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درمان و داروی رایگان برای همه اهالی و مسافران

روزهای دوشنبه و پنجشنبه مقرر بوده که:
«به همســایگان ربع رشــیدی و اوالد واقف و غالمانی که واقف آنها را آزاد
ســاخته و باغبانان و برزیگران موقوفات ربع رشیدی ،دوای مفت دهند و باید
که خازن و شــرابدار در اندرون دارالشــفاء روند ،طبیب بر در شبکه بنشیند و
هر چیزی که به کســی باید دادن ،برکاغذی نویسد و به خازن دهد تا او را در
اندرون ترتیب داده ،بدان شبکه بیرون دهد».
اگر مســافری از رنج ســفر بیمار میشــد ،باید هرکســی که متولی «ربع
رشــیدی» ،مصلحت میداند ،او را در بیمارستان بخواباند و طبیب به عالج او

* اگر مسافری از رنج سفر بیمار میشد ،باید هرکسی
که متولی «ربع رشیدی» ،مصلحت میداند ،او را در
بیمارستان بخواباند و طبیب به عالج او پردازد تا شفا
یابد و پس از شفا یافتن به ادامه سفرش بپردازد .هرگاه
از آنها کسی وفات مییافت ،اگر مالی همراه داشت ،از
مال او خرج کفن و دفنش میکردند و اگر نداشت ،از
موقوفات «ربع رشیدی» پرداخته میشد.

تاریخ تمدن اسالمی۴۶ -

نگاهی به تاریخچه ربع رشیدی

موقوفهای تمدنساز

پردازد تا شــفا یابد و پس از شفا یافتن به ادامه سفرش بپردازد .هرگاه از آنها
کســی وفات مییافت ،اگر مالی همراه داشــت ،از مال او خرج کفن و دفنش
میکردند و اگر نداشت ،از موقوفات «ربع رشیدی» پرداخته میشد.

تامین دارو و طبیب از اقصی نقاط سرزمینهای اسالمی

خواجه رشید در ضمن مکتوبی که به خواجه عالءالدین ،حاکم روم نوشت،
او را مامور کرد که هرســال داروهایی که در آنجا موجود است را لیست کرده
و به وزنی که معین نموده ،به دارالشفای «ربع رشیدی» بفرستد ،از جمله آن،
ادویه«اسطوخودوس» ،به وزن سالی صدمن و «افسنتین» به وزن صد من بود.
در مکتوب دیگری که به خواجه عالءالدین هندو فرستاده ،او را مامور کرده تا
روغنهایی که از گیاهان مختلف طبی بدست میآید:
«در هریک از نقاط که باشد ،تدارک کرده به دارالشفاء فرستد»
و در پایان آن مکتوب گوید:
«چون این ممالک از همدیگر دور افتاده اســت ،میباید به هر شهری یک
نفر مخصوص برود».
معلوم میشــود ،خواجه پس از ترتیب اوقاف «ربع رشــیدی» و نوشــتن
وقفنامه آن در کار ربع ،گســتردگی بسیاری پدید آورده ،زیرا در مکتوبی که
به فرزند خود،خواجه سعد الدین مینویسد،هفتاد نفر «صوف باف» از او برای
گذاشتن در ربع میخواهد ،وی بعد از آنکه شمهای از اوضاع ربع را برای پسر
خود شرح میدهد ،مینویسد:
«پنجــاه نفر طبیب حاذق که از اقصای بالد هند و مصر و چین و شــام و
دیگر والیات آمده بودند ،همه آنها را به صنوف رعایت و الوف عنایت مخصوص
گردانیدیم و گفتیم که هر روز در دارالشفای ما تردد نمایند و پیش هر طبیب،
ده کس از طالب علمان مســتعد ،نصب کردیم تا به این فن شــریف مشغول
جراحان و مجیران که دارالشــفای ماســت ،به قرب باغ
گردنــد و ّ
کحاالن و ّ
رشیدآباد که آن را معالجه معالجان خوانند ،بنیاد فرمودیم»...

ســرای متولی و حد دیگر بــا بارو و حد دیگر با کوچه کــه بر روضه میرود،
اتصال مییابد.
سوم ،سرای ناظر که او نیز مانند نایب متولی است و آن بر سر درگاه روضه
اســت از جانب چپ .چهارم حجرهها که نزدیک د ِر خانقاه است ،جهت ساکن
ُحفّاظ و غیر هم و آن معروفســت به حجرههای ســاباط و بعضی حجرهها که
برباالی دارالشّ فاء است.
پنجم و ششــم و هفتم و هشتم و نهم ،ح ّمام و حوض خانه و سقایه و انبار
و خزانه و این بقاع خیر که ذکر هر یک مجمال نوشــته شــد ،هر یک مشتمل
اســت بر خانها و حجرههــا از تحتانی و فوقانی و حلقهها و میان ســرای و
زیرزمین و غیره»...

در وقفنامه «ربع رشــیدی» ،حتی نحوه قرار گرفتن ساختمانهای مختلف
به طور دقیق ذکر شده است:
«...توابع و مرافق عبارت بوده از نخســت؛ ســرای متولی که متصل روضه
است و د ِر آن متصل است به سر د ِر ربع رشیدی و آن سرایی و حجرهای است
متصل به هم و دارالکتب و مخزن نیز در آنجاست.
دوم ،سرای مشرف و آن متصل است به دارالشّ فاء و یک جانب آن با کوچه

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای علیاصغر شــوندی دارای شماره شناسنامه  2485به شرح
دادخواست به کالسه یک ســیار از این شورا درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علیاکبر
شــوندی به شناســنامه  32756در تاریخ  1359/3/12اقامتگاه
دائمی خود در روستای استلج بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت
آن مرحوم منحصر است به:
 -1علیاصغر شــوندی فرزند علیاکبر شماره شناسنامه 2485
متولد ( 1333پسر متوفی)
 -2خدیجه شوندی فرزند علیاکبر شماره شناسنامه  2484متولد
( 1332دختر متوفی)
 -3صبیه شوندی فرزند عشقعلی شماره شناسنامه  1462متولد
( 1301همسر متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
نوبت آگهی مینمایــد تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی -قاضی شورای حل اختالف آوج

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای احمدعلی قهســتانی بجد باســتناد دو برگ استشهاد محلی که
به امضاء شــهود و به گواهی دفتر اســناد رسمی شــماره  14زاهدان
رســیده مدعی است که ســند مالکیت  62046ششــدانگ یک باب
منزل پالک  -12391/272اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر
زاهدان خیابان  12متری منشــعبه از خیابان شهید نیکبخت مورد ثبت
 31213صفحــه  37دفتر  199که تمامی مورد ثبت به موجب ســند
رهنی  71/9/19 -58940دفترخانه یک زاهدان نزد بانک ملی در رهن
میباشــد به علت جابجایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت
المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده  120آئیننامه ثبت در
یک نوبت آگهی میشــود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت
به ملک مرقوم یا وجود معامله ســند مالکیت مذکور نزد خود میباشد
از تاریخ نشر این آگهی ظرف  10روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل
ســند مالکیت یا سند معامله به این اداره اعالم و رسید دریافت نمایند
تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن
واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور
سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار97/4/20 :
مالف 945

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان

و فصل دیگر وقفنامه در خصوص انبارها ،ذخیره کردن غالت و محاســبات
جنســی و نقدی و ترتیب نگاه داری کتابها و چیدن هر دسته از کتابها در
مکان معینی از کتابخانه  ،نوشــته شده بود و نیز شرح بسیار مبسوطی درباب
کاریزها و مجاری آب «ربع رشیدی» و تقسیم آب مزارع و مساجد و حمامهای
ربع و بعضی مساجد و حمامها و محالت تبریز و کاغذ خانه و گازرگاه و حقابه
خانهها و باغچهها و ســقاخانههایی کــه در هر یک از کوچهها در مجاری این
آبها برقرار بوده است.

فصل نگهداری اطفال یتیم

فصل دیگر راجع به اطفال یتیمی بود که در «ربع رشیدی» از آنها نگهداری
میشــد و وظایف سرپرســت آنها در وقفنامه (آن سرپرست به اسم «اتابیک»
خوانده میشــد) و اینکــه چگونه تعلیماتی باید به آن اطفــال بدهند ،میزان
معاش سرپرســت که چه مقدار جنس و چه مقدار نقد اســت و محل سکونت
اطفال یتیم و «اتابیک» آنها کجاست.

موقوفهای با شاخههایی در شهرها و کشورهای دیگر

باالخره قســمت بزرگی از وقفنامه ،صرف اســامی امالکی است که موقوفه

ارسال کتابهای وقفی به شهرهای مختلف

از جمله شرایط وقف این بوده که هرسال متولی ربع از کتابهایی که تالیف
واقف(خواجه رشید)است ،دستور دهد نسخهای بنویسند ،با خط و کاغذ خوب
و سپس با نسخه اصل که در گنبد «ربع رشیدی» بوده ،مقابله کنند و هرکدام
را جلد نیکو کرده ،از هریک ،نسخهای به شهرها بفرستند.
کتابهــای تالیف واقف از این قــرار بوده؛ اول« :مجموعه رشــیدیه» که
مشــتمل بر چهار کتاب بوده ،دوم «جامع التواریخ» ،ســوم «آثار و احیاء» و
چهــارم «بیان الحقایق» .هر یک از این کتابها ،هم نســخه عربی داشــته و
هم فارســی .نســخه عربی را به بالد عرب و نســخه فارســی را به بالد عجم
میفرستادهاند و:
«آن نسخه را باید در آن شهر در مدرسهای که آن را مدرسی باشد ،به فنون
علوم مشــهور الیه و قضات و ائمه اختیار کنــد  ،بنهند تا متعلمانی که رغبت
مینمایند  ،پیش آن مدرس  ،آن را میخواند و اگر کسی خواهد که استنساخ
کند ،آن مدرس رهنی که مناســب داند ،بستاند و اگر از بهر مطالعه خواهند،
همچنین رهن بســتانند ...و دیگر شرط کرده ام که از جمله این کتب ،به غیر

* « ژان شاردن» (سیاح ،پژوهشگر و فیلسوف فرانسوی) شیوه و مسیر وقف را اینگونه بیان مینماید:
خیرات و مبرات چنین است :نخست کاروانسرایی بنا و آن را وقف سکونت رایگان ابن سبیل میکنند ،سپس
گرمابهها ،قهوهخانه ،بازار و باغ بزرگی پدید میآورند و آنها را به اجاره وا میگذارند و بعد مدرسهای بنا
مینمایند و مالاالجاره ابنیه مذکور را وقف آن میکنند.
جزییات قرارگرفتن بناهای مختلف
در شهرک ربع رشیدی

ایشان باشند و شروطی که به آن متعلق است.

از دسته بندی کتابها تا ذخیره غالت
و تا تقسیم آب مزارع

از نســخه اصل که در گنبد ربع رشیدی نهاده باشند ،هریک نسخی پارسی و
نسخه عربی متولی علی حده استنساخ کند و پیش مدرسی که در روضه ربع
رشیدی ،درس گوید ،باشد و هر روز چیزی از آن درس بگوید».

تعیین وضعیت نور و روشنایی در شهرک ربع رشیدی

یکی از فصول وقفنامه ،در بیان انواع روشنیهای «ربع رشیدی» است مانند
تعداد شمع و قندیل و مشعل و چراغ و انواع بخورات و تعیین مواضعی که این
روشناییها را باید در آنجا قرارداده و تعیین اوقات و تعداد زمان که هر یک را
در چه زمان بســوزانند و تعیین جماعتی که هریک از آن روشناییها به عهده
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده
شرکت منحله نقشآور (سهامی خاص)

بشماره ثبت  15316و شناسه ملی  10100565996در حال تصفیه (نوبت دوم)
نظر به اینکه جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شــرکت منحله نقشآور (سهامی خاص) در حال
تصفیه مورخ  97/4/7به حد نصاب قانونی نرســیده لذا از کلیه ســهامداران شرکت منحله فوق دعوت بعمل
میآید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده نوبت دوم که راس ســاعت یازده ( )11صبح روز
پنجشــنبه مورخ  97/5/11به نشــانی تهران شــهرک غرب بلوار فرحزادی خیابان سپهر کوچه گلبرگ سوم
مجتمع تجاری یادگار طبقه همکف واحد  024تشکیل میگردد حضور بهم رسانند .دستور جلسه -1 :گزارش
مدیر تصفیه مربوط به عملکرد سال مالی  -2 ،1396انتخاب مدیر تصفیه  -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.
مدیر تصفیه سمانه کوشا

آگهی حصر وراثت

آقای سیدعبدالرضا شــهرت آلبوشوکه نام پدر کاظم به شناسنامه 145
صادره از رامشیر درخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم
و توضیح داده که پســرم مرحوم محمد شهرت آلبوشوکه به شناسنامه
 1742227554صــادره اهواز در تاریخ  97/3/2در اهواز اقامتگاه دائمی
فوت ورثهاش عبارتند از -1 :متقاضی ســیدعبدالرضا آلبوشوکه ش.ش
 145پدر متوفــی  -2فضیله آلبوشــوکه ش.ش  1756618879مادر
متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبــور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر
و هر وصیتنامه به جز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از
درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شعبه  1مجتمع شورای حل اختالف
شهرستان کارون

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای ســیدمهدی قافله باشی فرزند سیدحســن دارای شناسنامه شماره 536
به شــرح دادخواست به کالسه  970214از این شورا درخواست گواهی حصر
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی میرزا عبداللیها فرزند علی
به شــماره شناســنامه  233در تاریخ  95/8/14در اقامتگاه دائمی خود بدرود
زندگی گفته ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1نســرین فغانخانی فرزند غالمحســین شش  61314همسر متوفی -2
حسین میرزا عبداللیها فرزند علی شش  73350پسر متوفی  -3فاطمه میرزا
عبداللیهــا فرزند علی شش  75385دختر متوفی  -4زهــرا میرزا عبداللیها
فرزند علی ش ش  309دختر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از
تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیــم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.

قاضی شعبه  4شورای حل اختالف شهر قزوین

مدرک فارغالتحصیلی اینجانب امیرحســین دهقانمنشــادی
نوبت
دوم
فرزند قاســم به شــماره شناســنامه  2661صــادره از مهریز
در مقطع کارشناســی ارشد رشته تاریخ و فلســفه آموزش و پرورش (تعلیم و
تربیت اســامی) صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره  320811و
تاریخ  1379/7/30مفقود گردیده اســت ،از یابنده تقاضا میگردد اصل مدرک
را به دانشــگاه آزاد اســامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران  -خ آزادی
 خ اســکندری شــمالی  -خ فرصت شــیرازی  -پالک  136صندوق پستی 13185/768ارسال نماید.

نمایی بازسازی شده از دانشگاه ربع رشیدی

«ربع رشــیدی» بوده و در موصل ،مراغه ،مرند ،اصفهان ،شیراز  ،یزد و بعضی
نقاط دیگر واقع گردیده و تمامی این امالک با حدود و مشــخصات ذکر شده
است».ژان شاردن»(سیاح ،پژوهشگر و فیلسوف فرانسوی) شیوه و مسیر وقف
را اینگونه بیان مینماید:
«خیرات و مبرات چنین است :نخست کاروانسرایی بنا و آن را وقف سکونت
رایگان ابن ســبیل میکنند ،ســپس گرمابهها ،قهوه خانه ،بازار و باغ بزرگی
پدید میآورند و آنها را به اجاره وا میگذارند و بعد مدرســهای بنا مینمایند
و مــال االجاره ابنیه مذکور را وقف آن میکنند .بانیان مدارس ،معموال ُحفّاظ
و متصدیان عایدات موقوفه منضمه به شــمار میروند و آنان را ایرانیان متولی
نامند»...
یکی از عظمیترین مراکز وقف ،آستان قدس رضوی است که در  11استان
 37شــهر ایران و  4کشور خارجی دارای موقوفه بوده و براساس وقفنامههای
موجود در آستان قدس رضوی ،امالک مزروعي ،اراضي شهري ،دکاکين ،منازل،
اتومبيلها ،سپردههاي ثابت بانکي ،ســهام کارخانهها ،بيمارستانها ،آسياب،
قنات ،موتــور چاه آب ،چاه آب ،باغات ،کتب خطــي و چاپي و مجموعههاي
هنري را در بر میگیرد و عواید آن در  25مورد از سوخت روشنایی و تعمیرات
حرم گرفته تا دارالشفاء و بیمارستانهای وابسته و مهمانسرا تا برگزاری مراسم
جشن و سرور و سوگواری و تا رسیدگی به ایتام و سادات و تامین هزینههای
طالب و اهل علم و اطعام فقرا و مستمندان و اداره کتابخانههای آستان قدس
و ســایر موقوفات و امور فرهنگی مانند تامین مخارج دبستانها و هنرستانها
و کمک به محصالن و دانشجویان و...را شامل میشود.
دهها شرکت و موسسه و کارخانه و باغات و زمینهای کشاورزی و دانشگاه
و کتابخانه و کتاب و موزه و خوابگاه و زائر سرا و نمایشگاه و فروشگاه و مسجد
و...در زمــره همین موقوفــات قرار دارند که صدها میلیــون نفر را در ایران و
کشورهای دیگر منتفع میسازد.
«آگهی مزایده عمومی» نوبت اول
شــهرداری خرمآباد تنکابن در نظر دارد جهت بهرهبرداری و نگهداشــت
جایگاه (اجــاره  CNGخرمآباد) برابر مصوبه شــماره /102ش مورخه 97/4/9
شــورای اســامی شــهر از طریق مزایده عمومی به پیمانکاران و شــرکتهای
واجدالشرایط اقدام نماید.
 -1بــرآورد اولیه درآمد حاصل از کل فــروش  7/000/000/000ریال  - 2تاریخ
خریداری اسناد از تاریخ نشــر آگهی دوم ( (97/5/1لغایت ) -3 )97/5/20سپرده
شــرکت در مناقصه ٪5 :مبلغ برآورد اولیه به میزان  350/000/000ریال بصورت
ضمانتنامه بانکی یا واریز به حســاب  3100003171003سپرده شهرداری نزد
بانک ملی خرمآباد کد  9871میباشــد -4 .شــرکتکنندگان میبایســت دارای
صالحیت فنی و مهندسی در زمینه نگهداشت و بهرهبرداری از جایگاه  CNGاز
شــرکت پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی و فرم ثبتنام مالیات بر ارزش افزوده
باشــد -5 .هزینههای چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد - 6 .شهرداری
در رد یا قبول یک یا کلیه پیشــنهادات مختار است -7 .سایر اطالعات و جزئیات
مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج میباشد.

تقی جعفرپورـ شهردار خرمآباد تنکابن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
و دادخواست و ضمائم
به آقای مهدی خراسانی فرزند حسن

خواهان خانم کبری حســنی دادخواســتی به طرفیت خوانده آقای مهدی خراســانی به خواسته
مطالبه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه  9709982678900270شعبه 30
شــورای حل اختالف کرج (52سابق) -مجتمع شماره ( 2شــهید ملکزاده) ثبت و وقت رسیدگی
مورخ  1397/05/27ســاعت  09:00تعیین که حســب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون
آئیندادرسی مدنی به علت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

مسئول دفتر شعبه  52مجتمع شماره 2
شورای حل اختالف کرج -ملیحه کهدوئی

مالف/ 97/11296-ف

کرج -چهارراه طالقانی -ساختمان سابق دادسرای ناحیه 3

نظر به اینکه در پرونده کالسه  97/27این شورا و به لحاظ فوت مرحوم محمد زرینکاسه فرزند محمدطاهر
به شــماره شناســنامه  466صادره از کنگان و ساکن عسلویه و در اجرای درخواست خانم مریم زرینکاسه
فرزند محمد ،خانم آمنه زرینکاسه فرزند محمد با وکالت آقای مجید اکبرپور قرار تحریر ترکه متوفی صادر
و وقت اجرای قرار تحریر ترکه برای روز شنبه مورخه  1397/5/30ساعت  10صبح تعیین و اعالم گردیده
لذا بدینوســیله در اجرای مقررات ماده  210قانون امور حسبی و به موجب این آگهی به کلیه ورثه متوفی
یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین بدوی و هر کس که به هر طریقی حق بر ترکه
متوفی دارد ابالغ میگردد که راس ســاعت و تاریخ اعالم شده در شعبه یک شورای حل اختالف عسلویه
واقع در عسلویه جنب ساختمان شهرداری جهت شرکت در عملیات تحریر ترکه حاضر شود.
شاطر -رئیس شورای حل اختالف شعبه یک عسلویه

نظر به اینکه متهم محمد صمدیانزاده فرزند خداخواســت در پرونده مطروحه
در این شــعبه متهم است به قاچاق کاالی ممنوع غیرقابل مصرف انسانی که
مجهولالمکان میباشــد لذا مقتضی نســبت به احضار متهم جهت حضور در
جلسه رسیدگی به تاریخ  1397/5/10ساعت  10صبح از طریق درج در یکی از
جراید کثیراالنتشار اقدام و روزنامه را به این شعبه ارسال نمایید.

دادرس دادگاه انقالب دادگستری شهرستان سمیرم
ابوالحسنی زارع

پروانه مســئول فنی به شماره  1074و به تاریخ صدور  1393/11/15و
شــماره  /16 /34 /9402پ به نام لیال حسنی فرزند محمد به شماره
شناسنامه  49و شماره ملی  3875259319صادره از همدان مربوط به
شــرکت تعاون خوراک آفرین واقع در شــهرک صنعتی بوعلی همدان
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است * .الزم به ذکر است این پروانه
رونوشت مدیرعامل کارخانه میباشد.

سند کمپانی خودروی سمند دوگانه به رنگ نقرهای
مدل  1385به شــماره موتــور 12485230816
و شاســی  15516619بــه شــماره پــاک
 417-17ج 57به نام مریم صمدیان مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی
شناســنامه مالکیت (برگ سبز) خودروی ســواری پراید مدل
 1387شــماره انتظامــی  861ب  73ایران  59شــماره موتور
 2537204و شماره شاســی  S1412287512996متعلق به
اینجانب مهدی یعقوبی فرزند احمد شماره شناسنامه  29275و
کد ملی  2120282439صادره از گرگان مفقود گردیده است از
درجه اعتبار ساقط است.

پروانه مسئول فنی به شــماره  1074و به تاریخ صدور  1393/5/26و
شماره  /16/34 /4091پ به نام ساناز مالکی فرزند محمدرضا به شماره
شناسنامه  2199و شماره ملی  3873570092صادره از همدان مربوط
به شرکت تعاون خوراک آفرین واقع در شهرک صنعتی بوعلی همدان
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است * .الزم به ذکر است این پروانه
رونوشت مدیرعامل کارخانه میباشد.

بــرگ ســبز خــودرو پراید بــه شــماره پالک
 488م -82ایران  14به رنگ سفید مدل  1395و
شماره موتور  5489764و شماره شاسی 3447498
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

برگ سبز سمند  EF7دوگانه مدل  94به شماره پالک
 485ج  21ایران  99و شماره موتور 147H0123676
و شاســی  NAACJ1JW2FF501696به نام
قاســم زینلیپور عســکری اناری مفقود و از درجه
اعتبار ساقط است.

اقتصاد مقاومتی؛ سیاستها و انتظارات در بیانات رهبر انقالب ۴۵ -

گر
دآورنده :نا

صر عابدی

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

با هــدف تأمین رشــد پویا
و بهبود شــاخصهای مقاومت
اقتصادی و دســتیابی به اهداف
ســند چشــمانداز بیستساله،
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
با رویکردی جهادی ،انعطاف پذیر،
فرصت ساز ،مولد ،درونزا ،پیشرو
و برونگرا ابالغ میگردد:
 .۱تأمین شرایط و فعالسازی
کلیــۀ امکانات و منابــع مالی و
سرمایههای انسانی و علمی کشور
بهمنظــور توســعۀ کارآفرینی و
بهحداکثررساندن مشارکت آحاد
جامعه در فعالیتهای اقتصادی
با تسهیل و تشویق همکاریهای
جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و
نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
 .۲پیشــتازی اقتصــاد
دانشبنیــان ،پیادهســازی و
اجرای نقشۀ جامع علمی کشور
و ســاماندهی نظام ملی نوآوری
بهمنظور ارتقــاء جایگاه جهانی
کشور و افزایش ســهم تولید و
صادرات محصــوالت و خدمات
دانشبنیان و دســتیابی به رتبۀ
اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه.
 .۳محــور قراردادن رشــد
بهرهوری در اقتصــاد با تقویت
عوامــل تولید ،توانمندســازی
ِ
تقویت رقابتپذیری
نیروی کار،
اقتصاد ،ایجاد بســتر رقابت بین
مناطق و استانها و بهکارگیری
ظرفیتهــا و قابلیتهای متنوع
در جغرافیای مزیتهای مناطق
کشور.
 .۴استفاده از ظرفیت اجرای
هدفمندسازی یارانهها در جهت
افزایش تولید ،اشتغال و بهرهوری،
کاهش شــدت انــرژی و ارتقاء
شاخصهای عدالت اجتماعی.
 .۵سهمبری عادالنۀ عوامل در
زنجیرۀ تولید تا مصرف متناسب با
نقش آنها در ایجاد ارزش ،بهویژه
با افزایش سهم سرمایۀ انسانی از
طریق ارتقاء آمــوزش ،مهارت،
خالقیت ،کارآفرینی و تجربه.
 .۶افزایــش تولیــد داخلی
نهادهها و کاالهای اساسی (بهویژه
در اقالم وارداتی) ،و اولویت دادن
به تولید محصــوالت و خدمات

راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی
تأمین کاالهــای وارداتی با هدف
کاهش وابســتگی به کشــورهای
محدود و خاص.
 .۷تأمین امنیت غذا و درمان
و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر
افزایش کمی و کیفی تولید (مواد
اولیه و کاال).
 .۸مدیریت مصرف با تأکید بر
اجرای سیاســتهای کلی اصالح
الگــوی مصــرف و ترویج مصرف
کاالهای داخلی همــراه با برنامه
ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت
پذیری در تولید.
 .۹اصالح و تقویت همهجانبۀ
نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی
به نیازهای اقتصاد ملی ،ایجاد ثبات
در اقتصــاد ملی و پیشــگامی در
تقویت بخش واقعی.
 .۱۰حمایت همهجانب ۀ هدفمند
از صــادرات کاالهــا و خدمــات
بهتناسب ارزش افزوده و با خالص
ارزآوری مثبت از طریق:
 تسهیل مقررات و گسترشمشوقهای الزم.
 گســترش خدمات تجارتخارجی و ترانزیت و زیرساختهای
مورد نیاز.
 تشــویق ســرمایهگذاریخارجی برای صادرات.
 برنامهریــزی تولیــد ملــیمتناســب با نیازهــای صادراتی،
شــکلدهی بازارهــای جدید ،و
تنوعبخشی پیوندهای اقتصادی با
کشورها بهویژه با کشورهای منطقه.
 استفاده از سازوکار مبادالتتهاتری برای تسهیل مبادالت در
صورت نیاز.
 ایجــاد ثبات رویه و مقرراتدر مورد صادرات با هدف گسترش
پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.
 .۱۱توسعۀ حوزۀ عمل مناطق
آزاد و ویژۀ اقتصادی کشور بهمنظور
انتقــال فناوریهای پیشــرفته،
گسترش و تسهیل تولید ،صادرات
کاال و خدمــات و تأمین نیازهای
ضروری و منابع مالی از خارج.
 .۱۲افزایش قدرت مقاومت و
کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور
از طریق:

شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران
آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی بهطور
فوقالعاده (نوبت اول)

از کلیه اعضاء محترم دعوت میشــود در جلســه مجمع عمومی عادی بــه طور فوقالعاده (نوبت
اول) که راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1397/05/29در محل شرکت تعاونی به آدرس
تهران خیابان انقالب کوی کندوان کوچه مهرانی پالک  12برگزار میشود حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1انتخاب هیئت مدیره
 -2انتخاب بازرسان قانونی
توجه:
 -1از کلیه داوطلبان (کاندیدا) ســمت هیئت مدیره و بازرســان قانونی دعوت میشود ظرف مدت
 7روز از زمان انتشار آگهی جهت ثبتنام در ساعات اداری به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.
 -2چنانچه حضور عضوی در مجمع میســر نباشــد میتواند جهت اعمال رای نســبت به تنظیم
وکالتنامــه تا قبل از روز مجمع طبق مقررات موضوعه با مراجعه وکیل و موکل همراه با یکدیگر
به امور اداری (هیئت مدیره) شرکت اقدام نمایند.
 -3هر عضو میتواند حداکثر وکالت سه نفر و غیر عضو وکالت یک نفر را پذیرا باشد.

دادنامه

هیئت مدیره

شماره دادنامه9709976943400252 :
شماره پرونده9709986943400001 :
شماره بایگانی شعبه970001 :

پرونده کالسه  9709986943400001شعبه  8شورای حل اختالف اهواز ( 13سابق) تصمیم نهایی شماره
خواهان :آقای هرمز احمدزاده فرزند ولی به نشانی خوزستان  -اهواز بهارستان شهرک الهیه خ  16متری پ 945
خوانده :آقای علی داود فرزند حمدی به نشانی خواسته :مطالبه خسارت
«رای قاضی شورا»
درخصــوص دعوی هرمز احمــدیزاده فرزند ولی به طرفیت علــی داودی فرزند حمدی به خواســته مطالبه مبلغ
 11/000/000میلیون ریال خســارت تاخیر تادیه و هزینه کارشناســی به مبلغ  1/000/000ریال و هزینه دادرسی
خواهان به موجب دادخواست تقدیمی اوراق و محتویات پرونده مدعی گردید مبلغ مورد خواسته را از خوانده طلبکار
است و مشارالیه از ایفای تعهد خودداری کرده و به کروکی راهنمایی و رانندگی به اضافه نظریه کارشناس تصادفات
استناد نموده که نشانگر مدیونیت ذمه خوانده بوده مدعی علیه دلیل اثباتی جهت ایفای تعهد خود ارائه نداده درنتیجه
دین وی براســاس اصل استصحاب محرز بوده مضافا براساس قواعد فقهی و شرعی المومنون عند شروطهم و اوفو
بالعقود خوانده ملزم به ایفای تعهد خود میباشــد شــورا با عنایت به دادخواســت تقدیمی اظهارات و اسناد استنادی
خواهان و اینکه خوانده به جلســه مورخ  1397/3/2دعوت و با وصف ابالغ قانونی حاضر نشــده و دفاعی به عمل
نیاورده و الیحهای ارســال ننموده و درنتیجه ادعای خواهان مصون از خدشــه و ایــراد باقی مانده علیهذا دعوی
مطروحه را محمول بر صحت تشــخیص به اســتناد به مواد  197و  519و  522قانون آیین دادرســی مدنی مصوب
 79/1/21حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  11/000/000میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 295500
ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه را از زمان تقدیم دادخواست یعنی مورخ  1396/12/2لغایت اجرای
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اهواز میباشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز  -رسول مرادپور
نشانی :اهواز  -کمپلو  -نبش ناصرخسرو شمالی

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حســین رجبی دارای شــماره ملی  5098658421به شرح
دادخواســت به کالســه  9709982890200129از این شــورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح داده که
شادروان نصرت رجبیکله دره به شماره ملی  5099524850در
تاریــخ  1397/2/23در اقامتگاه دائمی خــود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حسین رجبی دارای ش.ش  2820پسر متوفی
 -2حسن رجبی کلهدره ش.ش  3020پسرمتوفی
 -3عباس رجبی دارای ش.ش  3337پسر متوفی
 -4محمد رجبی دارای ش.ش  488پسر متوفی
 -5داود رجبی دارای ش.ش  506پسر متوفی
 -6ابوالفضل رجبی دارای ش.ش  3336پسر متوفی
 -7حمید رجبی کلهدره دارای ش 4310149111 .پسر متوفی
 -8زهرا رجبی کلهدره دارای ش.ش  36دختر متوفی
 -9سارا رجبی دارای ش.ش  226دختر متوفی
 -10کبری رجبیکله دره دارای ش.ش  1117دختر متوفی
 -11محسن رجبی کله دره دارای ش.ش  4851پسر متوفی
 -12فاطمه کشاورز احمدی دارای ش.ش  440همسر متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
خواهد شد.

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف
شهر بوئین زهرا  -امین غفوری

 توسعۀ پیوندهای راهبردیو گسترش همکاری و مشارکت با
کشورهای منطقه و جهان بهویژه
همسایگان.
 اســتفاده از دیپلماســیدر جهــت حمایــت از هدفهای
اقتصادی.
 اســتفاده از ظرفیتهــایسازمانهای بینالمللی و منطقهای.
 .۱۳مقابلــه بــا ضربهپذیری
درآمد حاصــل از صادرات نفت و
گاز از طریق:
 انتخاب مشتریان راهبردی؛ ایجــاد تنــوع در روشهایفروش؛
 مشــارکت دادن بخــشخصوصی در فروش؛
 افزایش صادرات گاز؛ افزایش صادرات برق؛ افزایش صادرات پتروشیمی؛ افزایش صادرات فرآوردههاینفتی.
 .۱۴افزایــش ذخایر راهبردی
نفت وگاز کشور بهمنظور اثرگذاری
در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید
بــر حفظ و توســعۀ ظرفیتهای
تولید نفت و گاز ،بهویژه در میادین
مشترک.
 .۱۵افزایــش ارزش افزوده از
طریق تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت
نفت و گاز ،توسعۀ تولید کاالهای
دارای بازدهــی بهینه (براســاس
شاخص شــدت مصرف انرژی) و
باال بردن صادرات برق ،محصوالت
پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با
تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
 .۱۶صرفهجویی در هزینههای
عمومی کشــور با تأکید بر تحول
اساسی در ساختارها ،منطقیسازی
اندازۀ دولت و حذف دستگاههای
موازی و غیرضــرور و هزینههای
زاید.
 .۱۷اصالح نظام درآمدی دولت
با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

 .۱۸افزایش ســاالن ۀ ســهم
صندوق توســعۀ ملــی از منابع
حاصــل از صادرات نفت و گاز تا
قطع وابستگی بودجه به نفت.
 .۱۹شفافســازی اقتصاد و
سالمســازی آن و جلوگیری از
اقدامات ،فعالیتها و زمینههای
فســادزا در حوزههــای پولی،
تجاری ،ارزی و . ...
 .۲۰تقویت فرهنگ جهادی
در ایجاد ارزش افــزوده ،تولید
ثــروت ،بهــرهوری ،کارآفرینی،
سرمایهگذاری و اشتغال مولد و
اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به
اشخاص دارای خدمات برجسته
در این زمینه.
 .۲۱تبییــن ابعــاد اقتصاد
مقاومتی و گفتمانســازی آن
بهویــژه در محیطهــای علمی،
آموزشی و رسانهای و تبدیل آن
به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
 .۲۲دولت مکلف است برای
تحقق سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی با هماهنگســازی و
بسیج پویای همۀ امکانات کشور،
اقدامات زیررا معمول دارد:
 شناســایی و بهکارگیریظرفیتهــای علمــی ،فنــی و
اقتصادی برای دسترسی به توان
آفندی و اقدامات مناسب؛
 رصد برنامههای تحریم وافزایش هزینه برای دشمن؛
 مدیریــت مخاطــراتاقتصادی از طریق تهیۀ طرحهای
واکنش هوشــمند ،فعال ،سریع
و بههنــگام در برابر مخاطرات و
اختاللهای داخلی و خارجی.
 .۲۳شــفاف و روانســازی
نظــام توزیــع و قیمتگذاری و
روزآمدسازی شیوههای نظارت
بر بازار.
 .۲۴افزایش پوشش استاندارد
بــرای کلیه محصوالت داخلی و
ترویج آن.

صفحه پاورقی

روزهای شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه منتشر میشود

تلفنResearch@kayhan.ir ۳۵۲۰۲۱۱۳ :

آگهی مزایده عمومی
(نوبت اول) (چاپ اول)

شــهرداری بابل در نظر دارد به اســتناد بند  6صورتجلسه اصلی مورخه
 97/4/17شورای اســامی شهر بابل دو قطعه زمین به شمارههای  3و 24
(تفکیکی معروف به ملکیان) به شــماره پالکهای ثبتی  3624/2584/104و
 3624/2605/104اصلی بخش دو غرب بابل واقع در محله اوشــیب متعلق
به خود را برابر قیمت پایه کارشناسی به فروش رساند:
موضوع مزایده
قطعه ( 3تفکیکی معروف
به ملکیان) به شماره پالک
ثبتی  3624/2584/104اصلی
بخش دو غرب
قطعه ( 24تفکیکی معروف
به ملکیان) به شماره پالک
ثبتی  3624/2605/104اصلی
بخش دو غرب

سپرده شرکت
مبلغ پایه
مساحت
(متر مربع) کارشناسی (ریال) درمزایده (ریال)
335/4

12/074/400/000

603/720/000

305/85

8/563/800/000

428/190/000

لــذا متقاضیان محترم میتوانند از تاریخ  97/4/27تا تاریخ  97/5/6به واحد
قراردادهای شــهرداری مراجعه و اســناد مزایده را دریافت و پس از بازدید
از محل و بررســی دقیق ،پیشــنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانکی به
مبلــغ مندرج در جدول فــوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حســاب
 105707039007نــزد بانــک ملی واریز و به همراه برگه پیشــنهاد قیمت
تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
آخرین مهلت تحویل اسناد تا تاریخ  97/5/6میباشد.
تاریخ بازگشــایی پاکات رسیده روز یکشنبه مورخه  97/5/7رأس ساعت 14
میباشد.
متقاضیــان از تاریخ چاپ آگهی میتوانند همه روزه از محل موصوف بازدید
به عمل آورند.
ســپرده نفرات اول ،دوم و ســوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری
خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تلفــن تماس جهت اخذ اطالعــات  32221423یا  32223401داخلی 219
میباشد.
محسن کبود فیروزجایی -شهردار بابل

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای حســین رجبی دارای شماره ملی  5098658421به شرح
دادخواســت به کالســه  9709982890200129از این شورا
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان فاطمه کشاورز احمدی به شماره ملی 5098797802
در تاریخ  1397/3/2در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته
ورثه حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1حســین رجبی دارای ش.ش  2820پسر متوفی  -2حسن
رجبی کلهدره دارای ش.ش  3020پسر متوفی -3عباس رجبی
دارای ش.ش  3337پسر متوفی  -4محمد رجبی دارای ش.ش
 488پسر متوفی  -5داود رجبی کلهدره دارای ش.ش  506پسر
متوفــی  -6ابوالفضل رجبی دارای ش.ش  3336پســر متوفی
 -7حمیــد رجبی کلهدره دارای ش.ش 4310149111 .پســر
متوفی  -8زهرا رجبی کلــهدره دارای ش.ش  36دختر متوفی
 -9ســارا رجبی دارای ش.ش  226دختــر متوفی  -10کبری
رجبی کلهدره دارای ش.ش  1117دختر متوفی  -11محســن
رجبی کلهدره دارای ش.ش  4851پسر متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی در خواست مزبور را در یک
نوبت آگهی مینماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه خانواده شورای حل اختالف
شهر بوئین زهرا  -امین غفوری

