» خبر

آيتاهلل مجتهدشبستري:

برخي نقدهاي رحيمپور به حوزه وارد است
عضو مجلس خبرگان رهبري گفت :برخي نقدهاي رحيمپور به حوزه وارد است.آيتاهلل
محسن مجتهدشبستري در گفت و گ و با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم با اشاره
به برخي تخريبها عليه رحيمپورازغدي ،گفت :آقاي رحيمپورازغدي فردي متفکر،
انقالبي ،متدين و دلسوز است و نقدهاي او از دلسوزي نشأت ميگيرد.وي با بيان
اينکه رحيمپورازغدي آگاه به مسائل اجتماعي و روز است ،اظهار داشت :در اينکه
اشکاالتي به روحانيت و حوزه وارد است ،ترديدي نيست ،منتها اين اشکال بهتر
بود با ادبياتي مناسبتر از سوي آقاي رحيمپور مطرح شود.وي با بيان اينکه حوزه
منشأ برکات شاياني بوده و خدمات حوزه قابل انکار نيست ،تأکيد کرد :اشکاالت
وارد به حوزه بايد با ادبيات منطقي مطرح شود .باالخره انسانها عليرغم تمام
خوبيهايي که دارند ،ممکن است اشکاالتي نيز داشته باشند که به نظرم آقاي
رحيمپور عزيز عليرغم اينکه براي نظام و مردم بسيار مفيد بوده و هستند ،بهتر
بود اشکاالت خود را با ادبياتي که موجب تکدر خاطر روحانيت نميشد ،مطرح
ميکرد ،اما اين مسئله نبايد موجب بهرهبرداري برخي براي تخريب و ناديده گرفتن
خدمات آقاي رحيمپور شود.

»

نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت :مردم در هفته دولت منتظر حل مشکالت
هستند.الله افتخاري در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا،
ضمن تبريک هفته دولت گفت :مردم در هفته دولت به دنبال افتتاح پروژه نيستند و
منتظر حل و گرهگشايي از مشکالت هستند .در اين هفته همه مسئولين بايد بيايند و
توضيح دهند چه اقداماتي انجام دادند و االن بايد چه کار کنيم تا مشکالت به وجود آمده
را حل کنيم.وي با اشاره به دوران کوتاه رياستجمهوري شهيد رجايي و نخستوزيري
شهيد باهنر گفت :وقتي کسي کارآمد و کاربلد باشد و وارد عرصهاي شود و تمام توان
را به کار گيرد ،قطعا از زمان استفاده کرده و يک سري اقدامات موثر و ضربتي انجام
ميدهد و به راحتي ميشود قضاوت کرد که افراد در همين مدت خدمت چه خدماتي را
ارائه دادهاند .دشمن هم وقتي عملکرد شهيدان رجايي و باهنر را ديد دست به شهادت
آنها زد .بنابراين مسئولين اگر کار خود را بلد باشند و همت خود را به کار گيرند و تيم

کارآمدي براي حل مشکالت تشکيل دهند ،ميتوانند در حداقل زمان حداکثر بهرهوري
را داشته باشند.وي درباره نقاط ضعف دولت دوازدهم گفت :دولت نقاط قوت هم دارد
اما مهمترين نقطه ضعف آن اين است که تيم اقتصادي دولت آگاهي و انگيزه الزم را
براي انجام فعاليت و کار ندارد .متاسفانه دولت خردجمعي را باور ندارد در صورتي که
اگر در مسائل مختلف از خردجمعي استفاده ميکرد و با نمايندگان مجلس ،نخبگان،
دانشگاهيان و  ...مشورت و از اطالعات آنها نيز استفاده ميکرد ،شايد خيلي مسائل امروز
به وجود نميآمد.افتخاري تصريح کرد :متاسفانه برخي افراد در دولت ،پشت روحاني را
خالي ميکنند در حالي که اين افراد بايد پاسخگوي عملکردهاي مثبت و منفي خود
باشند .اين هفته که هفته دولت است فرصت خوب و مناسبي است که همه به کمک
دولت بيايند و دولت هم دستش را به سمت افراد و احزاب دراز کند تا مشکالت به وجود
آمده حل شود و بر اين جنگ اقتصادي غلبه کنيم.

شريعتمداري:

پخش فيلم ضبط شده دادگاهها ،سرنخ ها را نميسوزاند

بعد از ،96جلسهاي با موضوع انتخابات
نداشتهام
توليت آستان قدس رضوي گفت :بعد از  96جلسهاي با موضوع انتخابات نداشتهام.
حجتاالسالم سيد ابراهيم رئيسي در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب و
تشکلهاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان ،در واکنش به خبري مبني بر
برگزاري جلسات انتخاباتياش در شهرهاي تهران و مشهد ،اظهار کرد :بعد از
انتخابات سال  ۹۶تاکنون هيچ جلسهاي با موضوع انتخابات نداشتهام.وي با بيان
اينکه البته به همراه دوستان دغدغهمند نسبت به مسائل مردم ،اقتصاد و معيشت
جلساتي داشتم که موضوع آن ارائه راهکارها براي برون رفت از وضعيت و شرايط
کشور بود تصريح کرد :اگر نشستي برگزار شده درباره مسائل انقالب بوده است،
خالف آنچه در رسانه ها مطرح شد بنده هيچ جلسه اي با موضوع انتخابات از
سال  96تاکنون نداشتهام.

مديرعامل موسسه کيهان گفت :پخش فيلم ضبط شده
دادگاهها ،سرنخ ها را نميسوزاند.حسين شريعتمداري
در گفت و گو با خبرنگار مهر ،با اشاره به تداوم مبارزه
با مفاسد اقتصادي ،اظهار داشت :مبارزه با مفاسد
اقتصادي بايد به طور جدي دنبال شود و اطالعات
و اخبار آن در اختيار مردم قرار بگيرد .وي با بيان
اينکه مردم نبايد از مطالبه مبارزه با مفاسد اقتصادي
دست بردارند؛ از طرف ديگر ،سرانجام و عاقبت اين
مبارزه هم بايد براي مردم توضيح داده شود گفت:
اصال معني ندارد فردي ظرف چند ماه ۱۸ ،ميليارد
دالر را به باد فنا بدهد و بعد هم نفهميم چه شد!

امير جهانشاهي:

نيروي زميني ارتش آمادگي مقابله
با هر تهديدي را دارد

سياسي

مبارزه بايد ابتدا از دانه درشتها آغاز شود.وي در
پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا برگزاري علني
دادگاههاي مفسدان اقتصادي ،تحقق پيدا خواهد کرد
گفت :البته وعده اين امر به شرطي که رئيس دادگاه
تشخيص بدهد را دادهاند .برگزاري علني دادگاهها
بايد به تشخيص دستگاه قضائي باشد.شريعتمداري
در همين باره تاکيد کرد :ممکن است در دادگاه
مسائلي مطرح شود که اين مسائل اگر علني شود
به روند تحقيق پرونده آسيب برساند.وي با بيان اينکه
مطالبه ما برگزاري علني دادگاههاست اما بخشهايي
هست که بايد محرمانه بماند؛ به اين معنا که احتمال
دارد متهمي در دادگاه صحبتهايي را مطرح کند و
سرنخهايي بدهد که اين سرنخها ،هنوز نسوخته باشد
در همين باره اظهار داشت :براي اينکه اين سرنخها
نسوزد ،الزاما بايد در برخي موارد ،روند برگزاري
دادگاهها محرمانه بماند و علني نشود.شريعتمداري
گفت :گفتهاند که روند برگزاري دادگاهها را ضبط و
بعدا پخش ميکنند؛ در اين صورت ،هم فوايد علني
بودن را دارد و همين اينکه آن سرنخهايي که به آن
اشاره کردم ،نخواهد سوخت.

خضري:

رئيس جمهور ميخواهد کرباسيان را قرباني خودش کند
عضو کميسيون اجتماعي مجلس گفت :رئيس جمهور
ميخواهد کرباسيان را قرباني خودش کند.رسول خضري
در گفت و گو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه
خبرنگاران جوان ،درباره استيضاح وزير اقتصاد و امور
دارايي ،اظهار کرد :بنده معتقدم که دولت در آستانه
طرح سوال از رئيس جمهور ،ميخواهد کرباسيان را
قرباني کند تا به نوعي صورت مسئله را پاک کند.
وي با اشاره به اينکه وزير اقتصاد آنطور که بايد و
شايد نقشي در اقتصاد مملکت ندارد ،گفت :مهمترين
رکن اقتصاد ما ،بانک مرکزي است و اين نهاد است
که چوب حراج به ذخاير ارزي و طالي کشور زد.وي
با بيان اينکه از سوي ديگر وزير اقتصاد نقشي در
انتخاب رئيس بانک مرکزي ندارد ،تصريح کرد :تمام
مشکالت اقتصاد از گور بانک مرکزي بلند ميشود.
خضري با بيان اينکه از آنجايي که رئيس جمهور
بايد در اين هفته براي پاسخگويي به نمايندگان به
مجلس بيايد ،ميخواهد تلطيف امور کند و وزير
اقتصاد را به مسلخ فرستاد تا قرباني خودش کند
ادامه داد :بهتر بود که رئيس جمهور بسيار زودتر و
حتي پيش از استيضاح ربيعي براي پاسخگويي به

وکالي ملت به مجلس ميآمد ،اما در اين بازه زماني
با مطرح کردن بحث استيضاح کرباسيان ،دولت به
دنبال تحت الشعاع قرار دادن سوال از رئيس جمهور
ف ُکشي نکند
است.وي تاکيد کرد :دولت بهتر است ضعي 
و مقصران اصلي کاهش ارزش پول ملي و نوسانات
ارزي و مشکالت معيشتي را مورد بازخواست قرار
دهد.خضري با بيان اينکه اميدوارم استيضاح کرباسيان
رأي نياورد ،تصريح کرد :از آنجايي که دست دولت
براي نمايندگان مجلس رو شده است ،به احتمال
زياد وزير اقتصاد و امور دارايي بار ديگر از مجلس
رأي اعتماد ميگيرد.

ما به درد و رنج مردم واقف هستيم

رئيسجمهور گفت :ما به درد و رنج مردم واقف هستيم.به گزارش
حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري آنا حجتاالسالم والمسلمين
حسن روحاني در مراسم تجديد ميثاق دولت دوازدهم با آرمانهاي
امام راحل در مرقد بنيانگذار جمهوري اسالمي ،ضمن گراميداشت
ياد امام راحل و شهيدان رجايي و باهنر و هفته دولت ،گفت :در هفته
دولت بار ديگر در کنار تربت امام راحل ميخواهيم با آرمانهاي انقالب
اسالمي و سيره و راه امام بزرگوارمان تجديدبيعت کنيم و خوشحال
هستيم که امسال هفته دولت بين دو عيد بزرگ قربان و غدير واقع
شده است.وي با تأکيد بر اينکه در شرايط فعلي کشور ،منطقه و
جهان ضروري است که بار ديگر ،کالم و سيره امام را بازخواني کنيم،
اظهارکرد :امام عزيز و بزرگوار راه و مسير اميد را به همه ما آموختند
و سراسر وجود و کالم ايشان اميد به آينده بود و اگر اين روحيه
اميدوارانه را نداشت ،نميتوانست با ياران اندک ،نهضت عظيمي را
آغاز کند .اگر امام راحل اميدوار نبود ،نميتوانست  10ماه حبس
و حصر را با کمال نشاط و سرزندگي طي کند و اگر اميدوار نبود
نميتوانست  14سال تبعيد را تحمل کند و نميتوانست انصار را
از معبرهاي بسيار خطرناک به ويژه در سالهاي اوليه انقالب عبور
داده و تجاوز متجاوزان را از سرزمينمان دفع و رفع کند و بتواند
همانگونه که انقالب را رهبري کرد ،براي نظام هم معماري بزرگ

سيد حسن خميني:

ميتوانيم با اتکاي به اميد از مشکالت عبور کنيم

توليت آستان حضرت امام خميني(ره) گفت :ميتوانيم با اتکاي به اميد از مشکالت
عبور کنيم .به گزارش خبرگزاري مهر ،سيد حسن خميني در مراسم تجديد بيعت
اعضاي هيئت دولت با آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسالمي اظهار داشت :روزهاي
سختي را در اقتصاد داريم اما روزهاي سختتري را پشت سر گذاشتهايم .مي توانيم
با اتکاي به اميد ،مانند شرايط سالهاي سخت جنگ ،از مشکالت عبور کنيم.

باشد.روحاني با اشاره به اينکه امروز يکي از روزهاي سخت و دشوار
کشور عزيز ايران در برابر توطئههاي بيگانگان است ،تصريح کرد:
به رغم چنين شرايطي ،راه امام ميتواند منجي کشور و مردم باشد
و همانطوري که تکيه امام راحل به مردم بود ،تکيه خلف صالح او
مقام معظم رهبري نيز به مردم است .امروز روزي نيست که بخواهيم
باري که بر دوش داريم را بر دوش ديگري بيفکنيم و اين فکر که
کسي ميتواند حساب خود را از ديگري جدا کند ،اشتباهي محض
و بزرگ است .نهاد روحانيت و دين و نهاد دولت در کنار يکديگر
قرار دارند و حاکميت دولت و نظام نميتواند از هم فاصله داشته
باشد .فقاهت ،واليت و حوزههاي علميه و روحانيت از ابتداي انقالب
اسالمي در کنار دولت هستند و دولت نيز همواره در مسير ارشادات
آنها حرکت کرده است.وي خاطرنشان کرد :هيچکسي نميتواند به
دريا قدم بگذارد و انتظار داشته باشد که پايش خيس نشود يا بدتر
اينکه پاي خود را در دريا بگذارد و نسبت به خيس شدن آن منکر
شود .لذا در مسير آرمانهاي بزرگ انقالب همه با هم و در کنار
يکديگر هستيم و ايستادگي در برابر مشکالت و توطئههاي دشمنان
يک وظيفه همگاني است .بدون ترديد با وحدت ،اتحاد و يگانگي به
خوبي ميتوانيم از همه مشکالت عبور کنيم.روحاني با بيان اينکه به
درد و رنج و مشکالت مردم واقف هستيم ،اظهار داشت :همه تالش

آگهي تجديد مناقصه عمومي
(خواروبار)

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا (مديريت خريد وپيمان) در نظر دارد اقالم مندرج در جدول ذيل
را در مورخ  97/6/19از طريق مناقصه عمومي در شهرستان دزفول خريداري نمايد.
رديف

نوع كاال  -جنس

مقدار kg

سپرده شركت در مناقصه (ريال)

1

مرغ منجمد

570000

2/280/000/000

2

كره  20گرمي

33000

478/500/000

3

آرد خبازي %15

1817000

1/072/030/000

تاريخ تسليم پيشنهادات تا ساعت  8صبح روز دوشنبه 97/6/19
تاريخ و مكان برگزاري مناقصه :روز  97/6/19ساعت  9صبح
فرماندهي آماد و پش .م.ج.غ نزاجا (مديريت خريد و پيمان)
جهت كسب اطالعات بيشتر با اين شماره تماس حاصل فرمايند.
تلفكس  06142421853 -تلفن 06142420734

تاريخ انتشار97/6/4 :
خ ش97/6/4 :

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا (دزفول)

آگهي مزايده عمومي

شهرداري ابهر به استناد مصوبات جلسه شماره  82مورخ  1397/4/16و جلسه شماره  72مورخ
 97/3/5شوراي محترم اسالمي شهر ابهر در نظر دارد  4قطعه زمين با كاربري (مسكوني) واقع در
ابهر (خيابان سي متري معلم) و  1محوطه مخروبه در (خيابان مطهري) را از طريق مزايده به فروش
رساند ،لذا از عموم متقاضيان دعوت ميشود جهت خريد اسناد مزايده حداكثر تا مورخ 97/6/15
به امور قراردادهاي شهرداري ابهر مراجعه نمايند .ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج
است .هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده ميباشد.
قطعه

مساحت (مترمربع)

قيمت پايه به ريال

تضمين سپرده

مزايده نوبت

1

180/05

5/401/500/000

270/000/000

اول

4

302/06

8/155/620/000

408/000/000

اول

5

321/17

4/817/550/000

241/000/000

اول

8

200/12

3/001/800/000

150/090/000

اول

محوطه مخروبه

99/22

496/050/000

24/900/000

دوم

محمدرضا ذوالقدريها  -شهردار ابهر

3

خبر »

همزمان با آغاز محاکمه اخاللگران اقتصادي صورت گرفت؛

انتشار توصيههاي مهم رهبر انقالب
درباره مبارزه با فساد

رئي سجمهور:

معاون هماهنگکننده نزاجا گفت :نيروي زميني ارتش آمادگي مقابله با هر تهديدي
را دارد.به گزارش خبرگزاري مهر ،امير سرتيپ علي جهانشاهي با اشاره به طرحهاي
مختلف نيروي زميني در جهت تغيير ساختار اين نيرو ،گفت :امروز به فضل الهي
تيپهاي پياده و تکاور ما به تيپهاي متحرک و هجومي و واکنش سريع تبديل
شدهاند و اين برنامهها همچنان ادامه دارد.وي با بيان اينکه به جرات ميگويم که
تحرک و آمادگي رزمي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران نسبت به گذشته
ارتقاي بسيار زيادي پيدا کرده است ،خاطرنشان کرد :کارکنان نيروي زميني ارتش
همچون ساير نيروها امروز در برابر هر گونه تهديدي که کشور را در خطر بيندازند،
آمادگي مقابله ،ايثار و جانفشاني دارند.معاون هماهنگکننده نيروي زميني ارتش
با بيان اينکه تغييراتي که در ساختار و تجهيزات نيروي زميني صورت ميگيرد بر
اساس تهديدات روز است ،افزود :تامين نيازهاي معيشتي کارکنان نزاجا ،ارتقاي
روحيه کارکنان ،آموزش به کارکنان ،زدودن چهره کهنگي از محيط خدمت و
بازسازي پادگانهاي نيروي زميني اقدامات بسيار مثبتي است که طي يکي دو
سال گذشته انجام شده است.

خ ش97/6/4 :

مردم در هفته
دولت منتظر حل
مشکالت هستند

يك شنبه  4شهريور 1397
 14ذي الحجه  26-1439آگوست - 2018سال سي و سوم-شماره 9296

حجتاالسالم رئيسي:

تاريخ انتشار97/6/4 :

افتخاري:

ما آن است که از درد و مشکالت مردم بکاهيم و هيچ ترديد نداريم
که با وحدت ،اتحاد و استقامت ميتوانيم از مشکالت عبور کنيم.
همانطوري که توانستيم تالش البيهاي صهيونيستي را در سالنهاي
مجلس سنا و نمايندگان آمريکا ،خنثي کنيم و همچنين توانستيم
توطئههاي آمريکا را در سالن شوراي امنيت سازمان ملل خنثي سازيم
و اتهامات آنها را نسبت به ايران در افکار عمومي جهان بزداييم و
توطئههاي آنان را در دل آژانس بينالمللي انرژي اتمي خنثي سازيم،
اين ملت به خوبي خواهد توانست از همه مشکالت سرافرازانه عبور
کند.رئيسجمهور گفت :امروز در پيشگاه امام راحل که مردمساالري
ديني را به ما آموخت و به ما گفت که در برابر مردم که ولينعمت
ما هستند ،بايد خدمتگزار باشيم ،بار ديگر عهد ميبنديم که براي
خدمت به مردم کمربندهاي خود را مستحکمتر ببنديم.
همچنين سخنگوي هيئت رئيسه مجلس از حضور رئيسجمهور براي
پاسخ گويي به سواالت نمايندگان در مجلس خبر داد .بهروز نعمتي
در گفت و گو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ،با بيان اينکه
حجت االسالم حسن روحاني رئيسجمهور طي نامهاي به قوه مقننه
زمان حضور خود در مجلس براي پاسخگويي به سوال نمايندگان را
اعالم کرد ،گفت :در اين نامه ذکر شده که رئيسجمهور روز سهشنبه
هفته جاري ( 6شهريور) در مجلس حضور پيدا ميکند.

پايگاه اطالعرساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتاهلل خامنهاي همزمان با
آغاز محاکمه اخاللگران اقتصادي ،مجموعهاي از توصيهها و بيانات مهم رهبر
انقالب را در قالب نماهنگ«جهاد واقعي» منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري مهر همزمان با آغاز محاکمه اخاللگران اقتصادي ،مجموعهاي
از توصيهها و بيانات مهم رهبر انقالب اسالمي دربارهي لزوم و منافع مبارزه با
فساد را در قالب نماهنگ "جهاد واقعي" منتشر کرد.
بيانات رهبر انقالب که در اين نماهنگ مشاهده ميکنيد به شرح زير است:
مبارزه با فساد ،يک جهاد واقعي و البته کار بسيار دشواري است۱۳۸۰/۱۱/۰۳ .
امروز يکي از مهمترين مسائل ما ،مبارزه با فساد است .اين را بايد همه مسئوالن
کشور بفهمند .فساد يعني چه؟ فساد يعني اينکه کساني با زرنگي ،با قانونداني،
با زبان چرب و نرم و با چهره حقبهجانب ،به جان بيتالمال اين ملت بيفتند و
کيسههاي خود را پُر کنند۱۳۸۰/۱۰/۱۹ .
چند سال قبل از اين  -نمي دانم حاال  10سال است يا بيشتر  -من توصيههاي
مؤکدي را راجع به مقابل ه با فساد اقتصادي به مسئولين کشور کردم؛ استقبال
هم کردند۱۳۹۰/۰۷/۱۱ .
به اعتقاد من مرکزي که بايد مبارزه با مفاسد اقتصادي را دنبال کند ،دولت است
و قوه قضائيه در مرحله آخر قرار مي گيرد۱۳۸۲/۰۶/۰۵ .
وقتي شما ارز  ۴۲۰۰توماني را مي دهيد به بانک که به مردم به آن کساني که
معين شده داده بشود بعد اين بانک ،بانک نه دالل ،بانک اين ارز را مي فروشد
 6هزار تومان که اين را آقاي رئيسجمهور گفتند به بنده .خب اين برخورد
فوري الزم دارد ،برخورد آني الزم دارد ،يعني اين واقعاً جز خيانت معناي ديگري
ندارد که۱۳۹۷/۰۴/۲۴ .
چه دست داشتن در فساد اقتصادي ،چه چشم بستن بر فساد اقتصادي ،چيزهايي
است که حرکت عمومي کشور را ُکند مي کند۱۳۸۵/۰۷/۱۸ .
البتّه در مقام بيان و در روزنامهها و جنجال و بخصوص با جهتگيريهاي سياسي،
حرفهاي قشنگ خوبي زده مي شود ا ّما اينها فايدهاي ندارد۱۳۹۵/۰۱/۰۱ .
با «دزد دزد» گفتن ،دزد از دزدي دست برنمي دارد؛ بايد رفت ،وارد شد .مسئوالن
کشور ،روزنامه که نيستند که راجع به فساد حرف مي زنند۱۳۹۴/۰۲/۰۹ .
ما بايد برخورد کنيم بعد برخورد را به مردم بگوييم ...بگوييم اين کار اتفاق افتاد؛
اين خوب است ،اين درست است ...در همين چيزهايي که شرکتهاي صورياي
که درست کردند و آمدند بهعنوان اينها ارز گرفتند ،دستگاه امنيتي بايد دنبال
کند ،فعال باشد ،اينها را شناسايي کند ...برخورد جدي بکنيد ،مردم استقبال
مي کنند از اين برخورد۱۳۹۷/۰۴/۲۴.
فساد و مفسد؛ مفسد بايستي مجازات بشود .خب حاال چرا اين را ما علني
مي گوييم و اصرار مي کنيم؟ به خاطر اينکه تجربه نشان داده که وقتي با فساد
و با مفسد ،مواجهه و مقابله صورت مي گيرد ،جيغودادهايي از گوشهوکنار بلند
مي شود۱۳۹۷/۰۵/۲۲.
بعضي خيال مي کنند  -يا اينجور وانمود مي کنند که خيال کردهاند  -که برخورد
با مفاسد اقتصادي ،مخل امنيت اقتصادي است .اين عکس قضيه است؛ اين درست
نقط ه مقابل حقيقت است .برخورد با مفسد اقتصادي موجب امنيت اقتصادي است
براي غيرمفسد .غيرمفسد کيست؟ اکثريت مردم۱۳۸۶/۰۴/۰۷ .

آگهي ابالغ اجرائيه به استناد ماده  18آئيننامه اجراي مفاد
اسناد رسمي
بدينوسيله به سيدجعفر صفويزاده سهي فرزند سيدمحمود به
شماره شناسنامه  196متولد  1353/01/06با كد ملي 0061246433
صادره از تهران به نشاني :تهران پاسداران خيابان بلوار شهرزاد
كوچه خليلي پالك  30ابالغ ميشود كه بانك پاسارگاد شعبه سعدي
به استناد قرارداد شماره  271/4000/308188/3مورخ 1390/11/01
براي وصول موضوع الزماالجرا به مبلغ  59/547/974ريال مشتمل
بر اصل به مبلغ  23/639/000ريال و مبلغ  35/908/974ريال بابت
خسارت تاخير تاديه تا تاريخ  1397/02/31و از آن تاريخ تا تسويه
كامل بدهي طبق مقررات بابت پرونده اجرايي كالسه  9700343و
عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به كالسه فوق در
اين اداره تشكيل و در جريان اقدام ميباشد لذا چون طبق گزارش
مورخ  1397/04/06مامور ابالغ پست نشاني شناسايي نگرديد و به
استناد تقاضاي وارده شماره  1397/04/26-12004969بانك بستانكار
ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مفاد اجرائيه فوقالذكر
يك نوبت در يكي از روزنامههاي كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود
لذا چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار آگهي كه روز رسمي
ابالغ اجرائيه محسوب ميگردد اقدام به پرداخت بدهي خود ننمايد
عمليات اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد .در ضمن
در تاريخ  1397/04/06به ديگر بدهكاران ابالغ گرديده.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي  -همتيار
تاريخ انتشار97/6/4 :
مالف14896 :
د ت97/6/4 :

آگهي ابالغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي محمد پيرهادي فرزند علي به شماره شناسنامه
 8873صادره از تهران به نشاني تهران خيابان رسالت خيابان هنگام
شميراننوكوچه 11غربيپالك 233طبقهاولابالغميشودبانكاقتصاد
نوين شعبه افسريه به استناد قرارداد شماره 179/115//5150918/1
مورخ  93/05/21جهت وصول مبلغ  87/850/922ريال مشتمل بر
مبلغ  51/665/581ريال بابت اصل طلب و مبلغ  10/122/865ريال
بابت سود و مبلغ  26/062/476ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا
تاريخ  97/01/16و از آن تاريخ تا تسويه كامل مطالبات طبق مقررات
عليه شما و متعهد ديگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائيه نموده
كه پرونده اجرايي به كالسه  9700180در اين اداره تشكيل شده و
در جريان اقدام است .چون طبق گزارش مامور ابالغ اداره پست
ابالغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايي نشاني ميسر نشده
لذا به استناد تقاضاي وارده به شماره  12005337مورخ 97/05/02
بانك اقتصاد نوين و وفق ماده  18آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي
الزماالجراء مفاد اجرائيه فوقالذكر يك نوبت در يكي از روزنامههاي
كثيراالنتشار محلي آگهي ميشود چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ
انتشار اين آگهي كه روز رسمي ابالغ اجرائيه محسوب ميگردد
اقدام به پرداخت بدهي خود ننمائيد عمليات اجرايي برابر مقررات
عليه شما تعقيب خواهد شد .ضمنا اجرائيه در تاريخ 97/03/22
به سيداميد كارچاني ابالغ شده است.
اداره دوم اجراي اسناد رسمي تهران
تاريخ انتشار97/6/4 :
مالف14893 :
د ت97/6/4 :

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم سكينه رحماني (وكيل) از طرف خانم فريبا بلوري (مالكه) دو
دانگ مشاع از ششدانگ طبق وكالتنامه شماره 95/12/15-81326
دفترخانه  690تهران با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق
شماره  97/04/30-57841توسط دفتر اسناد رسمي شماره 690
تهران و برگ تقاضاي به وارده شماره  97/02/30-13683مدعي
فقدان دو دانگ مشاع از ششدانگ سند مالكيت يك قطعه زمين
به مساحت  247/50مترمربع قطعه  304به پالك ثبتي  1983فرعي
از  -84اصلي مفروز از پالك  1228فرعي از اصلي مذكور واقع در
بخش  11تهران كه به نام فريبا بلوري به شماره چاپي  406470ثبت
و صادر شده است و برابر برگ استشهاديه ابرازي و گواهي دفتر
امالك اين اداره در قيد رهن نميباشد به علت جابجايي مفقود
گرديده است درخواست صدور سند مالكيت المثني آن را نموده
است .لذا مراتب در اجراي ماده  120آييننامه قانون ثبت فقط در
يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار آگهي ميگردد تا چنانچه
كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود سند
مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف
مدت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين
اداره تسليم ،تا مورد رسيدگي قرار گيرد اصل سند مالكيت پس
از مالحظه به ارائهدهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه
اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم
وصول واخواهي ظرف مهلت قانوني ،المثني سند مالكيت پالك
مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
داود صانعي  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تهرانپارس
تاريخ انتشار97/6/4 :
مالف14891 :
د ت97/6/4 :

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه خانم سكينه صبور (مالكه) با تسليم دو برگ استشهاديه
محلي مصدق شده طي شماره  97/8/23-8868توسط دفترخانه
اسناد رسمي شماره  880تهران و برگ تقاضا به شماره وارده
 97/5/24-28687مدعي فقدان اسناد مالكيت ششدانگ عرصه
و اعيان يك دستگاه آپارتمان به مساحت  73/98مترمربع قطعه
 104تفكيكي به انضمام پاركينگ قطعه  225و انباري قطعه 251
تحت پالك  14862فرعي از  118اصلي واقع در بخش  11تهران
ذيل ثبت الكترونيكي  23005217به شماره چاپي  70031به خانم
سكينه صبور صادر و تسليم گرديده است و اسناد مالكيت مذكور
به علت اسبابكشي مفقود گرديده و تقاضاي صدور سند مالكيت
المثني آن را از اين منطقه نموده است .لذا مراتب در اجراي ماده
 120آييننامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار
(همين روزنامه) آگهي ميشود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله
نسبت به ملك مرقوم و يا وجود سند مالكيت آن نزد خود ميباشد
از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف  10روز اعتراض خود را كتبا به
ضميمه اصل سند مالكيت به اين واحد ثبتي تسليم نمايد تا مورد
رسيدگي قرار گيرد .بديهي است اصل سند مالكيت پس از مالحظه
به ارائهدهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند
مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد .در صورت عدم وصول اعتراض
ظرف مهلت مقرر قانوني ،سند مالكيت المثني پالك مذكور صادر و
به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
ناصري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن
تاريخ انتشار97/6/4 :
مالف14892 :
د ت97/6/4 :

