ورزش��ي

راه امام حسين (ع) جهاني نشود
انگار کاري نکردهايم

خداوندا مرا با احسان خود ،فزون طلب منما و با بال و گرفتاری ادب مکن .امام حسین

سيــاس��ي اقتصــ��ادی اجتماعــ��ي فرهــنــگ��ي
س��ال ده��م  چهارش��نبه  2آب��ان  14 1397صف��ر 1440
 24اکتب��ر  2018ش��ماره  8 2564صفحه  1000تومان
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صفحه6

احمد خرم عنوان کرد

رشدتعدادبيمسکنهادر
دوره وزارت آخوندي

گروه اقتصادی :رئيس سازمان نظام مهندسي
س��اختمان ته��ران با بي��ان اينک��ه عليرغم
وعدهه��اي دول��ت و وزير راه و شهرس��ازي
مبني بر برطرف شدن مشکل مسکن ،اما در
 ۵سال گذشته تعداد بيمسکنها به...

» Fرابپذیریم
ناچاریم« ATF
اینبار بازهم ظریف مانند قضیه برجام در مجلس عنوان کرد

حجتاالسالم روانبخش:
ّ

صفحه3

سخنان «جهانگیری» در راستای
تقسیم کار تشکیالتی است

قاضیزاده هاشمی خبر داد

تماس شبانه از دفتر شهردار با

نمایندگان جهت تصویب استفساریه

عضو ش��ورای مرکزی جبهه پایداری
گف��ت :کارگ��زاران و اصالحطلب��ان
میخواهن��د از ح��اال ،قبال�� ه دولت را
به نام اعتدال و توس��عه بزنند و آنها
خود را کنار بکشند و مشغول بازسازی
جریان��ات حزب��ی و میتینگه��ای
خ��ود ،ب��رای انتخاب��ات س��ال  ۹۸و
حجتاالس�لام قاس��م روانبخش ،عضو
ریاس��تجمهوری  ۱۴۰۰ش��وندّ .
شورای مرکزی جبهه پایداری انقالب اسالمی با اشاره به اظهارات اسحاق
جهانگیری معاون ا ّول رئیسجمهور ،مبنی بر...

«قانون منع به کارگیری بازنشستگان»
صفحه2

وزیر بهداشت خبر داد

شمارسالمندانکشوردر
سالهاي آينده 3برابر ميشود

گروه اجتماعي  :وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي گفت :آمار س��المندي در جهان و در
کش��ور ما رو به افزايش است و طي سالهاي
آينده تا  ۳برابر افزايش مييابد .س��يد حس��ن
قاضي زادههاشميوزير بهداشت ،درمان...

عامالن قتل باید در ترکیه محاکمه شوند

صفحه7

عاشورا ،همه آزادیخواهان
جهان را علیه ظلم متحد کرد
صفحه6

صفحه2

رئیسجمهور ترکیه :قتل خاشقچی
برنامهریزیشده بود

صفحه5

ضعفهايي که
مدالهاي کشتی
ايران را گرفت

صفحه2

رئیسجمه��ور ترکیه طی س��خنرانی
درباره پروند قتل روزنامهنگار سعودی
در کنسولگری اس��تانبول ،گفت قتل
خاشقچی برنامهریزیش��ده بود و ۱۸
مته��م این حادث��ه باید در اس��تانبول
محاکم��ه ش��وند .به گ��زارش فارس،
«رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور
ترکیه سخنرانی خود در صحن پارلمان را آغاز کرد .وی قرار است «حقیقت
برهنه» درپس ماجرای قتل «جمال خاشقچی» روزنامهنگار منقد سعودی در
کنسولگری استانبول را افشا کند....
صفحه2

صعود پرسپولیس
به فینالآسیا در بهشت آزادی

همین صفحه

خبر

عملکرد دستگاه ها
در اجرای قانون اشتغالزایی
برای روستاییان ضعیف است

رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
گف��ت :تالش می ش��ود تا س��قف ۱۸
ه��زار میلیارد تومان مناب��ع مالی برای
ایجاد اش��تغال پایدار روس��تاییان ارائه
ش��ود.محمدرضا پورابراهیمی داورانی
در گفت وگو با خانه ملت درباره جلسه
ام��روز کمیس��یون اقتص��ادی مجلس
شورای اسالمی گفت :در جلسه امروز
کمیسیون با حضور روسای کمیته امداد
امام خمینی (ره) و س��ازمان بهزیستی
و نماین��دگان بان��ک ه��ا و س��ازمان
برنام��ه و بودجه عملکرد دس��تگاه ها
در ارتب��اط ب��ا اج��رای مصوبه مجلس
درخص��وص اختص��اص  1.5میلی��ارد
دالر از مناب��ع صن��دوق توس��عه ملی
برای اش��تغال روس��تایی مورد بررسی
قرار گرفت.رئیس کمیسیون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی ادام��ه داد:
براساس گزارش های اخذ شده که در
کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار
گرفت ،بخش زیادی از منابع مربوط به
مصوبه مجل��س درخصوص اختصاص
 1.5میلی��ارد دالر از مناب��ع صن��دوق
توسعه ملی برای اشتغال روستایی علی
رغم تکلیف قانونی ج��ذب و عملیاتی
نش��ده است و گزارشات از این موضوع
حکای��ت دارد که حتی با لحاظ نرخ ارز
 4200تومان��ی می��زان پرداختی ها در
این رابطه  30درصد تعهداتی است که
باید صورت می گرفت که این غیرقابل
قبول اس��ت.وی در ادامه گفت وگوی
خود با خبرن��گار خبرگزاری خانه ملت
افزود :مجموع پرداخت ها در ارتباط با
مصوبه مجل��س درخصوص اختصاص
 1.5میلی��ارد دالر از مناب��ع صن��دوق
توس��عه ملی برای اش��تغال روستایی،
براساس نرخ ارز در سامانه نیما که 50
درصد آن عملیاتی نشده ،به این صورت
اس��ت که اعداد تعه��د در این رابطه 9
ه��زار میلیارد تومان از س��هم صندوق
توسعه و  9هزار میلیارد تومان از سهم
بانک ها می شود که با احتساب موارد
مذک��ور ،میزان ج��ذب منابع حدود 20
درصد است.پورابراهیمی در این رابطه
بیان کرد :در جلسه کمیسیون اقتصادی
مشکالت مربوط به تاثیر رشد نرخ تورم
در اجرای طرح ها نیز مورد بررسی قرار
گرفت و مقرر ش��د چند اقدام عملیاتی
انجام شود .سازمان های حمایتی مانند
کمیته امداد امام به دلیل ارائه تضمین
ها ب��ه بانک ها باید تا ی��ک ماه آینده
تعهداتشان اجرایی شود.
نوبت اول

رئیس جمهور:

نباید اجازه دهیم برخی آینده را برای مردم سیاه ترسیم کنند

رئیس جمهور :گفت :ما کشور نیرومندی هستیم
و نباید اجازه داد برخی آینده را برای مردم س��یاه
ترس��یم کرده و آنان را نگران سازند .به گزارش
تس��نیم ،حجتاالسالم حس��ن روحانی ،رئیس
جمهور ،امروز در جلس��های ب��ا حضور جمعی از
محققان علوم اجتماعی و اس��اتید جامعه شناسی
دانشگاههای کش��ور ،با بیان اینکه باید نشاط را
در جامعه امروز ایران بیش از پیش تقویت کنیم،
گفت :گاهی با تفسیرهایی از واقعیتهای جامعه
مواجهای��م که گاهی این تفاس��یر ب��ا واقعیتها
منطبق نبوده و حتی فاصل��ه زیادی دارد.رئیس
جمهور ب��ا بیان اینکه «تفس��یری که گاهی در
جامعه از وضع و مش��کالت ام��روز و فردا وجود
دارد ،باالتر از واقعیتها است» ،اظهارداشت :ما
باید تالش کنیم تا از این فاصله کاس��ته شود و
البته این بدان معنا نیس��ت که ما برای گسترش
امی��د ،خالف واقع گفته و یا صرف ًا ش��عار بدهیم
بلکه باید واقعیتها و مش��کل را در همان حدی

که هست و نه بیش��تر ،بیان کنیم.روحانی ،بیان
راه حلها همزمان با طرح مشکالت را ضروری
خواند و تصریح کرد :امروز باید سرمایه اجتماعی
را با تقویت اعتماد عمومی بیش از پیش افزایش
دهیم چرا که کاهش س��رمایه اجتماعی میتواند
بزرگترین معضل جامعه باش��د که البته آن هم،
از کاهش اعتماد نش��ات میگیرد.رئیس جمهور
اظهارداش��ت :دانشگاه باید مستقل عمل کرده و
ب��ه هر نتیجهای که در تحقیقات و پژوهشهای
علمی رسید ،اعالم کند اما اساتید دانشگاه نباید
خود را از دولت جدا بدانند و همه ما بار مسئولیت
سنگینی را برعهده گرفتهایم.وی با تاکید بر اینکه
«همانطور که علم دس��توری نمیشود انتقاد هم
نمیتواند دس��توری باش��د» ،گفت :ما استقالل
دانش��گاه و بررس��یهای علمی و پژوهش��ی را
میپذیری��م ام��ا اینکه ش��ما کناری بایس��تید و
ب��دون ارائه راهکارهای عملی ،صرفا انتقاد کنید
و بگویید دولت ای��ن کار را بکند یا انجام ندهد،

قابل پذیرش نیست .همه بار مسئولیت سنگینی
را مشترک ًا بردوش داریم و باید برای انجام بهینه
این مس��ئولیت س��نگین ،نهایت ت�لاش خود را
ب��کار بگیریم.رئیس جمهور با بی��ان اینکه باید
موفقیتها و دس��تاوردها را تبلیغ و ناکامیها را
هم به همان اندازه واقعی آنها بیان کنیم ،افزود:
دولت معصوم نیس��ت و ممکن اس��ت در برخی
م��وارد نیز در کن��ار موفقیتها و دس��تاوردهای
گس��تردهای که داش��ته ،خطاهایی هم داش��ته
باشد که ضروری اس��ت آن خطاها را با راه حل
بیان کنید .به عبارتی همه باید به دنبال راه حل
برویم و وارد میدان شده و مسایل را تبیین کنیم.
روحانی تصریح کرد :ما کشور نیرومندی هستیم
و نبای��د اجازه داد برخیها آین��ده را برای مردم
سیاه ترسیم کرده و آنان را نگران سازند .جامعه
م��ا نباید نگران فردا باش��د ؛ جامعه ای که بیش
از امروز ،نگران فردا باش��د باعث میشود همین
نگرانی از فردا ،امروز آن را نیز برهم بزند.

صعود پرسپولیس به فینال آسیا در بهشت آزادی

شهرداری خان ببین برابر مصوبه شماره  145مورخه  94/3/5شورای اسالمی شهر در نظر دارد از طریق مزایده
عمومی اقدام به فروش  2قطعه از زمین های مسکونی موجود در سطح شهر نماید  .لذا از متقاضیان دعوت بعمل
می آید جهت کس��ب اطالعات بیشتر و دریافت اس��ناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند .تلفن تماس
35862338:
ـ تضمین شرکت در مزایده قطعه شماره  47و 34هرکدام به مبلغ  18/500/000ریال به صورت نقد به حساب (3100002384009سپرده
شهرداری خان ببین ) یااسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی
ـ برندگان اول  ،دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
ـ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
ـ شهرداری دررد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
مهلت دریافت اسناد 1397/8/15:مهلت قبول پیشنهادات  1397/8/19:بازگشایی پیشنهادات 1397/8/20:
چاپ نوبت اول  1397/8/2:چاپ نوبت دوم 1397/8/9
سعید اسماعیلی شهردار خان ببین

شهر بهشهر
ردیف

آگهی مزایده

نوبت اول

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد واحدهای تجاری و پارکینگ و اراضی با کاربری تجاری متعلق به سازمان
ملی زمین و مس��کن در ش��هرهای ساری – نکا – بهشهر -بابل به شرح مش��خصات جدول ذیل را از طریق مزایده و شرایط ذیل به
فروش برس��اند .لذا متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند تا تاریخ  1397/8/24در س��اعات اداری ضمن بازدید از محل وقوع ملک
( با هماهنگی ادارات شهرس��تانی تابعه برای پروژه های شهرس��تانها و اداره امالک و بانک زمین این اداره کل برای پروژه س��اری)
برای دریافت برگه ش��رایط مزایده به اداره حقوقی این اداره کل مراجعه و پیش��نهاد خود را در دو پاکت در بس��ته یا الک و مهر شده
جداگانه:
الف)  :پاکت شماره یک حاوی چک بانکی تضمین شده یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ  5درصد قیمت پایه مزایده
ب) :پاکت شماره دو حاوی برگه شرایط مزایده امضاء شده و پیشنهاد خرید امضاء شده
به دبيرخانه حراس��ت اداره كل راه و شهرسازي استان به آدرس  :ساری ،میدان امام ،بلوار جام جم ،خیابان طالقانی ،ساختمان اداره
کل راه و شهرسازی استان مازندران ،طبقه دوم تحویل و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 011-33362055-7داخلی  322تماس حاصل نمایند.
شرایط مزایده :
ً
ـ فروش اراضی و واحدهای تجمورد مزایده تماما به صورت نقدی می باشد.
ـ انتقال س��ند مالکیت پس از تس��ویه حس��اب کامل مالی صورت خواهد گرفت و کلیه هزینه های انتقال به عهده برنده مزایده خواهد
بود.
ـ به پیشنهادات مخدوش یا ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ـ محدودیتی برای شرکت در مزایده بیش از یک مورد مزایده برای متقاضیان وجود ندارد.
ـ زمان بازگشایی پاکات پیشنهادی ساعت  10صبح روز یکشنبه مورخ  97/8/27خواهد بود.
ـ این اداره کل در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات به دالیل قانونی مختار است.
ـ استرداد سپرده شرکت کنندگانی که برنده نشوند حداکثر یک هفته پس از تاریخ بازگشایی پاکات صورت خواهد گرفت.
شماره
قطعه

مساحت
(مترمربع)

کاربری

نوع ملک

طبقه

قیمت پایه(ریال)

آدرس

توضیحات

1

5

25

تجاری

واحد
تجاری

همکف

302,000,000

شهرک امام خمینی
( پیلم کتی)

مالکیت ششدانگ طبق وضع موجود و دارای امتیاز انشعابات آب و برق و گاز
که پس از اخذ سند مالکیت تک برگ به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد

2

6

34

تجاری

واحد
تجاری

همکف

411,000,000

شهرک امام خمینی
( پیلم کتی)

مالکیت ششدانگ طبق وضع موجود و دارای امتیاز انشعابات آب و برق و گاز
که پس از اخذ سند مالکیت تک برگ به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد

3

8

24

تجاری

واحد
تجاری

همکف

290,000,000

شهرک امام خمینی
( پیلم کتی)

مالکیت ششدانگ طبق وضع موجود و دارای امتیاز انشعابات آب و برق و گاز
که پس از اخذ سند مالکیت تک برگ به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد

4

9

26

تجاری

واحد
تجاری

همکف

315,000,000

شهرک امام خمینی
( پیلم کتی)

مالکیت ششدانگ طبق وضع موجود و دارای امتیاز انشعابات آب و برق و گاز
که پس از اخذ سند مالکیت تک برگ به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد

5

10

37

تجاری

واحد
تجاری

همکف

407,000,000

شهرک امام خمینی
( پیلم کتی)

مالکیت ششدانگ طبق وضع موجود و دارای امتیاز انشعابات آب و برق و گاز
که پس از اخذ سند مالکیت تک برگ به نام برنده مزایده منتقل خواهد شد

ردیف

پرس��پولیس با پیروزی  2بر ی��ک در مجموع دو
دیدار رفت و برگشت به فینال لیگ قهرمانان آسیا
صعود کرد.به گزارش «عصرایرانیان»  ،پرسپولیس
دیشب سهشنبه در دور برگشت مرحله نیمه نهایی
لیگ قهرمانان آسیا ،در ورزشگاه آزادی به مصاف
الس��د قطر رفت.این دی��دار در نهایت با گلهای
بغداد بونجاح در دقیقه  ۱۶برای الس��د و سیامک
نعمتی در دقیقه  ۴۸برای پرسپولیس با نتیجه یک
بر یک به پایان رس��ید تا در مجموع دیدار رفت و
برگشت ،پرسپولیس با نتیجه  ۲بر یک به پیروزی
برس��د و به فینال لیگ قهرمانان آسیا صعود کند.
دو تیم بازی را تهاجمی آغاز کردند اما پرسپولیس
نخس��تین موقعیت خطرناک ب��ازی را ایجاد کرد.

احم��د نوراللهی در پش��ت محوطه جریمه الس��د
صاحب توپ ش��د و اقدام به شوتزنی کرد اما به
خاطر اینکه هنگام زدن شوت ،سر خورد ،ضربهاش
از باالی دروازه به بیرون رفت.عبدالکریم حس��ن،
مدافع الس��د از پش��ت محوطه جریمه پرسپولیس
اقدام به ش��وتزنی کرد که با هوش��یاری علیرضا
بیرانوند این توپ مهار ش��د.در حال��ی که توپ و
می��دان در اختیار پرس��پولیس بود ،ت��وپ از جناح
راس��ت به روی دروازه پرس��پولیس ارسال شد که
بونج��اح با ضربهای زمینی و دقیق دروازه بیرانوند
را باز کرد.این بار گادوین منش��ا نقش س��ازنده را
برای س��یامک نعمتی ایفا کرد .مهاجم نیجریهای
پرسپولیس از جناح چپ توپی را به داخل محوطه

جریمه الس��د ارسال کرد که نعمتی با هوشیاری از
پشت مدافع السد آمد و با شوتی تک ضرب دروازه
مشعل عیس��ی را باز کرد.پس از گل پرسپولیس،
نماین��ده ایران بازی را کنترل کرد تا بازی بیش��تر
در میانه میدان در گردش باشد.نفوذ منشا از جناح
چپ به داخل محوطه جریمه الس��د با پاس عالی
او به علیپور تکمیل شد اما مهاجم پرسپولیس قدر
این پاس طالیی را ندانست و در حالی که خودش
بود و دروازه الس��د ،ضربهاش را به مشعل عیسی
کوبی��د تا توپ ب��ه کرنر برود.نوراللهی در پش��ت
محوطه جریمه فرصت خوبی برای شوتزنی پیدا
کرد اما ضربهاش با اختالف از کنار دروازه السد به
بیرون رفت.

آگهی مزایده

شماره
قطعه

مساحت
(مترمربع)

کاربری

نوع ملک

طبقه

قیمت پایه(ریال)

آدرس

توضیحات

1

348

126.49

تجاری

زمین

880,000,000

سایت مسکن مهر بابل
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ یک قطعه زمین تفکیکی دارای سند مالکیت تک برگ

2

349

124.24

تجاری

زمین

870,000,000

سایت مسکن مهر بابل
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ یک قطعه زمین تفکیکی دارای سند مالکیت تک برگ

3

350

117.13

تجاری

زمین

930,000,000

سایت مسکن مهر بابل
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ یک قطعه زمین تفکیکی دارای سند مالکیت تک برگ

4

353

131.77

تجاری

زمین

1,050,000,000

سایت مسکن مهر بابل
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ یک قطعه زمین تفکیکی دارای سند مالکیت تک برگ

5

354

132.16

تجاری

زمین

1,050,000,000

سایت مسکن مهر بابل
( سلطان محمد طاهر)

ششدانگ یک قطعه زمین تفکیکی دارای سند مالکیت تک برگ

شهر بابل

