماهــان واقــع در ماهــان خیابــان امــام کوچــه 42 خریــداری 
از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت ایــران تقــی زاده ماهانــی محــرز گردیــده اســت. لــذا به منظــور اطاع 
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3697 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860313015000175 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک قــره ضیاالدیــن تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض آقــای میــر احمــد موســوی جعفــر کنــدی فرزند میــر علــی اصغــر بشــماره شناســنامه 4930035422 
صــادره از قــره ضیــا الدیــن در یــک قعطــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 10090 متــر مربــع پــاک فرعــی از 36 
اصلــی خریــداری از مالــک رســمی آقــای میــر ســتار موســوی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو 
نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/04/06      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/04/22

رئيس ثبت اسناد و اماک چایپاره – مصطفی شرفخانی      3783

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــر رای شــماره 139760318008004910 -1397/12/16 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف  براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض محمــود احمــدی افرمجانــی فرزنــد غامعلــی بشــماره شناســنامه 6 صادره از رودســر 
در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت 830/63 متــر مربــع بــه شــماره پــاک 
49 فرعــی قســمتی از پــاک یــک فرعــی از 126 اصلــی بخــش 29 گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صــورت انقضــای مدت  

مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/5/5

رئيس اداره ثبت اسناد رودسر - حسنعلی پاک مهر     4218

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860306267000465-1398/03/26 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مشــهد ناحیــه چهار 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای کامــران گل بــاخ فرزنــد شــکر الــه بشــماره شناســنامه 95 صــادره از 
مشــهد در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 100 متــر مربــع قســمتی از پــاک 46384 فرعــی از 175 
اصلــی واقــع در قاســم آبــاد خراســان رضــوی بخــش ده حــوزه ثبــت ملــک مشــهد ناحیــه چهــار از محــل مالکیــت 
عبــاس معاملــه گــر خیبــری محــرز گردیــده اســت.لذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز آگهــی 
مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 

در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22        تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/05/06

رئيس ثبت اسناد و اماک منطقه 4 مشهد  – محمد مقدسی چوینلی     4122

شماره مزایده:139804326033000068
تاریخ ثبت:1398/02/29

متن آگهی مزایده 
آگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول پرونــده اجرایــی کاســه 9700169 بــه موجــب پرونــده اجرائــی کاســه فوق ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان مخروبــه پــاک ثبتــی شــماره 1475/2 بمســاحت 542/68 متــر مربــع و یکبــاب ســاختمان مخروبــه 
پــاک ثبتــی شــماره 1475/3 بخــش 2 همــدان بمســاحت 21/25 متــر مربــع هــر دو بنشــانی : همــدان خیابــان شــهدا 
بلــوار نظــر بیــک جــوان کوچــه کامیــار بــن بســت حســینی و ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان طبقــه 3 پــاک ثبتــی 
1/22887 حومــه ســه همــدان بمســاحت 117/37 متــر مربــع کــه 3/12 متــر بالکــن مــی باشــد و بــه نشــانی: همــدان 18 
متــری شــکریه جنــب مدرســه ســما مجتمــع پــرواز طبقــه ســوم  حــدود و مشــخصات پــاک ثبتــی 1/22887 حومه ســه 
عبــارت اســت از: شــماا: در پنــج قســمت کــه قســمت دوم آن غربــی اســت اول درب و دیــوار بطــول 1/96 متــر بــه راهــرو 
دوم دیواریســت بطــول 0/09 متــر بــه راهــرو ســوم دیواریســت بطــول 0/48 متــر بــه راه پلــه مشــاعی چهــارم دیواریســت 
بــه طــول 4/65 متــر بــه راه پلــه مشــاعی پنجــم دیواریســت بــه طــول 0/90 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی  شــرقا در پنج 
قســمت کــه قســمتهای دوم و چهــارم آن جنوبــی اســت اول دیــوار و پنجــره اســت  بطــول 5/62 متــر بــه فضــای حیــاط 
مشــاعی دوم دیواریســت بطــول 0/37 متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی ســوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول 6/05 متــر بــه 
فضــای حیــاط مشــاعی چهــارم دیواریســت بطــول 0/50  بــه فضــای حیــاط مشــاعی پنجــم نــرده ایســت بــه طــول 2/08 
متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی جنوبــا در ســه قســمت اول دیواریســت بــه طــول 0/82 متــر بــه ملــک مجــاور شــماره 
3930 فرعــی دوم دیوارســت بطــول 1/31 متــر بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاورای آن ملــک مجــاور شــماره 3930 
فرعــی قــرار دارد ســوم دیواریســت بطــول 10/42 متــر بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاورای آن ملــک مجاور شــماره 
3930 فرعــی قــرار دارد غربــا دیواریســت بطــول 10/27 متــر بــه ملــک مجــاور شــماره 22317 فرعــی کــف با ســقف طبقه 
دوم اشــتراکی اســت و ســقف بــا کــف طبقــه چهــارم اشــتراکی اســت حــدود و مشــخصات پارکینــگ عبارتســت از شــماا 
خــط فرضــی بمحوطــه مشــاعی بطــول 5/00 متــر شــرقا خــط فرضــی بمحوطــه مشــاعی بطــول 2/50 متــر و جنوبــا خــط 
فرضــی بــه محوطــه مشــاعی بطــول 5/00 متــر غربــا خــط فرضــی بمحوطــه مشــاعی بطــول 2/50 متــر کــف روی عرصــه 
مشــاعی اســت ســقف بــا کــف طبقــه اول اشــتراکی اســت حــق عبــور بــرای پارکینــگ قطعــه 4 از پارکینــگ مــورد ذیــل 
ثبــت 51412 صفحــه 26 دفتــر 369 بــه شــماره چاپــی 408740 بنــام علــی ســاعتی ثبــت شــده اســت و طبــق نظــر 
هیــات ســه نفــره کارشناســان رســمی مــورخ 97/9/17 دارای آسانســور و پوشــش دیوارهــا کاغــذ دیــواری و کــف واحــد 
کل واحــد و آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمــام تازیــر ســقف ســرامیک شــده و دارای کابینــت ام دی اف حــدودا 10 
متــر و دارای دو خــواب و سیســتم گرمایــش پکیــج و ســرمایش کولــر آبــی مــی باشــد و اســکلت ســاختمان فلــز و ســقف 
کامپوزیــت و نمــای ســاختمان آجــر بــا ســنگ تراورتــن و قدمــت ســاختمان حــدودا 51 ســال و دارای انشــعابات آب و بــرق 

و گاز مجــزا مــی باشــد و بــه مبلــغ 5/150/000/000 ریــال ارزیابــی شــده اســت.
2-حــدود ومشــخصات پــاک ثبتــی 1475/2 بخــش 2 همــدان: شــماا دیــوار بــه دیــوار بطــول 16/13 متــر بــه شــماره 
1505 فرعــی شــرقا در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول 33/23 متــر بــه 1475 اصلــی دوم درب و دیــوار 
بطــول 2/50 متــر بــه شــماره 3 فرعــی از 1475 اصلــی جنوبــا دیــوار بــه دیــوار بطــول 13/21 متــر بــه شــماره یــک 
فرعــی از 1475 اصلــی غربــا در دو قســمت اول دیواریســت مشــترک بطــول 11/40 متــر بــه شــماره 1514 فرعــی دوم 
دیواریســت مشــترک بطــول 26/87 متــر بــه شــماره 1514 و مســاحت 542/68 متــر مربــع کــه ســه دانــگ بنام اســداله 
بابایــی مــراد فرزنــد عبدالــه ش ملــی 3871773281 صفحــه 129 دفتــر 30 و شــماره ثبــت 3318 و ســه دانــگ بنــام 
محمــد ایــزدی فرزنــد محمدرضــا ش ملــی 5719620427 دفتــر 116 صفحــه 155 ذیــل شــماره 41053 ثبــت و ســند 
مالکیــت صــادر شــده اســت و طبــق نظــر هیــات ســه نفــره کارشناســان رســمی مــورخ 97/10/14 بــا حــق اســتفاده از 
آب و حــق العبــور از دروازه خانــه شــماره 1475 بــا اســتقرار شــمالی و اعیانــی مخروبــه بــا کاربــری مســکونی و براســاس 
نظــر شــفاهی شــهرداری منطقــه 3 همــدان قســمتی از عرضــه در طــرح معبــر مــی باشــد و بمبلــغ 3/300/000/000 
ریــال ارزیابــی گردیــده اســت.3- حــدود و مشــخصات پــاک ثبتــی 1475/3 بخــش 2 همــدان عبارتســت از شــماا: 
بدیــوار بطــول 8/50 متــر بــه باقیمانــده 1475 اصلــی شــرقا دیــوار بطــول 2/50 متــر بــه پــاک مذکــور جنوبــا درب و 
دیــوار بطــول 8/50 متــر بــه کوچــه خــاص دوم بدیــوار خانــه شــماره یــک فرعــی از 1475اصلــی غربــا: بــه دیــوار بطــول 
2/50 متــر بــه شــماره 2 فرعــی از 1475 اصلــی در قســمت غــرب حــد فاصــل خــط مســتقیم مفروض اســت بمســاحت 
21/25 متــر مربــع و ذیــل صفحــه 41 دفتــر 86 ثبــت شــماره 32472 بنــام مهــدی بابائــی فرزنــد اســد الــه ش ملــی 
3871129364 ثبــت و ســند مالکیــت صــادر شــده اســت و طبــق نظــر هیــات ســه نفــره کارشناســان رســمی مــورخ 
97/10/14 فاقــد اعیانــی میباشــد و طبــق نظــر شــفاهی شــهرداری منطقــه 3 همــدان قســمتی از عرصــه در طــرح معبر 
اســت و بمبلــغ 130/000/000 ریــال ارزیابــی گردیــده اســت. هــر ســه پــاک فــوق الذکــر تحــت شــماره 27843 مــورخ 
94/12/22 دفتــر خانــه 72 اســناد رســمی همــدان در رهــن اتحادیــه تعاونــی کشــاورزی دامــداران همــدان قــرار گرفتــه 
اســت. و از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه مــورخ 98/5/13 در اداره اجــرای اســناد رســمی همــدان واقــع در همــدان 
ســعیدیه بــاا نبــش بلــوار غنــی زادیــان ســاختمان اداره اســناد و امــاک اســتان همــدان طبقــه اول واحــد اجــرا از طریق 
مزایــده بــه فــروش مــی رســد.مزایده از مبلــغ کارشناســی شــروع و بــه بااتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی 
شــود. ازم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک 
و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره 
تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در 
صــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و 
نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایده تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری 

بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.م الــف:537
تاریخ انتشار: 98/4/22

رئيس اداره اجرای اسناد رسمی همدان - جال حدادی     4224

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسميآگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/دوم موض ــماره 139860319006000330  هی ــر رای ش براب
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان  ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق
ــماره  ــی بش ــد عل ــی فرزن ــی زاده ماهان ــاس حاج ــم عب ــی آقای/خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
شناســنامه 2980013439 صــادره از ماهــان در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 350 مترمربــع پــاک 10278 
فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 2497 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 کرمــان 
ــم از محــل مالکیــت عبــاس و  ــداری از مالــک رســمی آقای/خان ــاد خری واقــع در ماهــان شــهرک عبــاس آب
حســین عبدالرحیمــی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3686 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض ــماره 139860306267000235-1398/02/25 هی ــر رای ش براب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــند رســمی مســتقر در واح ــد س ــاختمانهای فاق ــی اراضــی و س ــت ثبت وضعی
مشــهد ناحیــه چهــار تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای علــی رضــا واحــدی فرزنــد غــام حســین 
ــه  ــداری ب ــر دام ــاب  ســاختمان مشــتمل ب ــک  ب ــاران در ششــدانگ ی بشــماره شناســنامه 1 صــادره از چن
مســاحت 1422/35 متــر مربــع قســمتی از پــاک شــماره 57- اصلــی واقــع در فخــر آبــاد خراســان رضــوی 
ــی فخــر  ــد حســن توکل ــت محم ــار از  محــل مالکی ــه چه ــک  مشــهد ناحی ــت مل ــوزه ثب ــازده ح بخــش ی
ــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در  ــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  ب ــذا ب ــاد محــرز گردیــده اســت. ل آب
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/4/22        تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/05/06

رئيس ثبت اسناد و اماک منطقه 4 مشهد  – محمد مقدسی چوینلی      4123

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860318008000960 -1398/04/04 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ملــک رودســر تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی بهــروز احمــدی فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه 
1390 صــادره از رودســر در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت 198/80 
متــر مربــع بــه شــماره پــاک 5590 فرعــی  قســمتی از 613 فرعــی از ســنگ 84 اصلــی بخــش 29 گیــان 
خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 15 روز 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/5/5

رئيس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر     4220

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139760318008004909 -1397/12/16 هیــات اول / دوم موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــه شــماره  ــی ب ــد غامعل ــی فرزن ــر احمــدی افرمجان ــی اکب ــارض عل ــه بامع ــات مالکان ــک رودســر تصرف مل
ــه  ــه ب ــه و محوط ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــر در چه ــادره از رودس ــنامه 802 ص شناس
مســاحت 830/63 متــر مربــع بــه شــماره پــاک 49 قســمتی از پــاک یــک فرعــی از 126 اصلــی بخــش 29 
گیــان خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت  بــه فاصلــه 
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت ب
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت  مذکــور  و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 98/4/22    تاریخ انتشار نوبت دوم: شنبه 98/5/5

4219 رئيس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر     

اداره کل ثبت اسنادواماک استان بوشهر
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت ملگ کنگان 

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13ائی ــون وم ــاده 3قان ــوع م ــی موض اگه
واراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی برابــررای شــماره 139760324006000663هیــات 
ــمی  ــاختمانهای فاقدسندرس ــی وس ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض
مســتقردرواحدثبتی حــوزه ثبــت ملــک کنــگان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی اقــای علــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگان دری ــادره ازکن ــنامه 2744ص ــماره شناس ــد عبدالعزیزبش ــی فرزن ابراهیم
ــع درکنــگان  ــی واق ــع مفروزومجــزی شــده ازپــاک 442فرعــی از3اصل مســاحت 299.50مترمرب
ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــت لذاب ــده اس ــتضعفان محرزگردی ــمی بنیادمس ــک رس ــداری ازمال خری
مراتــب دردونوبــت بــه فاصلــه 15روزاگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 
ــه  ــن اگهــی ب ــخ انتشــار اولی ــد ازتاری ــی توانن ســندمالکیت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند م
ــک  ــدت ی ــرف م ــید ظ ــذ رس ــس ازاخ ــلیم وپ ــن اداره تس ــه ای ــودرا ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دوم م
ــی  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــت خودراب ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه ازتاری م
ــندمالکیت  ــررات س ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص اس

ــف 209 ــد. م ال صادرخواهدش
تاریخ انتشارنوبت اول:1398/4/22

تاریخ انتشارنوبت دوم:98/5/6
4239 اميرحسين شعبانی رئيس ثبت اسنادواماک کنگان 

آگهــی تغییــرات شــرکت مصــرف کننــدگان فرهنگیــان 
شهرســتان میانــه شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت 163 و شناســه 
ــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی  ــی 10200018826 ب مل
عــادی ســالیانه مــورخ 1397/04/24 و مجــوز شــماره 4491 مورخه 
ــه  ــتان میان ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون ، کار و رف  97/5/17اداره تع
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : صــورت هــای مالــی و بیــان ســال 
96 مــورد تصویــب قــرار گرفــت . ناصــر ســرچمی بــه شــماره ملــی 
1530222966 جلیــل برزگــری بــه شــماره ملــی 1530206510 
صــادق صفــری بــه شــماره ملــی 153263164 به ســمت بازرســان 
اصلــی ســید ســجاد حســینی بــه کــد ملــی 1532574053 بهــروز 
بخشــی بــه کــد ملــی 1532607350 بــه ســمت بازرســان علــی 

البــدل بــرای مــدت ســال مالــی 97 تعییــن گردیدنــد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربایجان شرقی 

4186 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری ميانه )525603( 

ــا  ــتحکام بن ــازان اس ــان س ــرکت بنی ــرات ش ــی تغیی آگه
ــه شــماره ثبــت 10498 و شناســه  شــرکت ســهامی خــاص ب
مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   14006048945 ملــی 
عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ1397/03/01  
ــاده 147 ایحــه  ــت م ــا رعای ــل اتخــاذ شــد : ب تصمیمــات ذی
ــی  ــکیا بیگ ــم ش ــب خان ــه ترتی ــارت ب ــون تج ــی قان اصاح
کــد ملــی )3720562492( و آقــای ســمکو بیگــی کــد ملــی 
ــه ســمت بازرســین اصلــی و علــی البــدل  )3720786382( ب
ــر  ــه کثی ــدند. روزنام ــاب ش ــی انتخ ــال مال ــدت یکس ــرای م ب
ــاب  ــرکت انتخ ــای ش ــی ه ــت درج آگه ــکار جه ــار ابت ااانتش
ــی  ــای مال ــان و صورته ــود و زی ــاب س ــه و حس ــد. ترازنام ش

ــت. ــرار گرف ــب ق ــورد تصوی ــه 29/12/1396م ــی ب منته
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سنندج )526748(    4205

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسميآگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/دوم موض ــماره 139860319006000258  هی ــر رای ش براب
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانــه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم علــی خانــی کوثــر خیــزی فرزنــد مهــدی بشــماره شناســنامه 4150 صــادره از در 
یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 700 مترمربــع پــاک 3113 فرعــی از یک اصلــی مفــروز و مجزی 
شــده از پــاک 1753 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 6 کرمــان واقــع در محــی آبــاد بلــوار شــهید حســین 
محمــدی خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت ســیروس یــزدان پنــاه احــد از ورثــه افراســیاب 
یــزدان پنــاه محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3690 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000255  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم یوســف شــریف پــور فرزنــد اســکندر بشــماره شناســنامه 3 صــادره از در یــک باب 
خانــه بــه مســاحت 325 مترمربــع پــاک 3112 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 1753 
فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 6 کرمــان واقــع در محــی آبــاد بلــوار شــهید حســین محمــدی خریــداری 
از مالــک رســمی آقای/خانــم از محــل مالکیــت ســهراب یــزدان پنــاه احــد از ورثــه افراســیاب یــزدان پنــاه  محــرز 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتی 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3691 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000143  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــات  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان تصرف اراضــی و ســاختمان هــای فاق
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم محمدعلــی خالقــی فرزنــد اصغــر بشــماره شناســنامه 294 صــادره از 
ماهــان در یــک بــاب خانــه قدیمــی مخروبــه بــه مســاحت 453 مترمربــع پــاک 10279 فرعــی از یــک اصلــی 
مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 506 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 کرمــان واقــع در ماهــان جنــب 
تکیــه ابوالفضــل خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت ورثــه کریــم پرنــاک و فاطمــه گلپــور 
ماهانــی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد 
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی 
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22
3692 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

آگهی اخطاراجرایی
مشــخصات محکــوم بــه نــام مرتضــی نــام خانوادگــی افراســیابی نــام پــدر محمــد شــغال ازاد مشــخصات منــزل 

اقامــت کنــگان شــرکت فرهنگیــان کوچــه ســوم خیابــان ســلطانی 
محکوم به

بــه موجــب دادنامــه شــماره 97/707مورخــه 97/12/12صــادره کنــگان از شــورای حــل اختــاف شــعبه 3حکم به 
مرحلــه قطعیــت رســیده ومحکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت 10/000/000ریــال اصــل خواســته هزینــه 

دادرســی بــه مبلــغ 190/000ریــال خســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ صدورچــک 96/11/1مــی باشــد
مشــخصات محکــوم علیــه نــام خدیجــه نــام خانوادگــی مــارزی نــام پــدر ملــک مشــخصات محــل اقامــت مجهــول 
المــکان محکــوم علیــه بــه موجــب مــاده 19ائیــن نامــه اجرایــی ماده181قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی 
ــی  ــار اجرای ــاغ اخط ــخ اب ــرف ده روز ازتاری ــت ظ ــف اس ــران مکل ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی وفرهنگ اجتماع
راسانســبت بــه اجــرای مفــاد حکــم اقــدام نمایــد درغیرایــن صــورت حکم جهــت اجرابــه اجــرای احکام دادگســتری 

کنــگان ارســال خواهدشــدم الــف178
شورای حل اختاف کنگان  4241

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000206  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان 
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم لیــا پارســا فرزنــد اکبــر بشــماره شناســنامه 7 مــوازی 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ خانــه بــه مســاحت ششــدانگ 326 مترمربــع پــاک 2249 فرعــی از یــک 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 424 مکــرر فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 6 کرمــان واقــع 
در جوپــار خیابــان مســجد الرســول کوچــه 4 خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم ســند انتقالــی لیــا 
پارســا از ورثــه حاجیــه بــی بــی افشــار زاده  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب 
ــه صــدور ســند  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک ــی شــود در صورت ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دو نوب
مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای ــراض، دادخواســت خــود را ب اعت

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3693 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1398603190060002021  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان 
ــماره  ــب بش ــد حبی ــادی فرزن ــم آب ــا کری ــم محمدرض ــی آقای/خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــه مســاحت ششــدانگ 326  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــوازی ســه دان شناســنامه 66 م
مترمربــع پــاک 2249 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 424 مکــرر فرعــی از یــک 
اصلــی واقــع در بخــش 6 کرمــان جوپــار خیابــان مسجدالرســول کوچــه 4  طبــق ســند انتقالــی محمدرضــا 
کریــم آبــادی زاده از خانــم لیاپارســا و ســند انتقالــی خانــم لیــا پارســا از ورثــه حاجیــه بــی بی افشــارزاده  
محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی 
شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از 
اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3694 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000391  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان 
ــماره  ــم بش ــد ابراهی ــی فرزن ــن الدین ــم معی ــم مری ــی آقای/خان ــارض متقاض ــه بامع ــات مالکان تصرف
شناســنامه 290 صــادره از مــوازی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه مشــتمل بــر مغــازه 
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــک اصل ــی از ی ــاک 5081 فرع ــع پ ــدانگ 460 مترمرب ــاحت شش ــه مس ب
ــرو  ــام روب ــان ام ــان خیاب ــع در ماه ــان واق ــع در بخــش 5 کرم ــی واق ــک اصل ــی از ی ــاک 305 فرع از پ
بخشــداری خریــداری از مالــک رســمی آقای/خانــم محــل مالکیــت ابراهیــم معیــن الدینــی و اصغــر تــرک 
ــه  ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــاع عمــوم مرات ــذا ب ــده اســت. ل ــان محــرز گردی زاده کاراموزی
15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3695 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اگهی برگ احضاریه 
نام ونام خانوادگی شرکت سیناگستر 

 محل اقامت مجهول المکان  
 محل حضور شورای حل اختاف 

وقت حضور98/5/16 
ــه شــما  ــه دادخواســت صــادق ارمــک علی ــرداد1398 جهــت رســیدگی ب ــاه م   ســاعت18  روزچهارشــنبه   م
مبنــی برمطالبــه وجــه اگراحضارشــونده بــدون عذرموجــه دروقــت مقــرر حاضــر نشــود بــرگ جلــب فرســتاده 

ــف 202 ــد  م ال خواهدش
4240 شورای حل اختاف کنگان 

آگهی مفقودی مدرک تحصيلی 
مــدرک فــارغ التحصیلــی اینجــاب آریــا پــور رمضــان فرزنــد بنــام بــه شــماره ملــی 2610075952 صــادره 
از آســتارا در مقطــع کاردانــی رشــته الکترونیــک- الکترونیــک عمومــی صــادره از واحــد دانشــگاهی تالــش – 
آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای ســما بــا شــماره ثبــت 139630500265 مــورخ 1397/06/07 مفقــود گردیــده 
و درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.                                                                                 3360

تاریخ انتشار نوبت اول:  98/3/26    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/9    تاریخ انتشار نوبت سوم: 98/4/22

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000325  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم پرویــز موحــدی فرزنــد محمدعلــی بشــماره شناســنامه 87 صــادره از ماهــان در 
ششــدانگ ســاختمان شــیروانی مشــتمل بــر باغچــه بــه مســاحت 4725 مترمربــع پــاک 3111 فرعــی از یــک 
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک 875 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 6 کرمان واقــع در جوپــار انتهای 
خیابــان مهدیــه خریــداری از محــل مالکیــت حســین موحــد  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عموم 
مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت 
متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را 
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1398/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/4/22

3684 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000337  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم اســماء محســنی ماهانی فرزنــد قاســم بشــماره شناســنامه 6070004116 صادره 
از در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 200 مترمربــع پــاک 10276 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده 
از پــاک 1355 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 کرمــان واقــع در ماهــان شــهرک همایــون خریــداری از 
محــل مالکیــت شــرکت تعاونــی فرهنگیــان  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو 
نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3685 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

آگهی مزایده اموال غير منقول 
ــماره  ــه ش ــب دادنام ــه موج ــال ب ــتری ماس ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــه 980083 اج ــده کاس ــب پرون حس
9709971830101747 -1397/10/29 صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دایــر بــر دســتور فــروش 
امــوال و مــا تــرک مرحــوم مســعود جمالــی و تقســیم بهــای حاصلــه بیــن ورثــه بــه اســامی رقیــه زارع ولــدی و 
مهرشــاد و لیــا و فرشــاد جملگــی جمالــی ملکســری و بانــو سوســن خجســته ندامانــی کــه در همیــن راســتا مــا 
تــرک مرحــوم پــس از تعرفــه و شناســایی بــه حیطــه توقیــف در آمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیــد اســت:1- از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 98 
متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مشــتمل بــر اعیانــی یــک بــاب منــزل مســکونی و یایــی بــه مســاحت 55 متــر 
مربــع از مــا تــرک مرحــوم مســعود جمالــی واقــع در ماســال روســتای دولــه مــال دارای ســند رســمی بــه شــماره 
فرعــی 425 مفــروز از 75 ســنگ اصلــی 1 بخــش 26 گیــان اعیانــی شــامل ســالن و یــک اتــاق خــواب آشــپزخانه 
ســنتی بــا ســرویس بهداشــتی مجــزی دارای امتیــاز گاز و فاقــد امتیــاز بــرق و آب کــه بــا توجــه بــه نــوع کاربــری 
و قدمــت ســاخت بنــا )35 ســال ســاخت ( ارزش کل عرصــه و اعیانــی 370/000/000 ریــال بــراورد شــده اســت 
2- ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت 292 متــر مربــع بــا کاربــری مســکونی مشــتمل بــر یک بــاب خانه 
قدیمــی غیــر قابــل ســکونت از مــا تــرک مرحــوم مســعود جمالی واقــع در دولــه مــال از توابع ماســال دارای ســند 
رســمی بــه شــماره 424 مفــرواز از 75 ســنگ اصلــی 1 بخــش 26 گیــان کــه بــا توجــه بــه موقعیــت فعلــی و نوع 
کاربــری ارزش کل ملــک 960/000/000 ریــال بــراورد شــده اســت.بنابراین مقــرر شــده  امــاک موصــوف از طریق 
مزایــده حضــوری در روز دوشــنبه مورخــه 1398/05/07 از ســاعت 10 الــی 11 در دفتــر اجــرای احکــم مدنــی 
دادگســتری ماســال بفــروش برســد. قبــل از موعــد مقــرر هــر یــک از شــرکت کننــدگان بــه دفتــر اجــرا مراجعــه و 
مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه را واریــز و رســید دریافــت نمــوده و رســید مربوطــه را بــه همــراه قیمــت پیشــنهادی 
بصــورت مکتــوب در وقــت مقــرر بــه دفتــر اجــرا ارائــه نماینــد و در خواســت افــراد بــدون پیوســت فیــش فاقــد 
اعتبــار مــی باشــد برنــده مزایــده مجموعــا مــی توانــد ده درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را تودیــع و نســبت بــه 
الباقــی ظــرف مــدت یــک مــاه اقــدام نمایــد و چنانچــه برنــده مزایــده ظــرف مــدت یــک مــاه نتوانــد باقیمانــده را 
پرداخــت نمایــد ده درصــد واریــزی پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده 
تجدیــد خواهــد شــد و وجــوه واریــزی کلیــه شــرکت کننــدگان کــه در مزایــده برنــده نشــده انــد بــه آنهــا مســترد 
خواهــد شــد و همچنیــن کســانی کــه تمایــل بــرای شــرکت در مزایــده را دارنــد مــی تواننــد  تــا 5 روز قبــل از 

برگــرازی مزایــده بــه دفتــر اجــرا مراجعــه تــا مقدمــات بازدیــد بعمــل آیــد.
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری ماسال مدنی       4233

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000234  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت ملــک ماهــان تصرفــات مالکانه 
بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم محمدحســین کردســتانی ماهانــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 61 صــادره 
از ماهــان در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 345 مترمربــع پــاک 10263 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی 
شــده از پــاک 316 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 کرمــان واقــع در ماهــان ابتــدای خیابــان جهــاد روبرو 
ملــک تامیــن اجتماعــی خریــداری از مالــک رســمی اقای/خانــم محل مالکیــت محمدعلی رضــوی  محــرز گردیده 
اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین 
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت در صــورت انقضای 

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3687 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 139860319006000237  هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــات  ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان تصرف اراضــی و ســاختمان هــای فاق
مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم محمدحســین کردســتانی ماهانــی فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 61 
صــادره از ماهــان در یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 26.5 مترمربــع پــاک 10262 فرعــی از یــک اصلــی مفــروز 
و مجــزی شــده از پــاک 316 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش 5 کرمــان واقــع در ماهــان خیابــان جهــاد 
ابتــدای خیابــان روبــرو ملــک ســازمان تامیــن اجتماعــی خریــداری از مالــک رســمی اقای/خانــم محــل مالکیــت 
ســید محمدعلــی رضــوی نــژاد  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی 
ــن اداره  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــن آگهــی ب ــخ انتشــار اولی ــد از تاری داشــته باشــند مــی توانن
تســلیم و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3688 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک ماهان

هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول/دوم موض ــماره 139860319006000195  هی ــر رای ش براب
ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماهــان  ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاق
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقای/خانــم مهدیــه کمالــی گوکــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 
460 صــادره از ماهــان در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 400 مترمربــع پــاک 10277 فرعــی از یــک اصلــی 
ــع در ماهــان  ــان واق ــع در بخــش 5 کرم ــی واق ــک اصل ــاک 2579 فرعــی از ی ــروز و مجــزی شــده از پ مف
ــره  ــم حســب ااظهــار از محــل مالکیــت نی ــک رســمی آقای/خان ــداری از مال ــام کوچــه 42 خری ــان ام خیاب
حســین رضایــی  محــرز گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته 
باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم 
و پــس از اخــذ  رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
ــراض طبــق  ــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعت ــم نماین ــی تقدی قضای

مقــررات ســندمالکیت صادرخواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/4                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22

3689 سيد رضا انصاری - رئيس ثبت اسناد و اماک ماهان 

آگهــی تغییــرات شــرکت بنیــان ســازان اســتحکام بنــا شــرکت ســهامی خاص 
بــه شــماره ثبت 10498 و شناســه ملــی 14006048945 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1397/03/01  تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد 
: ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1000000000 ریــال بــه مبلــغ 1810000000ریــال 
ــده  ــال ش ــات ح ــل مطالب ــی از مح ــام 10000000 ریال ــهم بان ــم 181 س منقس

ســهامداران بــا صــدور ســهام جدیــد و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح شــد.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

4204  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری سنندج )526750( 
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سقوط مرگبار زن جوان به چاه

خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  سخنگوی 
زن  مرگبار  سقوط  از  تهران  شهرداری  ایمنی 
جوان به داخل چاهی ناایمن و بدون درپوش 

خبر داد.
سیدجال  ملکی درباره جزئیات این حادثه 
بامداد جمعه،  ایسنا گفت: ساعت 1:۵8  به 
احتمال سقوط فردی به داخل چاه به سامانه 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی   ١٢۵
دو  بافاصله  آن  پی  در  که  اعام شد  تهران 
قدیم  به غرب جاده  آدرس شرق  به  ایستگاه 
شدند.  اعزام  راه،  پلیس  از  بعد   - جاجرود 
از  خارج  محدوده  این  اینکه  بیان  با  وی 
اما  بود،  تهران  شهرداری  استحفاظی  حوزه 
آتش نشانان به عنوان نیروی کمکی به محل 
خیابان  ابتدای  ساکنان  گفت:  شدند،  اعزام 
فرعی در این محدوده در محل حاضر بودند 
و ادعا کردند که از یک خانم جوان ٣۵ ساله 
خبری در دسترس ندارند و احتمال می دهند 
با توجه به وجود دو حلقه چاه ناایمن و بدون 
درپوش مناسب در این محل، در یکی از آن ها 
سقوط کرده باشد. وی ادامه داد: آتش نشانان 
ایمنی سازی های ازم را انجام دادند و یکی از 
نیروها وارد چاه شد که در همان دقایق اولیه 
بدن بی جان این زن جوان را در اولین چاه که 
به  کردند.  پیدا  داشت،  عمق  متر  حدود ٢۵ 
دقیقه  این عملیات ساعت ۳:۳۶  گفته وی، 
به پایان رسید و آتش نشانان محل حادثه را به 

مقصد ایستگاه های خود ترک کردند.

حریق ناگهانی پژو ۴۰۵ در حال 
حرکت در شرق تهران

صبح   ۴۰۵ پژو  سواری  دستگاه  یک  موتور 
پنجشنبه هنگام حرکت در یکی از خیابان های 

شرقی تهران دچار حریق شد.
وقوع حادثه حریق یک خودروی سواری در 
ساعت ۶:2۵ صبح پنجشنبه به سامانه 12۵ 
آتش نشانی تهران اطاع داده شد که در پی 
آن ستاد فرماندهی آتش نشانان ایستگاه 1۰1 
را به محل حادثه واقع در میدان تسلیحات، 
خیابان واشقانی اعزام کرد. با حضور عوامل 
یک  که  شد  مشاهده  محل  در  آتش نشانی 
دستگاه سواری پژو ۴۰۵، در حال حرکت در 
خیابان بود که ناگهان از قسمت موتور آن دود 
غلیظی برخاسته و خودرو دچار حریق شده 
اقدام  آتش نشانی  عوامل  بافاصله  که  است 
به اطفای حریق کرده و شعله های آتش در 
قسمت جلوی خودرو را پیش از سرایت به تمام 

اتاق خودرو مهار و اطفا کردند.
در پی این حادثه راننده خودرو و سرنشینان 
آن توانستند پیش از گسترش آتش از خودروی 
سواری پیاده شوند و به همین دلیل آسیبی 
ندیدند، اما خساراتی به خودروی سواری وارد 
شده است. آتش نشانی تهران با تأیید این خبر 
از سوی  این آتش سوزی  اعام کرد که علت 
کارشناسان حریق آتش نشانی در دست بررسی 

است.

 طرح ضربتی پلیس در
پارک دانشجو و محوطه تئاترشهر

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از اجرای 
تئاتر  محوطه  و  دانشجو  پارک  پاک سازی 
خرده فروشان  و  مجرمان  مزاحمان،  از  شهر 

موادمخدر خبر داد.
سردار کیوان ظهیری در حاشیه اجرای این 
طرح گفت: به دنبال دریافت مطالبات مردمی 
در خصوص پاک سازی پارک دانشجو و محوطه 
تئاتر شهر از خرده فروشان مواد مخدر، معتادان 
و مزاحمان، شناسایی و برخورد با این افراد در 
دستور کار مأموران پلیس پیشگیری قرار گرفت 
و سرانجام چهارشنبه شب مأموران پلیس در 
عملیاتی اقدام به دستگیری این افراد کردند. 
وی با بیان اینکه مأموران کانتری 129 جامی 
و سرکانتری هشتم پلیس پیشگیری به صورت 
فرآیند شناسایی  در  نامحسوس  و  محسوس 
در  عملیات  این  در  گفت:  داشتند،  حضور 
موادمخدر،  فروشندگان  از  نفر   2۵ مجموع 
مزاحمان و حامان ساح سرد در این محدوده 
دستگیر و به کانتری منتقل شدند. ظهیری 
با بیان اینکه از این افراد چندین قبضه ساح 
سرد و مقادیری موادمخدر و روانگردان کشف 
و ضبط شد، گفت: همچنین شش دستگاه 
خودرو و 1۵ دستگاه موتورسیکلت نیز که در 
حوالی پارک اقدام به مزاحمت برای شهروندان 
کرده بودند، توقیف شد. ظهیری با بیان اینکه 
با برنامه ریزی مدون، پارک دانشجو از حضور 
کرد:  اظهار  شد،  خواهد  پاک سازی  مجرمان 
اجرای این طرح به صورت مستمر ادامه خواهد 
داشت و مأموران پلیس با افرادی که قصد ناامن 
کردن پارک دانشجو را داشته باشند و در این 
فضا دست به اقدامات مجرمانه بزنند برخورد 
خواهند کرد. به گفته رئیس پلیس پیشگیری 
این  در  دستگیرشده  افراد  برای  بزرگ،  تهران 
طرح پرونده ای تشکیل شد و آنان برای ادامه 

روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

دستگیری اینستاگرامر گل فروش

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ 
از دستگیری فروشنده مخدر گل در اینستاگرام 

خبر داد.
سرهنگ محمد بخشنده دراین باره گفت: به 
دنبال تأکیدات سردار فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ در برخورد با قاچاقچیان موادمخدر در 
فضای حقیقی و فضای مجازی، مأموران پلیس 
مبارزه با موادمخدر پایتخت در رصدهای خود 
از فعالیت یک صفحه اینستاگرامی که اقدام 
به فروش مخدر گل کرده بود، با خبر شده و 
رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار 
اینکه هماهنگی های ازم  بیان  با  دادند. وی 
با پلیس فتا نیز در این خصوص انجام شده 
است، گفت: مأموران با اطمینان از فعالیت 
این صفحه در امر خرید و فروش مخدر گل 
و  از مقام قضائی کرده  اخذ مجوز  به  اقدام 
مهندسی  و  پلیسی  شیوه های  از  استفاده  با 
معکوس، گرداننده این صفحه را شناسایی و 
در عملیاتی دستگیر کردند. بخشنده با بیان 
و  کیلو  پنجاه  افراد  این  از  بازرسی  در  اینکه 
ضبط  و  کشف  گل  توهم زای  ماده  گرم   28۰
صفحه  دارنده  و  اصلی  عامل  افزود:  شد، 
اینستاگرامی نیز از سوی مأموران شناسایی و 
دستگیر شد و با توجه به همکاری افراد دیگر 
با وی، تحقیقات پلیسی برای شناسایی دیگر 

اعضای این باند ادامه دارد.

فرانسه  در  جدیدی  مسئله  »زن کشی«  پدیده 
نیست و حتی در سال های قبل آمارهای باایی در این 
مورد به ثبت رسیده است اما یکی از مهم ترین دایل 
مکرون  انتخاباتی  وعده های  تحقق  عدم  اعتراض، 
است او پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه 
گفته بود که برای »برابری جنسیتی« تاش خواهد 
خانگی  خشونت  آمار  تا  داد  نخواهد  اجازه  و  کرد 
خشونت  اما  ادعا  این  برخاف  کند.  پیدا  افزایش 
خانگی رو به افزایش بوده است. به گفته وزیر داخله 
شده  گزارش   2۰1۷ سال  در  زن کشی   1۳۰ فرانسه 
است که البته نسبت به سال 2۰1۵ با آمار 1۴2 نفر 
کمتر بوده است. اما باتوجه به تعداد کشته های سالِ 
اخیر که تا به حال ۷۴ مورد زن کشی به ثبت رسیده، 
پیش بینی می شود تا رکورد سال 2۰1۵ شکسته شود و 

به عدد 1۵۰ نفر یا بیشتر برسد. 
آمارها درباره زن کشی در فرانسه چه می گوید؟

خشونت علیه زنان ابعاد گسترده ای دارد که یکی 
از پیچیده ترین آن زن کشی)femicide( است. این 
مفهوم که به معنی حذف تعمدی زنان صرفاً براساس 
جنسیت آنان است از دهه هفتاد میادی و همزمان 
با قوت گرفتن ادبیات جنبش های زنانه پا به عرصه 
اعضای  از  یکی  توسط  قربانی  عموماً  نهاد.  وجود 
و  سلطه  انگیزه  با  خود  جنسی  شریک  یا  خانواده 
احساس ناامیدی مورد قتل واقع می شوند. این اتفاق 
اغلب در خانه خود قربانی صورت می گیرد، برای مثال 
در فرانسه ۵۳ مورد از ۷۴ مورد از زن کشی در محل 
زندگی قربانی صورت گرفته است، که به معنی عدم 

امنیت زنان در محیط خصوصی اشاره دارد.
چرا زن کشی در فرانسه آمار باایی دارد؟ 

برخی از فعاان جامعه فرانسه این مورد را برآمده 
از نظام خانوادگی و آموزشی می دانند که اثرات آن 
منتج به جهت گیری هایی در نظام سیاسی و حقوقی 
تملک  احساسِ  مرد  به  پدرساارانه  نظام  می شود. 
خانواده  در  روابط  تنظیم  وظیفه  و  فرزندان  و  زن 
را به وی القاء می کند که نهایتاً به خشونت خانگی 
ختم می شود. اما برخی دیگر عدم جدیت دولت در 
راهکارهای موجود را عامل اصلی می دانند. مسائلی 
از قیبل رد مکرر درخواست های محافظت از جانب 
نظام قضائی و کمبود راه های ارتباطی و پایگاه های 
امن برای زنان در مواقع اورژانسی از موارد مهم اما 
عوامل  این  است.  فرانسه  جامعه  در  مغفول مانده 
نوعی از جریان خشونت را به وجود آورده است که 
نوعی  را  اخیر  رخداد  فرانسه  در  زن  حقوق  فعاان 
قتل عام )massacre( زنان می دانند. به عبارتی دیگر 
آنان این نوع قتل هایی که سیستماتیک در حال تکرار 

است و عموماً از یک نوع هستند حاکی از یک مسئله 
جدی در جامعه فرانسه می دانند. این احساس در 
مثال  برای  کرده  رخنه  نیز  سیاسیون  از  برخی  بین 
همسر رئیس جمهوری پیشین فرانسه عبارت قتل عام 
را در خصوص زن کشی های اخیر بیان کرده و تایید 
کرده است که ما نیاز به افزایش آگاهی در جامعه 
فرانسه در برابر حرکت برخاف تکامل جامعه داریم. 
وزیر برابری جنسی فرانسه در این مورد ابراز تاسف 
ویژه،  تلفن  خط  ارائه  همچون  راهکارهایی  و  کرده 
ایجاد کمپین، پلتفرم آناین، افزایش بودجه را ارائه 
و بیان کرده که با پیگیری این موارد می توان کاهش 

چشمگیری را در این حوزه مشاهده کرد. 
همسایه های  سایر  با  فرانسه  نسبت  مورد  در 
اروپایی خود باید اشاره کرد که گرچه نسبت به برخی 
کشورهای اروپای شرقی آمار بهتری دارد اما داده های 
اخیر حاکی از آن است که فرانسه بیش از انگلیس، 
بین  این  در  است.  زن کشی  درگیر  اسپانیا  و  ایتالیا 
اسپانیا با آمار 1۶ نفر در سال اخیر را می توان پرچمدار 

مبارزه جدی با خشونت علیه زنان دانست.

اسپانیا چگونه با زن کشی مقابله کرده است؟ 
مقایسه اسپانیا و فرانسه وضعیت و راه برون رفت 
دادگاه های  می دهد.  نشان  خوبی  به  را  مسئله  از 
اسپانیا ساانه 2۰ هزار دستور حفاظت صادر می کنند 
به  توجه  با  فرانسه  قضائی  دستگاه  که  درصورتی 
جمعیت بیشتر فقط هزار و ۳۰۰ دستور. در فرانسه 
تقریبا نیمی از درخواست های محافظت رد می شوند، 
که بسیاری معتقدند این امر به علت گرایش مردانه  
سیستم قضائی این کشور است. همچنین 1۰ هزار 
تلفن اضطراری در سراسر اسپانیا وجود دارد اما همین 
آمار برای فرانسه ۳  هزار تلفن است. نکته بسیار مهم 
اما آموزش پلیس در برخورد با خشونت خانگی است 
امور  در  متخصص  پلیس  از  استفاده  همچنین  و 
خانواده که در صورت عدم تخصص منجر به رفتار 
نامناسب و سرزنش قربانی می شود. همین مورد در 
اسپانیا تحت عنوان قانون پلیس تخصصی خشونت 
خانگی دنبال می شود که جای خالی آن با توجه به 

درخواست فعاان زنان هنوز حس می شود.
در اسپانیا استفاده از دست بند های الکترونیکی برای 

افراد پرخطر که اعام هشدار برای پلیس در صورت 
نزدیک شدن فرد به قربانی انجام می شود به صورت 
گسترده وجود دارد و بازتاب خوبی در کاهش خشونت 
داشته است. البته مواضع پر قدرت اسپانیا در برخورد 

با خشونت خانگی ریشه در تاریخ این کشور دارد. 
کاهش  در  اسپانیا  در  رسانه ها  گذشته،  آن  از 
زن کشی نقش پررنگی ایفا می کند و آغاز این توجه 
ویژه رسانه های اسپانیا به موضوع زن کشی و خشونت 
میادی  دهه 9۰  در  قبل  به سال های  زنان  خانگی 
باز می گردد. زمانی که زنی به نام »آنا اورانتز« علیه 
خشونت خانگی همسر سابق اش در برنامه تلویزیونی 
صحبت می کند و بعد از دو هفته توسط همسرش 
کشته و سوزانده می شود. این اتفاق یک شوک برای 
از این حادثه کمپینی  اسپانیا تلقی می شود و بعد 
مردمی شکل می گیرد. از این رو تمامی تمرکز مردم 
و رسانه ها بر این نوع خشونت ها افزایش پیدا می کند 
تا اینکه منجر به جدیت بیشتر و بیشتر مقامات در 
برخورد با این نوع خشونت ها می شود که ثمر این 

جدیت امروز قابل لمس و مشهود است. 

از پلمپ دو واحد  امنیت عمومی تهران بزرگ  رئیس پلیس 
صنفی به دلیل عرضه برنج نامرغوب و تقلبی خبر داد.

 سردار علی ذوالقدری دراین باره گفت: در پی شکایت شماری 
فروش  در خصوص  تهران  غرب  محدوده  ساکن  از شهروندان 
برنج های نامرغوب و تقلبی از سوی یک واحد صنفی، تیمی از 
کارشناسان نظارت بر اماکن عمومی پلیس با هماهنگی سازمان 
تعزیرات و مقام قضائی برای بررسی موضوع وارد عمل شدند. 
وی با بیان اینکه تیم های کارشناسی پلیس به این واحد صنفی 
اعزام شدند و تحقیقات میدانی خود را آغاز کردند، گفت: در 
بررسی برنج های موجود در فروشگاه مشخص شد مالک این واحد 
صنفی اقدام به فروش برنج غیرایرانی تحت عنوان برنج ایرانی کرده 
و گزارش شهروندان از اقدام خاف قانون کاماً درست است. 

به گفته ذوالقدری در بررسی از این واحد صنفی بیش از ۶۰۰ 
کیلوگرم برنج نامرغوب و تقلبی که در کیسه هایی با برند ایرانی 
بسته بندی شده بود کشف و ضبط شد و مالک فروشگاه نیز برای 
تحقیقات بیشتر به پلیس نظارت بر اماکن عمومی تهران بزرگ 

انتقال یافت.
وی همچنین از برخورد با مورد مشابه دیگری در شرق تهران 
خبر داد و گفت: همزمان در اجرای گزارشی دیگر در شرق تهران 
نیز مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت یکی دیگر 
از عرضه کنندگان برنج تقلبی در پوشش برند ایرانی را شناسایی 
کردند. رئیس پلیس امنیت عمومی پایتخت گفت: در این مورد 
نیز با شکایت شهروندان ساکن محدوده نظام آباد، مشخص شد 
که مالک یک فروشگاه در این محله اقدام به فروش برنج ایرانی به 

قیمت روز کرده اما زمانی که مشتریان برنج ها را بررسی کرده اند 
مشخص شده تنها 2۰ درصد آن ایرانی و مابقی برنج پاکستانی 
است که با مشخص شدن این موضوع، بافاصله تیم عملیاتی 
کارشناسان  و  حکومتی  تعزیزات  مأموران  همراه  به  یگان  این 
بررسی های  در  و  اعزام  به محل  تهران  بنکداران شهر  اتحادیه 
انجام شده متوجه شدند که مالک این واحد صنفی تحت پوشش 
برنج ایرانی، برنج نامرغوب و تقلبی به مشتریانش عرضه کرده 
است. ذوالقدری با بیان اینکه با تأیید نظریه کارشناسان اتحادیه 
صنفی  واحد  دو  هر  در  مذکور  برنج های  تعزیرات،  سازمان  و 
مختلف توقیف شد، گفت: همچنین با دستور مقام قضائی هر 
دو واحد صنفی به جرم غش در فروش، ارائه برنج تقلبی و فریب 

مشتریان، پلمپ شده و مالکان متقلب آن نیز دستگیر شدند.

چرا در فرانسه زن کشی نرخ باایی دارد؟ 

جهاننیازبهزنانزندهدارد
گروه جامعه - عادل فتح اللهی:۷۴ ثانیه »سکوت« آخرین پاسخ قاطع جمعیتی خشمگین به افزایش آمار زن کشی های هفته های اخیر فرانسه بود.  این 
تجمع به دعوت گروه های مدافع حقوق زنان در میدان de la République پاریس شکل گرفت تا این میدان شاهد فریادهای »کافی است، کافی است« 
آنان باشد. موج شعارهایی همچون »جهان نیاز به زنان زنده دارد« یا »زن کشی را متوقف کنید«  عاوه بر تابلوهای در دست، روی بدنِ برخی از معترض 
نقش بسته بود که نشان می داد اعام زن کشی به عنوان یک جنایت فزاینده و تاش برای آگاهی بخشی به همنوعان خودشان مهم ترین انگیزه آنان بود. 
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افقی:
1-نامی دخترانه – دریایی که توسط شبه جزیره اسکاندیناوی، قاره اروپا 
و جزایر دانمارکی محصور شده است - دشنام 2- پسوند شباهت – یگانه 
– شهری در استان سمنان ۳- قدرت – ریشه سوسن کبود – مهمانی 
۴- بروشور داخل وسایل که طرز استفاده از آن وسیله را تعریف می کند 
– اصطاحی در فوتبال ۵- امر به بافتن – بی رمق ندارد – درختی که 
در نواحی جنگلی و در خاک های اسیدی به وفور دیده می شود – زنگ 
کاروان ۶- عملیات پانسمان زخم – میل نفسانی ۷- نام نخستین جانداری 
که در مدار زمین درگذشت – حیوان دست آموز – بزرگتر 8- نگاه خیره 
– خرمافروش – جادوگر – نت مخمور 9- پاره آتش – اندیشمند صاحب 
»مراقبت و تنبیه« – اشرف مخلوقات 1۰- زخمی بر صورت – بیهوده و 
بی نتیجه  11- چین و شکن – دانشگاه مهم مصر – شانه - نخست 12- 
کشور مهاجرپذیر آمریکای شمالی که 1۰ ایالت دارد – قدیمی و دارای 
قدمت 1۳- جنبیدن - گونه ای خرس که تنها در چین زندگی می کند 
– بزغاله 1۴- فرسودگی – دوره کردن دروس – گشوده 1۵- کافی – ایالتی 
در آمریکا که مرکز آن جفرسون سیتی و شهر مهم آن هم کانزاس سیتی 

می باشد - بازپرس و کارآگاه فرنگی.
عمودی:

1-پیر و سالخورده – سرکه ایتالیایی معروف – مایع حیات 2- سگ 
فضانورد – الی آخر – عنوان چند تن از فراعنه مصر ۳- برخی از اهل 
سنت، دوستان علی و آل علی را با این عنوان خطاب می کنند – خارا 
۴- پیامبری – طبابت – نام پدر حضرت ابراهیم )ع( ۵- از ادات ندا – 
مژدگانی – خوشحال – قدم یک پا ۶- نگارش متن و کتاب – »خاموش« 
فرنگی – یدک ۷- برج – برعکس – پژواک صدا 8- یکتا و بی مانند – هر چه 
بنویسید، روی کاغذ زیرین منعکس می کند 9- ابریشم پست – عنوان 
سقراط، افاطون و ارسطو – انسان 1۰- هنر نمایش – حرف گزینش – 
چهره 11- ضمیر بیگانه – ویتامین انعقاد خون – نیازها – قورباغه درختی 
12- بازاری – بندر بلغارستان – بزرگوار 1۳- کسی که فرزند فرزند دارد – 
نامی دخترانه 1۴- منشی – ضمیر دوم شخص جمع – از عوامل بیماری 
1۵- »زنبور« فرنگی - بااترین مقام کاتولیک ها بعد از پاپ – سگ بیمار.
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۳۵۰۰ میلیارد تومان طرح بزرگ در 

استان فارس افتتاح شد

وزیر نیرو از افتتاح و به بهره برداری رسیدن 
میلیارد   ۵۰۰ هزار  اعتبار ۳  با  بزرگ  طرح   12

تومان در استان فارس خبر داد.
رضا اردکانیان عصر سه شنبه در حاشیه بهره 
برداری از طرح آبرسانی به جهرم گفت: ١٢ طرح 
بزرگ با اعتبار ٣ هزار و پانصد میلیارد تومان در 

فارس افتتاح شد.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی ٣ طرح هم 
آغاز شد، افزود: برای اجرای این طرح ها نیز ٨٠ 

میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
وزیر نیرو ادامه داد: ٣٨٦ طرح آب و برق و 
فاضاب در فارس در حال اجراست که بیش از 
٧ هزار میلیارد تومان هزینه برای اجرای آن ها 
پیش بینی شده است و تا پایان دولت تعداد 

بسیاری از آن ها افتتاح می شود.
اردکانیان ادامه داد: طرح آبرسانی به شیراز از 
درودزن، آبرسانی به داراب، فسا، قیر، خطوط 
انتقال و تصفیه خانه از مهمترین طرح های در 

حال اجرا در فارس است.
افتتاح شده  به طرح های  اشاره  با  اردکانیان 
در بخش فاضاب در کشور نیز گفت: تا کنون 
٢٢٣ طرح فاضاب در کشور افتتاح شده است 
و بنا هست تا پایان دولت هر ٣٠ روز یک طرح 
اضافه  برداری  بهره  مدار  به  جدید  فاضابی 

شود.

نشست مدیرعامل شرکت آب و 

فاضاب بوشهر با مدیرکل دیوان 

محاسبات استان

فاضاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  نشست 
استان بوشهر با مدیرکل دیوان محاسبات استان  

برگزار شد.
در این نشست عبدالحمید حمزه پور با تبریک 
انتصاب مرادیان به سمت مدیرکل جدید دیوان 
محاسبات استان بوشهر اظهار داشت: تخصیص 
اعتبارات استانی و ملی در اجرای طرح های آب 
و فاضاب امسال افزایش چشمگیری نسبت به 
سال گذشته داشته است به نحوی که در مدت 
2 ماه نخست امسال اعتبارات به صورت کامل 

و 1۰۰ درصد جذب شده است.
بوشهر  استان  آبفای  شرکت  مدیرعامل 
اجرای  تسریع  راستای  در  کرد:  نشان  خاطر 
طرح های عمرانی نیازمند همکاری و همیاری 
دیوان محاسبات در چارچوب قوانین و مقررات 
به منظور تکمیل  و بهره برداری از پروژه ها بر 
هستیم.حمزه پور  زمان بندی  برنامه  اساس 
در  پایدار  آب  تامین  زمینه  در  کرد:  تصریح 
استان بوشهر اقدامات و پروژه های بسیار مهمی 
شامل احداث آب شیرین کن و حفر چاه جدید، 
نوسازی و توسعه شبکه های آبرسانی در دست 

اجراء است.
از  قدردانی  با  نشست  این  در  نیز  مرادیان 
فعالیت های شرکت آب و فاضاب استان بوشهر 
گفت: اداره کل دیوان محاسبات به منظور  رفع 
مشکات و تسریع در اجرای پروژه های آبرسانی 
استان بوشهر آمادگی کامل خود را در چارچوب 

قوانین و مقررات دارد.

به مناسبت  جمیل حق پرست روز چهارشنبه 
هفته تأمین اجتماعی در نشست خبری در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه تا پایان سال 9۷، 12۵ هزار 
مستمری بگیر داشتیم، افزود: در زمان حاضر بر 
اساس آخرین آمار تعداد مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی گیان به 12۷ هزار نفر رسید، ضمن اینکه 
در سال گذشته روزانه به طور میانگین 2۰ فقره 
حکم مستمری صادر می شد که این رقم در سال 
جاری روزانه به ۳۳ فقره حکم رسیده است.وی با 
اشاره به رشد ۵ /   1۰  درصدی مقرری بگیران تأمین 
اجتماعی استان گیان در سال 9۷ نسبت به مدت 
مشابه سال ماقبل اظهار داشت: بر اساس آخرین 
آمار در دست، تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری 

در استان گیان هشت هزار و ۶8۳ نفر است.
بیمه ای در گیان  پرست ضریب پوشش  حق 
را ۵ /    ۴8 درصد و ضریب پشتیبانی یا نسبت 
وابستگی را ۳/ ۳ درصد عنوان و خاطرنشان کرد: 
تحت  افراد  تعداد  سهم  بیانگر  پوشش  ضریب 
پوشش )شامل مجموع بیمه شدگان، مستمری 
بگیران و افراد تبعی آنها( به کل جمعیت استان و 
ضریب پشتیبانی تعداد  کل بیمه شدگان اصلی به 

پرونده مستمری بگیران گفته می شود.
اینکه تأمین اجتماعی یک سازمان  بیان  با  وی 
آن  اصلی  مأموریت  که  است  اجتماعی  بیمه گر 
پوشش کارگزان مزد و حق بگیر به صورت اجباری 
و صاحبان حرف و مشاغل آزاد به صورت اختیاری 
است، اضافه کرد: تامین اجتماعی در دو بخش 
تعهدات کوتاه مدت از جمله حمایت های درمانی 
در موارد بیماری، بارداری، حوادث و غیره، پرداخت 
کمک هزینه ازدواج، مقرری بیمه بیکاری، هزینه 
از جمله  بلندمدت  ارتز و … و تعهدات  و  پروتز 
پرداخت مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی 
کلی و جزئی، مستمری بازماندگان و … خدمات 
ارائه می دهد.وی با اشاره به آمار ۳9 هزار و ۵۰۰ 
کارگاه فعال از نگاه بیمه ای و ۳۳ هزار و ۴۰۰ کارگاه 
نیمه فعال در گیان اظهار داشت: سال گذشته 
192 هزار بار بازرسی از کارگاه استان انجام گرفت 
که این آمار نیز نسبت به سال ماقبل نشانگر رشد 

۳ /    ۶ دهم درصدی است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیان به اجرای طرح 

بازرسی از کارگاه به کارگاه در این استان اشاره و 
تصریح کرد: پارسال پنج هزار و ۶8۰ کارگاه جدید 

در استان گیان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه کارفرمایان گیان بیش از ۶۰۰ 
میلیارد تومان به تأمین اجتماعی استان بدهکارند، 
اظهار داشت: بایستی با تعامل و پیگیری این حق 
بیمه ها وصول شود، ضمن اینکه طرح بخشودگی 
کارفرمایان خوش حساب را نیز در حال اجراست 
که کارفرمایان در صورت داشتن شرایط از این طرح 

برخوردار می شوند.
نشست  در  از سخنانش  دیگری  بخش  در  وی 
ملی   طرح  اجرای  به  خبرنگاران  جمع  در  خبری 
طرح  این  اجرای  در  کرد:  بیان  و  اشاره  نوربخش 
فاز اول سامانه متمرکز خدمات غیرحضوری آغاز 

با  می توانند  کارفرمایان  و  شدگان  بیمه  که  شد 
https//: eservices.tamin. مراجعه به سامانه

جمله  از  مواری  درباره  را  خود  درخواست های   ir
صدور دفترچه، ثبت و اعام شماره حساب بانکی، 
اعتراض به سابقه داری کسری کارکرد یا اشکال، 
اعتراض به سوابق ناموجود، تهیه لیست بیمه و 

غیره اعام کنند.
جاری  سال  در  اینکه  بیان  با  پرست  حق 
می شود،  فعال  گیان  در  جدید  کارگزاری  پنج 
خاطرنشان کرد: در زمان حاضر دو کارگزاری در 
لنگرود و رودسر به صورت غیررسمی فعالیت خود 
را آغاز کرده و در هفته جاری به طور رسمی آغاز 
می کند، سه کارگزاری دیگر در صومعه سرا، تالش 
و آستارا نیز در روزها یا ماه های آینده فعال می شود 

که با فعالیت این تعداد، آمار کارگزاری های تأمین 
اجتماعی استان به عدد 1۰ می رسد.

وی با تشریح برنامه های هفته تأمین اجتماعی 
نماینده  با  اظهار داشت: دیدار  استان گیان  در 
ولی فقیه در استان و سایر مقامات، رسیدگی به 
صنعتی،  و  تولیدی  واحدهای  مشکات  مسائل 
برپایی مراکز مشاوره با عنوان از من بپرس، دیدار 
با خانواده های معظم شهدا و عیادت از بیماران در 
بیمارستان 2۰۰ تختخوابی حضرت رسول )ص( از 

جمله مهمترین این برنامه هاست.
استان  اجتماعی  تأمین  آمار،  بر اساس آخرین 

گیان افزون بر ۴1۷ هزار بیمه شده اصلی دارد.
هفته تأمین اجتماعی از نوزدهم تیرماه آغاز شده 
و بیست و پنجم تیرماه روز تأمین اجتماعی است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان گیان:

آمارمستمریبگیرانتامیناجتماعیگیانهفتدرصدرشدیافت
مدیرکل تامین اجتماعی گیان بیان داشت: تعداد مستمربگیران تحت پوشش تامین اجتماعی استان در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 

ماقبل، هفت درصد رشد را نشان می دهد.

بر اساس 

آخرین آمار در 

دست، تعداد 

مقرری بگیران 

بیمه بیکاری در 

استان گیان 

هشت هزار و 

۶83 نفر است

انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی 

و پژوهشی بین شرکت گاز استان 

کرمان و دانشگاه تحصیات تکمیلی 

صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

استان  گاز  روابط عمومی شرکت  گزارش  به 
کرمان   منوچهر فاح مدیر عامل  این شرکت از 
انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت 
گاز استان کرمان و دانشگاه تحصیات تکمیلی 
صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان خبر داد و 
گفت : این تفاهم نامه بمنظور توسعه همکاری 
کاربردی،  های  پژوهش  انجام  آموزشی  های 
استفاده بهینه از امکانات،استعدادها، ظرفیت 
ها، رفع نیاز های پژوهشی و تحقیقاتی مشارکت 
موثر اساتید و پژوهشگران دانشگاهی انجام شده 
است. وی با اشاره به توانمندی ها و فرصت های 
همکاری فی مابین بر لزوم تحکیم ارتباط صنعت 
و دانشگاه و تعریف پژوهش های مسئله محور 
تاکید کرد و اظهار داشت: این تفاهم نامه به 
عنوان بستری برای توسعه فعالیت فی مابین 
فعالیت  و  آموزش  پژوهش،  های  حوزه  در 
امیدواریم  افزود:  است.وی  آزمایشگاهی  های 
نیازهای پژوهشی شرکت گاز استان با همکاری 
مورد  آن  ردهای  و دستاو  مرتفع  دانشگاه  این 
انتفاع هر دو طرف قرار گیرد. فاح شرکت گاز 
استان کرمان را فضایی مناسب و مستعد برای 
عنوان  پژوهشی  و  تحقیقاتی  طرح های  انجام 
کرد و حضور شخصیت های علمی و آکادمیک 
در شورای پژوهش گاز استان کرمان را فرصتی 
مغتنم برای مراکز علمی دانست تا در مسیر 
استحکام هرچه بیشتر ارتباط صنعت و دانشگاه 

گام بردارند.

آلودگی نفتی سواحل بندر سیراف 

پاک سازی شد

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر گفت: با تاش های تیم اعزامی 
این اداره کل آلودگی نفتی سواحل بندر سیراف 
پاک سازی شد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، محمد 
قاسمی در ارتباط با عملیات پاک سازی ساحل 
سیراف  اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر وقوع آلودگی نفتی در دریا در محدوده 
سواحل بخش سیراف، تیم مقابله با آلودگی 
جهت پاکسازی از مرکز استان و شناور ناجی 
نیز از پایگاه عسلویه به منظور پایش زیست 
محیطی دریا به موقعیت آلودگی اعزام شد. وی 
بیان کرد: با رسیدن تیم های اعزامی به منطقه 
پس از بررسی و ارزیابی اولیه بافاصله عملیات 
پاک سازی آلودگی نفتی در دریا  با استفاده 
از تجهیزات جاذب در نزدیک به ساحل آغاز 
روز   2 از  پس  اکنون  داد:  ادامه  شد.قاسمی 
مواد  توجهی  قابل  مقدار  اعزامی،  تیم  تاش 
نفتی در دریا مهار و پاک سازی شده است.

حاکمیتی  وظایف  راستای  در  افزود:  قاسمی 
آلودگی  به منظور شناسایی منشاء  اداره کل 
با همکاری ادارات کل حفاظت محیط زیست 
و استاندارد از آلودگی نفتی نمونه برداری و به 

آزمایشگاه جهت بررسی بیشتر ارسال شد.

تعمیر  از  کارون  گاز  و  نفت  برداری  بهره  مدیرعامل شرکت 
اساسی 2 دستگاه سیار فراورش نفت )MOT( و یك دستگاه سیار 
تفكیك گر )MOS( توسط متخصصان این شركت برای نخستین 
بار خبر داد.غامرضا مفیدی در تشریح این خبر اظهار داشت: 
تعمیرات این دستگاه ها برای نخستین بار در این شركت و با 
استفاده از نیروی انسانی، امكانات و تجهیزات موجود صورت 
گرفت که با برنامه ریزی های به عمل آمده این اقدام تعمیراتی با 
صرف حدود 2۰ هزار نفر ساعت نیروی انسانی به مدت 1۴۴ روز 

کاری انجام شد. وی با اشاره به این مطلب که باا بردن ضریب 
اطمینان استمرار تولید با ظرفیت حداكثری ناشی از تعمیرات 
الزامات  رعایت  و  ایمنی  ارتقای ضریب  نیز  و  دستگاه  اساسی 
زیست محیطی دستگاه فرآورش از دستاوردهای اصلی تعمیرات 
اساسی ۳ دستگاه سیار فرآورش محسوب می شود، گفت: در 
همین راستا از جمله كارهای مهم در این تعمیرات، بروزرسانی و 
پیكربندی سیستم های كنترل PLC ، رفع اشكال و كالیبراسیون 
ادوات ابزاردقیق، تعمیر و تعویض راهرو و مسیرهای دسترسی به 

تجهیزات و ایجاد تمهید مناسب جهت عبور و مرور بین تریلرها 
جهت جلوگیری از سقوط و آسیب به كاركنان در حین تردد در 
مسیرهای مربوطه می باشد.مفیدی افزود : انجام ۶ فقره اصاحیه 
فرآورشی جهت ارتقای سطح تولید، تعمیر، بازسازی و تقویت 
شاسی با توجه به شناسایی درز های ایجاد شده در بدنه تریلرهای 
اساسی  تعمیرات  با  همزمان   MOT2 فرآورش  دستگاه  حمل 
تجهیزات فرآورشی با همکاری مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی 
تولید شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب، تعمیر و بازسازی كلیه 
ادوات برقی و تعمیر و سرویس تجهیزات و ادوات سیستم های 
هوای ابزاردقیق و مواد شیمیایی از دیگر فعالیت های صورت گرفته 
در حین تعمیرات بوده است. مدیرعامل شرکت نفت و گاز کارون 
همچنین گفت: با اجرای تعمیرات اساسی این دستگاه ها و تمیز 
کاری كلیه مخازن و مسیرهای جریانی ضمن بخارزنی آنها طبق 
دستورالعمل های فراورشی و بازرسی فنی، تعمیرات ازم بر روی 
تجهیزات مربوطه انجام و هم زمان در راستای خط مشی سازمان 
جهت رعایت موارد ایمنی و الزامات زیست محیطی  از هرگونه 
نشت مواد نفتی و آلودگی جلوگیری بعمل آورده شد.مفیدی 
اظهار داشت: دستگاه های MOT و MOS  به منظور فرآورش 
نفت و گاز به صورت سیار از چاه های تعمیراتی یا توسعه ای 
مورد استفاده قرارگرفته و وظیفه تفکیک ناخالصی های نفت 
تولیدی چاه ها و ارسال نفت تصفیه شده به واحد بهره برداری را 
بعهده دارند. شركت بهره برداری نفت و گاز كارون با توان تولید 
2۵ درصد نفت خام کل کشور بزرگترین شرکت بهره بردار تابع 
مناطق نفتخیز جنوب می باشد که در راستای اهتمام به الزامات 
زیست محیطی راهبری دستگاه های سیار فراورش و تفكیك گر 

نفت را بر عهده دارد.

ونمدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون خبر داد  تعمیراتاساسی3دستگاهسیارفراورشوتفکیكگرنفتبراینخستینباردرشرکتنفتوگازکار

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان خبر داد

صرفه جویی بیش از ۵۹ میلیون لیتر بنزین در استان گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از صرفه جویی 
بیش از ۵9 میلیون لیتر بنزین در بهار سال جاری در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان، عیسی افتخاری ضمن اعام 
این خبر افزود: در سه ماه ابتدایی سال روزانه بطور متوسط حدود ۶۳۴ 
هزار متر مکعب گاز طبیعی فشرده)CNG( توسط خوردروها سوختگیری 
و مصرف شده است که این مهم باعث کاهش مصرف همین مقدار لیتر 

بنزین گردیده است.
وی با اشاره به صرفه جویی ۵9 میلیون لیتری بنزین در فصل بهار در استان 
گلستان گفت: بی تردید داشتن دیدگاه توسعه ای به مصرف سی ان جی، موجب کاهش مصرف 

کاای استراتژیک بنزین  و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی و آلودگی هوا خواهد شد.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اظهار داشت: باتوجه باینکه استان 
گلستان از استانهای شمالی کشور و در مسیر مواصاتی زائرین محترم حضرت ثامن الحجج)ع( می 
باشد، با شروع فصل تابستان و آغاز مسافرتهای برون شهری مصرف سی ان جی با افزایش مواجه 
خواهد بود، بنابراین کلیه جایگاههای ما از آمادگی کامل جهت خدمات دهی مطلوب و مطمئن به 
مصرف کنندگان برخوردار می باشند.هم اکنون استان گلستان دارای ۵8 باب جایگاه سی ان جی با 
29۰ نازل فعال و ظرفیت ۷2 هزار متر مکعب است که همگی آنها فعال بوده و امکان سوخترسانی به 

۷2 هزار خودرو در شبانه روز را فراهم آورده اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیان خبر داد

توزیع20 هزار حلقه استیک برای خودروهای سنگین استان

مرادی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گیان با اعام این خبر گفت: از ابتدای طرح توزیع استیک خودروهای 
سنگین ناوگان حمل و نقل عمومی، ) تابستان سال گذشته( 2۰ هزار حلقه 

استیک در استان گیان توزیع شده است. 
وی افزود: توزیع استیک در راستای حمایت از شاغلین بخش حمل 
و نقل جاده ای و با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان 
صورت پذیرفته و در حال اجرا می باشد.وی در ادامه به نحوه تخصیص 
استیک به خودورهای سنگین حمل و نقل عمومی اشاره کرده و گفت: برای 
اتوبوسهای حمل و نقل عمومی به ازای 2۰ هزار کیلومتر کارکرد و برای  مینی بوسها   به ازای 1۵ هزار 
کیلومتر کارکرد 2 حلقه استیک اختصاص می یابد.مرادی خاطر نشان نمود: در بخش حمل و نقل 
کاا به وسایل نقلیه باری با ظرفیت تا 2۰ تن            به ازای 2۰ هزار کیلومتر کارکرد، وسایل نقلیه باری 
بیش از 2۰ تا ۴۰ تن، به ازای 1۵ هزارکیلومتر کارکرد و وسایل نقلیه باری با ظرفیت بیش از ۴۰ تن به 

ازای 1۰ هزار کیلومتر کارکرد، 2 حلقه استیک داده می شود.
وی سپس افزود: رانندگان بخش حمل و نقل کاا و مسافر متقاضی دریافت استیک ناوگان                
حمل و نقل عمومی می توانند با در دست داشتن کارت هوشمند فعال ناوگان و مدارک شناسایی 
خودرو به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، ادارات تابعه در سطح شهرستانها مراجعه 

نموده تا پس از بررسیهای ازم نسبت به صدور حواله اقدام شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی همدان  گفت

217 تشکل کارگری و کارفرمایی در همدان   فعالیت می کنند

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان همدان  
احمد توصیفیان، از فعالیت 21۷ تشکل کارگری و کارفرمایی در واحد های 
اقتصادی استان خبر داد و اظهار داشت به همت همکاران اداره تشکات 
کارگری و کارفرمایی این اداره کل تاکنون تعداد 1۵۷ تشکل کارگری و 
همچنین ۶۰ تشکل کارفرمایی در استان ایجادشده است.مدیر کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی همدان با اشاره به اینکه وضعیت تشکل های کارگری 
همدان  در  خوشبختانه  کرد:  اظهار  است،  مطلوب  استان  کارفرمایی  و 
فعالیت های خوبی جهت توسعه و ارتقا تشکات صنفی انجام گرفته است.وی 
افزود: در حال حاضر تشکل های کارگری و کارفرمایی در حوزه کار و تولید و تصمیم سازی های کان 
از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و توسعه و تقویت آن ها در محیط های کار و تولید تأثیر بسزایی در 

تنظیم رابطه کارفرما و کارگران ایفا کرده و از تنش های کاری، جلوگیری می کند.
توصیفیان با اشاره به جایگاه مهم تشکات کارگری و کارفرمایی عنوان کرد: نظر به اهمیت و نقش 
بسزایی که تشکات کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی در سالم سازی محیط های کارگری و 
ارتقای سطح بهره وری و به طورکلی در چرخه اقتصادی جامعه ایفا می کنند تقویت، ترغیب و تشویق 
تشکات از حیث کمی و کیفی از برنامه های مهم این اداره کل بوده و در مقایسه آماری مجموع این 
تشکات که با تاش همکاران ضمن حفظ و به روز نگه داشتن تشکات مذکور در سال 9۷  حدود 1۵ 

درصد افزایش داشته اند .
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اگهی تغییرات شرکت عمارت برج پانیذ سهامی خاص به شماره ثبت 8349 و شناسه 

ملی 14006626883 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/31 

تغییرات ذیل اتخاذ شد : شعبه شرکت در استان قم ، شهرستان قم ، بخش مرکزی ، شهر 

قم، جمهوری ، بلوار جمهوری اسامی ، کوچه جمهوری 16]رسالت 17[ ، پاک 0 ، ساختمان 

پاسارگاد ، طبقه سوم ، واحد 5 کد پستی 3716693195 به مدیریت خانم هاجر یزدی به 

شماره ملی 1130347176 تاسیس گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )525575(

به شماره ثبت 6564  تیرتاج سهامی خاص  آریانای  اگهی تصمیمات شرکت زاگرس 

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 10680083941  شناسه  و 

1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت عاوه بر موضوعات قبلی خرید 

وفروش برق از منابع تجدید پذیر بادی، خورشیدی، گازی، برقی، برقی آبی ( تما ماً با رعایت 

قوانین و مقررات موضوعه کشور پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصاح اضافه و ماده مربوط 

در اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )527807(

اگهی تصمیمات شرکت بشار عمارت زیتون سهامی خاص به شماره ثبت 8551 و شناسه 

ملی 14007007464 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/10 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 خانم افسانه رحیمی نژاد به شماره ملی 4220426191 به سمت 

بازرس اصلی و خانم پروانه رحیمی نژاد به شماره ملی 4220596011به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 2-روزنامه کثیراانتشار ابتکار جهت نشر 

آگهی های شرکت انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )526712(

اگهی تغییرات شرکت ارتباط داده گستر توسعه ساز سلیمانی سهامی خاص 

به شماره ثبت 3904 و شناسه ملی 14005918812 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/02/31 تغییرات ذیل اتخاذ شد : 1 - 

نام شرکت به “ رایان تجهیز مبین” تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان )526713(

اگهی تغییرات شرکت هیوا مبین ساورز سهامی خاص به شماره ثبت 

7696 و شناسه ملی 14005325586 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1398/02/28 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات 

مدیره از 6 نفر به 4 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصاح گردید اداره 

کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یاسوج )526714(

اگهی تغییرات شرکت صبا تحکیم کوثر سهامی خاص به شماره ثبت 

9124 و شناسه ملی 14007814619 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/19 تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1 

میرمحمدهادی صدر به شماره ملی 0079166946 و میترا روان آورد به 

شماره ملی 4231679215 و حسین فرزانه به شماره ملی 1689808764 

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 

سمت  به   4231879753 ملی  شماره  به  آباد  حسین  محمدی  صدیقه 

به سمت  ملی 4220332499  به شماره  و صدیقه سیفی  اصلی  بازرس 

روزنامه  انتخاب شدند -3  مالی  برای مدت یکسال  البدل  بازرس علی 

کثیراانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره 

کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)525020(

اگهی تصمیمات شرکت تیر سازان یاسوج سهامی خاص به شماره ثبت 

434 و شناسه ملی 10861968402 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 1398/03/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی زاده باقری به شماره 

ملی 4230419384به سمت مدیر عامل وعضو هیات مدیره و وحیدزاده 

باقری به شماره ملی 4231685169 به سمت رئیس هیات مدیره و پروین 

زاده باقری به شماره ملی 4230419457 به سمت نائب رئیس هیات مدیره 

حامد زاده باقری به شماره ملی 4231918163 به سمت عضواصلی هیات 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و 

اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری 

با امضاءعلی زاده باقری ) مدیرعامل ( و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 

اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج 

)525023(

و  به شماره ثبت 2983  افق شرکت سهامی خاص  اگهی تصمیمات شرکت عرش گستر 

العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  استناد صورتجلسه  به  ملی 10861832542  شناسه 

مورخ 1398/03/13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-کیوان بهرامی فرزند محمد و به کد ملی 

4269582464 و فریبا بهرامی فرزند محمد و به کد ملی 4269614501 و وحیده بهرامی فرزند 

محمد و به کد ملی 4269818417 به سمت اعضای هیئت به مدت دو سال انتخاب گردیدند 

-2خانم اقدس چهارده چریک به شماره ملی 1911310811 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 

غرقانی به شماره ملی 4269710055 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردید -3 روزنامه کثیراانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت عرش گستر افق انتخاب 

شد. 4- آقای کیوان بهرامی به شماره ملی 4269582464 مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم 

فریبا بهرامی به شماره ملی 4269614501 رییس هیئت مدیره و خانم وحیده بهرامی به شماره 

ملی4269818417 نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد 

و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسامی با امضاء 

کیوان بهرامی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه 

وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان )525574(

اگهی تصمیمات شرکت پیمایش مختصات زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت 7549 

مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی 14005095249  شناسه  و 

1398/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت عاوه بر موارد قبلی انجام کلیه 

کارهای خدماتی ساختمانی-رنگ امیزی و تزیینات ساختمان نگهداری وفروش تاسیسات 

برودتی وحرارتی-وامور بهره برداری از تاسیسات –انجام کارهای فنی و لوله کشی برق کاری 

صنعتی و ساختمانی خدمات کامپیوتری و رایانه ای ونصب و راه اندازی وپشتیبانی –تعمیر 

ونگهداری ماشین اات سبک وسنگین و فروش انواع تجهیزات اداری –نگهداری و اجرایی 

فضایی سبز-اجرایی فاضاب شهری و محوطه سازی و فضاسازی ودرخت کاری -آب یاری 

آشپزخانه  مختلف خدماتی- خدمات  موضوعات  بررسی  اداری  فضای سبز- -خدمات 

و رستوران ا داری-امور حمل ونقل و اداره امور نقلیه و موارد مشابه –سقف های شیب 

دار-ایزوگام –داربست فلزی شرکت درمناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی- واردات و 

صادرات کلیه کااهای مجاز بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ 

مجوز از مراجع ذیصاح اضافه و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج )525577(

اگهی تصمیمات شرکت پیمایش مختصات زاگرس سهامی خاص 

استناد  به   14005095249 ملی  شناسه  و   7549 ثبت  شماره  به 

صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : امیرحسین حسینیان به شماره ملی 4230002203به سمت 

به   4220318631 ملی  شماره  بهادر  رضا  و  مدیره  هیات  رئیس 

سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و الهام بهادر به شماره ملی 

4220082808به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد 

آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء 

رضا بهادر )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (و مهر شرکت معتبر است 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )526715(

اگهی تغییرات شرکت ساینا آتیه سازه هیراد سهامی خاص به شماره 

ثبت 7071 و شناسه ملی 14004346483 به استناد صورتجلسه مجمع 

العاده مورخ 1397/09/10 تغییرات ذیل اتخاذ  عمومی عادی بطور فوق 

به شماره ملی 4231913498 و محسن رحیمی  امیریان  : 1- رضا  شد 

شماره  به  ارجمند  پیروز  و   4232003339 ملی  شماره  به  آباد  خلف 

ملی4231501671 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال 

انتخاب شدند -2 شاکر شجاعی به شماره ملی 4240073480 به سمت 

 4231917078 ملی  شماره  به  آباد  شرف  حبیبی  امید  و  اصلی  بازرس 

به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3 

روزنامه کثیراانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید 

ثبت  اداره  وبویراحمد  کهگیلویه  استان  اماک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

)526716( 

اگهی تصمیمات شرکت توسعه گستر اشراق سهامی خاص به شماره 

ثبت 5943 و شناسه ملی 10680077843 به استناد صورتجلسه هیئت 

مدیره مورخ 1398/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عزت اله عباسی 

غریبی  اسماعیل  و  عامل  مدیر  به سمت  ملی4269058226  به شماره 

نصرآباد به شماره ملی 4230130112 رئیس هیات مدیره و اقدس خادمی 

برای  مدیره  هیات  رئیس  نایب  به سمت   4230603541 ملی  به شماره 

مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار 

و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء 

اله عباسی و اسماعیل غریبی نصرآباد  از آقایان عزت  منفرد هر کدام 

)مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است اداره کل 

ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یاسوج 

)526717(

اگهی تغییرات شرکت هیوا مبین ساورز سهامی خاص به شماره ثبت 7696 و شناسه ملی 

14005325586 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/28 

تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1 محمد ادور به شماره ملی 1286087279 و محمدعلی مهماندارشام 

اسبی به شماره ملی 0067655327 و ابراهیم جبرئیلی طلوتی به شماره ملی 0010409203 و 

ابراهیم عباس پور نصفجی به شماره ملی 0079465226 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-زهرا عابدی قره باغ به شماره ملی 5560499145 به سمت 

بازرس اصلی و فاطمه قلی پور نصفچی به شماره ملی 2650122420 به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3-محمد ادور به شماره ملی 1286087279 به سمت 

مدیرعامل و عضوء هیات مدیره و محمدعلی مهماندارشام اسبی به شماره ملی 0067655327 

به سمت رئیس هیات مدیره و ابراهیم جبرئیلی طلوتی به شماره ملی 0010409203 به سمت 

نائب رئیس هیات مدیره و ابراهیم عباس پور نصفجی به شماره ملی 0079465226 به سمت 

عضوء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و 

اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء محمدعلی 

مهماندارشام اسبی )رئیس هیات مدیره( و مهر شرکت معتبر است. اداره کل ثبت اسناد و اماک 

استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )526718(

غیر  موسسه  خورشید  اندیشان  مهر  شرکت  تصمیمات  اگهی 

به   14007094268 ملی  شناسه  و   605 ثبت  شماره  به  تجاری 

 1398/03/26 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 

مبراث  کل  اداره   1398/02/16 مورخه   983139947 شماره  مجوز 

 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  گردشگری  و  دستی  صنایع  و  فرهنگی 

برگزاری کاسهای  بر موارد قبلی  به موضوع فعالیت موسسه عاوه 

صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان  نظارت  تحت  گردشگری  آموزشی 

دستی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس 

در  مربوط  ماده  و  گردید  اضافه  ذیضاح  مراجع  از  مجوز  اخذ  از 

اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و اماک 

موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  وبویراحمد  کهگیلویه  استان 

یاسوج  غیرتجاری 

)528026(

اگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل فرآورده های نفتی پژواک بار دنا 

سهامی خاص به شماره ثبت 2378 و شناسه ملی 10861750260 به استناد 

 1398/04/15 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-محسن نیکزاد به شماره ملی4230340656و 

طاب  گل  ملی 4231675491و  شماره  به  قدم  جدول  محمدیان  اله  روح 

محمدیان جدول قدم به شماره ملی 4231677913به سمت اعضای اصلی 

هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2-بهادر قاید جدول قدم 

به  و نسرین محمدیان  اصلی  بازرس  شماره ملی 4231672415به سمت 

شماره ملی 4220003762به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند 3-روزنامه کثیر اانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)528576(

شماره  به  خاص  سهامی  هامون  افق  شمیم  شرکت  تغییرات  اگهی 

صورتجلسه  استناد  به   14008163757 ملی  شناسه  و   9401 ثبت 

محسن   : شد  اتخاذ  ذیل  تغییرات   1398/02/08 مورخ  مدیره  هیئت 

به سمت مدیر عامل و عضو   0937960500 به شماره ملی  عرب زاده 

سمت  به   4251025113 ملی  شماره  به  تقوی  ستار  و  مدیره  هیات 

رئیس هیات مدیره و مهدی رضا زاده به شماره ملی 6539981740 به 

سمت نائب رئیس هیات مدیره به سمت عضو هیات مدیره برای مدت 

دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار 

با  نامه های عادی و اداری  از قبیل چک ، سفته و  بانکی  و تعهد آور 

است  معتبر  شرکت  مهر  و  مدیره(  هئیت  رئیس   ( تقوی  ستار  امضاء 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)528027(

اگهی تغییرات شرکت دنیز ساحل قشقایی سهامی خاص به شماره ثبت 

4636 و شناسه ملی 10861746715 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره 

مورخ 1398/02/08 تغییرات ذیل اتخاذ شد : محمد نریمان خواه به شماره 

ملی 4251166231 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و یاسر محبی فر 

به شماره ملی 4240227291 به سمت رئیس هیات مدیره و اصغر رضوی زاده 

به شماره ملی 4232126759 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و عبدالرحیم 

برای  به سمت عضو هیات مدیره  به شماره ملی 4240226961  اندرزیان 

مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و 

تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء یاسر 

محبی فر ) رئیس هیئت مدیره ( و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت 

اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج 

)528577(

اگهی تغییرات شرکت دنیز ساحل قشقایی سهامی خاص به شماره ثبت 

4636 و شناسه ملی 10861746715 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/08 تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1 محمد 

نریمان خواه به شماره ملی 4251166231 و اصغر رضوی زاده به شماره ملی 

4232126759 و یاسر محبی فر به شماره ملی 4232126759 و عبدالرحیم 

اندرزیان به شماره ملی 4240227991 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره 

ملی  شماره  به  نگهبانیان  فاطمه  شدند -2  انتخاب  سال  دو  مدت  برای 

4240318599 به سمت بازرس اصلی و فرشته زمانیان فر به شماره ملی 

4240250171 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند -3 روزنامه کثیراانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)528575(

خاص  سهامی  هامون  بتون  تندیس  شرکت  تصمیمات  اگهی 

استناد  به   14006175976 ملی  شناسه  و   8090 ثبت  شماره  به 

1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ  صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 

شد : احمد راد به شماره ملی 2802781383 به سمت مدیر عامل 

 2372550594 به شماره ملی  و عضو هیات مدیره و مجید مرادی 

ملی  شماره  به  حسینی  فاطمه  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به 

دو  مدت  برای  مدیره  هیات  رئیس  نائب  سمت  به   2380027927

بهادار  اوراق  و  اسنادرسمی  کلیه  امضاء  حق  و  شدند  انتخاب  سال 

اداری  و  نامه های عادی  و  ، سفته  قبیل چک  از  بانکی  آور  تعهد  و 

معتبر  شرکت  مهر  و   ) مدیره  هیئت  )رئیس  مرادی  مجید  امضاء  با 

وبویراحمد  کهگیلویه  استان  اماک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  است 

یاسوج  و موسسات غیرتجاری  ها  ثبت شرکت  اداره 

)528581(

اگهی تصمیمات شرکت توسعه گستر اشراق سهامی خاص به شماره 

صورتجلسه  استناد  به   10680077843 ملی  شناسه  و   5943 ثبت 

مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 

به شماره ملی 4230130112 و عزت  : 1-اسماعیل غریبی نصرآباد  شد 

اله عباسی به شماره ملی 4269058226 و اقدس خادمی به شماره ملی 

4230603541 به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال 

ملی 4231914613  به شماره  نرگس محمدحسنیان  انتخاب شدند 2- 

ملی4269682094  به شماره  فر  رحمانی  طاهره  و  اصلی  بازرس  سمت 

شدند.  انتخاب  مالی  یکسال  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  سمت  به 

3-روزنامه کثیر اانتشار )ابتکار( جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 

گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)526719(

اگهی تغییرات شرکت شمیم افق هامون سهامی خاص به شماره ثبت 

9401 و شناسه ملی 14008163757 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/02/08 تغییرات ذیل اتخاذ شد : -1 

ستار تقوی به شماره ملی 4251025113 و محسن عرب زاده به شماره 

به  ملی 6539981740  به شماره  و مهدی رضازاده  ملی 0937960500 

سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 

زهرا رضائی منصورآباد به شماره ملی 4260070002 به سمت بازرس اصلی 

و صدیقه ویسی پور به شماره ملی 4232214089 به سمت بازرس علی 

البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -3 روزنامه کثیراانتشار 

ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد 

و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری یاسوج 

)528025(

تاسیس شرکت سهامی خاص سمین عمران شفق درتاریخ 1397/09/08 به شماره ثبت 

9289 به شناسه ملی 14007973645 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه 

آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :کلیه امور پیمانکاری 

در زمینه راه ساختمان تاسیسات آب برق کشاورزی صنعت ارتباطات نفت و گاز درصورت 

لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت 

نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی 

، شهر یاسوج، مصلی ، خیابان )16متری مصلی( ، خیابان ولیعصر ، پاک 0 ، طبقه همکف 

کدپستی 7591774985 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی 

منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط 

موسسین طی گواهی بانکی شماره 561-3005 مورخ 1397/08/23 نزد بانک توسعه تعاون 

شعبه چمران با کد 3005 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد 

اعضا هیئت مدیره آقای عباس ترکان به شماره ملی 3920184157و به سمت مدیرعامل به 

مدت 2 سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال آقای فرید سلیمانی به شماره ملی 

4220418954و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آتوسا فریدونی به شماره 

ملی 4220596712و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا 

: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ،یروات ،قرار داد ها عقود 

اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آتوسا فریدونی همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا رضائیان جهان 

آباد به شماره ملی 4220355251 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم 

شها زارعی ناصرآباد به شماره ملی 4231769494 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال 

مالی روزنامه کثیر اانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع 

فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 

استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )525576(

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود سامیار پخش بیستون درتاریخ 1398/04/16 به 

شماره ثبت 9573 به شناسه ملی 14008449275 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده 

که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :خدماتی از 

قبیل خرید وفروش و واردات و صادرات کلیه کااهای مجاز بازرگانی اعم از غذایی آرایشی 

و بهداشتی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و امور 

حمل و نقل شامل اداره امور نقلیه و رانندگی -تعمیر و نگهداری شامل تعمیر و نگهداری 

تجهیزات و وسایل اداری به غیر از رایانه-خدمات فنی خودرو موارد مشابه -امور آشپزخانه 

و رستوران شامل طبخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه--خدمات عمومی 

شامل نامه رسانی،تنظیفات و پیشخدمتی و امور آبدارخانه و..-خدمات پاسخگویی تلفنی 

و موارد مشابه-نگهداری و خدمات فضای سبز شامل خدمات باغبانی و نگهداری فضای 

سبز و موارد مشابه-امور تاسیساتی شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 

برودتی و حرارتی و موارد مشابه- نصب کنتور برق- نصب پایه و تعمیر شبکه خدمات 

اداری -محوطه سازی و خدمات کارت پارک -خدمات تامین نیروی انسانی ادارات دولتی و 

نهادهای خصوصی-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی با رعایت قوانین 

و مقررات جاری کشور پس از اخذ مجوز از مراحع ذیصاح خصوصی درصورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای ازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 

اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر مادوان، 

روستای مهریان ، بلوار شهید مصطفی بخشیان ، بن بست مهر 11]شهید علی بادپر[ ، 

پاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 7591461939 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از 

مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای رسول مرادی به شماره 

ملی 3341436431 دارنده 20000 ریال سهم الشرکه آقای زهرا رمضانی پور به شماره ملی 

4232048790 دارنده 980000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای رسول مرادی به 

شماره ملی 3341436431و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب 

رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای زهرا رمضانی پور به شماره ملی 4232048790و 

به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود 

دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ،یروات 

،قرار داد ها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای زهرا رمضانی 

پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر 

اانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 

منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه 

وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج )527808(

اگهی اصاحی شرکت پیمان آب گچساران سهامی خاص به شماره ثبت 2375 و شناسه 

ملی 10680030610 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/04/04 اصاحیه ذیل 

اتخاذ شد : بسمه تعالی صورتجلسه هیات مدیره شرکت پیمان آب گچساران )سهامی 

خاص ( به شماره ثبت 2375 و شناسه ملی 10680030610 درتاریخ 04/04/1398 ساعت 

9صبح با حضور کلیه اعضاء : باحضور اعضای هیات مدیره : -1 آقای ایوب جهانبازی بشماره 

ملی 2549962168 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره-2 آقای سیدغامرضا حسینی 

بشماره ملی 2391401566 بسمت رییس هیئت مدیره3 –خانم سیده فهیمه دیبائی نژاد 

بشماره ملی 2380209571بسمت نایب رییس هیئت مدیره آقای علی قادرپناه به شماره 

ملی 2380111324 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ،در محل قانونی شرکت تشکیل گردید 

و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید . دستور جلسه: صورتجلسه جهت صدور آگهی المثنی جهت 

چاپ در روزنامه رسمی کشور آگهی تاسیس خاصه و اظهارنامه شرکت پیمان آب گچساران 

)سهامی خاص (که در مورخه 26/06/86ذیل شماره 2375ثبت می رسد جهت اطاع عموم 

درج می گردد. -1 موضوع شرکت: نقشه برداری و پیاده کردن نقشه های تیپ .طراحی و 

اجرای کانالهای آبیاری و اجرای ساختمانهای انتقال و ذخیره آب .طراحی و اجرای خطوط 

لوله انتقال آب . طراحی و اجرای تاسیسات آبی. مشاوره در زمینه متره و برآورد پیمان 

کنترل پروژه و اجرای کانالهلپای زهکشی و طراحی و اجرای شبکه های فاضاب شهری و 

روستایی .اجاره ماشین آات راه سازی -2 مرکز شرکت و نشانی کامل آن: گچساران بلوار 

ولی عصر روبروی پارک دوستی جنب نمایشگاه سعید -3 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن 

:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود -4 سرمایه شرکت : مبلغ000/000/1ریال منقسم به یکصد 

سهم 000/10 هزار ریالی که مبلغ 000/350 ریال آن به حساب شماره 10186 بانک کشاورزی 

واریز و مبلغ 000/650 ریال آن در تعهد سهامداران می باشد . -5 مدیران و دارندگان حق 

امضاء در شرکت سید ابوطالب موسوی به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره –سیدنادر 

موسوی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید ابراهیم موسوی به سمت نائب رئیس هیات 

مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند .و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی 

از قبیل قبیل چک ، سفته و برات و اوراق بهادار بانکی با امضاء سید نادر موسوی ) رییس 

هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است . -6 بازرسان شرکت: اسماء آریا پناهی بسمت 

ابوالحسن رضوی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب  بازرس اصلی و 

گردیدند. رئیس ثبت دوگنبدان-امیری -1 آقای ایوب جهانبازی مدیرعامل و عضو هیئت 

مدیره امضاء -2 آقای سیدغامرضا حسینی رییس هیئت مدیره امضاء -3خانم سیده فهیمه 

دیبائی نژاد نایب رییس هیئت مدیره امضاء -4 آقای علی قادرپناه عضو اصلی هیئت مدیره 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری دوگنبدان 

)528579(
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موضوع: آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در نظر دارد نسبت به فروش ضایعات ازطریق مزایده عمومي به متقاضیان واجد شرایط اقدام نماید .

زمان انتشار در سامانه ستاد : مورخ 1398/04/20
مهلت دریافت اسناد مزایده : 1398/04/20 لغایت 1398/04/27 

تاریخ بازدید : از1398/04/20 لغایت 1398/04/27 از ساعت 8 الي 14  اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزي
آخرین مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : 1398/05/06تا پایان وقت اداری .

زمان بازگشایی:  مورخ 98/05/09  ساعت 9 صبح.
زمان اعام برنده : مورخ 98/05/09  ساعت 10 صبح.

- تضمين شرکت در مزایده : طبق جدول ذیل :

کــه بصــورت فیــش واریــزی بــه حســاب ســیبا شــماره 2176375204008 نــزد بانــک ملــی شــعبه علــوی بنــام اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی و یــا ضمانــت نامــه بانکــي بــا 
مــدت اعتبــار 3 ماهــه در وجــه اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی.

- ازم است اصل تضمین شرکت در مزایده داخل پاکت در بسته تا آخرین مهلت تحویل پیشنهاد به دبیرخانه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی تحویل گردد.
- قیمت پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
- به پیشنهادهای فاقد امضاء و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد. 
- متقاضیــان محتــرم جهــت کســب اطاعــات بیشــتر مــي تواننــد بــه اداره پیمــان و رســیدگي اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان و یــا ســامانه تــدارکات الکتریکــی دولــت )ســتاد( بــه 

آدرس www.setadiran.ir مراجعــه نماینــد .
اطاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مزایده : 

 آدرس : اراک- سه راهی خمین- اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی - کد پستی 34553-38193  تلفن : 76 – 08634134075 - داخلی 2182 و 2130
اطاعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ستاد : مرکز تماس 41934-021  - دفتر استان مرکزی 33245248-086 آقای اهوتی

نوبت دوم 1398/04/22 نوبت اول 1398/04/20 
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مركزيشناسه آگهی : 527731

نوبت دوم

Rقيمت واحد واحدشرح اقامردیف
)ریال (

تضمين
 ) ریال (

20.000100.000.000کيلوگرمضایعات آهنی سبک )تابلو های رنگی ، صفحه کرکره ای و ورق با قطر کمتر از 1.5 ميلی متر و...11

2
25.000کيلوگرمضایعات آهنی سنگين )گاردریل ، لوله ،تير آهن ،نبشی ،تير روشنائی ،و...2

375.000.000
27.000کيلوگرمتوری )فنس (3

3

5.000کيلوگرماستيک و پاستيک شامل : کله قندی ،فریم چراغ راهنما و...4

21.646.000
20.000حلقهاستيک ماشين های سبک  )دست دوم (5
200.000حلقهاستيک ماشين های سنگين ) دست دوم (6
600.000حلقهاستيک ماشين های صنعتی و معدنی ) دست دوم (7

4
220.000عددبشکه 220 ليتری8

7.004.000 25.000.000عددتانکر آب مستعمل 10000 ليتری9
30.000.000عددتانکر آب مستعمل 14000 ليتری10

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مرکزی
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مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد

 افزایش رقابت پذیری شرکت مس

با هوشمندسازی سیستم مالی

اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت مس 
با بیان این که در ساختار اقتصادی بنگاه های 
تولیدی کشورهای پیشرفته که در حد و اندازه 
شرکت مس هستند استفاده از نظام های مالی 
سنتی منسوخ شده است گفت: هوشمند سازی 
سیستم مالی و تغییر ساختار واحدها، یکی از 
مهم ترین اولویت های شرکت مس در شرایط 
کنونی است. مدیرعامل شرکت مس در تشریح 
این موضوع گفت: با هوشمند سازی سیستم 
مالی در شرکت مس عاوه بر ایجاد شفافیت، 
میزان بهره وری سرمایه به میزان چشمگیری 

افزایش پیدا خواهد کرد.
در  و  کنونی  شرایط  در  این که  بیان  با  وی 
قیمت  گزارش  تهیه  حالت  خوش بینانه ترین 
ارائه  به  منوط  مس  شرکت  در  تمام شده 
گزارش های مالی حسابداری صنعتی در پایان 
هر فصل است گفت: این در حالی است که 
جهانی  سطح  در  رقابت پذیری  افزایش  برای 
قیمت  از  آناین  گزارش های  تهیه  نیازمند 
تأثیر  بتوانیم  لحظه  در  تا  هستیم  تمام شده 
عوامل مؤثر بر کاهش قیمت تمام شده را رصد 
کنیم. سعد محمدی با تأکید بر این که در این 
شرایط می توانیم با تصمیمات سریع مدیریتی 
را  بهره وری  کاهش  و  انرژی  هدررفت  جلوی 
بگیریم، افزود: بدون شک این رویکرد با توجه 
به برخی مسائل موجود در تأمین مالی برای 
بهینه  بهره برداری  امکان  توسعه  طرح های 
موجب  و  می دهد  افزایش  را  مالی  منابع  از 
توسعه  طرح های  به  بیشتر  منابع  تخصیص 
فواید  مهم ترین  از  پایان  در  وی  می شود. 
اجرایی هوشمندسازی سیستم مالی در شرکت 
مس گفت: افزایش بهره وری و رقابت پذیری، 
شفافیت و رصد لحظه ای قیمت تمام شده از 
هوشمندسازی  اجرایی سازی  فواید  مهم ترین 

سیستم مالی در شرکت مس است. 

به گزارش ایرنا، امید علی  پارسا در سخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران اضافه کرد: تمام اسناد باادستی توسعه کشور، 
سیاست های کلی رهبر انقاب و برنامه های توسعه ای تاکید دارند 
که کشور باید مبتنی بر درآمدهای مالیاتی اداره شود و وابستگی 
به نفت به حداقل برسد. مسائل فشارها و تحریم های ظالمانه 
حل نمی شود، مگر با اینکه کشور مبتنی بر درآمدهای مالیاتی و 

عدالت مالیاتی اداره شود.
که  نیست  تردیدی  کرد:  اظهار  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
ازمه زندگی شخصی و اجتماعی، پرداخت هزینه های شخصی 
و اجتماعی است، اما هزینه های اجتماعی که شامل حفظ نظم، 
و  پرورش  و  آموزش  مردم،  روابط  و  خارجی  و  داخلی  امنیت 
بهداشت و پروژه های مختلف در اقصی نقاط کشور است چگونه 

باید تأمین شود؟
معاون وزیر اقتصاد افزود: دو راه وجود دارد، یا مالیات عادانه 
متناسب با ثروت و درآمد و مصرف که همان عدالت مالیاتی 
است اخذ شود و یا پول چاپ شود که نتیجه آن تورم است و تورم 
نوعی مالیاتی است که فشار آن بیشتر به طبقات متوسط، پایین، 
بازنشسته و طبقات ضعیف جامعه است. در تمام کشورهای 
دنیا، همه هزینه های عمومی دولت از مالیات یا قرض مختصر 
دولت تأمین می شود. در کشور ما تنها ۳۷ درصد بودجه، از 
مالیات تأمین می شود. زیر ۵۰ درصد هزینه های جاری کشور 
از مالیات تأمین می شود و مردم ما نیز انتظار مالیات عادانه 
را دارند. پارسا بیان کرد: در کشورهای پیشرفته 2۵ درصد کل 
درآمدهای مردم به شکل مالیات در اختیار دولت قرار می گیرد 
و دولت ها کشور را اداره می کنند. در ایران این رقم تقریباً 8.۵ 
کارهای  از  بسیاری  پایین  عدد  این  با  بنابراین  و  است  درصد 
کشور ناتمام می ماند و خیلی از کارها آنگونه که شایسته است 
انجام نمی شود. نظام مالیاتی کشور حرکت جدیدی را به سمت 
نوین سازی نظام مالیاتی کشور و تشخیص های مبتنی بر اطاعات 

واقعی و قطعی مردم آغاز کرده است.
همه  مانند  اگر  کرد:  تصریح  مالیاتی  امور  سازمان  رئیس 
کشورهای دنیا قرار است عادانه ترین شکل مالیات در کشور را 
مستقر کنیم راهش این است که نظام مالیاتی کشور دسترسی 
کامل به گردش های مالی کشور و اطاعات مربوط به اماک و 
دارایی های مردم داشته باشد. در تمام کشورها این موضوع است 
و در قانون ما نیز قانون 1۶9 مکرر قانون مالیات های مستقیم 
به صراحت گفته است. در این زمینه دستگاه های اجرایی این 
فعالیت را شروع کردند و نظام مالیاتی در حال تجمیع اطاعات در 
همه زمینه هاست و با این تجمیع و کارهای عالمانه، کارشناسانه 
و عادانه به پیش نویس اظهارنامه هایی برای مودیان برسیم که 
واقعیت توان آنها را نشان می دهد. اگر مردم متناسب با توان 

واقعی در توسعه و ساخت کشور مشارکت نداشته باشد مسائل 
زیادی پیش می آید.

وی گفت: در کشور ما فرارهای مالیاتی و معوقات مالیاتی 
عملیاتی  برنامه های  موضوع  این  کردن  جمع  برای  بااست. 
مشخص و مدونی در سازمان امور مالیاتی کشور شروع کردیم که 
تصمیم عالمانه، عادانه و سالم مبنای آن این است که همچون 
همه کشورهای دنیا ریزداده های اطاعاتی مربوط به تراکنش های 
مالی و ملک و اماک مردم در اختیار سازمان مالیاتی باشد. فرار 
مالیاتی، عنوان شیک و ظاهر فریب برای واقعیتی است که نام 
آن دروغ پردازی، جعل اسناد و دست کردن در جیب مردم و 
خوردن حق مردم است. اگر افراد متناسب با درآمد و ثروت و 

مصرفشان پرداخت کنند اداره کشور مبتنی بر مالیات ها مقدور 
است.

رئیس سازمان مالیاتی با طرح این سوال که چرا هنوز حدود 
۵۰ درصد از هزینه های کشور از مالیات تأمین می شود؟ گفت: 
فرارهای مالیاتی بزرگ حتی گاهی در بخش دولتی و خیلی از 
بخش های غیردولتی داریم. مطمئنم کسانی که راجع به کسانی 
که فرار مالیاتی باا دارند توصیه، سفارش، پیگیری می کنند، اگر 
می دانستند در پشت صحنه این فرارها چه واقعیت هایی نهفته 
است به هیچ وجه حمایت و همراهی نمی کردند. سازمان امور 
مالیاتی با قوت نوین سازی مالیاتی را در کشور شروع کرده و ادامه 
می دهد و می خواهیم به جای تشخیص های علی الراس که مبتنی 

بر اطاعات ناقص و تصمیمات غلط است به سمت تشخیص های 
جامع، قابل اعتماد مبتنی بر واقعیت های زندگی مردم برویم که 

اسم آن مدرن سازی نظام مالیاتی کشور است.
حمایت سازمان مالیاتی از افرادی که کار سالم می کنند

وی با بیان اینکه مالیات عادانه باید متناسب با ثروت، درآمد 
و مصرف باشد، گفت: درنظام مالیاتی دنیا افراد متناسب با هر 
نوع درآمد و سود مشمول مالیات می شوند مگر اینکه قانون گذار 
و  کاهنده  مشروط،  محدود،  بگیرد. حمایت  نظر  در  معافیت 
تضمین دار از کسانی که کار سالم دارند وظیفه حکومت است. اما 
این برای کسانی است که سالم کار می کنند. سازمان امور مالیاتی 
نهایت همکاری و همدلی با کسانی که سالم کار کردند و می کنند 
را انجام می دهد اما کسانی که فرار مالیاتی و بدهی معوق دارند 
که مبتنی بر کارهای غیرقانونی است را به شدت برخورد می کنیم.
اخذ مالیات از خریداران باای ۵ هزار سکه با قوت انجام می شود

پارسا گفت: در تمام دنیا بر درآمدهای بادآورده و درآمدهایی 
که به هر شکل عاید آمده مالیات تعیین می کنند. سیاستی را 
به عنوان فروش سکه انجام شد و سال 1۳9۷، پنج میلیون و 
89۰ هزار سکه توسط 1۰2 هزار نفر خریداری شد. ۵8 هزار نفر 
از این تعداد زیر 2۰ سکه خریدند و بنابراین مشمول مالیات 
نیستند. ۴9۰ نفر بیش از هزار سکه خریدند، ۳8 نفر بیش از 
پنج هزار سکه خریدند و یک نفر ۳8 هزار سکه خریده است. 
سکه را با قیمت یک میلیون و ۳۰۰ هزار خریدند که امروز با 
قیمت حدود چهار میلیون است. بنابراین باید مالیات این ثروت 
بادآورده پرداخت شود و قانون نیز این را می گوید و تکلیف ما نیز 
این است. معلوم است تعداد ۳8 نفری که باای پنچ هزار سکه 
خریدند مخالف هستند و در فضای مجازی جوی را به وجود آورند 
و اعتراض می کنند درحالی که این حداقل عدالت است و با قوت 

انجام می دهیم.
باید بر درآمدهای بادآورده مالیات تعیین شود

رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: در زمینه مالیات بر عایدی 
ثروت که شامل اماک، خودرو، سکه و عرضه است و ایحه 
آن در وزات امور اقتصادی دارایی نهایی شده و در حال ارائه به 
دولت است، می گوید بر همه اشکال درآمدهای بادآورده بایستی 
مالیات تعیین شود. آیا در بحث اماک، منظور مالیات بر کسانی 
است که خانه شخصی برای زندگی خودشان می خواهند؟ به 
هیچ وجه آیا منظور مالیات بر تولید مسکن است؟ به هیچ وجه. 
تولیدکنندگان مسکن به هر تعداد انبوه و ملک شخصی که افراد 
بخرند معاف از مالیات هستند، اما اگر کسی بعد از مرحله تولید 
به خرید و فروش سوداگرانه می پردازد و بازار مسکن، سکه، ارز و 
خودرو را باا و پایین می کند حداقلش این است که مالیات حقه 

خود را بپردازد.

رئیس سازمان امورمالیاتی اعام کرد:

فرارهایمالیاتیبزرگدربخشهایدولتیوغیردولتی
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه کمتر از ۵۰ درصد هزینه های جاری کشور از مالیات تامین می شود، گفت: فرارهای 
مالیاتی گسترده ای در بخش های غیردولتی و حتی گاه در بخش های دولتی رخ می دهد که موجب ناتمام ماندن برخی اقدامات 

در کشور می شود.

یک کارشناس بازار طا و سکه با بیان این که مدیریت صحیح بازار 
ارز و ثبات نسبی در این بازار بر کاهش نرخ ارز تاثیرگذار بوده است، 
گفت: طی هفته گذشته به میزان قابل توجهی حباب سکه کاهش 
یافت و در حال حاضر ارزش سکه تمام به چهار میلیون و ۵۳۵ هزار 

تومان رسیده است.
به گزارش ایسنا، محمد کشتی آرای در رابطه با بازار طا و سکه با 
اشاره به بازار جهانی طا گفت: معمواً اتفاقاتی که در حوزه سیاسی 
طا  جهانی  بازار  بر  مستقیم  طور  به  می دهد  رخ  جهانی  اقتصاد  و 

تأثیرگذار است.
حوزه  اتفاقات  پی  در  کرد:  بیان  سکه  و  طا  بازار  کارشناس  این 

سیاسی در سطح جهانی اونس جهانی طا طی یک هفته گذشته رشد 
2۵ داری را تجربه کرده است، اما این رشد قابل توجه در بازار داخلی 
در پی مدیریت بازار ارز از سوی بانک مرکزی، ایجاد ثبات نسبی در 
بازار ارز و کاهش نرخ ارز تا حدودی خنثی شده و قیمت سکه روند 

نزولی به خود گرفته است.
وی تاکید کرد: در حال حاضر حباب سکه در حال تخلیه شدن است 

و این موضوع نشان از کاهش تقاضا و افزایش عرضه دارد.
افزایش عرضه در پی فروش سکه های پیش خرید شده

کشتی آرای یادآور شد: سکه های ثبت نامی که در سال 1۳9۶ فرآیند 
ثبت نام آن انجام شد و در سال 1۳9۷ به دست صاحبان آن رسید، در 
چند وقت اخیر با توجه به آنکه نگهداری سکه توجیه اقتصادی ندارد 
از سوی صاحبان سکه عرضه شده و این موضوع یکی از دایل افزایش 

عرضه سکه در بازار است.
خام  طای  قیمت  این که  بیان  با  سکه  و  طا  بازار  کارشناس  این 
در بازار داخلی برخاف سکه ارتباط تنگاتنگی که با قیمت هر اونس 
طای جهانی دارد، اظهار کرد: قیمت سکه طرح قدیم در ابتدای هفته 
گذشته چهار میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بوده و در حال حاضر به چهار 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کاهش یافته و این در حالی است که سکه 
تمام طرح جدید با کاهش 8۵ هزار تومانی به چهار میلیون و ۵۳۵ 
هزار تومان، نیم سکه با کاهش 2۰ هزار تومانی به دو میلیون و ۳۳۰ 
هزار تومان، ربع سکه با کاهش 9۰ هزار تومانی یک میلیون و ۴۵۰ 
هزار تومان و سکه های گرمی بدون تغییر 99۰ هزار تومان دادوستد 

می شوند.
ابتدای هفته گذشته طای خام  در  کرد:  نشان  کشتی آرای خاطر 
18 عیار ۴۳۷ هزار تومان دادوستد می شد که در هفته به پایین ترین 
اونس  نوسان  با  اما  تومان رسید  ارزش خود در محدوده ۴2۵ هزار 

جهانی به ارزش ۴۳1 هزار و 2۰۰ تومان رسید.
این کارشناس بازار طا و سکه در ادامه تاکید کرد: در ابتدای هفته 
گذشته حباب سکه ۳۴۰ هزار تومان بود و در حال حاضر به 28۰ هزار 
تومان رسیده است که این تخلیه حباب در چند وقت اخیر بسیار نادر 

بوده است. 

تخلیهبیسابقهحبابسکه

فرار مالیاتی، 

عنوان شیک 

و ظاهرفریب 

برای واقعیتی 

است که نام آن 

دروغ پردازی، 

جعل اسناد و 

دست کردن 

در جیب مردم 

و خوردن حق 

مردم است

ایران و برزیل به دنبال تهاتر کاا 

طاهریان گفت: اکنون بحث جدی بین مسئوان دو کشور برای تهاتر کاا در میان است که البته این امر بیشتر به نفع طرف 
برزیلی است زیرا کاای ما که شامل نفت و پتروشیمی است، مزیت استراتژیک بیشتری نسبت به کااهای آنها دارد.

به گزارش ایلنا، فرهاد طاهریان دبیر اتاق بازرگانی ایران و برزیل در خصوص افزایش حجم تجارت این دو کشور گفت: 
کااهای صادراتی ایران به این کشور 1۰ قلم کاا را شامل می شود و سایر کااها دارای ارزش و حجم کمی هستند البته 
کل صادرات نسبت به واردات ما بسیار ناچیز است و باعث شده تراز تجاری منفی داشته باشیم. اصلی ترین کاای 
صادرات ما فرآورده های پتروشیمی است که در فروردین ماه امسال مطابق آمار گمرک جهش صادراتی خوبی داشتیم 

و فقط در این ماه توانستیم ۳2 میلیون دار صادرات داشته باشیم. 
طاهریان در خصوص اقام وارداتی از برزیل گفت: واردات ما از این کشور محدود به 12 قلم کاا است که ۴8 درصد 
آن را ذرت و 2۴ درصد را سویا تشکیل می دهد ضمن آنکه روغن سویا، کنجاله، تنباکو و اتانول از دیگر کااهای وارداتی 
است، ما بیشتر از این کشور کااهای کشاورزی جهت تنظیم بازار وارد می کنیم. در بحث نقل و انتقال مالی مشکاتی 

داریم و به خاطر همین است که بخش خصوصی و دولتی به دنبال تهاتر است.
وی در خصوص ظرفیت کشورهای آمریکای جنوبی برای تجارت با ایران گفت: حوزه آمریکای اتین پتانسیل بسیار خوبی برای تجارت دارد. ما در اتاق 
شرایطی را ایجاد کردیم تا تاجران ما با این کشور آشنا شوند و به دنبال این هستیم تا نیازهای وارداتی برزیل را به تاجران معرفی کنیم. متاسفانه در گذشته 
به ظرفیت برزیل توجه نشده است و بیشتر صادرات ما بر روی اقامی مانند ظروف شیشه و سنگ مرمر بود که ارزش افزوده باایی ندارند. ما باید به سمت 

کااهایی برویم که تراز تجاری خود را مثبت کنیم. 

اگهی تغییرات شرکت نیلگون ستاره اطلس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 1994 و 

شناسه ملی 14005093247 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 

1397/05/28 تغییرات ذیل اتخاذ شد : گیلدازارعی به شماره ملی 2297035632وآقای 

علی جنگانی به شماره ملی2297638000 به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت 

نامحدود انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهدشت )525024(

اگهی تصمیمات شرکت تندیس بتون هامون سهامی خاص به شماره 

ثبت 8090 و شناسه ملی 14006175976 به استناد صورتجلسه مجمع 

عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

به شماره  به شماره ملی 2372550594 و احمد راد  1-مجید مرادی 

ملی 2802781383 و فاطمه حسینی به شماره ملی 2380027927 

به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 

سمت  به   4269868635 ملی  شماره  به  موسوی  صدیقه  2-سیده 

بازرس اصلی و فرخ کوشکی به شماره ملی 2370357185 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3-روزنامه 

گردید  انتخاب  شرکت  های  آگهی  نشر  جهت  ابتکار  اانتشار  کثیر 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج 

)528580(

اگهی تغییرات شرکت هیوا مبین ساورز سهامی خاص به شماره ثبت 

7696 و شناسه ملی 14005325586 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 

فوق العاده مورخ 1398/02/28 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیات 

مدیره از 6 نفر به 4 نفر کاهش یافت و ماده 31 اساسنامه اصاح گردید اداره 

کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری یاسوج )526714(
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 مسکن در ۵ منطقه از تهران

ارزان شد

گفت:  اماک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
گزارش های رسیده به ما حاکی از آن است که 
قیمت مسکن در پنج منطقه  تهران از 8 تا 18 

درصد کاهش یافته است.
خسروی  مصطفی قلی  ایسنا،  گزارش  به 
اظهار کرد: افزایش سرسام آور قیمت مسکن 
کسادی  و  مردم  خرید  توان  کاهش  باعث 
به  مالکان  بنابراین  است.  شده  معامات 
آوردند  پایین  را  پیشنهادی  قیمت های  تدریج 
و گزارش هایی از سوی دفاتر اماک به دست 
ما رسیده که نشان می دهد قیمت پیشنهادی 
مالکان در مناطق یک، پنج، 22، 12 و هفت 
بین 8 تا 18 درصد کاهش یافته است. البته 
با توجه به رشد بیش از 1۰۰ درصدی قیمت 
فعلی  کاهش  قبل،  سال  به  نسبت  مسکن 
نمی تواند تأثیر چندانی در اقتصاد بازار ایجاد 
کند و کماکان قدرت خرید متقاضیان، پایین 
گران  کاایی  وقتی  دنیا  در همه جای  است. 
می شود مردم نمی خرند تا قیمت متعادل شود. 
اما در ایران بعضاً برعکس عمل می شود و به 
محض این که صحبت از گرانی می شود بعضی 

افراد، بدون مطالعه شروع به خرید می کنند. 
نمایندگان  از  یکی  ادعای  درباره  خسروی 
مبنی بر این که سلطان های مسکن 2۵۰۰ واحد 
خالی در تهران و ۷۰۰ واحد خالی در شهرری 
در اختیار دارند گفت: من این موضوع را قبول 
این سال ها هیچ گاه مافیا و  ندارم و در طول 
است.  نشده  دیده  مسکن  بازار  در  سلطان 
ساختمان، یک کاای کوچک مثل سکه و ارز 
پنهان  بتوان آن را در گاوصندوق  نیست که 
کرد. همه  مردم خانه ها را می بینند و نمی توان 
قبول کرد که 2۵۰۰ خانه در یک منطقه خالی 

بماند.

این روزها بازار ارز رغبتی برای افزایش قیمت ندارد و اگر بخواهیم 
وضعیت را با ماه های گذشته مقایسه کنیم خواهیم دید که این 
بازار عما به کما رفته است. اما در این میان پرسشی مهم مطرح 
می شود و آن هم این است که چرا قیمت کااهای اساسی همپای 
نرخ ارز کاهش قیمت را تجربه نکرده است؟ دلیل به وجود آمدن 
این پرسش این است که در ماه های گذشته هنگامی که ارز یک 
جهش قیمت بی سابقه را پشت سر گذاشت بازارهای اقتصادی 
به سرعت از خود واکنش نشان دادند و به پیشواز افزایش قیمت 

رفتند.
از  صحبت  وقتی  گذشته  ماه های  در  »ابتکار«،  گزارش  به 
افزایش قیمت در بازارهای مختلف به میان می آمد، تنها دلیل 
را نوسان در بازار ارز می دانستند. باا رفتن قیمت ها به گونه ای 
موجب دست کشیدن از خرید بعضی کااها در زندگی روزمره 
برخی خانوار ها شد. این افزایش قیمت در بازارهای مختلف از 
جمله خودرو، مسکن و کااهای اساسی دیده می شد و تنها پاسخ 
مسئوان به این وضعیت، نوسانات ارزی بود. البته این درحالی 
بود که بسیاری از صاحب نظران و مسئوان وعده کاهش قیمت  
در ماه های آتی را می دادند، اما با گذشت زمان بازارهای اقتصادی 
واکنشی متفاوت داشتند و نشان می دادند که رغبتی برای کاهش 
قیمت به خصوص در بازار کااهای اساسی وجود ندارد. اما حاا 
مدت اندکی است که بازار ارز در روند ثبات قیمت قرار گرفته 
است و دیگر خبری از جهش های چشمگیر نیست. حال با این 
وجود بسیاری از مصرف کنندگان توقع دارند تا همان گونه که 
افزایش نرخ ارز در قیمت بازارهای مختلف اقتصادی به خصوص 
کااهای اساسی تاثیر داشته است، اکنون که ارز روند کاهش 
قیمت را در پیش گرفته است کااهای اساسی هم باید کاهش 
قیمت را تجربه کنند. اما این توقع در حالی است که فعا خبری 

از کاهش قیمت  در بازار کااهای اساسی در میان نیست. 
قیمت ها پس از باا رفتن برای کاهش انعطاف ندارند؟

بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت ارز به شکل قابل 
توجهی کاهش پیدا کرده است اما قیمت کااهای اساسی به 
نسبت آن ارزان نشده است. همانطور که قبا اشاره شد هنگامی 
که ارز یک جهش غیرقابل باور را داشت و به مرز 2۰ هزار تومان 
رسید، قیمت ها در بازارهای مختلف به یک باره افزایش یافت و 
اکنون که نرخ ارز حدود ۶ یا ۷ هزار تومان کاهش داشته آنطور 
که باید و شاید تاثیری بر قیمت ها نگذاشته است. با توجه به این 
مسائل عده ای از صاحب نظران می گویند قیمت کااها با افزایش 

قیمت ارز باا می رود اما با کاهش قیمت ارز پایین برنمی گردد.
عده ای دیگر معتقدند که منطق حاکم بر بازار، بر این اصل 
است که اصوا قیمت ها پس از باا رفتن برای کاهش انعطاف 
نداشته و به سختی و با رَوَندی کُند به سمت قیمت های قبل 
می رود. بنابراین حداقل ۳ تا ۴ ماه زمان ازم است تا فروشندگان 

اجناسی را که با قیمت باا خریداری کرده و به فروش رسانده اند 
پایین  منتظر  نباید  نتیجه  در  باشند.  قیمت  کاهش  به  راضی 
آمدن قیمت ها باشیم. وقتی چنین مطالبی گفته شود نتیجه این 
می شود که بازار در برابر هر نوع عملی که افزایش قیمت را تجربه 
کند، پس از بازگشت به آرامش تمایل کمتری را برای کاهش 

قیمت از خود نشان می دهند، به نوعی دیگر در برابر کاهش 
قیمت  مقاومت خواهد کرد.

در این میان برخی از فروشندگان هم در شرایط آرامش بازار 
ارز استدال هایی را برای کاهش ندادن قیمت ها بیان می کنند. 
استدال فروشندگان برای تغییر ندادن قیمت ها پس از کاهش 

باا خریداری  قیمت  با  را  کاا  که  است  این  معموا  دار  نرخ 
کرده اند و اگر با قیمت کمتر بفروشند، ضرر می کنند.

انتظارات مصرف کنندگان
این درحالی است که عده ای از مصرف کنندگان نیز معتقدند 
که دو نهاد نظارتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین 
ستاد تنظیم بازار به عنوان نهادهاى اصلى برای کنترل قیمت ها، 
باید عدم کاهش قیمت در پی کاهش نرخ ارز را بررسی کنند و 
باید تاش بیشتری برای نظارت بر قیمت گذاری ها از سوی این دو 

نهاد وجود داشته باشد.
گزارش های میدانی نشان می دهد که مصرف کنندگان از شرایط 
موجود راضی نیستند چرا که با بررسی بازار ارز این انتظار را 
داشتند تا بازار کااهای اساسی به آرامش برسد. اما همانطور که 
می بینیم انگار این بازار قصد آرام شدن ندارد. در این میان به 
نظر می رسد که سازمان های مربوطه باید به دنبال راه حلی باشند 
تا قیمت مایحتاج عمومی مردم با همان سرعتی که در ماه های 
گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود در روند کاهش قیمت 
قرار گیرد. چرا که اگر قیمت لبنیات، حبوبات، پروتئین، خودرو، 
قطعه خودرو و همه کااها با نرخ ارز گره خورده باشد باید با 
کاهش ارز، کمی تغییر پیدا کنند و نشان دهد که تمایل برای 

ارزانی وجود دارد. 
ریشه  مشکل را بیابیم

مقطعی  در  دار  قیمت  صاحب نظران  از  بسیاری  گفته  به 
بازارهای  در  قیمت  که  شد  باعث  و  داشت  نامتوازنی  افزایش 
آنها  که  است  حالی  در  این  شود.  همراه  افزایش  با  اقتصادی 
می گویند اکنون که بازار ارز در آرامش به سر می برد بازارهای 
دیگر به خصوص بازار کااهای اساسی به ناچار در روند کاهش 
قیمت قرار می گیرند. حال ممکن است این اتفاق در میان مدت و 

یا در بلندمدت رخ دهد. 
در این میان بسیاری از کارشناسان راه حل هایی را برای گذراندن 
این دوره مطرح می کنند، یکی از این راهکارها بهبودیِ عملکرد 
از حوزه ها  آنها می گویند در برخی  دستگاه های نظارتی است. 
نظارت کمتری دیده می شود، بنابراین مسئوان در این باره باید 
تجدیدنظری در عملکرد خود داشته باشند. از طرفی دیگر اگر 
می گویند که مشکل تولید است باید اقداماتی را برای بهبود شرایط 
تولید در نظر بگیرند و یا اگر مشکل را جوّ روانی می دانند که 
آن هم بدون راهکار نیست. در هر صورت به نظر می رسد که 
باید هر چه زودتر راه حلی برای رفع چالش های موجود پیدا کرد. 
در این میان با بررسی وضعیت موجود برخی از صاحب نظران 
خواستار توجه ویژه بر روی قیمت کااهای اساسی هستند چراکه 
معتقدند افراد جامعه برای گذراندن معیشت خود به تعدیل 
قیمت ها در بازار کااهای اساسی نیازمند هستند و باید به سرعت 

دوایی برای این درد پیدا کرد.

چرا با کاهش قیمت دار، کااها ارزان نمی شود؟

بازییکطرفهقیمتها
kimia.najafi.23@gmail.com

کیمیا نجفی

یكی از اتفاق های مهم در عرصه اقتصادی كشور؛ نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر قیمت كاا و محصوات مختلف در بازار بود. به 
عبارتی دیگر، نوسان قیمت دار سبب گران شدن كااها در بازارهای مختلف اقتصادی شد. اما در این روزها كه نرخ ارز كاهش 
یافته است، شاهد نزولی شدن قیمت ها در بازارهای مختلف نبودیم. عده ای دلیل عدم کاهش قیمت در بازارهای مختلف پس از 

ارزان شدن ارز را عدم یک نظارت صحیح می دانند. 
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شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه وبویراحمد در نظر دارد به منظور انجام پروژه توسعه خوشه گلخانه ها اقدام به انتخاب فرد واجد 

شرایط و صاحیت به عنوان عامل توسعه خوشه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.لذا از افرادی که دارای 

شرایط زیر می باشند دعوت به عمل می آید مدارک خود را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس 

w ارسال نمایند. w w .s e t a d i r a n .i r

شرایط ازم:

C( مورد تایید سازمان صنایع کوچک و شهرک  D A 1-دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار )

های صنعتی ایران

2-دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های فنی و مهندسی ،مدیریت)کلیه گرایش ها(،اقتصاد)کلیه گرایش 

ها(،کشاورزی)کلیه گرایش ها(از دانشگاه های معتبر داخل یا خارج )به تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری(

3-تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه،حداقل به مدت سه سال )در صورت انتخاب(،محور کار،خود عامل توسعه خواهد بود و عامل 

حق واگذاری آن را به غیر ندارد.

4-آشنایی با زبان انگلیسی

5-ترجیحا بومی استان کهگیلویه و بویراحمد

6-عدم شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی مصوب دیماه 1327

مدارک:

1-ارائه پروپزال کامل بر اساس شرح خدمات مندرج در آیین نامه توسعه خوشه های صنعتی،به همراه برنامه زمان بندی ،آنالیز هزینه 

و قیمت نهایی

2-کپی پشت و روی کارت ملی و تمامی  صفحات شناسنامه و ارائه اصل آنها درصورت انتخاب 

3-کپی گواهینامه های تحصیات دانشگاهی مرتبط و ارائه اصل آن ها در صورت انتخاب

4-کپی گواهینامه دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه های کسب و کار و ارائه اصل آن ها در صورت انتخاب 

5-روزمه و سوابق کاری به همراه مستندات

6-نشانی دقیق پستی و تلفن های محل استقرار

نحوه گزینش عامل توسعه :

1-دریافت مدارک و ارزیابی اولیه توسط شرکت و دعوت از داوطلب جهت مصاحبه 

2-ارزیابی داوطلبین توسط کمیته انتخاب عامل توسعه)این مرحله شامل ارزیابی کیفی،کمی و ویژگی های شخصیتی و مهارتی داوطلب 

از طریق مصاحبه می باشد(

3-انتخاب عامل توسعه خوشه از طریق شیوه امتیاز دهی در ارزیابی کیفی مطابق آیین نامه توسعه خوشه های صنعتی

تذکر:انجام فاز مطالعه شناختی طی 4 ماه اول پروژه

ت:مهلت دریافت اسناد مناقصه:ساعت8صبح مورخ 98/4/20 لغایت ساعت 14مورخ 98/4/26

 W W W .s e t a d i r a n .i r ث:محل دریافت اسناد مناقصه:مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به آدرس 

ج-مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ها:آخرین مهلت تحویل پیشنهاد ها ساعت 14 مورخ 1398/5/5می باشد.

چ-زمان ومحل گشایش پیشنهاد ها:ساعت 10صبح مورخ 1398/5/6 ومحل آن یاسوج بلوار بویراحمد دفتر شرکت شهرکهای صنعتی 

کهگیلویه و بویراحمد می باشد.

ح-هزینه درج آگهی و همچنین هزینه انتشار در سامانه مذکور به عهده برنده مناقصه می باشد.

عاقه مندان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 33236175 داخلی 112)آقای باقری(تماس حاصل نمایند.

فراخوان شناسایی عامل توسعه خوشه گلخانه ها تجدید مناقصه

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد تاریخ انتشار نوبت اول :98/4/19

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/4/22  

آگهی مناقصه عمومی
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان قــم در نظــر دارد فعالیــت ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نمایــد . 
بدینوســیله از کلیــه شــرکت هــای واجــد صاحیــت دعــوت بعمــل مــی آیــد از تاریــخ 98/04/22 لغایــت تاریــخ 98/04/27 بــا در دســت داشــتن فیــش بانکــی 
واریــزی بــه مبلــغ دویســت هــزار ریــال بــه شــماره حســاب 0103194693003)ســیبا بانــک ملــی( جهت خریــد اســناد مناقصــه بــه اداره مناقصــه و قراردادهای 
امــور تــدارکات ایــن شــرکت بــه نشــانی قــم – خیابــان توحیــد – نبــش میــدان شــهید امینــی بیــات ســاختمان ســتادی اتــاق 205 مراجعــه و یــا نســبت بــه 

دریافــت از طریــق ســایت هــای ذیــل اقــدام نماینــد . مهلــت اراِئــه پیشــنهادات تــا ســاعت 10:00 روز دوشــنبه مــورخ 98/05/07 و زمــان بازگشــایی نیــز طبــق جــدول زمــان بنــدی اعــام 
شــده در ســالن همایــش ســاختمان ســتادی شــرکت خواهــد بــود و یــک نفــر نماینــده پیشــنهاد دهنــدگان مــی توانــد در جلســه بازگشــایی پــاکات مناقصــه حضــور یابــد .

پیشــنهاد دهنــده مکلــف اســت معــادل مبلــغ اعــام شــده تضمیــن معتبــر بــر اســاس مفــاد اســناد مناقصــه ماننــد ) چــک بانکــی ، ضمانــت نامــه بانکــی و ســایر مــوارد ذکــر شــده 
در شــرایط و اســناد مناقصــه( بــه شــرکت توزیــع بــرق اســتان قــم تســلیم نمایــد.

بــه پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ، ســپرده هــای مخــدوش و یــا کمتــر از میــزان مقــرر و نیــز پیشــنهادهای فاقــد امضــاء ، مشــروط و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر 
در فراخــوان واصــل مــی شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

شرکت توزیع نیروی برق استان قم در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادها مختار می باشد.
سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

www.tavanir.org.ir             )سایت شرکت توانیر(
iets.mporg.ir                       )سایت ملی مناقصات(
www.qepd.co.ir                  )سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قم(

جدول زمان بندی بازگشایی پاکات

اداره مناقصات و قراردادها – 025-38818938
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/04/25 تاریخ انتشار نوبت اول:98/04/22 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قمشناسه آگهی :528452

نوبت اول

میزان نوع مناقصهشرحردیف
سپرده)ریال(

تاریخ تحویل 
پاکات

تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب و ج
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آمریکا فعا ظریف را تحریم نمی کند

بلومبرگ بامداد دیروز به نقل از دو مقام آگاه 
رئیس جمهوری  ترامپ  دولت  که  داد  گزارش 
آمریکا فعاً محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران 

را در فهرست تحریم ها قرار نمی دهد.
هنوز  بلومبرگ،  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
مشخص نیست که علت تصمیم دولت آمریکا 
برای تحریم نکردن ظریف چیست و آیا در آینده 
نزدیک تحریمی اعمال خواهد شد یا نه. ترامپ 
تحریم های  برجام  از  یکجانبه  خروج  از  پس 
ماه های  طی  و  بازگرداند  را  ایران  علیه  پیشین 
گذشته تحریم های دیگری وضع کرد. وی اخیراً 
از  خروج  برای  رسانه ای  جریان سازی  ادامه  در 
بن بستی که آن را خود با خروج از برجام کلید 
زد، به بهانه تافی سرنگونی پهپاد آمریکایی در 
حریم هوایی ایران، تحریم هایی که پیش از این 
اعام شده بود را به شیوه دیگری تکرار و تاش 
کرد چنین فضایی را ترسیم کند که سخت ترین 
تحریم ها را علیه تهران در پیش گرفته است. وی 
سپس با امضای این تحریم ها، همان لفاظی های 
گذشته مبنی بر تاش برای بازگرداندن ایران به 
میز مذاکره برای دسترسی به یک توافق جامع را 
تکرار کرد و گفت: هرگز اجازه نخواهیم داد ایران 
به ساح اتمی دست یابد. »استیون منوچین« 
وزیر خزانه داری آمریکا پس از این اقدام ترامپ 
با حضور در جمع خبرنگاران گفت که ترامپ به 
وی دستور داده تا اواخر هفته، ظریف را نیز به 

فهرست تحریم شدگان اضافه کند.

 هفت کشور غیراروپایی نیز
به اینستکس می پیوندند

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
اعام کرد که کشورهای غیراروپایی حاضرند به 
سازوکار ویژه اروپا با ایران موسوم به اینستکس 
به  کنند.  استفاده  سازوکار  این  از  یا  بپیوندند 
هلگا  آسوشیتدپرس،  از  نقل  به  ایسنا،  گزارش 
اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا، روز پنجشنبه اعام کرد که به جز 1۰ کشور 
عضو اتحادیه اروپا که تا کنون برای استفاده از 
کرده اند، هفت کشور  آمادگی  اعام  اینستکس 
غیراروپایی نیز حاضر به اینستکس ملحق شوند یا 
از این سازوکار استفاده کنند. وی همچنین افزود 
که بنا بر مذاکراتی که هفته  پیش داشته است، 
می تواند به صراحت اعام کند که این هفت کشور 

غیراروپایی نیز به اینستکس ملحق خواهند شد.

آغاز انتقال اس- 400 به ترکیه

دیروز  آنکارا  کرد،  اعام  ترکیه  دفاع  وزارت 
سامانه های  اجزای  و  قطعات  اولین  )جمعه( 
دفاع موشکی اس ۴۰۰ روسیه را تحویل گرفته 
است. طبق بیانیه این وزارتخانه، روند تحویل 
گرفتن این سامانه ها طی روزهای آینده ادامه 
خواهد داشت و ترکیب قطعات این سامانه ها 

در مرحله آتی شروع می شود.
ترکیه  دفاع  وزارت  اسکای نیوز،  گزارش  به 
تأکید کرد، تحویل نخستین سری از تجهیزات 
مربوط به سامانه اس ۴۰۰ روز جمعه از طریق 

پایگاه هوای مورتد آغاز شد.

هنوز زمان اعمال تحریم های 
بین المللی علیه ایران نرسیده است

یک مقام ارشد اروپایی اعام کرد که هنوز 
زمان اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران 

نرسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن  پست، یک 
مقام ارشد اروپایی روز گذشته در مورد اعمال 
مجدد تحریم های بین المللی علیه ایران گفت: 
و فصل  مکانیزم حل  از  استفاده  وقت  هنوز 
اختافات در توافق هسته ای از طریق تحریم 
نیست. شرایط هنوز به این مکانیزم نیاز ندارد و 
تمرکز اصلی ما کماکان استفاده از راه حل های 

دیپلماتیک است.

به دنبال افزایش تنش با ایران نیستیم

وزیر امورخارجه انگیلس مدعی شد که لندن 
به دنبال تشدید تنش با تهران نمی گردد. به 
گزارش ایسنا، به نقل رویترز، جرمی هانت، 
وزیر امورخارجه انگلیس روز گذشته به شبکه 
خبری اسکای نیوز گفت: ما با دقت به اتفاقات 
ما  داد.  خواهیم  نشان  واکنش  حاضر،  حال 
به وضوح به ایران اعام کرده ایم که به دنبال 

تشدید تنش نمی گردیم. 
نفتکش  یک  گذشته  هفته  انگلیس  دولت 
حامل نفت ایران را به شکل غیر قانونی توقیف 
در  تنش هایی  ایجاد  باعث  امر  این  که  کرد 
روابط دو کشور شده است. ادعا شده که دلیل 
توقیف این نفتکش، نقض تحریم های اتحادیه 
اروپا در خصوص سوریه بوده است. جمهوری 
اسامی ایران این اقدام انگلیس را محکوم و آن 

را »دزدی دریایی« خوانده است.

آمریکا با آتش بازی نکند

وانگ یی، وزیر امورخارجه چین، روز گذشته 
در هشداری شدیداللحن خطاب به واشنگتن 
اعام کرد: ایاات متحده باید از تعامل با تایوان 
خودداری کند. وی این اقدام آمریکا را بازی با 

آتش توصیف کرده است.
نیز  پنجشنبه  روز  پکن  تسنیم،  گزارش  به 
ناخشنودی خود از سفر تسای اینگ-ون رئیس 
تایوان به ایاات متحده را ابراز کرده بود. هفته 
گذشته نیز خبر تصویب فروش 2.2 میلیارد 
خشم  باعث  تایوان  به  آمریکا  اسلحه  دار 
نظر  به  ترتیب،  این  به  و  پکن شده  مقامات 
می رسد رئیس جمهوری آمریکا از هر فرصتی 
برای تحت فشار قرار دادن چین دریغ نمی کند. 
یک دیپلمات ارشد چینی نیز به آمریکا هشدار 
داده بود اگر این کشور پکن را تبدیل به یک 
دشمن کند، این اقدام احمقانه و عواقب آن نیز 

فاجعه بار خواهد بود.

شد  همراه  ایران  شدید  اعتراض  با  امر  این 
به طوری که مقامات کشورمان از آن به عنوان دزدی 
دریایی یاد کردند. پس از این ماجرا خبرهای ضد 
و نقیضی از توقف کشتی های انگلیسی در خلیج 
فارس منتشر شده و بافاصله عنوان شد که این 
کشتی ها نه از سوی ایران بلکه به دلیل پاره ای از 
مسائل مانند مسیریابی و غیره توقف کرده و پس 
از مدتی به مسیر خود ادامه داده اند. همزمان با 
از ناظران و  این موضوع و در حالی که بسیاری 
کارشناسان حقوق بین المللی تصریح کردند که این 
اقدام دولت محلی جبل الطارق در جهت توقیف 
کشتی ایران با همکاری نظامیان انگلیسی، بر خاف 
عرف حقوقی و بین المللی است و ایران نیز تاکید 
جز  به  کشوری  مقصدش  نفتکش  این  که  کرد 
سوریه بوده است، لندن مدعی شد که اخیراً چند 
شناور سپاه پاسداران قصد داشتند که با هدایت 
یک کشتی انگلیسی به سمت آب های ایران آن را 
توقیف کنند که یک ناوچه جنگی بریتانیایی مانع 
از این کار شده است؛ امری که بافاصه از سوی 
روابط عمومی منطقه پنجم دریایی سپاه تکذیب و 
اعام شد که گشت دریایی سپاه طبق روش ها و 
ماموریت های خود در حال انجام وظیفه هستند و 
طی 2۴ ساعت منتهی به این خبر، هیچ مواجهه ای 

با شناورهای انگلیسی در منطقه نداشته است.
مگر ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد؟

در همین رابطه، بار دیگر اعام شد که دولت 
به  را  گریس 1  کشتی  توقیف  جبل الطارق  محلی 
مدت دو هفته دیگر تمدید کرده و حتی اخباری 
آن  ارشد  ملوان  و  هندی  کاپیتان  دستگیری  از 
توسط انگلیسی ها به گوش می رسد. حتی برخی از 
رسانه های خارجی در چنین وضعیتی گزارش دادند 
که بریتانیایی ها قصد دارند شناورهای نظامی خود 
را به عنوان اسکورت کشتی های خود در منطقه 

خلیج فارس به کار بگیرند.
این در حالی است که چهارشنبه گذشته حسن 
جلسه  در  کشورمان  رئیس جمهوری  روحانی 
این  با  لندن  بود که  هیئت دولت تصریح کرده 
اقدام آغازگر شرایطی است که قطعاً تبعات آن 
را نیز خواهد دید. متعاقب این مسئله مقامات 
اقدامات  از  نگرانی  ابراز  ضمن  نیز  انگلیسی 
حمل  وزارت  که  کردند  اعام  ایران،  احتمالی 
برای  را  امنیتی  این کشور سطح هشدار  نقل  و 
هرمز  تنگه  از  انگلیس  پرچم  با  که  کشتی هایی 

عبور می کنند، افزایش داده است.
به عقیده کارشناسان، هر چند اقدام انگلستان در 
توقیف نفتکش گریس 1 به بهانه نقض تحریم های 
اتحادیه اروپا بر علیه سوریه صورت گرفته است، 
این  این استناد به دلیل ماهیت فراسرزمینی  اما 
اقدام، اعتباری ندارد. به همین دلیل است که گفته 
زمان  در همان  اسپانیا  وزیر خارجه  بورل  جوزف 
مبنی بر توقیف نفتکش به درخواست آمریکا از 
سوی لندن اهمیت پیدا می کند. 1۳ تیرماه جاری 
که نفتکش گریس 1 در تنگه جبل الطارق توقیف 
شد، اسپانیایی ها با توجه به مناقشه سرزمینی با 

انگلستان بر سر این تنگه، اعام کردند که اقدام 
لندن نقض حاکمیت دریایی اسپانیا بوده و احتمااً 
به درخواست آمریکا صورت گرفته است. از سوی 
دیگر لندن با توجه به تاکید ایران برای آزادسازی 
را تمدید کرده،  توقیف آن  تنها  نه  این نفتکش، 
بلکه همزمان با شناورهای نظامی خود قصد دارد 
فارس  در خلیج  را  این کشور  تجاری  کشتی های 
و تنگه هرمز اسکورت کند. در همین راستا و در 
سوی  از  گرفته  صورت  نظرهای  اظهار  تازه ترین 
ایران، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه 
بار  برای  که  گفت  ایرنا  خبرگزاری  به  کشورمان 
چهارم سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شده 
و در مورد توقیف کشتی حامل نفت ایران از این 
بازخواست شده است. او با طرح این سوال که مگر 
ایران تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد؟ گفت که  
اسناد و مدارک نشان دهنده رفتار متناقض انگلیس 
است که تحت تاثیر آمریکا وارد بازی خطرناکی 
شده است. از همین رو بار دیگر تاکید داریم که 

لندن باید این نفتکش را آزاد کند.
پیوند معنادار دو اقدام

هر چند اقدام انگلیس در توقیف نفتکش گریس 

1 و ادعای این کشور مبنی بر دست داشتن ایران در 
حمله به نفتکش ها در دریای عمان، خط و ربطی 
از همراهی لندن با آمریکا در جهت تشدید فشارها 
علیه ایران قلمداد می شود،اما از یک منظر دیگر نیز 
می توان دایل چنین اقداماتی را آن هم در شرایط 

پر تنش کنونی مورد بررسی و تحلیل قرار داد. 
اول  موج  که  حالی  در  و  گذشته  تابستان 
تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران قرار بود که در 
1۵ مرداد ماه اعمال شود، اروپایی ها که پیش از 
آن 11 تعهد برای حفظ برجام و همکاری با ایران 
برای  ایران  قصد  ادعای  با  بودند،  کرده  مطرح  را 
بمب گذاری در نشست ساانه منافقین در پاریس، 
مبادرت به دستگیری چند دیپلمات و تبعه ایرانی 
به  نگاه ها  بحبوحه  در  دقیقاً  که  امری  کردند. 
سوی اروپا به منظور انجام تعهدات برجامی شان 
صورت گرفت و منجر به سردی روابط میان تهران 
و بروکسل شد. پس از این ماجرا و در حالی که 
همچنان اسدالله اسدی دیپلمات ایران در بازداشت 
به سر می برد، اروپا پس از ماه ها از مکانیسم مالی 
SPV به سطح محدودتری از سازوکارهای همکاری 

به نام اینستکس رسید که هنوز هم پس از چند ماه 

این سازوکار مالی نتوانسته کوچک ترین تعهد آنها 
در قبال برجام را عملیاتی و اجرایی سازد.

ایران  امسال  که  حالی  در  و  رابطه  همین  در 
همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام، گام های 
هسته ای خود را آغاز کرده و هفته گذشته وارد گام 
دوم هسته ای شد و همچنین اعام کرد که از این 
پس عاوه بر اینکه زمان اجرای تعهدات یکجانبه از 
سوی ایران گذشته است، تهران به اندازه اروپایی ها 
به  بود،  خواهد  پایبند  خود  برجامی  تعهدات  به 
و  ایران  نفت  نفتکش حامل  توقیف یک  ناگهان 
تابستان  حوادث  یادآور  آن،  از  پس  جنجال های 
انجام  برای  ایران  بر دست داشتن  گذشته مبنی 

اقدامات تروریستی در خاک اروپا است.
این  معتقدند  ناظران  از  برخی  دلیل  به همین 
قرار  فشار  تحت  با  پیوند خوردن  در  نیز  مسئله 
گرفتن اروپا برای انجام تعهدات برجامی، در واقع 
با  تا  اروپایی هاست  برای  دیگری  روزنه   و  مفر 
برجسته کردن این موضوع و دامن زدن به تبعات 
پس از آن ضمن منحرف کردن افکار عمومی، از زیر 
بار مسئولیت کنونی شان که سنگین تر از قبل نیز 

شده است، شانه خالی کنند.

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه گفت: مشاور دیپلماتیک 
برای  پیشنهادی  تهران  به  سفر  در  فرانسه  رئیس جمهوری 
جلوگیری از افزایش تنش ارائه کرده و گفته است که نمی خواهد 

نقش میانجی را ایفا کند.
وی روز پنجشنبه در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور 
در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این پرسش که آیا امانوئل بن 
مشاور دیپلماتیک رئیس جمهوری فرانسه در دیدار با شما، طرح 
توقف را مطرح کردند، گفت: نه. ایشان پیشنهادی آوردند برای 

اینکه از افزایش تنش جلوگیری شود.
وزیر امور خارجه تصریح کرد: آقای بن گفت میانجی نیستیم 
بلکه می خواهیم راجع به راه ها فکر کنیم و به آنها گفته شد تا 
زمانی که آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران است نباید توقع 
اروپا  باید  یا  کند.  متوقف  را  اقدامات خود  ایران  باشند  داشته 
اقدامات ازم را انجام دهد یا آمریکا این جنگ اقتصادی علیه ایران 

را پایان دهد.
نیویورک  به نشست  آیا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  ظریف 

می رود یا نه، گفت: من هنوز روادید ندارم به آمریکا بروم.
وی افزود: این سفر برای شرکت در شورای اقتصادی و اجتماعی 
سازمان ملل است البته در کنارش با مجامع فکری رسانه ها برنامه 
خواهم داشت و بعد از آن به کاراکاس برای شرکت در نشست 
عدم تعهد و همچنین سفری دوجانبه خواهم رفت و به دو کشور 
دیگر آمریکای اتین هم سفر می کنم. وزیر خارجه درباره اینکه آیا 
ایران چراغ سبزی به آمریکا برای حضور در مذاکرات داده است، 
اظهار کرد: ما هیچگاه میز مذاکره را ترک نکردیم تا اسفندماه 
9۶ آمریکا در جلسات کمیسیون مشترک 1+۵ حضور می یافت 
و داخل مذاکره بود خودشان تصمیم گرفتند میز مذاکره را ترک 
کنند. حاا یک ادعای دروغی می کنند برای فریب که ما آماده 
مذاکره هستیم. وی افزود: اگر آماده مذاکره هستند، مذاکره با 

با تروریست ها مذاکره  تروریسم جور درنمی آید. خودشان هم 
نمی کنند و ما هم با کسانی که علیه مردم ما دست به تروریسم 

اقتصادی زدند مذاکره نمی کنیم .
وزیر امورخارجه درباره توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران 
گفت: ظاهراً نفتکش بریتانیایی عبور کرده آنچه خودشان مطرح 
کردند و ادعاهایی مطرح می شود تا ایجاد تنش کنند؛ این ادعاها 
هیچ ارزشی ندارد. وی با تکراری خواندن این ادعای آنها، ادامه 
داد: البته این را سپاه پاسداران انقاب اسامی رد کرد اما این 

حرف ها معمواً برای پوشاندن نقاط ضعف آنها مطرح می شود.
گفته های ظریف در حالی مطرح می شود که عباس عراقچی 
معاون وزارت خارجه کشورمان نیز در این خصوص طی پیامی 
توئیتری اعام کرد: گفت وگوی خوبی با امانوئل بن داشتم. با وی 
در مورد جنگ اقتصادی فعلی و اینکه آتش بسی متعادل و پایانی 

معقول چگونه است، صحبت کردیم.

» ابتکار« دایل و پیامدهای توقیف نفتکش گریس 1 را بررسی می کند

بازیدوبارهنفتکشها
mrezasattari62@gmail.com

محمدرضا ستاری

پس از حمات مشکوک به چهار کشتی نفتکش در نزدیکی های بندر فجیره امارات در اردیبهشت ماه و متعاقب آن هدف قرار گرفتن دو کشتی نفتکش 
نروژی و ژاپنی در حوالی همان منطقه که منجر به باا رفتن سطح تنش ها در تنگه هرمز شده بود، پنجشنبه دو هفته قبل یعنی 1۳ تیرماه، دولت 
محلی جبل الطارق که تحت قیمومیت انگلستان قرار دارد به بهانه نقض تحریم های اتحادیه اروپا، یک سوپر تانکر حامل نفت ایران را که ادعا شده بود 

به مقصد سوریه در حال حرکت است، توقیف کرد.

حکردمحمدجواد ظریف : ونپیشنهادیبرایجلوگیریازافزایشتنشرامطر مشاورماکر
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خود دارد

تایم گزارش داد

طرح سنای آمریکا برای ممنوعیت صدور ویزا برای خاندان سعودی

جمهوری خواهان مجلس سنای آمریکا در پی تدوین قانونی هستند که مانع از صدور ویزا برای اعضای خانواده سلطنتی سعودی به 
علت مسائل حقوق بشری برای سفر به این کشور شود. قانونی که رئیس جمهوری آمریکا امکان وِتوی آن را نداشته باشد.

به گزارش فارس، نشریه تایم با انتشار این خبر نوشت که »جیم ریچ« رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا از ایالت 
»آیداهو« قصد دارد از این طرح رونمایی کند. طرحی که در صورت تبدیل شدن آن به قانون می تواند صدها نفر از اعضای خانواده 

پادشاهی سعودی را از سفر به آمریکا منع کند.
»جیم ریچ« نیز در بیانیه ای اعام کرد که این قانون تاش دارد تا روابط میان ایاات متحده آمریکا و عربستان سعودی را در 
ابعاد مختلف تغییر دهد و همچنین ابراز امیدواری کرد که باقی اعضای سنا نیز از آن حمایت کنند. او تأکید کرد: » همه ما در 
خصوص این که نیاز به چشم اندازی برای تغییر رفتار عربستان سعودی داریم؛ هم نظر هستیم و این قانون می تواند تأثیر واقعی در 

این مورد بر جای بگذارد.«
چند تن از دموکرات ها از جمله »جین شاهین« از ایالت »نیوهمپشایر« نیز از این طرح حمایت کرده اند و طبق برنامه ریزی کمیته روابط خارجی قرار است 
در همین ماه جاری این طرح در کنار طرح »باب مِنندز« برای ممنوعیت فروش ساح به عربستان سعودی و اعمال تحریم ها علیه این کشور در رابطه با 

موضوع جمال خاشقچی، به رأی گذاشته شود.
سناتور »لیندسی گراهام« از ایالت کارولینای جنوبی که هم پیمان ترامپ محسوب می شود نیز در این طرح مشارکت دارد. از سوی دیگر به نوشته 
پایگاه بلومبرگ، طبق طرح »جیم ریچ« قانون منع صدور ویزای برای اعضای خانواده پادشاهی سعودی تا زمانی که این کشور پیشرفتی در زمینه 
حقوق بشر نشان ندهد ادامه خواهد یافت و این پیشرفت می بایست از سوی تیمی به سرپرستی وزارت خارجه آمریکا تأیید شود و احتماا مستلزم 
آزادی ده ها نفر از زندانیان در عربستان است. همزمان با ارائه این طرح، »جیم ریچ« تاش می کند که امضای ترامپ را برای قانونی شدن آن بگیرد 
و به نظر می رسد این طرح حمایت ضمنی کاخ سفید را نیز به همراه دارد و برخی اعضای کمیته روابط خارجی سنا گفت و گوهایی را با اعضای دولت 

ترامپ انجام داده اند.

سخنگوی وزارت خارجه:

سریال گاندو 180 درجه با واقعیت تفاوت دارد

سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان اظهار کرد: کشورهای عضو برجام و کشورهایی خارج از برجام تاش هایی 
را برای حفظ این توافق آغاز کرده اند. گامِ بعدی ما هم در یک فرصِت دو ماهه ای که باز به اروپایی ها دادیم طراحی شده و اجرا 

خواهد شد.
به گزارش ایلنا، وی درباره نفتکش توقیف شده کشورمان گفت: از همان روِز اول ما اقداماتِ سیاسی حقوقی و دیپلماتیک 
را شروع کردیم، سفیرِ انگلیس را دو بار به وزارت خارجه احضار کردیم، چندین بار هم حضور پیدا کرد که توضیح بدهد. با 
ارائه اسناد و مدارک، چندین بار به انگلیسی ها گفتیم و گوشزد کردیم که این اقدام آن ها تنش آفرین و همسو با سیاست های 

خصمانۀ آمریکاست. وکیلی هم در این زمینه گرفته شده که در حالِ انجامِ کارهای حقوقی و قضاییِ است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: ایران به عنوان کشوری که در حاشیه خلیج فارس است و آبراه مهم و استراتژیکِ تنگۀ هرمز در منطقۀ 
آن قرار دارد، مسئولِ حفظ امنیِت کشتیرانی است و این کار را خواهد کرد، بنابراین اگر کشتی هایی که مشکل قانونی نداشته و مجوزهای ازم را داشته باشند 

و در هماهنگی با نیروهای مستقر در منطقه مقررات را رعایت کردند، می توانند به راهِ خودشان ادامه بدهند.
موسوی درباره سریال گاندو و اینکه آیا آن یک میلیارد و چند صد میلیون داری که به ایران منتقل شد، نتیجۀ مذاکرات و برجام بود یا تبادل برخی 
جاسوسان مانند جیسون رضائیان گفت: اگر برجام نبود احتمالِ اینکه چنین توافقی صورت بگیرد و چنین مبادله ای انجام شود و چنین پولی وارد کشور 
شود، نمی گویم غیرممکن بود، اما به شدت سخت بود. این سریال با هر انگیزه ای که ساخته شده، ولی آن قسمتی که بیشتر به ما مربوط است و اینکه ما 
مثاً اینکه از وزارت خارجه شخص وزیر یک چهرۀ منفعلِ، بی عمل و کمی تعابیرِ دیگری نشان داده شود واقعاً نمی پسندیم و واقعاً 18۰ درجه با آن چیزی 

که واقعیت است تفاوت دارد.
 وی گفت: آقای ظریف اقتدار و صابتی که ازمۀ وزیر امورخارجه و وزارت خارجه ایران است را در همۀ عرصه های سیاست خارجی چه در داخل 
و چه در خارج داشته است و از این باب بود که کمی گله مند شدیم که این چه تصویرسازی هایی است که از دیپلمات های زحمتکشِ کشوِر ما دارند 

نشان می دهند.
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عکس: مینا نوعی / مهرمسابقات آزاد کشوری کمان سنتی در تبریز

عکس نوشت  سبک
چگونه با اطرافیانم ارتباط خوبی داشته باشم؟زندگی

عدم موفقیت در برقراری ارتباط مناسب با اطرافیان مشکلی است که گریبان خیلی از ما را گرفته است. بسیاری از 
افراد نمی دانند که در برخورد های اول با یکدیگر باید چگونه برخورد کنند و بعد از آن نیز چگونه روابط خود را ادامه 

دهند. به همین دلیل هم معمواً بعد از مدتی دوستی ها کمرنگ تر شده و یا به طور کامل از بین می روند.
یکی از اصلی ترین ویژگی های ذاتی بشریت، اجتماعی بودن اوست، این یعنی شما نمی توانید بدون برقراری ارتباط 
با افراد مختلف به زندگی خود ادامه دهید، بنابراین باید یاد بگیرید که مهارت های اجتماعی شدن را کسب کرده و از 

آن ها استفاده کنید. 
تنهایی و روابط اجتماعی ضعیف در دنیای امروز

مطالعات اخیر نشان می د هد که فراگیرشدن استفاده از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی باعث شده است که 
همه ما به این نوع از ارتباطات مجازی عادت کرده و در برقراری ارتباط های رو در رو و طبیعی دچار ضعف شویم. به 
همین دلیل هم هست که فراموش کرده ایم چگونه می توانیم افرادی را که دوست داریم در اطراف خود داشته باشیم.
امروزه تنهایی یک بیماری همه گیر و اپیدمیک به حساب می آید و طبیعتاً درمان آن نیز برقراری ارتباط بیشتر با 
دیگران است. متخصصان در چنین شرایطی معمواً به ما می گویند که باید یاد بگیریم با هم صحبت کنیم. تاکید 
آن ها بر این است که منظور از این صحبت، گفت وگو های روزمره و کوتاه نیست، بلکه ما باید سعی کنیم در مورد 
مباحثی جدی تر و عمیق تر با هم گفت وگو کنیم. این کار باعث می شود که ارتباط متقابل و عمیق تری با افرادی که در 

کنارمان هستند برقرار کنیم.
ترس از قضاوت در روابط

روانشناسان معتقدند که ما باید در ارتباطات مان مکالمات خود را مهندسی و کنترل کنیم تا احساسات و هیجاناتی 
واقعی را به یکدیگر القا کنیم. این گفت وگو ها در دو دسته خودِ سطحی و خودِ عمیق قرار می گیرند. دسته خودِ 
سطحی مربوط به موضوعات روزمره ای مثل تغییرات هوا، اخبار و... هستند و دسته دوم یا همان خودِ عمیق نیز ارتباط 

مستقیمی با خودِ درون ما با وجود همه احساسات و ادراکاتمان دارد.
خود عمیق به تر س ها، امیدها، عشق و احساسات، ناامنی ها و رویاهایمان مربوط می شود و از این بابت نیز عمیق تر 
و قابل باورتر است. شاید در این میان برای خیلی ها چنین مسئله ای پیش آید که مردم همیشه نمی خواهند احساسات 
و زندگی خصوصی خود را با کسی در میان بگذارند! چرا که معمواً در صحبت های خصوصی از زندگی، افراد چنین 

اجازه ای را به خود می دهند که اظهارنظر کرده و در زندگی یکدیگر دخالت کنند.
طبیعی است که این موضوع نیاز به فرهنگ سازی بیشتر دارد، اما متخصصان معتقدند که ترس از دخالت افراد 
دیگر در این زمینه بسیار نادرست است. آن چیزی که باید واقعاْ از آن بترسیم این است که یک عمر به تنهایی زندگی 
کنیم و تا لحظه مرگمان نتوانیم با کسی ارتباط خوبی برقرار کنیم. برای شروع می توانید خودتان پیش قدم شده و از 
بقیه بخواهید که از خودشان بگویند تا با توجه به واکنش شما متوجه شوند که لزوماً نیازی به اظهار نظر و یا دخالت 

در پاسخ به این گفت وگو ها احساس نمی شود.
به گفته متخصصان و روانشناسان برای برقراری ارتباطی سالم و درست با افراد باید در رابطه با موفقیت ها و 
شکست هایمان صحبت کنیم. تقریباْ همه ما در زمانی که از شکست ها و ترس هایمان حرف می زنیم، آسیب پذیرتر 
به نظر می رسیم. به همین دلیل هم باید جرئت صحبت در این زمینه ها را در خود بیابیم. تنها قانون در این راستا آن 

است که کسی نباید در مقابل اعترافات کسی، اظهار نظر کند.
شروع قدم های ابتدایی

طبیعت انسان آن است که بتواند به مرور زمان عادات و ویژگی هایی را در خود تغییر داده و قدم به قدم در جهت 
شکل گیری ویژگی های مثبت تر پیش رود.شاید برای کسی که ارتباط اجتماعی ضعیفی دارد پیش بردن مسائلی که 
تا به اینجا گفتیم کمی ترسناک و بزرگ باشد، به همین دلیل هم باید گفت که کسی از شما انتظار ندارد از همان 
اول جرئت صحبت در مورد مسائل عمیقی از خودتان را پیدا کنید. بهتر است قدم به قدم پیش روید و از کار ها 

و صحبت های ساده تر و کوچک تر آغاز کرده و بعد از شکل گیری رابطه نسبتاً دوستانه، مراحل دیگر را پی بگیرید.
شما می توانید در ارتباطات روزمره تان تمرین و تکرار داشته باشید. برای مثال اگر به فروشگاهی می روید با فروشنده 
بیشتر از قبل صحبت کنید و یا اگر به رستوران می روید از گارسون تشکر کرده و روابط ابتدایی تان را تحکیم بخشید. 
این صحبت های کم و خاصه، رفته رفته می تواند به شما موجودیتی اجتماعی بخشیده و جرئت بیشتری در روابط تان 
بدهد. یکی دیگر از قدم هایی ابتدایی که می توانید پیش بگیرید این است که خود را به یک شنونده خوب تبدیل کنید. 
این کار کمک می کند که اطرافیانتان بتوانند با شما راحت تر صحبت کنند. این کار در مراحل بعدی می تواند شرایط 

مناسبی را برای صحبت های شما و شکل گیری روابط عمیق تر فراهم آورد.
منبع: برترین ها

تمامی  از  من  الملوک:  تيچر 
می پرسم،  جهان  تاکسی  رانندگان 

خودتون گرمتون نیست؟

اسطوراخ: ما محکومیم به این که تا 
ابد کتاب ۵۰۴ رو نصفه بخونیم.

حسودالسلطنه: جدی چجوری تو 
پیتزا  از  ینی  دارید؟  پیتزا  یخچالتون 

سیر میشید میذارید تو یخچال؟

صورتی: هر پدر ایرانی یک: اینجا 
۳۰میلیون  متری  شده  میبینی  که 
بیابون  همش  پیش  سال  تومن،۴۰ 
بود متری صد تومن میفروختن من 

نخریدم!

احساندویچ: ناشنوا بودن اونجاش 
گوش  نمیتونی  موزیک  که  سخته 
بدی، وگرنه حرف آدما رو  که شنواها 

هم گوش  نمیدن

مایکروسافت که از ماه ها پیش در تاش است پسورد را از ویندوز 1۰ و حساب های 
کاربری خود حذف کند با آپدیت بزرگ بعدی ویندوز 1۰ در سال 2۰2۰ یک قدم به این 
هدف نزدیک تر خواهد شد. به این ترتیب به زودی می توانید گزینه ورود بدون پسورد 
)passwordless( را برای ورود به حساب کاربری مایکروسافت در ویندوز 1۰ فعال کنید. 

این موضوع به این معنی است که کامپیوترهای مبتنی بر ویندوز 1۰ تنها از قابلیت های 
پین، سنسور اثر انگشت و تشخیص چهره ویندوز هِلو بهره خواهند برد و گزینه پسورد 
 )Fast ring( از صفحه اگین حذف خواهد شد. البته اگر همین حاا هم در حلقه سریع

پیش نمایش اینسایدر مایکروسافت باشید می توانید این قابلیت را امتحان کنید. به گفته 
مایکروسافت پین کد بسیار از پسورد امن تر است؛ حتی با اینکه استفاده از یک کد ۴ رقمی 
ساده تر به نظر می رسد. یکی از دایل این موضوع این است که پین ها به جای ذخیره 
در فضای آناین در دستگاه کاربر نگهداری می شوند. ویندوز 1۰ کلید خصوصی شما را 
در چیپ های TPM نگهداری می کند )البته اگر کامپیوترتان به چنین چیپی مجهز باشد( 
TPM.یک چیپ امنیتی است که ذخیره امن پین ها تنها به صورت محلی را امکان پذیر 

می کند. مایکروسافت به آرامی در تاش است کاربران ویندوز 1۰ را به استفاده از روش های 

 ،Microsoft Authenticator مختلف احراز هویت دو عاملی از جمله پیام کوتاه، اپ
ویندوز هلو و حتی کلیدهای امن فیزیکی با استاندارد FIDO2 ترغیب کند. در به روز رسانی 
ماه مه 2۰19 ویندوز 1۰ )نسخه 18۰9( هم می توانید تنها با شماره تلفن از حساب کاربری 
مایکروسافت خود روی ویندوز 1۰ استفاده کنید. امید می رود حرکت هایی از این دست در 
آینده ما را از دردسر به خاطر سپردن پسوردهای پیچیده، استفاده از نرم افزارهای مدیریت 

پسورد و یا انتخاب یک پسورد برای چندین حساب کاربری رها کند.
منبع: دیجیاتو

وسافتویندوز10رابدونپسوردمیکند مایکر

اگهی تغییرات شرکت فرزام بتن سورن سهامی خاص به شماره ثبت 4272 و شناسه 

ملی 14007893690 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/14 

تغییرات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت از شهرستان باشت به استان کرمان- بخش 

مرکزی- شهر کرمان-محله کشاورز- کوچه شهید رجایی -5 بلوار شهید رجایی- پاک 

209 –طبقه همکف کد پستی 7661763354 انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه به 

شرح فوق اصاح گردید اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان )525021(

آگهی تغییرات شرکت نیلگون ستاره اطلس با مسئولیت محدود به شماره 

استناد صورتجلسه مجمع  به  ملی 14005093247  و شناسه  ثبت 1994 

عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/28 تغییرات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 

هیات مدیره از3 نفر به2 نفر کاهش یافت و ماده 12 اساسنامه اصاح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری دهدشت )525022(

آگهی فراخوان ارزیابی كیفی 

4178
روابط عمومی شركت نفت فات قاره ایران

شرکت ملی نفت ایران
شرکت نفت فات قاره ایران

)سهامی خاص(

نوبت اول

ــق مناقصــه  ــاز خــود از طری ــد/ تامیــن کاای مــورد نی ــی کیفــی جهــت خری ــه انجــام ارزیاب ــران در نظــر دارد نســبت ب ــاره ای شــرکت نفــت فــات ق
ــی  ــد جهــت شــرکت در فراخــوان ارزیاب ــه پیشــنهاد را دارن ــی ارائ ــد. بدینوســیله از شــرکتهایی کــه ســابقه و توانای ــدام نمای ــه ای اق عمومــی دو مرحل

کیفی دعوت بعمل می آید.
 F L D - 9 5 0 5 3 5 1 1- شماره مناقصه :

 T E S T  B E NC H 2-موضوع مناقصه : قطعات یدکی دستگاه 
3- آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 5 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم 

4- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات متقاضیان 14 روز از تاریخ آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی می  باشد.
5- توانایــی ارائــه ضمانتنامــه بانکــی شــرکت در فراینــد ارجــاع کار بــه مبلــغ 217/760/600 ریــال بــا اعتبــار 3 ماهــه و قابــل تمدیــد بــرای یــک دوره مشــابه در صــورت کســب 

حداقــل امتیــاز قابــل قبــول / یــا واریــز نقــدی مبلــغ مذکــور
6-متقاضیان می توانند مدارک ارزیابی کیفی را در روز آگهی نوبت اول از سایت اینترنتی این شرکت به نشانی WWW.IOOC.CO.IR بخش مناقصات تهیه نمایند.

7-متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر با کارشناس پرونده به شماره 23942630-021 تماس حاصل نمایند.
8- محل ارسال پيشنهادات: تهران، خیابان ولیعصر)عج( بااتر از مسجد بال، نرسیده به تقاطع مدرس، خیابان خاکزاد، پاک 12، طبقه 9، اتاق 16-9 کمیسیون مناقصات.

9- مناقصــه گرانــی کــه از ابتــدای ســال 1396 در مناقصــات مشــابه )در حــدود مناقصــه حاضــر( توســط شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران ارزیابــی و حداقــل امتیــاز ازم را کســب 
نمــوده انــد، نیــازی بــه ارائــه مجــدد مــدارک نداشــته و صــرف تکمیــل جــداول ارزیابــی و اعــام آمادگــی کتبــی آنهــا در موعــد مقــرر جهــت شــرکت در مناقصــه کفایــت مــی کنــد.

تکمیل جدوال ارزیابی الزامی می باشد. عدم تکمیل جداول منجر به رد کیفی پیشنهاد دهندگان می گردد.
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1398/04/22     تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/04/29

شماره  مجوز:2172 . 1398

آگهی ارزیابی كیفی مناقصه عمومی شماره 98/06

4191
روابط عمومی شركت پاایش گاز پارسیان

نوبت دوم
شرکت پاایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرایند ارزیابی کیفی و تایید صاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعام آمادگی اقدام نمایند.

سایر توضيحات مهم:
1- ارایه تصویر برابر با اصل تاییدیه صاحیت معتبر اداره کار و امور اجتماعی در زمینه حمل و نقل الزامی است.

2- ارایــه آخریــن صــورت هــای مالــی حسابرســی شــده معتبــر منتهــی بــه ســال قبــل مالــی چنانچــه مبلــغ معاملــه بیــش از ده برابــر ســقف معامــات متوســط ســال انعقــاد قــرارداد گــردد و گواهینامــه 
تاییــد صاحیــت ایمنــی پیمانــکاران جهــت انعقــاد قــرار داد الزامــی اســت.

3-کلیــه فــرم هــای اســتعام ارزیابــی کیفــی مناقصــه گــران مــی بایســت پــس از دریافــت از طریــق ســایت شــرکت تحــت عنــوان WWW.Nigc-Parsian.ir )بخــش مناقصــات ( بــه دقــت مطالعــه  
بررســی و تکمیــل و بــه همــراه ســایر مــدارک )رزومــه( تــا قبــل از اتمــام مهلــت مقــرر تحویــل نماینــد.

4-کلیه فرم ها و اسناد می بایست توسط شخص یا افراد مجاز امضا و مهر گردند.
5- کلیه مدارک می بایست بصورت منظم و کاسه شده در پاکت در بسته تحویل دبیر خانه امور پیمانها گردد. ضمنا ماک تاریخ تحویل اسناد، زمان تحویل به دبیر خانه امور پیمانها می باشد.

6-ارائه سوابق و مدارک نیز هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
7- قیمت ها متناسب با کاای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

8-محل، زمان و مهلت دریافت اسناد، تحویل و گشایش پیشنهادها متعاقبا اطاع رسانی می گردد.
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/4/22 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/4/19 

شماره مجوز وزارت نفت : 2228 . 1398

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت دولتی پاایش گاز پارسيان )سهامی خاص(

خدمات تامين خودروهای استيجاریموضوع مناقصه
98/06شماره مناقصه

یک مرحله ای نوع مناقصه
12 ماهمدت انجام کار

3/408/000/000 ریالمبلغ تضمين شرکت در فرایند ارجاع کار
شرکت پاایش گاز پارسيان واقع در شهرستان مهرمحل اجرا

حداکثر 14 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوممهلت تحویل مدارک )رزومه(
استان فارس – شهرستان مهر – صندوق پستی 115-74451- شرکت دولتی پاایش گاز پارسيان – امور پيمانهاآدرس پستی محل تحویل رزومه

تلفن:07152112542،8      فاکس:07152824729تلفن و فاکس

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول

4238

شــرکت آب و فاضــاب روســتائی اســتان همــدان در نظــر دارد از محــل اعتبــارات عمرانــی خــود پــروژه هــای ذیــل را طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود 
براســاس فهرســت بهــای ســال 1398 از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی و ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بصــورت یــک مرحلــه ایبــه پیمانــکاران 

واجــد شــرایط و دارای تجربــه و ســوابق کافــی و مفیــد در امــور مربوطــه کــه تمایــل همــکاری دارنــد واگــذار نمایــد .
• نوع ، کیفیت و کمیت کاا و خدمات در اسناد مناقصه ذکر گردیده است .

• انجام پروژه همسان اجرایی به مبلغ 30% مبلغ برآورد مناقصه و ارائه اسناد آن همراه با رضایت نامه از کارفرما ضروری است .
• ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه حداقل باید به مدت 90روز معتبر بوده و برای 90روز دیگر قابل تمدید باشد.

• تضمین شرکت در مناقصه)فرآیند ارجاع کار(: طبق آیین نامه تضمین معامات دولتی به شماره 123402/ت 50659/ه مورخ 1394/09/22 هیئت وزیران
مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا ارســال دعوتنامــه از طریــق وبــگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و 
مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه مذکــور ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت فــوق ااشــاره و دریافــت گواهــی امضــا الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه انجــام 

دهنــد.
• کلیــه واجدیــن شــرایط مــی تواننــد  اســناد مناقصــه را از طریــق ســامانه ســتاد بــه آدرس فــوق الذکــر از مورخــه 98/4/20 تــا مــورخ 98/4/24 دریافــت و بــا توجــه بــه مندرجــات اســناد مناقصــه 
P در ســامانه اقــدام نماینــد. در ضمــن ارســال اصــل ضمانت  DF مــدارک ازم شــامل پــاکات الــف، ب و ج را تهیــه و تــا ســاعت 19 مــورخ 1398/5/5 نســبت بــه بارگــزاری اســناد بــه صــورت فایــل

نامــه شــرکت در مناقصــه )فرآینــد ارجــاع کار( در پاکــت مهــر و مــوم شــده تــا ســاعت 12 مــورخ 1398/5/5 بــه دبیــر خانــه شــرکت الزامــی مــی باشــد .
• بازگشائی پاکات پیشنهادی در روز یکشنبه مورخ 1398/5/6 راس ساعت 9 در محل کمیسیون معامات این شرکت طبق آدرس مزبور انجام می شود.

• متقاضیان جهت دریافت اطاعات بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن های  32516900-081 تماس حاصل نمایند .
• الزامیست پیمانکار بر اساس صاحیت و ظرفیت کاري مورد تائید از مراجع ذیصاح قیمت پیشنهادي خود را تسلیم که درصورت تخلف ، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وي ضبط مي گردد .

• بــه پیشــنهادات فاقــد امضــا و مهــر ، ســپرده ، ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر، چــک و نظایــر آن و همچنیــن پیشــنهادات مشــروط ، مخــدوش و پیشــنهاداتی کــه خــارج از موعــد 
مقــرر  واصــل شــود مطلقــاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد .

• تبعیت از دستور العمل ایمنی و داشتن گواهی ایمنی )HSE( الزامی است.
• ورود پیشنهاد دهندگان با معرفی نامه به کمیسیون مجاز می باشد.

• برنده باید دارای کد معاماتی از فرابورس جهت پرداخت اوراق خزانه اسامی باشد .
• آدرس شرکت آب و فاضاب روستایی استان همدان : بلوار آیت ا.. کاشانی-روبروی مسجد چهار باب الحوائج-بلوک یک

www.iets.mporg.ir    : پایگاه اطاع رساني مناقصات کشور •
www.Abfarhamedan.ir   : شرکت آب و  فاضاب روستائی استان همدان •

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/4/22 تاریخ انتشار نوبت اول:98/4/20 
روابط عمومي شركت آب و فاضاب روستائی  استان همدان

نوبت دوم

شماره مناقصه 983011
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اجرای تکميل و راه اندازی 
پيمانکارآب864.650.000دارد1217.292.808.873نهاوندگاماسيابتصفيه خانه آب شرب

کاوشهای 338.300.000دارد36.765.145.712اسدآبادبادخوره/جنت آبادحفاری چاه 
پيمانکارزمينی

بدون آب ، كتاب زندگی را باید بست
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