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بررسی طرح اجرای اصل تجمعات قانون اساسی در کمیسیون شوراها
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یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور از بررسی طرح اجرای اصل  ۲۷قانون اساسی در جلسه این کمیسیون خبر داد .پروانه مافی در گفتوگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه سهشنبه کمیسیون
شوراها ،بیان کرد :در این جلسه طرح اجرای اصل  ۲۷قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت .این طرح توسط بنده و همراه حدود  ۴۴نفر از نمایندگان آماده شده است و به هیات رئیسه داده شده بود ،هیات
رئیسه نیز این طرح را به کمیسیون شوراها ارجاع داد .نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد :طرح اصل  ۲۷قانون اساسی مربوط به اصل تجمعات در قانون است .در اجرای اصل  ۲۷قانون اساسی ضرورت
دارد نمایندگان مجلس نسبت به تصویب قوانینی که زمینه قانونی شدن تجمعات را فراهم میکنند اقدام کنند و ما در راستای اجرایی شدن این اصل این اقدام را انجام دادیم .اصل  ۲۷قانون اساسی به
تجمعات اشاره مفصلی دارد و بر اساس آن افراد و اشخاص در ارتباط با خواستهها و درخواستهایشان میتوانند تجمع کنند و درخواست خود را مطالبه کنند ،این اصل تاکنون به صورت ناقص اجرایی میشد.
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«ابتکار» از بمباران پیامکی نمایندگان توسط گروهی خاص در ممانعت از رای به CFTگزارش میدهد
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مسئله ارسال پیامکهای اخیر یا به عبارتی «بمباران» پیامکی
نمایندگان؛ روز یکشنبه توسط برخی نمایندگان از جمله عبدالرضا
هاشمزایی و هادی شوشتری در گفتوگو با «ابتکار» مطرح شد.
موضوعی که روز سهشنبه تذکر علی ادیانی ،نماینده اصولگرای
مجلس در صحن علنی را به همراه داشت .پیش از روز یکشنبه که
قرار بود نمایندگان به «الیحه الحاق ایران به کنوانسیون بینالمللی
مقابله با تامین مالی تروریسم» رای بدهند ،موجی از پیامکها برای
نمایندگان ارسال شد تا آنها را از دادن رای به این الیحه منصرف
کند .پیامکهایی که به گفته برخی از نمایندگان بیش از  500تا 600
مورد بوده و مضامینی توهینآمیز ،تهدیدی و تخریبی داشتهاند.
البته همان روز یکشنبه مصطفی کواکبیان ،نماینده مردم تهران مرجع
این پیامکها را بسیج دانشجویی معرفی کرد که حدود  600پیامک برای
هر نماینده ارسال کرده است .از طرفی هم علیرضا رحیمی ،عضو کمیسیون
امنیت ملی و عضو جدید هیات رئیسه مجلس عصر دوشنبه طی توئیتی
اعالم کرد که مرکز ساماندهی پیامکها علیه نمایندگان از شهر مشهد بوده
است .او در توئیت خود نوشت« :امروز از گزارش پیامکهای حاوی تهدید
و توهین نمایندگان در حضور دکتر الریجانی مشخص شد مرکز طراحی
و ساماندهی پیامکها علیه نمایندگان و مجلس شهر مشهد بوده است.
حلقه #اولترا_افراطی که از کره شمالی برای ایران تصور بیشتری ندارند».
باز هم پای مشهد در میان است!
شهر مشهدی که پیش از این رد پای آن درتحرکات و ناآرامیهای دی
ماه سال  96به چشم میخورد و اولین اعتراضات و ناآرامیها که منجر
به ادامه دار شدن وگسترش اعتراضات به سراسر کشور شد از این شهر
رقم خورد .موضوعی که مسئوالن ارشد این شهر در سخنرانیهای خود
تلویحا پذیرفتند که منشاء این ناآرامیهای جهتدار از آنجا بوده و گفتند
که قرار نبود این اعتراضات دامنهدار شود! بنابراین اولین بار نیست که شهر
مشهد طی سالهای اخیر و پس از شکست انتخاباتی ابراهیم رئیسی از
حسن روحانی ،مرکز اعتراضات و تحرکات مخالفتی علیه برنامههای دولت
اعتدالی شده است.
به نحوی که هر اقدام و تحرکی که در کشور رخ میدهد میتوان
ردپایی از تحرکات مشهد را در آن به وضوح مشاهده کرد .گویی که هنوز
رقابتهای انتخاباتی برای این اشخاص به پایان نرسیده است و قرار نیست
که به این زودیها هم تمام شود.

تذکر درباره مزاحمتهای پیامکی در صحن علنی
بنابراین روز گذشته ادیانی راد ،نماینده قائمشهر در جلسه علنی مجلس
در تذکری درباره این پیامکها گفت« :چپ و راست برای نمایندگان
پیامک میآید ،در حالیکه تلفن همراه یک وسیله شخصی است ».او تعداد
باالی این پیامکها را به «بمباران پیامکی» تشبیه کرد و افزود« :ذینفعان
که در جای خودشان حق دارند ،اما همه عزیزان در جریان باشند که
شان حقوقی و حقیقی نمایندگان اجل این حرفهاست که با پیامک خط
بگیرند یا نظرشان را تغییر دهند .بعضا هم متن این پیامکها توهینآمیز
است که اگر رای ندهید ،چنین میشود و چنان میشود!» علی الریجانی،
رئیس مجلس هم با تایید این تذکر گفت« :این مساله اشکالی است که
باید در هیات رئیسه بررسی کنیم .متاسفانه مراکزی تلفن نمایندهها را در
اختیار افراد قرار دادهاند و نمیگذارند نمایندگان تفکر کنند .باید درباره این
موضوع در هیات رئیسه صحبت کنیم و راهی بیابیم ».گرچه همچنان در
روز سهشنبه این پیامکها درباره موضوع حقالتدریسیها به طور ادامهدار
ارسال میشد .به همین دلیل وقتی محمدرضا تابش ،عضو هیات رئیسه
مجلس در جمع خبرنگاران قرار گرفت؛ اولین سوالی که از او پرسیده شد
همین مسئله پیامکها بود .عضو هیات رئیسه فراکسیون امید دراینباره
به «ابتکار» گفت« :من در فراکسیون هم پیشنهاد دادم که این موضوع
پیگیری شود ،چرا که بعضی از شمارهها تقریبا ثابت است .ظاهرا تشکیالتی
شماره نمایندگان هر استان را به همان استان مرتبط داده تا آنها این
پیامکها را برای نمایندگان همان استان ارسال کنند ».او ادامه داد« :البته
ممکن است به صورت کشوری هم این کار انجام شده باشد اما اینکه این
تشکیالت چه تشکیالتی است ،موضوعی است که وزارت اطالعات باید
آن را بررسی کند ».تابش درباره مضمون پیامکها هم توضیح داد« :لحن
پیامکها هم مختلف بود ،بعضی از آنها دلسوزانه ،برخی محترمانه و برخی
هم تهدیدآمیز بودند ».علیرضا رحیمی درباره توئیت خود دراینباره که
منشاء این پیامکها از مشهد بوده است به «ابتکار» گفت دومین توئیت
خود را در تکمیل توئیت اول در این باره یکی دو روز آینده ارسال خواهم
کرد و تا قبل از این توئیت اجازه دهید توضیح دیگری ندهم.
مطهری :پیامکهای زیادی هم با پیش شماره مشهد و
خراسان برای من ارسال شده است
علی مطهری ،نایب رئیس مجلس هم در تایید صحبتهای رحیمی با
تاکید بر این نکته که « بیشتر پیامکهای ارسالی برای من هم از مشهد و
خراسان» بوده است ،به «ابتکار» توضیح داد« :برای من هم از این پیامکها
زیاد ارسال شده است و بیشتر پیامکها از منطقه مشهد و خراسان بوده
است .به نظرم باید پیگیری شود که منشاء این پیامکها کجاست ».نایب
رئیس مجلس درباره امکان پیگیری این موضوع تصریح کرد« :این موضوع
میتواند پیگیری اطالعاتی و در صورت نیاز پیگیری قضایی شود ،چون

رونوشت آگهی حصروراثت

خانــم کشــور بــورک دارای شناســنامه شــماره 20410بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 264/97ازایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جهانگیــر پکــوک بشناســنامه18
در تاریــخ 97/3/13اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت
بــه -1حمیــد رضــا پکــوک 46609307100ت ت  1390فرزنــد متوفــی  -2اســماعیل پکــوک بــا کــد ملــی
4660800547ت ت  1387فرزنــد متوفــی  -3آینــاز پکــوک بــا کــد ملــی  4660714489ت ت  1385فرزنــد
متوفــی  -4کشــور بــورک ب ش ش  20410ت ت  1356همســر متوفــی اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفی نزد اوباشــد
ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد 475

رئیس شورای حل اختالف شماره ششم لردگان
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ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه قطعــه  21تفکیکــی بــه مســاحت 79/50مترمربــع تحــت پــالک141
فرعــی از  2اصلــی واقــع در بخــش  15البــرز ذیــل ثبــت  3380صفحــه  331دفتــر 15بــه شــماره ســریال
 384398بنــام آقــای محمدرضــا صاهــرزاده صــادر و تســلیم گردیــده اســت .ســپس آقــای محمدرضاهــرزاده بــا
ارائــه  2بــرگ فــرم شــهادت شــهود از پــالک مدعــی شــده اســت کــه ســند فــوق الذکــر مفقــود گردیــده و با ســند
مذکــور معاملــه دیگــری انجــام نشــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی ملــک مذبــور را نمــوده اســت.
مراتــب باســتناد مــاده  120آییــن نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــالم میگــردد تــا هرکــس بنحــوی از انحاء نســبت
بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند در نــزد خــود باشــد
از تاریــخ انتشــاراین آگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه در ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا در
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبق مقــررات صــادر و به
متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد ایــن آگهــی در یــک نوبــت منتشــر خواهــد شــد.م الــف146/
تاریخ انتشار97/3/23 :

رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز -شعبان عسگری
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای/خانم سیده حلیمه
پیری مژدهی فرزند سیدفاضل

خواهــان آقــای محمــد شــلویری دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده خانــم ســیده حلیمــه پیــری مژدهــی بــه
خواســته مطالبــه وجــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع و بــه شــماره پرونــده کالســه 9709982821400098
شــعبه  4شــورای حــل اختــالف شهرســتان قزویــن ثبــت و وقــت رســیدگی مــورخ 1397/05/06ســاعت9:00
تعییــن کــه حســب دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المکان
بــودن خوانــده و درخواســت خواهــان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی گــردد تــا
خوانــده ظــرف یــک مــاه پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعالم نشــانی کامــل خود،
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در دادگاه حاضــر گــردد.

مسئول دفتر شعبه 4شورای حل اختالف شهرستان قزوین -زهرا نعل بر
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نظــر بــر اینکــه آقــای علــی شــاکری قــره تپــه برابــر در خواســت وارده شــماره 4039مورخــه 97/3/10اعــالم داشــته که
ســند اولیــه ششــدانگ پــالک باقیمانــده ی 85فرعــی از 7556اصلــی واقــع در بخــش 2اردبیل کــه در صفحــه 248دفتر
 208ثبــت وصــادر گردیــده کــه بــه علــت عــدم نگهــداری مفقــود و پــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــد وتقاضــای
ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق بخشــنامه بــه شناســه یکتــا -139780003144000168
1397/3/13بــه دفاتــر اســناد رســمی حــوزه تابعــه ابــالغ ســپس در اجــرای تبصــره یــک مــاده 120اصالحــی قانــون
ثبــت موضــوع یکبــار در روز نامــه آگهــی گردیــده کــه هــر کســی ادعائــی بوجــود ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بنام
خــود داشــته باشــد ظــرف مــدت ده روز پــس از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی دالیــل قانونــی ویــا اصــل ســند مالکیــت را
بــا اخــذ رســید تســلیم ایــن اداره نماینــد بدیهــی اســت پــس از انقضــای مــدت مقــرره طــی تشــریفات قانونــی ســند
مالکیــت المثنــی صــادر وتســلیم خواهــد شــد وســند اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 97/3/23

بهرام حیدری –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک منطقه یک اردبیل

3382

آگهی فقدان سند مالکیت اصلی وتحریر شده

نظــر بــر اینکــه آقــای بهــرام حیــدری فرزنــد ســردار برابــر در خواســت کتبــی وارده 2080مــورخ  97/3/20-منضــم
بــه دوبــرگ شــهادت شــهود مصــدق توســط دفتــر خانــه رســمی شــماره 76اردبیــل مدعــی شــده اســت ســند
مالکیــت کاداســتری دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه واعیــان یــک قطعــه زمیــن پــالک ثبتــی شــماره هفــت
هزاروهفتصــدو هشــت فرعــی 7708فرعــی از هشتادوشــش86اصلی قطعــه یــک هزاروصدوچهــارده 1114تفکیکــی
بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک منطقــه دواردبیــل کــه بــه شــرح دفتــر الکترونیکــی 139620303010016387وبــه
شــماره چاپــی 954630ســری الــف ســال 96بنــام نامبــرده ثبــت وصــادر گردیــده اســت بــه علــت نامعلومــی مفقود
گردیــده وپــس از جســتجوی کامــل پیــدا نشــده وتقاضــای ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب
طبــق بخشــنامه شــماره  139780003144000193مورخ97/3/21بــه کلیــه دفاتــر اســناد رســمی ابــالغ گردیــده
اســت لــذا مراتــب مطابــق مــاده 120آییــن قانــون ثبــت اســنادوامالک وتبصــره یــک ذیــل آن آگهــی مــی گرددکــه
هــر شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســندمالکیت نــزد
خــود مــی باشــند یابــد تــا ده روز پــس از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک منطقــه دو
اردبیــل مراجعــه واعتــراض خــودرا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه کتبــا تســلیم نماینــد .در غیر
اینصــورت و پــس از انقضــای مهلــت مذکــور وپــس از طــی مراحــل اداری و تشــریفات قانونــی طبــق مقــررات ســند
المثنــی بنــام متقاضــی صــادر وتســلیم خواهــد شــد  .وســند اولیــه از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد.
تاریخ انتشار 97/3/23

رحیم محمدی –رئیس ثبت اسناد وامالک منطقه دو اردبیل

مفقودی

3383

شناســنامه مالیکــت خــودروی ســواری پــژو روآ مــدل  1387بــه شــماره پــالک  918ب  46ایــران  78بــه شــماره
موتــور  11686025397و بــه شــماره شاســی  61341629متعلــق بــه اکبــر ثابــت عهــد مفقــود و از درجــه
3345
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

برخی از این پیامکها مضمون توهینی و برخی تهدیدی هم داشتهاند و
برای همه نمایندگان ارسال شده است ».او افزود « :البته تعداد این پیامکها
برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر بوده است ،ولی در کل قابل پیگیری
هستند ».قاسم میرزایی نیکو هم یکی از نمایندگانی است که دراینباره
معترض است .این عضو فراکسیون امید هم در گفتوگو با «ابتکار» تاکید
کرد که از این پیامکهای گسترده به صورت دستههای 10تایی اسکرین
شات و عکس گرفته است .نماینده دماوند در خانه ملت خاطرنشان کرد:
«در این چند روزه ،روزی  80تا  90پیامک دریافت کردهام .مثال پیام
میآمد که به این موضوع رای ندهید چون خیانت است .برای برخی از
این پیامکها هم جواب دادم و گفتم اصال شما میدانید موضوع چیست؟
آن شخص بعد از پیام من اقدام به فحاشی و توهین کرد .با این مضمون
که «نمیدانم چه کسی شما را در این طویله راه داده است!» میرزایی نیکو
تاکید کرد« :همه این پیامکها از شماره شخصی است .وقتی یک گروه
چند نفره بخواهند کشور را با یک تفکر و روش بچرخانند و اداره کنند و به
قانون و دموکراسی کاری نداشته باشند ،چنین موضوعاتی پیش میآید».
برخی میخواهند با فشار نظرشان را به نمایندگان تحمیل کنند
هادی شوشتری ،نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس هم درباره
این اتفاق و هجمه سنگین برخی که با فشار میخواهند حرف و خواسته
خودشان را به نمایندگان تحمیل کنند ،به «ابتکار» گفت« :تا روز یکشنبه
که قرار بود درباره موضوع ورود ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با
تامین مالی تروریسم در مجلس تصمیمگیری کنیم ،حدود  500تا 600
پیامک برای من ارسال شد و تا امروز همچنان ارسال این پیامکها ادامه
دارد ».این نماینده اصالحطلب نیز به مضمون این پیامکها اشاره کرد و
گفت« :برخی پیامکها تهدیدآمیز است و برخی دیگر حقپنداری مطلق
است .در مجموع این پیامکها با این مضمون هستند که این قرارداد
استعماری است یا متن آنها با این مفهوم است که کاری نکنید شرمنده
شهدا شوید .حتی برخی دیگر تهدیدی است و از حالت استدعا و توصیهای
خارج میشوند و بایدی و دستوری میشوند».
مضمونپیامکهایتوهینیبهنمایندگان
میرزایی نیکو هم با اشاره به متن چند مورد دیگر از این پیامکها گفت:
«در یکی دیگر از این پیامکها آمده است که «اسم شما را در لیستی که
بعدا منتشر میکنیم خواهیم آورد تا مردم شما را به عنوان ننگ مجلس
بشناسند ».همچنین گفت که در پیامی دیگر نوشته شده است« :بدانید
مردم شما را نخواهند بخشید و در پیشگاه مردم شرمنده هستید ».همه این
پیامکها را نگه داشتهام و به نظرم وزارت ارتباطات و هیات رئیسه مجلس و
وزارت اطالعات باید در این باره توجه جدیتری داشته باشند».
شوشتری هم به «ابتکار» گفت که یکی دیگر از این افراد با او تلفنی
صحبت کرده است .این نماینده دو دوره مجلس گفت« :از سخنان آن

رونوشت آگهی حصروراثت

آقــای حســن اکبــری دارای شناســنامه شــماره 1318بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 97/107ح 1ازایــن دادگاه
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســینقلی اکبــری بشناســنامه 72درتاریــخ
96/11/24اقامتــگاه دائمــی خودبدرودزندگــی گفتــه ورثــه آن مرحــوم منحصر اســت بــه -1آقایان علی اکبراکبری،حســن
اکبــری (پســران متوفی)-2خانــم هــا ربــاب اکبــری ،زهرااکبــری (دختــران متوفی)-3خانــم هــا ســکینه اســمعیلی
وهواشــکوهی (همســران متوفی)کــه جملگــی برمذهــب مــی باشــند اینــک باانجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور رادریــک نوبــت یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تاهرکســی اعتراضــی داردویاوصیتنامــه ازمتوفــی نزداوباشــد ازتاریــخ
نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهدشــد م الــف 132

3384

شعبه اول شورای حل اختالف کنگان

اخطاراجرایی

مشــخصات محکــوم بــه نام:حمیــد نــام خانوادگی:خلیلــی دســتگردی نــام پدر:نجــف شغل:نقشــه بــردار مشــخصات
محــل اقامت:چهارمحــال وبختیــاری –شهرســتان بروجن-فاطمیه-بــن بســت مهرپــالک  305محکــوم بــه بــه موجــب
دادنامــه شــماره 745مورخــه 96/11/28صــادره کنــگان ازشــورای حــل اختــالف حکــم بــه مرحلــه قطعیــت رســیده
ومحکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 150/000/000ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 4/630/000ریال
هزینــه دادرســی وخســارت تاخیروتادیــه ازتاریــخ چــاپ تازمــان وصــول آن مشــخصات محکــوم علیــه نام:مهــدی نــام
خانوادگی:بیابانــی محجــوب پســند نــام پدر:محمدعلــی شــغل:آزاد مشــخصات محــل اقامت:مجهــول المــکان محکــوم
علیــه بــه موجــب مــاده 19آئیــن نامــه اجرایــی مــاده 181قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی وفرهنگــی
جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت ظــرف ده روز ازتاریــخ ابــالغ اخطــار اجرایــی راســا نســبت بــه اجــرای مفادحکم
اقــدام نمایــد درغیرایــن صــورت حکــم جهت اجراءبــه اجــرای احکام دادگســتری کنــگان ارســال خواهدشــد م الف124

رئیس شورای حل اختالف شعبه 2کنگان 3385

آگهی

پرونــده کالســه  970017/2/97کــه خواهــان میثــم اســدی لشــکناری و خوانــدگان  -1علــی نــوروز پــور
ســیگارودی  -2مجیــد حقگــو قاضــی محلــه  -3اعظــم غالمــی مبنــی بــر مطالبــه چــک در ایــن حــوزه تحــت
رســیدگی اســت لــذا خوانــدگان  -1علــی نــوروز پــور ســیگارودی  -2مجیــد حقگــو قاضی محلــه  -3اعظــم غالمی
بدلیــل مجهــول المــکان بــودن جهــت درج در روزنامــه هــای کثیراالنتشــار آگهــی نمــوده تــا نامبــرده از وقــت
رســیدگی در تاریــخ  97/4/30روز شــنبه ســاعت  8/30صبــح اطــالع حاصــل نمایــد و نتیجــه آگهــی را ظــرف یک
هفتــه بــه ایــن شــورا اعــالم فرماییــد.

شورای حل اختالف شعبه دوم شهری لنگرود

3357

اصالحیه

درآگهــی حصروراثــت درج در روزنامــه ابتــکار مورخــه  97/3/21آقــای بهمــن شاهســار به شــماره شناســنامه 15411
فرزنــد محمدتقــی نســبت همســر متوفــی از شــعبه  16شــورای حــل اختالف رشــت صحیــح مــی باشــد3361 .

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری بــی کــی آی مــدل  1384بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره انتظامــی
 741ص  84ایــران  56و بــه شــماره موتــور  M13988700و بــه شــماره شاســی  043681مفقــود و از درجــه
3362
اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد مــدل  1382بــه شــماره انتظامــی  889ط  92ایــران  77و شــماره
موتــور  00600570و بــه شــماره شاســی  S1442282166209متعلــق بــه آقــای جــواد نانپــز خوئــی مفقــود و
3369
از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

*مفقودی*

شناســنامه و ســند کارخانــه ســواری دوو اســپرو 2000بــه شــماره انتظامــی  329ل  – 32ایــران  12بــه شــماره
موتــور  25047780و شــماره شاســی  719794مــدل  1994برنــگ ســفید بــه نــام بــی بــی زهــرا ضیــازاده
3374
مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

*مفقودی*

شناســنامه و ســند کارخانــه وانــت تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی  937ع  – 58ایــران  12بــه
شــماره موتــور  185641و شــماره شاســی  40006496مــدل  1979برنــگ ســبز – مغــر پســته ای بــه
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نــام حبیــب الــه بلقــن آبــادی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

*مفقودی*

شناســنامه و ســند کارخانــه وانــت تویوتــا هایلوکــس بــه شــماره انتظامــی  684ع  – 36ایــران  85به شــماره موتور
 1733184و شــماره شاســی  347069مــدل  1978برنــگ ســفید بــه نــام نجمــه خاتــون نــژاد کمالــی مفقــود و
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از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی وانــت نیســان  2400مــدل  1389بــه شــماره انتظامــی  356م  34ایــران  53و
شــماره موتــور  548983و بــه شــماره شاســی  NAZPL140TIN256030متعلــق بــه آقــای محمــد کیانــی دره
3346
جهــودی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1389بــه شــماره انتظامــی  971ج  49ایــران  13و
شــماره موتــور  13488001391و بــه شــماره شاســی  NAAN51FA6AK651215متعلــق بــه آقــای محمــد گل پرور
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مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

فرد عصبانی شدم و به او گفتم مختصر عقلی هم برای ما نمایندگان قائل
شوید ».او تاکید کرد که مشخص است این اقدام سازمانیافته صورت
گرفته است چرا که متن پیامکهایی که برای همه همکارانمان ارسال شده
است اکثرا متحدالشکل هستند ».ا
ردپای افرادی که کنسولگری عربستان در مشهد را به آتش
کشیدند در ارسال پیامکها
به گفته مطهری این موضوع روز دوشنبه در جلسه هیات رئیسه مجلس
بررسی شد و گفته شد که این مسئله قابل پیگیری است و قطعا منشاء آنها
پیدا خواهد شد .نایب رئیس مجلس به «ابتکار» گفت« :در این جلسه گفتند
یک گروه تندرو در مشهد هستند که این کار را انجام دادهاند .همان گروه
خاصی که به کنسولگری عربستان در مشهد حمله کردند .بنابراین باید این
موضوع بیشتر بررسی شود ».مطهری در پاسخ به این سوال «ابتکار» که وقتی
مشخص است این افراد چه کسانی هستند ،چرا با آنها برخورد نمیشود؟
گفت« :باید این موضوع بیشتر بررسی شود و اطمینان پیدا شود چه کسانی
هستند .طبیعی است اگر شکایتی در این باره مطرح شود ،قوه قضاییه باید با
آنها برخورد کند و این افراد را مجازات کند .پس بعد از اطمینان باید شکایتی
تنظیم شود ».البته برخالف نمایندگانی که از این هجمه و بمباران پیامکی
ناراحت و معترضند و تاکید دارند که نباید نمایندگان را برای تصویب یا رد
الیحه و طرحی تحت فشار قرار داد و از این اتفاق پیش آمده ناراحت و
عصبانی هستند ،برخی از تندروهای اصولگرای مجلس همچنان مثل موضوع
پهن کردن طومار و جمع امضا در مجلس به «ابتکار» اعالم کردند که این
پیامکها موضوعات عادی هستند و مردم حق دارند آزادانه برای نمایندگان
خود پیامک بزنند و نظر و خواسته خودشان را بیان کنند.
یکی از دستاوردهای جمهوری اسالمی آزادی است که به
مردم داده شده
احمد امیرآبادی ،نماینده اصولگرا و عضو هیات رئیسه مجلس در این باره
به «ابتکار» تاکید کرد« :مردم آزاد هستند که به نمایندگانشان پیامک

بزنند که به موضوعی رای بدهند یا ندهند و این کار ایرادی ندارد .شماره
نمایندگان هم همه جا وجود دارد و به لطف خدا نمایندگان هم مردمی
هستند و ارسال پیامک برای آنها هیچ ایرادی ندارد ».این نماینده مردم
قم در مجلس با انتقاد به توئیت علیرضا رحیمی ،عضو دیگر هیات رئیسه
مجلس درباره اینکه منشاء این پیامکها از مشهد بوده است؛ گفت« :ما
این ادعا را قبول نداریم .چرا که اگر از یک پنل مشخص و ثابت پیامکی
ارسال شود میتوان آن را سازماندهی شده دانست ولی اینکه از شمارههای
شخصی و از استانهای مختلف و شمارههای مردمی پیامک ارسال شده
باشد که دیگر نمیتوان آن را سازماندهی شده دانست ».امیرآبادی با بیان
اینکه «ما انقالب کردهایم و خون دادهایم که مردم آزاد باشند و بتوانند
حرفشان را راحت و آزادانه به مسئوالن بزنند» ،تصریح کرد« :گسترده
بودن پیامکها به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع برای مردم است.
آنها برای این موضوع مهم طومار مینویسند و پیامک میزنند و از ما
میخواهند که به این موضوع به این مهمی رای ندهیم ».حسینعلی
حاجیدلیگانی ،دیگر نماینده اصولگرای پایداری هم در واکنش به ارسال
پیامکهای تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس ،اظهار کرد« :فضا در کشور
آزاد است و افراد میتوانند مطالبات و خواستههای به حق خود را از طریق
ارسال پیامک به نمایندگانشان برسانند ».امیرآبادی همچنین با رد اینکه
اشخاص عادی به حدی آزادی عمل و جرات ندارند که بتوانند با شماره
شخصی خودشان نمایندگان و مسئوالن را مورد انتقاد و تهدید و فحاشی
قرار دهند چرا که طبق قانون تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند ،گفت:
«نظام جمهوری اسالمی آزاد است و این جرات را به مردم داده که نسبت
به موضوعات اظهارنظر کنند این مهمترین دستاورد انقالب است ».او تاکید
کرد که در هیچ موردی مردم محدودیتی ندارند ولی اگر نمایندهای معتقد
است به او توهین شده است میتواند از آن اشخاص شکایت کند .ولی باید
توجه داشته باشیم که مردم عصبانی و ناراحتند و مشکل دارند و باید آنها
را درک کنیم».

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره /4- 1خ97/

وزارت نیرو

(شماره فراخوان در سامانه ستاد)200977008000067 :

شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه در نظــر
دارد بــه روش مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای
ش کرت آب و افضالب استان کرمانشاه
و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت
(ســتاد) نســبت بــه خریــد اقــام بــا مشــخصات عنــوان شــده در
زیــر اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه شــرکت هــای تولیــد کننــده و
فروشــندگان در ایــن زمینــه دعــوت بــه عمــل مــی آیــد.
موضــوغ مناقصــه :خریــد مقــدار  28408متــر لولــه پلــی اتیلــن
آب ســایز  63و 90و 110و 125و  315و  500میلیمتــر.
محل تامین اعتبار  :اعتبارات عمرانی
مهلت دریافت اسناد  :از تاریخ چاپ نوبت دوم حداکثر  10روز می باشد.
محــل دریافــت و تحویــل اســناد :ســامانه تــدارکات الکترونیکی
دولت (ســتاد) WWW.SETADIRAN.IR
میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه  750/000/000 :ریــال
(هفتصــد و پنجــاه میلیــون ریــال)
برای کســب اطاعات بیشــتر بــا شــماره تلفــن08338233036 :
امــور بازرگانــی و  08338254930دفتــر قراردادهــا تمــاس
حاصــل نماییــد.
ضمنــا متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه
پــس از چــاپ نوبــت دوم بــه پایــگاه ملی اطــاع رســانی مناقصات
بــه نشــانی  http:/iets.mporg :مراجعــه و همچنیــن نشــانی
ـد .شناســه آگهــی 187839:
ســایت  www.abfaksh.irماحظــه نماینـ
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روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه

