
تاسیس وزارتخانه 
صیانت از پوشک و رسیدگی به امور کودک

ی��ک عضو ارش��د کمیس��یون بهداش��ت مجلس 
گفت��ه: مق��داری هیجان��ات نادرس��ت و مباحث کف 
جامعه ب��ازار را تح��ت تأثیر قرار داده اس��ت و مردم 
اق��دام ب��ه خری��د زیاد پوش��ک بچ��ه می کنن��د، اما 
درباره پوش��ک بچه بررس��ی کردی��م و آن طور که از 
تولیدکنندگان و بازرگانان پرس��یدیم بر این اعتقادند 
که در بخش اقالم بهداش��تی همچون پوشک بچه که 
توان تولی��د آن را داریم، کمبودی نخواهیم داش��ت، 
 زی��را اکنون اقب��ال به س��مت تولید داخل��ی در این 

بخش است.
"ننجون" بر خ��ود واجب می داند در این روزهایی 
ک��ه اظهارنظره��ای "بودار" چن��دان طرف��دار ندارد 
در ی��ک اظهارنظ��ر قهرمانان��ه و "بودار" ب��ه مبحث 
""پوش��ک بچ��ه" ورود کردن��د و حماس��ه ت��ازه ای را 

رقم زدند.
البت��ه با "مق��داری هیجانات نادرس��ت" موافقیم 
و معم��وال آدمیزاد بعد از مقداری هیجانات نادرس��ت 
"پوشک الزم" می ش��ود اماسوال این است که نوزادان 
از کجا می فهمند که قیمت ها روز به روز باالتر می رود 
و رئیس کل بانک مرکزی هر چقدر به خودش فش��ار 

می آورد پایین نمی آید؟
اگ��ر این قضی��ه مربوط ب��ه "مق��داری هیجانات 
نادرس��ت" به کودکان رفت ندارد و مربوط به مصرف 
باالی بزرگساالن است بنابراین باید در اعالم خبر این 
خودکفای��ی عظیم به جای "پوش��ک" از "ایزی الیف" 

استفاده می کردند.
در هر ح��ال "ننجون" این دس��تاورد بزرگ را به 
سیاس��تگذاران عرصه های اقتصاد و بهداش��ت - جدا 
ج��دا - تبریک می گوید و علو درجات آنان را آرزومند 

است.
در همین راس��تا پیشنهاد می شود وزارتخانه ای با 
نام "وزارتخانه صیانت از پوش��ک و رس��یدگی به امور 
کودک" در دولت تدبیر و امید تاس��یس ش��ود تا هم 
مش��ت محکمی به دهان آمریکای جهانخوار و ایادی 
ش��رق و غ��رب آن کوبیده باش��یم و ه��م از آلودگی 

محیط زیست جلوگیری کنیم.

تبص�ره: هم�ه ج�ور "ک�ف" دی�ده بودی�م. از 
ک�ف صاب�ون گرفته تا ک�ف کفش و ک�ف مطالبات 
 مدنی اما ت�ا "کف جامعه بازار" نش�نیده بودیم که 

شنیدیم.

ننجون
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رئیس سازمان امور  کش��ور درح���اشیه اجتماعی 
درباره اخبار حواش��ی زائ��ران عراقی در 
ایران گفت: جسته گریخته از سال های 
پیش ش��اید مواردی گزارش شده است 
اما اینکه این موضوع فرآیند سازماندهی 
شده و شبکه ای باش��د درست نیست و 
مقامات اس��تانی هم صحت این خبر را 
تایی��د نکرده ان��د و م��ا ش��اهد فعالیت 

سازماندهی شده در این حوزه نیستیم.
تقی رس��تم وندی در حاش��یه صد 
و پنجاهمین جلس��ه شورای اجتماعی 
کش��ور در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
آی��ا حضور زائ��ران عراقی در مش��هد 
پیامده��ای منفی دارد، گف��ت: امروزه 
در ش��رایطی هس��تیم که ی��ک جبهه 
رس��انه ای منس��جم مش��غول عملیات 
روانی در کش��ور هستند و این موضوع 
را بای��د تمام رس��انه ها و ش��بکه های 
اجتماع��ی مدنظ��ر قرار دهن��د که هر 
خبری ظرفی��ت این را دارد که تبدیل 

به یک عملیات روانی بزرگ شود.
وی ادام��ه داد: جس��ته گریخت��ه از 
س��ال های پیش ش��اید مواردی گزارش 
شده اس��ت اما اینکه این موضوع فرآیند 
سازماندهی شده و شبکه ای باشد درست 

نیس��ت و مقامات استانی هم صحت این 
خبر را تایید نکرده اند و ما ش��اهد فعالیت 
سازماندهی ش��ده در این حوزه نیستیم. 
در حقیق��ت امکان دارد در هر کش��وری 
حضور گردشگران موجب پیامدهای منفی 
اجتماعی و یا مثب��ت در حوزه اقتصادی 
باشد، امکان دارد به صورت فردی مواردی 
از پیامدهای اجتماعی منفی را شاهد باشیم. 
با این موضوع هم از طریق دس��تگاه های 

قضایی و انتظامی برخورد خواهد شد.
رئی��س س��ازمان ام��ور اجتماعی 
کش��ور با بی��ان این که مطرح ش��دن 
این موضوع حتما ی��ک عملیات روانی 
و خبر بود که متاسفانه شیوع پیدا کرد، 
گفت: اصحاب رس��انه در این لحظاتی 
که دشمن هم در حوزه جنگ اقتصادی 
و هم عملیات روانی پیش رفته اس��ت 
حتم��ا نس��بت به ای��ن گون��ه خبرها 
حساس باشند و با نگاه شک و تردید به 

این موضوع نگاه کنند.

وی به جلس��ه ش��ورای اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: این جلسه دارای دو 
دستور جلس��ه بود. دستور جلسه اول 
به بررسی تحوالت اجتماعی کشور در 
هشت ماه گذش��ته اختصاص داشت و 
دستور دوم مربوط به برگزاری چهلمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بود که 
به طور مختصر در پایان جلسه راجع به 

آن بحث شد.
رستم وندی در پایان صحبت هایش 
گفت: جلس��ات مرتبط با آس��یب های 
اجتماعی با مق��ام معظم رهبری طبق 
روالی که در دو سال گذشته داشت هر 
شش ماه یکبار برگزار می شود و احتماال 
جلسه آینده آن در آبان ماه خواهد بود. 
در هر جلس��ه گزارشی از پیشرفت کار 
در ح��وزه آس��یب های اجتماعی اعالم 
می ش��ود و در بخش��ی از این جلسات 
یک��ی از آس��یب های اجتماعی به طور 

خاص مد نظر قرار می گیرند.

معتمدی   محم��د  ن ا ز ا ل ن�و در روزهای پایانی د
هفت��ه گذش��ته، نخس��تین کنس��رت 
رایگان در فضای باز را به صحنه برد. 

برگزاری  ای��ده  معتم��دی درب��اره 
کنس��رت رای��گان در فضای ب��از، گفت: 
یکم اسفند 1395 یعنی یک سال و نیم 
پیش، در نشست خبری که برای اجرای 
کنس��رت های »کویر« داشتم؛ گفتم که 
طرح برگزاری کنسرت رایگان در فضای 
ب��از را دارم. از آن زمان هم پیگیر بودم و 
رایزنی های زی��ادی کردم تا این ایده ام را 
عملی کنم. خیلی از مسئوالن در عملی 
شدن این ایده کمک کردند. تجربه خیلی 
خاصی در این رهگذر به دس��ت آوردم؛ 
خیلی از مسئوالنی که فکرش را نمی کردم 
کمک کردند و خواستند که اسمی هم از 
آنها نباشد. اما در عین حال و متأسفانه، 
برخ��ی از همکاران م��ا در برگزاری این 

کنسرت سنگ اندازی کردند.
او ادامه داد: برگزاری این کنسرت را 
مؤسسه توسعه هنرهای معاصر و مهدی 
افضل��ی )مدیرعامل مؤسس��ه توس��عه 
هنرهای معاص��ر( به عهده داش��تند و 
منطقه گردشگری عباس آباد که فضای 
اجرا را ب��ه ما داد؛ زحم��ات بی دریغی 
در این اجرا متحمل ش��دند، کنار آنها 
نیروی انتظامی زحمات بسیاری کشید 

و در نهایت بدون هیچ مشکلی دو شب 
کنس��رت رایگان ما در فضای باز پارک 

»آب وآتش« برگزار شد.
این خواننده موسیقی ایرانی گفت: 
در این کنسرت ارکس��تر سازهای ملی 
به رهبری علی اکبر قربانی من را همراهی 
کردند. وقتی که قرار است برنامه ای در 
معرض دید عموم شهروندان باشد باید 
ارکس��تری به صحنه بیای��د که بخش 
عمده ای از س��ازهای اصی��ل ایران را در 
ترکیبش داش��ته باش��د. این ارکس��تر 
زیرنظر اس��تاد فره��اد فخرالدینی کار 
می کند. سعی کردیم در انتخاب قطعه ها 
اصالت موسیقی ایرانی را مد نظر داشته 
باشیم تا پیوند ازدست رفته توده مردم با 

موسیقی اصیل را بار دیگر برقرار کنیم.
معتمدی درباره به کار بردن عنوان 
»کنس��رت خیابانی« ب��رای این اجراها، 
تأکید کرد: اسم این کنسرت را »کنسرت 
خیابانی« نمی گذارم. خیابان جای عبور 
و مرور ماشین است و جای تردد است، 
این واژه از بیخ وبن اش��تباه است. آنچه 
ما اجرا کردیم کنس��رتی رای��گان بود، 
کنس��رتی که بدون خرید بلیت امکان 

حضور مردم در آن فراهم شد.
او درباره امکان برگزاری کنسرت های 
رایگان ب��رای دیگران، گف��ت: برگزاری 
کنس��رت رایگان خیلی هم کار سختی 

نیس��ت؛ به خص��وص برای کس��انی که 
امکانات کنس��رت را دارند، بیلبوردهای 
ش��هر همیش��ه در اختیارش��ان است و 
س��الن های کنسرت تهران را پیش خرید 
می کنند. برگزاری کنسرت رایگان برای 
کس��ی که مثالً سالی صد شب کنسرت 
برگزار می کند اصالً کار سختی نیست. هر 
هنرمند در سال فقط یک شب کنسرت 
رایگان در یک س��الن ب��زرگ یا در یک 
فضای باز مناس��ب اجرا کند کافی است. 
البته اصوالً قبل از عملی شدن این گونه 
کارها، نباید تصمیممان را رسانه ای کنیم، 

چون به نفس انجام کار لطمه می زند.
معتمدی تأکید کرد: در حال حاضر 
جریان��ی اقتص��ادی بر موس��یقی ایران 
حکم فرماس��ت که این جریان سود مالی 
هنگفتی هم کسب می کند، در عین حال 
رواج چنین کنسرت هایی )کنسرت های 
رایگان( زیاد خوشایند این عزیزان نیست.

او درباره تداوم کنسرت های رایگان 
ب��رای مردم گفت: فکر می کنم که تداوم 
این اتفاق ها به خواست هنرمندان بستگی 
دارد، تداومش به باال رفتن سطح فرهنگ 
و آگاهی عمومی جامعه منجر می شود و 
می تواند فاجعه ا ی را که در ذائقه شنیداری 
مردم رخ داده ترمیم کند و شکافی را که 
بین مردم و فرهنگ و اصالتش��ان ایجاد 

شده جبران کند.  تسنیم

امام صادق علیه السالم:
 آنکه اخالق نیکو دارد

او را پاداش انسان روزه دار شب زنده دار است.
کافی)ط-االسالمیه( ج 2

»سینماانقالب«بهتلویزیونمیآید
انق��الب«  مس��تند »س��ینما  ج��م ساخته حمید شعبانی روزهای ج��ام 
سه شنبه و چهارشنبه این هفته از شبکه های سیما 

پخش خواهد شد.
»سینما انقالب« با یادآوری حال و هوای سینمای 
ای��ران پیش از انقالب اس��المی به ریل گ��ذاری امام 
خمینی برای هنر هفتم در اولین سخنرانی مهم ایشان 
پس از ورود به ایران اش��اره و س��پس به طور ویژه به 
تعامل میان هنرمن��دان با آیت اهلل خامنه ای در دوران 
ریاست جمهوری و رهبری ایشان پرداخته شده است.

»سینما انقالب« شامل صحنه های منتشرنشده یا 
کمتر دیده شده از ارتباط نزدیک و صمیمی سینماگران 
و هنرمندان با رهبر انقالب اسالمی و اهتمام ایشان به 

هدایت و حمایت مشفقانه از آنان است.
مستند »سینما انقالب« این هفته در شبکه های 
مختلف سیما از جمله سه شنبه )13 شهریور( ساعت 
20 از ش��بکه یک و س��اعت 23:15 از ش��بکه خبر 
پخش خواهد ش��د. همچنین روز چهارش��نبه 14 
ش��هریور شبکه 3 س��یما در س��اعت 22:20 آن را 

بازپخش خواهد کرد.

»ابراهیم«چاوشیمنتشرشد
نُهمین آلبوم رس��می محسن  ب ا مض�ر ر چاوش��ی پ��س از ی��ک م��اه چا
سراس��ر حاش��یه و جنج��ال، از دیروز روان��ه بازار 

موسیقی کشور شد.
»بُِبر به نام خداوندت، در آستانه پیری، همراه خاک 
اره، لطفا به بند اول س��بابه ات بگو، ای ماه مهر، جهان 
فاس��د مردم را«، شش قطعه آلبوم ابراهیم را تشکیل 
می دهند که همگی از سروده های حسین صفا هستند.

موس��یقی این آلبوم تماما برعهده خود چاوشی 
بوده و شهاب اکبری و فرشاد حسامی در بخش تنظیم 
اثر، با چاوش��ی همکاری کرده اند و میثم مروستی و 

عادل روحنواز نیز نوازندگان آلبوم هستند.
هادی حس��ینی تهیه کننده آلب��وم »ابراهیم« 
اس��ت و مهدی معزی، ابوالفضل افشاری و محسن 
عسگری نیز به ترتیب مدیر اجرایی، مدیر هماهنگی 

و گرافیت اثر جدید چاوشی هستند.
آلبوم »ابراهی��م« به گفته تهیه کننده اثر با کپی 
رایت جهانی تهیه و تولید شده است و انتشار غیرمجاز 
قطعات این آلبوم در هر رسانه ای و شبکه های اجتماعی 

به صورت قانونی مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

سردار کمالی:
 طالیی های جاکارتا

از سربازی معاف شدند
بازی های آس��یایی جاکارتا با حضور  پ�رچ�م 378 نف��ر از ورزش��کاران جمهوری زی�ر 
اسالمی ایران و کسب 20 مدال طال، 20 مدال نقره و 22 
برنز و جایگاه شش��می آس��یا به پایان رسید. در این بین 
آنچه مطرح است قضیه معافیت ورزشکارانی است که در 
این بازی ها مدال کسب کرده اند و اینکه به کدام قهرمانان 
معافیت تعلق می گیرد؛ آیا دارندگان مدال های نقره و برنز 
نی��ز معاف خواهند ش��د؟ در ورزش ه��ای جمعی چگونه 
معافیت لحاظ خواهد شد؟ این ها سواالتی بود که ما را بر 

آن داشت تا با سردار کمالی به گفت وگو بنشینیم.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای 
مسلح درخصوص قانون »س��ربازقهرمان«  اظهار داشت: 
طبق این قانون کس��انی که در مسابقات المپیک جهانی 
شرکت کنند و سه نفر اول شده یا مدال های طال، نقره و 

برنز را کسب کنند از سربازی معاف می شوند.
سردار موس��ی کمالی تصریح کرد: اما در بازی های 
جام جهانی قانون »س��ربازقهرمان« بدینگونه اس��ت که 
دارن��دگان م��دال طال و نق��ره از انج��ام خدمت مقدس 
س��ربازی معاف می ش��وند. وی اعالم کرد: در بازی های 
آس��یایی که تحت پوش��ش کمیت��ه بین المللی المپیک 
اس��ت، مثل بازی های جاکارتا کسانی که فقط مدال طال 

را کسب کنند از انجام خدمت سربازی معاف می شوند.

وی با تبریک به کسانی که در این بازی ها مدال طال را 
کسب کرده اند،  گفت: چه افرادی که به صورت فردی مدال 
طال کس��ب کرده اند و چه کسانی که در بازی های جمعی 
مانند والیبال یا کبدی به مقام اولی رسیده اند، هر تعداد که 

مشمول باشند از خدمت سربازی معاف می شوند.
کمالی خاطرنش��ان ک��رد: افرادی که در مس��ابقات 
جام ملت ها که تحت پوش��ش کمیته بین المللی المپیک 
نیس��ت شرکت کنند، در صورت کس��ب مدال طال نیز از 
انجام خدمت سربازی معاف نخواهند شد. وی گفت: قانون 

سرباز قهرمان، مصوب مجلس شورای اسالمی است.

آگهي مناقصه    شماره مناقصه : 97/05
شماره مجوز: 1397/2621

عنوان آگهى:  خريد ايستگاه در سايزهاى مختلف

*نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: يزد – بلوار آزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالى شهيد مطهرى- انبارهاى شركت گاز استان يزد
*نحوه دريافت و ارسال مدارك ارزيابى كيفى: مراجعه به سايت شركت گاز استان يزد و ارسال اعالم آمادگى كتبى،مدارك ثبتى و مدارك الزم، طبق آيتمهاى اعالمى جهت 
ارزيابى كيفى ،گواهينامه مربوط به تضمين و خدمات پس از فروش ،مدارك مربوط به عدم تكميل ظرفيت توليد  و استانداردهاى توليد حداكثر 14 روز كارى پس از انتشار 

آگهى نوبت دوم به انبارهاى اين شركت
*ارزيابى كيفى پيشنهادها: 97/06/31 لغايت 97/07/18 

*اسناد مناقصه،شرح كامل فنى و اطالعات دقيق خريد پس از انجام مراحل ارزيابى كيفى توسط شركت گاز استان يزد به شركتهاى مورد تاييد ارسال خواهد گرديد.
معامالت دولتى مورخ 94/9/22 هيات  نامه تضمين  آيين  و... طبق  نقد  يا وجه  بانكى  ريال، ضمانتنامه    902/500/000/- : مناقصه  نوع تضمين شركت در  و   *مبلغ 

محترم وزيران
*آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه:  97/08/20
*تاريخ اولين جلسه گشايش پاكات:  97/08/20

مناقصه گران مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت گاز استان يزد به آدرس:    www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه ها) و سايت www.shana.ir  مراجعه 
و يا با شماره تلفن 03537212188 (شماره داخلى 3) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي

ت اول
نوب

شرح و مشخصات كاالاقالم 1
تعداد 4واحد 23

ST5 ايستگاه فلت  STD.ST.250-60-2500 (فلت ) به همراه كنتور توربينى و تصحيح كننده (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)1

ST20ايستگاه فلت  ST.METERING.60-60-400 (فلت ) به همراه كنتور توربينى و تصحيح كننده   (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)2

ST5ايستگاه MINI  BOX 160-60-250 (فلت ) بدون كنتور توربينى و تصحيح كننده   (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)3

ST5ايستگاه  MINI  BOX 160-60-250 (كابينتى) بدون كنتور توربينى و تصحيح كننده   (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)4

شركت ملى گاز ايران
شركت گازاستان يزد

آگهى مزايده نوبت اول

عليرضا محمدى – سرپرست سازمان مديريت حمل و نقل شاهرود

سازمان مديريت حمل و نقل شهردارى شاهرود در نظر دارد از طريق مزايده نسبت به واگذارى 
كيوسك آژانس بانوان واقع در پايانه مسافربرى جنب بيمارستان خاتم (ع) اقدام نمايد ، لذا از 
كليه افراد حقيقى و حقوقى دعوت بعمل مى آيد.  ضمن مراجعه به سازمان مديريت حمل و نقل 
به آدرس: خيابان تهران ، خيابان شهيد خالد اسالمبولى ( كشتارگاه) و يا جهت كسب اطالعات 
بيشتر از موضوع آگهى مى توانند همه روزه به جز ايام تعطيل در ساعت ادارى به امور مالى 

سازمان مراجعه و يا با تلفن 32362121-023 تماس حاصل نمايند.
مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت ادارى روز 97/06/27 ميباشد. 

نوبت اول: 97/6/12- نوبت دوم: 97/6/25

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهزاد برچلو فرزند  خواهان 
از پرداخت  به خواسته اعسار  برچلو  بهزاد  به طرفيت خوانده  امير غياثي دادخواستي 
هزينه دادرسي و مطالبه وجه چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 
مدرس  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه   88 شعبه   9709982168800188
حسب  كه  تعيين  10صبح  ساعت   1397/7/29 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61480    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي خواهان آقاي حميدرضا استاد جعفري دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي محمد 
كريمي به خواسته اعسار از هزينه دادرسي تقديم دادگاههاى عمومى شهرستان تهران 
شهيد  قضايى  مجتمع  حقوقى  عمومى  دادگاه   83 شعبه  به  رسيدگى  جهت  كه  نموده 
مدرس شهر تهران واقع در تهران خيابان دماوند – خيابان وحيديه مجتمع قضايى شهيد 
مدرس ارجاع و به كالسه9709982168600097 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 
1397/7/25 و ساعت 13:30 تعيين شده است به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقالب 
در امور مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى 
مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگى حاضر گردد. 

  110/61478    دفتر شعبه 83 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي عسكر راهنماي شميني فرزند 
قاسم و آقاي داود سعيدي عارف فرزند محمد خواهان بانك مهر اقتصاد دادخواستي به 
تاخيرتاديه  طرفيت خواندگان فوق به خواسته مطالبه وجه چك و خسارات دادرسي و 
 9709980227900031 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
شعبه19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
 73 ماده  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  حسب  كه  تعيين   11:30 ساعت   1397/7/18
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61476    دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران

پرونده  درخصوص  ميرزايي  ابوالفتح  آقاي  به  كارشناسي  نظريه  ابالغ  آگهي   
كالسه961061 موضوع دعوي خانمها حديث دويستي موگوئي و طال دويستي به طرفيت 
شما بدينوسيله ابالغ ميگردد تا ظرف مهلت سه روز با مراجعه به دفتر دادگاه و مالحظه 

نظريه كارشناسي چنانچه اعتراضي داريد مراتب را كتباً اعالم نمائيد. 
  110/61472  دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران 

حقوقى  عمومى  شعبه117دادگاه   9609980241400924 كالسه  پرونده  دادنامه   
نهايي شماره 9709970241400294  خواهان:  تهران تصميم  باهنر  مجتمع قضايى 
آقاي اكبر آقائي پردستي فرزند احمد خواندگان: سيد عباس طبائي فرزند سيد مرتضي 
محمد  سيد  فرزند  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  عبدالرزاق  فرزند  نعلبنديان  مجيد  و 
چك  وجه  مطالبه  و  دادرسي  خسارت  مطالبه  و  تاخيرتاديه  خسارت  مطالبه  ها:  خواسته 
تقديم داشته  باال  به طرفيت خوانده  به خواسته فوق  گردشكار: خواهان دادخواستى 
وقت  در  قانونى  تشريفات  جرى  و  فوق  كالسه  ثبت  و  شعبه  اين  به  ارجاع  از  پس  كه 
مقرر دادگاه به تصدى امضاءكننده ذيل تشكيل است و باتوجه به محتويات پرونده ختم 

رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت به صدور راى مى نمايد. 
سيدعباس  بطرفيت  پردستي  آقايي  اكبر  دادخواست   درخصوص  دادگاه  راى   
چك  وجه  مطالبه  بخواسته  نعلبنديان  مجيد  و  سركشيكيان  دخت  سيمين  و  طبايي 
شرح  به  باتوجه  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  مطالبه  بمبلغ800/000/000ريال  
با توجه به اظهارات خواهان و عدم حضور خواندگان و عدم ارائه دليل  دادخواست و 
خواسته  دادگاه  لذا  پرداخت  عدم  گواهي  و  چك  تصوير  و  خواهان  ادعاي  رد  بر  مبني 
قانون   249-314-313-310 ماده  باستناد  و  داده  تشخيص  موجه  را  خواهان 
تجارت و تبصره الحاقي به ماده 2 قانون صدور چك خواندگان را متضامنا به پرداخت 
از  تاخيرتاديه  و  دادرسي  خسارات  پرداخت  بانضمام  مبلغ800/000/000ريال 

سررسيد چك تا وصول آن در حق خواهان محكوم مي نمايد. 
 راى صادره غيابى و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در دادگاه صادركننده راي 
مي باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهى در دادگاههاي 

تجديدنظر استان تهران مى باشد. 
تهران  دادگاه عمومي حقوقي   110/61467                          دفتر شعبه117 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي رضا فداكار فرزند  خواهان 
آقاي حسين پور باقربجارسري دادخواستي به طرفيت خوانده رضا فداركار به خواسته 
تامين خواسته- مطالبه وجه سفته- مطالبه خسارت تاخيرتاديه- مطالبه خسارت دادرسي 
 9609980213300892 كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح 
رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران  مطهري  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه180 
مورخ 1397/10/8 ساعت 11 تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 
قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي  در دادگاه 

حاضر گردد. 
 110/61489    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمايم به آقاي بهرامعلي جعفرآبادي فرزند 
محمد حنيفه خواهان آقاي ايوب درگاهي دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي بهرامعلي 
مطالبه  غيرمنقول-  مالي  معامله  مورد  تحويل  مبيع  تسليم  خواسته  به  جعفرآبادي 
خسارت دادرسي- الزام به اخذ پايانكار- الزام به تنظيم سند رسمي ملك- الزام به 
اخذ صورتمجلس تفكيكي- الزام به ثبت تقسيم نامه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و 
عمومي حقوقي  دادگاه  پرونده كالسه 9709980213300022 شعبه180  به شماره 
 10 ساعت   1397/10/8 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران   مطهري  قضايي  مجتمع 
تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت 
از جرايد  المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي  مجهول 
كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61487    دفتر شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مطهري تهران

نجف  ميرداماد  مهدي  آقاي سيد  به  و ضمايم  دادخواست  و  ابالغ وقت رسيدگي  آگهي 
تهران  ع  مسجدالزهرا  الحسنه  قرض  صندوق  خواهان  موسي  سيد  فرزند  آبادي 
دادخواستي به طرفيت خوانده آقاي سيد مهدي ميرداماد نجف آبادي فرزند سيد موسي 
كالسه  پرونده  به شماره  و  ارجاع  اين شعبه  به  كه  مطرح  وجه چك  مطالبه  خواسته  به 
9709980226600309 شعبه6 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي بهشتي تهران  
ثبت و وقت رسيدگي مورخ 1397/7/23 ساعت 10 تعيين كه حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا 
خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
تهران بهشتي  مجتمع قضايي  عمومي حقوقي  دادگاه  دفتر شعبه 6      110/61485 

 آگهي ابالغ وقت رسيدگي  خواهان حامد مرادي دادخواستي به طرفيت خوانده فرزانه 
– صغري- فريده- فاطمه- صفيه همگي رخ نژاد به خواسته اعسار از پرداخت هزينه 
كالسه  پرونده  شماره  به  و  ارجاع  شعبه  اين  به  كه  مطرح  چك  وجه  مطالبه  دادرسي- 
عدالت  قضايي  مجتمع  حقوقي  عمومي  دادگاه  شعبه103   9609980011001218
حسب  كه  تعيين   12:30 ساعت   1397/8/12 مورخ  رسيدگي  وقت  و  ثبت  تهران 
دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان 
بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي 
مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد. 
 110/61484    دفتر شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران

غالم  فرزند  پيري  جعفر  آقاي  به  ضمايم  و  دادخواست  و  رسيدگي  وقت  ابالغ  آگهي   
خواهان داود گائيني دادخواستي به طرفيت خوانده جعفر پيري به خواسته مطالبه وجه 
چك مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9609982168800365 
شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران ثبت و وقت رسيدگي مورخ 
1397/7/30 ساعت9صبح تعيين كه حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آئين دادرسي مدني به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيرالنتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از 
تاريخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه ثاني 
دادخواست و ضمايم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر 

گردد. 
 110/61482    دفتر شعبه 88 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي مدرس تهران

رهبر انقالب در پیامی به مدال آوران:
پرچمسرافرازماراعزتبخشیدید

مناسبت  به  انقالب  معظم  رهبر 
در  ایران  ورزشکاران  کاروان  موفقیت های 
برای  را  پیامی  اندونزی  آسیایی  بازی های 
مدال آوران کشورمان در این دوره از بازی ها 
صادر فرمودند. متن پیام به این شرح است:

باسمه تعالی 
به  ورزشی:  کاروان  عزیز  مدال آوران 
شما  همه  از  و  می گویم  تبریک  شما  همه 
تشکر می کنم. ملت ایران را شاد کردید و 

پرچم سرافراز ما را عزت بخشیدید.
سیدعلی خامنه ای ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

نمای نزدیک

واکنش وزارت کشور به اخبار حواشی زائران عراقی در ایران:

عملیات روانی است

ت اول
نوب آگهي تجديد مناقصه عمومى (يك مرحله اى) به شماره 06/0044ـ97 

شماره مجوز 1397/2606
شركت گاز استان تهران در نظر دارد نصب كنتور و ركوالتور مشتركين گاز منطقه 9 گازرسانى تهران را از طريق مناقصه عمومى به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

1- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران
تهران، خيابان ايرانشهر شمالى، نبش خيابان اراك، ساختمان شماره160، طبقه چهارم، بلوك7، امور قراردادها

2- موضوع مناقصه: انجام عمليات نصب كنتور و ركوالتور، تعويض كنتور معيوب و جمع آورى تجهيزات مشتركين منطقه 9 و اقمار در ظرفيت هاى مختلف.
3- مدت اجراء پيمان: 365 (سيصد و شصت و پنج) روز تقويمى مى باشد.

4- نماينده دستگاه مناقصه گزار: مديريت بهره بردارى شركت گاز استان تهران
5- محل اجراء پروژه: منطقه 9 گازرسانى تهران مى باشد.

6- نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكى/ نقدى به مبلغ 332/500/000 (سيصد و سى و دو ميليون و پانصد هزار) ريال مى باشد.
7- مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1397/06/14 لغايت 1397/06/20 مى باشد.

8- زمان ارسال پيشنهادات: روز يكشنبه مورخ 1397/07/01 مى باشد.
9ـ زمان گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ 1397/07/02 مى باشد.

10ـ مدت اعتبار پيشنهادات: مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مى باشد.
11ـ شرايط متقاضى: داشتن رتبه 5 تاسيسات و تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور. داشتن تجربه كافى و مرتبط با موضوع مناقصه. (داشتن حداقل يك كار مشابه). داشتن حسن سابقه در 

كارهاى قبلى. داشتن توان مالى. داشتن ظرفيت خالى. داشتن گواهينامه تائيد صالحيت ايمنى پيمانكاران. ثبت نام و اخذ كد اطالع رسانى مناقصات از سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور.
عطف به آئين نامه اجرايى راهكارهاى افزايش ضمانت اجرايى وتقويت حسابرسى، انعقاد قراردادهاى بيش از 10 برابر نصاب معامالت متوسط، صورت هاى مالى حسابرسى شده توسط حسابدار رسمى، عضو 

جامعه حسابداران رسمى مورد نياز مى باشد.
ضمنا هزينه آگهى بعهده برنده مناقصه مى باشد.

متقاضيانى كه داراى شرايط مذكور در بند «11» فوق بوده و آمادگى اجراى پروژه را دارند، مى توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر، جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفى نامه و ارائه كپى گواهينامه معتبر و 
كپى آخرين تغييرات روزنامه رسمى و كپى گواهينامه صالحيت ايمنى و اصل فيش واريزى به مبلغ 600000 ريال به حساب جارى 170332687 بانك تجارت شعبه دكتر مفتح به نام شركت گاز استان تهران مراجعه نمايند.

روابط عمومى شركت گاز استان تهران 

شركت گاز استان تهران

محمد معتمدی:

هر هنرمند سالی یک کنسرت رایگان برگزار کند


