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شوراي نگهبان بي واسطه با مردم
مسعود پيرهادي 

سال هاست بيان يك طرفه مسئوالن با 
به  و  شده  عادت  يك  به  تبديل  مردم 
بسياري از نخبگان ديگر جامعه همچون 
برخي اساتيد، صاحب نظران، ائمه جمعه، 
هنرمندان و ... سرايت كرده و كسي به 
را  نيست صداي ديگران  راحتي حاضر 
بشنود و با جامعه وارد يك گفت وگوي دوطرفه شود. همين 
مسئله باعث شده شبهات و انتقادات مردم نسبت به عملكرد 
دستگاه ها و مسئوالن در مواردي بي پاسخ بماند و يا عاملي 

براي افزايش ابهامات و انتقادات گردد.
يكي از نهادهايي كه به دليل سنگيني بار مسئوليت و حساسيت 
و اهميت آن همواره مورد هجمه دشمنان و شبهه افكنان 
بوده، شوراي نگهبان است كه وظيفه صيانت از آراي مردم در 
انتخابات و عدم تغاير مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي 
را بر عهده دارد. ايستادگي و مقاومت شوراي نگهبان بر اجراي 
وظايف قانوني خود موجب شده، سياسي كاران، منفعت طلبان 
و يا مخالفان مرتبا بر اين نهاد بتازند و اذهان مردم را نسبت 
به اين نهاد غبارآلود و تاريك سازند. رفع اين غبارآلودگي و 
تاريكي تنها با تابيدن نور بر عملكرد اين نهاد ميسر است و 
شبهه زدايي، روشنگري و پاسخگويي به سؤاالت مردم و جوانان 

چاره دفع توطئه دشمنان است.
آنچه كه اين شبها در برنامه »بدون توقف« از شبكه سوم سيما 
در موضوع ساختار و عملكرد شوراي نگهبان و با حضور عباسعلي 
كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان شاهد آن هستيم نمونه و 
الگويي است از گفت وگوي دوطرفه و بي واسطه شوراي نگهبان 
با مردم و شنيدن صداي جوانان؛ جواناني كه سؤال، ابهام و انتقاد 
دارند و سخنگوي شوراي نگهبان نيز سعه صدر و متانت كافي 
براي دل سپردن به درد دل هاي آنان دارد. اين رويكرد سخنگوي 
شوراي نگهبان در »شنيدن« كه گاهي همراه با تأييد انتقادات 
جوانان پرسشگر، گاهي همراه با پاسخ به ابهامات و سؤاالت آنان و 
گاهي تكميل كننده ديدگاه هاي آنان است، چهره اي متفاوت از 
شوراي نگهبان به نمايش گذاشت و مي تواند براي ساير مسئوالن 

و نخبگان جامعه نيز الگويي مناسب باشد.
جامعه ما امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند ديالوگ و 
گفت وگوي دو طرفه و طرح سؤاالت و نقدها و ريشه يابي 
ضعف ها و كاستي ها و به ميدان آمدن مردان با استقامت و 
پر تالش و صبور است. حل مشكالت نيز در گروي وحدت و 
انسجام و دوري از محافظه كاري و جناحي عمل كردن در 
منافع ملي و مشترك و پرهيز از عوام زدگي در موضوعات 

تخصصي و كارشناسي است.

سرمقاله

يادداشتيادداشت

افسار اروپا در دست آمريکا
احمدرضا هدايتي

متأسفانه امروز بسياري از جوانان كشورهاي مختلف جهان، به 
لطف تبليغات اغراق آميز غربي ها از وضعيت آمريكا و به خصوص 
اروپا يا كشورهاي پيشرفته اي مانند؛ ژاپن و گاهي حتي كره، 
در ذهن خود از اين ممالك، مدينه فاضله اي ساخته اند كه مهد 
علم و دانش و تمدن و آزادي محض و بي حدوحصر است و اين 
در حالي است كه در زيِر پوسته به ظاهر زيباي زيرساخت هاي 
شهري و تكنولوژيكي در اين كشورها، واقعيات ديگري نهفته 

است كه آگاهي از آنها مي تواند، نگاه به ظواهر زندگي در اين بالد را تغيير دهد.
آمار مصرف قرص هاي  باالترين  از خود مي پرسد، چرا  مثال كمتر كسي  به عنوان 
ضدافسردگي يا خودكشي در جهان به آمريكا، اروپا يا كشوري مانند سوئد كه به 
ظاهر از همه امكانات براي يك زندگي توأم با آسايش و آرامش و رفاه برخوردارند 
يا به كشور ثروتمندي مانند؛ ژاپن كه در رديف 3 كشور برتر قدرت اقتصادي جهان 

قرار گرفته، تعلق دارد.
حتي شايد خيلي از مردم جهان اطالع نداشته باشند، به رغم آنكه ژاپن اولين و آخرين 
كشوري است كه مورد حمله اتمي گسترده آمريكا قرار گرفته و تلفات و خسارات بسياري 
بر آن وارد شده است، اما پس از سال ها همچنان از داشتن ارتِش مستقل محروم و در 
حال پرداختن غرامت به آمريكاست و يانكي ها با احداث بزرگترين و بيشترين پايگاه 

نظامي در خاك ژاپن، كنترل امنيت آن را به طور كامل در اختيار خود دارند.
البته كشور آلمان نيز وضعيت مشابه اي دارد و در مجموع مشكالت اين كشورها و ساير 
كشورهاي غربي به همين مقدار محدود نمي شود، چرا كه جوامع آنها در بسياري از 
ديگر موضوعات مانند؛ مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي، آشوب هاي شهري، خدمات 
اجتماعي، تجاوز به عنف، قتل و غارت، سبك زندگي و بيماري هاي عصر تكنولوژي، 

تبعيض نژادي، نابرابري و حقوق زنان با مشكالت عديده اي مواجه اند.
بر خالف تصور بسياري از مردم، ديكتاتوري حكومتي )نمونه بارز ساختار حكومتي 
انگليس و فرانسه( و فساد محسوس و نامحسوس اداري و اقتصادي نيز در قالب جنگ 
قدرت براي تصاحب موقعيت سياسي بهتر و كسب منافع مادي مشروع و نامشروع بيشتر، 
به طور مستمر در ساختار حكومتي اين كشورها به شكلي جريان دارد  كه از مدت ها 

پيش به دستمايه اي براي توليد فيلم و سريال در اين جوامع تبديل شده است.
آمار اين ناهنجاري هاي اجتماعي غرب مثنوي هفتاد مني است كه در اين وجيزه 
نمي گنجد و با جست وجو در سايت هاي مختلف و معتبر اينترنتي داخلي و خارجي به 
راحتي قابل مشاهده و مطالعه است و اخبار رسانه هاي جهان نيز سرشار از اعترافات و 
گزارشاتي است كه انكار اين معضالت در غرب )اعم از آمريكا و اروپا( و ساير كشورهاي 

به ظاهر پيشرفته مثل ژاپن را ناممكن ساخته است.
همان گونه كه اشاره شد، مستندات جنِگ قدرِت پنهان و آشكار سردمداران و حكام 
غربي از جمله مواردي است كه عالوه بر انتشار در رسانه ها، سال هاست كه در فيلم هاي 

سينمايي و تلويزيوني كارگردانان اروپايي و آمريكايي به تصوير كشيده مي شود.
اما خفت بارترين معضل ساختار حكومتي اين كشورها كه در بُعدجهاني نيز به راحتي قابل 
لمس و مشاهده است، پذيرش ننگ و ذلت بردگي و بندگي كشور مفلوكي مانند آمريكا 

از سوي كشورهايي است كه مدعي قدرت، ثروت، پيشرفت و تكنولوژي هستند.
تحميل اين شرايط به كشورهاي ظاهراً پيشرفته اروپايي و پذيرش اين شرايط از سوي 
كشورهاي مذكور، بيانگر اين واقعيت است كه تكنولوژي و زيرساخت هاي پيشرفته 
شهري به تنهايي نمي تواند متضمن سعادت و پيشرفت و استقالل يك كشور باشد 
و در كنار تالش براي دستيابي به علم و دانش و رفاه آسايش، بايد ساير مؤلفه هاي 

قدرت و امنيت را نيز مورد توجه قرار داد.
بحران هاي بين المللي و جنگ اقتصادي آمريكا با ايران در جريان تحريم هاي تحميلي 
يانكي ها و واكنش منفعالنه اروپا و ساير كشورها، نمونه عيني از حقيقت تلخي است 
كه نشان مي دهد استقالل بسياري از كشورهاي جهان از جمله؛ كشورهاي غربي، 

شعاري توخالي است كه واقعيت ندارد.
در واقع نحوه برخورد اين كشورها ثابت كرد كه آنها همچنان مستعمره و زير سلطه 
آمريكا هستند و افسار آنها در دستان كثيف سردمداران متكبر و زورگوي آمريكايي 
است و لذا دولت هاي آنها خواسته يا ناخواسته توان ايستادگي در برابر قوانين يكجانبه 

و فرامرزي يانكي ها را ندارند.
با اين حساب اين سوال مطرح است كه با اين شرايط، آيا مي شود همچنان از اين 

كشورها به عنوان مهد تمدن، استقالل، آزادي و پيشرفت نام برد؟

 سند 2030در حال اجراست
يا متوقف؟

غالمرضا انبارلويي
نسخه پيچيده شده فرهنگ منحط غرب براي استحاله و 
نابودي فرهنگ اصيل ايراني و اسالمي، آموزش و پرورش 
و تربيت و تعليم ما كه قرار بود ليبراليسم را در همه ابعاد 
اخالقي و آموزشي و پرورشي ما حاكم كند و دولت در 
پذيرش آن غفلت و در امضاء آن خبط و خطاي بزرگي 
را مرتكب شده بود با نهيب مقام معظم رهبري متوقف 
اعالم شد. آيا اين توقف فقط در حرف است يا در عمل 

به گونه اي ديگر در حال اجراست؟
توجه و تدقيق در مراتب فاصله بين حرف و عمل دولت را در اين رابطه  به 

داوري و قضاوت مخاطب خواهد نشانيد.
الف – هيئت وزيران به پيشنهاد معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده به 
استناد اصل 138 و در اجراي ماده 3 آيين نامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده  
موضوع مصوبه به مورخ 90/6/21 شوراي عالي انقالب فرهنگي طي 4 بند و 2 

تبصره چنين مقرر داشته است. )1(
1- وزارتخانه هاي ورزش و جوانان – علوم تحقيقات و فناوري – بهداشت و 
درمان موظفند نسبت به تدوين محتوا و اجراي برنامه هاي آموزشي به شرح 

جدول پيوست اين مصوبه  اقدام كنند.
2- وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به موضوع  آموزش هاي الزم  

در كتاب هاي درسي لحاظ كند.
3- وزارت بهداشت و آموزش پزشكي موظف است محتواي آموزش و اجراي 
برنامه هاي آموزشي حين ازدواج و مهارت هاي زندگي براي زوجين اقدام كند.

4- كليه دستاوردهاي اجرايي و مراكز علمي – آموزشي كه متقاضي اجراي برنامه هاي 
آموزشي قبل و پس از ازدواج مي باشند موظفند محتواي آموزشي تدوين شده را 

به تأييد وزارت ذيربط رسانيده و مجوز مربوطه را دريافت نمايند.
ب – پرسش مطرح اين است آموزش هاي الزم كدام است پاسخ را بايد در جدول 

پيوست مصوبه  به شرح زير يافت.

صفحه10

 آگهي مزايده سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان 
 نوبت دوم

سازمان سيما،  منظر و فضاي سبز شهري سيرجان در نظر دارد تعداد مورد اجاره مستقر در شهربازي و ساير پاركهاي 
سطح شهر را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به صورت استيجاري به بخش خصوصي واگذار 
نمايد. لذا از كليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه 
به جز ايام تعطيل حداكثر به مدت 10 روز به امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني 

شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده:

1. سپرده شركت در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال كه مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي 
به حساب 0105938186001 به نام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.

2. سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
3. هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط 

خواهد شد.
4. به پيشنهادات مخدوش، ناقص و يا پيشنهاداتي كه خارج از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
5. ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.

6. آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري مورخ 97/9/17 مي باشد.
7. تاريخ بازگشايي پاكات مورخ 97/9/19 ساعت 8 مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/7

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهر سيرجانخ ش: 97/8/30

فراخوان تجديد مناقصه عمومي دومرحله اي  انجام عمليات تنظيف و رفت و روب معابر، 
جمع آوري زباله، جمع آ وري پسماندهاي ساختماني و اليروبي انهار 
و لوله ها و كانال هاي هدايت آبهاي سطحي در محدوده منطقه دو 

شهرداري سيرجان - نوبت اول
شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: انجام عمليات تنظيف و رفت و روب معابر، جمع آوري زباله، 
جمع آوري پسماندهاي ساختماني و اليروبي انهار و لوله ها و كانال هاي هدايت آب هاي سطحي در محدوده منطقه دو شهرداري 
سيرجان( به شماره 200975674000027 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري 
مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/09/07 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1397/09/17
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ 1397/09/27
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ 1397/09/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي الف: آدرس سيرجان 
ميدان انقالب شهرداري مركزي امور قراردادها و تلفن 034-413205077

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس: 021-41934
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ادامه در صفحه 2

رسالت، وضعيت گراني و کمبود دارو را بررسي مي کند؛

قصه تلخ دارو

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با رسالت: 
اقالم دارويي افزايش قيمت داشته است

 مردم: دارو گران شده
وزير: گراني دارو نداشته ايم

آمار هاي متناقض 
مسئوالن در حوزه دارو
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کريميقدوسي:

هدف دشمن ضربه به 
 اقتصاد کشور براي

 ناراضي کردن مردم است
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نقويحسيني:

با تعلل اروپا زمان را از دست مي دهيم
عضو کميسيون امنيت ملي در مجلس گفت: با تعلل اروپا زمان را از دست 
مي دهيم. سيدحسين نقوي حسيني در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از حمايت دولت دانمارک براي برگزاري همايش 
توسط يک گروهک تروريستي، اظهار کرد: اقدام دولت دانمارک مبني بر حمايت 
از يک گروه تروريستي و در اختيار دادن بستر و امکانات براي برگزاري همايش، 
صراحتا بر خالف کنوانسيون هاي بين المللي همچون CFT، منشور سازمان ملل 
وشوراي حقوق بشر است. اين گروهک مردم بي گناه را ترور کرده و حمايت از 
آنها قابل قبول نيست.وي افزود: معتقدم دانمارک به عنوان بازوي عملياتي رژيم 
صهيونيستي و آمريکايي ها در اروپا ايفاي نقش کرده و به دنبال بر هم زدن مناسبات 
بين ايران و اتحاديه اروپاست، در واقع دانمارک در راستاي سياست هاي آمريکا و 
 SPV رژيم صهيونيستي مي خواهد مانعي براي کانال مالي ايران و اروپا يا همان
ايجاد کند.وي با اشاره به تعلل اروپايي ها براي ايجاد کانال مالي با ايران بيان کرد: 
اروپايي ها در اظهارات خود بر حفظ برجام و انجام تعهدات طرفين تاکيد دارند، 
اما تاکنون اقدامي عملي انجام نداده اند و روز به روز در حوزه اجرايي ضعيف تر 
برخورد مي کنند که اين شرايط قابل قبول نيست، زيرا زمان که اهميت بااليي 

براي ما دارد را  از دست مي دهيم.

اکرمي: آمريکا با اتحاد و اقتدار 
مسلمانان مخالف است

است. مخالف  اسالم  دنياي  اتحاد  با  آمريکا  گفت:  مبارز  روحانيت  جامعه  عضو 
حجت االسالم سيدرضا اکرمي در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ما مسلمانان سرمايه هاي مشترک 
وجود  مسلمين،  قبله  مجيد  قرآن  به  مي توان  آن  جمله  از  که  داريم   متعددي 
رسول اکرم و ائمه اطهار اشاره کرد و ما بايد از اين سرمايه هاي مشترک به عنوان 
يک فرصت مناسب استفاده کنيم.وي با تاکيد بر ضرورت اهميت وحدت در جهان 
اسالم تصريح کرد: بايد  همه تالش کنيم تا وحدت را ميان شيعه و سني برقرار کنيم 
و اينکه برخي مطرح مي کنند با وجود اختالفات ايجاد شده ميان مذاهب اسالمي 
وحدت امکان  پذير نيست، درست نيست چراکه ما مشترکات بسياري داريم و قطعا 
مي توانيم با يکديگر وحدت داشته باشيم.عضو جامعه روحانيت مبارز در ارزيابي نقش 
تفرقه افکنانه آمريکا در جهان اسالم تصريح کرد: تالش آمريکا براي اختالف افکني ذاتي 
است چراکه ذاتش اختالف افکني است و قرآن مجيد هم به صراحت بيان مي کند 
که دشمنان اسالم تا زماني که مسلمين از دين شان روي برنگردانند از هيچ تالشي 
مضايقه نمي کنند.وي ادامه داد: آمريکا با استقالل دولت هاي اسالمي، اتحاد دنياي 
اسالم و اقتدار مسلمانان مخالف است، در نتيجه روزي به وحدت ايراد گرفته و بر 
اختالفات سني و شيعي تاکيد کرده و در کنار آن داعش را تقويت مي کند و اين را 

بهانه اي براي سرکوب امت هاي مسلمان قرار مي دهد.

  دانسته هاي بازيگري ام را مديون
 تئاتر مي دانم

ادامهازصفحهآخر
باانگيزه و پرشور بودند  با تعداد زيادي از همکارانم که آنها هم مثل من   آن دوران 
در ساخت برنامه ها و سريال هاي زيادي مشارکت و نقش داشتم.در آن سالها توليد 
برنامه هاي باکيفيت و مردم پسند باعث سياست گذاري موثر شد و آثار بسيار خوبي 
ساخته شدند. به نظرم هنوز هم سريال هاي آن دوران کيفيت قابل قبولي در مقايسه 

با توليدات اين سالها دارند.
-بهنظرتانچراهماکنونمجموعههايطنزموفقکمترساختهميشود؟

متن  داشتن  طنزموفق  مجموعه  يک  ساختن  براي  داريم.  کم  خوب  هاي  متن   
و  ها  محدوديت  سالها  اين  ديگر  سوي  از  است.  تاثيرگذار  و  مهم  بسيار  قوي 
سبب  عامل  دو  اين  که  است  شده  بيشتر  طنز  مجموعه  ساختن  براي  قرمزها   خط 

مي شود تعداد آثار موفق طنز کم باشد.
-ازرونديکهدراينهمهسالبازيگريپشتسرگذاشتهايد،راضيهستيد؟
هنوزفکرميکنيدبخشهاييهستکهبايدتجربهکنيدياديگرخستهتر

ازاينحرفهاهستيد؟
من اصوال هميشه راضي ام چون فکر مي کنم آدم بايد با عشق زندگي کند. اصال همه 
رنگ زندگي بسته به اين است که با عشق زندگي کنيم. شغلم را دوست دارم و کارم را 

با عشق انجام مي دهم و رنگ زندگي ام است. براي همين هم هميشه راضي ام.
-راجعبهوضعيتکنونيسينماچهنظريداريد؟

در  صحيح  ريزي  برنامه  و  هماهنگي  عدم  و  ندارد  را  قديم  ثبات  سينما    
بخش بخش آن به وضوح به چشم مي خورد. زماني که در مجموع همه چيز ثابت شد 

سينما هم به قالب خودش برمي گردد. 

 نهادهاي مروج به بازي هاي داخلي 
بها نمي دهند!

ادامهازصفحهآخر
ما هم در ايران فرهنگ غني و قديمي خوبي داريم و مي توانيم با استفاده 
مناسب از اين فرهنگ در ميدان بازي فارغ از شعار بهره بگيريم و سبک ايراني 
را براي خودمان داشته باشيم. چنانچه در حوزه بازي سازي آدم هايي داريم 
که از نظر تکنولوژي قوي هستند. و نکته آخر آنکه ژاپني ها هميشه از لحاظ 
سخت افزاري و نرم افزاري حرف اول را مي زنند و همين باعث شده که پايگاه 
خوبي  در مارکت گيم داشته باشند و در نهايت بتوانند بازي هاي رايانه اي را به 

عنوان صنعت در جهان مطرح کند.
*آقايکريميدرپايانبفرماييدبرايسناريويبازيهاازنظرمحتواو

...باچهمجموعههاييهمکاريميکنيد؟
ما که توليد کننده بازي نيستيم، توليد کننده شرکت هاي خصوصي هستند ما 
به آن ها اگر بخواهند مشورت مي دهيم و اگر بخواهند در مورد مجوز مشورت 
بگيرند به صورت سيستمي در اختيارشان قرار مي دهيم ولي مجبورشان نمي 
کنيم از چه محتوايي استفاده کنند ولي در هر صورت بازي بايد يک استانداردها 

و معيارهايي را داشته باشد تا مجوز بگيرد.
بحثي که ما در اين زمينه داريم اين است که مجوز بازي هاي ايراني براي ترويج 
فضاي کسب و کار نمي دهيم يعني مجوز پس از نشر براي بازي هاي ايراني 
صادر مي شود و يک بازي ساز فارغ از شخصيت حقيقي و حقوقي که داخل 
کشور دارد مي تواند بازي بسازد و  همانند کشورهاي مختلف دنيا منتشر کند 

به ويژه در حوزه موبايل. 
بازي که منتشر شد ما آن را از نظر محتوا بررسي مي کنيم اگر مشکل داشته 
باشد، درخواست اصالح مي دهيم. تاکيد مي کنم بازي هاي موبايل به اين شکل 
است زيرا بازي هاي موبايل در کشور کمتر سناريو محور است اما بازي هاي 
کامپيوتري که در داخل ايران توليد مي شود بازار کمي از بازار داخل را دارد اين 
ها قبل از انتشار مميزي مي شوند و پروانه انتشار داده مي شود و در پروسه توليد 

اگر در خواستي داشته باشند، ما حتما به آن ها مشاوره مي دهيم.
 نکته ديگر اين که براي توليد بازي به اين شکل نيست که از ما اجازه بگيرند 
و ما اجازه بدهيم و سناريو را تاييد کنيم بلکه ما چارچوب ها را در سايت بنياد 
گفتيم و بازي سازها مي توانند به سايت مراجعه کنند و موارد محتوايي که 
مشمول ممنوعيت بازي مي شود که در همه جاي دنيا هم وجود دارد را در آن 

مطالعه کنند و اگر سوالي دارند از ما مشورت بگيرند.

استاد برجسته حوزه علميه قم با بيان اينکه وحدت و 
اتحاد با حفظ ارزش ها و اصول يکي از ضروريات دين 
است گفت: همه مسلمانان، دشمن مشترکي چون آمريکا 
و جبهه استکبار دارند و هدف همه آنها آزادي قدس است.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آيت اهلل حسين نوري همداني 
در ديدار جمعي از علماي شرکت کننده در کنفرانس 
وحدت اسالمي گفت: دشمني آمريکا با ملت ايران، به 
خاطر اين است که مردم ما از مسلمانان کشورهاي 
اسالمي همچون يمن، فلسطين و از همه محرومان 

و مستضعفان جهان دفاع مي کنند.وي با بيان اينکه 
مسئله آزادي قدس و نابودي اسرائيل از مسائل مهم 
بعد از وحدت است، گفت: ما مسلمانان معتقديم تا اين 
غده سرطاني )رژيم صهيونيستي( وجود دارد، مسلمانان 
در آرامش نخواهند بود.وي گفت: هدف ما مسلمانان 
شناخت و معرفت به ظالمين و تکيه نکردن به آنهاست 
و اگر تکيه کنيد، مشکالت گريبان گير شما خواهد شد. 
اين مباحث قرآني است که خدا به مسلمانان فرموده 
است، همين قرآن به ما مي گويد رژيمي که جنايت مي 
کند و نوکر آمريکاست نمي تواند خادم الحرمين باشد.
وي افزود: اگر با علما و مسلمانان ديداري داشته باشم، 
بر وحدت بين آنها تاکيد مي کنم و در خصوص اين 
مسئله با آنها سخن خواهم گفت.به گفته اين مرجع 
تقليد، ما معتقديم نبايد به مقدسات ساير اديان توهين 
کرد و اين را هم جايز نمي دانم.وي گفت: امسال شاهد 
برگزاري با شکوه کنفرانس وحدت اسالمي بوديم، الزم 
است از همه کساني که براي برگزاري اين کنفرانس 

تالش کردند، تشکرکنم.

آيتاهللنوريهمداني:

هدف مشترک همه مسلمانان، آزادي قدس است
دبير کل مجمع جهاني اهل بيت)ع( گفت: جهان اسالم 
ارتباط تجاري با آمريکا و رژيم صهيونيستي را قطع 
کند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، حجت االسالم 
محمدحسن اختري در مراسم اختتاميه سي و دومين 
کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي با بيان اينکه در 
شرايط کنوني دشمن تالش مي کند مسئله فلسطين 
را يک موضوع پايان يافته جلوه دهد تا از اين طريق 
حقوق مردم فلسطين به فراموشي سپرده شود گفت: 
برخي سران عربي و اسالمي نيز تالش مي کنند با 
فشار امپرياليسم جهاني در رأس آنان آمريکا مسئله 
فلسطين را به فراموشي بسپارند تا کشتار و طغيان آنان 
کم رنگ جلوه داده شود و راحت تر بتوانند با مزدوران 
ارتباط برقرار کنند از اين رو برگزاري چنين اجالسي 
با شخصيت هاي برجسته کشورهاي اسالمي براي آنان 
اختالفات  برخي  بود.اختري  خواهد  معنا  پر  بسيار 
مسلمانان را طبيعي و بعضي ديگر را توطئه دشمنان 
و گاهي هم از روي غفلت دانست و گفت: اگر فلسطين 
محور باشد اين اختالفات کاهش مي يابد. وي تحريم و 

حرمت کاالهاي اسرائيلي را بسيار مهم دانست و اظهار 
داشت: علماي اسالمي با صدور فتواي شرعي مي توانند 
خريد و فروش کاالهاي صهيونيستي را حرام اعالم 
کنند تا ارتباط تجاري مسلمانان با آنان قطع شود.
وي با تاکيد بر اينکه کشورهاي اسالمي مي توانند از 
طريق رسانه اقدامات رژيم صهيونيستي را محکوم 
کنند، خاطرنشان کرد: امروز جوامع اسالمي از قدرت 
بسيار بااليي برخوردار هستند و اين وعده خداوند که 

جبهه حق پيروز مي شود، قطعي است.

 اختري:  جهان اسالم ارتباط تجاري با آمريکا 
و رژيم صهيونيستي را قطع کند

فرمانده نيروي دريايي ارتش: دست دهه هفتادي ها و هشتادي هاي ما روي ماشه است
فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: دست دهه هفتادي ها و 
هشتادي هاي ما روي ماشه است.به گزارش خبرنگار دفاعي 
خبرگزاري تسنيم دريادار حسين خانزادي فرمانده نيروي دريايي 
ارتش، در مراسم تجديد ميثاق کارکنان اين نيرو با آرمان هاي 
امام راحل اظهار داشت: تا پايان  سال کار ساخت ناوشکن 
دماوند جديد پايان مي يابد و با نصب موتور و سيستم هاي 
عملياتي به آب انداخته مي شود.وي افزود: ما امروز   در حوزه 
ساخت يگان هاي سطحي و  زير سطحي کامال خودکفا شديم. 
پنج شنبه شاهد الحاق يک فروند زير دريايي "غدير" و  شنبه 
نيز شاهد الحاق ناوشکن "سهند" خواهيم بود. سهند پس از 
تحويل  به نداجا در يک بازه زماني کوتاه آماده اعزام به ماموريت 
اقيانوس پيمايي مي شود.فرمانده نيروي دريايي ارتش ادامه داد: 
اين نويد را مي دهيم که ناوشکن دنا هم  در آستانه عملياتي 
شدن قرار  گرفته و  طبق قولي که به ما داده شد تا 6 ماه ديگر 
اولين  از يک ماه ديگر هم  نداجا تحويل  مي شود. کمتر  به 
زيردريايي کالس متوسط يعني زير دريايي "فاتح" به نداجا 
الحاق مي شود.فرمانده نيروي دريايي ارتش خطاب به دشمن 
گفت: امروز  دست دهه هفتادي و  دهه هشتادي ها روي ماشه 
است.آنها به اندازه ما صبر و  حوصله ندارند.دشمن  امروز بداند 
هيچ  تحريمي بر نيروي  دريايي تاثيرگذار نيست و  ما روز به 
روز در حال پيشرفت هستيم. قدرت هاي دريايي استکباري 
گذشته، روز به روز مسير افول را طي مي کنند و افزايش قدرت 
جمهوري اسالمي محسوس است.خانزادي ادامه داد: کار ساخت 
اولين ناوشکن ايراني با نام »جماران« در دهه 70 در قالب پروژه 

"موج" شروع شد. پس از 12 سال جماران در 30 بهمن 88 با 
حضور پربرکت فرمانده کل قوا به نيروي دريايي ارتش ملحق 
شد. برخي ها تصور مي کردند که جماران تکرارشدني نيست 
اما ما از جماران عبور کرديم و ساخت شناورهاي کالس موج 
ادامه پيدا کرد. فرمانده کل قوا در سال 88 از واژه نيروي 
دريايي راهبردي استفاده کردند و اين موضوع، نشان دهنده 
حساسيت باالي مسئوليت نيروي دريايي ارتش است.وي با بيان 
اينکه هفتم آذر حماسه بزرگي در تاريخ دفاع مقدس و نيروي 

دريايي در ناو موشک انداز قهرمان "پيکان" رقم خورد، اظهار 
داشت: امروز در آستانه چهلمين سالگرد انقالب اسالمي ايران 
گرد هم آمديم تا با آرمان هاي انقالب اسالمي تجديد ميثاق 
کنيم. امروز بايد ببينيم در کجا ايستاده ايم و تا چه اندازه به 
آنچه مقصود بنيانگذار کبير انقالب اسالمي و مقام معظم رهبري 
است، نزديک هستيم.فرمانده نيروي دريايي ارتش تاکيد کرد: 
ما در نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران چند دوره 
متفاوت را در مسير انقالب اسالمي تجربه کرديم که در هر دوره 

اتفاقات ارزشمندي رخ داد. در سال 57 و هنگام پيروزي انقالب 
اسالمي ايران، ملت ايران به رهبري حضرت امام خميني)ره( براي 
اولين بار در تاريخ اين مملکت تصميم گرفتند که زير يوغ هيچ 
استعمارگر و استثمارگري قرار نگيرند. انحراف يا توقف مسير 
انقالب ايران، هدف مستکبران از چهل سال پيش تا امروز بوده 
است و ما هرچه جلو آمديم، ريشه هاي انقالب محکم تر و مردم 
منسجم تر شدند.وي  در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره 
به دوران دفاع مقدس تصريح کرد: در 31 شهريور59 استکبار 
جهاني يک جنگ نيابتي را از طريق رژيم بعثي عراق عليه 
ايران اسالمي تحميل کرد. آن زمان همه کشورهايي که در 
منطقه ما تحت الحمايه استکبار جهاني بودند، پشت سر ارتش 
بعثي قرار گرفتند. آنها خيال مي کردند با توجه به انقالب تازه 
رخ داده در کشور، ساختارها و نهادهاي ايران علي الخصوص 
در بخش نظامي با تغييرات زيادي مواجه بوده و هنوز توانايي 
الزم را به دست نياورده بود.خانزادي ادامه داد: در شصت و 
هفتمين روز جنگ، ما بزرگترين پيروزي خود را تا آن زمان 
در برابر ارتش بعث به دست آورديم. پس از عمليات مرواريد، 
صادرات و واردات نفت و ساير کاالهاي عراق از طريق خليج 
فارس به طور کامل قطع شد و يک شکست بزرگ اقتصادي 
به آنها وارد شد.وي با بيان اينکه  تحريم براي نيروي دريايي 
ارتش از همان هفته ها و ماه هاي اول پيروزي انقالب اسالمي 
آغاز شد، گفت: نيروي  دريايي از دوران دفاع مقدس تا امروز 
همچنان در دريا باقي مانده است اما ما راه پيشرفت را بدون 

توجه به تحريم ها ادامه مي دهيم.

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: هدف دشمن ضربه به اقتصاد کشور براي ناراضي کردن 
مردم است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، جواد کريمي قدوسي در مراسم بزرگداشت 
هفته بسيج اظهار داشت: برخي از افراد در زمان امام خميني )ره( با ايشان بودند اما پس 
از رحلت امام در برابر مقام معظم رهبري ايستادند.وي با اشاره به فتنه 88 و اقدامات 
سران فتنه براي مقابله با انقالب اسالمي افزود: باندهاي قدرت و ثروت، احزاب مشارکت 
و کارگزاران سازندگي و سازمان مجاهدين، مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين در 
فتنه 88 عملکرد سياهي داشتند، اين جريانات ضربات سختي به انقالب اسالمي زدند 
که بسيار پرهزينه بود و اوج آن فتنه 88 است.وي با بيان اينکه جريان داخلي طرفدار 
سازش با آمريکا سال 88 با جريان استکبار و انگليس و فرانسه و آمريکا و ضد انقالب با 
هم بودند و به اين نتيجه رسيدند که راه ضربه به ايران به وسيله انتخابات است گفت: 
دشمن در سال هاي اخير وارد انتخابات شده است و به حمايت از افراد مي پردازد و در 

انتخابات رياست جمهوري سال گذشته در سفارت هاي اروپايي حضور پيدا کرد که اين امر 
اهميت هوشياري جامعه را دو چندان مي کند.کريمي قدوسي با تاکيد بر اينکه هدف برخي 
مسئوالن بازگشت حاکميت اشرافي گري، تبديل نظام اسالمي به سلطنت و جمع آوري مال 
و ثروت بي حد، اداره کردن نظام اسالمي به پذيرش استانداردهاي بين المللي و سيستم  
 نظام سرمايه داري مانند CFT است گفت: نااميدي مردم از نظام اسالمي يک روزه ايجاد 
نمي شود، برخي در داخل تالش مي کنند به اقتصاد کشور ضربه بزنند و وضع اقتصادي 
مردم تضعيف شود.نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسالمي افزود: مقام معظم رهبري 
در ديدار 100 هزار نفر از بسيجيان کشور فرمودند : اشخاصي در حال انجام بزرگترين 
خيانت ها در کشور هستند و اين گونه وانمود مي کنند که کشور به بن بست رسيده و 
راهي جز زانو زدن در برابر دشمن وجود ندارد اما تا رمق دارم نمي گذارم اين اتفاق بيفتد، 

نبايد اجازه داده شود عده اي اهداف شوم خود را در کشور پياده کنند.

ادامهازصفحهاول
پ- آيا سازمان تبليغات اسالمي – مديريت حوزه هاي علميه – دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها که طبق 
مفاد جدول بايد در امور آموزش هاي خانوادگي قبل از ازدواج و بعد از ازدواج مشارکت با دستگاه هاي اجرايي 

نمايند اين روال و روش را برمي  تابند؟
ج- جدول مورد اشاره در مصوبه آموزش هاي خانواده حين ازدواج و پس از ازدواج را هم شامل مي شد که حاوي 
نکاتي نه تنها مورد ايراد بلکه مورد تأييد عامه هم مي تواند باشد اما آن چه که در اين مقال مورد ايراد است مربوط 

به آموزش هاي قبل از ازدواج ، گروه هدف جوانان دانشجو و غير دانشجو مي باشد.
د- عالوه بر مصوبه فوق دولت طي مصوبه اي ديگر به همان استناد و تأکيد بر مصوبه  مورخ 90/6/21 شوراي 
عالي انقالب فرهنگي مصوبه اي را در سه بند تصويب و تکاليفي را براي وزارت ورزش و جوانان- وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت کشور مقرر کرده که طبق جدول پيوست آن به شرح زير به عنوان برنامه ملي ارتقاء تندرستي 

و نشاط زنان و دختران از طريق ورزش وفق جدول زير است.)2(

هـ- به طوري که مالحظه مي شود در البه الي اين برنامه ها بحث حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاگر 
که در مورد برخي از ورزش ها مثل فوتبال و کشتي مورد مخالفت مراجع و انديشمندان قرار گرفته، گنجانيده 

شده است.
و- اما مصوبه سوم بحث عدالت جنسيتي در 4 بند به شرح زير در اجراي مصوبه شماره  90/7056 مورخ 90/6/21 

شوراي انقالب فرهنگي اصدار يافته است.
موظفند مصوب1386-  – مديريتخدماتکشوري قانون )5( ماده موضوع اجرايي دستگاههاي کليه -1
شاخصهايتعيينکنندهعدالتجنسيتيبهتفکيكجنسراتعيينونسبتبهگردآوريدادههايآماري

آناقدامنمايند.
تبصره-مرکزآمارايرانموظفاستپسازاعالمنيازدستگاههايموضوعاينتصويبنامهبراياقالمآماري
جديدبهتفکيكجنس،نسبتبهتوليدشاخصهاوجمعآوريدادههايآماريباکمكمنابعاعتباريدستگاههاي
مذکوروبراساستقويمزمانيشورايعاليآمارونيزانجامپيمايشهايطرحهايآماريبااستفادهازرديف

اعتبارمرکزيادشدهاقدامنمايد.
2-دستگاههاياجرايييادشدهموظفندبراساسشاخصهايابالغيدبيرخانهستادمليزنوخانوادهوتحليل
وضعيتشاخصها،برنامههاياجراييخودراشاملاهدافکميدرابعادمليواستاني،اقداماتاجراييومنابع
مصوبدستگاهجهتبهبودوارتقايوضعيترصدمستمرشاخصهاظرفسهماهپسازابالغاينتصويبنامه

جهتارائهگزارشبههيئتوزيرانومجلسشوراياسالميبهدبيرخانهمذکورارسالنمايند.
3-بهمنظوربررسيشاخصهايعدالتجنسيتيدرسطحملي،کارگروهيمتشکلازنمايندگانمعاونت
رئيسجمهوردرامورزنانوخانواده،سازمانبرنامهوبودجهکشور،سازماناموراداريواستخداميکشور،مرکز

آمارايران،شورايعاليانقالبفرهنگيودستگاههاياجراييذيربطتشکيلوپسازتأييدنهايي،شاخصها
راجهتابالغدراختيارستادمليزنوخانوادهقرارميدهد.اينکارگروهنسبتبهبررسيوتطبيقبرنامهها

باشاخصهاوبررسياثراتوپيامدهايهريكازبرنامههااقداممينمايد.
4-نظارتوارزيابيبرنامههايدستگاههايموضوعاينتصويبنامهبرعهدهمعاونترئيسجمهوردرامورزنان

وخانوادهميباشد.)3(
ز- سخن اين است که آيا شوراي عالي انقالب فرهنگي که دولت به ماهو معاونت امور زنان آن باني صدور اين گونه 
مصوبات شده در مورد حضور زنان در ورزشگاه ها يا موضوعي به نام تفکيک امور جنسيتي تصميمي  اتخاذ کرده 

که مصوبه با استناد به آن چنين تصميماتي را با چالش اصل 138 اتخاذ نموده است؟
ح - آيا در شرايطي که کاهش پول ملي و نرخ برابري ريال در برابر دالر از مرز 10 هزار تومان هم گذشته و 
قوت اليموت و معيشت مردم را بر هم زده و امنيت غذايي ميليون ها کودک و زن و بچه مردم را تهديد مي کند، 

مشکل مردم بحث تفکيک جنسيتي است؟
ط- پسران و دختران آماده ازدواج چه کساني هستند و کدام گروه هدف را تشکيل مي دهند؟ که در برنامه 
آموزش خانواده حين ازدواج در البه الي جدول مصوبه شماره 84440 به شرح زير گنجانيده شده اند، دانشجو 

يا دانش آموز کداميک يا هر دو؟

ي- مخلص کالم با رجوع به مصوبه مورخ سال 90 شوراي عالي انقالب فرهنگي مشاهده  مي شود که اوالً مصوبات 
ديگري داشته که بايد به آن استناد شود ثانياً ستاد ملي زن و خانواده ستادي متشکل از هيئت وزيران نيست 
بلکه اين ستاد اعضاء ديگري دارد که عضو دولت نيستند که بايد بر تصميمات متخذه در اين سه مصوبه مهر 
تأييد بزنند. ثالثاً وظايف اين ستاد در 5 مورد احصاء شده که اولين آن تنظيم سياست هاي اجرايي و آيين نامه 
اجرايي به منظور تحقق  سياست ها، دستورات واوامر مقام معظم رهبري است آيا برنامه هاي تدوين شده در اين 

سه مصوبه در راستاي دستورات واوامر مقام معظم رهبري است؟
س- ختم کالم. تصويب نامه دولت به استناد ماده 3 آيين نامه تشکيل ستاد ملي زن و خانواده موضوع مصوبه 
شماره 7056/90/ د ش مورخ 90/6/21 شوراي عالي انقالب فرهنگي صادر شده در حالي که مصوبات ستاد 
براساس اصل 138 قانون اساسي و طبق مجوز هيئت وزيران الزم االجراست. آيا مفاد مصوبه طبق اين اسناد 
 قانوني به تصويب اعضاء 19 نفره  موضوع ماده  يک مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي رسيده که طبق ماده 3 
مورد اشاره در تصويب نامه هيئت وزيران الزم االجرا باشد؟ آيا مفاد جداول و برنامه هاي تدوين شده آن گونه که 
در ماده 2 مصوبه شوراي انقالب فرهنگي آمده در راستاي اجراي دستورات واوامر و سياست هاي کلي ابالغي 

مقام معظم رهبري است؟
پينوشتها:

)1( مصوبه  84440 مورخ 97/6/27 
)2(  مصوبه  84430 مورخ 97/6/27
)3( مصوبه  84439 مورخ 97/6/27

سند 2030 در حال اجراست يا متوقف؟

خبر«
توليتآستانقدسرضوي:

 آل سعود، تداوم نظام استکباري
در منطقه است

توليت آستان قدس رضوي گفت: آل سعود تداوم نظام استکباري در 
منطقه است.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسي در حاشيه همايش »40 سال 
دستاورد در سايه مقاومت« در جمع خبرنگاران گفت: امروز وحدت 
و حفظ اتحاد بين مسلمانان يک فريضه براي همه مسلمانان است 
و هر کس غير از وحدت سخن بگويد و بخواهد ميان امت اسالمي 
تفرقه ايجاد کند و اين اقدام چه آگاهانه و يا غيرعمد باشد در جهت 
راهبرد دشمن حرکت کرده است.وي با بيان اينکه راهبرد نظام 
اسالمي، راهبرد وحدت است افزود: ما معتقديم که امروز آل سعود 
تداوم نظامي استکباري در منطقه است و تا وقتي که نظام حاکم 
بر عربستان بخواهد در جهت اهداف آمريکايي ها و استکبار جهاني 
حرکت بکند و ميان امت اسالمي تفرقه ايجاد کند و در مسئله 
يمن از دستان اين رژيم خون بچکد و کودکان و زنان را به خاک 
و خون بکشاند، اين تهديدکننده نه فقط وحدت امت اسالمي بلکه 
تهديدکننده خود امت اسالمي است و اين امت بايد با بيداري و 
ايستادگي، آن ها را به حاشيه برانند.توليت آستان قدس رضوي با 
بيان اينکه بحمداهلل امروز استيصال را در آل سعود مي بينيم و کاماًل  
در مقابل مقاومت مردم يمن مستأصل شده  است و اين استيصال 
فقط مختص سعودي ها نيست بلکه شامل حال آمريکايي ها در کل 
منطقه هم مي شود افزود: رهبر معظم انقالب اسالمي فرمودند که 
آمريکايي ها خواستند اما نتوانستند ولي ما خواستيم و توانستيم و 
دليل توانستن ما اين است که جوانان ما دو امر و دو اصل مهمي 
که امام خميني )ره( فرمودند را در زندگيشان پيش روي خود قرار 

دادند که اولي اتکا به خداست و دومي اعتمادبه نفس.

ابوسعيدي:

شوراي هماهنگي جبهه اصالحات 
سبب بحران سازي شده است

فعال سياسي اصالح طلب گفت: شوراي هماهنگي جبهه اصالحات 
سبب بحران سازي شده است.همايون ابوسعيدي در گفت وگو با 
خبرنگار احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، با تأکيد بر اينکه 
اصالح طلبان معتدل نبايد اجازه دهند شوراي هماهنگي جبهه 
اصالحات با تکرار مواضع پيشين و تصميمات تند بار ديگر اصالحات 
را دچار بحران کند، اظهار کرد: اقدام شوراي هماهنگي مبني 
بر معرفي افراد تندرو و ساختارشکن مجموعه را نابود کرده و 
فرصت ها را از اصالح طلبان معتدل خواهد گرفت.وي ادامه داد: 
چنانچه شوراي هماهنگي جبهه اصالحات بخواهد افرادي را که 
از وجهه خوبي نزد مردم برخوردار نيستند، به اجتماع معرفي 
به  را  به ضرر مجموعه اصالح طلبي عمل کرده و جبهه  کند 
با ديد  از آنجايي که مردم  اينکه  بيان  با  قهقرا مي کشاند. وي 
باز و تحليل عملکرد افراد را مدنظر قرار مي دهند، اضافه کرد: 
قطعاً مردم نسبت به افرادي که قدرت اجرايي ضعيفي داشته 
و از پرونده خوبي برخوردار نباشند، اقبالي ندارند.ابوسعيدي با 
اشاره به اينکه مردم اجازه نمي دهند، تلخي هاي سال هاي قبل با 
ورود دوباره ساختارشکنان و افراطي ها تکرار شود، عنوان کرد: با 
توجه به موقعيت جمهوري اسالمي در فضاي بين المللي و وجهه 
مثبت اقتصادي و سياسي کشورمان تمامي جناح هاي سياسي 
حاشيه دار  با  دهند  اجازه  نبايد  معتدل  طلبان  اصالح  به ويژه 
بستري  و  دهد  رخ  مکررات  تکرار  کشور  داخلي  مسائل  شدن 

براي دشمنان ايجاد شود.

برنامه ملي ارتقاي تندرستي و نشاط زنان و دختران از طريق ورزش

دستگاه هاي همكاراقدام مليراهبردهاي اجراييرديف 

افزايش دانش حركتي 1
و تندرستي

- اجراي طرح ملي سنجش قامت و آموزش حركت
- تدوين شاخص ) نرم( ادواري آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي 

ويژه بانوان 
- تاسيس ورزش هاي محله محور و خانوادگي

- معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده 
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

- وزارت آموزش و پرورش
- وزارت كشور

- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

- وزارت تعاون، كار و رفاه  اجتماعي
- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

- سازمان برنامه و بودجه كشور
- سازمان اداري و استخدامي كشور 

- سازمان فناوري اطالعات ايران

نهادينه سازي ورزش 2
در خانواده ) ترويج 

سبك زندگي مبتني بر 
حركت(

- اجراي برنامه ملي )30( دقيقه تا نشاط و تندرستي
- آموزش فعاليت ورزشي از طريق فضاهاي مجازي و  رسانه هاي 

جمعي و گروهي
- برگزاري جشنواره هاي عكس و فيلم ورزش هاي خانوادگي

- برگزاري جشنواره هاي ورزشي خانوادگي

افزايش سهم ورزش در 3
اوقات فراغت بانوان 

- اجراي طرح ملي فراغت با ورزش ) ويژه بانوان شاغل و عادي(
- توسعه  گردشگري ) توريسم( ورزشي ويژه بانوان ) طبيعت گردي، 

كويرنوردي، كوه پيمايي، اتومبيل راني، اسب سواري و غيره  به تفكيك 
شهري و روستايي(

- ساماندهي فعاليت هاي ورزش زنان شاغل و دستگاه هاي اجرايي 
كشور از طريق اصالح آيين نامه چگونگي توسعه و تعميم ورزش 

كارمندان دولت موضوع  تصويب نامه شماره 61056/ ت 18327 هـ 
مورخ 1376/5/4

- اعطاي بيمه اشتغال به مربيان ورزشي
- اجراي جشنواره  همگاني تفريح پيراميدهاي ورزشي بانوان 

افزايش سهم بانوان 4
در استفاده از اماكن 

ورزشي

- مناسب سازي ورزشي براي حضور بانوان به عنوان تماشاگر 
رويدادهاي ورزشي 

- ساماندهي مديريت بهره مندي بانوان از اماكن ورزشي ) افزايش 
ساعت بهره مندي بانوان از اماكن ورزشي(

- اجراي طرح افزايش تعداد پارك ها و محله هاي ورزشي بانوان ) 
ويژه مناطق شهري(

توسعه ورزش هاي 5
ميراثي در مناطق 
روستايي و عشايري

- اجراي طرح دهكده هاي ورزشي بانوان ويژه مناطق روستايي با 
تأكيد بر حفظ و احياي بازي هاي بومي و محلي ويژه بانوان 

توسعه ورزش در 6
گروه هاي خاص ) زنان 
باردار، بيماران خاص،  
معلولين، سالمندان و 

كودكان(

- اجراي طرح ملي ورزش هاي تطبيقي ويژه سالمندان، كودكان، 
زنان باردار، معلولين و بيماران خاص

آموزش هاي خانواده حين ازدواج

دستگاه 
متولي

حوزه قبل گروه هدف
ازدواج

حوزه حين 
ازدواج 

پس از 
ازدواج

اقدامات دستگاه متوليدستگاه همكار

وزارت 
بهداشت، 
درمان و 

آموزش و 
پزشكي 

زوجين 
متقاضي

معاونت رئيس جمهور در امور *
زنان و خانواده، قوه قضائيه، 

سازمان بهزيستي كشور، 
وزارت ورزش و جوانان، 

دفتر نمايندگي مقام معظم 
رهبري در دانشگاه ها، سازمان 
تبليغات اسالمي مركز مديريت 

حوزه هاي علميه، سازمان برنامه 
و بودجه كشور،  سازمان صدا و 

سيماي جمهوري اسالمي ايران، 
سازمان هاي مردم نهاد، وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي

1- برگزاري دوره هاي آموزشي 
براي زوجين و ارتقاي زمان 

آموزش هاي حين ازدواج ) دوران 
پس از عقد( از 2 ساعت به 6 ساعت 

2- تهيه پودمان آموزشي با 
محوريت: 

- افزايش آگاهي پسران و دختران 
آماده ازدواج براي استحكام پيوند 

زناشويي
- افزايش سطح بهداشت روان 

زوجين
- افزايش آگاهي هاي مربوط به 

امور جنسي
- آشنايي با حقوق زوجين و احكام 

ازدواج
3- بازبيني پودمان آموزشي به 
صورت دوره اي هر دو سال يكبار

4- ارائه گزارش ساالنه از برگزاري 
دوره هاي آموزشي حين ازدواج به 

ستاد ملي زن و خانواده

 حسن آباد ياسوکند، شهري که
در عين سرمايه داري، فقير است!؟

حجتاصغري
حسن آباد ياسوکند يکي از شهرهاي شهرستان بيجار در استان کردستان است 
 حسن آباد داراي منابع معدني غني و ظرفيت هاي زراعي، باغي، دامداري خوبي 
مي باشد اين شهر با داشتن چنين سرمايه ها و منابع گسترده و ارزشمندي متاسفانه 
در شيب سقوط به سمت محروميت روزافزون قرار گرفته است و ساکنانش در 

بيکاري و فقر به سر مي برند.
ياسوکند کراني روزگاري نه چندان دور قطب تجاري منطقه محسوب مي شد و 
روستاهاي اطراف منطقه براي خريد مايحتاج خود  به بازار معروفي که در مرکزاين 
شهر قرار داشت مراجعه مي نمودند! و اين درحالي است که رشد و توسعه شهر 
حسن آباد ياسوکند علي رغم ويژگي هاي ارزنده  در مقايسه با شهرهايي که قدمت 
کمي دارند بسيار ناچيز بوده و آمار موجود در رشد منفي جمعيتي و مهاجرت هاي 
گسترده به استان ها و به خصوص پايتخت کشورگواه براين موضوع است. گذشته 
از اين موضوعات در چند سال گذشته بحث استخراج معادن موجود در منطقه 
به شدت سرعت گرفته و شهروندان ناراضي هستند که چرابايد شهر حسن آباد 
با داشتن چنين سرمايه هاي ميلياردي از نبود شغل و زيرساخت هاي ابتدايي 
شهري در حوزه هاي مختلف همچنان محروم باشد؟!!شهروندان حسن آباد ياسوکند 
 اين روزها به عينه شاهد هستند که ثروت منطقه )معادن( چگونه با ماشين آالت  
داده  انتقال  اين شهر  از  به خارج  برداري  بهره  براي  و  استخراج شده   سنگين 
 مي شود!به راستي اين معادن دراين مدت؛ جزاز دست رفتن منابع، ايجادآلودگي هاي 
زيست محيطي، از بين رفتن جاده ها توسط خودروهاي سنگين معادن، تصادف و 
ساير معضالت پيرامون آن، آيا ارمغان ديگري براي مردم اين شهر داشته است؟!!! 
چرا هيچ صدايي از مردم شهيد پرور و مظلوم شهر حسن آباد به گوش مسئوالن 
بلند پايه استاني و کشوري نمي رسد تا در جريان ظلم و ناعدالتي  که در حق 

اين منطقه شده است قرار گيردند؟!! 
آهناسفنجيحقمسلممردممظلومياسوکندبيجاراست

مردم شهيد پرور، واليي، متدين و فرهيخته شهر حسن آباد ياسوکند  تا به امروز 
نظاره گر جريانات و تحوالت منطقه در موضوع معادن بودند

و  انتخاب  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وقت  وزير  محمدشريعتمداري   حضور 
کلنگ زني روستاي"هشتادجفت" براي ايجاد کارخانه آهن اسفنجي در چند ماه 
گذشته باعث شد تا موجي از خوشحالي و اميد را در دل مردم اين منطقه زنده 
کند وبا کلنگ زني براي ايجاد اين کارخانه در روستاي هشتاد جفت؛شهروندان 
حسن آباد ياسوکند و منطقه،گذشته را فراموش نموده و به آينده اميدوارتر شدند.
چرا که با ايجاد کارخانه آهن اسفنجي؛ بحث اشتغال جوانان که يکي از مشکالت 
اساسي منطقه است مرتفع مي شد. در طول ماه هاي گذشته مردم اين منطقه 
براي اجرايي شدن اين طرح روز شماري مي کردند تا هماي رحمت بر بام اين 
شهر بنشيند و بخشي از نيازهاي جوانان برطرف گردد که متاسفانه خبر ناگواري 
مبني بر تصميم به انتقال کارخانه آهن اسفنجي ازهشتاد جفت به زاغه فوالد بيجار، 
تمامي آمال و آرزوهاي مردم اين شهر را نقش برآب کرد تا حق مسلم مردم حسن 

آباد و منطقه به تاراج برود و پشيزي نصيب مردم اين منطقه نشود.
اما اين روزها باخبر شديم شهروندان حسن آباد ياسوکندمي گويند ديگر تاب 
تحمل محروميت را نداريم و با راه اندازي  کمپين "آهن اسفنجي حق مسلم مردم 
ياسوکند بيجار است" و " ايجاد کارخانه آهن اسفنجي در هشتاد جفت نه هيچ 
جاي ديگر" قصد دارند از حق مسلم خودشان به شکل مسالمت آميز دفاع کنند 
 و با حضورفعال در  فضاهاي مجازي و نصب بنر در سراسر شهر تصميم گرفته اند 
تا از خواسته به حق خود دفاع کرده و افکار عموم را نسبت به اين موضوع و ظلمي 

که تا به امروز در حق اين منطقه شده آگاه نمايند 
انتظارمردمحسنآبادياسوکندازنمايندهخوددرمجلسشوراياسالمي

اکنون شهروندان حسن آباد ياسوکند و منطقه ازحمداهلل کريمي نماينده خود 
 درمجلس شوراي اسالمي  گاليه مند هستند که چرا در راستاي استيفاي حقوق مردم 
حسن آباد هيچ گونه اقدامي نکرده است؟!!  وقتي يک وزير اقدام به کلنگ زني جهت 
احداث يک کارخانه و يا پروژه اي را مي نمايد چطور مي شود که در همان دولت، 
از اجراي آن  امتناع مي نمايند بنا براين مردم منطقه از نماينده خود که با وزرا ، 
مديران کل و مسئوالن بلند پايه ارتباط دارد اين انتظار را دارند که از نگاه هاي حزبي 
و جناح طلبانه چشم پوشي نموده و سوگند ياد شده خويش را در برابر قرآن مجيد 
 فصل الخطاب قراردهد و با  ورود جهادي و بيان حقايق اين سناريو،حق را به حق دار
مسئوالن  تمامي  از  اين شهر  مردم  انتظار  برساند.  ياسوکند(  آباد   )مردم حسن 
به ويژه حجت االسالم والمسلمين احدي امام جمعه واليي و محبوب شهر، فرماندار 
و بخشدار اين است تا براي حمايت از مردم مظلوم شهر حسن آباد ياسوکند در 
 کنار ساير دلسوزان، از تمامي ظرفيت و توان خود استفاده نمايند و جانانه به ميدان 
حق طلبي بيايند. مردم اين شهر با مشاهده حرکت دلسوزانه ومسئوالنه مديران ارشد 
شهرستان در استيفاي حقوق ازدست رفته خويش به نظام و زندگي اميدوارتر خواهند 

شد وآثار آن يقينا در تاريخ اين منطقه به ثبت خواهد رسيد.

بيانيهکنفرانسبينالملليوحدتاسالمي:

 اولين دشمن جهان اسالم 
رژيم غاصب صهيونيستي است

سي  و دومين کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي در تهران با صدور 
بيانيه پاياني به کار خود پايان داد.به گزارش خبرگزاري مهر، در آيين 
اختتاميه سي و دومين کنفرانس بين المللي وحدت اسالمي بيانيه  

»اختتاميه سي و دومين کنفرانس وحدت اسالمي با عنوان »قدس، 
محور وحدت امت« قرائت شد.در بخشي از اين بيانيه آمده است: آرمان 
فلسطين مسئله محوري و عادالنه  امت اسالمي بوده و اولين دشمن 
جهان اسالم، رژيم غاصب صهيونيستي است؛ لذا بايد تمامي تالش ها 
براي مقابله با اين رژيم غاصب همسو شود؛ چرا که اين رژيم غده اي 
سرطاني است که با هدف تضعيف نهضت و سلطه بخشيدن به آمريکا 
و نا امن کردن منطقه در قلب آن کاشته شده است، منطقه اي که 
با وجود نژادهاي متعدد از محبت و عزت و کرامت بهره مي برد.در 

بخش ديگري از اين بيانيه تاکيد شده است: حاضران در کنفرانس 
بر ضرورت وحدت بين مسلمانان، پايان دادن به نزاع هاي داخلي و 
منطقه اي از طريق تشخيص دشمن و نيز عبور از اختالفات و تمرکز 
بر نقاط مشترک و دعوت به گفت وگوي بين کشورها و نيروهاي مؤثر 
در کشورهاي اسالمي و فعال سازي کميته ي مساعي حميده جهت 
برطرف کردن نزاع ها تأکيد نمودند؛ چرا که اين مسئله امنيت و صلح 
را به دور از پناه بردن به نيروهاي بيگانه و ياري جستن از هم پيمانان 

و دوستان آنها محقق مي سازد.



خبر«

خبر«

خجسته:

 تکليف استاني شدن انتخابات 
در مجلس دهم مشخص مي شود

نماينده مردم همدان در مجلس گفت: تکليف استاني شدن انتخابات 
در مجلس دهم مشخص مي شود.امير خجسته در گفت وگو با خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري تسنيم با اشاره به تدوين طرح برگزاري استاني 
در  طرح  اين  داشت:  اظهار  نمايندگان   مجلس سوي  انتخابات 
کميسيون شوراها با استقبال خوبي از سوي نمايندگان مواجه شده  
و بخش اعظمي از کليات و جزئيات اين طرح در اين کميسيون به 
تصويب رسيده است.وي با بيان اينکه اين طرح همانند ساير طرح ها 
موافق و مخالفاني را خواهد داشت که طي روزهاي آينده براي به 
تصويب رسيدن به صحن مجلس خواهد آمد، افزود: استاني شدن 
انتخابات مجلس يکي از طرح هاي قديمي است که طي ساليان 
 سال در ادوار مختلف مجلس توسط نمايندگان و شوراي نگهبان به 
سر انجام نرسيده است.عضو هيئت رئيسه کميسيون اصل 90 مجلس 
با اشاره به اينکه يکي از مزيت هاي طرح استاني شدن انتخابات 
سطح مجلس از امور روزمرگي و مشکالت منطقه اي به سطوح 
ملي و فرااستاني تغيير خواهد داد، بيان کرد: مشکالت منطقه اي 
به پارلمان محلي سپرده خواهد شد و نمايندگان از امور جزئي به 
امور کالنتر در حوزه قانون گذاري و نظارت احسن بر اجراي قوانين 
خواهند پرداخت.خجسته با بيان اينکه نبايد در اين طرح نقطه اتصال 
حاکميت با مردم قطع شود خاطرنشان کرد: اين طرح منجر به تقويت 
شوراهاي محلي و به زير صفر رسيدن تخلفات انتخاباتي و اجراي 
صحيح وظايف نمايندگي، نماينده در حيطه نظارتي و قانون گذاري 

در مجلس را در پي خواهد داشت.

سردارحاجيزاده:

 پول سعودي ها در امنيت زدايي 
از کشور، بي ثمر بوده است

فرمانده نيروي هوافضاي سپاه گفت: پول سعودي ها در امنيت زدايي 
از کشور، بي ثمر بوده است.به گزارش گروه دفاعي خبرگزاري تسنيم 
سردار امير علي حاجي زاده در مراسم کنگره ملي سرداران و 1400 
شهيد خط شکن شهرستان فالورجان با تاکيد بر دشمني دشمنان 
عليه نظام اسالمي گفت: در طول انقالب شيوه هاي دشمني دشمنان 
متنوع بوده به طوري که در دهه اول از جنس نظامي و جنگ بوده 
و امروز نبرد رواني در دستور کار دشمن است و اينکه امروز دشمن 
در فکر تهاجم نظامي نيست حاصل زحمات شبانه روزي رزمندگان 
اين مرز و بوم است.وي افزود: پول هاي بادآورده سعودي ها، امارات 
و رژيم صهيونيستي در امنيت زدايي از کشور کامال بي ثمر بوده 
است و به طور کامل در سال جاري 77 عمليات دشمنان تنها در 
مرزهاي غرب و شمال غربي خنثي شد و امروز رزمندگان طوري 
عمل کرده اند که دشمن را در راه رسيدن به اهدافش عقيم شدند.
فرمانده نيروي هوافضاي سپاه با مقايسه جنگ تحميلي و جنگ 
اقتصادي امروز گفت: به دليل اينکه ملت ايران امروز در موضع قدرت 
هستند، جنس تهديد امروز نظامي نيست و در حوزه عمليات رواني 
است و هدف دشمن اين است که ملت را مغلوب خود کند و در 
همين ارتباط مي بينيم که دشمن قرارگاه نبرد اقتصادي را ايجاد 
 کرده و در رأس آن وزارت خزانه داري آمريکا قرار دارد و مجموعه اي 
از نهادهاي آمريکايي و کشورهاي همپيمان به آمريکايي ها در اين 
قرارگاه کمک مي کنند.حاجي زاده اظهار داشت: رئيس جمهور 
 آمريکا با تبليغات وسيع از برجام خارج مي شود و تحريم ها را 
به صورت مرحله اي باز مي گرداند و به نوعي قصد دارد ملت را مرعوب 

عمليات رسانه اي خود کند.

»

آصفي:

 تصور دستيابي 
به سازوکار مالي با اروپا 
ساده انگاري است
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حجتاالسالمرستمي:

 نبايد به ضدانقالب در دانشگاه 
تريبون داده شود

رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها گفت: نبايد به 
ضدانقالب در دانشگاه تريبون داده شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، حجت االسالم مصطفي در 
جمع اعضاي تشکل هاي دانشجويي با اشاره به شرايط امروز کشور و جهان 
گفت: همانطور که رهبر معظم انقالب هم فرمودند ما در پيچ تاريخي قرار 
داريم، االن زماني است که جريان سلطه در ضعف قرار گرفته و اگر در 
اين مرحله هم نتواند ايران اسالمي را زمين  بزند ديگر نظام ما مهارنشدني 
است و اگر هم بتواند ايران را زمين بزند علناً براساس طراحي هايي که 

کرده به شکست موردي اکتفا نخواهد کرد.
وي با بيان اينکه در چنين شرايطي وظيفه همه ما مقابله با دشمن است 
و بايد به اندازه توان خود و با ابزاري که در اختيار داريم با دشمن مقابله 
کنيم تأکيد کرد: ما متکي به يک قدرت اليزال هستيم و اين منبع قدرت 
خداوند است؛ ما اگر به اين قدرت متصل شويم مطمئناً نتيجه خواهيم 
گرفت و ممکن است مسئله يک محمد بن سلماني را که فقط سال 
گذشته ۲ ميليارد دالر براي ايجاد ناامني در ايران هزينه کرده بود را با 

يک خاشقجي وهابي حل کند.
وي با بيان اينکه دانشجويان و اعضاي تشکل هاي دانشجويي بايد خود 
را وسط ميدان ديده و ميدان را هم حساس ببينيد. آنها بايد خودشان 
را وسط درگيري ها بدانند و در هر حالي که هستند بايد آن را مهم ترين 
سنگر بدانند و براي آن بجنگند، گفت: امروز طيف وسيعي در دانشگاه 
مقابل ما قرار دارند که در زمان خطر ممکن است به سمت مسير اشتباه 
بروند، کار ما بايد روي اين طيف متمرکز شود.رستمي گفت: ما نبايد 
به رقيب فرصت بدهيم، نبايد در دانشگاه به کساني که مخالف انقالب 
هستند تريبون داده شود، افراد ضد انقالب حق ندارند با امکانات انقالب 

عليه نظام و انقالب تبليغ کنند.

حاجيدليگاني:

استيضاح ظريف تقديم هيئت رئيسه 
مجلس شد

نماينده مردم شاهين شهر در مجلس از تقديم طرح استيضاح وزير امور 
خارجه به هيئت رئيسه مجلس خبر داد.حسينعلي حاجي دليگاني در 
گفت وگو با خبرنگار مهر، از تقديم طرح استيضاح محمدجواد ظريف 
وزير امور خارجه به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالمي خبر داد.
وي ادامه داد: اين استيضاح به امضاي ۲4 نفر از نمايندگان مجلس 

شوراي اسالمي رسيده است.

سرلشکر باقري: دشمن هيچ گاه به فکر حمله مسلحانه به ايران نخواهد افتاد
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: دشمن هيچگاه به فکر حمله مسلحانه به 
ايران نخواهد افتاد.به گزارش خبرگزاري مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقري 
در يازدهمين همايش فرماندهان نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران 
 با عنوان "ارتش انقالبي" با گراميداشت سالروز صدور فرمان امام خميني )ره( 
مبني بر تشکيل بسيج و نيز هفتم آذرماه، روز نيروي دريايي ارتش، انقالب 
اسالمي را حادثه اي استثنايي که تحول اساسي در امور راهبردي ، سازماندهي 
و نحوه اداره کشور ايجاد کرد ناميد و اظهار کرد: پيروزي انقالب اسالمي عاملي 
شد تا ارتشي که در دوران پهلوي عمدتا منافع استکبار جهاني را تامين مي کرد، 
وظيفه دفاع از آرمان هاي انقالب، مردم و حفظ تماميت ارضي کشور و منافع 
ملي را بر عهده گرفته و در طول 40 سال گذشته ماموريت هاي واگذار شده را 
به خوبي به انجام رساند.وي با بيان اينکه آمريکا با وجود آنکه در گذشته پشتيبان 
ارتش بود، اما پس از انقالب بزرگ ترين دشمن ملت ايران شده است، تصريح 
کرد: جانفشاني هاي دالور مردان در هشت سال دفاع مقدس و نحوه رزم جانانه 
آنها عاملي شد تا  قدرت هاي فرا منطقه اي و آناني که ممکن است روزي در 
ذهن شان روياي تهاجم به کشور ما را داشته باشند به تاريخ دفاع مقدس رجوع 
کنند تا  بفهمند ملت ايران با دست خالي با دشمن جنگيد و پيروز شد.باقري با 
تاکيد بر آمادگي نيروهاي مسلح براي مقابله با هر گونه تهديد ناشي ازحضور مرزي 
دشمنان، افزود: قدرت هاي بزرگ جهان به اين نتيجه رسيده اند  جنگ نظامي 
با ملت ايران راه به جايي نخواهد برد. ما تهديدي از کشورهاي همجوار احساس 
نمي کنيم و به ياري خداوند متعال و برکت وجود ارتش و ساير نيروهاي مسلح 
و هوشمندي و بصيرت مردم، دشمن هيچ گاه به فکر حمله مسلحانه به ايران 

نخواهد افتاد.وي آمادگي در هنگام صلح را عامل ايجاد بازدارندگي دانست و با 
بيان اينکه تداوم اين آمادگي در هنگام جنگ موجب پشيماني و شکست دشمن 
خواهدشد، گفت:  ما بايد به گونه اي عمل کنيم که فکر آغاز جنگ حتي به ذهن 
دشمنان خطور نکند، تا ملت و دولت در آرامش به زندگي، برنامه ريزي و توسعه 
کشور بپردازند.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح با اشاره به فرمايشات مقام معظم 
رهبري )مدظله العالي( پيرامون اينکه رزمندگان فلسطيني با دست خالي طي دو 
 روز جنگ را پايان دادند و عامل شکاف و دو دستگي در کابينه صهيونيست ها 
شدند، گفت: يقينا نيروهاي مسلح ما از يک نيروي چريکي زيرزميني به مراتب 
قوي تر هستند و با تداوم برنامه ريزي و آمادگي هاي موجود، دشمن در صورت 
تهاجم به کشور، در کمتر از 48 ساعت سيلي محکمي دريافت و ميدان جنگ 
را با سرافکندگي ترک خواهد کرد.وي "ارتش انقالبي" را  ارتشي دانست که 
بر اساس اهداف و آرمان هاي جمهوري اسالمي با رويکرد حفظ استقالل و 
تماميت ارضي کشور، خود را سازماندهي کرده است  و تصريح کرد: امروز 
نيروهاي مسلح بويژه نيروي زميني ارتش براي مقابله با انواع تهديدهاي محتمل 
دفاعي و ديگر توطئه هاي استکبار جهاني بايد  همچنان آماده باشند.باقري با 
اشاره به راهبرد نظام سلطه و صهيونيسم در توليد و ترويج تفکر تکفيري در 
 جوامع اسالمي، گفت: استکبار جهاني با بررسي تفکر اسالمي در سال هاي اخير 
درصدد برآمد تفکر تکفيري را توسعه دهد و عده اي از مسلمانان را با اين تفکر 
باطل به جان يکديگر انداخت و توان و انرژي بسياري که مي بايست در مقابله 
با رژيم جعلي و غاصب صهيونيستي هزينه شود، از اين طريق صرف شد.وي 
افزود: تفکر تکفيري براي مقابله با تفکر وگفتمان انقالب اسالمي شکل گرفته 

است و وجود تفکرات ضد انقالبي در کشور هاي ديگر همچون افغانستان نيز 
به دليل عالقه استکبار به آنها نبوده بلکه مي خواهد از آن ها به عنوان بازوان 
اجرايي خود استفاده کند.باقري واگذاري مسئوليت تامين امنيت مرزهاي مشترک 
کشور با افغانستان در استان هاي خراسان رضوي و خراسان جنوبي را فرصتي 
براي نقش آفريني هاي نوين نيروي زميني ارتش توصيف و خاطرنشان کرد: 
افغانستان کشوري است که دچار برخي از نگراني ها و نا امني هاست و ممکن 
است اتفاقاتي در مرزهاي مشترک به وجود آيد که با استقرار نيروي زميني و 
ايجاد استحکامات و برنامه ريزي هايي که صورت مي گيرد، ان شاءاهلل امن ترين 
مرزها را در اين منطقه داشته باشيم.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح در ادامه 
با اشاره به تجارب مناسب ارتش در مقابله با تهديدات و اهميت به کارگيري آن 
در ماموريت هاي آينده، تصريح کرد:  نسل امروز و فرداي فرماندهان نيروي 
زميني که براي آينده تربيت و آماده مي شوند کار بسيار سخت و پيچيده اي 
را در پيش داشته و خدا را شاکريم که نيروي زميني ارتش با درک و فهمي 
عميق به جايگاه مهم خود در عرصه تامين امنيت کشورو مقابله با تهديدات 
واقف است.وي با تاکيد بر اهميت رويکرد تحولي و توسعه و تعميق آن در نيروي 
 زميني ارتش ، يادآور شد : اين موضوع نيازمند کار جهادي و انقالبي است و در 
روش هاي آموزش و نبرد بايد تکيه بر خالقيت و نوآوري داشت تا در ميدان هاي 
 مقابله و جدال با دشمن کمترين هزينه و تلفات به نيروهاي خودي وارد شود .

 باقري در پايان ارتقاي مهارت و سطح دانش فرماندهان در سطوح راهبردي ، 
تاکتيکي و عملياتي را امري مهم توصيف و بر لزوم برنامه ريزي هدفمند و 

متناسب با نيازهاي روز در اين عرصه تاکيد کرد.

 سفير اسبق ايران در فرانسه گفت: تصور دستيابي به سازوکار مالي با اروپا ساده انگاري است. 
حميد رضا آصفي  در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص چرايي تعلل اروپا در ارائه کانال ويژه مالي 
)SPV( جهت تداوم همکاري با ايران و حفظ برجام اظهار داشت: اينکه چرا اروپايي ها تاکنون در ارائه اين 
برنامه تعلل داشتند چند عامل دارد، يکي از آن عوامل مي تواند دليل فني و پيچيدگي اين موضوع باشد 
 يا يکي ديگر از اين داليل مي تواند وحشت اروپا از آمريکا باشد يعني اروپا به خاطر روابط گسترده اي 
که با آمريکا دارد نگران است که مورد توبيخ يا تحريم از طرف آنها واقع شود.وي ادامه داد: اگر 
بخواهيم واقع بينانه نگاه کنيم اروپايي ها در صورتي که الزم باشد بين ايران و آمريکا يکي را 
انتخاب کنند قطعا آمريکا را انتخاب خواهند کرد و ما بايد اين نکته را مدنظر داشته باشيم که اروپا 
و آمريکا با يکديگر اختالف بنيادين و کالن ندارند بلکه امروز آنها بر سر تامين منافع با يکديگر 
دچار برخي اختالفات شده اند.وي با بيان اينکه اروپا مصمم است بدون پرداخت هزينه اي برجام را 
حفظ کند، اظهار کرد: اروپا براي حفظ برجام داراي اراده اي حداکثري نيست و اين واقعيتي است 

که ما بايد به آن توجه داشته باشيم و اين يک اشتباه است که تصور کنيم اروپا در اين مسير ما 
را همراهي خواهد کرد.آصفي تصريح کرد: اين ساده انگاري است که ما تصور کنيم به يک ساز 
و کار مالي با طرف اروپايي دست پيدا خواهيم کرد چراکه اگر اروپايي ها اراده اي در اين خصوص 
داشتند از ماه ها پيش بايد نسبت به آن فکر مي کردند. شما ببينيد اروپايي ها قبال اينطور گفته 
بودند که تا پيش از چهار نوامبر اين ساز و کار را اجرايي خواهند کرد اما امروز خانم موگريني 
مسئوليت طراحي و اجرايي کردن اين موضوع را از سر خود باز مي کند و آن را بر دوش وزراي 
خارجه سه کشور اروپايي حاضر در برجام قرار مي دهد که اين موضوع جاي نگراني و البته تامل 
دارد.وي با بيان اينکه به نظر من در ميان مسئوالن سياست خارجي تعللي نسبت به اروپايي ها 
ديده نمي شود، افزود: دوستان ما در دستگاه ديپلماسي نهايت تالش خود را به کار بسته اند و 
تا زماني که اروپايي ها در خصوص ارائه برنامه مالي به نتيجه دقيق و منسجمي نرسيده باشند، 

ارزيابي مشخصي از خود نسبت به آن ارائه نمي دهند.

رئيسمجلس:

اشتباهات عربستان بي جواب نمي ماند
رئيس مجلس شوراي اسالمي گفت: اشتباهات عربستان 
بي جواب نمي ماند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، علي 
الريجاني در مراسم اختتاميه سي و دومين کنفرانس بين المللي 
وحدت اسالمي با بيان اينکه در زمينه وحدت اهميت و 
ضرورت آن صحبت هاي زيادي شده است، گفت: امروز 
تحرکاتي در منطقه و کشورهاي اسالمي وجود دارد که بايد 
ماهيت آن را شناخت.وي افزود: چند سالي است که اين 
تحرکات يک به هم ريختگي امنيتي در منطقه ايجاد کرده 
است و اين ناامني ها و تحرکات ريشه در اختالف شيعه و 
سني ندارد چراکه سال ها در همين کشورها مسلمانان در 
آرامش با يکديگر زندگي مي کردند.الريجاني اين بحران ها 
را ناشي از خلق برخي جريانات تندرو و تروريستي دانست 
و ابراز کرد: مشخص است اين جريان هاي افراطي و تندرو  
کجا درست مي شوند،  اينان داعيه خالفت و اصالت اسالمي 
دارند تا از اين طريق انرژي کشورهاي اسالمي را مستهلک 
کرده و کشورها و نظاميان آنان را دچار فرسودگي  کنند.رئيس 
مجلس بيان داشت: مسئله ديگر مسابقه تسليحاتي است 
که در منطقه راه انداختند، از اين طريق حجم زيادي سالح 
وارد منطقه مي شود که امري طبيعي نيست، امنيت منطقه 
به اين همه سالح نياز ندارد که کشورهاي بسيار کوچک سه 
برابر گستره خود سالح بخرند درحالي که قدرت استفاده از آن 

را ندارند. آمريکايي ها دنبال منافع و دنبال سرقت با پوشش 
ديگري هستند.وي افزود: ترامپ شفافيتي در سخنان خود 
دارد که ماهيت آمريکايي ها را نشان مي دهد و مي گويد 
نمي توانيم با کشوري که در يمن جنايت مي کند مي گويد  
دست ندهيم چون به ما پول مي دهد.الريجاني بابيان اينکه 
دشمنان امروز هدفي جز آشفته کردن منطقه ندارند، گفت: 
آشفتگي هاي موجود امنيت منطقه را به مخاطره انداخته 
است. نکته ديگر صف کشي جديدي است که در منطقه 
به وجود آمده است، صف هاي موجود آرايش جديدي در 
منطقه ايجاد کرده که شرايط طبيعي منطقه نيست. مردم 
و سياسيون مي دانند که هدف جدي دشمنان قدرت بخشي 
به اسراييل در منطقه است.وي با بيان اينکه پشت همه اين 
طراحي ها مجموعه اي از تحوالت وجود دارد ماهيت اين 
تحوالت چيست؟ آيا اختالفات دو کشور است. ايران که به 
آل سعود کاري ندارد اگر هم مخالفتي مي کند در زمينه 
جناياتي است که در يمن رخ مي دهد، افزود: اوايل انقالب 
نيز اشتباهاتي انجام داده بودند، آنان به جاي خوشحالي از 
پيروزي انقالب ايران، صدام را تحريک کردند تا عليه ما 
جنگ کند. زماني که مرحوم هاشمي رفسنجاني رئيس 
جمهور وقت بودند مسئول امنيتي عربستان اين نکته را 
گفت که ما دو اشتباه درباره ايران انجام داديم؛ نخست اينکه 

به صدام در جنگ عليه ايران کمک مالي 40 ميليارد توماني 
کرديم و ديگر اين که جريان تروريستي طالبان بود که 
عليه ايرانيان به وجود آورديم؛ امروز هم اشتباهات مضاعف 
مي کنند راه غلط مي روند نبايد از ايران توقع داشته باشند 
که امروز آن ها را تاييد کنيم.وي با اشاره به اينکه ايران در 
دوران جنگ اشتباه عربستان را تالفي نکرد و اشتباه او را 
ناديده گرفت، ابراز کرد: امروز اشتباه عربستان بي جواب 
نخواهد ماند و کساني که در کنار آمريکا قرار مي گيرند و 

عليه ايران توطئه مي کنند  بايد مراقب رفتارشان باشند.
وي افزود: ما از مقاومت حمايت مي کنيم و اجازه نمي دهيم 
معامله قالبي قرن شکل بگيرد دشمني امروز مستکبران نيز 
به خاطر آن است که ما در مقابل آنان ايستاده ايم. امروز 
کشورهايي که نخست وزير بدبخت رژيم صهيونيستي را به 
کشور خودشان دعوت مي کنند، کشورهايي هستند که 
خودشان را به دشمن ارزان عرضه مي کنند و اين ننگي 

براي آنان محسوب مي شود.
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آگهي فراخوان مناقصه عمومي شماره 97-3-747 
 نوبت اول

شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب در نظر دارد كاالي مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاري مناقصه عمومي تامين نمايد.

لذا كليه شركتهايي كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالي مورد درخواست مي باشد مي بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهي فراخوان با مراجعه به سايت اينترنتي ذيل الذكر، نسبت به استخراج و 
تکميل "فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب" و ارسال آن به همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابي كيفي )براي معامالت كمتر 

از بيست برابر نصاب معامالت متوسط( به آدرس پستي مندرج در فراخوان اقدام نمايند.
WWW.NISOC.IR  مزايده و مناقصه  مديريت تداركات و امور كاال  فرم پرسشنامه ارزيابي

كسب حداقل نمره 60 در ارزيابي كيفي جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان/سازندگان الزامي است.
ضمنا مبلغ تضمين شركت در مناقصه 198/033/450 ريال مي باشد.

آدرس پستي: اهواز - كوي فداييان اسالم )نيوسايد( - خيابان شهريور - مجتمع تداركات و امور كاال - ساختمان 102- اداره تداركات خريد كاالي داخلي - واحد برق و ابزار دقيق اتاق 17 كد پستي 
54579-61138 تلفن: 061-341-22471

درگاه اينترنتي مرتبط جهت رويت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فني و مقادير كاال:
WWW.SHANA.IR/WWW.NISOC.IR/WWW.IETS.MPORG.IR

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/10

شماره مجوز 1397.4399 خ ش: 97/9/7  

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران
هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران

آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيات مديره و بازرس، اتحاديه صنف توليدكنندگان قطعات و 
تعميركاران دوچرخه و موتورسيکلت شهرستان تهران )نوبت اول(

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف توليدكنندگان قطعات و تعميركاران دوچرخه و موتورسيکلت 
شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت بعمل مي آيد، از روز شنبه مورخ 
1397/9/17 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5 به مدت 15 روز )بدون احتساب ايام تعطيل( شخصا با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
» www.iranianasnaf.ir «، به هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي به نشاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر كوچه ارژنگ پالك يک ساختمان شهيد اسداله زاده سازمان 

صنعت معدن و تجارت استان تهران طبقه 9 اداره امور اصناف و تشکل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند.
شرايط داوطلبين: 1- تابعيت جمهوري اسالمي ايران   2- اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران    3- عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگي و افالس.   
4- نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر ) در اين خصوص استعالم مربوطه از سوي هيات اجرايي صادر مي شود.(   5- عدم اشتهار به فساد    6- داشتن حداقل 
مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيات مديره و بازرس اتحاديه )مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش(   7- حداكثر سن در زمان ثبت نام 
هفتاد و پنج سال    8- داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب  معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به 
غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مکان آن تغيير نيافته باشد.   9- وثاقت و امانت   10- داوطلبان حائز شرايط مکلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تکميل پرسشنامه و 

بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيري مربوطه را به هيات اجرايي ارائه نمايند.  
تبصره: الزم به توضيح است براساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده )5( قانون 
مديريت و خدمات كشوري در انتخابات هيات مديره اتحاديه هاي صنفي منوط به استعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمي پذيرش استعفاي كاركنان 

موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيات مديره اتحاديه الزامي است.
مدارك مورد نياز ثبت نام: 1- دو قطعه عکس 4*3 جديد.  2- يک برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن.  3- يک سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن.  4- يک 
برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.  5- يک برگ تصوير مدرك تحصيلي )حداقل ديپلم( به همراه اصل آن يا يک برگ تصوير اعتبار نامه )افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيات 

مديره اتحاديه مي باشند.(  6- كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
تاريخ انتشار: 97/9/7

خ ت: 97/9/7

آگهي مناقصه عمومي
)فراخوان ارزيابي كيفي(

به صورت دومرحله اي )97/17( - نوبت اول

شرکتآبوفاضالبروستايياستانتهران)شرکتدولتي(درنظردارد
نسبتبهانجاممناقصهتامينکاالواجرايکلکتوروخطانتقالفاضالب
روستايامامزادهداود)تهران(ازمحلاعتباراتعمرانيوارزشافزوده
فرمانداريشهرستانتهرانازطريقسامانهتدارکاتالکترونيکيدولت

)ستاد(باتوجهبهشرايطمندرجدراسنادارزيابيکيفياقدامنمايد.
حداقلپايهموردنياز5رشتهآبودارابودنگواهينامهتاييدصالحيتايمني

)HSE(ازسويوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعيالزاميميباشد.
برآوردپايه:12/348/411/918ريالميباشد.

لذاازواجدينشرايطدعوتبهعملميآيدتاساعت9صبحروزشنبهمورخ
1397/09/17جهتدريافتاسنادازطريقسامانهتدارکاتالکترونيکي

دولتبهآدرس:www.setadiran.irاقدامنمايند.
مهلتبررسي،تکميلوارائهمدارکارزيابيکيفيتاساعت9صبحروز
شنبهمورخ1397/10/01براساسشرايطمندرجدراسناد،صرفاازطريق

سامانهتدارکاتالکترونيکيدولتميباشد.
درصورتکسبامتيازارزيابيکيفي)حداقلامتياز65(توسطکميته
فنيبازرگانيازتاييدشدگانجهتارزيابيفنيوماليتوسطسامانه

دعوتبهعملميآيد.
مناقصه برنده عهده به چاپ نوبت دو در آگهي درج هزينه ضمنا

ميباشد.
تاريخانتشارنوبتاول:97/9/7
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/10

خت:97/9/7

شماره تقاضاجمع عدديموضوع مناقصهتعداد قلم

1- UNITED ELECTRIC" PRESSURE SWITCH, SERIES 120A
- DIFF. PRESSURE SWITCH MODEL J120K-367
- UNITED ELECTRIC" PRESSURE SWITCH HIGH TEMPERASURE 

3601-31-60-9750027

روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

)محمد جعفرنيا- رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي(

 كميسيون معامالت 
شركت آب و فاضالب روستايي استان تهران

شركت ملي نفت ايران
 شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب

)سهامي خاص(

97
/9
/7
-5

ت2
خ



خبر«

خبر«
فارغي:

   قيمت گذاري محصوالت غذايي 
بايد واقع بينانه شود

رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران گفت: مقرر 
شده سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، قيمت گذاري 
محصوالت غذايي را براساس واقعيت هاي موجود انجام دهد يا قيمت گذاري 
را به امور صنفي و تشکل ها بسپارد و بر فرآيند تعيين و اجراي آن 
نظارت کند.به گزارش ايرنا از اتاق ايران،غالمعلي فارغي با يادآوري 
بحث هاي مطرح شده در حوزه قيمت گذاري محصوالت کشاورزي 
و مواد غذايي افزود: مشکل اصلي فعاالن صنايع غذايي اين است که 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان قيمت ها را طبق 
واقعيت هاي موجود تعيين نمي کند و خواستار ارائه مستندهاي مؤثر 
بر قيمت نهايي محصول است درحالي که در شرايط کنوني بازار تهيه 
اين مستندها کار راحتي نيست.وي اظهارداشت: از آنجايي که اختالف 
ميان قيمت هاي تعيين شده از سوي سازمان حمايت و قيمت واقعي 
برخي از محصوالت بسيار زياد است، در جلسه ديروز کميسيون 
کشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران مقرر شد اين سازمان قيمت ها 
را واقع بينانه تعيين کند يا مانند قيمت گذاري تخم مرغ که به تشکل 
مربوطه واگذار شده، در بقيه محصوالت غذايي نيز قيمت گذاري را به 
امور صنفي يا تشکل هاي مربوطه واگذار کند.وي با تأکيد بر اينکه 
قيمت گذاري تشکل ها نيز قواعد مشخصي خواهد داشت، ادامه داد: 
در اين حالت، تالش مي شود قيمت گذاري نزديک به واقعيت هاي 
موجود تعيين شود اما سازمان حمايت به عنوان ناظر بر عملکرد 
تشکل ها در فرآيند قيمت گذاري و اجراي آن نظارت خواهد کرد.
رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران گفت: بخش 
عمده مشکالت قيمت گذاري در صنايع غذايي و محصول نهايي است.
به گفته وي، قيمت محصول نهايي مانند مرغ و گوشت قرمز پايين 
است يا همچون محصوالت لبني قيمت محصول نهايي با قيمت 

فرآورده خام همخواني ندارد. 

دادستان انتظامي مالياتي: 

 سازمان امور مالياتي عليه دو بانک 
اعالم جرم کرد

دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي گفت: به دليل عدم ارائه 
اطالعات مورد نظر طبق ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم 
توسط دو بانک، عليه آن ها به مرجع قضائي اعالم جرم کرديم.عباس 
بهزاد در گفت و گو با فارس،در رابطه با وضعيت دريافت اطالعات از 
دستگاه ها طبق ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم اظهار 
داشت: در اين راستا دو هفته پيش از دو بانک به مرجع قضائي به 
دليل عدم ارائه اطالعات حساب هاي بانکي اقامه دعوا کرديم.وي در 
رابطه با آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده دو بانک گفت: درخواست 
رسيدگي و اعالم جرم به قوه قضائيه ارسال شده و اقداماتي نيز در 
اين زمينه صورت گرفته است. بهزاد با بيان اينکه اطالعات ساير 
بانک ها دريافت مي شود و فقط اين دو بانک داده هاي مربوطه را 
ارائه نکردند، تصريح کرد: در حال حاضر بانک ها با همکاري بانک 
مرکزي اطالعات مورد نظر قانون را به سازمان مالياتي مي دهند. بهزاد 
در پاسخ به اين سوال که قبال اطالعات تسهيالت بانکي اشخاص 
در نظام مالياتي ثبت مي شد اکنون داده هاي مربوط به حساب ها 
و ساير بخش ها نيز اخذ مي شود گفت: با توجه به بسته مورد نظر 
قانون و نرم افزاري که ارائه مي شود اين اطالعات دريافت خواهد 
شد. وي افزود: تنها دادستان انتظامي مالياتي نيست که مي تواند 
در رابطه با اين مباحث اعالم جرم کند بلکه ساير نهادها اعم از 

بازرسي و ديگر مراجع نيز هستند. 

»

نماينده مجلس:

 با عرضه زعفران
  در بورس،حقوق 

زعفران کاران ديگر 
تضييع نخواهد شد 
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غزنوي:

 از ۱۶ مرداد اجازه آزاد سازي قيمت ها را 
به توليد کنندگان لوازم خانگي دادند

 سخنگوي اتحاديه توليدکنندگان لوازم خانگي مدعي شد: تخلفات ثبت شده 
در سازمان تعزيرات حکومتي هيچ کدام مربوط به توليدکنندگان لوازم خانگي 
 نيست.وي افزود:البته از 16 مرداد اجازه آزاد سازي قيمت ها را به توليد کنندگان 
اتحاديه  غزنوي سخنگوي  ،محمدرضا  تسنيم  گزارش  دادند.به  لوازم خانگي 
خريد  قدرت  کاهش  به  توجه  با  اکنون  گفت:  خانگي  لوازم  توليدکنندگان 
مردم بازار لوازم خانگي در رکود است اما قيمت اين لوازم نيز مناسب نيست.
وي افزود:کاهش توزيع از طرف توليدکنندگان به دليل کاهش 40 درصدي 
توليد در مقايسه با سال گذشته است.غزنوي گفت: به عنوان نمونه لباسشويي 
39/5 درصد در مقايسه با 6 ماهه نخست سال گذشته کمتر توليد شده است.

سخنگوي اتحاديه توليدکنندگان لوازم خانگي افزود:از خرداد تا کنون هيچ ارز 
چهار هزار و 200 توماني به توليدکنندگان لوازم خانگي اختصاص نيافته است.
وي گفت:تخلفات ثبت شده در سازمان تعزيرات حکومتي هيچ کدام به مربوط به 
 توليدکنندگان لوازم خانگي نيست.غزنوي افزود: فهرست محصوالت توليد کنندگان 
لوازم خانگي در سامانه 124 ثبت شده است مگر اينکه توليدکننده با اين 

سازمان به توافق نرسيده باشد. 

 سرگرداني مردم در بازار خودرو؛ 
هيچ کس پاسخگو نيست 

سکوت واحدهاي نظارتي در بازار بالتکليف خودرو و افزايش مدام قيمت ها باعث 
شده خريداران خودرو براي احقاق حقوق خود چاره اي جز شکايت و تجمع مقابل 
شرکت هاي خودروسازي نداشته باشند.به گزارش تسنيم ، چند ماهي است که 
موعد تحويل بسياري از خودروهاي داخلي و خارجي به مشتريان آغاز شده 
اما متأسفانه شرکت ها همانند روال گذشته خود خلف وعده کرده و خبري از 
 تحويل محصوالت آنهم در زمان مقرر نيست.نکته قابل توجه در اين خلف وعده ها 
درخواست مبالغ بيشتر از مردم است به نحوي که مشتري براي يک خودرو 70 
ميليون تومان پيش پرداخت داشته است اما شرکت نوسانات نرخ ارز و افزايش 
هزينه هاي توليد را بهانه کرده و از مشتريان مبالغ بيشتري براي دريافت خودرو 
طلب مي کند اين در حالي است که رقم هاي جديد اصاًل براي مردم قانع کننده 
و حتي به صرفه نيست. متأسفانه در اين شرايط هيچ يک از واحدهاي نظارتي 
هم پاسخگوي رفع مشکالت مردم نبوده و همچنان روزه سکوت را گرفته اند.
سکوت واحدهاي نظارتي در حالي ادامه دارد که خريداران خودرو براي احقاق 
حقوق خود چاره اي جز شکايت و تجمع مقابل شرکتهاي خودروسازي را ندارند 
و مدام با وعده هاي متعددي براي رفع مشکالت خود روبه رو مي شوند.به عنوان 
نمونه اخيراً مشتريان خودروي B30 بايد مابقي هزينه پيش خريد اين خودرو 

را مطابق با قيمت هاي جديد پرداخت کنند. 

وزير  به  گفت:  مجلس  در  پاکدشت  مردم  نماينده 
صنعت، معدن و تجارت به دليل اهمال در زمينه کنترل 
بازار خودرو و افزايش قيمت آن و دالل بازي اخطار 
مي دهم و نبايد هزينه سوءمديريت در شرکت هاي 
خودروسازي بر گردن مردم افتاده و از جيب مردم 
پرداخت شود.محمد قمي نماينده مردم پاکدشت در 
مجلس در گفت و گو با فارس در خصوص نابساماني 
در بازار خودرو و تقاضاي غيرمنطقي خودروسازان 

براي افزايش قيمت آن گفت:  کارخانجات خودروسازي 
ايران بايد از انحصار خارج شوند تا بتوانند رقابت کنند. 
البته اين رقابت در زمينه قيمت و کيفيت است.وي 
افزود: بايد شرايطي ايجاد کرد تا با ارائه تسهيالت 
الزم افرادي که صالحيت مالي و کاري دارند بتوانند 
به  آن  تبديل  و  خودروسازي  کارخانجات  ايجاد  با 
قطب هاي توليد اين صنعت در کشور و افزايش آنها 
ضمن حضور مؤثر اين افراد در گود اقتصاد خودرو 
منجر به باال رفتن توليد ناخالص ملي شود.نماينده 
مردم پاکدشت در مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد: 
کارخانه هاي ايران خودرو و سايپا در حالي به مردم 
خودرو آن هم با کيفيت پايين تحويل مي دهند که 
بايد چندين ماه و حتي يک سال قبل به حساب آنها، 
پول را واريز کرده و سپس با قيمتي که اصاًل واقعي 
نيست خودروي خود را که به هيچ وجه امکانات الزم 

را نداشته و به روز نيست تحويل گيرند.

قمي مطرح کرد:

 پرداخت هزينه  ريخت و پاش و سوءمديريت 
خودروسازها از جيب مردم

 وزير راه با اشاره به تمرکز برنامه هايش بر بخش مسکن، 
راههاي روستايي و فرعي، متنوع سازي منابع وزارتخانه 
گفت: حدود 400 طرح نيمه تمام در حوزه کاري ما وجود 
دارد که براي تکميل آنها 250 هزار ميليارد تومان نياز است 
که با بودجه ساالنه به اين سادگي ها قابل انجام نيست  
براي همين متنوع سازي منابع را طرح کرديم تا بتوانيم 
از منابع غير دولتي و بخش خصوصي استفاده کنيم و 
الزم است براي ترغيب بخش خصوصي مزيت هاي مالي 
و اقتصادي طرح ها را باال ببريم.به گزارش تسنيم ،محمد 
اسالمي وزير راه و شهرسازي افزود: توسعه کريدورهاي 
حمل ونقل و راه هاي اصلي ترانزيتي از اولويت هاي 
 ماست که قدرت ترانزيتي کشور و درآمد دولت را افزايش 
مي دهد که براي اين کار هم از ظرفيت هاي بخش 
خصوصي استفاده خواهيم کرد. وزير راه و شهر سازي 
توسعه حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي کشور را از 
اولويت هاي اين وزارتخانه اعالم کرد و افزود: توسعه 

افزايش  را  را  دولت  درآمد  کشور  ترانزيتي   ظرفيت 
مي دهد که به خودي خود توسعه و ساخت زيرساخت ها 
را تسهيل مي کند.اسالمي در باره ساخت بزرگراه تهران 
شمال هم گفت: دستورکارمان قطعه اول بزرگراه تهران 
شمال است که سريع تر به انجام برسد پيش بيني اين بود 
که تا پايان سال 97 کار اين بخش از بزرگراه تمام شود اما 
به علت شرايط خاص پروژه و شرايط آب و هوايي تا پايان 

خرداد ان شاء اهلل قطعه اول آماده خواهد شد.

وزير راه و شهر سازي:

 براي تکميل 400 طرح نيمه تمام 
به 250 هزار ميليارد تومان نياز است 

نماينده مردم تبريز:

60 هزار پرونده در نوبت دريافت ارز نيمايي براي واردات مواد اوليه هستند
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي 
گفت:  نزديک به 60 هزار پرونده ثبت سفارش 
براي دريافت ارز نيمايي براي واردات کاال در نوبت 
بانک مرکزي هستند.محمداسماعيل سعيدي 
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي 
در گفت و گو با فارس، گفت: تمرکز پرونده ها 
با ثبت سفارش  ارتباط  ارز در  براي تخصيص 
کاالهاي صورت گرفته در سامانه نيما باعث شده تا 
حدود 60 هزار پرونده در نوبت دريافت ارز معطل 
بمانند که البته وزير جديد صنعت عنوان کرده 
که مي خواهد در اين باره به استان ها تفويض 
اختيار کند. وي افزود:  اين رويه باعث شده تا 
کساني که براي دريافت ارز ۸ هزار توماني براي 
واردات مواد اوليه ثبت سفارش کرده اند، مدت 
طوالني در صف بمانند و اين مسئله مشکالتي 
نماينده مردم  است.  فراهم کرده  آنها  براي  را 
تبريز در مجلس شوراي اسالمي اظهار داشت: 
در بازديدي که از کارخانه توليد ظروف يکبار 
مصرف داشتم، در رابطه با افزايش قيمت اين 
ظروف سؤال کردم، رئيس کارخانه به من گفت   

بنا بوده که از طريق بورس، پتروشيمي ها به ما 
مواد اوليه با ارز 3 هزار و ۸00 تومان بدهند، 
با قيمت ارز 14  اوليه را  اما ما االن اين مواد 
هزار توماني تهيه مي کنيم.سعيدي خاطرنشان 
کرد: رئيس کارخانه در بيان علت اين موضوع 
گفت که پتروشيمي ها عنوان مي کنند که به 

شرطي مواد اوليه را با ارز 3 هزار و ۸00 تومان 
عرضه مي کنند که مواد اوليه در بورس حداقل 
اين  بايد خريداري شود و  به ميزان 100 تن 
در حالي است که کارخانه اي مثل کارخانه ما 
وي  دارد.  نياز  اوليه  مواد  تن  تا 10   5 حدود 
افزود: در نتيجه يک عده دالل تعدادي کارخانه 

و شرکت را به نام خود ثبت کردند و از اين طريق 
 مواد اوليه را از پتروشيمي ها در بورس با قيمت 
3 هزار و ۸00 تومان و با ميزان بيش از 100 
تن خريداري مي کنند و همين دالل ها اين مواد 
اوليه با ارز 3 هزار و ۸00 توماني را با ارز 14 
هزار توماني به کارخانجات عرضه مي کنند.نماينده 
مردم تبريز در مجلس شوراي اسالمي در پايان 
گفت: در مورد صنايع فوالد هم وضع به همين 
ترتيب است و مواد اوليه دراختيار توليدکنندگان 
رادياتور و... توسط فوالد مبارکه با قيمت ارزان 
در حالي قرار مي گيرد که به ميزان 100 تن 
و بيشتر خريداري کنند و پاي دالل ها به اين 
مسئله نيز باز مي شود و واسطه ها اين 100 تن 
را مي خرند و به شرکت هاي توليدکننده با قيمت 
آزاد به فروش مي رسانند و مأمور تعزيرات هم 
در بررسي قيمت ها قيمت بورس را مدنظر قرار 
مي دهد و وقتي توليدکننده عنوان مي کند که 
مواد اوليه خود را از دالل خريده، از وي قبول 
نمي کنند و دالل هم که فاکتور به کسي نمي دهد 

که توليدکننده سند داشته باشد. 

عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:با عرضه زعفران در بورس حقوق 
زعفران کاران ديگر تضييع نخواهد شد . منصور مرادي در گفت و گو با ايلنا اظهار کرد: با توجه 
 به اينکه بورس کاال مکاني است که معامالت در آن شفاف و با قيمت واقعي صورت مي گيرد، 
عرضه زعفران در اين بازار باعث خواهد شد خريداران خارجي با اطمينان بيشتري اقدام به 
خريد اين محصول کنند.وي افزود: با توجه به بسترهاي مناسبي که بورس کاال براي انجام 
معامالت کاالها در اختيار دارد، با اطمينان مي توان گفت عرضه زعفران در اين بازار باعث 
خواهد شد تا در کنار نظارت بر معامالت اين محصول، شاهد شفافيت قيمتي آن نيز باشيم.

نماينده مردم مريوان در مجلس  گفت: بورس کاال طي سال هاي گذشته فضاي شفافي را 
براي مبادله کاالهاي مختلف فراهم کرده و اعتقاد دارم معامله زعفران در اين بازار نيز مانع 
کشف کاذب قيمت ها شده و جلوي افراد سودجو را خواهد گرفت.عضو کميسيون برنامه، 

بودجه و محاسبات مجلس در خصوص امکان بين المللي شدن معامالت زعفران با برند 
ايراني به کمک بورس کاال، گفت: بورس کاال با توجه به ظرفيت هايي که دارد مي تواند در 
ترسيم رخدادهاي اقتصادي و آمارهاي تجاري در کشور و در نهايت تصميم گيري ها، به 
فعاالن اقتصادي کمک کند. بر همين اساس، به دليل اينکه زعفران مورد توجه خريداران 
خارجي است، مي توان اين محصول استراتژيک را از طريق بورس کاال در بازارهاي جهاني 
عرضه کرد.مرادي اظهار داشت: به طور يقين با عرضه زعفران در بورس کاال خريداران 
خارجي بيشتر به خريد اين محصول ترغيب خواهند شد. زيرا با توجه به اينکه بورس کاال 
مکاني براي انجام معامالت شفاف است، خريداران خارجي با اطمينان بيشتري اقدام به 
خريد اين محصول خواهند کرد تا ايران از طريق بورس کاال به تدريج  به مرجع قيمتي 

زعفران در دنيا تبديل شود.

 تعيين تکليف 30۱ مورد از امالک مازاد 
بانک مّلي ايران در هفت ماه ابتداي امسال

بانک ملّي ايران در هفت ماه ابتداي سال جاري تعداد 301 مورد از امالک و شرکت هاي 
مازاد تمليکي خود را تعيين تکليف کرده است.به گزارش روابط عمومي بانک ملّي ايران، 
در مدت مذکور تعداد 123 مورد مزايده از سوي اين بانک در راستاي اجراي سياست هاي 
خروج از بنگاهداري بانک ها، برگزار شد که 237 مورد از امالک بانک در اين مزايده ها به 
فروش رسيده اند.همچنين 33 مورد از امالک از طريق مذاکره و 31 مورد از طريق اقاله 
تعيين تکليف شدند که ارزش ريالي اين امالک در مجموع به بيش از دو هزار و 530 ميليارد 
و 457 ميليون ريال مي رسد.الزم به ذکر است، اين واگذاري ها با توجه به تاکيدات مقام 
معظم رهبري در بحث اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد داخلي و همچنين تاکيد دولت و 
در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور صورت گرفته 
و طي سه سال 94، 95 و 96 نيز تعداد 661 مورد از امالک مازاد بانک از طريق512 مزايده 
فروخته شده است که ارزش آن به پنج هزار و 609 ميليارد و 903 ميليون ريال مي رسد.

اين بانک با تشکيل کارگروه ويژه واگذاري، به طور جد فروش و واگذاري سهام شرکت هاي 
تحت پوشش و امالک مازاد ملکي و تمليکي خود را در دستور کار دارد و اکنون در بخش 

فروش امالک مازاد و تمليکي رتبه نخست نظام بانکي را داراست.

پيام مديرعامل بانک انصار به مناسبت 
فرارسيدن هفته بسيج

 فرارسيدن پنجم آذرماه، سالروز صدور فرمان تاريخي و راهبردي معمار کبير انقالب اسالمي 
را به آحاد ملت انقالبي و  حضرت امام خميني)ره( مبني بر تشکيل "بسيج مستضعفين" 
واليتمدار ايران به ويژه بسيجيان حماسه ساز و سلحشور تبريک عرض مي نمايم. بي شک اراده 
و تدبير حکيمانه امام راحل در پي ريزي شجره طيبه بسيج؛ اقدامي هوشمندانه و ژرف در پاسخ 
به نيازهاي انقالب و کشور بود که از همان ابتدا، ظهور قدرت بزرگ و سرنوشت سازي از بطن 
انقالب و مردم براي استحکام بخشي به نظام نوپا و ايجاد دژ تسخيرناپذير دفاعي جمهوري 
اسالمي برابر نظام سلطه و قدرت هاي استکباري را نويد بخشيد. بسيج به گواه حافظه تاريخي 
ملت ايران و کارنامه درخشان و الهام بخش خود طي 39 سال گذشته، حضور بالنده، مقتدر 
و مخلصانه خود در صحنه هاي حساس و تعيين کننده را نماد اقتدار، عظمت و بصيرت ملي 
و ضامن پيش روندگي انقالب و ميهن اسالمي قرار داده است که هشت سال دفاع مقدس و 
مجاهدت هاي سترگ و صادقانه پس از آن در حوزه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، 
علمي و به ويژه در عرصه سازندگي، محروميت زدايي و مردم ياري، تبلور معنادار آن به شمار 
مي رود. معجزه بسيج به پشتوانه فرهنگ و تفکر عاشورايي خود امروز فراتر از جغرافياي کشور در 
جبهه مقاومت اسالمي منطقه است و با تغيير معادالت و موازنه به نفع جبهه ضد صهيونيستي و 
 مقاومت ضد سلطه، امت اسالمي را به دروازه هاي تمدن نوين اسالمي رهنمون و افول قدرت هاي 
استکباري و فروپاشي سيطره جويي آمريکا و متحدان منطقه اي و فرامنطقه کاخ سفيد را مژده 
مي دهد. در روزهاي پر شور و شوق جشن ميالد پيامبر اعظم)ص( و فرخنده زادروز امام جعفر 
صادق)ع(، ياد و خاطره بنيانگذار بسيج حضرت روح اهلل)ره( و مقام شامخ شهيدان، آزادگان و 
ايثارگران حماسه ساز و مظلوم بسيجي از سنگرهاي دفاع مقدس تا جبهه مقاومت اسالمي و 
دفاع از حرم را گرامي مي دارم و همراه و هم نوا با آحاد مديران و کارکنان بانک انصار از خداي 
سبحان طلب مي کنم ملت بسيجي ما را تحت عنايات و الطاف خاصه حضرت ولي عصر)عج( و 
 منويات و رهنمودهاي نوراني ولي فقيه زمان مقام معظم رهبري و فرماندهي کل قوا امام خامنه اي 
عزيز)مدظله العالي( قدردان عطيه الهي بسيج قرار دهد و با استجابت دعاي امام به عرش پيوسته 

انقالب، همه ما را با بسيجي هاي مخلص و بي ادعا محشور فرمايد.

رئيس شوراي شهر ساري مطرح کرد:

لزوم توسعه پيشخوان هاي شهرنت در سراسر کشور
رئيس شوراي شهر ساري با اشاره به استقبال شهروندان و مشتريان شبکه بانکي از خدمات 
پيشخوان هاي شهرنت، بر لزوم توسعه آن در سراسر کشور تاکيد کرد.به گزارش مرکز ارتباطات 
و روابط عمومي بانک شهر، مسعود مدينه با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تنوع خدمات 
بانکي به مشتريان در پيشخوان هاي شهرنت، اميدواريم با مساعدت اين بانک خدمات به روز 
اين بانک بيش از پيش در شمال کشور نيز توسعه يابد.مدينه با اشاره به جايگاه بانک شهر 
در شبکه بانکي کشور، اظهار کرد : اين بانک در ارائه خدمات بانکي شيوه جديدي را در پيش 
گرفته که مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفته است.وي همچنين حضور بانک شهر را 
يک پشتوانه محکم براي مديريت شهرها و شهروندان دانست و گفت: اميدواريم شاهد گسترش 

خدمات بانک شهر در کالنشهرها و به خصوص شهرها کوچک باشيم.

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شرکت توليدي کيسه ستاره طاها )سهامي خاص(

به شماره ثبت 36673 و شناسه ملي 
10380522106

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فوق الذکر دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده که 
در ساعت 10 روز سه شنبه 1397/09/20 در محل قانوني شرکت به آدرس مشهدـ  بلوار خيام شمالي بعد از 

ميدان بهارستان ـ سمت چپ ـ 16 متري اول ـ ساختمان عابدي تشکيل مي گردد، حضور بهم رسانند .
دستور جلسه مجمع فوق العاده :

- الحاق به موضوع شرکت )ماده 2 اساسنامه(
تاريخ انتشار: 97/9/7

خ ش: 97/9/7

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت 
بيمارستان آريا )سهامي خاص( به شماره ثبت 

10526 و شناسه ملي 10100425160
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت 
که در تاريخ يکشنبه 1397/09/18 راس ساعت 13 در محل قانوني شرکت تشکيل مي گردد حضور به 

هم رسانند.
دستورجلسه:

غيرپزشکان  و سهام  )ممتاز(  پزشکان  تکليف سهام  تعيين  اساسنامه درخصوص  ماده 12  کلي  اجراي   -
)عادي(

تاريخ انتشار: 97/9/7
خ ش: 97/9/7

 آگهي مناقصه عمومي تك مرحله اي خريد تجهيزات 
" WEBER-RESCUE" هيدروليکي امداد و نجات وبر

WEBER-RESCUE موضوع مناقصه: مناقصه عمومي خريد تجهيزات هيدورليكي امداد و نجات وبر
1( مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به صورت مقطوع به ميزان 381/500/000 ريال مي باشد که مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 

بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانتنامه بانكي در وجه حساب مذکور و يا اوراق مشارکت بي نام باشد.
2( مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل 10 درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

3( نحوه تامين اعتبار پروژه: از محل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي اعتبارات تبصره 3 ماده 41 قانون ماليات بر ارزش افزوده سال 1396 )فروش گواهي دريافت اسناد خزانه 
اسالمي با تاريخ سررسيد 1399/06/25(

4( مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 1397/09/07 مي باشد. حداکثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پايان وقت اداري 
روز چهارشنبه مورخ 1397/09/21 مي باشد و کليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/09/22 در دفتر معاونت مالي و اقتصادي شهرداري يزد مفتوح مي شود.

محل انجام کار: شهر يزد
Yazd.ir محل دريافت اسناد: پايگاه اينترنتي شهرداري يزد به نشاني

قيمت فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 750/000 ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و کمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن 

مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تمامي متقاضيان مي بايست قبل از واريز وجه جهت خريد اسناد، با مراجعه به سايت yazd.ir فرم پيش خريد اسناد را دريافت و مطالعه نمايند.

در صورت عدم رعايت اين بند و واريز وجه، شهرداري نسبت به استرداد اين وجه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.
شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري يزد موضوع ماده 10 آيين نامه معامالت شهرداري هاي مراکز استان ها مي باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/7

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري يزدخ ش: 97/9/7          شناسه آگهي 301045

اهداي
خون

اهداي
زندگي

قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران
شعبه دوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان سرپل ذهاب

عضو ناظر شرکت ورشکسته سپيد فراز غرب به شماره 10128

آگهي تصديق و رد طلبکاران شرکت ورشکسته سپيد فراز غرب 
به شماره ثبت 10128

حسب ماده 35 ق.ا.ت.و هر کس نسبت به صورت رد و تصديق فوق اعتراض دارد ظرف بيست روز از انتشار 
آگهي حق دارد در دادگاه  صادرکننده حکم توقف )شعبه 15 حقوقي کرمانشاه( اقامه دعوي کند.

تاريخ انتشار: 97/9/7
خ ش: 97/9/7

آگهي دعوت سهامداران شرکت پارس خدمت 
چهارمحال )شماره ثبت 6524( جهت تشکيل جلسه 

مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده
بدينوسيله از کليه سهامداران يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي 
عادي شرکت پارس خدمات چهارمحال به شماره ثبت 6524 که در روز يکشنبه مورخ 97/9/25 راس 
ساعت 8 صبح و مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/9/25 راس ساعت 9 صبح در محل شرکت واقع در 
بلوار معلم خيابان شيخ محمد خياباني نبش کوچه 18 ساختمان مرواريد طبقه 2 واحد 6 تشکيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي: 1- انتخاب مديران 2- انتخاب بازرس 3- انتخاب روزنامه

دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده: 1- الحاق به موضوع فعاليت
تاريخ انتشار: 97/9/7

خ ش: 97/9/7

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
 شرکت توليد و تحقيقات ري نان سهامي خاص 

به شماره ثبت 168598 شناسه ملي 10102111130
بدينوسيله از کليه سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده شرکت که راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه 1397/09/19 به نشاني شهرري کيلومتر 1 جاده 

ورامين خيابان شهيد ميرعابديني پالك 6 منعقد مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- اتخاذ تصميم در مورد برون رفت از ماده 141 قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت
2- ساير موارد

تاريخ انتشار: 97/9/7
خ ش: 97/9/7

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول( 
 شرکت تعاوني مسکن مهر 28 کارگري اروميه 

به شماره ثبت 9301
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شرکت تعاوني مسکن مهر 28 کارگري 
اروميه راس ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 در محل احداث آپارتمان هاي 128 واحدي اين 
از عموم  تشکيل مي گردد.  ميرآباد )سايت طرزيلو(  اول جاده  وليعصر  واقع در شهرك  تعاوني  شرکت 
سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر 
در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي در 
صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر 
يا نماينده تام االختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عالوه بر راي 
خود حداکثر حق سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيحا اينکه 
وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از 
ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت 

وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت شرکت تعاوني به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/7

خ ش: 97/9/7
3008

مبلغ ادعايي نام بستانکاررديف
بستانکار

مبلغ تصديق شدهمبلغ رد شده

بانك صادرات شعبه ميدان 1
آزادي کد 2398 کرمانشاه

با استناد به ماده 
514 ق.ت و 32 

ق.ا.ت.ا.و

4/790/000/000 ريال-

4/790/000/000 ريالجمع کل

عضو ناظر شركت ورشكسته سپيدفراز غرب 
)سهامي خاص( - نظري

هيات مديره شركت

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي محمد صميمي با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي شده توسط دفتر 159 اصفهان ادعا نموده سند 
مالکيت ششدانگ پالك 108/1476- اصلي بخش 3 ثبت گرگان که ذيل ثبت 49794 صفحه 226 جلد 
348 به نام محمد صميمي ثبت و سند مالکيت دفترچه اي به شماره مسلسل 0717700 صادر شده به علت 
جابجايي نامبرده تقاضاي صدور المثني سند مالکيت را از اين اداره نموده است. از اين رو به استناد ماده 
120 - اصالحي آيين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت آگهي مي گردد تا هر کس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله ديگري انجام داده يا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ 
آگهي اعتراض کتبي خود را ضمن ارئه مدارك و مستندات به اين اداره تسليم نمايد در غير اين صورت پس 

از انقضاي مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکيت المثني اقدام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/9/7

خ ش: 97/9/7
م الف: 2139

 آگهي افزايش سرمايه صندوق حمايت از توسعه صنعت بذر گندم و جو کشور )سهامي خاص( 
به شماره ثبت 497388 و شناسه ملي 14006116775

در اجراي ماده 169 اليحه اصالحي قانون تجارت، به اطالع کليه سهامداران شرکت صندوق حمايت از 
توسعه صنعت بذر گندم و جو کشور مي رساند با توجه به تفويض اختيار مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1395/10/26 به هيات مديره اين صندوق در نظر دارد نسبت به افزايش سرمايه تا سقف 1014372550000 
ريال )منقسم به 101437255 سهم ده هزار ريالي( از طريق آورده نقدي اقدام نمايد لذا از کليه تشکل هاي 
يا  و  توليدکننده صنعت بذر گندم و جو کشور داراي مجوز و سهامداران فعلي متقاضي سرمايه گذاري 
افزايش سرمايه دعوت مي  گردد، حداکثر 60 روز پس از انتشار آگهي درخواست و مبلغ پيشنهادي خود را 
به دفتر صندوق ارسال تا پس از بررسي نقش آنها در توليد و رعايت حق تقدم اعضاي جديد و پس از اعالم 
تعداد سهام قابل خريداري به شماره حساب 797673808 نزد بانك کشاورزي به نام صندوق حمايت 
اقدامات  انجام  بانکي را جهت  بذر گندم و جو کشور واريز و اصل درخواست و فيش  توسعه صنعت  از 
بعدي به دفتر صندوق به آدرس تهران ميدان توحيد خيابان پرچم پالك 51 طبقه سوم تحويل يا به شماره 

66928418-021 نمابر فرماييد.
تاريخ انتشار: 97/9/7

خ ت: 97/9/7

آگهي دعوت مجمع عمومي موسس انجمن صنفي 
کارفرمايي واردکنندگان دام و فرآورده هاي خام 

دامي استان سيستان و بلوچستان
بدينوسيله به اطالع مي رساند اولين مجمع عمومي انجمن صنفي مذکور، روز يکشنبه مورخ 97/9/25 ساعت 
10 صبح در محل سالن کنفرانس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان به آدرس 

خ امداد، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان سيستان و بلوچستان برگزار مي گردد.
از کليه کارفرمايان عضو شاغل در صنف مربوطه دعوت مي  شود در جلسه مذکور شرکت نمايند.

دستورجلسه:
1- تصويب اساسنامه

2- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و بازرسان
3- انتخاب روزنامه کثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي انجمن

تاريخ انتشار: 97/9/7
خ ش: 97/9/7

هيات موسس

علي برقي - رئيس ثبت اسناد و امالك 
شهرستان گرگان

هيات مديرهرئيس هيات مديره

 هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر
 28 كارگري اروميه

هيات مديره بيمارستان آريا

تاسيسات لوله كشي
آب، شوفاژ و فاضالب

نصب موتورخانه
چيلر

کلي جزيي
09124954688

22128225-5677346597
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خ 

شركت توليدي كيسه ستاره طاها
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 مديرعامل آبفاي گيالن 
در جمع مسئولين کنترل کيفي اين شرکت: 

  خط قرمز آبفاي گيالن 
کيفيت آب است 

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
استان گيالن ، مديرعامل اين شرکت در جمع مسئولين کنترل کيفي 
آبفاي گيالن در سطح استان، خط قرمز را کيفيت آب عنوان کرد.سيد 
محسن حسيني رئيس هيئت مديره و مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره 
بهره بردار هستند توجه خاص  و فاضالب  اينکه شرکت هاي آب   به 
به حوزه کنترل کيفي به لحاظ حساسيت در موضوع کيفيت آب را 
از اهم برنامه هاي شرکت عنوان کرد و يادآور شد: انتظار مردم اين 
است که آب با کيفيت مطلوب به دستشان برسد، بنابراين خط قرمز 
شرکت، کيفيت آب است که بايد به صورت لحظه اي مورد ارزيابي 

وقفه  بي  تالش  از  تشکر  ضمن  گيالن  آبفاي  مديرعامل  قرارگيرد.  
به  منجر  ارائه عملکرد مطلوب که  در  کارکنان بخش کنترل کيفي 
ايجاد رضايتمندي از عملکرد شرکت نيز شده گفت: حساسيت روي 
موضوع کيفيت يک موضوع کشوري است، زيرا با سالمت مردم در 
ارتباط است و هماهنگي جهت بازديد اقشار مختلف از فرايند تصفيه 
آب، موجب آگاهي و اطالع از مشقات توليد آب سالم و نحوه  توزيع 
مي باشد.وي در ادامه گفت: موفقيت شرکت زماني است که اذهان 
عمومي سالمت آب شرب را باور داشته باشندبنابراين بهتر است در 
براي  نيز  مديران سطح شهرستانها  بخصوص  اقشار،  سطوح مختلف 

بازديد شهروندان از تأسيسات آب وفاضالب هماهنگي نمايند.

شهرستان

خبر

لباس سنتي دزفول رونمايي شد
دزفول- خبرنگار رسالت: 

لباس محلي مردم دزفول طي آييني با حضور فعاالن گردشگري و 
شهروندان در خانه تاريخي تيزنو رونمايي شد.

 ( دزفول  پژوهشگران  و  دوستداران  انجمن  مدير  آذرکيش،  محمد 
دزپارس( در اين آيين گفت: لباس سنتي زنانه و مردانه دزفول پس از 

2 سال تحقيق و پژوهش دوخته شد.
وي با بيان اينکه خوزستان تنوع قومي زيادي دارد، افزود: لباس هر قوم 
نشان از فرهنگ و اصالت آن است به همين دليل معرفي لباس مردم 

دزفول نيز براي نشان دادن اصالت و فرهنگ اين قوم ضروري بود.
مدير انجمن دزپارس اظهار داشت: براي ثبت ملي لباس سنتي مردم 
دزفول نيازمند استفاده بيشتر اين لباس در اماکن تفريحي و گردشگري 

هستيم.
لباس سنتي دزفول با همکاري معاونت فرهنگي شهرداري و انجمن 

دزپارس طراحي و دوخته شده است.

رئيس بهزيستي دامغان :

مسکن مهر و شهرک بوستان دامغان 
کمبود مهد کودک دارد

دامغان-خبرنگاررسالت:
 رئيس اداره بهزيستي شهرستان دامغان گفت: اين شهرستان در 
داشته  مهدکودک  کمبود  مهر  و مسکن  بوستان  محدوده شهرک 
افزود: در  ايجاد 2 مهد کودک است.محمود زحمتکش  نيازمند  و 
و  ندارد  اين شهرستان، هيچ کمبودي وجود  روستاهاي  مهدهاي 
تنها 2 مجموعه مهد در دامغان مورد نياز است.رئيس اداره بهزيستي 
شهرستان دامغان اضافه کرد: اين شهرستان داراي 21 مهد کودک 
هستند. فعال  روستاها  در  باقي  و  شهرها  در  مهد   16 که  است 
 زحمتکش گفت: خوشبختانه تمامي مهدهاي دامغان استاندارد هاي 
ورود  افزود:  دارند.وي  را  بهزيستي کشور  الزم طبق دستورالعمل 
ايجاد  سبب  دبستاني  پيش  از  قبل  کودک  مهدهاي  به  کودکان 
انگيزه تحصيل و آشنايي آنان با محيط تحصيل و مدرسه خواهد 
طبق  کودک  مهدهاي  واگذاري  شرايط  زحمتکش،  گفته  شد.به 
دستورالعمل هاي بهزيستي است و متقاضيان بايد مدرک مرتبط 

را داشته باشند.

تجليل از کارآفرينان برتر استان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:

دوازدهمين جشنواره تجليل از کار آفرينان برتر استان اصفهان با حضور 
مسئوالن کشوري و استاني برگزار و از افراد برتر تجليل شد.مدير کل 
اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان در دوازدهمين جشنواره  
تجليل از کار آفرينان برتر استان ، با اشاره به جنگ اقتصادي کشور 
و تحريم هايي که به تعطيلي و کاهش توليد در مراکز توليدي منجر 
شده است و بالطبع افزايش بيکاري و معضالت اجتماعي را به دنبال 
دارد، افزود:در اين شرايط بايد همه در کنار هم باشيم و سعي کنيم 
از جوانب مثبت بهره ببريم و از رويداد هاي مهم کارآفريني حمايت 
امسال  تابستان  بيکاري در  نرخ  نيرومند تصريح کرد:   کنيم.محسن 
 2 و4دهم درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزايش داشته است ؛ 
اين در حالي است که 3و5درصد به افرادي که به دنبال کار هستند 

افزوده شده است.
آقايان  در  تحصيلکرده  قشر  در  بيکاري  نرخ  اينکه  به  اشاره  با   وي 
21 درصد و در قشر تحصيلکرده هاي خانم 35 درصد است افزود: 
حمايت و گسترش کارآفريني مي تواند در اين شرايط به بهبود وضعيت 

کمک چشمگيري داشته باشد.

مدير کل ميراث فرهنگي اردبيل تاکيد کرد:

 لزوم معرفي گردشگري سالمت 
به عنوان برند ملي شمال اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل 
به ضرورت معرفي گردشگري سالمت به عنوان برند ملي شمال اين 
استان تاکيد کرد.نادر فالحي در ديدار با فرماندار بيله سوار اظهارکرد: 
گردشگري سالمت محوري ترين برنامه ما در شمال استان به ويژه در 
شهرستان بيله سوار است.وي به ضرورت مشارکت ادارات در اجراي 
برنامه هاي توسعه محور تاکيد کرد و افزود: اقدامات الزم براي ارائه 
برنامه هاي مفيد در اين زمينه تا يک ماه آينده انجام گرفته است.فالحي 
با اشاره به لزوم استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در اين زمينه بيان 
 کرد: اداره کل بخش خصوصي را بازوي ياريگر خود در اجراي برنامه ها 
و تقويت تاسيسات گردشگري مي داند.مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري استان ادامه داد: گردشگري يک حوزه فرابخشي 
است و رشد و پيشرفت در اين خصوص نيازمند همکاري دستگاه هاي 

مختلف و همراهي ويژه مردم است.
وي با اشاره به اينکه استراتژي جديد توسعه گردشگري استان در محور 
شمال به جنوب است، اضافه کرد: در تحقق اين سياست ضروري است 
تمامي حوزه ها پاي کار بوده و ياريگر ما باشند.فرماندار بيله سوار گفت: 
سمت و سوي جديد برنامه هاي گردشگري گوياي حاکميت نگاه توسعه 

محور در بخش گردشگري اردبيل است.

  ارائه خدمات توانبخشي 
به ۱۰۰ دخترکم توان ذهني درمرکز 

توانبخشي خيريه الزهراء دامغان  
دامغان-خبرنگاررسالـت:

مطلب  اين  بااعالم  دامغان  الزهراء  خيريه  مرکزتوانبخشي  مسئول 
گفت:مرکزتوانبخشي الزهراء دامغان فعاليت خودراازسال 13۸1آغازودرحال 
حاضرخدمات توانبخشي، آموزشي وپزشکي به 1۰۰ دخترکم توان ذهني 
دراين مرکز ارائه ميشود.فاطمه شاه محمدي افزود:دراين مرکزدختران 
ازکالسهاي آموزشي دررشته هاي  باالي 14سال  توان ذهني  کم 
 قاليبافي،خياطي ،گليم بافي،حصيربافي،فرشينه وکالسهاي هنري بهره مند
، گفتاردرماني،کاردرمان،فيزيوتراپي  چون  توانبخشي   وازخدمات 
روان درماني وخدمات پزشکي استفاده مي نمايند. وي بابيان اينکه 
درآينده اين مرکزگسترش مي يابداظهارداشت:ظرفيت اين مرکزدرحال 
حال حاضر1۰۰نفرمي باشدکه 5۰ دختربه صورت حضوري و5۰ دختربه 
پزشکي،آموزشي  ازخدمات  منزل  به  کارشناسان  مراجعه  صورت 

بهره مندمي باشند. وتوانبخشي 

رفع تصرف از اراضي دولتي به متراژ 
4۰ هزار مترمربع در شهرضا

شهرضا-خبرنگاررسالت:
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رساني راه وشهرسازي استان 
اصفهان، غالمرضا سبزواري رئيس اداره راه وشهرسازي شهرستان 
شهرضا در اين باره گفت: عوامل يگان حفاظت از اراضي اين اداره،  
مقدار 4۰ هزار مترمربع از اراضي دولتي واقع در شهرستان را که 
متصرفين اقدام به شخم و ايجاد شيار در آن کرده بودند را رفع 
تصرف نمود.وي ارزش ريالي اراضي تصرف شده را 6 ميليارد ريال 
عنوان کرد و اظهار داشت: اين اراضي پس از اطالع از تصرف ، 

بالفاصله رفع تصرف شده و به دولت بازگردانده شد. 

   شهردار خرم دره:

واحد زيباسازي نقش بسزايي در 
بهسازي منظر شهري و رفاه حال 

شهروندان دارد
خرم دره -خبرنگاررسالت:

به گزارش روابط عمومي شهرداري و شوراي اسالمي شهر خرم 
با  که  اي  در جلسه  دره  آرا شهردار خرم  نوري  مهندس  دره، 
برگزار  تاسيسات و زيباسازي شهرداري  نيروهاي واحد  حضور 
دره  خرم  شهر  که  هايي  ظرفيت  و  جايگاه  با  کرد:  اظهار  شد 
دارد، نيازمند تعريف پروژه هاي شاخص و ماندگار نه تنها در 
حوزه عمران و ساخت و ساز بلکه با رويکرد زيباسازي، ايجاد 

فضاي گفت و گو، تعامل و نشاط اجتماعي است.
مهندس نوري آرا در ادامه ضمن تشکر از اقدامات و پيگيري 
واحد زيباسازي افزود: در راستاي بهسازي منظر شهري و رفاه 
حال شهروندان، واحد زيباسازي نقش بسزايي در زيبايي شهر 
دارد. اين واحد در ماههاي اخير اقدام به فعاليتهايي از جمله 
بهسازي  و  تعمير  ها،  المان  و  روشنايي  تيرهاي  آميزي  رنگ 
مخازن زباله و مبلمان پارک، ساخت پلهاي فلزي کوچه هاي 
خيابان مالصدرا، شهيد کاظمي، دستغيب و هفده شهريور و... 

در سطح شهر کرده است.

 افتتاح کتابخانه روستاهاي ميرآباد 
و حسين آباد ناظر در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
 رئيس اداره کتابخانه هاي عمومي نيشابور از افتتاح کتابخانه هاي 
روستاي ميرآباد و حسين آباد ناظر اين شهرستان همزمان با 
هفته کتاب و با هدف ترويج فرهنگ کتابخواني و مطالعه خبر 
داد.محمدرضا مقدم پاشا گفت: مسئله کمبود کتابخانه به ويژه 
هاي  کتابخانه  اداره  که  است  جدي  مسئله  يک  روستاها   در 
 عمومي تالش مي کند با وجود محدوديت هاي پيش رو، کتابخانه هاي 
روستايي را گسترش دهد.وي اضافه کرد: اهميت وجود کتابخانه 
ارگان ها و  برکسي پوشيده نيست و وظيفه همه  در روستاها 
در  فرهنگي  فضاهاي  در گسترش  که  است  متولي  سازمانهاي 
 روستاها حداکثر توان خودرا به کار ببرند. دبير انجمن کتابخانه هاي 
اداره کتابخانه هاي  ادامه داد: ما در مجموعه  عمومي نيشابور 
محدود،  امکانات  وجود  با  کنيم  مي  تالش  شهرستان  عمومي 
خدمت رساني به روستاها را در اولويت قرار دهيم و با عنايت 
به اين موضوع کتابخانه هاي روستاهاي ميرآباد  و حسين آباد با 
همکاري اداره کتابخانه هاي عمومي، آموزش و پرورش و خيران 

عزيز نيشابوري  تجهيز و در هفته کتاب آغاز به کار کردند.

 در راستاي جشن دهه مبارک فجر برگزار مي شود

 مسابقات فوتسال رانندگان ناوگان 
حمل و نقل عمومي

اراک – خبرنگار رسالت:
 به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اراک، با 
مشارکت سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري، 
مسابقات فوتسال رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي گراميداشت 
دهه مبارک فجر با برگزاري 2 ديدار آغاز گرديد.در اولين روز از 
اين مسابقات با شعار راننده حمل و نقل عمومي سفير امنيت و 
آرامش و با حضور 1۰ تيم در دو گروه 5 تيمي قرعه کشي انجام 
شده و تيم ها به صورت دوره اي و هرهفته به مصاف يکديگر 
 خواهند رفت.مطابق برنامه ديدارهاي پاياني اين رقابت ها هم زمان 

با دهه مبارک فجر انجام خواهد شد .

با حضور مديرکل دفتر مطالعات پايه منابع آب ايران:

سامانه پيش بيني و هشدار سيل در 
شرکت آب منطقه اي هرمزگان 

موردبررسي قرار گرفت
بندر عباس-خبرنگاررسالت:

سيستم  ايران  آب  منابع  پايه  مطالعات  دفتر  مديرکل  حضور  با 
پيش بيني و هشدار سيل در شرکت آب منطقه اي هرمزگان در 
راستاي دستيابي به اهداف و سياست گذاري هاي پيش بيني و تعيين شده 

شرکت موردبررسي قرار گرفت.
در  هرمزگان،  منطقه اي  آب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
آب  منابع  پايه  مطالعات  دفتر  مديرکل  رابعي  فراز  نشست  اين 
ايران ضمن قدرداني از پيگيري هاي اين شرکت در دستيابي به اهداف 
و سياست هاي پيش بيني شده بيان کرد: اجراي اين طرح هاباهدف لزوم 
استفاده از تجهيزات، سامانه و سيستم هاي به روزصورت مي گيرد که 
نقش بسزايي در افزايش راندمان عملکردي دارد.وي در ادامه تصريح 
کرد: لزوم استفاده از سيستم پيش بيني و هشدار سيل در مديريت 
و برنامه ريزي منابع آب حوضه آبريز و جلوگيري از خسارات وارده 

از سيل مشخص و تعيين مي شود.
اين مقام مسئول با اشاره به اينکه هم اکنون در برخي از استان هاي 
کشور اين سامانه در حال استفاده است اظهار کرد: در برخي از استان 
کشور مانند استان هاي شمالي به دليل بارش هاي فراوان اين سيستم 
در حال استفاده است که به عنوان يکي از سيستم هاي بازدارنده از 

وقوع خسارات وارده از ريزش هاي جوي کاربرد فراوان دارد.

دبير شوراي فرهنگ عمومي کردستان:

طرح هاي حوزه کتاب با هدف تخفيف 
۲۵ درصدي به شهروندان اجرا مي شوند

سنندج-خبرنگاررسالت:
دبير شوراي فرهنگ عمومي کردستان در جلسه شوراي فرهنگ عمومي با اشاره به 
اهميت ارتقاي سرانه مطالعه در سطح استان استان گفت: يکي از برنامه هاي دولت 
در چند سال اخير، گسترش مکان نمايشگاه هاي کتاب در سطح کشور با هدف 
دسترسي سهل آحاد جامعه به تازه هاي نشر، تنوع زماني و حمايت از کتابفروشي ها 
است که به همين منظورطرح هايي از جمله عيدانه، تابستانه، پاييزه و زمستانه کتاب 
با تخفيف 25 درصدي کتاب به شهروندان اجرا مي شود.جالل قلعه شاخاني همچنين 
از مشارکت 35 کتاب فروشي سنندج در طرح کتابفروشي به وسعت ايران خبر داد و 
افزود: در قالب اجراي اين طرح، يارانه خريد کتاب با هدف ترويج فرهنگ کتابخواني و 
باال بردن سرانه مطالعه آحاد جامعه، از طريق کتابفروشي هاي سراسر کشور، مستقيماً 

به خريداران کتاب پرداخت مي  شود.

 مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
 از رعايت اصول پدافندغيرعامل 

در تاسيسات آبفا خبرداد 
اصفهان-خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه دبيران و رابطين پدافند غيرعامل فرمانداري ها و 
دستگاه هاي اجرايي استان گفت: در چند سال اخير پرداختن به اصول پدافند غيرعامل در تاسيسات سازه اي و 
غير سازه اي آبفا استان اصفهان با جديت دنبال شد بطوريکه طي قراردادي با نيروي انتظامي از اين ظرفيت به 
منظور مقابله با تهديدات احتمالي در تصفيه خانه آب باباشيخعلي استفاده مي شود.مهندس هاشم اميني  افزود:در 
چند سال اخير شرکت آبفا استان اصفهان به جهت اهميت اصول پدافند کمي و کيفي آب شرب  تدابيري در 
نظر گرفت اما با اين وجود در حال حاضر ميزان ذخيره آب سد زاينده رود حدود 126 ميليون مترمکعب است 
که به نوعي کمتر از 1۰ درصد ظرفيت حجم ذخيره سد محسوب مي شود.وي اعالم کرد::ظرفيت ذخيره حجم 
سد زاينده رود يک ميليارد و 4۰۰ ميليون مترمکعب است که هم اکنون 126 ميليون مترمکعب حجم ذخيره 
آن مي باشد اين در حالي است که از اين رقم ،5۰ ميليون مترمکعب آن نيز حجم رسوبات انباشته شده مي باشد 

پس در اين شرايط رعايت اصول  پدافند کمي آب شرب بسيار حائز اهميت است.

مدير کل صدا و سيماي مرکز کردستان : 

برخي تالش هاي غير حرفه اي رسانه اي موجب 
انحراف در مسير پيشرفت کردستان مي شود

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل صدا و سيماي مرکز کردستان در جمع خبرنگاران بابيان اينکه صدا و سيما در اجراي برنامه هاي 
گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي پيش رو است از برنامه ريزي هاي صورت گرفته از آذرپارسال 
تا کنون براي توليد و پخش برنامه هاي مختلف خبر داد و گفت: برنامه چهل چراغ، چهل سردار، کارنامه و 
مستند مشاهير و مفاخر از برنامه هايي است که در حوزه سيما توليد شده و تعدادي از آن ها در حال پخش از 
شبکه استاني است.ابوالقاسم امان الهي به برنامه هاي توليدي در حوزه راديو هم اشاره کرد وافزود: چهل بهار، 
ريگاي سه ربه رزي، روانگه، تي کوشه ران، در پرتو آفتاب، شنه ي زريبار و اخيو از جمله برنامه هايي است که 
در آن دستاورد هاي نظام اسالمي در چهل سال گذشته به آن پرداخته شده است.امان اللهي به اخالق، دين، 
آگاهي و اميد آفريني به عنوان 4 مولفه اصلي در راهبرد توليدات صدا و سيماي کشور، اشاره و تصريح کرد: 
از ابتداي انقالب تا کنون دشمن به دنبال تغيير اين چهار مولفه است البته برخي تالش هاي غير حرفه اي 

رسانه اي و اعمال سليقه هاي شخصي موجب انحراف در مسير پيشرفت استان مي شود.

استاندار اردبيل خبر داد:

 تامين اعتبار براي اجراي سد عنبران 
در روزهاي آتي 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت: عمليات اجرايي سد عنبران 
پيشرفت خوبي دارد و اعتبار مورد نياز براي اجراي 
سد عنبران در روزهاي آتي تامين مي شود.اکبر 
بهنامجو در حاشيه بازديد از سد عنبران در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: اين طرح نيازمند 3۰۰ ميليارد 
ريال اعتبار است و تالش مي شود در سفر رئيس 
جمهور اعتبار مورد نياز براي اين طرح اختصاص 
يابد.وي افزود: با تکميل اين طرح عالوه بر تامين 
آب شرب مردم، بخش گردشگري منطقه نيز رونق 
 خواهد گرفت.بهنامجو درباره طرح آبرساني نمين ، 
عنبران نيز گفت: ايستگاه پمپاژ اين طرح اجرايي 
شده و تالش مي شود خط انتقال آن هم بزودي 
 تکميل شود.استاندار اردبيل افزود: براي اشتغالزايي 
در بخش عنبران اقدام هاي خوبي شده و تسهيالت 
کم بهره هم براي متقاضيان پرداخت مي شود.وي 
بيان کرد: صنايع دستي عنبران شهره جهاني دارد 
و حمايت دولت از فعاالن صنايع دستي در سال 
هاي اخير بهتر شده است.بهنامجوتصريح کرد: 

احداث شبکه بهداشت و درمان عنبران نيز بزودي 
به نتيجه مي رسد.مديرعامل شرکت آب منطقه اي 
اردبيل نيز در اين بازديد گفت: سد عنبران با هدف 
کنترل سيالب ها ، تغذيه چاه ها و چشمه هاي 
پايين دست و تامين حقابه کشاورزان منطقه در 
دست اجراست.اصغر سليمان زاده ظرفيت آبگيري 
سد عنبران را يک ميليون مترمکعب عنوان کرد 
و گفت: اين سد از نوع خاکي با هسته رسي با 
تاج به طول 39۰ متر ، عرض هشت متر و ارتفاع 
پيشرفت  درصد  داراي 12  متر   21 پي  از  سد 

فيزيکي است.

 موج کتابخواني در کتابخانه هاي آستان قدس رضوي

مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري: 

پذيرش دانشگاه ها مرتبط با نياز جامعه نيست

حضور پررنگ مردم در برنامه ها از اهداف متعالي صدا و سيماي مرکز اصفهان

نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس:

اعتبارهاي فرهنگي، تناسبي با ظرفيت هاي کاشان ندارد

مشهد-خبرنگاررسالت:  
کتابخانه هاي آستان قدس رضوي در سراسر کشور هفته اي پُرکار 
را پشت سر مي گذارند. تجليل از اعضاي نمونه، برگزاري مسابقات 
ويژه کودک و نوجوان، اجراي زنگ کتاب در مراکز مختلف، برپايي 
بازديدهاي  نمايشگاه کتاب و برگزاري کارگاه هاي آموزشي در 
کتابخانه اي از جمله اين فعاليت هاست. معاون کتابخانه هاي آستان 
قدس رضوي از فعاليت هاي فشرده کتابخانه هاي اين سازمان در 

مشهد و شهرستان ها در طول هفته جاري سخن گفت و اظهار 
داشت: کتابخانه هاي آستان قدس رضوي در طول سال همواره 
در جهت ترغيب گروه هاي سني مختلف به کتاب و کتابخواني 
اقدامات مختلفي را انجام مي دهد که اين فعاليت ها در هفته کتاب 
به اوج خود رسيده است.حسين خسروي در ارتباط با کتابخانه 
آيت اهلل شيخ مجتبي قزويني واقع در خيابان طبرسي مشهد گفت: 
برپايي نمايشگاهي از آثار برتر، تقدير از برگزيدگان مسابقه نقاشي 

ويژه کودکان که به صورت حضوري در ايستگاه کودک کتابخانه 
کتاب،  بخش  در  کتابخانه  نمونه  اعضاي  از  تجليل  شد؛  برگزار 
ديداري شنيداري و کتابخانه گوياي رضوي؛ بازديد دانش آموزان 
از  بهره مندي  آموزشِي روش هاي  کارگاه  برگزاري  و  کتابخانه  از 
کتابخانه؛ مشارکت در برگزاري مراسم هفته کتاب در تعدادي از 
مدارس و خدمات ويژه در بخش امانت از برنامه هاي اين کتابخانه 

در هفته کتاب است.

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
 مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري گفت: 
و  تحصيلکرده  قشر  به  مربوط  استان  در  بيکاري  آمار  بيشترين 
فارغ التحصيالن دانشگاهي است و اگر دانشگاه هاي کشور براساس نياز 
جامعه دانشجو بپذيرند مشکل بيکاري کمتر مي شود. سيد حفيظ اهلل 
فاضلي در نشست با خبرنگاران با بيان اينکه استان چهارمحال و 

بختياري ظرفيت و پتانسيل هاي بسياري دارد که از آن ها استفاده 
نمي شود، اظهار داشت: حوزه گردشگري با وجود پتانسيل بسيار 
از جمله حوزه هايي است که بايد در جهت حل مشکالت آن گام 
برداريم.مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري بيان 
کرد: با برخي کارها در استان سرمايه گذاران از استان طرد مي شوندو 
پس از آن به دنبال جذب سرمايه گذار که مي رويم برخي از افراد با 

استفاده از اعتبارات استان در استاني ديگر سرمايه گذاري مي کنند.
فاضلي با بيان اينکه در سه حوزه تسهيالت براي اشتغالزايي پايدار 
در استان اختصاص داده شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 
22.5 ميليارد تومان براي اشتغالزايي به استان ابالغ شد که 13.5 
ميليارد آن به استان تخصيص داده شد که با تعامل بانک هاي عامل 

1۰۰ درصد اعتبارات در بحث مشاغل خانگي جذب شد.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
اهداف  از  يکي   : گفت  اصفهان  مرکز  سيماي  صداو  کل  مدير 
متعالي ما حضور پر رنگ مردم در صدا و سيما است که البته 
است.بهرام  شده  بيني  پيش  منظور  بدين  مدوني  هاي  برنامه 
عبدالحسيني در نشست خبري با اشاره  به گذشت بيش از سه 
ماه از تغيير مديرکل صدا و سيما وبرگزاري جلسات  متعدد به 

منظور نيل به اهداف اظهار کرد: در اين مدت محدود تغييراتي 
به منظور ابداع در برنامه هاي شبکه استاني حاصل شد که البته 
اين تغييرات گامي ابتدايي در مسير نيل به اهداف است.وي ادامه 
داد: در حال حاضر از نقاط هدف گذاري شده فاصله داريم به 
همين منظور با دعوت انديشمندان و فرهيختگان اتاق هاي فکر 
متعدد و شوراي راهبردي تشکيل شد که اميد داريم سر منشأ 

تحوالتي در صدا و سيماي مرکز اصفهان باشدمدير کل صداو 
سالگرد  چهلمين  گراميداشت  يادآوري  با  اصفهان  مرکز  سيما 
پيروزي انقالب اسالمي ادامه داد: برنامه هايي توليد و در جدول 
پخش قرار مي گيرد؛ مطابق اهدافي که در صدا و سيماي مرکز 
اصفهان تعيين شده تالش داريم از شخصيت هاي درون استان 

اصفهان بهره مند شويم.

کاشان - خبرنگاررسالت:
 نماينده مردم کاشان و آران و بيدگل در مجلس 
شوراي اسالمي گفت: اعتبارهاي فرهنگي اختصاص 
يافته، هيچ تناسبي با ظرفيت هاي ويژه کاشان 
ندارد که بايد با برنامه ريزي بهتر در تخصيص 
 اعتبارها، نسبت به بهره برداري از اين توانمندي هاي 
 ملي و بين المللي اقدام شود.  سيد جواد ساداتي نژاد  

در جلسه شوراي اداري شهرستان کاشان افزود: 
اين منطقه از نظر فرهنگ، تمدن و هنر زبانزد 
است و حتي بخشي از داشته هاي کشور در 
اين  بر  بوده که  کاشان  ها مديون  زمينه  اين 
اساس بايد مورد توجه بيشتري قرار بگيرد.وي 
فرهنگ  و  دين  مهد  کاشان  خطه  کرد:  بيان 
از  آن  هاي  ظرفيت  از  استفاده  بايد  و  است 

ساير  از  متفاوت  ايران،  کتاب  پايتختي  جمله 
نقاط باشد.شهردار کاشان نيز در اين نشست 
عنوان کرد: کاشان، خود کتابي بزرگ و پر از 
شکوه و تمدن با شخصيت هاي برجسته بوده و 
برگزيده شدنش به عنوان پايتختي کتاب ناشي از 
ظرفيت هاي گرانبهايي مانند نامداران، شاعران، 
عالمان، فقيهان، نقاشان، ستاره شناسان و ديگر 

مشاهير است.سعيد ابريشمي راد با بيان اينکه 
تا 25 سال آينده شاهد پايتختي کتاب ايران 
توسعه  بستر  گفت:  بود،  نخواهيم  کاشان  در 
در ساير حوزه ها مبتني بر فرهنگ است و در 
باور داشتن به اين مهم، رفتارهايمان  صورت 
نبايد نسبت به اين فرصت کتاب و کتابخواني 

بي تفاوت باشد.

 مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد اعالم کرد:

ثبت ۲7 هزار مورد مراجعات مردمي در کميته امداد 
کهگيلويه و بويراحمد 

فرماندار اسالمشهر:

ايجاد اشتغال، اقدامي زيرساختي در جهت مبارزه با 
معضالت اجتماعي است

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
فرماندار اسالمشهر گفت: ايجاد اشتغال در سطح 
شهرستان اقدامي ارزشمند و زير ساختي در جهت 
 مبارزه با معضالت اجتماعي بوده و در کاهش آسيب هاي 
اجتماعي نيز موثر خواهدبود.مسعود مرسلپور که 
در جلسه کارگروه شوراي اشتغال و سرمايه گذاري 
شهرستان سخن مي گفت با بيان مطلب فوق اظهار 
داشت: اعضاي اين کارگروه بايد به صورت جدي 
و مستمر پيگير اجراي مصوبات باشند چرا که در 
صورت اجرايي شدن تصميمات اين کارگروه بخشي 

از مشکالت ما در حوزه بيکاري حل خواهد شد.وي 
تواند سرمنشأ  مي  بيکاري  معضل  اينکه  بيان  با 
رفتن  باال  گفت:  شود،  جامعه  در  فسادها  برخي 
نرخ بيکاري در جامعه مي تواند امنيت اجتماعي 
را به مخاطره بيندازد.فرماندار اسالمشهر با اشاره 
به اينکه مسئوليت ايجاد اشتغال در شهرستان بر 
عهده اعضاي اين کارگروه است، افزود: ادارات و 
دستگاههاي شهرستان بايد زمينه تسهيل و تسريع 
در ايجاد فرصت هاي شغلي جديد در اسالمشهر 

را فراهم سازند.

دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران مسلمان:

مصوبه  اخير دولت نشان داد که بنزين هاي وارداتي 
استاندارد يورو 4 ندارند

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان گفت: مصوبه  زيست محيطي اخير دولت 
با عنوان " آيين نامه فني کنترل و کاهش آلودگي 
هوا موضوع ماده 2 قانون هواي پاک " نشان داد که 
بخش عمده اي ازبنزين هاي وارداتي دولت تدبير و 
اميد فاقد  استاندارد يورو 4 هستند.محمد عمراني  
در گفت و گو با " پايگاه خبري ميالد رسالت " با 
بيان اين مطلب افزود: تصويب نامه شماره  1۰۰6۰2 
سوم مهر ماه 1397 هيئت دولت بار ديگر نشان داد 

 که بخش عمده اي ازبنزين هاي وارداتي يورو 4 
نيستند اين در حالي است که از اولين روزهاي 
روي کار آمدن دولت دوازدهم وزير نفت و رئيس 
سازمان حفاظت محيط زيست مدعي بودند که 
 عامل اصلي آلودگي هواي تهران وکالنشهرها ، 
بنزين بي کيفيت توليد پتروشيمي ها بود و بايد 
براي کاهش آلودگي هوا، بنزين يورو 4 وارداتي 
جايگزين آن شود. ولي آنچه توسط پتروشيمي ها 
توليد مي شد بنزين نبود بلکه ماده اي افزودني به 

بنزين براي کاهش آلودگي آن بود.

 مدير درمان تامين اجتماعي گيالن خبرداد:

رشد ۱٨درصدي مراجعه به پزشکان 
 متخصص درمراکز ملکي 

تامين اجتماعي گيالن
رشت-خبرنگاررسالت:

در 6 ماهه نخست سال 97 با مراجعه بيش از 162هزار نفربيمار 
اجتماعي  تامين  ملکي  پزشکان متخصص درمراکز درماني  به 
گيالن شاهد نزديک به 1۸ درصد رشد نسبت به مدت مشابه 
تامين  درمان  مدير  نژاد  شهدي  است.دکتر  بوده  قبل  سال 
ماهه   6 در  داشت  اظهار  فوق  خبر  اعالم  با  گيالن  اجتماعي 
پزشکان  به  بيمار  نفر  هزار   ۸۸7 از  بيش  سالجاري  نخست 
مراکز ملکي درماني تامين اجتماعي استان مراجعه نمودند که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 5درصد رشد داشته 

است.مدير درمان تامين اجتماعي استان گيالن با اعالم اينکه 
دراين مدت نزديک به 665 هزار نفر بيمار به پزشکان عمومي 
اظهار  نمودند  به دندانپزشکان مراجعه  نفر  از 6۰هزار  و بيش 
داشت تامين اجتماعي در استان گيالن داراي 13مرکز درماني 
با  رشت  يک  شماره  تخصصي  کلينيک  پلي  که  است  ملکي 
پذيرش نزديک به 26۰هزار بيمار سرپايي  در 6 ماهه نخست 
سال جاري يکي از پر مراجعه ترين مراکزدرماني ملکي تامين 

اجتماعي  کشور بوده است.
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ياسوج-خبرنگاررسالت:
27 هزار و 66۸ مورد مراجعات مردمي با 19- 
و  تحت حمايت  مراجعه کننده  و 241  هزار 
غيرتحت  مراجعه کننده   427 و  هزار  هشت 
حمايت- در 6 ماهه نخست سال جاري در 
به ثبت  بويراحمد  و  امداد کهگيلويه  کميته 
رسيده است. مديرکل کميته امداد کهگيلويه 
نهاد در  اين  به تشريح عملکرد  بويراحمد  و 
حوزه حمايت و سالمت خانواده پرداخت. به 
گزارش سايت خبري کميته امداد، فريد محبي، 
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد، 

با اشاره به اينکه 27 هزار و 66۸ مراجعات 
مردمي به اين نهاد داشتيم، گفت:19 هزار و 
241 مورد مراجعه افراد تحت حمايت و هشت 
هزار و 427 مورد غيرتحت حمايت در 6 ماهه 
نخست سال جاري در کميته امداد کهگيلويه و 
بويراحمد به ثبت رسيده است. وي با بيان اينکه 
بيشتر درخواست هاي مراجعين کميته امداد در 
خصوص کمک نقدي، وام قرض الحسنه، وام 
خوداشتغالي، درمان، هزينه تحصيلي، ازدواج و 
ساير موارد بوده است، افزود: 23 هزار و 992 نفر 
از مراجعه کنندگان به اين نهاد در سال جاري 
پس از بررسي و تحقيقات مستحق دريافت 
به  موردنظر  و خدمت  خدمات شناخته شده 
آن هاارائه شده است. محبي درخصوص مستمري 
سال  ابتداي  از  مددجويان  به  پرداخت شده 
جاري تاکنون، گفت: درمجموع 59 ميليارد 
و 699 ميليون تومان بابت معيشت مددجويي 
و يارانه کمک معيشت تا پايان آبان ماه امسال 

به حساب مددجويان واريز شد. 



خبر«

نكته«

تشديد ناآرامي ها در فرانسه 
بخش سياسي خارجي

امانوئل ماکرون، همچنان شاهد افزايش دامنه اعتراضات عمومي عليه 
 سياست هاي اقتصادي خود است. درگيري اخيري که در خيابان شانزه ليزه 
در پاريس رخ داد، بار ديگر نام جنبش جليقه زردها را بر سر زبان ها 

انداخته است.
اين اعتراضات از روز ۱۷ نوامبر )۲۶ آبان( تاکنون، گسترده تر شده است. 
به نظر مي رسد ملي گرايان فرانسوي نقش پررنگي در سامان دادن به 
درصدي  محبوبيت ۲۵  ديگر،  از سوي  باشند.  داشته  اعتراضات  اين 
رئيس جمهور فرانسه، جايي براي مانور وي در مقابل معترضين باقي 
نگذاشته است. همين مسئله سبب شده است تا حتي برخي نزديکان 
ماکرون نيز »عقب نشيني از اصالحات اقتصادي« را تنها راه حل براي 

مقابله مقطعي با اعتراضات قلمداد کنند.
با اين حال به نظر مي رسد ماکرون فعالً قصد عقب نشيني از سياست هاي 
خود را ندارد! موضوعي که مي تواند به قيمت تک دوره اي شدن دوران 
رياست جمهوري او و حتي برکناري اش از قدرت )قبل از سال ۲۰۲۲( 

تمام شود.
اعتراضات فرانسه طي روزهاي اخير از طريق رسانه هاي فرانسوي و اروپايي 
منعکس شده و بازتاب گسترده اي داشته است. راديو فرانسه در خصوص 
درگيري هاي صورت گرفته در شانزه ليزه مي نويسد: »تظاهرکنندگان 
ناراضي و خشمگين از سياست هاي کاخ اليزه و تشکر رئيس جمهور فرانسه 
 از رفتار پليس با معترضان، با آتش زدن چوب و الستيک خيابان شانزه ليزه 
را مسدود کردند. متعاقباً، ماشين هاي ضد شورش پليس به خيابان شانزه 

ليزه رفتند و درگيري هايي ميان معترضين و پليس رخ داد.«
همچنين راديو فرانسه اعالم کرد »در ديگر نقاط اين کشور نيز تجمعات 
اعتراضي گسترده اي شکل گرفته است. در اين تجمعات، پليس فرانسه با 
پرتاب گاز اشک آور و ماشين آب پاش سعي در پراکنده کردن تظاهرکنندگان 

نموده است.«
در هر حال، جنبش جليقه زردها که در ابتدا ماهيتي صلح آميز داشت، 
تحت تأثير رفتار پليس فرانسه و نوع مواجهه رئيس جمهور اين کشور 
با اعتراضات، به حرکتي اعتراضي و در مواردي راديکال تبديل شده 
است. به نظر مي رسد اين روند تا زمان اعالم عقب نشيني ماکرون از 
سياست هاي رياضتي خود ادامه داشته باشد. همچنين جنبش جليقه زردها 
مي تواند نتيجه انتخابات پارلماني چند ماه بعد اروپا را تحت تأثير خود 
قرار داده و منجر به راهيابي جبهه ملي فرانسه )جريان راست افراطي( 

به پارلمان اروپا شود.
نکته ديگر اينکه کشورهاي اروپايي و خصوصاً سران اروپاي واحد نيز 
با وسواس خاصي نظاره گر تحوالت سياسي جاري در کشور فرانسه 
هستند. بدون شک اعتراضات اخير فرانسه، آخرين دور از اعتراضات 
عليه دولت امانوئل ماکرون نخواهد بود. اين اعتراضات تا سال ۲۰۲۲ 
مختلف  عناوين  به  آتي(  رياست جمهوري  انتخابات  برگزاري  )زمان 
ادامه خواهد داشت. آنچه مسلم است اين است که اعتراضات فرانسه 
و سرنوشت سياسي امانوئل ماکرون، روي معادالت اروپاي واحد نيز 
تأثيرگذار بوده و ضريب آسيب پذيري اتحاديه اروپا و حتي منطقه يورو 

را افزايش خواهد داد.
در چنين شرايطي مشخص نيست که سران اروپا در نهايت چه سياستي 
را در قبال اعتراضات مستمر جاري در فرانسه پيش رو خواهند گرفت. 
الزم به ذکر است که اعتراضات فرانسه درست زماني رخ داده است که 
اروپا به دليل انعقاد توافق برگزيت )ميان لندن و بروکسل( بيش از هر 
زمان ديگري در معرض آسيب قرار گرفته است. اين موضوع، انگيزه 
مخالفان اتحاديه اروپا و منطقه يورو براي هدايت دوباره قاره سبز به سوي 
ملي گرايي دوچندان ساخته است. مسئله اي که نگراني شديد مقامات 
اروپايي را برانگيخته است. در هر حال، ماکرون روزهاي سخت تري را 
پيش روي خود خواهد داشت. شايد اگر وي درک بهتري از معادالت 
داخلي فرانسه داشت، امروز پس از ۱۸ ماه از حضورش در کاخ اليزه، با 

چنين بحران گسترده اي دست و پنجه نرم نمي کرد!

»

ترزا مي: 

 توافق برگزيت 
 در پارلمان رد شود 
به ناشناخته ها مي رويم
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کشته و زخمي شدن ده ها شهروند سوري 
در حمالت جنگنده هاي آمريکايي

رسانه هاي سوري از کشته و زخمي شدن ده ها غيرنظامي در پي حمالت جنگنده هاي 
ائتالف آمريکايي مدعي مبارزه با داعش به حومه جنوب شرقي ديرالزور خبر دادند.به 
گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري رسمي سوريه )سانا(، منابع محلي گفتند 
که جنگنده هاي ائتالف آمريکايي مدعي مبارزه با داعش، روز دوشنبه منازل شهروندان 
سوري در روستاي ابوالحسن از توابع شهر "هجين" در حومه جنوب شرقي ديرالزور را 
بمباران کردند که در پي اين حمالت ده ها نفر از شهروندان سوري که بيشترشان زن و 
کودک هستند کشته و زخمي شدند.برخي منابع گفتند که با توجه به زير آوار ماندن 
شماري از شهروندان سوري احتمال افزايش شمار قربانيان اين حمله وجود دارد.به گفته 
اين منابع در پي حمالت جنگنده هاي ائتالف آمريکايي بسياري از منازل شهروندان سوري 

و زيرساخت ها را تخريب شده است.

ظريف:

تحريم ايران نقض بارز حقوق بشر است
وزير امور خارجه کشورمان تحريم ها عليه ايران را نقض بارز حقوق بشر دانست.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا، محمدجواد ظريف که براي شرکت در 
کنفرانس بين المللي افغانستان در ژنو به سر مي برد با »ميشل باشلت« کميسر 
عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد ديدار و گفت وگو کرد.در اين ديدار وزير 
امور خارجه کشورمان با اشاره به اتکاي کشورمان به پشتوانه مردم به عنوان تنها 
عامل پايدار براي حفظ و حراست از امنيت ملي کشور، احترام به حقوق بشر را 
نه تنها يک تعهد اخالقي بلکه يک الزام امنيت ملي دانست.ظريف همچنين با 
ابراز تأسف از سوءاستفاده ابزاري از مفاهيم واالي حقوق بشري و بهره برداري 
ابزاري از سازوکارهاي حقوق بشري سازمان ملل متحد براي اعمال فشار بر 
کشورهاي مستقل، صدور گزينشي قطعنامه هاي حقوق بشري عليه ايران را 
تقبيح کرد.وي از اعمال تحريم هاي يک جانبه، غيرقانوني و ظالمانه آمريکا عليه 
مردم کشورمان به عنوان نقض بارز حقوق بشر انتقاد و از مواضع خوب گزارشگر 

ويژه اقدامات قهري يکجانبه قدراني کرد.

 ديده بان حقوق بشر خواستار 
انجام تحقيقات از بن سلمان شد

سازمان ديده بان حقوق بشر از آرژانتين درخواست کرد که از وليعهد عربستان سعودي 
بن سلمان  محمد  يورونيوز،  از  آنا  خبرگزاري  گزارش  دهد.به  انجام  جامعي  تحقيقات 
براي شرکت در اجالس گروه ۲۰ در هفته جاري قرار است به بوينس آيرس، پايتخت 
آرژانتين برود.سازمان ديده بان حقوق بشر از آرژانتين خواست تا از بن سلمان در مورد 
پرونده قتل خاشقجي و جنگ در يمن به خاطر جنايت عليه بشريت تحقيق کند. اين 
سازمان خواسته است که در اين موضوع از قانون جنايات جنگي استفاده شود.قانون 
اساسي آرژانتين صالحيت جهاني براي جرائم جنگي و شکنجه را به رسميت مي شناسد، 
به اين معنا که مقامات قضايي مي توانند بدون توجه به جايي که جنايتي روي داده، 

مجرم  را محاکمه کنند.

رئيس جمهور آمريکا طي سال ۲۰۱۷، دستکم ۲ بار از 
نخست  وزير سابق عراق خواسته بود، هزينه هاي نظامي 
آمريکا را با نفت جبران کند.به گزارش خبرگزاري مهر، 
پايگاه خبري »آکسيوس« به نقل از منابع آگاه مي گويد 
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا پيشتر ۲ بار از »حيدر 
العبادي« نخست  وزير سابق عراق خواسته تا هزينه هاي 
جنگي آمريکا در اين کشور را با واگذاري نفت عراق 
جبران کند!ظاهراً ترامپ نهايتاً از اين مطالبه صرفنظر 
تاکنون رسانه اي نشده بود. کرده حال آنکه مسئله 

نخستين بار، ترامپ در مارس سال گذشته )۲۰۱۷( 
در ديداري که با حيدر العبادي در کاخ سفيد داشت، 
اين درخواست را مطرح کرد.به گفته يک منبع آگاه، 
اين ديدار به روال معمول جريان داشت، حال آنکه 
ناگهان، در پايان جلسه؛ ترامپ درحالي که پوزخندي 
به لب داشت، خطاب به مهمان خود پرسيد: خب حاال 
با نفت )عراق( چه کنيم؟اين درحالي است که ترامپ در 

دوره کارزار رياست جمهوري ۲۰۱۶ نيز، بارها از بابت 
هزينه هاي آمريکا در جنگ عراق، شکايت کرده بود.

العبادي در پاسخ به پرسش ترامپ، مي گويد: منظورتان 
چيست؟ ما همين حاال هم با بسياري از شرکت هاي 
آمريکايي همکاري نزديک داريم و بسياري از شرکت هاي 
آمريکايي در حوزه انرژي در کشور ما منافعي دارند.ترامپ 
هم در مقابل، با انگشتانش روي ميز زد انگار که بخواهد 

بگويد: بايد در اين باره از ديگران سوال کنم.

ترامپ: 

نفت عراق را به آمريکا بدهيد!

سناتور دموکرات آمريکايي با هشدار نسبت به خطر 
تغييرات اقليمي از اقدامات دولت اين کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاري آنا، سناتور برني سندرز در حساب 
کاربري خود بخشي از مصاحبه اش را منتشر کرد که در 
آن از سياست هاي دولت آمريکا در بحث تغييرات اقليمي 
انتقاد مي کند.وي گفت: »بايد بگويم که تغييرات اقليمي 
يک واقعيت است. کشورمان در حال حاضر ميلياردها 
وارد مي کند.«سناتور  به محيط زيست خسارت  دالر 

حزب دموکرات ادامه داد: »ما بايد مردم را گرد هم 
آوريم و به آن ها درباره اثرات وحشتناک تغييرات اقليمي 
هشدار دهيم. اين جالب است که دولت ترامپ اصاًل 
به اين موضوع اهميت نمي دهد و آن را يک شايعه و 
دروغ مي داند.«سندرز با اشاره به حمايت شرکت هاي 
آالينده و مخرب محيط زيست از دولت ترامپ افزود: 
»کاخ سفيد اين موضوع را که آنچه در طبيعت مي گذرد 
پيامد دخالت انسان است را رد مي کند و مي گويد توجه 
به محيط زيست يعني از دست دادن هزاران شغل؛ ولي 
دولتمردان بايد بدانند که اگر امروز براي آينده و کره 
زمين سرمايه گذاري نشود، ضرري که در آينده متوجه 
کشور مي شود بسيار بيشتر از اکنون است.«وي در پايان 
تصريح کرد: »دانشمندان ۱۰۰ درصد اين موضوع را قبول 
دارند که سوخت هاي فسيلي ضربه بدي به محيط زيست 
وارد مي کند و اين دقيقاً برعکس آن چيزي است که 

ترامپ و کابينه اش عماًل مي کنند. 

سناتور آمريکايي:

ترامپ، تغييرات اقليمي را جدي بگيرد

بازي مستقيم لندن در زمين ترامپ
مانند  اروپايي  کشورهاي  برخي  که  شرايطي  در 
فرانسه و آلمان، از طرح »ارتش مستقل اروپايي« 
در ظاهر استقبال کرده اند، لندن به مخالفت با اين 

طرح مي پردازد.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا؛ در شرايطي 
که برخي کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و آلمان، 
از طرح تشکيل »ارتش مستقل اروپايي« در ظاهر 
استقبال کرده اند، مقامات انگليسي که بنا بر توصيه 
چرچيل، از قديم به يکي از مهره هاي بازي آمريکا در 
اروپا و نظام بين الملل تبديل شده اند حتي در ظاهر 
نيز اين پيشنهاد را رد کرده اند! اظهارات اخير وزير 
دفاع انگليس در مخالفت با تشکيل ارتش اروپايي از 

ابعاد مختلفي قابل تأمل است.
گوين ويليامسون وزير دفاع انگليس در اين خصوص 
مي گويد: »تمايل اتحاديه اروپا براي تشکيل يک ارتش 
ايده اي کاماًل احمقانه  ناتو باشد  اروپايي که رقيب 
است و موجب تضعيف صلح و امنيت مي شود. پيمان 
آتالنتيک شمالي طي هفت دهه گذشته امنيت اروپايي 
را محقق کرده است و ما بايد به آن افتخار کنيم. 
آيا ما بايد با تشکيل يک قواي نظامي جداگانه آن 
را تضعيف کنيم؟ قطعاً خير. آغاز رايزني درباره يک 

ارتش جديد توسط اتحاديه اروپا خطرناک است و 
به  را  است  متعهد  آن  برقراري  به  ناتو  که  امنيتي 

خطر مي اندازد.«
نقطه اوج اظهارات وزير دفاع انگليس آنجا است که 
وي دو کشور آلمان و فرانسه را بابت عدم اختصاص 
دو درصد توليد ناخالص داخلي به امور نظامي سرزنش 

کرده است!
همان گونه که مشاهده مي شود، ادبيات و جمالت وزير 

دفاع انگليس در نقد همتايان اروپايي خود، شباهت 
زيادي به اظهارات دونالد ترامپ عليه پاريس و برلين 
دارد. اين خود سند ديگري دال بر بازي مستقيم لندن در 
زمين واشنگتن و دولت ترامپ محسوب مي شود. چندي 
پيش نيز ترزا مي نخست وزير انگليس به کشورهاي 
اروپايي توصيه کرده بود که به جاي موضع گيري در 
برابر اياالت متحده آمريکا و حتي مقابله به مثل اقتصادي 
با واشنگتن )بر سر موضوعاتي مانند وضع تعرفه هاي 

گمرکي بر فوالد و آلومينيوم وارداتي از اروپا(، با دولت 
ترامپ وارد مذاکره شوند! حتي نخست وزير انگليس 
از سران اروپايي خواسته بود تا بر سر موضوع برجام، 
نکات  به  و  مذاکره کرده  ترامپ  با دولت  ديگر  بار 
مطرح شده از سوي رئيس جمهور آمريکا گوش فرا 
دهند!آنچه مسلم است اينکه اظهارات اخير وزير دفاع 
انگليس، از قبل با مقامات کاخ سفيد و به خصوص 
مقامات نظامي و امنيتي اين کشور، از جمله جيمز 
متيس وزير دفاع دولت ترامپ هماهنگ شده است. 
حمله شديد وزير دفاع انگليس به دو کشور آلمان 
و فرانسه، بار ديگر نشان داد که لندن در مواردي 
که بايد ميان اروپا و اياالت متحده آمريکا دست به 
انتخاب بزند، بالفاصله گزينه دوم را انتخاب مي کند. 
در دوران رياست جمهوري بوش پسر در سال ۲۰۰۳ 
ميالدي، توني بلر نخست وزير اسبق و جنگ طلب 
انگليس عماًل هشدارهاي ژاک شيراک رئيس جمهور 
اسبق فرانسه و گرهارد شرودر صدراعظم سابق آلمان 
را ناديده گرفت و وارد پروسه اشغال عراق شد. اگرچه 
توني بلر به حزب کارگر تعلق داشت، اما امروز نيز 
حزب محافظه کار انگليس )که در قدرت قرار دارد( 

همان روش را در پيش گرفته است.

نخست وزير انگليس در سخناني در پارلمان اين کشور هشدار داد: در صورت رد شدن 
توافق »برگزيت« در پارلمان، کسي نمي داند چه اتفاقي خواهد افتاد.به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از يورونيوز، ترزا مي نخست وزير انگليس در سخناني در پارلمان اين کشور 
خطاب به نمايندگان اعالم کرد: در صورت رد شدن توافق »برگزيت« در پارلمان، کسي 
نمي داند چه اتفاقي خواهد افتاد.نخست وزير انگليس در جمع نمايندگان پارلمان اين 
کشور گفت: با قاطعيت کامل مي توانم امروز به نمايندگان پارلمان بگويم که توافق بهتري 
وجود ندارد. رهبران کشورهاي اتحاديه اروپا همين را به طور روشن اعالم کردند.ترزا مي 
در ادامه تاکيد کرد که وظيفه فعلي در هفته هاي آتي بررسي دقيق جزئيات توافق است 
و در صورت رد شدن توافق در پارلمان، کسي نمي داند چه اتفاقي خواهد افتاد و لندن 
در صورت رد شدن توافق برگزيت قدم به ناشناخته ها خواهد گذاشت.وي در ادامه افزود: 

بايد با احترام به بحث و گفت و گو نشست و همين طور به نظرات شهروندان گوش سپرد 
و در نهايت تصميم گرفت چه اقدامي در جهت منافع ملي ما است.نخست وزير انگليس 
۲ راه حل پيش روي نمايندگان گذاشت و گفت: ما مي توانيم از اين توافق حمايت کنيم 
و به نتيجه همه پرسي احترام بگذاريم و آينده  بهتري را براي همه مردم بسازيم. شما 
نمايندگان پارلمان مي توانيد تصميم بگيريد که توافق برگزيت را رد کنيد و باز به خانه 
اول بازگرديم.»مي« در عين حال تاکيد کرد که تصميم دوم موجب تفرقه و بالتکليفي 
خواهد شد.ترزا مي اضافه کرد: من به آنچه در جهت منافع ملي است باور دارم. مردم 
انگليس خواستار توافقي هستند که به همه پرسي آن ها احترام مي گذارد و به ما اين 
فرصت را مي دهد تا به عنوان يک ملت در کنار هم دوباره جمع شويم. اين همان توافق 

است. توافقي که خواسته مردم ما را برآورده مي کند.

اينجانب ايوب اكبرپور مالسرايي مالك سمند به شماره شاسي 82242299  و شماره 
انتظامي 397ص22- ايران 11 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت راهور پژو 206 به شماره شاسي FJ283430 و شماره انتظامي 557م35- ايران 

78 به نام مهدي ساربان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو رنو لوگان L90 رنگ سفيد روغني مدل 1396 به شماره پالك ايران 
شاسي  شماره  و   W181760 -  K4MA690 موتور شماره  به  ج 69   326 -  67
NAPLSRALDH1339994 به نام فرشته شهرياري مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اصل مدرك فارغ التحصيلي )گواهينامه موقت( اينجانب افراسياب نوروزي فرزند محمدهادي 
به ش شناسنامه 918 مقطع كارشناسي رشته عمران صادره از دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد شاهرود به شماره 0104002060 به تاريخ 86/2/16 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سهيال عباسي دشتي فرزند حسن به شماره شناسنامه 
10472 صادره از قزوين در مقطع كارشناسي رشته مهندسي توليدات گياهي صادره از 
واحد دانشگاهي ورامين - پيشوا با شماره 1044-90/01/24 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد ورامين پيشوا به نشاني ورامين دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.
برگ سبز پژو آردي 1600 مدل 1384 به شماره انتظامي 374د91- ايران 33 و 
شماره موتور 11784050731 و شماره شاسي 13452737 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز موتورسيكلت سيستم نامي تيپ تريل TM200 به شماره پالك 64183-122 
و شماره موتور 0198NBE010159 و شماره تنه NBE200F9108206 به نام رضا پارسا 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و 
شماره پالك 466ص54- ايران 46 و شماره موتور 12488066196 و شماره شاسي 

NAAN01CA59E837180 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري پژو پارس به شماره پالك 979د12- ايران 
24 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1383 و شماره موتور 83803978 و شماره شاسي 

12483020294 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند، شناسنامه، بيمه نامه، كارت ماشين و كارت سوخت يك دستگاه ميني بوس كارسان 
مدل 2007 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور DY74F34644 و شماره شاسي 
NLNOP740107400608 و شماره انتظامي 49-297ع14 به نام مراد كريميان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد مدل 1385 به رنگ مشكي داراي شماره موتور 1761793 و شماره 
شاسي S1412285982937 و پالك 384م78- ايران 33 به نام علي ثمري فرزند 

عبدالرحيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز راهور خودرو پرايد وانت سايپا مدل 1393 به رنگ آبي نفتي و شماره پالك 
457ص42- ايران 18 و شماره موتور 5210812 و شماره شاسي NAS451100E4927319 به نام 

آقاي حسن طهراني فرزند محمدعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد جي تي ايكس آي مدل 1382 به شماره انتظامي 377ن21- ايران 
83 و شماره موتور 00551244 و شماره شاسي S1412282108477 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصالحيه آگهي - آگهي منتشره در روزنامه رسالت مورخ 14 آبان فقدان مدرك فارغ التحصيلي 

الهام شاه چراغي شهرضائي صادره از قشمه صحيح مي باشد.
سند و برگ سبز و شناسنامه مالكيت خودرو پرايد به رنگ سفيد روغني مدل 1387 و شماره 
پالك 69-622ل29 و شماره موتور 2505710 و شماره شاسي S1412287810428 به 

نام آقاي قربان جعفري فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي وانت پيكان 1600 مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 374ق53- 
ايران 65 و شماره موتور 11490035428 به نام خديجه روهنده به ش ش 587 فرزند 

محمد صادره از كهنوج مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب نورمحمد صفري رودبار مالك خودروي پيكان وانت به شماره بدنه 31003854 
و شماره موتور 11486019299 و شماره پالك 69-687ص14 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي 
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي ساري واقع 
در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميدرضا صفري گشينگاني مالك خودروي سواري پژو RD 1600 مدل 1379 
به رنگ طوسي روشن روغني و شماره شاسي )بدنه( 79707841 و شماره موتور 
22327907379 و شماره پالك ايران 81-413ب48 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو 
واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و برگ سبز تويوتا كامري مدل 2005 رنگ مشكي به شماره انتظامي 391ج34- 
 6T1BF38K15X917641 1 و شماره شاسيMZ1814857 ايران 44 و شماره موتور

به نام محمدمهدي موريس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پيكان مدل 1383 به شماره موتور 11283138649 
و شماره شاسي 83528874 و شماره پالك ايران 11-195هـ56 به مالكيت محسن 

بابامرادي كد ملي 0053856831 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله اعالم مي گردد برگ سبز خودرو سواري پژو پارس XU7 سفيدرنگ به شماره 
موتور 124K0274722 و شماره شاسي NAAN01CA9DK838598 و شماره پالك 
73-958ط69 به نام خانم مريم عزيزي فرزند داريوش به شماره ملي 2440856452 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پالك ايران 
 NAAM01CA28E359021 ـ36 و شماره موتور 12487030932 و شماره شاسي 99-322ه

متعلق به آقاي حميد آذري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو سواري سمند مدل 1389 به شماره انتظامي 17-

934س92 و شماره شاسي NAACJIJC9AF263140 و شماره موتور 14789005410 
به نام محمد حاتمي زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3001

اينجانب مجتبي صيادي مالك پژو 405 مدل 85 به شماره انتظامي 885ق95- ايران 
19و شماره موتور 12485153799 و شماره شاسي 24242650 به علت فقدان برگ 
فروش كمپاني و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

قرارداد شماره 33/4210 مورخ 88/7/20 في مابين آقاي رضا حسين مالمير و خانم 
خزايي با وكالت صادق يوسفي و سازمان مسكن و شهرسازي همدان درخصوص قطعه 
شماره 3 فرعي از 2556 تا 2553 به مساحت 150 متر مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است و اداره كل راه و شهرسازي استان همدان هيچگونه مسئوليتي ندارد و نامبردگان 

پاسخگوي اشخاص ثالث خواهند بود.
جواز اسلحه شكاري مدل سالح دولول روي هم تورك كاليبر 12 به شماره تنه 1348 
به نام مجيد حسن زاده متولد 1372 فرزند مهدي صادره از بابلسر مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 78 رنگ سفيد ش ش ايران 65-376ب58 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره شهرباني 91-554ت29 و شماره شاسي  پژو مدل 96  برگ سبز خودرو 
NAAM11VE7HK747337 و شماره موتور 124K1014917 به نام گلشن فرح زاده 

اجيرلو به شماره ملي 5040040571 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب گلشن فرج زاده اجيرلو مالك خودرو پژو به شماره موتور 124K1014917 و شماره 
شاسي NAAN11VE7HK747337 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
ـ98 و شماره شاسي  برگ سبز خودرو پژو پارس مدل 1392 به شماره شهرباني 91-863ه
NAAN21CA4DK168646 و شماره موتور 124K0208753 به نام كاظم آقائي به 

شماره ملي 1620498911 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب كاظم آقائي مالك خودرو پژو به شماره موتور 124K0208753 و شماره 
شاسي NAAN21CA4DK168646 به علت فقدان سند مالكيت راهور و اسناد فروش 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 
تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، شهرك پيكانشهر ساختمان سند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند كمپاني سمند ال ايكس مدل 88 به شماره انتظامي 587ب52- ايران 
28 و شماره شاسي 69F811483 و شماره موتور 12488133693 به نام آيت ظفري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب رضا چگيني نيا مالك پيكان مدل 85 به شماره انتظامي 415ص35- ايران 75 
و شماره موتور 11285009231 و شماره شاسي 12171758 به علت فقدان برگ فروش 
كمپاني و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدرضا ابوالقاسمي مالك سمند ايكس 7 به شماره شاسي 70700391 و 
شماره شهرباني ايران 23-577ص36 و شماره موتور 12486010342 به علت فقدان 
اسناد فروش، برگ سبز و كارت خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت مهران 125 مدل 93 به رنگ نوك مدادي 
و ش ش ايران 815-84693 و ش م 931132 و ش شاسي 9317379 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودروي سواري سمند سورن به رنگ سفيد روغني مدل 88 و شماره 
موتور 12488234485 و شماره شاسي 424766 و شماره پالك 24-464و59 به 

نام نوري نعامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 YAW0547Y برگ سبز و كارت راهنمايي تراكتور كشاورزي دوديفرانسيل به شماره موتور
و شماره شاسي 05834 و شماره پالك 47-183ك13 به نام حسين عسكري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند متعلق به كاميون كمپرسي WHLK مدل 1395 به رنگ نارنجي روغني و 
شماره انتظامي 568ع31- ايران 98 و شماره موتور 33594010177029 و شماره شاسي 
NAB374465GA000168 به نام اينجانب شيروان حسين زاده خنك داري انتقال يافته 

به شركت نگين سنگ زاگرس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني، بنچاق پژو پارس مدل 1389 به رنگ سفيد روغني و شماره پالك ايران 
 NAAN01CA0AE553315 78-772ط41 و شماره موتور 12489223941 و شماره شاسي

به نام پرويز ازغ كاوخسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد هاچ بك 111SE مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 38-
 NAS431100G5896964 و شماره شاسي M13/5754095 119س73 و شماره موتور

به نام اصغر پلهم عباسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد 131 مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 99- 393س47 و 
شماره موتور M13/5906523 و شماره شاسي NAS411100H1022711 به نام عارف 

قنبرزاده گشتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب فرهاد سرابي نيا فرزند كوچك علي به شماره شناسنامه 183 صادره از اهواز داراي 
كد ملي 1755910551 بدينوسيله گواهي و اقرار مي نمايم كه قرارداد پيش فروش واحد 
مسكن مهر به شماره 12299-س-93 مورخه 92/2/17 مربوط به پروژه هسا 2 قطعه 
30 بلوك 107 طبقه 4 واحد شمال غربي با كد 677308 واقع در شهر جديد هشتگرد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب ايمان كياني مالك خودرو پژو 405 به شماره بدنه 82037668 و شماره موتور 
22568236791 و شماره پالك 72-782ط65 به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع 
در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAA46AA4AG118529 اينجانب امير مدانلو كردي مالك وانت پيكان به شماره بدنه
و شماره موتور 11489018355 و شماره پالك 44-584و62 به علت فقدان برگ سبز 
خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع 
در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند و برگ سبز خودرو سواري سمند LX مدل 1389 به شماره موتور 12489191200 و 
شماره شاسي NAACA1CB8BF229732 و شماره انتظامي 81-943ص12 متعلق 
به آقاي خدارحم موسايي گله فرزند جواد به شماره شناسنامه 1024 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري رنو مدل 1379 به شماره پالك انتظامي 54-693د33 و شماره 
موتور 5011249 و شماره شاسي PSY68E9020327 به نام اينجانب اكرم آقايي ميبدي كد 

ملي 4432706945 فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سمند مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 13-
 NAACN1CM2CF210128 124 و شماره شاسيK0023838 831د95 و شماره موتور

به مالكيت تسواهن خامس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سمند LXXU7  مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 43-
 NAAC91CE8HF148513 124 و شماره شاسيK1096846 215ن79 و شماره موتور

به مالكيت مصطفي مجيدي اندآني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( موتورسيكلت توان125 مدل 1384 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 
 NCG***125T8430816 5 و شماره شاسيE5769 ايران 626-92923 و شماره موتور

به مالكيت رضا قرغاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت ماشين واوراق مالكيت خودرو پژو پارس مدل 1383 به رنگ بژ و شماره 
انتظامي ايران 13-186ن38 و شماره موتور 0083817504 و شماره شاسي 12483145581 

به مالكيت ستاره مرادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت وانت پيكان مدل 1388 به رنگ سفيد و شماره پالك ايران 43-166ن45 
و شماره موتور 11488050213 و شماره شاسي NAAA46AA1AG080869 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو پرايد تيپ صبا رنگ سورمه اي مدل 1382 به شماره انتظامي 
 M13624323 و شماره موتور S1412282172843 ايران 13-978ص35 و شماره شاسي

به مالكيت مريم شفريي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل سالح شكاري يك لول ساچمه زني ته پر كاليبر 12 به شماره سالح 042001368 
مدل دستكش ساخت ايران متعلق به اينجانب براتعلي خسروي فرزند عالءالدين به شماره 

ملي 4888771502 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري سمند CNG LX EF7 به رنگ سفيد مدل 96 و شماره پالك 
انتظامي ايران 24-844ص73 و شماره موتور 147H0284178 و شماره شاسي 
NAACJ1JE4HF277343 به نام سيامك دارابپور دزداراني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131SE مدل 1395 به شماره موتور M13/5727092 و 
شماره شاسي 1257954 و شماره انتظامي 59-612س26 به نام حبيبه شريعتي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت مالكيت سواري پرايد به شماره پالك انتظامي 217س27- 
ايران 55 و شماره موتور 00312568 و شماره شاسي S1412281777625 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره 3292779 مربوط به كاميونت ايسوزو 5200 در 

قبال پايانه هاي حمل و نقل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و تسلسل اسناد و شناسنامه مالكيت وانت نيسان به شماره انتظامي 378ب66- 
ايران 72 و شماره موتور 009661 و شماره شاسي 086539 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب عباس كاظمي نسب مالك خودروي تاكسي پيكان به شماره بدنه 83414496 و 
شماره موتور 11283023130 و شماره پالك 686ت54- ايران 62 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي 
ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي ساري واقع 
در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سليمه ميربلوچ  فرزند كمال به شماره شناسنامه 31 
صادره از خاش در مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي 
آزاد زاهدان با شماره 19222-2-11-14-94/11/12 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد زاهدان به نشاني زاهدان ميدان دكتر حسابي - دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

زاهدان ارسال نمايد.
تعداد پنج برگ قرارداد اجاره زمين شهرداري چابهار به متراژ 250 مترمربع واقع در 
بخش 16 بلوچستان خيابان كارگر شهرستان چابهار به شماره قراردادهاي 26117 و 
26118 و 26119 و 26120 و 26121 مورخه 80/6/1 به نام داود ريگي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك خودروي سواري پژو 405 شامل سند و فاكتور فروش، برگ سبز، كارت پالك به 
رنگ نقره اي متاليك مدل 1393 و شماره موتور 124K0285801 و شماره شاسي 035014 

به نام عبدالمجيد زردكوهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند فروش خودرو كاميونت آذرخش به شماره انتظامي 416ع35- ايران 72 و شماره موتور 
42360500010282 -1و شماره شاسي TLT82001229 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. چنانچه هر كسي ادعايي درخصوص خودروي فوق الذكر دارد ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار اين آگهي به واحد حقوقي شركت خودروسازان ديزلي آذربايجان 
واقع در تبريز جاده سردرود مجتمع كارخانجات تراكتورسازي ايران مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند فروش و برگ سبز پژو 405 مدل 1395 به شماره انتظامي 317د34- ايران 95 
و شماره موتور 124K0871735 و شماره شاسي NAAM01CEXGK420760 به رنگ 

نقره  اي به نام مليحه بختياري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز كارت خودرو پژو پارس مدل 1395 به شماره انتظامي 913هـ53- ايران 
99 و شماره موتور 124K0906467 و شماره شاسي NAAN01CE9GH913573 به 

رنگ سفيد به نام سميه محمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت پالك خودرو وانت تويوتا استاوت مدل 1983 به شماره پالك 237س45- ايران 
95 و شماره موتور 2144399 و شماره شاسي 601502 به رنگ سفيد معمولي به نام 

محمدعالم بلوچ زهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 405 جي ال ايكس آي 
8/1 مدل 1389 به شماره انتظامي 471ق44- ايران 65 و شماره موتور 12489147826 
و شماره شاسي NAAM01CAXAK895769 به رنگ نقره اي متاليك به نام صادق ياري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ گمركي خودرو وانت تويوتا 2000 مدل 1985 به شماره پالك 714ع29- ايران 
85 و شماره موتور 2219364 و شماره شاسي 615164 به رنگ آبي روغني به نام 

محمدرحيم صادقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس آي 8/1 مدل 1389 به 
شماره انتظامي 616س62- ايران 95 و شماره موتور 12489092165 و شماره شاسي 
RAAM01CA3AE210607 به رنگ نقره اي متاليك به نام خدابخش سپاهي مال مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب بهنام شهنوازي خجسته فرزند سليمان متولد 1371/10/20 
به شماره ملي 3710145309 به شماره دانشجويي 909780530 رشته حسابداري از 

دانشگاه پيام نور خاش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودروي وانت مزدا بي 2000 مدل 1384 به شماره انتظامي 852ب12- 
ايران 45 و شماره موتور 474282 و شماره شاسي 83NSPE03768 به رنگ سورمه اي 

متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت و كارت خودروي سواري دوو اسپرو مدل 1993 به شماره انتظامي 
864ص25- ايران 12 و شماره موتور 128988 و شماره شاسي 711309 به رنگ 

طوسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودروي سواري پرايد مدل 1387 به شماره انتظامي 289ج43- ايران 85 
و شماره موتور 1023330189 و شماره شاسي S1412287526684 به رنگ نقره اي 

متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پيكان مدل 1380 و شماره انتظامي 
721ج33- ايران 85 و شماره موتور 11128005928 و شماره شاسي 0080403978 

به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 206 مدل 1393 به شماره انتظامي 589س24- ايران 
85 و شماره موتور 163B0052787 و شماره شاسي NAAP41FD7EJ663144 به 

رنگ آبي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودروي ميني بوس كارسان مدل 2007 به شماره انتظامي 299ع22- 
 NLN0P740107400222 و شماره شاسي DY74D34165 ايران 85 و شماره موتور

به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت خودرو سواري پرايد هاچ بك مدل 1375 به شماره انتظامي 145ب85- ايران 
85 و شماره موتور 00001221 و شماره شاسي S1442274118279 به رنگ آبي روغني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
برگ سبز پژو پارس مدل 1382 و شماره انتظامي 13-283ج54 و شماره شاسي 
IN82809261 و شماره موتور 22828208943 به نام اعظم نباتي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند اتومبيل پژو 405 به شماره انتظامي 774د48- ايران 23 و شماره 
شاسي 2676019 و شماره موتور 2676014 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز و اسناد محضري اتومبيل سواري MVM مدل 1390 به شماره انتظامي 
272د76- ايران 23 و شماره شاسي NATGCAVF601005052 و شماره موتور 

MVM484FFFA004844 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مجيد مالاحمدي دهقي مالك خودرو سمند مدل 1384 به شماره بدنه 
)شاسي( 14527454 و شماره موتور 12484130566 و شماره انتظامي ايران 
53-849ج46 به علت فقدان اسناد فروش )سند كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني 

اسناد مذكور را دارم.
سند مالكيت و كارت ماشين و بيمه ثالث پژو آردي به شماره انتظامي 989ب96- ايران 78 

و شماره موتور 11784005473 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب بيت اله عظيمي مالك خودرو پژو 206 به شماره شاسي 82601348 و شماره 
موتور 10FSF94154249 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 
14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد افشاريان مالك سمند به شماره موتور 147H0199707 و شماره شاسي 
GF313566 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب پرويز پيل باال مالك پژو 405 به شماره شاسي 82056451 و شماره انتظامي 
759ط43- ايران 22 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شاهرخ كريمي مالك سمند به شماره موتور 12487240925 و شماره شاسي 
9F181418 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اميرحسين رادمان مالك پژو 206 به شماره موتور 165A0042885 و شماره 
شاسي GJ807796 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب پرويز محفوظي مالك وانت پيكان به شماره موتور 118P0061732 و شماره 
شاسي EG663553 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 114F0057768 اينجانب شركت بازرگاني پوياآفرين پرشيا مالك وانت پيكان به شماره موتور
و شماره شاسي DG620689 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فتانه زماني مالك دنا به شماره موتور 147H0340027 و شماره شاسي 
HE489489 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عليرضا عليزاده منور اصلي مالك سمند به شماره شاسي 82251198 و شماره 
انتظامي 169ص14- ايران 22 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عباسعلي فكري مالك پژو 405 به شماره موتور 12483011401 و شماره شاسي 
83004585 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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سلمان خدادادي در گفت وگو با رسالت: 

 طرح حذف طالق از شناسنامه
در مرحله بررسي است

رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي گفت: طرح حذف طالق 
از شناسنامه در حال بررسي و کارشناسي است. 

تصور  و  مخالف اند  طرح  اين  با  برخي  کرد:  اظهار  خدادادي   سلمان 
که  حالي  در  است  عمومي  افکار  فريب  باعث  اقدام  اين  که  کنند  مي 
بيشترين طالق در سه سال اول اتفاق مي افتد و متاسفانه درصد بااليي 
از اين جدايي ها منجر به ازدواج مجدد نمي شود. وي ادامه داد: مطابق 
آمارها بالغ بر 50 تا 60 درصد زنان مطلقه نمي توانند دوباره تشکيل 
خانواده بدهند و اين امر نشان مي دهد که مسئله فريب در کار نيست، 
رواني  روحي  مسائل  دچار  اند،  گرفته  طالق  که  افرادي  اينکه   ضمن 
مي شوند و نمي خواهند هر روز در شناسنامه شان با اسم فردي مواجه 

باشند که خاطرات بدي از او دارند. 
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس با طرح اين پرسش که چرا بايد نام 
کسي در شناسنامه فرد باشد که در زندگي او هيچ نقشي ندارد، افزود: 
اگر اين قانون تصويب شود و فرد بخواهد در آينده ازدواج کند، مشکلي 
پيش نمي آيد چون مسئله طالق از طريق ثبت احوال و سايربخش ها قابل 

استعالم است و فقط از شناسنامه حذف مي شود. 
اين نماينده مجلس تصريح کرد: اين پديده يک استعالم ساده قابل حل 
است، ضمن اينکه افراد مطلقه با فشار روحي و رواني مواجه مي شوند، آن 
هم در شرايطي که فرد مي خواهد در ادارات و بخش هاي مختلف اجتماع 
حضور داشته باشد و ارائه شناسنامه به دليل ثبت طالق در آن، فرد را 
معذب و دچار دردسر مي کند. خدادادي يادآور شد: اين طرح اثرات مثبت 
فراواني دارد اما برخي سياه نمايي کرده و مي گويند طرح مذکور يک نوع 
تشويق به طالق است. در حالي که هيچ کس ازدواج نمي کند که روزي 
طالق بگيرد، اوال طالق يک حالل شرعي است و گاه افراد ادامه زندگي 
برايشان سخت شده و مجبور به طالق هستند و دوم اينکه اين امر گاهي 
راهي است براي ختم مشکالت افراد. بنابراين اگر طرح به خوبي توجيه و 
کالبدشکافي شود، مي تواند راي بياورد.  وي تاکيد کرد: فعال طرح مذکور 
در حال بررسي و کارشناسي است. اميدوارم کارشناسان امر محسنات طرح 

را بيشتر از معايب آن ببينند. 
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مهمترين 
راهکار براي مقابله با طالق اظهار کرد: بزرگترين عامل طالق، اعتياد است و 
بسياري از ريشه هاي اعتياد هم مسائل اقتصادي است واگر بتوانيم مشکل 
فقر و بيکاري را حل و ميزان درآمد دهک ها را ارتقاء دهيم کمتر با اين 

بحران اجتماعي روبه رو مي شويم. 

مؤمني:  جرايم۷۰ درصد زندانيان کشور 
به دليل مواد مخدراست

بخش اجتماعي: دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدربا بيان اينکه نزديک 
به70 درصد زندانيان کشور به  واسطه جرائم مرتبط با مواد مخدردرزندان به 
سرمي برند، گفت: 55 درصد طالق ها به دليل اعتياد است.به گزارش خبرنگارما، 
اسکندرمؤمني، درديداربا معاونان، مديران وکارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، 
اظهارداشت: منشأ بسياري ازآسيب ها وجرائم، مواد مخدراست ونزديک به 
70 درصد زندانيان کشوربه  واسطه جرائم مرتبط با مواد مخدردرزندان به 
سرمي برند، همچنين40 درصد جرائم به صورت مستقيم به دليل مواد مخدر 
است و55 درصد طالق ها به دليل اعتياد به موادمخدر رخ مي دهد، لذا بايد 
براي رسيدن به اهداف ستاد تالش بيشتري کرد وکارهاي بزرگي را انجام داد.
مؤمني بيان داشت: نيروهاي مقابله اي کشور اعم ازنيروي انتظامي، سپاه، بسيج 
و وزارت اطالعات، مجاهدت هاي بسياري را درحوزه مقابله با مواد مخدرانجام 
داده اند وطي4 دهه گذشته، نزديک به4 هزارنفر در راه مبارزه با مواد مخدربه 
شهادت رسيده اند.وي برانجام امورات ستاد مبارزه با مواد مخدربراساس تعامل 
وهماهنگي با سازمان هاي ديگرتاکيد کرد وگفت: حدود90 درصد برنامه هاي 
ستاد، بين بخشي وتعاملي است وبايد هر برنامه اي را که انجام مي دهيم، نگاه 

مان به همراهي ومشارکت چند سازمان  ديگرهم باشد.

»

اسماعيل نجار:

 دعا کنيم
 درتهران 

زلزله نيايد!
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وزارت بهداشت:

تخصيص ارزمبادله اي براي توليد دخانيات 
مغايربا اهداف سالمت است

مسئول دبيرخانه ستاد کنترل ومبارزه با دخانيات وزارت بهداشت به تخصيص 
ارزمبادله اي براي تهيه برخي ازمواد اوليه توليد کاالهاي دخاني واکنش نشان داد 
وگفت: تخصيص ارز مبادله اي براي کاالي دخاني مغايربا اهداف سالمت وتعهدات 
بين المللي است.بهزاد ولي زاده درگفت و گوبا ايسنا، درباره تخصيص ارزمبادله اي به 
محصوالت دخاني گفت: به تازگي ليستي ازکاالهايي که مشمول دريافت ارزمبادله اي 
هستند، منتشرشده است. دراين ليست درباره دريافت حمايت دولت براي واردات 
کاالها متوجه شديم براي برخي ازمواد اوليه کاالهاي دخاني مانند توتون وتنباکو 
اولويت هايي درنظرگرفته شده است که با اولويت هاي درنظرگرفته شده برخي کاالهاي 
اساسي مانند عدس، جوجه يک روزه،  شيرگاو و... که در اولويت سوم قراردارند، دريک 
طبقه بندي هستند.وي ادامه داد: اگردراين ليست ازيک تا۱0 دسته اولويت بندي 
وجود داشته باشد، آن کاالهايي که اولويت بااليي دارند ارزمبادله اي بيشتري دريافت 
مي کنند واگردراولويت۱0 قرارگيرند، هيچ ارزمبادله اي دريافت نمي کنند. با توجه 
به اينکه دخانيات يک کاالي آسيب رسان سالمت است ودرتمام دنيا اين موضوع 
به اثبات رسيده است که مواد دخاني موجب آسيب جدي برسالمت مي شود، 
اينگونه سياستگذاري ها براي حمايت ازتوليد وصنعت دخانيات درکشورمي تواند نتايج 
بسيارناگواري براي جامعه داشته باشد. ولي زاده گفت: همواره ما درتالشيم که ماليات 
وعوارض مواد آسيب رسان به سالمت را باال بريم تا حدي که موجب کاهش مصرف 
شود، اين درحالي است که براي اينکه مواد اوليه محصوالت دخاني توليدي کشور، 
با هزينه حداقل فراهم شود، اين کاالها نيزمشمول دريافت حمايت ارزي شدند. با 
اين کاراين نگراني دربخش سالمت ايجاد مي شود؛ چراکه ما ازيک سياست واحد 
براي مقابله با کاالي دخاني درکشوروپيشگيري ازمصرف آن برخوردارنيستيم. وي 
افزود: توليدکنندگان محصوالت دخاني به داليل مختلف مانند اين که اين محصول 
درحال توليد است واگراين را توليد نکنيم با قاچاق روبه رومي شويم، کارخود را توجيه 
مي کنند؛ اما اين يک بهانه اي است که کشور را ازاجراي يک سياست موثرمالياتي عقب 
نگه داشته است؛ جايي که مي توانيم يک ظرفيت درآمدي حداقل۱۲ هزارميليارد 
توماني درکشورداشته باشيم ازظرفيت درآمدي چشم پوشي مي شود.مسئول دبيرخانه 
ستاد کنترل ومبارزه با دخانيات وزارت بهداشت ادامه داد: بخش سالمت به هيچ 
وجه به دنبال بخش درآمدي اين محصوالت نيست. همچنين ما براساس تعهدات 
کنوانسيون کنترل دخانيات ملزم هستيم يکسري سياست هاي کاهش تقاضا را اجرا 
کنيم که موثرترين آنها را سياست مالياتي معرفي کرديم. ما براي تامين سالمت مردم 
وپيشگيري ازمصرف دخانيات بايد اينگونه سياست ها را هم ترويج و هم اجرا کنيم. 
وي افزود: اين درحالي است که سياست هاي ديگري مغايربا سياست هاي سالمت 
وضع مي شود؛ هرچند در سياست هاي ابالغي مقام معظم رهبري هم آمده است که 
پيشگيري بردرمان ارجحيت دارد. وي با تاکيد براينکه درآمدهايي که درطي چرخه 
عرضه محصوالت دخاني ايجاد مي شود، سودش به جيب دالالن و توليدکنندگان 
محصوالت دخاني مي رود، گفت: درحال حاضربراساس محاسبات ومطالعات انجام شده 
بيش از50 درصد سود حاصل ازتوليد محصوالت دخاني به جيب صنايع توليدکننده 
مي رود، بدون آنکه دولت ازاين درآمد بهره مند شود. اگرچنانچه محاسباتي از رقم 
مالياتي دريافتي درسنوات گذشته را داشته باشيد مي بينيد که آن ۱۲هزارميليارد 
توماني که ذکرکردم با حداقل مالياتي که مي توان درآن وضع کرد، چقدراست ودولت 

درسال گذشته چقدرازمحصوالت دخاني وسيگاردرآمد کسب کرده است.

معضل اساسي حوزه درمان، گراني است. نوسانات نرخ ارز بر 
همه چيز تاثير گذاشته و يکي از مهم ترين حوزه هايي که 
تحت تاثير اين نوسان قرار گرفت، دارو بود. گراني ارز داروهاي 

کمياب را ناياب تر و داروهاي خارجي را گران تر کرد. 
هزينه درمان و داروي بيماري هاي خاص و صعب العالج 
 سختي زندگي را براي اين افراد بيشتر کرده است. طبق 
بررسي هاي انجام شده، برخي داروخانه ها به دليل گران شدن 
ارز، تعدادي از داروها را در ليست تهيه خود قرار نداده اند. طبق 
آخرين اخبار نايب  رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور 

هم از کمبود 90 قلم دارو در کشور خبر مي دهد. 
همچنين سخنگوي وزارت بهداشت چند روز پيش اعالم 
وارداتي دچار کمبود  داروي خارجي  مورد  بود 57  کرده 

شده است.
بررسي هاي ميداني خبرنگار رسالت از چند داروخانه در 
سطح شهر تهران نشان از کمياب و حتي ناياب شدن فهرست 
بلند بااليي از داروهاي خارجي دارد و ناراحت کننده تر آن 
که برخي از اين داروهاي کمياب، ايراني هستند. به عنوان 
 مثال وارفارين که داروي بيماران قلبي است، در داخل توليد 
مي شود و در حال حاضر در برخي داروخانه هاي سطح 
 شهر به سختي قابل تهيه است و در برخي نقاط اصال پيدا 
نمي شود. غير از اين، داروهاي پرمصرفي همچون ريتالين و 
 مادوپار که داروهاي اعصاب هستند، به سختي در داروخانه ها پيدا 
مي شوند. لوودوپا که داروي پارکينسون است و فمارا )لتروزول( 
که ويژه بيماران سرطاني است هم يا اصال پيدا نمي شوند يا 
تهيه کردنشان، بيماران را به شدت به زحمت مي اندازد. غير 
از اين اقالم دارويي که حياتي محسوب مي شوند، داروهاي 
 کم اهميت تري همچون هيرويت و برخي از تقويت کننده ها 

هم عمال از دسترس مردم خارج شده اند.
البته سخنگوي وزارت بهداشت، دليل اين کمبود را گرايش 
مردم به مصرف داروي خارجي دانسته و گفته است: در حوزه 
دارو شاهد دو مشکل عمده هستيم؛ اولين مشکل تمايل 
تعدادي از مردم به مصرف داروي خارجي است؛ که تصور 
مي کنند داروي خارجي بهتر و داروي داخلي کم تاثير تر 
است، من به طور واضح اعالم مي کنم که داروي توليد داخل 

داراي همه استانداردهاي بين المللي است.
مشکل دوم درباره نحوه تجويز داروي خارجي و ترجيح داروي 
خارجي از نظر برخي پزشکان است و همين مشکل با ابعاد 

وسيع تر در داروخانه ها ادامه پيدا مي کند. 
البته اين اظهارات حريرچي در حالي مطرح شد که خيراله 
غالمي، نايب  رئيس انجمن متخصصان داروسازي کشور و 
رئيس داروخانه ۱۳ آبان، مشکل را فراتر از اين موضوع مي داند 
و مي گويد: حدود 90 قلم کمبود دارو در کشور وجود دارد. 
همچنين مسئله ي گرايش مردم به مصرف داروهاي خارجي 

را هم بايد ضميمه ليست کرد.
اخيرا سخنگوي سازمان غذا و دارو به اين سوال پاسخ داد 
و اعالم کرد که تغييرات ارزي اخير موجب به وجود آمدن 
کمبود دارويي نشد؛ چرا که همواره ذخيره داروي کافي )براي 
داروهاي حياتي تا 6 ماه( در شرکت هاي توليدکننده، واردکننده، 
پخش و توزيع و داروخانه ها وجود دارد و مشکلي نيز در تامين 

داروي مورد نياز در ماه هاي آتي نخواهيم داشت. 

دکتر جهانپور، سخنگوي سازمان غذا و دارو همچنين تاکيد 
کرده است که بخشي از داروها با تعامل قبلي با بانک مرکزي 
و قانون بودجه از طريق ارز مرجع تامين مي شوند و ما نگراني 

در حوزه تامين دارو نخواهيم داشت. 
همچنين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اخبار مربوط 
به افزايش قيمت دارو را رد کرد و گفت: ممکن است اين 
موضوع ناشي از تغييراتي باشد که در بيمه ها اعمال شده 
اما تاکنون وزارت بهداشت هيچ افزايش قيمتي در بخش 

دارو اعمال نکرده است.
بنابراين کمبود و گراني دارو از کجا نشأت مي گيرد؟ 

موضوع اين است؛ بعد از نوسانات نرخ ارز داروخانه ها موظف 
بفروشند  از گراني  قبل  به قيمت  را  بودند داروهاي خود 
کنند،  اعمال  بعدي خود  در خريد هاي  را  نوسان  اين  و 
دکتر سيدحسام الدين شريف نيا، عضو هيئت مديره انجمن 
داروسازان تهران نيز مي گويد: داروخانه ها بايد دارو را به 
قيمت خريداري شده يعني به قيمتي که قبال خريداري 
کرده اند،  بفروشند. حال اگر قيمت در مقطعي تغيير کند، 
داروخانه ها بايد قيمت جديد را در خريد و فروش هاي بعدي 
خود اعمال کنند. بنابراين اگر داروخانه اي داروي قديمي 
خود را به قيمت جديد و با نرخ ارز جديد بفروشد، کاري 

کامال غيرقانوني انجام داده است. 
 با بررسي ابعاد موضوع به اين نتيجه مي رسيم که گزارش هاي 
ميداني و گفت و گو با مردم، نشان از اين دارد که دارو گران 
اما وزير بهداشت مي گويد دارو گران نشده است،  شده، 
سازمان غذا و دارو حرف ديگري دارد و معتقد است آنچه 
مردم با آن مواجه هستند گران شدن نيست بلکه منطقي 

کردن قيمت دارو است. 
کافي است سري به داروخانه هاي شهر بزنيد؛ با کساني مواجه 
مي شويد که بعد از اطالع از قيمت داروهاي مد نظرشان 
از خريد منصرف مي شوند، اين که گراني دارو و درمان را ، 
منطقي کردن قيمت ها برشمريم قانع کننده نخواهد بود، 
زيرا مردم هر روز با قيمت ها روبه رو مي شوند و واقعيت 
جامعه و اقتصاد در زندگي شان تاثير مستقيم دارد. به عنوان 
مثال، برخي داروهاي سرماخوردگي و انواع شربت ضد سرفه 
که رايج ترين داروي مورد استفاده مردم در اين فصل است، 

افزايشي 50 درصدي را نشان مي دهد.
در هفته گذشته به يکي از داروخانه هاي مرکز شهر براي 
متصديان  از  يکي  کرديم،  مراجعه  داروها  قيمت  بررسي 
داروخانه طبق ليست قيمت، مبلغ برخي از داروهايي را که 
قيمت شان از نوسانات اخير ارز تاثير گرفته بود اين گونه 
اعالم کرد:  "مولتي ويتامين ول وومن" قبل از نوسانات اخير 
ارز 57 هزار تومان و اکنون ۱50 هزار تومان به دست بيمار 
مي رسد،همچنين داروي مخصوص آرتروز، "آرترواستاپ" 
قبل از نوسانات 79 هزارتومان، اما اکنون ۱55 هزار تومان 

فروخته مي شود.
همچنين برخي از داروها به دليل کمبود در داروخانه ها 
يافت نمي شود و بيماران بايد به بازار سياه مراجعه کنند. 
به عنوان مثال داروي "مادوپار" که قيمت آن تنها ۳۳ هزار 
تومان است در بازار سياه تا 400 الي 500 هزارتومان نيز 
فروخته مي شود.همچنين داروهاي "وارفارين" و "دپاکين" 

نيز به همين صورت است.
همچنين داروهاي بيماران پيوند کليه هم در چند نوبت گران 
شده است، به طوري که در حال حاضر داروي »سلسپت« که 
قيمت دو ماه قبل آن ۱۸0 هزار تومان بوده در حال حاضر با 
مبلغ ۳۸0 هزار تومان به دست بيماران مي رسد.اکنون بعد از 
گذشت حدودا سه الي چهار ماه از نوسانات ارزي بايد ديد 

مسئله کمبود و گراني به کجا ختم خواهد شد. 
بهروز بنيادي، نماينده مردم کاشمر و عضو کميسيون بهداشت 
و درمان مجلس دهم در اين مورد درگفت و گو با رسالت 
گفت: طي ماه هاي اخير، تامين امکانات دارويي و تجهيزات 
پزشکي موضوع اصلي جلسات کميسيون بهداشت و درمان 
بوده و بيش از شش جلسه طي اين دو ماه براي بررسي 

اين موضوع تشکيل شده است.
وي درخصوص مشکالت کمبود برخي اقالم دارويي افزود: 
يکي از معضالت اصلي در بخش توليدکنندگان دارو بوده که 
از دانشگاه ها مطالباتي داشتند و دانشگاه ها هم مطالباتي از 
بيمه، اين چرخه سبب شده بود توليد دارو دچار مشکل شود 
که با پيگيري هايي که انجام شد اين مشکل برطرف شد و 
سازمان برنامه و بودجه، بودجه اي که براي سازمان هاي بيمه 

پيش بيني شده بود را در اختيار آن ها قرار داد. 
بنيادي با بيان اين که شوراي هماهنگي اقتصاد مبلغي 
براي تسويه بدهي بيمه سالمت به کارخانه هاي داروسازي 
درنظر گرفته سات، ابراز کرد: از طرفي هم 500 ميليون يورو 
در شوراي هماهنگي اقتصادي تصويب شد که اختصاصا 
بيمه  اختيار  در  پزشکي  تجهيزات  و  دارو  بخش  براي 
با توزيع اين مبالغ بخش زيادي  سالمت قرار بگيرد و 
هاي  کارخانه  به  سالمت  بيمه  سازمان  هاي  بدهي  از 
داروسازي و شرکت پخش برطرف شود تا آن ها بتوانند 

نقدينگي حاصل کنند. 
عضو کميسيون بهداشت و درمان با تاکيد بر اين که تحريم 
دارويي يکي از داليل ايجاد گراني است، گفت: در بحث 
تحريم ها يکي از مشکالتي که ايجاد شد عالوه بر اينکه 
 مبادالت بانکي با مشکل روبه رو شد، اين بود که شرکت هاي 
خارجي فروش را به صورت نقدي انجام مي دهند، در حالي 
که کارخانه هاي داروسازي در گذشته با فاصله زماني چند 
ماهه مي توانستند مواد اوليه مورد نيازشان را وارد کنند و 

بعد پول را تسويه کنند. 
وي با اشاره به اين که در حال حاضر خارجي ها کارهايشان 

را فقط به صورت نقدي پيش مي برند، خاطرنشان کرد: همه 
اين عوامل دست به دست هم داده بود که ما در يک برهه 

زماني براي توليد برخي اقالم دچار مشکل شويم. 
نماينده مردم کاشمر با بيان اين که حدودا ۳0 نوع دارو کم 
داريم، گفت: اما اکنون از ۳ هزار قلم دارويي که در کشور 
مورد نياز هست طبق آخرين آمار و اطالعات حدود ۳0 
 نوع دارو را کم داريم. بخشي از اين کمبود ها به مواد اوليه 
برمي گردد و بخشي از افزايش قيمت ها هم به لوازم جانبي 
دارو ها مربوط است، به طور مثال بسته بندي و توليد شيشه، 

گرانول، پليمر و ديگر موارد افزايش قيمت داشته اند. 
بنيادي با تاکيد بر گراني دارو افزود: يک دارو ممکن است 
۱4% افزايش قيمت داشته و يکي ديگر ممکن است اصال 
افزايش قيمت نداشته باشد، که ميانگين ۱0 تا ۱۲% افزايش 
محسوب مي شود. اما ماده اوليه يا اصل دارو چون با ارز 
4۲00 تومان وارد مي شود خيلي شامل گراني نشده است 
ولي در حالت کلي صحبت افزايش قيمت داروها صحيح و 
درست است.  اين عضو کميسيون بهداشت اضافه کرد: اما 
 نکته ديگر مبني بر گران بودن برخي داروهاي خارجي به 
اين دليل است که بيمه ها داروهاي خارجي که مشابه داخلي 
دارد را تحت پوشش قرار نمي دهند، يعني براي بيماري 
خاصي داروي داخلي در کشور داريم و نوع خارجي اش هم 
موجود است که طبق برنامه ششم توسعه، بيمه اين داروهاي 
خارجي را پوشش نمي دهد.  وي ادامه داد: حتي ممکن 
است پزشکان هم تجويز کنند يا کساني هم نياز داشته باشند 
اين داروها را استفاده کنند، اما قانون اجازه پوشش به بيمه 
نمي دهد، اين هم ممکن است يکي ديگر از گله مندي هاي 
شهروندان باشند، که داروي خارجي ناگهان افزايش قيمت 

داشته است که دليلش همين مسئله است. 
بنيادي يادآور شد: همچنين تحريم دارويي هم در مبادالت 
بانکي و هم در عوامل جانبي که براي توليد يک دارو الزم است 

تاثير گذاشته و باعث افزايش هزينه ها شده است. 
وي با اشاره به اين که مردم به مصرف داروهاي خارجي 
گرايش پيدا کرده اند و دليلش اين است که فکر مي کنند 
همه چيز خارجي اش بهتر است، مي گويد: هر دارويي که 
 وارد چرخه دارويي و فروش کشور مي شود بايستي آزمون ها 
و استاندارد هايي را پشت سر بگذارد، که سازمان غذا و 
دارو اين مراحل را بررسي مي کند، بنابراين دارويي که 
وارد اين چرخه شده قطعا از نظر اثر بخشي و توان دارويي 
طبق معيارهاي سازمان غذا و داروست که معيارهاي اين 

سازمان هم طبق استانداردهاي جهاني است.
در پايان مي توان از سه معضل بزرگ در حوزه دارو نام 
برد که مردم به شدت از آن رنج مي برند؛ اول از همه آن 
که بسياري از داروها به شدت گران شده اند، دوم اين که 
برخي داروها در داروخانه ها به زحمت پيدا مي شوندو برخي 
اصال يافت نمي شوند و معضل سوم نبود يک نظام يکپارچه 
مديريت دارو و بيان آمارهاي متناقض از زبان مسئولين است، 
به طوري که يک مسئول تعداد داروهاي کمياب و ناياب را 
۳0 قلم و ديگري 90 قلم عنوان مي کند، اعدادي که البته 
پس از مراجعه به داروخانه هر دو بي اعتبار مي شوند، چرا 

که معضل دارو بيش از اين مردم را آزار مي دهد.

رئيس سازمان مديريت بحران کشوربا بيان اينکه دعا کنيم تا در تهران زلزله نيايد، گفت: 
امکان ايجاد خطوط ارتباط زميني براي امدادرساني در زمان حادثه تهران وجود ندارد و 
خطوط امدادرساني هوايي دراين شهرتقويت شده است.اسماعيل نجاردرگفت و گوبا ايسنا، 
حوادث طبيعي تهران به ويژه زلزله را جزء حوادث بزرگ وپيچيده بيان کرد وگفت: جمعيت 
ساکن ودررفت وآمد تهران بيش از۱0 ميليون نفراست که براي امدادرساني درطول روزوشب 
برنامه متفاوتي بررسي ومطالعه شده است.رئيس سازمان مديريت بحران کشوربا بيان اينکه 
بايد دعا کرد که درتهران حادثه اي رخ ندهد، افزود: تمام دستگاه هاي اجرايي براي آمادگي 
کامل با حوادث طبيعي وزلزله برنامه ريزي هاي مدوني را دردستورکارخود قرارداده اند.وي 
خاطرنشان کرد: ساخت وسازدرتهران داراي اهميت بسياري است وبايد براين موضوع نظارت 
کامل ودقيقي صورت گيرد وازاين موارد مي توان به مصوبه شوراي عالي شهرسازي مبني 

برعدم ساخت وساز روي گسل ها ومقاوم سازي ساختمان هاي مهم وحساس اشاره کرد.
نجاربا تاکيد براينکه طبق برنامه ريزي ها قراربرآن است تا در زمان حادثه احتمالي از۳0 
استان براي کمک رساني به تهران به کارگرفته شود، گفت: همراهي، همکاري ورفتارمردم 
درزمان حادثه بسيارمهم است وازنمونه هاي آن مي توان به زلزله سال گذشته مالرد اشاره 
کرد که رفتارمردم دراستفاده ازخودروي شخصي وتوقف آنها درمعابراصلي شهرمناسب 
نبود وعاملي شد که راه هاي حياتي ورفت وآمد درتهران بسته شود و اين درحالي است که 
رفت وآمد در زمان حادثه براي تيم هاي امدادرساني بسيارمهم وحياتي است.رئيس سازمان 
مديريت بحران کشوراظهارکرد: مهم ترين راه و روش امدادرساني درتهران استفاده ازخطوط 
هوايي است که طبق برنامه ريزي ها قراربرآن است تا براي امدادرساني ازطريق بالگرد و باند 

پروازي دوشان تپه، قلعه مرغي وفرودگاه مهرآباد استفاده شود.

آگهي انتقالي شرکت جارمه به شناسه ملي 10861587614 به موجب 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ1396/10/27 شرکت جارمه 
)سهامي خاص( به شماره ثبت1205 به واحد ثبتي استان خوزستان - 
شهرستان انديمشک - بخش مرکزي - دهستان حومه - روستا شهرک 
دوکوهه-خيابان بي نام-پالک -0طبقه همکف- کدپستي : 6488149189 
انتقال يافت و در اين اداره ذيل شماره ثبت3065 ثبت گرديد که جهت 
اطالع عموم آگهي ميگردد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري انديمشک )300632(

آگهي تغييرات شرکت جهاد نصر لرستان سهامي خاص به 
شماره ثبت 1313 و شناسه ملي 10861265291 به استناد 
العاده مورخ  صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
مالي  : صورتهاي  اتخاذ شد  1397/05/10 تصميمات ذيل 
)ترازنامه ، صورت عملکرد سود و زيان ، گردش وجوه نقد( 
منتهي به 1396/09/30مورد تصويب قرار گرفت. موسسه 
ارقام نگر آريا با شماره شناسه ملي 10100617632 بعنوان 
بازرس قانوني اصلي و حسابرس مستقل شرکت و موسسه 
حسابرسي آبتين روش آريا با شماره شناسه ملي 10320729344 
بعنوان بازرس علي البدل شرکت براي سال مالي منتهي به 
1397/09/30 تعيين گرديدند. روزنامه کثيراالنتشار رسالت 
جهت نشر آگهي هاي شرکت تعيين شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان لرستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري خرم آباد )301222(

نگار سازه مهفام شرکت سهامي  تغييرات شرکت  آگهي 
خاص به شماره ثبت 11862 و شناسه ملي 14005657352 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : * اعضاء هيئت 
مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: رامين طاهرزاده به شماره 
به شماره ملي  ملي 4060071382 هادي محمدي ساعي 
4072461180 بهزاد اسکندري به شماره ملي 4071654953 
براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. رضا کاظمي خلجي. 
به شماره ملي 4060340898 به سمت بازرس اصلي گل ناز 
ساالر براليکه به شماره ملي 4070427147 به سمت بازرس 
علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند. روزنامه 
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري خرم آباد )301207(

آگهي تغييرات شرکت توسعه پزشکي پرديس سهامي 
خاص به شماره ثبت 209470 و شناسه ملي 10102509672 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
العاده مورخ 1395/11/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
آقاي محمود جدي طهراني بشماره ملي0048714501 و 
آقاي حجت اهلل رباني بشماره ملي 0050329685بترتيب 
بسمت بازرس اصلي و علي البدل براي مدت يکسال مالي 
انتخاب گرديدند . اعضاي هيئت مديره براي مدت دوسال 
به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي محمدمهدي احمد 
آخوندي بشماره ملي 0034543627 آقاي فاضل شکري 
بشماره ملي 4722379300 آقاي هومن صدري اردکاني 
بشماره ملي0055027504 سازمان ثبت اسنادوامالک 
و موسسات غيرتجاري  ها  ثبت شرکت  اداره  کشور 

تهران )301557(

آگهي تغييرات شرکت جهاد نصر لرستان سهامي خاص به شماره 
ثبت 1313 و شناسه ملي 10861265291 به استناد صورتجلسه 
ذيل  تصميمات   1397/05/10 مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع 
اتخاذ شد : سال مالي شرکت به )از يکم فروردين ماه هر سال تا 
بيست و نهم اسفند ماه همان سال( تغيير يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصالح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
لرستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري خرم آباد 

)301223(

آگهي تغييرات شرکت سپهر آفرين دلفان سهامي خاص به شماره ثبت 
233 و شناسه ملي 10740014904 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: وحيد پيري با کد 
ملي 4180025175 ايرج پيري ورنمد با کد ملي 4189924881 خديجه 
اله باکد ملي 4208196858 براي مدت دو سال. سمت  نامداري کرم 
با کد  اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: وحيد پيري 
ملي 4180025175 به سمت رئيس هيئت مديره ايرج پيري ورنمد با کد 
ملي 4189924881 به سمت نايب رئيس هيئت مديره خديجه نامداري 
کرم اله باکد ملي 4208196858 به سمت مديرعامل و عضواصلي هيئت 
مديره براي مدت دو سال. کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبيل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمي و تمامي نامه 
هاي اداري با امضا خديجه نامداري کرم اله همراه با مهر شرکت معتبر 
مي باشد . حسين رضا قلي زاده با کد ملي 4189402125 بعنوان بازرس 
اصلي و تاج طال ملکي با کد ملي 4209336386 بعنوان بازرس علي 
البدل شرکت براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. روزنامه کثيراالنتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

دلفان )301218(

آگهي تغييرات شرکت آباد اسکان بنا شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 9401 و شناسه ملي 10740086171 به استناد صورتجلسه 
العاده مورخ 1397/06/25 تصميمات ذيل  مجمع عمومي فوق 
اتخاذ شد : - نام شرکت به “ توسعه و باز آفريني پايدار ايرانيان 
“ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري خرم آباد )301203(

آگهي تغييرات شرکت ستاره خندان مهرگان با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 415561 و شناسه ملي 10320675309 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1396/03/27 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : عبدالمحمد مکي 4569518461 و سيد 
مصطفي نراقي 0068148461 به سمت اعضاي هيئت مديره براي 
مدت نامحدود انتخاب گرديدند سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )301555(

آگهي تغييرات شرکت ساختماني و فني پويا سقف نوين شرکت سهامي 
استناد  به  ملي 10980021983  شناسه  و   632 ثبت  شماره  به  خاص 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : * اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند: يوسف اسدي به شماره ملي 0558296564 پروين يوسفي به 
شماره ملي3255226414 احسان يوسفي به شماره ملي 3255226414 
به مدت دو سال انتخاب گرديدند. سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل 
تعيين گرديدند: پروين يوسفي به شماره ملي3255226414 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره احسان يوسفي به شماره ملي3257441171 به 
سمت رئيس هيئت مديره يوسف اسدي به شماره ملي0558296564به 
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره براي مدت دو سال تعيين گرديدند. 
امضاء يوسف اسدي  به  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد  کليه 
همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد. ارسالن عليزاده به شماره 
ملي 4172185827 به سمت بازرس اصلي بيژن چراغي به شماره ملي 
4071548029 به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب 
شدند. روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
شد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري اليگودرز )301212(

آگهي تغييرات شرکت استقالل گهر ازنا سهامي خاص به شناسه ملي 
10861778330 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1397/07/10 و برابر نامه شماره 97/618/140 مورخ 1397/08/02 محل 
شرکت از واحد ثبتي اصفهان به واحد ثبتي ازنا به نشاني استان لرستان ، 
شهرستان ازنا ، بخش جاپلق ، دهستان جاپلق شرقي ، روستا مرزيان، مرزبان 
، کوچه اول ، کوچه دوم ، پالک 0 ، طبقه همکف-کدپستي 6873155168 
انتقال يافت و در مرجع ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري ازنا تحت 
شماره 975 به ثبت رسيده است. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري ازنا )301226(

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختمان حيات گستر سلسله شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 219 و شناسه ملي 10862053279 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : * اعضاء هيئت مديره به 
قرار ذيل انتخاب گرديدند: امين طاهري نيا باکد ملي 4180076357 
محمد علي طاهري نيا با کد ملي 6129510322 حديث طاهري 
ملي  کد  با  موحد  هادي شريفي  ملي 4189880231  کد  با  نيا 
3875432096 غزاله روشن با کد ملي با 4051927032 به مدت 
دو سال انتخاب شدند. سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل 
انتخاب گرديدند: غزاله روشن با کد ملي با کد ملي 4051927032 
به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره محمد علي طاهري نيا با 
کد ملي 6129510322 به سمت رئيس هيئت مديره امين طاهري 
نيا باکد ملي 4180076357 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
حديث طاهري نيا با کد ملي 4189880231 به سمت عضواصلي 
هيئت مديره هادي شريفي موحد با کد ملي 3875432096 به 
سمت عضواصلي هيئت مديره به مدت دو سال انتخاب شدند. 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته 
، برات ، قراردادها و عقود اسالمي و تمامي نامه هاي اداري با امضا 
محمد علي طاهري نيا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد . محمد 
صالحي اصل با کد ملي 4189942553 به عنوان بازرس اصلي 
امين اسدي فر با کد ملي 4072712426 به عنوان بازرس علي 
البدل براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. روزنامه کثيراالنتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري سلسله )301221(

آگهي تغييرات شرکت توسعه پزشکي پرديس سهامي خاص 
به شماره ثبت 209470 و شناسه ملي 10102509672 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/11/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاي محمدمهدي احمد آخوندي بشماره ملي 
0034543627 بسمت رئيس هيئت مديره و آقاي فاضل 
شکري بشماره ملي 4722379300 بسمت مدير عامل و 
عضو هيئت مديره و آقاي هومن صدري اردکاني بشماره 
ملي0055027504بسمت نايب رئيس هيئت مديره انتخاب 
گرديدند . کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبيل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمي و اوراق 
و رئيس هيئت  ثابت مديرعامل  امضاي  با  اداري  و  عادي 
مديره و در غياب ايشان با امضاي مدير عامل و نايب رئيس 
هيئت مديره همراه با مهرشرکت معتبرميباشد. سازمان 
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )301558(

شرکت  ارگ  پرتو  گستران  آباد  شرکت  تغييرات  آگهي 
شناسه  و   430182 ثبت  شماره  به  محدود  مسئوليت  با 
ملي 14002953045 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1397/04/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي علي 
مديرعامل  به سمت  ملي:2229363336  طاهري شماره 
وعضوهئيت مديره )خارج از شرکاء( آقاي ميثم محمدي 
شماره ملي:4910928367 به سمت رئيس هيئت مديره آقاي 
جواد محمد اوغلي شماره ملي0071907033 به سمت عضو 
هيئت مديره)خارج از شرکاء( براي بقيه مدت تصدي هيئت 
مديره تعيين گرديدند. امضاء کليه اسناد واوراق بهادارو 
تعهدآوراز)قبيل :چک و سفته وبروات عقودو قراردادهاي 
اسالمي( اسناد و اوراق عادي و اداري با امضاء رئيس هيئت 
مديره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبرميباشد. سازمان 
ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )301554(

آگهي تغييرات شرکت سرکان پارت نيرو با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 313034 و شناسه ملي 10103488852 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مرکز 
اصلي شرکت به: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر 
تهران، دکترعلي شريعتي ، کوچه گيتي ، خيابان خواجه نصير طوسي ، 
پالک 235 ، طبقه دوم ، واحد 5 کد پستي1611617616 انتقال يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )301556(

آگهي تغييرات شرکت تعاوني مسکن تاسيسات و مهندسي نور به شماره 
ثبت 45972 و شناسه ملي 10100912052 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1396/12/20 و تاييديه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي 
استان تهران به شماره 962/15/373986 مورخ96/12/22تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : مرکز اصلي شرکت به: استان تهران - شهرستان تهران - 
بخش مرکزي - شهر تهران-صادقيه-خيابان 12 متري پاييزان-خيابان 
ستارخان-پالک -1118پاساژ پرنيان-طبقه دوم-کد پستي1451795479 
انتقال يافت. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري تهران )301553(

رسالت، وضعيت گراني و کمبود دارو را برسي مي کند؛

قصه تلـخ دارو



گوناگون«

 اردبيل ميزبان کشتي جهان 
پنجمين دوره رقابت هاي کشتي فرنگي جام باشگاه هاي جهان 
۲۹ آذردرشهراردبيل برگزارمي شود.تيم هاي بيمه رازي اردبيل و 
سينا صنعت ايذه به عنوان تيم هاي اول و دوم ليگ برتر کشتي 

ايران مجوز حضور در اين مسابقات را دارند.

 آغاز کشتي جام شاهد
 چهاردهمين دوره مسابقات بين المللي کشتي آزاد و فرنگي جوانان 
جام شاهد ازامروز دراروميه برگزار مي شود.چارلز ويلت داورالمپيکي 
ازکشور آفريقاي جنوبي نيز به عنوان نماينده اتحاديه جهاني کشتي 

براين رقابت ها نظارت خواهد داشت.

شکست تيم فوتبال بانوان 
تيم ملي فوتبال بانوان دردومين ديدار خود در مسابقات آسياي مرکزي 
مقابل ازبکستان با نتيجه دو بر يک شکست خورد. ملي پوشان کشورمان 
امروز در سومين ديدار خود مقابل تاجيکستان صف آرايي خواهند کرد.

 راه کشتي گيران سخت شد
با تصميم کميته بين المللي المپيک و اتحاديه جهاني کشتي درهر 
وزن تنها ۱۶ کشتي گير مي توانند در رقابت هاي المپيک ۲۰۲۰ 
 توکيو شرکت کنند. در نظر گرفتن ۱۶ نفر براي هر وزن رقابت هاي 
کشتي المپيک  شانس حضور کشتي گيران مدعي را نسبت به 

المپيک ريو حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.

 شفر به دنبال گلزن تراکتور
مسئوالن استقالل تصميم دارند مهاجم تيم فوتبال تراکتورسازي را 
خريداري کنند.خبرهايي به گوش مي رسد که شفر تصميم دارد با 
فروش تبريزي، استوکس را جايگزين اين بازيکن کند تا ضعف هاي 

خط حمله استقالل برطرف شود.

 منتظري پا به توپ شد
  پژمان منتظري، مدافع باتجربه تيم استقالل که چند هفته از رقابت هاي 
ليگ برتر را به دليل آسيب ديدگي از دست داده بود، از ديروز در 

تمرينات گروهي تيمش شرکت کرد.

 افتخار به تماشاگران ايراني
 رئيس کنفدراسيون فوتبال آسيا حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر در بازي 
فينال ليگ قهرمانان آسيا ميان دو تيم پرسپوليس و کاشيما  در 
تهران را موجب افتخار قاره کهن دانست. شيخ سلمان اظهار داشت: 
حضور۱۰۰ هزار تماشاگر درآزادي ، جايگاه رفيع فوتبال درقاره 

آسيا را به جهانيان نشان داد و باعث افتخار همه ما شد.

پرسپوليس به کيش نمي رود
برخالف صحبت هاي مطرح شده مبني بر حضور پرسپوليس در تورنمنت 
چهارجانبه کيش، برانکو اعالم کرد که برنامه اي براي حضوردراين تورنمنت 
ندارد. وي دراين رابطه گفت: نمي دانم چه کسي اين برنامه را سازماندهي 

کرده است. برنامه ما چيزديگري است. 

»

 پروين :

 واگذاري 
 سرخابي ها
به نفع دولت است
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نايب رئيس بانوان فدراسيون کبدي گفت: هرموفقيت و 
پيرزوي نيازمند حمايت همه جانبه است که دراين چند 
سال آن هم در بخش بانوان شاهد آن بوديم. صغري 
شيوايي، درباره موفقيت هاي ورزش بانوان در چهارسال 
گذشته و دستاوردهايي که ايران در حوزه ورزش بانوان 
به دست آورده ، عنوان کرد: پيشرفت ورزش بانوان در 
چند سال گذشته بر کسي پوشيده نسيت. ورزش بانوان 
در گذشته اي نه چندان دور بنا به داليل مختلف مانند 
مشکل حجاب، کمبود بودجه براي اعزام به رقابت ها 
و ... از حضور در ميادين بين المللي دور بودند. ولي 
خوشبختانه اين روند در طول اين سال ها بهبود پيدا 
کرد و درحال حاضر شاهد افتخارآفريني بانوان درکنار 
مردان هستيم.وي ادامه داد: بدون ترديد همه موفقيت ها 
و پيشرفت ها به تنهايي به دست نمي آيد. هر موفقيت 
و پيرزوي نيازمند حمايت همه جانبه است که دراين 
چند سال آن هم در بخش بانوان شاهد آن بوديم و 

وزارت ورزش  به ويژه  سلطاني فر با حمايت هايي که 
از ورزش بانوان داشتند زمينه کسب موفقيت ها را رقم 
زدند.شيوايي خاطر نشان کرد: خوشحالم که کبدي بانوان 
نيزدرمسير رشد قرارگرفت و توانست پس از سال ها 
افتخار بزرگ و تاريخي را در بازي هاي آسيايي  رقم 
بزند. پس از کسب اين موفقيت چشمگيرعالقه مندان 
به کبدي بانوان پيش ازگذشته شده که قطعا اتفاق 

شيريني است.

 شيوايي :

پيشرفت ورزش بانوان اتفاق شيريني است
 

بخش ورزشي: سرمربي تيم پرسپوليس درمقابل 
اصرارخبرنگاران براي سوال درباره سخنان ديروز 
سرمربي تيم ملي گفت: اين موضوع را فراموش کنيد، 
کي روش برايم مهم نيست. برانکو درحاشيه تمرين 
ديروز سرخپوشان در جمع خبرنگاران درباره تذکر 
فدراسيون فوتبال نسبت به سخنان اوعليه کي روش 
اظهارداشت: آيا اين نامه به اسم من بوده است؟ 
اگرمنظور فدراسيون مربي تيم است که ما مربي دراين 

تيم زياد داريم. البته من ازاين موضوع خبرندارم.
وي درباره تيم ماشين سازي ، حريف سرخپوشان 
درهفته چهاردهم ليگ برتر گفت: ماشين سازي 
تيمي است که درپنج بازي اخيرخود نباخته و مقابل 
 استقالل، سپاهان وسايپا به تساوي رسيده است. البته 
مي دانيم چه درانتظارما خواهد بود و با هدف پيروزي 
به تبريزمي رويم. اين تيم ترکيبي ازبازيکنان جوان 
وبا تجربه است که پس از تعويض مربي خود به نتايج 
قابل قبولي رسيده است.برانکودرباره يک روزاعتصاب 
بازيکنان پرسپوليس گفت: ديروزبازيکنان تمرين 
کردند و مشکلي وجود ندارد.سرمربي پرسپوليس 
دليل  به  ماهيني  انصاري وحسين  گفت: محمد 
مصدوميت تا پايان فصل نمي توانند به ميدان بروند. 
درمسابقه با ماشين سازي هم کمال کاميابي نيا 
به دليل 4 اخطاره بودن و شايان مصلح به دليل 

مصدوميت غايب هستند.

برانکو:

پرسپوليس ازماشين سازي3 امتياز مي خواهد

 پيشکسوت فوتبال ايران و پرسپوليس گفت: به مهدي تاج رئيس فدراسيون فوتبال تا پايان 
جام ملت هاي آسيا فرصت داده شد تا ازاين فدراسيون برود.علي پروين ديروزدرحاشيه 
جلسه علني مجلس اظهارداشت: رئيس فدراسيون فوتبال عملکرد خوبي داشته است، اما 
متاسفانه اين قانون بايد اجرا شود. فکر مي کنم تا بعد از جام ملت هاي آسيا به ايشان فرصت 
دادند که استعفاء بدهد يا برود.وي اضافه کرد: گرشاسبي مديرعامل باشگاه پرسپوليس 
هم عملکرد خوبي داشته است که ايشان هم به دليل همين قانون بايد پست خود را ترک 
کند. به نظرم اگرنيروي جوان در مديريت به کار گرفته شود خوب است، نيرويي که دنبال 
کاربدود نه اين که ۱۰ نفربدوند وايشان فقط دستوربدهد.پروين درباره واگذاري دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس نيز اظهارداشت: چندين سال است که واگذاري دو باشگاه سرخابي 
مطرح است، ولي هربارکه اين مسئله تا لحظه آخر پيش مي رود، نامه اي ازسوي مجلس، 

بار تصميم  اين  اينکه  بيان  با  اين واگذاري را مي گيرد.وي  يا قوه قضائيه جلوي  دولت 
مسئوالن براي واگذاري دو باشگاه جدي است، يادآورشد: اين واگذاري به نفع دولت و 
وزارت ورزش است، چرا که درحال حاضر وزارت ورزش ساالنه مجبور به تزريق اعتبارات 
هنگفتي به اين دوباشگاه است واگراين واگذاري صورت گيرد، هم به نفع دولت و هم به 
نفع دو باشگاه خواهد بود. ضمن اينکه پاسخگويي بخش خصوصي نيزدرصورت واگذاري اين 
دو باشگاه نمايان خواهد شد.پروين در پاسخ به اين سوال که آيا نگران نيستيد پرسپوليس 
به سرنوشت کارخانجاتي مثل نيشکر هفت تپه دچار شود، گفت: ماهيت پرسپوليس با 
اين کارخانجات و شرکت ها کامال متفاوت است.وي تصريح کرد: باشگاه پرسپوليس نهايتا 
 5۰ کارمند دارد، ضمن اينکه اسپانسرها و حاميان مالي ازباشگاه حمايت مي کنند واجازه 

نمي دهند سرنوشتي مانند کارخانجات نامبرده نصيب پرسپوليس شود.

آگهي تغييرات شرکت گنجينه اعتماد آريا شرق شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 52376 و شناسه ملي 14004376303 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/06/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نامبردگان 
ذيل: 1 –آقاي حسين رباني حسن پور 0938353829 2 
–آقاي محمدرضا رباني حسن پور 0942248465 3 –آقاي 
محمدحسن رباني حسن پور 0943535735 به سمت اعضاء 
اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند -بازرس 
اصلي : آقاي محمدرضا شريفي ناظمي نژاد 0382092627 
بازرس علي البدل : آقاي خليل ناظم 0933858825 براي 
مدت يکسال مالي تعيين شدند -روزنامه رسالت جهت درج 
آگهي ودعوت نامه هاي شرکت تعيين شد اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )300520(

آگهي تغييرات شرکت رايان نقش پايا شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 49610 و شناسه ملي 10380660721 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/04/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - خانم زهرا زماني به شماره ملي 
0923187928 به عنوان بازرس اصلي و خانم مريم رحماني 
کالت به شماره ملي 5539938437 به عنوان بازرس علي 
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. - اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي حسنعلي 
رختياني به شماره ملي 6249375163 آقاي محمد رضا 
رختياني به شماره ملي 6249911472 خانم حديثه الياسي 
براي مدت دوسال  کالت به شماره ملي 5539795598 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره   . گرديدند  انتخاب 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )300517(

آگهي تغييرات شرکت سوشيانت شهد پارسيان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 34208 و شناسه ملي 10380494370 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/08/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - روزنامه 
کثيراالنتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
شد. -2 خانم اشرف آگاه کد ملي 0778534375 به عنوان 
بازرس اصلي و اقاي مهدي آگاه کد ملي 0778564185 
بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب 
گرديدند -3 اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 98/7/20 به قرار 
ذيل انتخاب گرديدند: خانم بي بي شادي ساداتيان ) داراي 
کد ملي 0942405714 ( 2 – خانم شميمه منصوريان ) داراي 
کد ملي 0924245239 ( 3 – خانم اعظم علي نژاد برمي 
) داراي کد ملي 4579488581 ( اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )300516(

فشان  مه  مهندسي  و  فني  تغييرات شرکت خدمات  آگهي 
رود شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 385 و شناسه ملي 
10862003791 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1397/06/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اقاي 
جهان بخش تيموري مژن آبادي به شماره ملي 0769965016 و 
آقاي وحيد خالقي عباس آبادي به شماره ملي 2259682839 
و آقاي مجتبي رمضاني اعتدالي به شماره ملي 0383854105 
و آقاي اسماعيل تواناپور به شماره ملي 0769803288 و خانم 
طوبي سنگاني به شماره ملي 0769946801 به سمت اعضاي 
 . گرديدند  انتخاب  سال  دو  مدت  براي  مديره  هيات  اصلي 
به   0769484409 ملي  به شماره  رودي  کفاش  احمد  آقاي 
عنوان بازرس اصلي و آقاي فرهادپور صديق به شماره ملي 
0769490751 به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال مالي 
انتخاب گرديدند. روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت نشر آگهي 
هاي شرکت انتخاب شد . اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

خواف )300515(

آگهي تغييرات شرکت پترو پالستيک هامون اطلس مشهد 
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 44824 و شناسه ملي 
10380606977 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/07/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 --بنابر اختيار 
مورخ1397/01/31  العاده  فوق  عمومي  مجمع  از  حاصله 
وگواهي شماره 493871  تنظيمي  اظهارنامه  به  باعنايت 
مورخ 1397/05/27 بانک ملت شعبه قرني مشهد مبني 
بر واريز مبلغ 600/000/000 ريال به حساب سرمايه هيئت 
مديره افزايش سرمايه مزبور را عملي دانسته درنتيجه ماده 
5 اساسنامه به شرح ذيل اصالح ميگردد ماده 5 اصالحي 
سرمايه شرکت به مبلغ 700/000/000 ريال منقسم به 700 
سهم 1/000/000 ريالي با نام افزايش يافت و ماده 5 اساسنامه 
ثبت  کل  اداره  گردد.  مي  اصالح  مذکور  به شرح  شرکت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )300513(

ميانه  خاور  آذين  رکن  بازرگاني  شرکت  تغييرات  آگهي 
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 43174 و شناسه ملي 
10380590028 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/05/17 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء 
به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي حسين  هيئت مديره 
به سمت  ملي0732190592(  ) ش  به  زرندي  پور  مصلي 
رئيس هيئت مديره و آقاي حسين صابري نژاد به ) شماره 
ملي 0889340171-( به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
و آقاي محمدرضا رکني به ) شماره ملي 0732190592-( 
به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل براي مدت باقي 
مانده تا تاريخ 98/2/3 انتخاب گـرديدند . 2 - کليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمي با دو امضاء از سه امضاء اعضاي 
هيئت مديره بهمراه مهر شرکت معتبر ميباشد اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )300514(

آگهي تغييرات شرکت خدمات فني و مهندسي مه فشان رود شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 385 و شناسه ملي 10862003791 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاي جهان بخش تيموري مژن آبادي به شماره 
ملي 0769965016 به سمت رئيس هيات مديره و آقاي اسماعيل 
توانا پور به شماره ملي 0769803288 به سمت نائب رئيس هيات 
مديره و مدير عامل و آقاي مجتبي رمضاني اعتدالي به شماره ملي 
0383854105 به سمت عضو هيات مديره و آقاي وحيد خالقي 
عباس آبادي به شماره ملي 2259682839 به سمت عضو هيات 
مديره و خانم طوبي رحيمي سنگاني به شماره ملي 0769946801 
به سمت عضو هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته 
بروات قراردادها و عقود اسالمي با امضاء مديرعامل آقاي اسماعيل 
توانا پور همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد و اسناد و نامه هاي 
عادي با امضاي مدير عامل و مهر شرکت معتبر ميباشد اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري خواف )300512(

آگهي تغييرات شرکت مسکن آسايش فرهنگيان شرکت 
تعاوني به شماره ثبت 1045 و شناسه ملي 14006435320 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/13 
وتاييديه شماره 3061 مورخ 97/08/26 اداره تعاون، کار 
ورفاه اجتماعي شهرستان سلسله تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: .آقاي محمدتقي فرج الهي فرزند اسفنديار بشماره ملي 
4189247901 به سمت مديرعامل )خارج از هيئت مديره( 
شرکت تعاوني براي مدت باقي مانده تا تاريخ 1398/10/04 
انتخاب گرديدند. تعيين دارندگان حق امضاء: کليه قراردادها 
و اسناد رسمي و تعهدآور بانکي از قبيل چک، سفته، برات 
و اوراق بهادار با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در 
غياب رئيس هيئت مديره با امضاء نائب رئيس هيئت مديره 
همراه با مهر تعاوني داراي اعتبار است و اوراق عادي و ساير 
نامه هاي اداري با امضاء مديرعامل يا رئيس هيئت مديره 
همراه با مهر تعاوني معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان لرستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري سلسله )301227(

»

»

نكته

خبر

اميد اهالي کشتي محقق مي شود؟
اهالي کشتي معتقدند باوجود گزينه هاي مطرح شده براي جانشيني 
رسول خادم، سرپرست کنوني فدراسيون شانس بسيار زيادي براي 
رسيدن به صندلي رياست دارد. پس ازاستعفاي رسول خادم و موافقت 
وزارت ورزش، متوليان امر بالفاصله حميد بني تميم، نايب رئيس خادم 
 را به عنوان سرپرست فدراسيون معرفي کردند. بدين ترتيب قرار شد 
بني تميم براي سه ماه به عنوان سرپرست به امور جاري فدراسيون رسيدگي 

و زمينه برگزاري مجمع وانتخاب رئيس جديد را نيز مهيا کند.
از ابتداي اين تغييرات، نام برخي از چهره هاي شناخته شده کشتي 
براي جانشيني رسول خادم مطرح و حتي از اميررضا خادم به عنوان 
اصلي ترين گزينه رياست فدراسيون ياد شد. به هرحال با گذشت زمان 
وحضورپرانرژي و بي حاشيه بني تميم به عنوان سرپرست و عدم واکنش 
اميررضا خادم به احتمال رياستش، تمام نگاه ها به سمت بني تميم 
دوخته شد. به ويژه آنکه وي در طول مدت حضورش به عنوان سرپرست، 
تعامل و هماهنگي چشمگيري را با وزارت ورزش نشان داد و از نگاه 
آقايان چه چيزي بهتر ازآنکه سکان هدايت فدراسيون کشتي به فردي 
ازطيف خودشان واگذارشود.جدا ازتمايل فراوان مسئوالن وزارت ورزش 
براي انتخاب فردي همسو وهماهنگ با آنها به عنوان رئيس فدراسيون، 
اهالي کشتي نيز انتقادي ازانتخاب بني تميم ندارند ومعتقدند فردي 

بايد سکانداراين رشته شود که ازجنس کشتي باشد .

 هشدار فدراسيون به برانکو!
دبير کل فدراسيون فوتبال با ارسال نامه اي به باشگاه پرسپوليس به 
سرمربي اين تيم بابت مصاحبه هايش عليه کادر فني تيم ملي هشدار داد.با 
وجود تالش هايي که براي جلوگيري از تنش بين برانکو و کي روش، انجام 
شده اما باز هم اين دو مربي در برخي از مصاحبه هايشان واکنش هايي 
عليه يکديگر داشتند که اين مصاحبه ها طي روزهاي اخير هم ادامه 
پيدا کرده است.در همين خصوص  ساکت، دبيرکل فدراسيون فوتبال، 
با ارسال نامه اي به باشگاه پرسپوليس، سرمربي اين تيم و وابستگان 

اين باشگاه هشدارجدي داده است.

 مصلح به بازي نمي رسد
شايان مصلح  مدافع چپ تيم پرسپوليس بازي برابر ماشين سازي را 
از دست داد. ديدار تيم هاي ماشين سازي و پرسپوليس فردا در تبريز 

برگزار خواهد شد.

 محصص:

آينده فوتبال با تخلف ازقواعد فيفا ،لطمه خواهد ديد
 مدرس فيفا و عضو کميته فني کنفدراسيون 
فوتبال آسيا معتقد است در موضوع اجراي قانون 
بازنشستگي در فوتبال بايد از تجربه گذشته استفاده 
کرد.مرتضي محصص اظهار داشت: اين مسئله فراتر 
از افراد و اشخاص است. مسئله مهدي تاج يا ديگر 
مسئوالن فدراسيون نيست بلکه ابتدا بايد ببينيم 
فدراسيون فوتبال دولتي است يا غيردولتي و فيفا 
چه موضعي در اين خصوص دارد. ديدگاه فيفا 
کامال مشخص و واضح است و با هيچ کشوري هم 
تعارف ندارد. زماني که فدراسيون فوتبال کويت 
تعليق شد من درآنجا بودم. واقعا اتفاق تلخي بود 
آن هم درشرايطي که کويت ارتباط بسيار نزديکي 
با نهادهاي بين المللي ورزشي داشت اما اين گونه 
ارتباطات هم کمکي به آنها نکرد.عضو کميته فني 
کنفدراسيون فوتبال آسيا ادامه داد: همه ما موافقيم 
که قوانين بايد براي همه يکسان باشد و قطعا 
اين قانون هم بسيار مفيد است اما بايد بپذيريم 
شرايط فوتبال متفاوت است. فيفا فدراسيون ها 
را غير دولتي و تابع قوانين خودش مي داند. قطعا 

قوانين داخلي هرکشور محترم است اما در انتخاب 
مسئوالن فدراسيون ها از نگاه فيفا تنها روش هاي 
دموکراتيک قابل پذيرش است وهردخالتي که 
استقالل فوتبال را تحت تاثير قراردهد تعليق را 

درپي دارد. متاسفانه خود ما تجربه تلخي در اين 
زمينه داريم و تعجب مي کنم چطورآن اتفاقات را 
به سادگي فراموش کرده ايم.محصص درادامه عنوان 
کرد: من در فوتبال يک معلم هستم و وابسته به 

هيچ فردي نبوده و نيستم. اين گونه مسائل را از 
روي وظيفه بيان مي کنم چون آينده فوتبال براي 
همه ما مهم است. با تخلف از قواعد فيفا آينده اي 
نخواهيم داشت. فوتبال ما االن درمقطع حساسي 
قراردارد. دو جام جهاني موفق را تجربه کرده ايم و 
اعتبار خوبي در فيفا و کنفدراسيون فوتبال آسيا 
داريم. در فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلي و حتي 
فوتبال بانوان موقعيت واعتبار خوبي داريم. اين 
مسائل قابل انکارنيست ودرچنين شرايطي نبايد 
جايگاه و موقعيت مان را به خطر بيندازيم.مدرس 
فيفا وعضو کميته فني کنفدراسيون فوتبال آسيا 
درخاتمه اظهار داشت: تيم ملي فوتبال کشورمان 
تورنمنت مهمي را درپيش دارد و اميدوارم بتواند با 
 آرامش و بدون جنجال و حاشيه وارد جام ملت هاي 
آسيا شود تا بتوانيم به موفقيت بزرگي دراين جام 
معتبردست يابيم. فراموش نکنيم که اين جام 
براي ما اهميت زيادي دارد و بازيکنان با کيفيت 
زيادي دراختيار داريم که مي توانند پس ازسال ها 

ايران را به قهرماني آسيا برسانند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وکالت در دعاوي: حقوقي، کيفري
طالق، طالق توافقي، مهريه، نفقه، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)با مجرب ترين وكالي پايه ي دادگستري(

ضمنا در صورت عدم موفقيت وکال نسبت به احقاق حق شما 
در دادگاه حق الوکاله دريافتي مسترد خواهد شد.

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،  ميدان انقالب، خيابان كارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   5497
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ـتكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

فيله، چنجه، بختياري، جوجه، بال
غذاهاي ديگر: زرشك  پلو با مرغ، چلوماهي قزل آال
خورش فسنجان، خورش قرمه سبزي، خورش قيمه

سفارشات جهت جشن ها و ميهماني ها پذيرفته مي شود
فردوسي - چهارراه كوشك - خيابان صادق - پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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شماره هاي تماس 
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل و کاالي تجاري 

و اداري با بسته بندي و بيمه در شهر و شهرستان
با كارگران ورزيده 

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771
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رئيس حوزه هنري:

 يکي از عيوب ادبيات معاصر،  فقدان حماسه است

مراسم تقدير از برگزيدگان پويش مردمي انتخاب 
بهترين هاي دفاع مقدس با حضور محسن مومني شريف، 
رئيس حوزه هنري برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما 
عبدالحميد قره داغي، مديرعامل انتشارات سوره مهر، 
در ابتداي اين مراسم با اشاره به جزئيات برگزاري 
اين پويش گفت: برنامه هاي متعددي براي انتخاب 
کتاب هاي برتر در حوزه هاي مختلف برگزار مي شود. 

در اين پويش ۱۴۸۰ نفر شرکت کردند. ۱۵ کتاب 
برگزيده در اين پويش، بيش از ۲۰ بار تجديد چاپ 
شده اند و انتخاب بهترين کتاب در اين دوره برعهده 
مخاطب گذاشته شد. کتاب دختر شينا با فاصله کمي 
از کتاب دا با ۲۸۵ راي به عنوان کتاب برتر انتخاب 
و حميد حسام با ۵۴۰ و بهناز ضرابي زاده با ۷۰۶ 
راي به عنوان بهترين نويسندگان از ديد مخاطبان 
اين مراسم محسن مومني  ادامه  انتخاب شدند.در 
شريف گفت :يکي از عيوب  ادبيات معاصر در بخش 
داستان و شعر  فقدان حماسه است. وي  با اشاره 
به ويژگي هاي خاطرات دفاع مقدس افزود: اين آثار 
روايتگر انسان هايي است که وجود داشتند و حقايق 
عيني را به مردم معرفي مي کنند. اگر روزي ادبيات 
ما جهاني شود، از اين طريق خواهد بود. اين ادبيات 

حرف نويي دارد و براي جهانيان جذاب است.

پانزدهمين جشنواره بين المللي فيلم »مقاومت« در 
حالي  افتتاح شد که برندگان و منتخبان چند بخش 
نيز معرفي شدند.به گزارش خبرنگار مهر، مراسم 
افتتاحيه پانزدهمين جشنواره فيلم »مقاومت«  در 
تاالر وحدت برگزار شد.سردار جعفري طي سخناني 
تاکيد کرد: معناي مقاومت اسالمي ايستادگي مومنانه 
 در برابر پليدي ها است. اين همان راهي بود که 
امام حسين)ع( آن را پيش گرفت و اين راه را به همه 
ياد داد. خدا را شکر که ملت ايران در اين راه موفق 
بوده است.جايزه بهترين فيلم  به فيلم هاي آژانس 
 شيشه اي به تهيه کنندگي مهدي کريمي، اخراجي ها 
به تهيه کنندگي حبيب اله کاسه ساز و شيار ۱۴۳ به 
تهيه کنندگي محمدحسين قاسمي اهدا شد.ابراهيم 
حاتمي کيا در سخناني گفت: من اين محبت مردم 
کساني  نماينده  را  خود  و  کنم  نمي  فراموش   را 

مي دانم که در حوزه دفاع مقدس کار کردند که از آن 
جمله مي توانم به استادم بهرام بيضايي اشاره کنم و 
 من اين جايزه را به نمايندگي از اين افراد گرفته ام.
مسعود ده نمکي بيان کرد: اين انتخاب از سوي مردم 
براي من غيرقابل پيش بيني نبود. من اين جايزه 
را به ابراهيم حاتمي کيا براي فيلم ديده بان و منير 

قيدي کارگردان وياليي ها اهدا مي کنم.

 حاتمي کيا : 

محبت مردم را فراموش نمي کنم    

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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رئيس دانشگاه آزاد با اشاره به طرح پايش دانشگاه آزاد گفت: اين طرح به دنبال 
هدفمندسازي پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان است.به گزارش خبرنگار مهر، 
محمدمهدي طهرانچي  در مراسم رونمايي از طرح پايش آزاد دانشگاه آزاد گفت:  
ايجاد شبکه تحقيق در کشور بسيار مهم است اما اکنون در کشور تحقيق سازمان 
يافته نداريم.وي با بيان اينکه تحقيقات بايد بر اساس چالش هاي کشور صورت گيرد 

گفت: بايد براي رشد تحصيالت تکميلي برنامه ريزي دقيق صورت گيرد تا بتوانيم بر 
اساس آن به پژوهش و فناوري دست يابيم.رئيس دانشگاه آزاد اظهار داشت: ايران در 
حال حاضر جزو ۵ کشور اول در زمينه رشد آموزش عالي است که بايد براي حفظ 
اين جايگاه برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم و طبق آمارهاي موجود تا سال ۲۰۲۰ 

نيز ايران جزء ۱۰ کشور در زمينه رشد آموزش عالي باقي خواهد ماند.

 هدفمندسازي 
پايان نامه و رساله هاي 

دانشجويان آزاد

فارس/ ميثم مه آبادي

گفت وگو«
سعيد پيردوست در گفت و گو با رسالت:

 دانسته هاي بازيگري ام را مديون تئاتر 
مي دانم

ناهيد جعفرپور کامي
چهره او شايد بيش از همه ، با کارهاي مهران مديري به چشم 
مخاطبان آشنا باشد.اما پيردوست از قديمي هاي سينماست 
و عجيب نيست که صحبت هاي مان بيش تر حال و هواي 
سال هاي دور را داشته باشد. سعيد پيردوست متولد ۱۶ دي 
۱۳۱۹ در تهران است. وي تحصيالت خود را تا مقطع ديپلم 
ادامه داد وفعاليتش را با فيلم "خاك" شروع کرد و پس از 
 آن به ايفاي نقش در فيلم هاي سينمايي و سريال هاي 
مختلف پرداخت. پيردوست در فيلم "گوزن ها" اثر مسعود 

کيميايي ايفاگر نقشي کوتاه اما ماندگار بود و بعدها در سريال هاي مهران مديري به 
شهرت دست يافت. با هم اين گفت وگو را مي خوانيم .

- با حضور در مجموعه هاي کمدي توانسته ايد در خلق کمدي موقعيت 
موفق عمل کنيد؟

  بله در هر صورت خودم را بازيگري مي دانم که در تمام عرصه ها تالش مي کنم نقش هاي 
متفاوتي بازي کنم و مدام همچنان در حال يادگيري هستم. سريال هاي پرمخاطب 

بازي کردم که به دل مردم نشسته و ان شاءاهلل تا پايان عمرم هم اينگونه باشد.
- شما در فيلم سينمايي "آدم سرخ ها" بازي کرديد. به نظر خودتان چطور 

فيلمي بود؟
 اين فيلم يک فيلم کمدي بود که به دغدغه و مشکالت جوانان مي پرداخت. من 
توسط مدير توليد به آن فيلم دعوت به کار شدم و بعد از اينکه فيلمنامه را خواندم 

قبول کردم آن را بازي کنم.
- خيلي ها مي گويند شما جزو بازيگراني هستيد که هميشه به گروه انرژي 

مي دهيد و آنها را شاد مي کنيد. درست است؟
ان  رفتن سنم،  باال  با  کنم  احساس مي  االن  اما  بودم  اينطوري  اوايل   شايد 
روحيه اي که قبال داشتم را ندارم. ولي تا آنجايي که در توانم باشد حتما به 

گروه انرژي مي دهم.  
- حضور شما در سريال " پاورچين" غوغا به پا کرد و همه شما را در آن 
سريال بيشتر از سريال هاي ديگر مي شناسند. چرا شما در آن سريال 

بيشتر شناخته شديد؟
 دو دليل وجود دارد: اول اينکه سريال "پاورچين"سريالي بود که در سال هاي ۱۳۸۱ 
و ۱۳۸۲ پخش شد و چون کارگرداني اين سريال را مهران مديري بر عهده داشت و 
پيمان قاسم خاني نيز سرپرست نويسندگان بود، در زمان خودش مديري اسم بزرگي 
داشت و مردم هم دوست داشتند کارهايش را دنبال کنند. در ثاني  اين سريال، براي 
اولين باردر روستايي تخيلي به نام برره شکل گرفته بود که مردمانش برره اي صحبت 

مي کردند و اين شايد برايشان جالب بود.
- شما تا به امروز تجربه نقش هاي مختلف را در کارنامه کمدي تان داشته ايد. 

آيا نقشي بوده که به دل تان مانده باشد و عالقمند باشيد آن را بازي کنيد؟
  اگر شما اين سوال را از هر بازيگري بپرسيد مسلما به شما خواهد گفت که  نقش هايي 
است که دلش مي خواهد آن را بازي کند اما فرصتش هنوز مهيا نشده است. من هم از اين 
قاعده مستثني نيستم. خيلي دوست دارم نقش يک وکيل کمدي يا يک پليس کمدي را 
بازي کنم اما مي دانم محدوديت ها مانع اين اتفاق مي شود، محدوديت هم از اين بابت است 

که اگر بخواهم يک پليس يا وکيل کمدي را بازي کنم با اعتراض روبه رو مي شوم.
- برخي از کارهاي شما اخيرا بارها از شبکه هاي مختلف تلويزيون بازپخش شده 

است. ديدن دوباره اين برنامه ها براي شما چه خاطراتي را زنده مي کند؟
ادامه در صفحه 2

 افتتاحيه جشنواره 
بين المللي فيلم مقاومت

مراسم افتتاحيه جشنواره بين المللي فيلم 
مقاومت با حضور  جمعي از هنرمندان و 
مديرات سينمايي کشور در تاالر وحدت 
برگزار شد عکس هاي فوق گوشه اي از 

اين مراسم را نشان مي دهد . 

»

گفت وگو«
مديرعامل بازي هاي رايانه اي در گفت وگو با رسالت: 

نهادهاي مروج به بازي هاي داخلي 
بها نمي دهند!

بخش سوم و پاياني
*نقش نهاد هاي تقنيني را در ترويج و تبليغ بازي هاي يارانه اي 
چطور ارزيابي مي کنيد و  چقدر مي توانند در توسعه بازي هاي بومي 

نقش داشته باشند؟ 
به نظر من خيلي زياد، مثال صدا و سيما به عنوان يک سازماني که مردم 
بخصوص شهرستاني ها غالبا تلويزيون نگاه مي کنند براساس برنامه شوراي 
عالي فضاي مجازي موظف است براي تبليغ بازي هاي ايراني تخفيف خيلي 
خوبي بدهد علي رغم تمام تعامالتي که ما با اکثر آن ها انجام داد ه ايم يک 

ريال تخفيف داده نشده است.
صدا سيما هم به جاي آنکه در قالب برخي برنامه هايي که اسم نمي برم، بازي 
هاي خارجي را کامال مجاني تبليغ مي کند، يعني يک نفر مي نشيند يک بازي 
خارجي را بازي مي کند، نقد و بررسي مي کند با اينکه در اکثر موارد اين بازي 
مجوز هم ندارد! و اين يک ظلم است آن هم در »سال حمايت از کاالي ايراني«؛ 

کاش کمي هم به بازي هاي ايراني بها مي داند.
نهادهاي مروج به بازي هاي داخلي براي تبليغ بها نمي دهند

صدا سيما نه تنها به بازي ايراني تخفيف نمي دهد بلکه راحت بازي خارجي را 
تبليغ مي کند بدون اينکه فکر کند بازي مجوز دارد يا نه؟ اين نهاد در جهت 
ترويج بازي هاي بومي نقش خودش را خوب ايفا نمي کند حتي اگر تبليغ هم 
کنند از بودجه بنياد است؛ يا خود شهرداري به مراتب تخفيف خاصي براي تبليغ 
بها  يا سينما  تئاتر  به  نمي دهد،  بيلبوردها  و  ايراني در سطح شهر   بازي هاي 
مي دهند ولي براي بازي هاي رايانه اي که مي تواند آينده درخشاني داشته باشد 
نه؛ اين در حالي است که اگر دقت کنيم مخاطب گيم خيلي بيشتر از مخاطبان 

سينما و تئاتر است. 
۲۸ ميليون کاربر در کشور داريم که ۹۰ دقيقه بازي مي کنند و اين رقمي هم 
که بنده عنوان مي کنم بر اساس يک پژوهش دقيق به دست آمده است؛ سال 
گذشته با مجموعه اي که فعاليت آن انجام پژوهش هاي ميداني در داخل ايران 
است با بيش از ۱۰ هزار پرسش نامه در سراسر کشور که بنياد هزينه کرد و سال 

۹۴ هم مشابه اين کار را انجام داديم اين آمار به دست آمده است. 
*آقاي کريمي نهادهاي فرهنگي چقدر حمايت مي کنند؟

 به غير از بنياد که متولي اين حوزه است از نهادهاي داخل کشور، حوزه معاونت 
رئيس جمهور و وزارت فناوري اطالعات هرکدامشان در حوزه خود حمايت هايي را 
انجام مي دهند. بنياد سعي مي کند يک جرياني را ايجاد کند که حمايت هاي همگرا 
در کنار هم انجام شود به همين دليل ساختار حکومتي همگرا را به وجود آورده و هدف 

آن اين است که حمايت هاي نهادها را تجميع و در کنار هم انجام دهد.
خيلي  جهاني  بازار  از  که  بگوييم  بايد  قبلي  سوال  توجه  با  پس   * 

فاصله داريم؟
قطعا؛ کشورهاي مختلف توليد بازي را در حدود ۴۵ سال پيش شروع کردند و 
ما از ۱۰ سال پيش. از طرفي آن ها خيلي زود تجربه و دانش کسب مي کنند و 
ما به دليل مشکالتي که در حوزه روابط بين الملل داريم دريافت دانش مان کم 
است هر چند  ما وضع مان نسبت به کشور هاي منطقه بهتر است و هيج کشوري 
 در منطقه وجود ندارد که در زمينه بازي سازي مطابق ايران باشد. هر چند از 
دو الي سه سال پيش ترکيه از ما بهتر شده و علت آن هم جذب سرمايه هاي 
خارجي است. در ترکيه سه الي چهار شرکت خوب ايجاد شده که به طور کامل 
با سرمايه گذاري خارجي کار مي کند، متاسفانه فضايي که ما نتوانسته ايم در 

داخل کشور از آن به دليل مشکالت مختلف استفاده کنيم.
بايد بگويم سرمايه گذاري خارجي فقط پول نيست بلکه ارتباطات، شبکه و حتي 
مربي ها هم هستند و همه اين موارد در کنار هم جمع مي شود تا بازي هاي 

رايانه اي به شکل يک  صنعت در بيايد.
*ژاپن چطور توانسته بازي هاي يارانه اي را به عنوان صنعت در جهان 

مطرح کند؟
داليل مختلفي دارد؛ ژاپن يکي از توليد کننده هاي برتر در جهان است زيرا از سه 
شرکت کنسول ساز فعلي، دو شرکت ژاپني هستند. به همين علت توليد بازي در 

بازار دنيا را خيلي سال پيش شروع کردند.
از طرفي سبک بازي هاي ژاپني در بازي هاي رايانه اي خيلي مرسوم است. در کل 
دنيا ما دو سبک داريم يک سبک غربي و يک سبک شرقي. سبک شرقي کامال و 
عموما دست ژاپن است و آن ها توانسته اند خوب از فرهنگي که دارند، در اين زمينه 
استفاده کنند. سريال ها و انيميشن  هاي ژاپني هم به همين شکل است و اين در 

نوع خودش يک پايگاه جدي براي بازي و حتي انيميشن محسوب مي شود.
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چهارشنبه 97/9/7

پنج شنبه 97/9/8

مناقصه عمومي )احداث باغ پارك كهنز( 
 نوبت اول

شهرداري شهريار در نظر دارد درخصوص »احداث باغ پارك کهنز« با اعتبار 15/000/000/000 ريال از طريق 
مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پيمانکار داراي صالحيت، توانمند و باسابقه طبق مجوز شوراي اسالمي 
شهر به شماره 851 مورخ 97/04/09 اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت 
اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به مدت 10 روز به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار 

و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 750/000/000 ريال مي باشد. )مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي(

2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3( ساير اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.

4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در رشته راه و باند 
يا ابنيه باشند.

7( آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/09/27، آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت 
اداري همان روز و تاريخ بازگشايي پاکت ها مورخ 97/09/28 خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/14

خ ش: 97/9/7

 فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي
 )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله اي، عمليات تکميل و تجهيز مخازن و تاسيسات آب روستايي 
شهرستان هاي بافت، رابر و ارزوئيه به شماره مناقصه 20097123500043 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. )کليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در 

سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.(
- رشته: ابنيه و ساختمان

- پايه: 5، 4، 3، 2، 1
- تضمين شرکت در مناقصه: )فرآيند ارجاع کار( ضمانتنامه بانکي

- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: )فرآيند ارجاع کار( 1/480/000/000 ريال
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/7 مي باشد.

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 14 روز يکشنبه تاريخ 97/9/18
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز يکشنبه تاريخ 97/10/2

- زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه تاريخ 97/10/4
- مبلغ برآورد: 29/589/430/099 ريال براساس فهرست بهاء 97 مي باشد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف: کرمان - خيابان هزار و 
يکشب - نبش کوچه 21- شرکت آب و فاضالب روستايي استان کرمان - اداره قراردادها. تلفن: 32473983-6

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تماس دفتر ثبت نام: 02141934
توضيحات:

ورود پيشنهاددهندگان با معرفينامه به کميسيون مجاز مي باشد.
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است.

تبعيت از دستورالعمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عالوه بر سامانه به صورت فيزيکي )الك و مهرشده( نيز بايد ارائه شود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/7
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/14

خ ش: 97/9/7
شركت آب و فاضالب روستايي استان كرمان

شركت آب و فاضالب روستايي 
استان كرمان

احسان درخشان نسب - شهردار شهريار


