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محسن رضايي:
 اروپا 

 حرف مي زند
ولي عمل نمي کند

حسين يکتا:
 تا برپايي نماز 
 در بيت المقدس 
چيزي نمانده است

يادداشتيادداشت

سال پرهياهو براي اروپا 
حنيف غفاري

وقوع بحران هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي در اروپا منجر 
به شکل گيري وضعيتي ناپايدار در قاره سبز شده است. 
تظاهرات در فرانسه، بلژيک و هلند از يک سو و ناکامي 
راه حل  به يک  انگليسي در دستيابي  و  اروپايي  مقامات 
متوازن در خصوص برگزيت، منجر به شکل گيري گره هاي 

کور و پيچيده اي در اين مجموعه شده است. 
منطقه  که  معتقدند  اروپا  مسائل  تحليلگران  از  بسياري 

يورو، دوران سختي را در سال آينده ميادي) سال 2019 ( پيش رو خواهد 
اي  مقدمه  تواند  مي  فرانسه،  در  اقتصادي  گسترده  اعتراض هاي  وقوع  داشت. 

جهت وقوع بحرانهاي مزمن و دامنه دار در اروپا باشد. 
بحران هايي که مقامات فعلي اروپايي نه تنها قدرت حل و فصل آن را ندارند، 
آنها  حدت  و  شدت  بر  خود  نادرست  هاي  سازي  تصميم  و  رفتارها  با   بلکه 

مي افزايند.
واقعيت امر اين است که از سال 2007 ميادي، يعني زمان تبلور کامل بحران 
به  استناد  با  اروپايي  تاکنون، سياستمداران  يورو  و منطقه  يونان  اقتصادي در 
سياستهاي رياضتي و صرفه جويي در بودجه عمومي و کاهش درآمدها و افزايش 
ماليات ها، سعي در مواجهه با وضعيت موجود داشتند اما هم اکنون با گذشت 

بيش از يک دهه، ناکارآمدي اين سياست ها به اثبات رسيده است. 
ثابت  سياست  يک  به  رياضتي  سياست هاي  شدن  تبديل  اينکه  تر  مهم  نکته 
دوچندان  سياستمدارانشان  از  را  اروپايي  شهروندان  تغيير، خشم  قابل  غير  و 

ساخته است. 
از سوي ديگر، اصاحات ادعايي ماکرون در قبال منطقه يورو، نه تنها از سوي 
استقبال  با  نيز  فرانسوي  شهروندان  سوي  از  بلکه   ، سبز  قاره  عمومي  افکار 
 مواجه نشده است. در چنين شرايطي احزاب وابسته به جريان راست افراطي و 
ملي گرايان، قدرت يارگيري فوق العاده اي در فضاي اجتماعي و سياسي اروپا 
پيدا کرده اند. اين مسئله مي تواند خود را در انتخابات پارلماني اروپا در سال 
بتوانند موقعيت خود  افراطي  راستگرايان  نشان دهد. در صورتي که  رو  پيش 
اروپاي  تقويت کنند، شاهد شکل گيري موج جديدي در  اروپا  پارلمان  را در 
تشکيل  از  قبل  دوران   ( گذشته  به  بازگشت  خواستار  که  بود  خواهيم  واحد 

اروپاي واحد( است. 
اروپاي  تخريب  نمادهاي  گسترش  و  تکثير  شاهد  اروپايي  مقامات  اکنون  هم 
واحد هستند. در سال 1957 ميادي و با امضاي توافقنامه مشترک اقتصادي 

رم ميان 6 کشور اروپايي، اتحاديه اروپا پي ريزي شد. 
را  اروپا  اتحاديه  قانوني  چارچوب  ماستريخت  توافق   ،1993 در سال  سرانجام 
کشور   5 اوليه  امضاي  به  شنگن  پيمان  ميادي   1985 سال  در  کرد.  تعيين 

اروپايي رسيد و سپس به سرتاسر اروپا گسترش يافت. 
اروپا تعريف  واحد پول يورو نيز در سال 1999 به عنوان واحد پول مشترک 
شد . از 28 عضو اتحاديه اروپا، هم اکنون 19 کشور عضو منطقه يورو هستند. 
همکاري هاي امنيتي مشترک کشورهاي اروپايي نيز بر اساس نقاط مشترک 

فراوان امنيتي آنها با يکديگر تعريف شد. 
چنين  در  کرد.  تشديد  را  روند  اين  ناتو  در  اروپا  اتحاديه  عضو   21 عضويت 
شرايطي، اروپاي واحد به دژي مستحکم تبديل شده بود که طبق محاسبه واقع 
گرايانه غرب، بايد روز به روز در همه ابعاد قوي تر مي شد.اما امروز، در سال 
کار  محافظه  سياستمداران  از  اروپايي  شهروندان  گذار  شاهد  ميادي،   2018 
فروريزي  به  تواند  مي  نهايت  در  "گذار"  اين  هستيم.  دموکرات  سوسيال  و 
ديوارهاي اروپاي واحد و سرکار آمدن ملي گرايان در قدرت ختم شود. در  اين 
 صورت ديگر نشانه اي از اتحاديه اروپا و متعاقبا منطقه يورو در نظام بين الملل 

باقي نخواهد ماند. 
وضعيت  از  گذار  راستاي  در  يورو  منطقه  اعضاي  اروپايي، خصوصا  کشورهاي 
موجود، چاره اي جز "تخريب خودخواسته "بنيان هاي اقتصادي خود و جايگزيني 
آن با الگوهاي جديد را ندارند. در صورتي که مقامات اروپايي همچنان بر روشها 
نزديک  اي  آينده  در  کنند،  پافشاري  موجود  و سياسي   اقتصادي  الگوهاي  و 
محکوم به شکست خواهند بود. حقيقتي که شايد افرادي مانند آنگا مرکل و 

امانوئل ماکرون بسيار دير متوجه آن شوند.

در غرب، خبري نيست!
سيد مسعود علوي

در  ها  شيفته  دشمن  به  سختي  ضربه  ترامپ 
تشکر  او  از  بايد  بابت  اين  از  کرد.  وارد  ايران 
کاخ  در  ُدز حماقت  که  رئيس جمهوري  کرد. 
سفيد را بيش از رؤساي جمهور سابق و اسبق 
نمايندگي مي کند،  ايران  با  مقابله  در  آمريکا 

فعًا ترامپ است.
برخي در ايران به اين دلخوش بودند که با مذاکره 
اينان مي گفتند؛  و سازش و گفت وگو به نان و نوايي برسند. هم 
»همه مسيرها به غرب ختم مي شود.« اما نه تنها ختم نشد، بلکه با 
رونمايي دست چدني سياستمداران آمريکا، معلوم شد اين جماعت، 

عرض خود برده و زحمت ملت ايران را زياد کرده اند.
ملت ايران چهل سال است مثل کوه در برابر زياده طلبي هاي آمريکا 
را  آمريکا  بارها پشت  اخير  ما طي چهار دهه  ملت  است.  ايستاده 
در نبرد نرم و سخت، به خاک ماليده است. منافقين که به ترامپ 
 وعده داده بودند آبان ماه اوضاع ايران به هم مي ريزد و در بهمن ماه 
دماغ  توانند  نمي  شد  معلوم  نيست،  خبري  ايران  در  حکومت  از 
امثال  و  فروپاشي  از  اينکه حرف  به  بکشند، چه رسد  باا  را  خود 
از طرفي  تناقض صدر و ذيل شده؛  اکنون دچار  ترامپ  بزنند.  آن 
پيشنهاد مذاکره مي دهد، از طرف ديگر با بي ادبانه ترين کلمات، 
تهديد مي کند. آنها فکر مي کردند تشديد تحريم ها اوضاع ايران 
را به هم مي ريزد، اما ديدند نه تنها به هم نريخت بلکه همه چيز 
دارد روال عادي و طبيعي خود را طي مي کند. آمريکايي ها ديدند 
»کوه«، »موش« زائيد و اکنون اين موش دنبال سوراخ موش مي 
گردد! ديدند فشار در کوتاه مدت جواب نداد، حاا مي گويند در 
درازمدت جواب مي دهد. اين درازمدت يعني چه مدتي؟! چهل سال 

است رجز مي خوانند اما کاري از دست آنها ساخته نيست.
گير  هوا  و  زمين  ميان   ، وسط  اين  انقاب،  ضد  و  فروشان  وطن 
 کرده اند. به قول »شهريار« شيرين سخن، رفته رفته رفع زحمت 
مي کنند. امروز همه نگاه ها به داخل است. برجام يک فرصت است 
براي بالفعل کردن توان بالقوه کشور. برجام، خسارت محض بود و 
دستاوردي نزديک به صفر يا تقريباً هيچ داشت. اين را بايد حداقل 
ديپلمات هاي ما بفهمند و از راه رفته برگردند. طبقه متوسط ايران 
آنها  نگاه  نمي کنند.  باز  قرارهاي غرب، حساب  و  قول  ديگر روي 
هم توجه به ظرفيت هاي داخل است. دوقطبي سازش - مخاصمه، 
اکنون بي معني است. اصًا کسي به فکر گفت وگو و سازش نيست، 
نداد،  جواب  آمريکايي  برجام  نيست.  ميان  در  سازشي  اصًا  چون 
است  آن  از  گرفتارتر  اروپا  داد.  نخواهد  جواب  هم  اروپايي  برجام 
امروز بي قيافه ترين  ببينيد،  که تصور مي شود. همين فرانسه را 
و درهم برهم ترين کشور شده است. راديو فرانسه خبر از انقاب 
مي دهد. جليقه زردها اوضاع را به هم زدند. پاريس در آتش و دود 
و شورش و عصيان، دست و پا مي زند. آن وقت عده اي در داخل 
کشورمان دلخوش کرده اند ماکرون در سازوکار مالي برجام کاري 
بکند! در فرانسه نه رکود است، نه تورم و نه تحريم اقتصادي، اما 
هم  به  طوري  سوخت  قيمت  افزايش  خاطر  به  حکومتشان  دکور 
جور  و  را جمع  آن  توانند  نمي  هم  پليس  هزار  که صد  ريزد  مي 
به  ماکرون  و محبوبيت  است  فرانسه در حال سقوط  کنند. دولت 
20 درصد هم نمي رسد. بعضي هنوز فکر مي کنند اگر به پنجره 
هاي کاخ اليزه دخيل ببندند، چيزي عايدشان مي شود! در غرب، 
خبري نيست. وزارت خارجه به خود بيايد، حرفي بزند و اين همه 
نقض حقوق بشر در فرانسه را محکوم کند و به ماکرون بگويد شما 
که زير قول و قرار خود در برجام زده ايد، حد اقل به قول و قرار 
و ماشين آب پاش و  باتوم  زبان  با  باشيد.  وفادار  با مردم خودتان 
گاز اشک آور، با مردم خود سخن نگوييد و بدانيد حق اعتراض از 

حقوق شهروندي است، آن را رعايت کنيد.

ادامه در صفحه2

براي جانبازان کم گذاشتيم
محسن پير هادي- مدير مسئول

در اين چند ماهي که از مسئوليتم 
در روزنامه رسالت مي گذرد، مترصد 
فرصتي بودم که از جانبازان، اين عزيزان 
فراموش شده بنويسم. بياييد تعارف 
نکنيم و صريح بگوييم که جانبازان، 
فراموش شده اند؛ آنها که روزي قدرت 
ايمان و شکوه رزمندگي شان تضمين امنيت خاک و 
جان و ناموس ايرانيان بود، امروز آنقدر مظلومند که حتي 
نگرانند با يک روزنامه در مورد کم مهري هايي که در 
حق شان مي شود، مصاحبه کنند، تا مبادا همان حمايت 

ناچيزي که از آنها به عمل مي آيد قطع شود.
1. به سال 59 بازگرديم. سپاه پاسداران انقاب اسامي تازه 
تاسيس است و هنوز امکانات و تشکيات ازم براي اداره وضع 
موجود را ندارد. ارتش بازمانده از دوران قبل هم آسيب ديده، 
 بسياري از فرماندهان ارشدش فرار کردند و مشغول پاک سازي

دروني است. در چنين شرايطي دشمن خارجي با حمايت 
استان  به 5   دنيا  مالي ده ها کشور  و  تبليغاتي  تسليحاتي، 
غربي ما حمله مي کند. بنيانگذار انقاب اسامي، چاره را در 
مردمي کردن دفاع مي بيند و سيل جوانان و مشتاقاني که 
چشم به جماران دارند به جبهه هاي نبرد گسيل مي شوند. 
نکته اول همينجاست؛ بسياري از جانبازان ما نظامي نبودند 
بلکه دانشجو، طلبه، کاسب، معلم و مردم کوچه و بازار بودند 
که داوطلب شدند در دوره هاي سه ماهه تا 6 ماهه از کشورشان 
دفاع کنند. حال اما خاطرات آن دوران، شب و روز برايشان 
تداعي مي شود؛ يا بهتر بگويم درد مجروحيت و جانبازي هر 

لحظه همراه شان است.
2. تا به حال يک جانباز شيميايي را ديده ايد؟ ديده ايد 
وقتي به سرفه مي افتد گاهي نزديک به يک ساعت سرفه 
مي کند و آنقدر درد مي کشد تا رنگش کبود شود؟ اگر 
ديده باشيد قبول مي کنيد که شيميايي بودن، انگار 
شهادت تدريجي است با درد بيشتر و زجر عميق تر. 
آسايشگاه جانبازان اعصاب و روان رفته ايد؟ . آسايشگاه 
جانبازان حرکتي چطور؟ مي دانيد اگر کسي سال ها 
معلول حرکتي باشد احتماا مشکل اعصاب و روان هم 
پيدا مي کند؟ بسياري از جانبازان عزيز ما نتوانستند به 
دليل تبعات و مشکات ناشي از جانبازي ازدواج کنند 
و پدر و مادرشان هم از دنيا رفته اند و امروز هيچ کس را 
ندارند. غم انگيز نيست؟ کسي که همه مديون رزمندگي 

ديروز اويند، امروز هيچ کس را ندارد.
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رهبر معظم انقاب:

قانون بازنشستگان، راه را 
براي جوانان مي گشايد

در نشست خبرنگاران حوزه دفاع مقدس مطرح شد:

 روايت دشمنان
از دفاع مقدس 
آموزنده است

رئيس كميسيون عمران مجلس: 

 طرح استيضاح
 وزير علوم تقديم

هيئت رئيسه مجلس شد

عضو شوراي مركزي حزب اه در گفت و گو با رسالت:

 ائتاف سازي
 عليه ايران 

محکوم به شکست است

گزارش رسالت از غفلت در رسيدگي به امور جانبازان؛ 

جنگ براي جانبازان 
ادامه دارد

بيش از 30 سال است که دوران دفاع مقدس پايان يافته اما برخي از بازماندگان 
اين ايام پرافتخار، همچنان با مشکات و گرفتاري هاي جانبازي دست و 
پنجه نرم مي کنند. کسي که بااترين دارايي يعني جان خود را در دست 
 گرفته و در قمار عشق و ايمان و براي دفاع از وطن، سامتي را ازدست داده،

حداقل بايد غير از تحمل درد و مجروحيت، دغدغه ديگري نداشته باشد. 
دغدغه معيشت، مسئله تأمين هزينه هاي درمان، موضوع نبود چتر حمايتي 
جدي و در شأن جانبازان و مسائلي از اين دست، اين گزاره تلخ را تاييد 
مي کند که جانبازان فراموش شده اند و اين بار پس از گذشت 30 سال 
 از دوران دفاع مقدس، بايد با کوهي از مشکات بجنگند؛ مشکاتي که از 
بي مسئوليتي ها، بي تدبيري ها و سهل انگاري هاي مديران دستگاه ها 

ناشي مي شود.  »جنگ ديگر تمام شده«، قريب 30 سال گذشته اما آثار آن 
هنوز باقي است. روح و جسم بازماندگان جنگ تحميلي خسته و زخم خورده 
است. براي التيام اين زخم ها چه کاري انجام شده؟ پاسخ روشن است، تقريبا 
هيچ. حتي با اتخاذ تصميمات عجوانه بحث درماني آنان به بيراهه رفته و 
هنوز به درستي مشخص نيست اعتبار اين بخش کجا هزينه شده؟به تازگي 
دولت در اقدامي شتابزده بخشنامه اي را به  دستگاه هاي دولتي ارسال کرد 
تا مسئوليت پوشش بيمه اي شاغان ايثارگر بر عهده سازمان هاي محل 
خدمت آنان باشد و با اين اقدام هزينه هاي درمان ديگر به عهده بنياد شهيد 
نخواهد بود اما مسئله اينجاست که در ماه هاي پاياني سال اتخاذ چنين 

ادامه در صفحه10تصميمي تأمل برانگيز است.

آگهي مناقصه عمومي
شركت مجتمع گاز پارس جنوبي پاايشگاه نهم در نظر دارد اقام مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين نمايد:

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر به سايت  WWW.SPGC.IR مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 07731463782- 
07731463784-  07731463728 – 07731463785 تماس حاصل فرماييد .

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/11
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/14

خ ش 97/9/11

تقاضاي شماره  EM – 9710085 مناقصه شماره R9/006/97 شماره تقاضا و مناقصه

خريد COMPLETE HEAT EXCHENGERشرح اقام درخواستي

مبلغ تضمين شركت در مناقصه  750/000/000 ريال ) هفتصد و پنجاه ميليون ريال( مي باشد.مبلغ تضمين شركت در مناقصه

ضمانت نامه بانكي ) فرآيند ارجاع كار( يا واريز وجه نقد به حساب شركت مجتمع  گاز پارس جنوبي پاايشگاه نهم )0111112626009 بانك ملي شعبه نوع تضمين شركت در مناقصه
مركزي كنگان (

1397/10/29تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرابط

1397/11/13آخرين مهلت ارائه پيشنهادها

1397/11/23تاريخ گشايش پاكت هاي فني

1397/12/14تاريخ گشايش پاكت هاي مالي

 استان بوشهر، شهرستان كنگان، منطقه ويژه  اقتصادي انرژي اقتصادي پارس سايت 2، شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ،  فاز 12 – پاايشگاه نهمآدرس وتلفن مناقصه گذار
 اداره  تداركات و امور كاا- واحد خريد- تلفن: 07731463782- 07731463784- 07731463785- 07731463728

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي 

نوبت دوم
شمارهمحوز 1397.4504 شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

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

شهرداري سيرجان - نوبت دوم
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 ايروبي 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 الکترونيکي 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 الکترونيکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي 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

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

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768

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

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجانخ ش: 97/9/7

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان
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امير موسوي:
 بنا به فرمايش

 رهبر معظم انقاب؛ بسياري 
از عمليات هاي نظامي و 

امور ما فريضه است

سيا سي چهارشنبه 14 آذر 21397
27 ربيع ااول 1440-5 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9375

رئيس جمهور:
آمريکاجلويصادراتنفتايرانرابگيرد،نفتيازخليجفارسصادرنميشود

رئيس جمهور گفت: آمريکا جلوي صادرات نفت ايران را بگيرد نفتي از 
خليج فارس صادر نمي شود.به گزارش مهر، حجت ااسام حسن روحاني 
در سفر به استان سمنان اظهار کرد: امروز، روز آزمايش و امتحان بزرگ 
تاريخي براي ما ملت ايران است.امروز روزي است که براي اولين بار بعد 
از ۴۰ سال مبارزه با دشمن ظالم و ستمگر يعني آمريکا به پيروزي هاي 
کم نظيري دست يافته ايم و ملت بزرگ ما نخواهد گذاشت لبخند بر 
لبان دشمن نقش ببندد.وي با اشاره به توطئه هاي آمريکا از ابتداي 
پيروزي انقاب اسامي تا به امروز گفت:آمريکا به دنبال کودتا، تجزيه 
ايران، جدا کردن خوزستان و حمله از طريق عفلقيان]رژيم بعث عراق[ 
بود که ناموفق بود.آنها به دنبال تحريم اين سرزمين و شکستن قدرت 
ملت ايران بودند که باز هم ناموفق بود. پس چرا امروز اين همه از 
ملت ايران و ايراني ها عصباني هستند؟رئيس جمهور ادامه داد: ايران 
قدرتمند و سربلند براي آمريکايي ها و صهيونيست ها غيرقابل تحمل 
است. ملت ايران هرگز در برابر آنها سر فرود نياورده است و نخواهد 
آورد. آمريکا خواست و اعام کرد که ايران را از صادرات نفت محروم 
بازدارند که  با دنيا  از تبادل تجاري  ايران را  کند. آنها خواستند که 
نتوانستند. آنها مي خواستند ايران را در منطقه و جهان منزوي کنند 
اما موفق نشدند. آنها به دنبال منافعي در منطقه بودند اما ملت بزرگ 

ما در تمام اين صحنه ها پيروز شد و ثابت خواهد کرد پيروز نهايي 
اين صحنه ها است.روحاني افزود: آمريکايي ها بدانند ما نفت مان را 
مي فروشيم و خواهيم فروخت و آنها قادر نيستند جلوي صادرات نفت 
ايران را بگيرند. بدانند اگر روزي بخواهند جلوي صادرات نفت ايران 
را بگيرند، نفتي از خليج فارس صادر نخواهد شد.رئيس جمهور گفت: 
آمريکايي ها مي خواهند رابطه ما را با چين و ديگر کشورها تضعيف کنند 
اما روابط ملت ايران با ملت هاي ديگر مانند عراق و ترکيه در غرب و 
در شمال با آذربايجان، روسيه، قزاقستان، تاجيکستان و ترکمنستان 
و از شرق با افغانستان و پاکستان و در جنوب با عمان، قطر و کويت، 
روابطي صميمي است و آمريکا قادر نيست رابطه ما را با ملت هاي منطقه 
که در طول قرن ها در کنار هم بوده ايم، تضعيف کند.وي با اشاره به 
تاش هاي آمريکا براي تضعيف روابط تجاري و اقتصادي ايران با ساير 
کشورها گفت: آمريکا قادر نيست روابط تجاري ايران را در منطقه و 
جهان قطع کند. آنها بايد بدانند در سراسر اين سرزمين، مردم ما با 
کشورهاي منطقه و جهان، روابط فرهنگي، اقتصادي و سياسي را حفظ 
خواهند کرد. ما ارتباط خود را با همسايگانمان، کشورهاي اسامي و 
جهان حفظ کرده و توسعه خواهيم داد.رئيس جمهور گفت: آمريکا 
تاش مي کند اروپا، چين، هندوستان و همسايگان ايران را از ما جدا 

کند. آنها به دنبال ترويج ايران هراسي در سطح منطقه و جهان هستند. 
ملت ايران دشمن هيچ ملتي در جهان و به ويژه همسايگان نيست 
و نخواهد بود. آمريکايي ها نمي توانند ميان ما و کشورهاي همسايه و 
 کشورهاي اسامي، تفرقه و دشمني ايجاد کنند. ما روابط مان را با جهان 
روز به روز گسترش خواهيم داد.روحاني با اشاره به شکست هاي اخير 
آمريکا در مقابله با ملت ايران اظهار داشت: اولين شکست آمريکايي ها اين 
بود که در سياست هاي جديدشان عليه ايران، سياستمداران و ملت هاي 
جهان با آنها همراهي نکرده اند؛ به جز يکي، دو کشور کوچک و رژيم 
منحوس صهيونيستي. هيچ کشوري در دنيا از آمريکا پيروي نکرد و 
همه آنها تحريم هاي ناعادانه آمريکا عليه ايران را محکوم کردند. آنها 
در مجمع عمومي سازمان ملل، شوراي امنيت سازمان ملل و دادگاه 
بين المللي اهه از ملت ايران شکست خوردند.وي تصريح کرد: ملت 
ايران در دو، سه ماه گذشته آمريکا را در شوراي امنيت، سازمان ملل، 
دادگاه بين المللي اهه و دادگاه عالي ايتاليا به شکست کشاندند. پيروزي 
ديپلمات هاي ايراني به معناي پيروزي حقوقدان ها و ملت بزرگ ايران 
است. اين پيروزي ها نتيجه تاش ملت شريف ايران و نيروهاي مسلح 
جمهوري اسامي است که با ايثار و حمايت شان، امنيت را در سراسر 

منطقه ايجاد کردند.

فرمانده کل ارتش گفت: بنا به فرمايش رهبر معظم انقاب؛ بسياري از عمليات هاي 
نظامي و امور ما فريضه است.به گزارش حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه 
 خبرنگاران جوان، امير سيد عبدالرحيم موسوي در بازديد از مرکز آموزش درجه داري 
 جواداائمه )ع( نزاجا گفت: علت حضور بنده و ساير همکاران در مرکز آموزش جواداائمه )ع(، 
تأکيد بر اهميت بخش درجه داري در ارتش، بررسي روند آموزش ها و گزارشات روزانه 
است.وي ضمن تقدير از اقدامات و آموزش هاي فرماندهان، عقيدتي سياسي و حفاظت 
اطاعات اضافه کرد: در اين مرکز، جوانان وايتمدار، انقابي، مومن و سلحشور را 
مشاهده کردم که با آگاهي وارد ارتش انقابي شده اند و به آينده خدمتي خود کامًا 
واقف هستند و داراي روحيه باا براي دفاع از آرمان هاي وااي انقاب اسامي هستند.

موسوي افزود: با ورود اين جوانان جديد و تزريق خون هاي تازه در رگ هاي ارتش 

جمهوري اسامي ايران، شاهد فصل جديدي در مجموعه ارتش باشيم.وي با تأکيد 
بر اهميت پوشيدن لباس مقدس سربازي در ارتش تصريح کرد: همواره به خود و 
همه همرزمان عزيزم سفارش مي کنم که آن نيت اوليه در پوشيدن لباس سربازي از 
ذهن مان خارج نشود، چرا که ارتش جمهوري اسامي ايران ماموريت دفاع از  نظام 
مقدس اسامي، استقال کشور و حدود و ثغور ايران عزيز را دارد و هر کسي امروز 
اين لباس مقدس را به تن مي کند، لباس رزم، ايستادگي، مقاومت، صبر و پيشمرگي 
اين ملت  بزرگ را انتخاب مي کند و هميشه بايستي اين نيت در ذهن مان باشد و 
بدان پايبند باشيم.وي افزود: بنا به فرمايشات فرماندهي معظم کل قوا که عاوه بر 
مجتهد جامع شرايط و ولي امر بودن، مرجع تقليد ما نيز هستند، بسياري از امور و 

عمليات هاي نظامي فريضه است. 

وزير امور خارجه کشورمان گفت: اروپايي ها مي خواهند بدون هزينه 
از منافع برجام بهره مند شوند.به گزارش خبرگزاري مهر، محمدجواد 
ظريف در توضيح ادعاي اخير رويترز درباره عدم پوشش فروش نفت 
در جريان مراودات مالي اتحاديه اروپا با ايران، اظهارداشت: بر اساس 
اطاعاتي که ما داريم اينگونه نيست، زيرا اگر پول نفت ايران به حسابي 
واريز نشود مشخص نيست که پولي براي مراودات وجود داشته باشد، 
نفت  ايران  از سوي ديگر قسمت عمده صادرات جمهوري اسامي 
است بنابراين به نظر مي رسد برخي فضاسازي ها در حال شکل گيري 
است تا مردم را نااميد کند.وزير امور خارجه تصريح کرد: جمهوري 
اسامي ايران هميشه بر توان داخلي خود تأکيد داشته و از اين رو 
تاش خود را با اروپايي ها ادامه داديم و بر اين باوريم که اروپايي ها 
در تاش براي ارتباط با ايران هستند. اروپايي ها معتقدند که اجراي 
برجام براي امنيت آنها ضروري است لذا آنها براي تأمين امنيت خود 
و اجراي برجام بايد هزينه کنند.وي يادآور شد: ما در تماس فني با 
اروپايي ها هستيم تا اين مکانيزم ويژه مالي برقرار شود، بنابراين اميدواريم 
spv بتواند نيازهاي کشور را در حد قابل قبولي تأمين کند.ظريف در 

خصوص مذاکرات با کشورهاي ۱+۴ پيرامون برجام، گفت: اروپايي ها 

قرار بود اين مکانيزم را به عنوان اولين قدم راه اندازي کنند و تاکنون 
تاش هايي هم کردند. به نظر احتياط بيش از حدي از طرف اروپايي ها 
احساس مي شود، اروپايي ها مي خواهند بدون هزينه براي رفع نگراني هاي 
امنيتي، صرفا از منافع برجام بهره مند شوند که اين امکان پذير نيست.

وزير امور خارجه، ادامه داد: با اين شرايط در مجموع به نظر مي رسد 
اروپايي ها اين واقعيت را درک کنند و اميدواريم در روزهاي آينده 
خبرهاي خوبي در اين مورد بشنويم، زيرا از سوي اروپايي ها اطاعات 
مقدماتي مثبتي براي ثبت کانال مالي به ما رسيده بنابراين اميدواريم 
البته بعد از آن تضمين عملي از  هر چه زودتر به واقعيت بپيوندد 
اهميت زيادي برخوردار است.ظريف در واکنش به توئيت وزير خارجه 
آمريکا در مورد آزمايش هاي موشکي ايران، گفت: آقاي پمپئو هيچ 
اعتباري براي قطعنامه شوراي امنيت قائل نيست و برخاف تعهدات 
بين المللي از برجام خارج شدند اما ديگران را به خاطر اجراي برجام 
مجازات مي کنند لذا از وي توقع بيشتري نيست.وي با تاکيد بر اينکه 
در برجام آزمايش موشک براي ايران ممنوع نشده است، گفت: قطعنامه 
۲۲۳۱ هم صرفاً در مورد موشک هايي با قابليت حمل کاهک هسته اي 
است اما ممنوع نشده بلکه از ايران خواسته شده از اين نوع موشک ها 

استفاده نشود.وزير امور خارجه يادآور شد: ايران به دنبال استفاده از 
ساح هسته اي نيست، اين موشک هاي ايراني هم براي حمل ساح 
هسته اي توليد نشده اند، در واقع موشک هاي توليدي ما براي کاهک 
متعارف طراحي شده اند. موشک هايي که براي کاهک هسته اي طراحي 
شوند نياز به دقت ندارد و براي اينکه به دقت برسيد نياز به هزينه 
باايي دارد. جمهوري اسامي با حمله اخير به تروريست ها نشان داد 
که موشک هاي جمهوري اسامي کامًا نقطه زن است.ظريف با بيان 
اينکه براي طراحي موشک نقطه زن نياز به کاهک هاي متعارف است، 
تاکيد کرد: اظهارات وزير خارجه آمريکا در مورد آزمايش موشک هاي 
ايراني همانند گذشته از پايه غلط است، آنها بهتر است قطعنامه  ۲۲۳۱ 
را مطالعه کنند.وزير امور خارجه در پايان به موضوع خشونت عليه 
معترضان در فرانسه اشاره و خاطرنشان کرد: جمهوري اسامي ايران 
معتقد است اعتراض به صورت مسالمت آميز حق همه مردم است اما 
اعتراض بايد در چارچوب قانون باشد. به همين جهت همان مباحثي 
که در مورد کشور خودمان مطرح مي کنيم، در مورد سايرين هم قائل 
 هستيم لذا مقامات فرانسوي در برابر اعتراضات مردم بايد به صورت 

مسالمت آميز با آنها برخورد کنند.

امير حيدري:
 در مقابل هر نوع تهديدي 

مقابله خواهيم کرد
مقابله  تهديدي  نوع  هر  مقابل  در  ارتش گفت:  زميني  نيروي  فرمانده 
سرتيپ  امير  تسنيم،  خبرگزاري  دفاعي  گروه  گزارش  کرد.به  خواهيم 
کيومرث حيدري در بازديد از تيپ ۳77 شهيد سرلشکر پرويز حبراني 

و در جمع فرماندهان و کارکنان تيپ ۳77 گفت: اصول فرماندهي در 
نيروي زميني ارتش بر ۳ اصل مهم، »وايتمداري«، »عدالت محوري« و 
»شايسته سااري« استوار است و ما تمام تاش خود را انجام مي دهيم تا 
با اجراي اين سه اصل، به اهدافي که ترسيم کرده ايم، دست پيدا کنيم.

وي تأکيد کرد: ارتقاي آمادگي رزمي و بهبود وضع معيشتي از جمله 
اوامر فرماندهي معظم کل قوا در حکم انتصاب بنده بود که در اين زمينه 
نيروي زميني ارتش گام هاي مؤثري را با حمايت هاي فرمانده کل ارتش 
برداشته است.حيدري با بيان اينکه تحرک و چابکي از ويژگي هاي نيروي 

زميني ارتش است، افزود: از ديگر منويات و تدابير فرماندهي معظم کل 
قوا، ارتقاء تحرک و کارآمدي يگان ها است، در اين حوزه ما تاش کرديم 
با توانمندي متخصصين داخلي، جهاد خودکفايي و با همکاري صنعت 
دفاعي کشور تجهيزات و ساح هاي خود را به روز کرده و در حال حاضر 
به جرأت مي توانيم بگوييم در مقابل هر نوع تهديدي مقابله خواهيم کرد.

وي با بيان اينکه يکي از برنامه ها و طرح هاي ما ارتقاء و منزلت اجتماعي 
کارکنان است خاطرنشان کرد: در حال حاضر با ارتقاء تحرک و کارآمدي 

يکا ن ها، قدرت تهاجم آن ها افزايش يافته است.

ظريف:
اروپايي ها مي خواهند بدون هزينه از منافع برجام بهره مند شوند

رهبر معظم انقاب:
قانون بازنشستگان، راه را براي جوانان مي گشايد

اسامي،  انقاب  رهبر  خامنه اي  آيت اه  حضرت   
به  اشاره  با  ابتداي درس خارج فقه  صبح ديروز در 
سؤال روز گذشته  يکي از طاب از ايشان درباره  قانون 
بازگرداندن  انتساب  و  بازنشستگان  به کارگيري  منع 
بعضي بازنشستگان به اجازه  رهبر انقاب، توضيحاتي 
درخصوص اين قانون و همچنين اجاز ه هاي صادرشده 
براي به کارگيري بعضي افراد بازنشسته در مشاغل بيان 
کردند. بيانات حضرت آيت اه خامنه اي به نقل از پايگاه 
اطاع رساني دفتر ايشان به اين شرح است: ديروز يکي 
از آقايان بعد از درس تشريف آوردند جلو -بعد از درس 
که مي بينيد همين طور يُسرعوِن إلينا- و با اوقات تلخي 
تمام گفتند که اين بازنشسته هايي که طبق قانون بايد 
برکنار بشوند، اينها را برمي گردانند و اين را به پاي شما 
مي نويسند، يعني به پاي من. ]البته[ اين محبت است، 
اين نشان دهنده  اين است که اين برادرمان نسبت به 
اينکه يک چيزي را به ما نسبت مي دهند که ايشان 
نمي پسندد، ناراحت است. منتها اشکالش اين بود که 
سر من داد مي کشيد.من هم به ايشان يک قدري تند 
گفتم آقا! چرا داد مي کشيد؟! به هرحال ما خواستيم از 

ايشان هم معذرت خواهي کنيم.
طلبه: من معذرت مي خواهم. ببخشيد.

حضرت آيت اه خامنه اي: خيلي خب، ما هم از شما 
معذرت مي خواهيم.

اين قانون بازنشستگان، يک قانون بسيار خوبي است. اين 
از آن قوانيني است که ما به آن احتياج داشتيم، جايش 
هم خالي بود. اين قانون در واقع حلقه  بسته  مديريتي 
را که گاهي اوقات در بعضي از جاها سال هاي سال 
طول مي کشد، اين حلقه  مديريتي بسته را باز مي کند، 
مي شکند، راه را براي جوانها مي گشايد که بتوانند خودشان 
را برسانند به مراکز مديريتي. بنابراين اصل قانون، قانون 
خوبي است منتها اطاق قانون، اطاق درستي نيست 
يعني اينکه هر بازنشسته اي بايد به کار گرفته نشود، 
اين اطاق درست نيست. چون بعضي از افراد هستند 
بله، مثًا سي سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم 
شده اند، فرض کنيد که بيست ساله بوده، هجده ساله بوده 
استخدام شده، حاا هم يک مردي چهل وهشت ساله، 
پنجاه ساله است، وقت کارش است و تجربه  خوبي هم 
پيدا کرده، جايگزين هم ندارد؛ اين است ديگر؛ قانون 

اين را هم شامل مي شود؛ اما شمول قانون نسبت به 
اين جور آدمهايي که کم وبيش پيدا مي شوند، ممکن 
است زياد هم نباشند، درست نيست. خب حاا ]آن[ 
مسئول، آن مدير چه کار کند برخاف قانون؟ اينجا به 
فکر وايت فقيه مي افتند که بااخره ولي فقيه اجازه 
بدهد. مي آيند از ما سؤال مي کنند، ما هم مواردي را، 
بنده اينهايي را که ]نسبت به آنها[ مي آيند سؤال مي کنند 
که نمي شناسم، مگر بعضي معدودشان را؛ ممکن است 

دو نفر، سه نفرشان را بشناسيم؛ معدودي از آنها را 
مي شناسيم، آنهايي را هم که نمي شناسيم، اگر به آن 
مدير اعتماد داشته باشيم قبول مي کنيم. مسئله اين 
است َوااا اصل اين قانون، قانون خوبي است، بايد هم 
اجرا بشود و بهترش هم همين است که خود نمايندگان 
محترم مجلس قانون را جوري ترتيب بدهند و اصاح 
کنند که ديگر اين اشکاات پيش نيايد، مجبور نشوند 

که به اجازه ي رهبري متوسل بشوند.

خبر
کدخدايي:

 قانون اساسي سند وفاق ملي و 
هويت جمعي ماست

سخنگوي شوراي نگهبان تاکيد کرد: قانون اساسي سند وفاق ملي و 
هويت جمعي ماست.به گزارش خبرگزاري مهر، عباسعلي کدخدايي 
طي مطلبي در فضاي مجازي به مناسبت روز قانون اساسي تاکيد 

کرد: قانون اساسي سند وفاق ملي و هويت جمعي ماست.
 همه منافع ملي ما در قانون اساسي متبلور شده و با قانون اساسي 
هيچ بن بستي نداريم. اگر مي خواهيم منافع کوتاه مدت و بلند مدت 
همه مردم محقق شود، پايبندي به قانون اساسي شرط اول است.

حسين يکتا:
 تا برپايي نماز در بيت المقدس 

چيزي نمانده است
بيت  در  نماز  برپايي  تا  خدا  لطف  به  گفت:  سپاه  سابق  فرمانده 
المقدس چبزي باقي نمانده است.به گزارش خبرنگار حوزه سياست 
خارجي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، سردار حسين يکتا 
در يادواره دانشجويي سفير مقاومت گفت: پيش بيني هاي حضرت 
امام خميني)ره( همگي به واقعيت پيوسته است. ايشان در يکي 
به جنگ تحميلي صدام عليه کشورمان  اشاره  با  بيانات خود  از 
فرمودند که اين جنگ مقدمه فتح فلسطين است و امروز شاهديم 
که ما روزي در جنگ پشت ديوار هاي بصره بوديم و امروز پشت 

ديوارهاي بيت المقدس قرار داريم.
يا  يک  کربا  تا  شعار)  به  اي  عده  روزي  اينکه  به  اشاره  با  وي 
امروز  کرد:  تصريح  دارد،  معني  گفتندچه  مي  ديگر(  حسين 
زني  سينه  و  رويم  مي  کربا  ها  سال  که  هستيم  آن   شاهد 
و عزاداري مي کنيم و اثري از صدام وجود ندارد و به لطف خدا 
تا برپايي نماز در بيت المقدس هم چبزي باقي نمانده است.يکتا 
ادامه داد: امروز پس از نامه رهبر مسلمين جهان خطاب به جوانان 
اروپايي شاهد ورود اين جوانان به کشور هستيم و در مقابل مي 
بينيم که داعشي ها به سوي اروپا حرکت مي کنند.وي با بيان 
اينکه امروز شاهد اتفاقات عجيبي در دنيا هستيم گفت: ترامپ 
گفته بود که سه ماه صبر کنيد تا کار ايران تمام شود، ولي شاهديم 
که يک ماه از اين ادعا گذشته و هيچ اتفاقي رخ نداده و خواهيد 
 ديد که علي رغم بسياري از بي مهري ها و تاش ها نفوذي ها 
چهل سالگي انقاب را جشن خواهيم گرفت.يکتا با اشاره به ويژگي 
هاي رفتاري شهيد رکن آبادي ادامه داد: شهيد رکن آبادي از جمله 
شهدايي بود که دل انسان پيش او جا مي ماند. او شهيدي بود که 
وجودش را به آساني نفروخت و انساني دانش بنيان بود.وي تصريح 

کرد: ما به نقطه اي خاص از انقاب اسامي رسيده ايم. 
امروز آمريکا زير تمام عهدهاي خود زده و استکبار جهاني تمام 
قد در مقابل ما ايستاده است. دشمنان تمام تاش خود را براي 
امام زمان )عج(  از مسير  نبايد  ما  با ظهور مي کنند، ولي   مقابله 

جا بمانيم.
)عج(  زمان  امام  طلوع  دمادم  در  کرد:  تاکيد  پايان  در    يکتا 
شک ها و ترديدها زياد خواهد  بود و ما نيز به شدت امتحان خواهيم 
شد و به غير از توکل و توسل و توجه به سخنان رهبري نمي توانيم 

از اين امتحان سربلند بيرون آييم.

آيت اه مکارم شيرازي:
اطاله دادرسي در محاکم قضائي 

مردم را گله مند کرده است
 استاد برجسته حوزه علميه قم اطاله دادرسي را يکي از مهم ترين 
گايه هاي مرددمي نسبت به عملکرد دستگاه قضا دانست.به گزارش 
خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه  ناصر مکارم شيرازي در ديدار 
حقوقدانان بسيجي سراسر کشور، با اشاره به اهميت و حساسيت کار 
دستگاه قضا در جامعه اسامي، اطاله دادرسي را يکي از مشکات 
اصلي اين دستگاه مهم دانست.وي با بيان اين که اطاله دادرسي 
روند  گفت:  است،  قضائيه  قوه  از  مردم  مهم  هاي  گايه  از  يکي 
طواني رسيدگي به پرونده ها به قدري زياد است که بعضا مردم از 
مراجعه به دستگاه قضا به منظور احقاق حقوق شان صرف نظر مي 
کنند و اين مسئله به هيچ وجه زيبنده نيست.وي اطاله دادرسي را 
معلول علل مختلف دانست و با بيان اين که اين مسئله سبب ياس 
مردم مي شود، افزود: يکي از عواملي که سبب طواني شدن روند 
رسيدگي به  پرونده ها مي شود، کثرت پرونده ها است؛ بنابراين 
بايد به مردم آموزش داد که به صرف کوچک ترين مشکل سراغ 

دستگاه قضا نروند.
آيت اه مکارم شيرازي با تاکيد بر اين که آبروي نظام اسامي به 
دستگاه قضا گره خورده است، گفت: اگر اين دستگاه به وظايف 
و  باشد  نظام  براي  آبرويي  تواند  مي  کند  عمل  درستي  به  خود 
اگر خدايي ناکرده به وظايف خود عمل نکند مي  تواند به عامل 
مي  را  مسائل  از  بسياري  که  اين  بيان  با  شود.وي  تبديل  ياس 
و  سفيدها  ريش  قديم  در  داشت:  ابراز  کرد،  حل  تدبير  با  توان 
ها  خانواده  بين  مشکلي  وقتي  فاميل  و  خاندان  ترهاي   بزرگ 
و اقوام ايجاد مي شد پادرمياني مي کردند و اجازه نمي دادند کار 
به دادگاه بکشد.اين مرجع تقليد با  تاکيد بر اين که در قوه قضائيه 
آدم هاي شريف، با شخصيت و هدف دار کم نيستند، يادآورشد: 
به رفع  بايستي نسبت  اين وجود مردم گايه هايي دارند که  با 
مشکات اقدام کرد.آيت اه مکارم شيرازي بيان کرد: مشکل وکا 
هم متاسفانه جدي است، در بين جامعه وکا برخي بي انصافي مي 
 کنند؛ بعضي از وکا براي ايجاد تاخير در روند رسيدگي به پرونده ها 

 شگردهاي خاصي دارند.

خبر
ابطحي:

 اظهارات ظريف درباره پولشويي 
فرار رو به جلو بود

اظهارات ظريف درباره  نماينده مردم خميني شهر در مجلس گفت: 
پولشويي فرار رو به جلو بود.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري 
تسنيم ، جواد ابطحي، در صحن علني مجلس شوراي اسامي در نطق 
آيا اعتماد به  ميان دستور،گفت: آقاياِن مسئول، نمايندگان محترم، 
نهادهاي بين المللي که سلطه استکبار بر ارکان آن "اظهرمن الشمس" 
آن  کفار،  وايت  از  استقال  و  سبيل  نفي  آيه  عملي  انکار  و  است 
نوراني قرآن  الهي و احکام  از تکذيب آيات  از نوع حربي، نشان  هم 
ندارد؟وي افزود: آيا هر کجا منويات وايت که ترجمان دينداري است را 
 عملياتي کرديد، نصرت الهي هويدا نشده است؟ پس چرا دل به ساحت 
نجس العين کفر استکباري و طاغوت سپرده و خود را از تاج بندگي 
اه مبري کرديد؟ آيا در همين حادثه تروريستي اهواز نگاه و ديد غرب 
ملحد در باب تروريسم را درک نکرديد؟نماينده مردم خميني شهر 
اينکه برخي اصرار بر پيوستن به معاهده ننگين  با بيان  در مجلس 
»CFT«دارند، اظهار داشت: بدا به حال قومي که براي خوشايند اربابان 
ضالت، ارکان اقتدار نظام اسامي و امنيت آن را مفت چنِگ چنگال 
دشمنان اسام قرار دادند.ابطحي با اشاره به اظهارات ظريف وزير امور 
خارجه درباره پولشويي، گفت: آقاي ظريف اصا حق با شماست و ما 
دچار پولشويي گسترده هستيم، پس چرا کارتل هاي بزرگ جهاني مواد 
مخدر و تجارت اعضاي بدن و تجارت زنان و کودکان، به جاي ايران در 
بانک هاي سوئيس سرمايه گذاري مي کنند؟ پس چرا کسي با سوئيس 
به عنوان مرکز پولشويي دنيا کاري ندارد؟وي تصريح کرد: فرضا که ما 
دچار پولشويي هستيم، چرا ديگران بايد اين مشکل را برطرف کنند، 
مگر ما عاجز هستيم که قانون داخلي مبارزه با پولشويي خودمان را 
اجرا و اصاحات بعدي آن را اجرا کنيم. نکند، در تفکر شما و امثال 
اداره  توان  ايراني ها ملت عاجز و سفيهي هستند که  همتايان شما، 
کشور خود را ندارند و خارجي ها بايد آن ها را اداره کنند تا آدم شوند.

عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس اضافه کرد: مشاور ارشد کدام 
وزير در امر پولشويي که سعي بليغ در اجراي، توصيه هاي گروه اقدام 
مالي FATF با سوءاستفاده از سربرگ اداره مبارزه با پولشويي ايران 
درخواست اقامت در کانادا را مي کند؟ رابعا رئيس شوراي عالي مبارزه 
با مواد مخدر و قاچاق کاا جز رئيس جمهور است؟ابطحي تصريح کرد: 
آيا يکي از وظايف وزارت اقتصاد، مبارزه باپولشويي نيست؟ آيا وزارت 
اطاعات وظيفه اي ندارد؟ پس اظهار نظر حضرت عالي جز سياست 

فرار به جلو نيست؟

آيت اه توکل:
پيام سند الگوي پيشرفت،نهادينه سازي 

روح »ما مي توانيم« در جامعه است
نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري گفت: پيام سند 
در جامعه است.  الگوي پيشرفت نهادينه سازي روح "ما مي توانيم" 

آيت اه سيدرحيم توکل در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري رسا، به 
پيام اباغ سند الگوي اسامي ايراني پيشرفت با افق 5۰ ساله از سوي 
رهبر معظم انقاب، آن هم در فضايي که برخي به دنبال القاي ناکارآمدي 
 نظام هستند اشاره کرد و گفت: مهم ترين پيام رهبري اين بود که 
»ما مي توانيم« و از توان رسيدن به اهداف و چشم اندازهاي انقاب 

اسامي برخوردار هستيم.
ريزي  برنامه  گرو  در  انقاب  اهداف  به  رسيدن  که  اين  بيان  با  وي 
به جامعه  دارند  اظهار داشت: رهبري قصد  شايسته و صحيح است، 
انقاب  اهداف  به  رسيدن  براي  کافي  توان  داراي  ما  که  کنند  اعام 
و رسيدن به تمدن اسامي هستيم و بايد اين راه را با داشتن برنامه 
جامع و کامل طي کنيم.توکل با اشاره به اين که  عده اي از وجود 
بحران در ايران دم مي زنند و مي خواهند روح  »ما نمي توانيم« را 
در جامعه نهادينه کنند، تصريح کرد: اين عده قصد دارند تا جامعه را 
نسبت به آينده نظام دلسرد کنند، بنابراين دانسته يا ندانسته در حال 
ايفا  را  دشمن  بلندگوي  نقش  و  بوده  دشمن  آسياب  به  ريختن   آب 
مي کنند.نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري با اشاره 
به اين که مسئوان بايد نشاط کاري داشته و از حالت انفعالي خارج 
شوند، مطرح کرد: همه بايد با همکاري و همدلي گرد هم آمده و براي 
مردم زمينه اي فراهم کنيم تا نخبگان و متخصصان بتوانند به فراخوان 

رهبري پاسخي شايسته دهند. 

براي جانبازان کم گذاشتيم
ادامه از صفحه اول

۳. اينکه ما همه مديون جانبازانيم به کنار، حتي اينکه رزمندگان و 
جانبازان ما در راه ايمان ايثار کرده اند و جنگشان بيش از آنکه در راه 
دفاع از سرزمين باشد که صد البته بسيار ارزشمند است در راه دفاع از 
اعتقاد بوده هم به کنار؛ ما حتي به اندازه دولت هاي غربي و بعضا اييک 
هم به جانبازان رسيدگي نکرده ايم. در بسياري از کشورهاي دنيا يک 
مجروح جنگي تا پايان عمر، تقريبا غير از درد جراحت، هيچ دغدغه 
ديگري متحمل نمي شود. در آمريکا و آلمان، هم شخص مجروح و هم 
خانواده اش تا پايان عمر، از هزينه هاي درمان و بسياري هزينه هاي 
ديگر معاف اند و در برخي کشورها که در گزارش امروز روزنامه آمده، 
هزينه هاي تحصيل، تفريح، سفر و چندين مورد ديگر عاوه بر هزينه 

هاي درمان، بر عهده دولت ها و ارتش هاست.
۴. چند وقتي است که دولت محترم تصميم گرفته، از آنجا که بنياد 
شهيد قدرت تأمين هزينه هاي درمان جانبازان را ندارد، هزينه درمان 
اين يادگاران دفاع مقدس را از سر بنياد باز کرده و به دستگاه هاي 
اجرايي يا صندوق بازنشستگي مربوط محول کند. مگر قرار نبود دستگاه 
هاي مختلف مرتبط با امور ايثارگران تجميع شود تا به صورت متمرکز 
و با کيفيت مطلوب به ايثارگران خدمات داده شود. نکته ديگر آنکه 
قرار دادن مسئوليت بر دوش دستگاه ها و صندوق ها در ميانه سال، 
بدون آنکه از ابتداي سال و در بودجه برايش پيش بيني شده باشد، چه 

معنايي مي تواند داشته باشد؟!
5. همان قدر که بي مهري به جانبازان، اين سرمايه هاي گرانقدر ملي ما 
مي تواند رحمت و برکت را از جامعه دور کند، عزت و احترام اين عزيزان 
جامعه را به سعادت نزديک مي کند. يک پيشنهاد مي تواند اين باشد که 
براي يک روز در سال هم که شده هر ايراني حتما همراه با خانواده اش 
به يک آسايشگاه جانبازان سر بزند. رسانه ها، سينماگران، نويسندگان و 
بيش از همه مسئوان هم بايد به رسالت خود در تکريم جانبازان بيش 
از اين عمل کنند، باشد که اين شناخته شدگان در آسمان، در زمين و 

در ميان ما ناشناخته نمانند.

آگهي اباغ مفاد راي صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي اماك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال 

1390/09/20
برابر راي شماره 13976030107900001038 مورخ 97/08/07 صادره از هيات 
رسيدگي به اسناد عادي موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي، 
اماك و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب 1390/9/20 تصرفات مالکانه 
آقاي/خانم نيره بهشتي فرزند قاسمعلي به شماره ملي 0041652444 صادره از 
تهران در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 140/25 مترمربع مفروز از پاك 
119552 فرعي از 88 - اصلي محرز گرديده و برابر محتويات پرونده ثبتي 
و دفتر اماك مربوطه سند مالکيت شش دانگ يك قطعه زمين به مساحت 
204/92 مترمربع به پاك فوق الذکر ذيل شماره 139620301079050672 
دفتر الکترونيکي اماك به نام ستاد اجرايي فرمام حضرت امام )ره( ثبت 
مورخ   20837 شماره  رهني  سند  برابر  سپس  است.  گرديده  صادر  و 
 97/06/05  دفترخانه 753 تهران مقدار 140/25 سهم مشاع از 204/92 سهم 
شش دانگ به نيره بهشتي انتقال يافته است. از طرفي با توجه به اينکه 
تصرفات متقاضي از مالکيت مشاعي مي باشد. در نتيجه هيات مقرر نموده با 
اعمال تبصره 2 از ماده يك قانون مذکور و نيز ماده 8 آيين نامه اجرايي آن 
مصوب 1391/4/25 نسبت به صدور سند مالکيت به نام متصرف فوق الذکر 
اقدام شود. لذا بدينوسيله مفاد راي صادره به مالك و نيز اشخاص ذينفع 
جهت اطاع در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي گردد تا چنانچه به مفاد 
راي صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت دو ماه از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به اداره ثبت اسناد واماك تهرانپارس تسليم و رسيد آن را 
دريافت دارند. بديهي است در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر، اين 
اداره نسبت به صدور سند مالکيت برابر مقررات اقدام خواهد نمود. ضمنا 

صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
داود صانعي - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك تهرانپارس

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/14
م الف: 18525 د ت: 97/9/14  تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/29 

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي حميدرضا کفاش پاريزي برابر وکالتنامه شماره 83774 مورخ 1397/07/12 
دفترخانه 336 تهران از خانم مژگان يزدان پناه و خانم سوگند شفازند و 
آقاي محمدحسين شفازند و آقاي محمودرضا شفازند با تسليم هشت برگ 
استشهاديه محلي مصدق که تحت شماره 39395 و 39393 و 39398 و 
39397 مورخ 97/07/22 دفترخانه اسناد رسمي 336 تهران و برگ تقاضاي 
وارده به شماره 139785601023005733 مورخ 97/07/23 مدعي فقدان اسناد 
مالکيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مساحت 
140/63 مترمربع قطعه دوم تفکيکي تحت پاك ثبتي 8490 فرعي از 118 
اصلي مفروز و مجزي شده از 5079 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 11 
تهران ذيل صفحات 122 و 124 و 126 و 128 دفتر 3 ثبت 907 و 909 و 911 
و 913 و به شماره چاپي 292752 و 292753 و 292754 و 292751 اسناد 
مالکيت آن به نام دوشيزه سوگند شفازند و آقاي محمدحسين شفازند هر 
يك نسبت به يك دانگ مشاع از شش دانگ و خانم مژگان يزدان پناه و آقاي 
محمدرضا شفازند هر يك نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ صادر و 
تسليم گرديده است سپس وي به علت اثاث کشي سند مالکيت خود را مفقود 
نموده و درخواست صدور سند مالکيت المثني نموده است. لذا مراتب به 
استناد ماده 120 آيين  نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه 
کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم غير از اسناد فوق و يا وجود 
سند مالکيت مذکور نزد خود باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 10 
روز به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت 
يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نمائيد تا مورد رسيدگي قرار گيرد 
به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکيت ترتيب اثر داده نخواهد شد. پس 
از انقضاي مهلت مزبور و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور سند مالکيت 

المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.
ناصري - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك کن

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18517 د ت: 97/9/14 

آگهي فقدان سند مالکيت
نظر به اينکه آقاي حميدرضا کفاش پاريزي وکالتا طبق وکالتنامه هاي شماره 
83886-97/7/26 و 83902-97/7/28 دفترخانه 336 با تسليم هشت 
برگ استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره 39400 و 39396 و 39394 
و 39399-97/7/22 توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره 336 تهران و 
برگ تقاضا به شماره وارده 005732-97/7/23 مدعي فقدان اسناد مالکيت 
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در زيرزمين به مساحت 139/86 مترمربع 
قطعه اول تفکيکي پاك 8489 فرعي از 118 اصلي مفروز و مجزي شده از 
پاك 5079 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 11 تهران ذيل ثبت هاي 
915 و 917 و 919 و 921 صفحات 130و 132 و 134 و 136 دفتر 3 اماك وبه 
شماره هاي چاپي 292755 و 292756 و 292757 و 292758 به ترتيب 
به نام خانم مژگان يزدان پناه گوهر ريزي و آقاي محمودرضا شفازند و خانم 
سوگند شفازند و آقاي محمدحسين شفازند هر يك نسبت به 1/5 دانگ 
تقاضاي صدور  و  مفقود گرديده  اثاث کشي  به علت  و صادر گرديد.  ثبت 
سند مالکيت المثني آن را از اين منطقه نموده است. لذا مراتب در اجراي 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك نوبت در روزنامه کثيراانتشار 
)همين روزنامه( آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت 
به ملك مرقوم و يا وجود سند مالکيت آن نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي ظرف 10 روز اعتراض خود را کتبا به ضميمه اصل سند مالکيت به 
اين واحد ثبتي تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد. بديهي است اصل 
سند مالکيت پس از ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض 
بدون ارائه اصل سند مالکيت ترتيب اثر داده نخواهد شد. در صورت عدم 
وصول اعتراض ظرف مهلت مقرر قانوني، سند مالکيت المثني پاك مذکور 

صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
ناصري - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك کن

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18518 د ت: 97/9/14 
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لطفي:
 انسجام اقليت هاي 
 ديني در کشور 
 بعد از انقاب 
بي همتا بوده است
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جهانگيري:
سياست دولت، کاهش اتکا به درآمد هاي نفتي است

به  اتکا  کاهش  دولت  رئيس جمهور گفت: سياست  اول  معاون 
درآمد هاي نفتي است. به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، 
بيمه و  اسحاق جهانگيري در بيست و پنجمين همايش ملي 
توسعه با تبيين سياست هاي دولت تدبير و اميد در سال هاي 
گذشته، ادامه داد: دولت يازدهم تاش کرد فضاي اقتصاد کشور 
را به سمت ثبات، تعامل با دنيا و جذب منابع خارجي حرکت 
دهد اما آمريکايي ها و کشورهايي که با ملت ايران دشمني دارند 
تاش کردند در مقطعي که ايران با سرعت به سمت توسعه در 
حرکت بود، چوب اي چرخ اقتصاد کشور بگذارند.جهانگيري با 
اشاره به بي آبرويي آمريکا در عرصه بين المللي گفت: آمريکا که 
همواره مدعي است پيگير مقررات بين المللي و اجراي مصوبات 
شوراي امنيت سازمان ملل است و هميشه به بهانه عدم اجراي اين 
 مصوبات به برخي کشورها لشکرکشي مي کند و جنگ راه مي اندازد، 
برخاف مصوبه شوراي امنيت از برجام خارج شد و کشور بزرگ 
و  رواني  اقتصادي،  و جنگ  ظالمانه  تحريم هاي  تحت  را  ايران 
رسانه اي قرار داد.وي افزود: خوشبختانه ملت ايران هم از نظر 
به  و  است  فضا شده  اين  برنده  سياسي  نظر  از  هم  و  اخاقي 
جز رژيم صهيونيستي و يکي دو دولت غيرمردمي منطقه هيچ 
کشوري از آمريکا در تحريم ملت ايران حمايت نکرده است.معاون 
اول رئيس جمهور با بيان اينکه امروز چالش اصلي کشور و نظام 

مقابله با تحريم هاي ظالمانه آمريکا است، تصريح کرد: اگر امروز 
سال 94 يا 95 بود بايد از فضاي بزرگ سرمايه گذاري و جذب 
منابع خارجي در کشور سخن مي گفتيم، البته اين موضوعات از 
دستور کار خارج نشده اما اولويت ها تغيير کرده است و اولويت 
در مقطع فعلي اداره اقتصاد کشور و کمک به اداره زندگي مردم 
در مقابله با تحريم هاي آمريکايي هاست.جهانگيري افزود: آمريکا 
المللي  بين  فضاي  در  ترسناکي  و  وحشتناک  يک جانبه گرايي 
ايجاد کرده و اگر کشورهاي دنيا در مقابل اين يک جانبه گرايي 
لجام گسيخته ايستادگي نکنند، استقال همه کشورهاي جهان 
آن هم در قرن 21 دچار آسيب خواهد شد.وي با اشاره به اينکه 
هدف اصلي تحريم هاي آمريکا ضربه زدن به اقتصاد کشور و فشار 
بر زندگي مردم است، گفت: تجربه تحريم در کشورهاي مختلف 
نشان داده که در دوران تحريم ها بيشترين فشار و آسيب متوجه 
بيماران، کودکان، سالمندان و اقشار ضعيف جامعه است و اينکه 
آمريکا ادعا مي کند که در تحريم ها، دولت ايران را هدف قرار داده 
و به بيماران و اقشار ضعيف فشار وارد نمي کند ادعايي کذب و 
دروغ است.معاون اول رئيس جمهور افزود: البته به لطف خدا و با 
اتکا به توانمندي ها و ظرفيت هاي کشور قادر هستيم اين فشارها را 
به حداقل ممکن کاهش دهيم تا زندگي مردم دچار آسيب نشود.

جهانگيري پيش نياز پيروزي در برابر تحريم ها را انسجام داخلي 

عنوان کرد و افزود: هر حرکتي که موجب بر هم خوردن انسجام 
داخلي کشور شود، خواسته يا ناخواسته در راستاي سياست هاي 
آمريکا است.وي تصريح کرد: مديران و فعاان اقتصادي بايد در 
دوره تحريم به صورت تمام وقت و شبانه روزي تاش کنند و 
مدير بي انگيزه و فعال اقتصادي منفعت طلب نمي توانند خدمتگزار 
خوبي براي کشور باشند.معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره 
به اينکه آمريکا در تحريم ها عليه ملت ايران بخش هاي مهم کشور 
را مورد هدف قرار داده است، اظهار داشت: فروش نفت، جابه جايي 
پول و حمل و نقل کاا از بخش هايي است که آمريکا در تحريم ها 
بر آن تمرکز کرده و ما نيز در مقابل روي همين نقاط ايستادگي 
کرده ايم تا شرايط را به خوبي پيش ببريم.جهانگيري ادامه داد: 
يکي از سياست هاي دولت در مقطع فعلي کاهش اتکا و وابستگي 
به درآمدهاي نفت است. دولت بودجه سال 98 کشور را بموقع 
تصويب کرد و به مجلس شوراي اسامي ارائه داد تا اين پيام را 
به داخل کشور و خارج برساند که دولت قادر است بودجه را با 
درآمدهاي مطمئن و هزينه هاي قابل قبول در زمان مقرر تنظيم 
کند.وي افزود: بعيد مي دانم سهم درآمدهاي نفت در بودجه سال 
98 از 25 درصد چندان بيشتر باشد و اگر دستگاه هاي دولتي به 
طور جدي به سمت صرفه جويي و کاهش هزينه ها حرکت کنند 

مي توان همين 25 درصد را نيز کاهش داد.

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسامي انسجام اقليت هاي ديني موجود در کشور بعد از 
انقاب اسامي را بي همتا دانست.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، نصرت اه لطفي در نشـست کارگروه اقليت هاي ديني ستاد چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب که ظهر ديروز) سه شنبه 13 آذرماه( برگزار شد، گفت: اقليت هاي ديني 
همواره در همه مناسبت ها مثل ايام اه دهه فجر نقش ستودني داشته اند.وي با اشاره به اينکه 
بزرگداشت دهه فجر امسال بر اساس وضعيت زماني از سال هاي قبل متفاوت تر است، گفت: 
با توجه به اينکه عدد 4۰ را نماد بلوغ و تکامل مي دانيم، امسال که چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اسامي است را مهمتر از سال هاي گذشته قلمداد مي کنيم. وي افزود: وحدت و انسجام 
بين اقليت هاي ديني در کشور با قبل از انقاب قابل قياس نيست چراکه بعد از انقاب انسجام 
اقليت هاي ديني موجود در کشور بي همتا بوده است.لطفي با بيان اينکه نمايندگان اقليت هاي 

ديني در انتخابات هاي برگزار شده در کشور همواره فعال بوده اند، تصريح کرد: جايگاه و اقتدار 
نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسامي با بقيه نمايندگان مجلس فرقي ندارد.
وي با اشاره به اينکه اولين مصاحبه امام در سال 5۷ با يک خبرنگار آلماني بود، خاطرنشان 
کرد: همه اديان توحيدي اقليت هاي ديني بايد از حقوق و مواهب يکسان برخوردار باشند.

وي ادامه داد: اگر مي خواهيم مراسم چهلمين سالگرد انقاب اسامي را به طور ويژه برگزار 
کنيم، برگزاري اين مراسم صرفاً براي جشن گرفتن نيست چرا که در يک جنگ هستيم و 
بايد براي مبارزه با دشمنان چهلمين سالگرد انقاب اسامي ايران به طور ويژه برگزار کنيم.

لطفي درباره جدايي و اختاف ميان اقوام و اديان مختلف در کشور تاکيد کرد: در جنگ دفاع 
مقدس از 48 کشور اسير داشتيم که اکنون جنگ داعش و تحريم هاي آمريکا اکثر ملت ايران 

را هدف قرار دادند تا موجب جدايي و شکاف بين نظام و مردم شوند.

محسن رضايي:
اروپا  حرف مي زند ولي عمل نمي کند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: از اروپا 
گله منديم، حرف مي زند ولي عمل نمي کند.به گزارش 
حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، محسن 
رضايي در ديدار ميکائيل کلور سفير آلمان در ايران 
از چند هزار  ايراني بيش  اقوام  گفت: در کشور ما 
سال است که در کنار هم زندگي مي کنند و ايران 
بارها اشغال شده، اما اين پيوند اقوام گسسته نشده 
و همه به زندگي برادرانه خود ادامه مي دهند.وي با 
اشاره به روند آهسته و کم تأثير همکاري اروپايي ها با 
ايران گفت: از اروپايي ها گله منديم و دولتمردان اروپا 
به خوبي شما که به جاي جاي ايران سفر کرده ايد، 
موضوعات و مسائل را درک نمي کنند و متأسفانه 
اروپا پاسخ مناسبي در برابر همکاري هاي ايران ارائه 
نمي کند.رضايي گفت: اکنون چند ماه است که به 
دنبال ايجاد کانال مالي هستند، اما برخي کشورها در 
اتحاديه اروپايي همکاري مناسبي ندارند. اروپايي ها 
در صحبت ها حمايت، اما در عمل همکاري نمي کنند، 

اين يک اشتباه استراتژيک است که اروپايي ها مرتکب 
مي شوند. انتظار داريم که اين پيام منتقل شود که از 
نجابت ايرانيان، سوءاستفاده نشود. اروپا نبايد فرصت 
اين همکاري را از دست بدهد.وي با بيان اينکه انتظار 
داريم که اين پيام منتقل شود که از نجابت ايرانيان، 
سوءاستفاده نشود و اروپا نبايد فرصت اين همکاري 
را از دست بدهد، گفت: دولت ما و وزير خارجه ايران 
به همکاري با اروپا واقعا اعتقاد دارند، تا دير نشده 
از اين فرصت استفاده کنيد.وي با قدرداني از دعوت 
آلمان از هيئت نمايندگي مجمع گفت: ما بايد گفتمان 
نخبگان بين ايران و اروپا را فراتر از سياستمداران 
آغاز کنيم. شکست خوردگاني که از ايران به اروپا 
رفته اند، نمايندگي ملت ايران نيستند، آنها اطاعات 
دقيقي از ايران ندارند يا به شما نخواهند گفت.رضايي 
تصريح کرد: سؤال مهمي که وجود دارد اين است که 
ما عليه صدام و داعش و مواد مخدر جنگيده ايم و شهيد 
داده ايم، شما هم با اين گروه ها موافق نبوديد، چه 

کشوري بهتر از ايران، در اين موارد عمل کرده است. 
سعودي هايي که با داعش و صدام همکاري کرده و از 
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه حمايت مي کنند، 
به شما نزديک شده و اين موضوع را بايد نخبگان 
ما و شما بنشينند و براي ملت هاي اروپايي تبيين 
کنند.وي با اشاره به ناآرامي هاي اخير در شهرهاي 

فرانسه افزود: اگر اروپا نتواند استقال خودش را در 
برابر آمريکا نشان دهد، آينده تاريکي در انتظار اروپا 
ببيند. مردم فرانسه هويت  را  اوضاع فرانسه  است. 
مستقل از اروپا مي خواهند. اروپا هويت خودش را 
نتوانسته تثبيت کند و استقال اروپا به اين کشورها 

هويت مي دهد.

خبر
سردار نقدي:

انقاب اسامي تمام محاسبات جهاني را 
به هم ريخته است

معاون فرهنگي سپاه گفت: انقاب اسامي تمام محاسبات جهاني 
امنيتي  دفاعي  است.به گزارش خبرنگار حوزه  ريخته  به هم  را 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، سردار محمدرضا نقدي در 
نشست تبيين و گفتمان سازي چهلمين سالگرد انقاب اسامي 
بزرگترين  تاريخ  انقاب گفت: در طول  تبريک چهل سالگي  با 
انقاب بشري بعثت رسول است، اما مي بينيد که تنها چند سال 
اين نهضت دوام پيدا مي کند. انقاب بلشوييک ها پس از 5 سال 
به دست استالين مي افتد که رهبرش از جنايتکاران تاريخ است 
تا جايي که کنگره حزب کمونيست شوروي پس از استالين از 
جناياتش اعام برائت مي کند يا انقاب فرانسه تنها دو سال دوام 
مي آورد.  در  انگليس  سفارت  از  سر  مشروطه  انقاب  مي آورد،  
اين سرنوشت همه انقاب ها پيش از انقاب اسامي ايران بود؛ 
همه انقاب ها سرکوب يا تحريف شده اند، اما انقاب اسامي در 
و  اصول  است که همچنان  به چهل سالگي خود رسيده  حالي 

ارزش هاي آن زنده است.
نقدي با بيان اينکه انقاب اسامي با تمام قدرت هاي شرق و 
غرب جنگيده است، اظهار کرد: امسال در چهلمين سال پيروزي 
انقاب بايد تاش بيشتري کنيم. دشمن ما را سرگرم کرده تا 
اسامي  انقاب  هستيم.  خوردن  شکست  حال  در  کنيم  تصور 

تمام محاسبات جهاني را به هم ريخته است.
وي با اشاره به اينکه نبايد دستاوردهاي انقاب را تنها با محاسبات 
مادي سنجيد، گفت: بايد ديد که انقاب اسامي چه دستاوردهايي 
را  تکفيري ها  خواستند  آمريکايي ها  داشته؛  و جهان  منطقه  در 
جايگزين خود در منطقه کنند. امروز ايران در نزديکي اسرائيل 
حضور دارد، در حالي که آمريکايي ها مي خواستند يک اسرائيل دوم 
را منطقه ايجاد کنند . حزب اه که قرار بود روزي خلع ساح شود 

امروز ۷5 درصد کرسي هاي مجلس را تصاحب کرده است.
معاون فرهنگي سپاه با اشاره به اينکه نمي گذارند پيروزي هاي 
منتشر  عمومي  افکار  و  مجازي  شبکه هاي  در  اسامي  انقاب 
شود،افزود: آنها نمي خواهند افکار عمومي جهان از پيروزي هاي 
انقاب آگاه شود. در شبکه هاي مجازي تنها شکست هاي انقاب 
را بزرگنمايي مي کنند و خواستند در داخل شهرهاي کشور آشوب 
کردند  و سلطنت طلبان سرمايه گذاري  کنند. سعودي ها  ايجاد 
و رئيس جمهور آمريکا از اين آشوب ها حمايت کرد، اما ديديم 
برابر در  که در تمام شهرهايي که آشوب شده بود مردم دهها 

حمايت از انقاب تظاهرات کردند.
نقدي با بيان اينکه دشمن با شکلي زنجيره وار شکست خورده 
است، گفت: دشمن در تاش است مردم از اين شکست ها آگاه 
حاشيه  در  فروش  بال  يا  زن  ويلن  يک  خوردن  کتک  نشود. 
خيابان ها با اشتباه يک مامور خبر اول رسانه هاي دشمن مي شود، 
آنها مي خواهند ذهن ما را درگير کنند. مي خواهند تصور کنيم 

که در حال شکست خوردن هستيم.
وي با اشاره به رفتارهاي دوگانه غرب در برخورد با فساد خاطرنشان 
کرد: در کره جنوبي رئيس جمهور آن کشور دزدي مي کند. رسانه هاي 
غربي از برخورد محاکم قضائي کرده تقدير مي کنند. اما در کشور ما اگر 
با مفسدان برخورد شود، خبر اين فساد را خبر اول مي کنند و اينطور 
وانمود مي کنند که فساد کل کشور را فرا گرفته است. آمريکا و اروپا 
صد سال بدون هيچ مزاحمي ليبرال دموکراسي را در جهان گسترش 
دادند. امروز آثار ليبرال را در جهان شاهديم. تظاهرات ميليوني، 
 کاهش جمعيت و اقتصاد هاي ورشکسته از آثار مکتب ليبراليسم 
 است، اما دشمن نمي گذارد ما در شبکه هاي مجازي از شکست هاي

ليبراليسم با خبر شويم.

خبر
نعمتي:

 ايحه بودجه ۲۵ آذر به مجلس 
تقديم مي شود

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس گفت: ايحه بودجه 25 آذر به مجلس 
تقديم مي شود.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري رسا، بهروز نعمتي 
در صحن  رئيس جمهور  قطعي حضور  زمان  از  در جمع خبرنگاران 
علني پارلمان جهت تقديم بودجه سال آتي خبر داد.وي عنوان داشت: 
حجت ااسام والمسلمين روحاني رئيس جمهور در تاريخ يک شنبه 
25 آذر در مجلس شوراي اسامي حضور پيدا خواهد کرد تا ايحه 
بودجه سال آتي را تقديم هيئت رئيسه پارلمان کند.وي تاکيد کرد: با 
 توافقي که بين مجلس و دولت صورت گرفت قرار بر اين شد که حضور 
رئيس جمهور در پارلمان به بعد از تعطيات يک هفته اي وکاي ملت 

در هفته آتي موکول شود.

اميرآبادي:
 برخي مسئوان براي نگه داشتن معاون خود 

از  رهبري هزينه کردند
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: برخي مسئوان براي نگه داشتن معاون 
خود از رهبري هزينه کردند.احمد اميرآبادي فراهاني در گفت و گو با 
خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، با اشاره به سخنان 
مقام معظم رهبري در جلسه خارج فقه مبني براينکه نمايندگان مجلس 
قانون منع به کارگيري بازنشستگان را جوري ترتيب دهند و اصاح کنند 
که مجبور نشوند که به اجازه رهبري متوسل شوند، اظهار کرد: ما در 
بسياري از معضات و مسائل کشور به رهبر معظم انقاب مراجعه و از 
ايشان استمداد مي طلبيم.وي افزود: قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
بسيار قانون خوبي است و حلقه بسته مديريتي کشور را باز مي کند و به 
تبع آن جوانان اميدوار شدند که مي  توانند به مديريت هاي عالي کشور 
برسند.عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اينکه مجوزهايي که در اين 
رابطه از مقام معظم رهبري گرفته اند نوعي سوءاستفاده است که بايد جلوي 
آن گرفته شود تصريح کرد: شنيده ام فردي از يکي از دستگاه ها با مراجعه 
به رهبري خواستار ماندگار شدن رئيس  دفترش در کار شده است، بايد 
اين سؤال را از آن فرد پرسيد که آيا واقعاً  در سراسر کشور فردي پيدا 
نمي شود که مسئوليت دفتر شما را بر عهده بگيرد؟!اميرآبادي با بيان اينکه 
آقاي حسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت رفته و مجوز ماندگاري معاون 
اجتماعي خود را گرفته است، واقعاً جايگاه معاون اجتماعي در کشور آنقدر 
مهم هست که برايش از رهبري هزينه شود؟خاطرنشان کرد: معتقدم آقايان 
در دولت و سازمان هايي که مشمول قانون هستند، نبايد چنين درخواستي 

را با رهبري مطرح مي کردند و اصل اين کار درست نبود.

مناقصه عمومي )احداث باغ پارك کهنز( 
 نوبت دوم

شهرداري شهريار در نظر دارد درخصوص »احداث باغ پارك كهنز« با اعتبار 15/000/000/000 ريال از طريق 
مناقصه عمومي نسبت به انتخاب پيمانكار داراي صاحيت، توانمند و باسابقه طبق مجوز شوراي اسامي 
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 شركت در مناقصه 750/000/000 ريال مي باشد. )مطابق آيين نامه تضمين معامات دولتي(

2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3( ساير اطاعات 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 پاكت 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

آگهي مزايده عمومي
 اخذ حق وروديه خودرو و بهره برداري از باسكول 60 تني تمام اتوماتيك

 ميدان مركزي ميوه و تره بار يزد
سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري يزد در نظر دارد اخذ حق وروديه 
خودرو و بهره برداري از باسكول 60 تني تمام اتوماتيك ميدان مركزي ميوه و تره بار يزد هر دو را به يك 

شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط و داراي صاحيت به مدت يك سال واگذار نمايد.
عاقمندان براي دريافت اسناد مزايده مي توانند از ساعت 7 الي 14 روز شنبه مورخ 1397/9/10 لغايت روز 

شنبه مورخ 1397/09/24 به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
آدرس دريافت حضوري اسناد: يزد، جاده كنارگذر، جنب پادگان شهيد صدوقي، ميدان مركزي ميوه و 
تره بار يزد،  ساختمان اداري سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري يزد، 

امور قراردادها، تلفن تماس: 035-38282892-95
http://fruit.yazd.ir آدرس دريافت غيرحضوري اسناد: پورتال سازمان

پيشنهادها مي بايست حداكثر تا ساعت 14 روز يكشنبه مورخ 1397/09/25 به دبيرخانه محرمانه حراست 
شهرداري مركزي يزد واقع در ميدان آزادي، ابتداي خيابان آيت اله مطهري تسليم گردد.

هزينه مربوط به آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/14

خ ش: 97/9/14 سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده هاي كشاورزي شهرداري يزداحسان درخشان نسب - شهردار شهريار

 فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي
 )نوبت دوم(

شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان در نظر دارد مناقصه عمومي دومرحله اي، عمليات تكميل و تجهيز مخازن و تاسيسات آب روستايي 
شهرستان هاي بافت، رابر و ارزوئيه به شماره مناقصه 20097123500043 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 ازم 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.(
- رشته: ابنيه و ساختمان

- پايه: 5، 4، 3، 2، 1
- تضمين شركت در مناقصه: )فرآيند ارجاع كار( ضمانتنامه بانكي

- مبلغ تضمين شركت در مناقصه: )فرآيند ارجاع كار( 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 يكشنبه تاريخ 97/9/18
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 14 روز يكشنبه تاريخ 97/10/2

- زمان بازگشايي پاكت 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

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت هاي الف: كرمان - خيابان هزار و 
يكشب - نبش كوچه 21- شركت آب و فاضاب روستايي استان كرمان - اداره قراردادها. تلفن: 32473983-6

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس دفتر ثبت نام: 02141934
توضيحات:

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

تبعيت از دستورالعمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است.
كليه پاكات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاكات الف عاوه بر سامانه به صورت فيزيكي )اك 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 فاضاب روستايي استان كرمان

شرکت آب و فاضاب روستايي 
استان کرمان

 آگهي مناقصه تيپ 292 زرهي 
شهيد غامرضا آزادي دزفول )نوبت دوم(

مناقصه گزار: تيپ 292 زرهي شهيد غامرضا آزادي
- اجراي لوله كشي فشار ضعيف گاز منازل سازماني كوي امام)ره(

محل پروژه - دزفول جاده انديمشك روبروي بيمارستان دكتر گنجويان تيپ 292 زرهي
شرايط و رشته مورد نياز: شركت هاي پيمانكاري مي بايست از مجرياني استفاده نمايد كه توسط سازمان نظام مهندسي دزفول 

مورد تاييد قرار گيرد.
مبلغ سپرده شركت در مناقصه 310/500/000 ريال )ضمانتنامه بانكي(

مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر 5 روز پس از چاپ و انتشار آگهي
هزينه خريد اسناد مناقصه: مبلغ 500/000 ريال پرداخت نقدي به پست مهندسي تيپ 92

محل تحويل اسناد و شرايط مناقصه: پست مهندسي تيپ 292 زرهي دزفول
مهلت تحويل اوراق مناقصه توسط پيمانكار به پست مهندسي تا تاريخ 1397/9/26 مي باشد.

تاريخ بازگشايي: پاكت الف و ب مورخه 1397/9/28 ساعت 10/30 صبح مي باشد.
تاريخ بازگشايي پاكت )ج( حاوي قيمت پيشنهادي متعاقبا اعام خواهد شد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تيپ 292 زرهي در قبول يا رد هر كدام از پيشنهادات مختار مي باشد.

جهت كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 42420721-42430162-424220704 پيش شماره )061( تماس حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار: 97/9/14

فرماندهي تيپ 292 زرهي شهيد غامرضا آزادي دزفولخ ش: 97/9/14



»

رئيس بيمه مرکزي:
 ماليات بر ارزش افزوده 

 در صنعت بيمه 
حذف مي شود

اقتصادي چهارشنبه 14 آذر 41397
27 ربيع ااول 1440-5 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9375

وزير امور اقتصادي و دارايي خواستار توجه هر 
چه بيشتر شرکت هاي بيمه به پوشش دغدغه  
سرمايه گذاران شد و گفت: هر چند بيمه نفت 
براي شما شيرين نيست، اما انجام آن، يک الزام 
است.به گزارش مهر، فرهاد دژپسند در بيست 
و پنجمين همايش بيمه و توسعه با بيان اينکه 
تحريم براي ايران موضوع جديدي نيست؛ به 
فشارهاي خارجي از بعد انقاب در مواقع مختلف 
اشاره کرد و گفت: تحريم همواره دغدغه هايي را 

براي سرمايه گذاران ايجاد کرده که بايد به آنها 
پاسخ داده شود؛ اين در حالي است که بيمه 
بايد بررسي کند که چگونه مي تواند دغدغه هاي 
سرمايه گذاران را کاهش دهد.وزير امور اقتصادي 
و دارايي با اشاره به اينکه شرکت هاي بيمه بايد 
وارد بيمه نفت شوند، افزود: اگرچه اين موضوع 
براي صنعت بيمه شيرين نيست ولي يک الزام 
به شمار مي رود که بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي در ادامه به موضوع جهش  نرخ ارز و کنترل 
آن به عنوان يکي از وظايف ذاتي بانک مرکزي 
اشاره و تصريح کرد: جهش نرخ ارز، تنها مسئله 
 موجود کشور نيست؛ بلکه گاهي با محدوديت هاي 
برون داد مواجه مي شويم؛ به اين معنا که توليدکننده، 
مواد اوليه ندارد و همين امر او را دچار مشکل 
مي کند.به گفته دژپسند، از سال ۹۱ تا کنون، تنها 
دو سال نرخ رشد سرمايه گذاري کشور مثبت بوده 

است که عامت خوبي به شمار نمي رود.

وزير اقتصاد:
بيمه نفت را جدي بگيريد

 رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس 
کااي ايران، نه قيمت گذار است، نه خريدار و نه 
فروشنده؛ بلکه بورس کاا يک ابزار براي ايجاد رقابت 
 و شفافيت در مبادات است.به گزارش کاا خبر ،

شاپور محمدي  درهفتاد و نهمين جلسه شوراي 
گفت و گوي دولت و بخش خصوصي  افزود:همواره 
در معامات بورس کاا، قيمت محصول را صاحب 
مال معين کرده و البته در مواردي نيز ستاد تنظيم 
بازار نقش قيمت گذاري را انجام داده است؛ اما 
بازهم بورس کاا در تعيين قيمت نقشي نداشته 
است.رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکيد کرد: 
بورس کاا يک ابزار است و دو تفاوت با کنج اتاق 
مديران دارد، نخست شفافيت و دوم رقابت.محمدي 
اظهار داشت:دربورس کاا شاهد حاکميت شفافيت 
هستيم به طوري که معامات روي تابلو براي همه 
نمايان مي شود و همچنين سيستم مالياتي کشور با 
رونق معامات در بورس، نظم مي گيرد.وي به اعمال 

سقف رقابت قيمتي در معامات بورس کاا اشاره 
کرد و گفت:مجموعه بازار سرمايه از ابتدا مخالف 
سقف رقابت بود و چندين نامه به وزراي صنعت، 
اقتصاد، معاون اول رئيس جمهور و شخص رئيس 
جمهور ارسال شد که خوشبختانه با حمايت معاون 
 اول رئيس جمهور و وزير صمت وقت، سقف رقابت ها 
برداشته شد. رئيس سازمان بورس گفت:سازمان 
بورس و بورس کاا، براي حمايت از صنعت کشور 

انعطاف پذير است.

 رئيس سازمان بورس:
بورس کاا  ابزاري براي ايجاد رقابت و شفافيت در مبادات است

موسوي خبرداد:
جبران ۲۵ درصد کسري برق در سال 98 با توسعه تجديدپذيرها

بخش اقتصادي: عضو هيئت مديره انرژي هاي تجديد پذير گفت: 
براساس برنامه، تا سال ۱۳۹۸ هزار مگاوات به توليد برق ايران، 
از طريق تجديدپذيرها اضافه مي شود که اين ميزان مي تواند تا 
۲۵ درصد کسري توليد برق را جبران کند.به گزارش خبرنگار ما 
سيد محمد جواد موسوي در نشست خبري و در جمع اصحاب 
رسانه با اشاره به ظرفيت منصوبه انرژي هاي تجديدپذير اظهار 
کرد: تاکنون ۶۵۰ مگاوايت انرژي تجديدپذير در ايران نصب 
شده که براساس برنامه پنج ساله ششم توسعه، ۵۰۰ مگاوات به 
اين مجموعه اضافه مي شود.او با تاکيد بر لزوم افزايش صادرات 
انرژي هاي تجديدپذير ابراز کرد: تاکنون اقدامات متعددي دراين 
راستا انجام و قرار شده تا با کشورهاي عمان، ترکيه، ارمنستان، 
گرجستان، عراق و افغانستان صادرات برق تجديدپذيرها صورت 
بگيرد. وي افزود: براساس امضاي تفاهمنامه با معاونت علمي 
و فناوري رياست جمهوري به زودي مرکز توسعه فناوري هاي 
انرژي تجديدپذير ايجاد مي شود که اکنون مراحل اجراي اين 
کارشناس   - نظامي  نيما  است.درادامه،  انجام  حال  در  طرح 
انرژي  توليد  نيروگاه هاي  قرارگيري  وضعيت  به  اشاره  با  آب 
در دشت هاي آبي ايران گفت: بسياري از نيروگاه هاي سوخت 

فسيلي ايران، در دشت هاي ممنوعه قرار دارد، درنتيجه منابع 
آبي زيرزميني مطمئني که اين نيروگاه ها در سال هاي گذشته 
مورد استفاده قرار مي دادند، در سالهاي آينده همانند سابق، 
دوره  در  نيرو  وزارت  افزود:  بود.وي  نخواهد  اطمينان  قابل 
جديد رويکردي تحت عنوان آمايش آب محور را درنظر دارد 
که طرح هاي توسعه جديد برمبناي منابع آبي موجود، بيش تر 
و  نيروگاه ها  توسعه  در  مي تواند  رويکرد  اين  و  مي شود  ارائه 
به روزرساني آن ها مدنظر قرار بگيرد.وي با تاکيد به اين مسئله 
که نيروگاه هاي تجديدپذير مانند بادي و خورشيدي، مصرف 
آبي بسيار کم و نزديک به صفر دارند تصريح کرد: در مقابل 
نيروگاه هاي حرارتي و سوخت فسيلي به خصوص نيروگاه هاي 
بخاري براي خنک کردن، مقدار زيادي آب مصرف مي کنند که 
با توجه به شرايط منابع آبي کشور نيازمند تجديدنظر برروي اين 
نيروگاه ها هستيم. به گفته وي با نگاه به جانمايي نيروگاه هاي 
تجديدپذير در ايران و مناطقي که پتاسيلي بااي براي احداث 
نيروگاه هاي جديد دارند، مشاهده مي شود که اين مناطق منطبق 
اين  ايران هستند که  بر مناطق خشک و دشت هاي ممنوعه 
به جاي  تا  دارد  وجود  خوبي  پتانسيل  مي دهد  نشان  مسئله 

برداشت آب زيرزميني و احداث نيروگاه هاي آب بر، نيروگاه هاي 
مهندس  جلسه  کنيم.درهمين  احداث  آب  پايين تر  مصرف  با 
انرژي هاي  انجمن  مديره  غفوري عضو هيئت   محمد حسين 
تجديد پذير با اشاره به تاريخ شروع به کار انجمن که از يک 
سال گذشته به شکل رسمي بوده است و به شکل خصوصي 
احداث شده است. هدف انجمن پيگيري مطالبات و حل موانع 
و مشکات پيش روي نيروگاه هاو شرکت هاي مرتبط است.
هدف انجمن ۵ هزار مگاوات تا سال ۱۴۰۱ است که در برنامه 
فراهم  ها  زيرساخت  اما  شده  گنجانده  توسعه  و ششم  پنجم 
خاصه:  شکل  به  پذير  تجديد  هاي  انرژي  باشدمزاياي  نمي 
اشتغال زايي علي الخصوص در مناطق محروم، عدم استفاده 
 از آب براي خنک سازي سيستم توليد برق )که نيروگاه هاي 
توسعه  هوا،  آلودگي  نبود  استفاده هستند(،  به  ناچار  حرارتي 
زمينه  فسيلي،  هاي  از سوخت  استفاده  عدم  محروم،  مناطق 
توسعه اقتصادي و ملي کشور.سپس هر يک از کارشناسان به 
 ارائه گزارشي از بحران آب در ايران، مقايسه ايران با کشور هاي 
همسايه، استان هاي با پتانسيل باا براي بهره وري انرژي هاي 

تجديد پذير ارائه کردند.

رئيس بيمه مرکزي با اشاره به وجود شرايط تورمي در اقتصاد بر ضرورت حرکت شرکت هاي 
بيمه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد تاکيد کرد و از حذف ماليات بر ارزش افزوده در 
صنعت بيمه خبر داد.به گزارش ايسنا،غامرضا سليماني در نشستي خبري خود با اصحاب 
رسانه در مورد نحوه واکنش صنعت بيمه به وضعيت تورمي در اقتصاد اظهار کرد: واقعيت 
اين است که شرکت هاي بيمه اي تا حدي مي توانند حق بيمه دريافتي را با عنوان تورم 
افزايش دهند و بخش ديگر بايد از طريق سرمايه گذاري هاي مولد تامين شود.سليماني 
در ادامه گفت: زماني بيمه ها پول خود را در بانک ها سرمايه گذاري مي کردند اما اکنون 
به دليل نزديک شدن نرخ تورم به نرخ سود بانکي بايد سعي کنند در حوزه هاي سودآور 
ديگري مانند خريد سهام يا اوراق بهادار دولتي سرمايه گذاري کنند منوط به اينکه در 
شرکت داري درگير نشوند.وي در ادامه اين نشست با اشاره به ثابت ماندن سطح توانگري 

برخي شرکت هاي بيمه اي اظهار کرد: برخي شرکت ها حدود سه سال است که در سطح 
توانگري شماره ۲ بيمه قرار دارند که اينها براي ارتقاي خود بايد مطابق با آيين نامه 
به بيمه مرکزي مراجعه و اسناد آمادگي خود را براي ارتقاي سطح فني اعام کنند، 
در غير اين صورت پرونده آنها به شوراي بيمه ارجاع داده خواهد شد.رئيس کل بيمه 
مرکزي با اشاره به برخي مباحث پيرامون شرکت هاي تابعه بيمه ايران، اين شرکت را 
يکي از بزرگترين شرکت هاي بيمه اي کشور توصيف کرد و گفت: بيمه مرکزي براي ايجاد 
شفافيت در بيمه ايران به اين شرکت فشار بياورد که در اين راستا بيمه ايران اطاعاتي 
را از عملکرد خود منتشر کرده است. شرکت بيمه ايران با اصاح برخي پرتفوي هاي 
زيانده خود مي توانند جلوي زيان بيشتر را بگيرد. سعي مي کنيم عاوه بر شفاف سازي 

شرکت هاي بيمه اي که زيانده هستند را هم خارج کنيم.

مشارکت بانک پارسيان در تسهيات 
اشتغالزايي روستايي خراسان جنوبي

مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسان جنوبي با اشاره 
به همکاري بانک ها در پرداخت تسهيات اشتغالزايي روستايي،گفت:از 
محل تفاهمنامه منعقد شده بين معاونت توسعه روستايي و مناطق 
محروم رياست جمهوري با بانک هاي عامل از جمله بانک پارسيان؛ ۵۱ 
ميليارد تومان تسهيات اشتغالزايي به روستائيان پرداخت شده است.

عاليه خواجوي با بيان اينکه خراسان جنوبي رتبه هفتم پرداخت وام 
اشتغال روستايي را در کشور دارد،افزود:با پرداخت اين تسهيات گام 
مهمي در راستاي حل مشکل بيکاري روستائيان برداشته شده است.

مديرکل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسان جنوبي در 
گفت وگو با ايرنا، خاطرنشان کرد: درسال جاري ۱۵۴ ميليارد تومان 
تسهيات به روستائيان خراسان جنوبي پرداخت شد و از اين مبلغ ۱۰۳ 
ميليارد تومان از محل تسهيات اشتغال پايدار روستايي و عشايري با 
پيش بيني ايجاد سه هزار فرصت شغلي پرداخت شده است. مديرکل 
دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري خراسان جنوبي گفت: از 
اين محل ۸7 ميليارد تومان تسهيات به استان اختصاص يافته که 

بقيه تسهيات در حال پرداخت است.

 رشد چشمگير عمليات ارزي  بانک 
کشاورزي در شعب استان هرمزگان

در نشست صميمي مديرعامل بانک کشاورزي با مدير شعب اين بانک 
در استان هرمزگان عنوان شد: رشد عمليات ارزي در شعب استان 
چشمگيراست.در ادامه ديدارهاي صميمانه مديرعامل بانک کشاورزي 
با مديران استاني شعب اين بانک که با هدف ارتباط مستقيم و بدون 
واسطه و به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف و حرکت در مسير بالندگي 
صورت مي گيرد، روح اله خدارحمي رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
بانک کشاورزي با مهدي جهان نجاتي مدير شعب استان هرمزگان در 
محل ساختمان مرکزي بانک کشاورزي در تهران ديدار و گفت و گو 
کرد.به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، در اين ديدار که روز 
سه شنبه ۱۳ آذرماه  در ساختمان مرکزي اين بانک در تهران برگزار 
شد، جهان نجاتي عملکرد مديريت اين بانک در استان هرمزگان را 
در حوزه هاي تجهيز منابع،وصول مطالبات و اماک تمليکي،مديريت 
اعتبارات،خدمات نوين و بانکداري الکترونيک،خدمات ارزي، و... در 
فضايي صميمانه براي مديرعامل بانک تشريح و رهنمودهاي ازم 

را دريافت کرد.

حجت اله صيدي:
سال ٩٨،  سال سودآوري و نقطه عطفي 

براي بانک صادرات ايران خواهد بود
زياندهي  روند  کاهش  مورد  در  ايران  صادرات  بانک   مديرعامل 
»وبصادر« گفت: سال ۹۸ با خروج از ماده ۱۴۱ و زيان، سودآوري 
بانک صادرات ايران آغاز خواهد شد که نقطه عطفي براي اين بانک 
بزرگ بورسي است.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران به 
نقل از سايت بورس ۲۴،  حجت اله صيدي افزود: در ۶ ماهه اول 
سال جاري تاش کرده ايم که زيان کمتري شناسايي نماييم و اين 
روند ادامه دار خواهد بود، به نحوي که در صورت هاي مالي ۹ ماهه و 
۱۲ ماهه هم با تاش، به نقطه سربه سر سود خالص خواهيم رسيد.
صيدي که در حاشيه چهارمين همايش مالي اسامي در دانشگاه 
الزهرا)س( سخن مي گفت، در خصوص آخرين وضعيت افزايش 
سرمايه بانک صادرات ايران از محل تجديد ارزيابي دارايي ها اظهار 
کرد: افزايش سرمايه بانک صادرات ايران در حال پيگيري است و 

هيچ گونه مشکلي در مراحل انجام آن، وجود ندارد.

خبر
کسرايي پور:

 ۱۵/۷ميليارد يورو ارز صادرات 
غيرنفتي به اقتصاد کشور بازنگشت

مديرکل سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي با اعام اينکه ۱۵/7ميليارد 
يورو ارز صادرات غيرنفتي به اقتصاد کشور بازنگشت، گفت: صادرکنندگان 
مکلفند ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادي کشور برگردانند.به 
گزارش تسنيم،مهدي کسرايي پور در گفت وگوي ويژه خبري اظهار کرد: 
مديريت مؤثرتر تقاضاي ارز به ويژه در حوزه اسکناس هاي نقدي موجب 
آرامش در بازار ارز شده است.وي ادامه داد: در حوزه واردات کاا مشکل 
زيادي وجود نداشته است و بخشي از نيازهاي ارزي اين حوزه توسط بانک 
مرکزي و بخشي هم از طريق ارز حاصل از صادرات غيرنفتي سامانه نيما 
پاسخ داده شد.کسرايي پور اضافه کرد: برخي اخبار و شيطنت سايت ها و 
شبکه هاي اجتماعي به روي بازار ارز اثر مي گذاشت اما تصميمات اخير 
بانک مرکزي مبني بر مداخله هدفمند و هوشمند بانک مرکزي موجب 
آرامش در اين بازار شد. مديرکل سياست ها و مقررات ارزي بانک مرکزي 
با ابراز اينکه »صادرکنندگان«، سربازان امروز عرصه اقتصادي ما هستند، 
گفت: از آن ها تشکر مي کنيم.کسرايي پور با اشاره به اينکه اکنون مبناي 
قيمت گذاري گمرک، نرخ ارز در سامانه نيما است، ادامه داد: بر اساس آمار 
۸ماهه گمرک، حدود ۲7/۸ ميليارد يورو صادرات غيرنفتي داشتيم که از 
اين مبلغ ۶/۴ مربوط به ميعانات است و ۲۱/۴ باقي مي ماند که از اين رقم 
۵/7 ميليارد يورو به سامانه "نيما" وارد شده است يعني حدود ۲7 درصد 
ارز حاصل از صادرات. البته با توجه به اينکه صادرکنندگان ۳ ماه فرصت 
دارند ارز حاصل را به کشور برگردانند شايد اين رقم تغيير کند و بخشي 

از صادرات هم به عراق و افغانستان به صورت ريالي است. 

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:
 پيشرفت فيزيکي ۵۶ درصدي 

روسازي بتني در آزادراه تهران- شمال
معاون وزير راه و شهرسازي پيشرفت فيزيکي اجراي روسازي بتني 
را در منطقه يک ۵۶ درصد اعام و بيان کرد: علي رغم سرماي هوا 
و شرايط اقليمي خاص و همچنين محدوديت هاي ترافيکي در جاده 
چالوس، عمليات روسازي با جديت در حال انجام است، وي درادامه 
پيشرفت فيزيکي زيرسازي منطقه يک را ۹۸/۵ درصد اعام کرد.

وي گفت: منطقه يک آزادراه با کاهش ۶۲ کيلومتري مسير به لحاظ 
ترافيکي مهمترين منطقه در اين پروژه محسوب مي شود و هم اکنون 
با پيشرفت فيزيکي ۹۲ درصد مراحل اجرايي را طي مي کند.به گزارش 
خبرنگارما، خيراله خادمي در حاشيه بازديد رئيس و اعضاي کميسيون 
عمران مجلس شوراي اسامي از آزادراه تهران- شمال گفت: منطقه 
يک آزادراه با کاهش ۶۲ کيلومتري مسير به لحاظ ترافيکي مهمترين 
منطقه در اين پروژه محسوب مي شود و هم اکنون با پيشرفت فيزيکي 
۹۲ درصد مراحل اجرايي را طي مي کند. وي افزود: اين منطقه در 
کنترل ترافيک کل پايتخت و به ويژه غرب تهران تحول اساسي ايجاد 
خواهد کرد و موجب حذف گلوگاه هاي ترافيکي و کاهش بار ترافيکي 
در استان البرز خواهد شد.خادمي همچنين از تامين تاسيسات و 
تجهيزات منطقه يک خبر داد و اظهار داشت: تجهيزات الکترونيکي، 
مکانيکي، تجهيزات مخصوص تونل ها، سرويس هاي مخابراتي و... تهيه 
شده است و در حال حاضر ۲۶ درصد پيشرفت فيزيکي دارد.در اين 
بازديد همچنين رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي اسامي 
به فرد دانست و گفت:  پروژه اي منحصر  را  تهران- شمال  آزادراه 
اجراي اين پروژه نشان از توان بااي مهندسين داخل کشور دارد و 
بازديد دو سال گذشته اعضاي کميسيون عمران از آزادراه جرقه اي 
براي آغاز تاش مجلس شوراي اسامي براي صدور خدمات فني و 

مهندسي به خارج از کشور بود.

خبر
مومني:

 گازرساني به زاهدان تا اواسط سال ٩٩ 
به پايان مي رسد

مدير گاز رساني شرکت ملي گاز ايران گفت: بر اساس شبکه گذاري 
انجام شده در زاهدان، گازرساني به اين شهر تا اواسط سال ۹۹ به پايان 
مي رسد.به گزارش تسنيم،سعيد مومني در جمع خبرنگاران به تشريح 
وضع گازرساني در استان سيستان و بلوچستان و به ويژه شهر زاهدان 
پرداخت و گفت: سال ۹۵ مشعل گاز در زاهدان روشن شد و تاکنون 
روند گازرساني به اين شهر مطابق برنامه پيش رفته است.وي افزود: 
اکنون مردم زاهدان با مشکل گاز طبيعي روبه رو نيستند و مشکل گاز 
مايع LPG نيز برعهده شرکت ملي گاز نيست.وي با بيان اينکه اکنون 
۸۰۰ ظرفيت خالي اشتراک گاز در شهر زاهدان وجود دارد، ادامه داد: 
 پس از اين که طرح گازرساني به شهر زاهدان با حضور رئيس جمهور
 به  بهره برداري رسيد، عمليات طراحي و گازرساني به صورت همزمان 
آغاز و پنج فاز براي گازرساني به سراسر شهر زاهدان در نظر گرفته 
شد.مومني طول شبکه مورد نياز شهر زاهدان را يکهزار و ۳۵۰ کيلومتر 
عنوان کرد که از اين ميزان با توجه به ظرفيت شهر، اکنون ۴۵۰ کيلومتر 
شبکه گذاري انجام شده است.به گفته مومني، اکنون هفت هزار و ۶۰۰ 
انشعاب در زاهدان نصب شده و بيش از ۱۴ هزار مشترک، مصرف کننده 
گاز طبيعي هستند.مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران، اين شرکت را 
متولي اصلي تامين گاز طبيعي و اجراي پروژه ها دانست و ادامه داد: تامين 

گاز مايع يا ساير فرآورده ها برعهده شرکت ملي گاز نيست.

رئيس کميسيون انرژي:
مجلس مخالف افزايش قيمت 

حامل هاي انرژي است
رئيس کميسيون انرژي مجلس گفت: تمام اعضاي کميسيون انرژي 
و اکثريت نمايندگان مجلس مخالف قطعي افزايش بهاي سوخت در 
شرايط کنوني هستند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، فريدون 
حسنوند در مصاحبه با رسانه ملي در پايان جلسه مشترک با وزير نفت 
گفت: تمام اعضاي کميسيون انرژي و اکثريت نمايندگان مجلس شوراي 
اسامي مخالف قطعي افزايش بهاي سوخت در شرايط کنوني هستند 
و هيچ بحثي هم در زمينه اعمال سهميه بندي سوخت وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: به صراحت اعام مي کنم که مجلس و کميسيون انرژي 
مخالف افزايش قيمت هستند.حسنوند افزود: آنچه اين روز ها در برخي 
رسانه ها و فضاي مجازي در خصوص قيمت هاي انرژي در سال آينده 
شنيده مي شود تنها گمانه زني و نظرات شخصي برخي افراد است و به 
هيچ وجه چنين طرحي در دستور کار مجلس نيست.رئيس کميسيون 
انرژي مجلس شوراي اسامي همچنين درباره طرح برندينگ جايگاه هاي 
عرضه سوخت نيز افزود: بيش از يک سال قبل اين طرح با دعوت از 
همه فعاان دولتي و بخش خصوصي و جايگاهداران و دريافت نظرات 
آن ها تهيه و در طرح گنجانده شده و در صورت تصويب، بخش مهم 

دغدغه هاي صنف جايگاهداران را پوشش خواهد داد.

علت اصلي زيان خودرو سازان 
خودشان هستند

مخالفان آزادسازي قيمت خودرو موضوع سوء مديريت را به ميان مي کشند 
و معتقدند که مشکل اصلي در مديريت خودروسازان است و لذا خودروسازان 
با افزايش قيمت به دنبال جبران زيان ها و ضررهاي ناشي از سوء مديريت 
خود هستند.به گزارش اقتصاد خودرو يکي از موضوعات داغ اين روزها، بحث 
آزادسازي قيمت خودرو است. در اين بين موافقان آزاد سازي بر اين اعتقادند 
که به علت افزايش هزينه هاي مواد اوليه )ناشي از افزايش نرخ ارز( قيمت 
تمام شده توليد خودرو بيش از بهاي فروش آن است.ازطرف ديگر مخالفان 
آزادسازي قيمت موضوع سوء مديريت را به ميان مي کشند و معتقدند که 
مشکل اصلي در مديريت خودروسازان است و لذا خودروسازان با افزايش 
قيمت به دنبال جبران زيان ها و ضررهاي ناشي از سوء مديريت خود هستند.

اينکه افزايش نرخ ارز سبب افزايش مواد اوليه توليد خودرو شده است، شکي 
در آن نيست و لذا افزايش قيمت خريد مواد و قطعات بايد در دستور کار 
خودروسازان قرار گيرد ولي اسناد و مدارک نشان مي دهد که بخشي از 
ضررها و زيان ها متوجه عملکرد خودروسازان است.به طور مثال گزارش 
مديريتي شرکت ايران خودرو به سازمان بورس نشان از آن دارد که اين 
شرکت در برخي از خودروهايي که قيمت آن شامل مصوبات شوراي رقابت 
نمي شود و خودروساز مي تواند براساس عرضه و تقاضاي بازار )بدون هيچ 
 محدوديت قانوني( اين خودروها را به صورت سودده به فروش برساند، زيانده 
 عمل کرده است. )اين زيان ناخالص است و بدون درنظرگرفتن هزينه هاي 

اداري و ساير هزينه ها است(.

رئيس هيئت مديره بنياد علوي:
اجراي طرح آباداني و پيشرفت بنياد مستضعفان 

در هشت  شهر محروم کشور کليد خورد
رئيس هيئت مديره بنياد علوي گفت: طرح آباداني و پيشرفت بنياد مستضعفان 
در هشت شهر محروم کشور آغاز شده است.به گزارش  تسنيم، خداکرم جالي 
عصر  در جلسه شوراي اداري با حضور رئيس بنياد مستضعفان کشور در گرمي 
اظهار داشت: طرح آباداني و پيشرفت بنياد مستضعفان  در هشت شهر محروم 
کشور آغاز شده است و اولويت اين طرح محروميت زدايي و فقرزدايي است.
وي با اشاره به اين که شهرستان مرزي گرمي نيز جزء هشت شهر محروم 
طرح بنياد مستضعفان محسوب مي شود بيان کرد: امروز با حضور رئيس 
بنياد مستضعفان انقاب اسامي از اين شهر بازديد شد که با اجراي اين 
طرح گام بزرگي در محروميت زدايي شهرستان گرمي برداشته مي شود.رئيس 
هيئت مديره بنياد علوي گفت: بنياد مستضعفان و بنياد علوي در راستاي 
ايجاد اشتغال در شهرهاي محروم گام اساسي برداشته اند و اجراي اين طرح 
موفقيت آميز بوده و توانسته سيماي مناطق محروم را تغيير دهد.جالي با 
اشاره به راه اندازي صندوق آباداني و پيشرفت روستاها در مناطق محروم بيان 
کرد: در اين راستا شرکت هاي تعاوني فراگير راه اندازي شده که تاثير بسزايي 
در اين زمينه دارند.وي بيان کرد: تحقق عدالت اجتماعي محروميت زدايي، 
رشد اقتصادي، معيشت پايدار و فقرزدايي اولويت هاي اساسي است و اين 
 رويکردها در مناطق محروم مبناي کار است و اعتماد مردم و توان افزايي 
نيز حائز اهميت است.جالي افزود: با توجه به اين که آمار مهاجرت در 
شهرستان گرمي باا است انتظار مي رود با اجراي طرح بنياد مستضعفان 
روند مهاجرت را کاهش و گام اساسي در توسعه و پيشرفت شهرستان مرزي 
گرمي برداريم.وي يکي از اولويت هاي اساسي بنياد مستضعفان و بنياد علوي 
را تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبري برشمرد 
و افزود: شعار ما کار با مردم و براي مردم است که استفاده از ظرفيت هاي 

مردمي و ايجاد اشتغال خرد مبناي کار است.

گزارش رئيس کل بيمه مرکزي از آخرين وضعيت صنعت بيمه کشور به مردم ايران؛

صنعت بيمه در مسير روشن توسعه حرکت مي کند
اقتصاد  تک محصولي براي صنعت بيمه يک آفت بزرگ به شمار مي رود و 
دکتر غامرضا سليماني - رئيس کل بيمه مرکزي- از بدو حضور در اين نهاد 
ناظر، شرايط را به گونه اي مديريت کرده که صنعت بيمه به جاي تمرکزگرايي 
بر فروش بيمه نامه هاي شخص ثالث به سمت توسعه بيمه هاي زندگي و 

محصوات ديگر بيمه اي حرکت کند.
اين نگرش در درازمدت مي تواند ايران  را در رديف کشورهاي قدرتمند در 
جذب منابع بيمه اي قرار دهد و اين صنعت را به عنوان صنعتي تعيين کننده 

در مبادات پولي و مالي مبدل کند.
آنچه در پي مي آيد گزارش رئيس کل بيمه مرکزي از آخرين تحوات صنعت 
بيمه در سال جاري است که به مناسبت سيزدهم آذرماه – روز ملي بيمه 

–  به ملت شريف ايران ارائه مي شود.
آمارها و نمودارهاي رشد صنعت بيمه در کشور اين حقيقت را به اثبات مي رساند 
که فعاان صنعت بيمه از برنامه هاي طراحي شده چند قدم پيش تر حرکت 
مي کنند هر چند هنوز تا دستيابي به افق اهداف بيمه اي برنامه هاي ششم 

توسعه کشور راهي طواني در پيش است.
صنعت بيمه کشور به پشتوانه عالي ترين مقام اقتصادي کشور،نهاد ناظر و 
همراهي نهادهاي مرتبط نظير پژوهشکده بيمه و سنديکاي بيمه گران ايران، 
در مسير توسعه گام برمي دارد و زيرساخت ها را به گونه اي فراهم کرده که 
در حال حاضر ظرفيت پوشش بيمه اي تمامي ريسک هاي موجود در کشور 
فراهم شده است.آمار فعلي که از تحت پوشش بيمه قرار دادن نزديک يک 
سوم کل ارزش موجودي سرمايه کشورحکايت دارد نيز قابل اعتنا و غرورآميز 
است و از موفقيت صنعت بيمه در اطمينان بخشي و تزريق آرامش به بنگاه هاي 

اقتصادي و بخش عظيمي از آحاد جامعه حکايت دارد.
جهش چشمگير صنعت بيمه در يک دوره پنج ساله

دو برابر شدن سهم بيمه هاي زندگي در بازار بيمه کشور از دستاوردهاي مهم 
پنج سال اخير به شمار مي آيد که اين آمار، از بيش از چهار برابر شدن تعداد 

افراد تحت پوشش بيمه هاي زندگي خبر مي دهد.
تأسيس و آغاز به کار اولين شرکت بيمه تخصصي زندگي در راستاي سياست 
توسعه بيمه هاي زندگي يکي از عواملي بود که اين جهش را به دنبال داشت. با 
اين وجود بيمه مرکزي و صنعت بيمه هنوز اعتقاد راسخ دارند که بخش اعظم 
ظرفيت بيمه هاي زندگي هنوز فعال نشده و بايد با تاکيد بر فرهنگسازي و 
بازنگري در تنوع محصوات رشته بيمه هاي زندگي، چتر بيمه هاي تامين 

آتيه را در کشور گسترش دهيم.
گفتني است افزايش سقف تعهد بيمه نامه هاي زندگي تا ۵۰۰ ميليارد تومان 

نيز از ديگر دستاوردهاي درخشان اين صنعت به حساب مي آيد. 
 کارآفريني از جنس بيمه

ايجاد حداقل بيست و پنج  هزار شغل طي دوره ۹۲ تا ۹۶ يکي ديگر از دستاوردهاي 
صنعت بيمه است که در کنار فعاليت اقتصادي، سطح مشارکت هاي اجتماعي 
را تا حدود بسياري ارتقا مي دهد. بي ترديد با گسترش فعاليت استارت آپ ها، 
ضمن حفظ مشاغل موجود، فضاي بيشتري براي اشتغال هاي نوين نيز ايجاد 
خواهد شد که البته اين امر در گرو درک حساسيت شرکت هاي بيمه از 
کسب و کارهاي نوين و تاش نهادناظر براي تقويت و تکميل زيرساخت ها 

خواهد بود. 
صنعت بيمه بايد با ايجاد بستر مناسب از ظرفيت ها و قابليت هاي استارت آپ ها 
استفاده کند و ما بر اين باوريم که نگاه تقابلي، به فرآيند توسعه صنعت بيمه 

آسيب خواهد زد.
قانون جديد بيمه شخص ثالث و يک ظرفيت جديد بيمه اي

قانون جديد بيمه شخص ثالث به خصوص بيمه راننده محور از قوانين مترقي 
نظام اقتصادي کشور به حساب مي آيد که پس از جمع آوري و جمع بندي 
نظرات تمامي صاحبنظران بيمه اي، تدوين، تصويب و اباغ شده است. اين 
قانون در کنار برطرف کردن موانع و محدوديت ها و ايرادات قانون پيشين، 

قابليت هاي تازه اي را نيز پديد آورده است.
حذف الزام به اخذ الحاقيه و الزام به تهيه پوشش بيمه حوادث براي راننده 
مسبب حادثه )بيمه حوادث راننده( به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه هاي 
غير حرام و همچنين ممانعت از انتقال تخفيفات نداشتن حادثه منجر به 
خسارت به غير و تخصيص آن به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، که متعلق 
به او يا همسر، والدين يا اواد باواسطه شخص منتقل اليه باشد )تبصره ماده 
۶( از الزامات راهگشاي قانون جديد بيمه شخص ثالث به شمار مي رود و 

ويژگي هاي ديگر آن نيز به اين شرح است: 
۱- ممانعت از اعمال قاعده نسبي در هنگام پرداخت خسارت هاي مالي و 

جاني موضوع اين قانون )تبصره ۲ ماده ۸(

۲- تحديد مسئوليت مقصر حادثه و مؤسسه بيمه در خسارت هاي مالي 
به گرانترين خودروي متعارف  )تبصره هاي ۳ و ۴ ماده ۸(

۳- ممانعت از منظور کردن دين و جنسيت زيانديدگان در پرداخت 
خسارت بدني)ماده ۱۰(

۴- ممانعت از درج هرگونه شرط در بيمه نامه جهت کاستن از مزاياي 
اين بيمه نامه در برابر بيمه گذار يا زيانديده

۵- تعيين جريمه تأخير در پرداخت خسارت )ماده ۳۵(
 الزام بيمه گر به پرداخت کل خسارت اگرچه بيش از يک ديه به هر 
يک از زيانديدگان  تخصيص يافته باشد و اعم از اينکه مبلغ مازاد بر ديه، 

کمتر از يک ديه کامل يا بيشتر از آن باشد )ماده ۹( 
کديکتا، شناسنامه بيمه گذاران خواهد بود

کسب رتبه نخست بخش فناوري اطاعات در تمامي نهادها و دستگاه هاي 
اجرايي کشور از عزم جزم نهادناظر براي استقرار يک نظام جامع اطاعاتي 

و حرکت به سمت فعاليت هاي الکترونيکي حکايت مي کند.
استقرار و توسعه سامانه نظارت و هدايت الکترونيکي بيمه )سنهاب( و 
الکترونيکي کردن بخش زيادي از ارتباط اطاعاتي و کاري بيمه مرکزي 
با شرکت هاي بيمه و به ويژه عمليات نظارتي بيمه مرکزي از يک سو 
و طراحي و پياده سازي سيستم اعطاي کد يکتا به تمامي بيمه نامه هاي 
شخص ثالث صادره شرکت هاي بيمه بصورت برخط از سوي ديگر، بيانگر 
توجه ويژه بيمه مرکزي به مقوله شفاف سازي و کاهش تخلفات است. 
خوشبختانه همکاري صنعت بيمه با اين پروژه عظيم بسيار قابل قبول 
بوده و اميد مي رود با يکپارچه شدن سامانه هاي اطاعاتي صنعت بيمه 
اين مجموعه اقتصادي به عنوان يک الگوي جدي و تاثيرگذار در سطح 

کشور مطرح شود.
 صنعت بيمه در مسير توسعه

 آنچه در پي مي آيد گزارش تيتروار دستاوردهاي صنعت بيمه است که تبيين 
هر يک از آنها مجالي فراخ مي طلبد اما به طور خاصه مي توان سرعت بااي 
حرکت صنعت بيمه در مسير توسعه را با تاکيد بر دو اصل صحت و دقت، 

در اين نمايه به تماشا نشست.
 تقويت و تعميق نظارت بيمه مرکزي بر بازار بيمه کشور)کنترل توانگري، 
کنترل کفايت ذخاير بيمه ها در جهت حفظ توان ايفاي تعهدات مربوط به 

بيمه گذاران(
اتکايي  نسبت هاي  کاهش  با  مرکزي  بيمه  تصدي گري هاي  کاهش   

اجباري
 شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي اتکايي کشورهاي آسيايي و آفريقايي 
بعنوان جايگزين شرکت هاي بيمه اروپايي داراي سهامدار آمريکايي که در 

نتيجه تحريم ها همکاري خود را قطع کرده اند.
 تحت پوشش قراردادن ريسک هايي که به جهت تحريم ها امکان اخذ 
پوشش هاي اتکايي در بازارهاي بين المللي براي آنها وجود ندارد به کمک 

و حمايت دولت
 کاهش قابل ماحظه انحصار در بازار بيمه کشور نسبت به سال ۹۱. 

 کاهش قابل ماحظه ساختار دولتي بازار بيمه کشور) سهم بخش غيردولتي 
از بازار بيمه کشور از ۵۴/۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۶۸ درصد در سال 

۱۳۹۶ رسيد(.
 تصويب قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي پس از ۱۵ 

سال از طرح آن در مجلس.
 طراحي اوراق بهادار بيمه اي به منظور استفاده از ظرفيت بازار سرمايه 
به عنوان يک ابزار جديد مالي براي اولين بار در ايران )اولين ورود مستقل 

صنعت بيمه به بازار سرمايه.

 برنامه ريزي براي توسعه بيمه هاي خرد به منظور ايجاد چتر حمايتي صنعت 
بيمه براي طبقات درآمدي پايين.    

 خاصه اي از آمار صنعت بيمه  - 1396
با وجود تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي،جايگاه صنعت بيمه کشور 
در منطقه در سطح مطلوبي قرار دارد و با روند رو به رشدي که شاهد 
آن هستيم اين جايگاه ارتقا خواهد يافت.تاکيد بر شفافيت صنعت بيمه و 
فعاليت فعاان اين صنعت در اتاق شيشه اي مجموعه اي از گزارش عملکرد 
نهادناظر، شرکت هاي بيمه و ارکان ديگر اين صنعت را به اطاع تمامي 
آحادجامعه و نمايندگان افکار عمومي رسانده و خواهد رساند که بخشي 

از آن به اين شرح است: 
 ميانگين شاخص کل اعتماد عمومي به صنعت بيمه ۲/۹ از ۵ است.

 سهم ۱۴ درصدي حق بيمه توليدي ايران از منطقه 
 رتبه پنجم  ايران در حق بيمه توليدي در منطقه 

 حق بيمه سرانه ايران:  ۱۲۱ دار)با رتبه ۱۰ در منطقه(؛ منطقه: ۱۳۴ 
دار و جهان: ۶۵۰ دار

 ضريب نفوذ بيمه ايران: ۲/۳درصد)با رتبه ۴ در منطقه(؛ منطقه: ۲ درصد 
و جهان: ۶/۱ درصد

 سرمايه گذاري بيمه ها در اقتصاد ايران معادل ۲۸/۴ هزار ميليارد تومان 
است که نسبت آن به تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي کشور عدد ۹/۴ 

درصد را نشان مي دهد.
 تعداد شرکت بيمه ۳۲، يک شرکت بيمه دولتي و مابقي آن غيردولتي 

محسوب مي شوند.
 نزديک ۱۴۰ هزار نفر در صنعت بيمه اشتغال دارند که حدود ۲۰ هزار نفر از 

آنها در شرکت هاي بيمه و بقيه در شبکه فروش به فعاليت اشتغال دارند
 حدود ۵۶ هزار نماينده و ۶۶۰ کارگزار بيمه بالغ ۹۰ هزار نفر نيروي انساني 

حدود 7۵ درصد حق بيمه صنعت را توليد مي کنند.
 حدود ۴۸ درصد بازار بيمه کشور در اختيار بيمه هاي اتومبيل و ۲۳ درصد 

در اختيار درمان و ۱۴/۴ درصد مربوط به بيمه هاي زندگي است. 
 حدود ۶۸ درصد بازار بيمه کشور در اختيار بيمه هاي غير دولتي است. 

 صدور حدود ۶۱ ميليون فقره بيمه نامه.
 پرداخت بيش از يک ميليون فقره خسارت به فوت شدگان و مجروحان 

تصادفات رانندگي)معادل ۳۲ هزار ديه(
 پوشش بيمه مسئوليت راننده در برابر شخص ثالث: حدود ۲۱ميليون 

و ۶۲۰ هزار فقره.
 پوشش بيمه اي حوادث راننده براي بيست و يک ميليون و ۳۲۰ هزار 

خودرو.
 صنعت بيمه بابت درمان رايگان مصدومين حوادث رانندگي توسط 
بيمارستان ها تا نيمه اول سال ۱۳۹7 بااي ۶ هزار ميليارد تومان به وزارت 

بهداشت پرداخت کرده است.
 صنعت بيمه بابت اقدامات نيروي انتظامي جهت کاهش حوادث رانندگي 
تا نيمه اول سال ۱۳۹7 بااي دوهزار ميليارد تومان به آن نيرو پرداخت 

کرده است. 
 طي چهل ساله گذشته،  سهم خسارت هاي پرداختي شخص ثالث و درمان 
از کل خسارت هاي پرداختي صنعت بيمه همواره بسيار بيشتر از سهم آنها از 
حق بيمه توليدي صنعت بيمه بوده است. از سوي ديگر سهم اين رشته ها از 
کل بازار بطور مدام در حال افزايش است. ضريب خسارت آنها نيز در بسياري 
از سال ها بااي ۱۰۰ درصد بوده و به عبارت ديگر رشته هاي ثالث و درمان 
طي دهه هاي اخير به شکل مداوم از صنعت بيمه يارانه دريافت کرده است. 
در طرف مقابل در بسياري از سال ها سهم رشته هاي زندگي، آتش سوزي و 
مسئوليت؛ از خسارت هاي پرداختي صنعت بسيار کمتر از سهم آنها از حق 
بيمه توليدي صنعت بوده است. بنابراين اين سه رشته، اصلي ترين رشته هايي 

هستند که به ثالث و درمان يارانه مي دهند.
سخن آخر

با وجود تمامي تاش هاي اهالي صنعت بيمه، مردم هنوز با خدمات و منافع 
 حاصل از صنعت بيمه به طور کامل آشنا نيستند و اين مهم، نيازمند فرهنگ سازي 
عميقي است که در نهايت به گسترش چتر حمايتي صنعت بيمه،کاهش 

هزينه هاي مردم و ايجاد آرامش در جامعه منتهي شود.
در همين راستا  بيمه مرکزي   آمادگي خود را براي حمايت از طرح هاي 
جديد، ايده هاي نوين، نقشه راه کارآمد و هر گونه پيشنهاد سازنده اي از سوي 
کارشناسان، رسانه ها و مديران صنعت بيمه اعام مي کند تا با همفکري و 

همگرايي به تمامي آرمان هاي بيمه اي دست پيدا کنيم .
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در ديدار مديرعامل گاز گلستان با 
مسئول ستاد اقامه نماز استان:
شرکت گاز  رسالتش 

خدمات رساني مي باشد 
ولي عنايت ويژه اي به 

اقامه نماز دارد

گرگان-خبرنگاررسالت:
 مهندس رحيمي مديرعامل گاز استان گلستان با حضور در ستاد اقامه نماز 
استان با محمدي مسئول ستاد ديدار و گفت وگو کردند.  در اين ديدار مسئول 
ستاد اقامه نماز استان گلستان ضمن خوشامدگويي،به تشريح وضعيت اقامه نماز 
دستگاههاي اجرايي استان پرداخته و از توجه و عنايت شرکت گاز در بحث 
نماز و ترويج و فرهنگ اين فريضه الهي بويژه همکاري در برگزاري باشکوه 

چهارمين اجاس استاني نماز شهرستان آق قا تقدير کرد .
محمدي افزود:با وجود اينکه شرکت گاز يک دستگاه فرهنگي نبوده و رسالتش 
خدمات رساني مي باشد ولي  عنايت ويژه اي به امورات فرهنگي بويژه نماز 

دارد و در اين رابطه توانست با انجام برنامه هاي مختلف و تجهيز نمازخانه ها 
و ...به عنوان يکي از دستگاههاي برتر انتخاب شود .درهمين راستا مهندس 
رحيمي مديرعامل گازگلستان نيز ضمن تشکر از اظهارمحبت مسئول ستاد 
اقامه نماز استان ، گزارشي از عملکرد و برنامه هاي شوراي اقامه نماز شرکت 
ارائه نموده وهر نوع خدمت درمسير توسعه وترويج فرهنگ نوراني نماز را افتخار 
بزرگي براي خود ومجموعه کارکنان شرکت گاز دانست.وي تصريح کرد:همواره  
اولويت برنامه زندگي مان بايد توجه به نماز وترويج فرهنگ نوراني آن باشد  
زيرا تمام موفقيتهاي زندگي ناشي از اهتمام به نماز و تمامي مشکات ما نيز 

از عدم توجه و سهل انگاري به اين فريضه الهي مي باشد.

شهرستان

خبر
 سرپرست منطقه 2 شهرداري قزوين خبر داد؛

 درخواست صدور 77 سند مالکيت 
از اداره ثبت در هشت ماه گذشته

قزوين-خبرنگاررسالت:
کيومرث فدائي فر، سرپرست منطقه 2 شهرداري قزوين از درخواست 77 
مورد صدور سند مالکيت از اداره ثبت در 8 ماهه سال جاري خبر داد.
به گزارش روابط عمومي منطقه 2 شهرداري قزوين؛ کيومرث فدائي فر 
با تشريح عملکرد 8 ماهه اداره اماک اين منطقه گفت: در اين مدت 
108 مورد نقشه برداري از اماک شهرداري قزوين صورت گرفته است.

وي بيان کرد: همچنين در اين مدت 33مورد اسناد ثبتي از اداره ثبت 
اخذ شده است که بيشترين اخذ اسناد در مهرماه سال جاري صورت 
گرفته است.اين مقام مسئول اضافه کرد: کارشناسان اين اداره در اين 

مدت 108پرونده را مورد بررسي کارشناسي قرار دادند.

مدير کل ميراث فرهنگي استان اردبيل خبرداد:
رفع نواقص زيرساخت هاي ارتباطي 
به منظور رونق گردشگري در اردبيل 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل به 
ضرورت رفع نواقص زيرساخت هاي ارتباطي اين استان با هدف رونق 
گردشگري تاکيد کرد.نادر فاحي در جلسه کارگروه تخصصي گردشگري 
اردبيل با محوريت زمستان بيدار اظهار کرد: تحقق برنامه هاي گردشگري 
به ويژه در زمستان نيازمند تقويت زيرساخت ها است.وي افزود: از 
جمله مهمترين زيرساخت ها محورهاي ارتباطي است که انتظار مي 
رود به منظور رونق گردشگري نواقص آن رفع شود.مدير کل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان همچنين به اهميت خط 
ريلي اردبيل تاکيد کرد و گفت: بهره برداري از راه آهن ثمرات قابل 
توجهي در توسعه گردشگري استان خواهد داشت.فاحي با تاکيد به 
اهميت نگاه فراحوزه اي به گردشگري تصريح کرد: توسعه گردشگري 
نمي تواند توسط يک يا چند دستگاه اجرايي عملياتي شود و ازم است 
تمامي دستگاه ها مشارکت جامع داشته باشند.وي اضافه کرد: اداره کل 
ميراث فرهنگي استان به منظور رونق گردشگري چند سياست کان را 
اتخاذ کرده و از جمله اينکه طرح پيشنهادي استاندار با عنوان »زمستان 

بيدار« به عنوان يک ماموريت و نه شعار دنبال مي شود.

 قائم مقام وزير بهداشت:
عملکرد مديريتي دانشگاه علوم پزشکي 

 گيان جزء عملکردهاي موفق 
وزارت بهداشت است

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر حريرچي هدف از سفر خود به گيان را در راستاي سياست هاي 
وزارت بهداشت براي برگزاري جلسات ادواري در دانشگاه هاي علوم 
پزشکي عنوان کرد و گفت: اين جلسات ادواري براي ارزيابي عملکرد، 
تشريک مساعي و انتقال تجربيات دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور 
برگزار مي شود. وي ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکي گيان يکي از 
دانشگاه هاي مهم قطب يک وزارت بهداشت است. اين دانشگاه اخيرا 
براي استقرار نظام ارجاع و خريد متمرکز دارو و تجهيزات، زير ساخت هاي 
خوبي ايجاد کرده و موفقيت هاي را به دست آورده است.وي تصريح 
کرد: در اين جلسات عملکرد دانشگاه هاي مختلف در خصوص طرح 
تحول سامت، افزايش خدمت رساني به مردم، ارائه خدمات با کيفيت 
تر به مردم و محافظت مالي بيشتر از مردم، مورد بررسي قرار مي گيرد. 
در اين نشست ها، دانَشگاه ها با ذکر موفقيت ها و موانع پيش رو، با 
انتقال برخي از تجربيات بستر رشد و ارتقا ساير دانشگاه ها را فراهم 
مي نمايند.دکتر حرير چي خاطر نشان کرد: دانشگاه علوم پزشکي 
گيان موفقيت هاي خوبي در زمينه استقرار نظام ارجاع الکترونيک و 
خريد متمرکز دارو و تجهيزات که منجر به ارائه خدمات بهتر به مردم 

و کاهش هزينه ها شده را به دست آورده است. 

آثار نمايشگاه سربندهاي ماه در 
نگارستان اشراق به روي ديوار رفت

قم-خبرنگاررسالت:
هم زمان با هفته بسيج، سي و هفت پرتره طراحي شده از سرداران 
شهيد دفاع مقدس با عنوان "سربندهاي ماه" در نگارخانه اشراق به 
نمايش گذاشته شده است.به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان 
قم، هم زمان با هفته بسيج، 37 پرتره طراحي شده از سرداران شهيد 
دفاع مقدس با عنوان "سربندهاي ماه" در نگارخانه اشراق به نمايش 
گذاشته شده است. بازديدکنندگان در اين نمايشگاه شاهد 37 پرتره که 
توسط محمد علي نادري هنرمند جوان طراحي شده است، خواهند بود. 
نمايشگاه "سربندهاي ماه" به همت حوزه هنري قم و مرکز فرهنگي 
هنري دفتر تبليغات اسامي برگزار مي شود. عاقه مندان براي بازديد از 
اين نمايشگاه مي توانند از 11 تا 27 آذرماه 1397 همه روزه از ساعت 
9 تا 13 و 16 تا 20 به نگارستان اشراق به نشاني: چهار راه شهداء، 

ابتداي خيابان صفائيه مراجعه نمايند.

مدير جهادکشاورزي شهرستان سنندج:
 ساانه ۱۹۲ تن عسل باکيفيت 

در سنندج توليد مي شود
سنندج-خبرنگاررسالت:

بالغ  اينک ساانه  بابيان  مدير جهاد کشاورزي شهرستان سنندج 
توليد مي شود  و مرغوب در سنندج  با کيفيت  بر 192 تن عسل 
گفت: عسل شهرستان سنندج به درجه اي از کيفيت توليد رسيده 
که حتي در صدد ايجاد يک برند معتبر در اين خصوص هستيم 
که آن را عاوه بر بازارهاي داخلي بلکه در بازارهاي بين  المللي در 
جهاد  سازمان  عمومي  روابط  گزارش  به  بگذاريم.  نمايش  معرض 
شهرستان  در  ،افزود:  سهرابي  دادور  کردستان  استان  کشاورزي 
عرصه  در  اشتغال  ايجاد  ماک  که  عسل  توليد  بر  عاوه  سنندج 
زنبورداري است، توليد بره موم، ژل رويال، گرده گل و زهر زنبور 
از محصوات عمده ديگري است که  انواع بيماري ها  براي درمان 
زنبورداري طي فرايند برداشت اين محصول به ديگر مشتقات آن 
سنندج  در شهرستان  رويال  ژل  ساانه  توليد  که  مي پردازند  هم 

بالغ بر 30 کيلوگرم مي باشد.

شهردار قدس:
در برنامه ريزي هاي شهري بايد 
رويکرد انسان محور اعمال شود

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
با  تهران  استان  شهرداران  مشترک  سمينار  در  قدس،  شهردار 
شهرداران استان يزد، ضمن تأکيد بر لزوم احياي بافتهاي تاريخي 
شهرها، گفت: در برنامه ريزي هاي شهري بايد رويکرد "انسان 
اعمال شود. مسعود مختاري شهردار قدس در سمينار  محور" 
مشترک شهرداران استان تهران با شهرداران استان يزد با موضوع 
نوازي  مهمان  از  تقدير  ضمن  يزد،  جهاني  شهر  تاريخي  بافت 
مردم و شهرداران استان يزد گفت: با توجه به اهميت بافتهاي 
تاريخي شهرها به عنوان جزئي از سرمايه ملي و فرهنگي کشور 
در زيباشناختي، تداوم خاطرات جمعي و هويتي، در شهر يزد 
اقدامات مثبتي در جهت احياي بافت تاريخي اين شهر صورت 
تاريخي،  فرهنگي،  ميراث  حفظ  زمينه  اقدامات  اين  که  گرفته 
مهندسي و معماري ايرانيان و شناساندن اين ميراث گرانقدر به 
جهان را فراهم نموده است.شهردار قدس بر گرايش "انسان محور" 
در شهرسازي تأکيد کرد و افزود: با توجه به اعام بانک جهاني 
که تا سال 2020 بيش از 60 درصد از ساکنين دنيا در شهرها 
اقامت مي کنند؛ برنامه ريزي و اقدامات مجموعه مديريت شهري 
بر مبناي "انسان محوري" و "انسان گرايي" بيش از پيش ضرورت 
مي يابد که براي رسيدن به اين هدف بايد حکمروايي خوب شهري 

جايگزين متدهاي مديريتي ديگر در شهرها شود.

شهردار منطقه9 در جلسه شوراي فرهنگي، 
اجتماعي و ورزشي تاکيد کرد:

برگزاري هرچه باشکوه تر جشن  
 انقاب اسامي با همکاري 

تمامي ارگان ها
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

 جلسه شوراي فرهنگي، اجتماعي و ورزشي با حضور شهردار منطقه،
مديران شهري و ائمه جماعات منطقه9 برگزار شد.به گزارش " پايگاه 
خبري مياد رسالت " و به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 
9، سيد علي مفاخريان ضمن تبريک ايام هفته وحدت و وادت با 
سعادت پيامبر اکرم )ص( اظهار داشت: با توجه به در پيش بودن 
چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقاب اسامي و توصيه هايي که 
 دست اندرکاران برگزاري مراسم دهه فجر و 22بهمن ارائه کرده اند،

 مي بايست جلسات به صورت مستمر و منظم برگزار شود.وي با 
اشاره به ميزباني شهرداري منطقه 9 در  برگزاري جشن پيروزي 
انقاب اسامي گفت: با توجه به چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند 
انقاب اسامي، مي بايست با همکاري تمامي ارگان ها  نسبت به 
برگزاري هر چه با شکوه تر اين مراسم و دستاوردهاي انقاب براي 
نسل هاي آينده با تمام وجود تاش کرد.شهردار منطقه 9 با اشاره 
به بازديد ائمه جماعات از پروژه هاي شهري منطقه 9 بيان داشت: 
اين قبيل برنامه ها در جهت آگاهي شهروندان از پروژه هاي قابل 
بهره برداري و در دست اقدام صورت گرفته است و برگزاري تور 
شهرگردي براي شهروندان نيز در دستور کار قرار دارد تا بتواند 

مثمر ثمر واقع شود.

 رئيس اداره راهداري و حمل و جاده اي کاشان :
۱00ميليارد ريال براي نگهداري 

راه هاي کاشان هزينه شد
کاشان- خبرنگاررسالت: 

رئيس اداره راهداري و حمل و جاده اي کاشان گفت: 100 ميليارد 
ريال در سال جاري براي شانه سازي، نصب عائم، برطرف کردن 
مشکات نقاط حادثه خيز و روکش آسفالت راه هاي حوزه استحفاظي 
اين شهرستان هزينه شده است.حامد فاحي  بيان کرد: سه طرح 
شامل روکش آسفالت جاده اردستان- کاشان به طول 15 کيلومتر، 
روکش آسفالت راه هاي روستايي ازناوه و ون با 10 کيلومتر طول 
و بهسازي و روکش آسفالت جاده 60 کيلومتري برزک- کاشان 
با اعتبار 73 ميليارد ريال در مرحله برگزاري مناقصه است.وي از 
تامين روشنايي چهار نقطه حادثه خيز در محورهاي کاشان خبر 
داد و افزود: اين طرح شامل روشنايي محورهاي رو به روي شهداي 
گمنام، رو به روي سه راهي نياسر و ميدان سوک چم در جاده 

کاشان- اردهال و کاشان- برزک مي باشد. 
رئيس اداره راهداري و حمل و جاده اي کاشان با اشاره به محدوده 
امامزاده يونس )ع( در محور کاشان- برزک اضافه کرد: افزون بر 
روشنايي اين نقطه، پارکينگ و نيوجرسي )حفاظ بتني( آن نيز 
که  شود  مي  اجرا  خودروها  عرضي  تردد  از  جلوگيري  هدف  با 
اعتبارهاي استاني براي اين طرح ها  از محل  پنج ميليارد ريال 

تخصيص يافت. 

 برگزاري دوره آموزشي
 مديريت پرستاري و جانشين پروري 

براي پرستاران
قزوين-خبرنگاررسالت:

با توجه به ضرورت ساختار صحيح مديريتي و شايسته سااري 
در خدمات پرستاران، تعداد 10 دوره آموزشي ويژه پرستاران و 
سرپرستاران مراکز آموزشي - درماني دانشگاه علوم پزشکي قزوين، 
تيموري،  مي شود.فاطمه  برگزار  دانشگاه  پرستاري  اداره  توسط 
مدير پرستاري دانشگاه علوم پزشکي قزوين در همين خصوص 
توضيح داد: اين دوره هاي آموزشي به منظور جانشين پروري و 
آماده سازي کارکنان براي تصدي مسئوليت هاي کليدي ترتيب 
داده شده است و شرکت کنندگان با مفاهيمي چون برنامه ريزي، 
تصميم گيري، سازماندهي و تفويض اختيار در سازمان آشنا مي 
تفکر  مسئله،  مهارت حل  مديريتي چون  هاي  مهارت  و  شوند 
انتقادي، مهارت مديريت زمان و بحران را کسب خواهند کرد.

گفتني است، اين دوره آموزشي طي 10 نشست در 10 هفته 
با حضور 30  متوالي در سالن جلسات معاونت درمان دانشگاه 
تن از سرپرستاران و پرستاران با سابقه مراکز آموزشي - درماني 

برگزار مي شود.

 شهردار سنندج به عنوان شهردار برتر کشور 
در حوزه پدافند غيرعامل انتخاب شد

سنندج-خبرنگاررسالت:
طي مراسمي درهفتمين همايش ملي پدافند غير عامل کشور که با حضور جمعي از مسئولين 
کشوري و لشکري در سالن همايش هاي بين المللي صدا وسيما در تهران برگزار شد ،شهردار 
سنندج به دليل توجه وبرنامه ريزي در حوزه پدافند غيرعامل به عنوان شهردار برتر کشور 
در حوزه پدافند غيرعامل انتخاب شد و از وي تجليل به عمل آمد.به گزارش ارتباطات وامور 
بين الملل شهرداري سنندج : در ادامه مراسم هفتمين همايش ملي پدافند غير عامل از 
جمعي از برگزيدگان حوزه پدافند غير عامل که برنامه ريزي و اقدامات مناسبي در اين حوزه 
در سال جاري داشتند تجليل به عمل آمد و در بين شهرداران کشور مهندس صيدي شهردار 
سنندج به عنوان شهردار برترکشور درخصوص توجه و اقدامات مناسب در حوزه پدافند غير 
عامل انتخاب وبا اهداي لوح تقديري از وي تجليل به عمل آمد.گفتني است ،در اين مراسم 
عاوه بر شهردار سنندج از وزيران کشور و آموزش وپرورش، استانداران استانهاي کرمانشاه،ايام 
و خوزستان وهمچنين فرمانده دانشگاه علوم پزشکي بقيه اه که به عنوان برگزيدگان حوزه 

پدافند غير عامل در سال 97 انتخاب شده بودند تجليل به عمل آمد.

 جشنواره فراگيري نخستين واژه ) آب ( 
اين باردر شهر دليجان برگزار گرديد

اراک – خبرنگار رسالت:
در ادامه برگزاري جشنواره فراگيري نخستين واژه در شهرهاي استان مرکزي، 
اين بار در شهر دليجان ، با حضور رئيس اداره آموزش و پرورش و مدير امور 
آب و فاضاب شهرستان دليجان ، ديگر مسئوان آموزش و پرورش و شرکت 
آب و فاضاب  و 70دانش آموز کاس اولي در مدرسه 17 شهريور دليجان 

برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضاب استان مرکزي طراوتي مدير دفتر 
روابط عمومي شرکت با اعام اين خبر گفت : اين جشنواره در ادامه برگزاري 
جشنواره هاي فراگيري نخستين واژه ويژه دانش آموزان کاس اولي در شهر هاي 
استان مرکزي در شهر دليجان براي 70 دانش آموز برگزار شد.  طي اجراي اين 
برنامه نواختن زنگ آب توسط مسئوان حاضر در جشنواره ، تدريس واژه آب توسط 
يکي از آموزگاران کاس اول ، اجراي نمايش و توزيع بسته هاي کمک آموزشي 

از جمله برنامه هايي بود که در اين جشنواره در شهردليجان انجام شد.

 لزوم انتصاب معاون فرماندار بومي
 در شهرستان بناب

بناب-  خبرنگاررسالت:
 با وجود گذشت حدود دو هفته از گرفتن پست جديد در دفتر استانداري آذربايجان شرقي توسط  
اميرعباس سلطانپور معاون سابق فرماندار بناب،  وي خدمت در مسئوليت جديد را به حضور در پست 
معاونت فرمانداري بناب ترجيح داد و اينکه چرا نامبرده پس از سپري شدن 6 ماه مسئوليت خود 
را ترک و به پست جديد مشغول شدند، در اين مجال نمي گنجد اما گماردن افرادي با خصوصيات 
متفاوت و همگون با ويژگي هاي اجتماعي مردم بناب جاي بحث و جدل دارد!مردم شهرستان بناب 
ويژگي هاي منحصر به فرد زيادي را به خود اختصاص داده اند که خصيصه رفتاري»تاشگر« بودن 
به معناي تام کلمه يکي از آن ويژگي هاست و در سرتاسر کشور نيز زبانزد خاص و عام هستند و 
بدون ترديد مسئوان محترم استان نيز مردم اين شهرستان بنام را مي شناسند و به خصوصيات آن ها 
واقفند.به همين خاطر، مردمي با چنين رفتار خاص يقيناً انتظار دارند مسئواني با همين خصيصه 
بر مسند امور قرار بگيرند که حداقل همتراز و همگام با مردم بناب تاش و کوشش کنند تا رشد و 
توسعه شهرستان نيز با شتاب متناسبي به پيش برده شود. اگر چه مردم بناب در سال هاي اخير به 

وضوح نشان داده اند که همواره در مسائل شهري جلوتر از مسئوان خود حرکت مي کنند.

فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه نيشابور :
  بسيجي بودن و مطالبه گري شاخصه دانشجوي 

انقابي است
نيشابور- خبرنگار رسالت:

نيشابور  سپاه  بسيج  مقاومت  ناحيه  فرمانده 
گفت: جسارت بسيجي بودن و مطالبه گري 
از شاخصه هاي دانشجوي جوان انقابي است.

سرهنگ سيدعلي اکبر حسيني در مراسم پاياني 
اردو هاي جهادي بسيج دانشجويي دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالي نيشابور که با حضور روساي 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در تاار شيخ 
عطار دانشگاه آزاد نيشابور برگزار شد، اظهار 
را  اين مطالبه گري ها ترکش هايي  کرد: قطعا 
دارد، در جنگ سخت، ترکش و تير بود؛ اما 
ها،  اهانت  شکل  به  ترکش ها  نرم  جنگ  در 
کميته   بعضا  و  پرونده ها  تشکيل  احضارها، 
انضباطي ها است. وي با اشاره به تاثير تفکر 
بسيجي در عرصه هاي بين المللي، افزود: بسيج 
بزرگترين معجزه انقاب است و امروز بايد ما به 
خود بباليم و به خود افتخار کنيم که بسيجي 

امروز  که  است  بسيجي  تفکر  اين  و  هستيم 
در ايران و در منطقه بدون هيچ چشم داشتي، 
ناحيه مقاومت بسيج  معجزه مي کند.فرمانده 
سپاه نيشابور با اشاره به سالروز تشکيل بسيج 
دانشجوي  داشت:  اعام  طلبه  و  دانشجويي 
ناتوي فرهنگي  باشد در  بايد مراقب  جهادي 
امروز که دشمن متحد شده است و دست به 
دست هم داده است که در مقابل تفکر انقابي 

بايستد، بصيرت داشته باشد.

 مديرکل جديد کميته امداد امام خميني )ره( کهگيلويه وبويراحمد: 
محرومان در استان کهگيلويه  به حمايت همه نهادها و سازمان ها نياز دارند 

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار اردبيل:
خودکفايي هدف اصلي پرداخت تسهيات اشتغالزايي براي مددجويان کميته امداد است

  مدير عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان:
غرب و شمال هرمزگان بيشترين ميزان بارندگي  را داشته است

سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان:
در دهه فجر امسال پرونده مسکن مهر استان اصفهان بسته مي شود

ياسوج-خبرنگار  رسالت:
مراسم توديع و معارفه مديران کل سابق و جديد کميته امداد امام 
خميني )ره( استان کهگيلويه و بويراحمد با حضور سيد امير منصور 
برقعي عضو هيئت امناء و قائم کميته امداد کشور و جمعي از مسئوان 
کشوري و استاني برگزار گرديد. قباد مبشري مديرکل جديد کميته 
امداد امام خميني )ره( کهگيلويه و بويراحمد در اين توديع و معارفه 
اظهار کرد:  نهاد کميته امداد مولود انقاب است، چه بهتر که اين 

مولود توسط حضرت امام خميني بنياد شده است.قباد مبشري با 
توجه به اينکه امام راحل در بحث مستضعفان خيلي حساس بودند   
از فريد محبي مدير کل سابق کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
تقدير کرد وگفت: اقدامات و تاشهاي خوبي در زمان تصدي خود 
انجام داده، ولي همچنان جا براي کار و انجام امورات خير جهت 
محرومان بسيار زياد است. اين  مسئول با بيان اينکه عدالت در خدمت 
از برنامه هاي ما در کميته امداد استان کهگيلويه و بويراحمد است 

افزود: تاش ما بر اين موضوع است که سياست زدگي در اين  نهاد 
جايي نداشته باشد و با تعامل و هم افزايي براي حمايت از محرومين و 
مستضعفان گام موثر برداريم. مديرکل جديد کميته امام خميني )ره( 
استان کهگيلويه و بويراحمد در ادامه  خاطر نشان کرد: محرومان در 
اين استان به حمايت  همه جانبه تمام نهادها و سازمانها بخصوص 
نهادهاي انقابي نياز دارد و در اين صورت است که مي توانيم شاهد 

خدمتگزاري موثر در اين نهاد  برخاسته از انقاب باشيم. 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار اردبيل 
با بيان اينکه هدف از پرداخت تسهيات اشتغالزايي براي مددجويان 
کميته امداد امام )ره( خودکفايي آنها است، افزود: بايد در انتخاب افرادي 
که از تسهيات اشتغالزايي کميته امداد استفاده مي کنند ، دقت شده 
و افرادي که اشتغالزايي مولد دارند ، تسهيات را دريافت کنند. بهمن 

حسين زاده در جلسه بررسي اشتغال و خودکفايي مددجويان کميته 
امداد امام خميني )ره( اظهار کرد: در راستاي ايجاد اشتغال 20 هزار 
نفري سهميه کميته امداد امام خميني )ره( استان براي سال جاري 
2 هزار نفر تعيين شده است.وي بيان کرد: تسهياتي که براي ايجاد 
اشتغال در کميته امداد امام پرداخت مي شود ، بايد در راستاي 
اشتغالزايي پايدار براي تعداد بيشتري از مددجويان هزينه شود.معاون 

استاندار اردبيل اضافه کرد: واحدهاي توليدي و صنعتي در صورت به 
کارگيري مددجويان کميته امداد امام )ره( از مزاياي پرداخت حق 
بيمه اين کارکنان بهره مند خواهند شد.حسين زاده گفت: جوانان 
تحصيلکرده و تحت پوشش کميته امداد امام خميني )ره( در استان 
اردبيل جزء مستعدترين جوانان هستند و بايد از ظرفيت آنها در راستاي 

رونق کسب وکارهاي نوين بهره برداري شود.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان عنوان کرد: طي روزهاي 
اخير بيشترين ميزان بارندگي متعلق به شمال و غرب استان بوده 
اما شرق هرمزگان و سدهاي استقال و شميل و نيان همچنان 

در انتظار باران اند.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي هرمزگان، هوشنگ 
مايي تشريح کرد: با ورود سامانه بارشي  از ساعات قبل ازظهر 

روز يک شنبه 4 آذر ماه به نواحي غربي استان هرمزگان و با ايجاد 
شرايط ناپايدار جوي شاهد بارشهايي در سطح استان بخصوص 
در نواحي غربي وشمالي بوده ايم.وي در ادامه افزود: طبق آمار 
و اطاعات 25 ايستگاه بارندگي شاخص ،متوسط بارندگي استان 
از ابتداي سال آبي تاکنون 37  ميليمتر است که نسبت به دوره 
مقام  دهد.اين  مي  نشان  افزايش  درصد  از300  بيش  درازمدت 
مسئول ادامه داد: متوسط بارندگي استان در سال آبي گذشته در 

دوره مشابه،حدود 4/7 ميليمتر و براي دوره درازمدت 51 ساله 
برابر 5/8 ميليمتر بوده است.درصد تغييرات بارندگي نسبت به سال 

آبي گذشته حدود 400درصد افزايش نشان مي دهد.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان بيان کرد: طي چند 
روز گذشته بيشترين ميزان بارندگي گزارش شده در يک روز)24 
ساعته(  در ايستگاههاي شرکت آب منطقه اي47 ميليمتر مربوط 

به ايستگاه تبخيرسنجي هرنگ واقع در شهرستان بستک است.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
اميرخاني گفت: درخصوص مسکن مهر تحت تعهد 
تنها 180 واحد در شهرضا باقي مانده که تا دهه 
فجر جشن اختتاميه برگزار و پرونده اين پروژه بسته 
مي شود.به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رساني 
راه وشهرسازي استان اصفهان،حميدرضا اميرخاني، 
سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان در 

گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه و 
شهرسازي درخصوص آخرين شرايط مسکن مهر 
اين استان اظهار داشت: در پروژه مسکن مهر در 
استان اصفهان از 160 هزار واحدي که تعهد آن 
با ما بود تنها 180 واحد در شهرضا باقي مانده 
است. وي ادامه داد: اين واحدها 90 درصد پيشرفت 
فيزيکي داشته اند و تنها در بحث نصب کابينت، 

درب و قفل ها کمي کار مانده که بناست در دهه 
فجر جشن اختتاميه مسکن مهر استان اصفهان 

برگزار و پرونده آن بسته شود.
سرپرست اداره کل راه و شهرسازي اصفهان با 
تأکيد بر اينکه تمام واحدهاي مسکن مهر اين 
استان متفاضي دارند، تصريح کرد: با مذاکراتي که 
انجام گرفت هيچ کدام از واحدهاي استان بدون 

متقاضي نيست و همه آنها تعيين تکليف شده اند.
داشت:از 78 سايت مسکن  بيان  ادامه  در  وي 
مهر استان تاکنون 60 سايت با مساحت 486 
هکتار تحويل شهرداري ها شده و  پيش بيني مي 
شود که تا پايان سال مابقي شهرها نيز در بحث 
 آماده سازي با توجه به توافقات به شهرداري ها

 تحويل شود.

استاندار سيستان و بلوچستان:
هوشمندي  نيروهاي ارتش  بعد از پيروزي انقاب 

اسامي تاکنون بر هيچ کس پوشيده نيست

 امام جمعه دامغان:
درس شهيد مدرس براي نمايندگان امروز مجلس 

ايستادگي در برابر استعمار و استبداد است
دامغان-خبرنگاررسالت:

امام جمعه دامغان گفت: ايستادگي در برابر استبداد 
و استعمار مهمترين درس ماندگار شهيد آيت 
اه سيد حسن مدرس براي نمايندگان امروز 
ااسام  است.حجت  اسامي  شوراي  مجلس 
والمسلمين سيد محمد حسينيان اظهار داشت: 
ايستادگي در برابرانديشه استعماري جدايي دين 
از سياست به عنوان يکي از مهمترين شاخصه 
مطرح  مدرس  شهيد  تفکر  و  هاي شخصيت 
است، انديشه هاي مخربي که امروز نيز به دنبال 
نفوذ در مراکز تصميم ساز کشور و تسخير ذهن 
نسل جوان جامعه ما است.امام جمعه دامغان 
ايستادگي در برابر استبداد و استعمار را مهمترين 
درس ماندگار آيت اه مدرس براي نمايندگان 

امروز مجلس شوراي اسامي دانست و افزود: 
شناخت صحيح از دوست و دشمن اسام و ملت 
ايران و تشخيص صحيح حق و باطل از ديگر 
ويژگي ها و درس هاي اين روحاني و نماينده 
شجاع ملت براي وکاي خانه ملت است.خطيب 
نماز جمعه دامغان با بيان اينکه شهيد مدرس 
در  همواره  رضاخاني  عصر  خفقان  دوران  در 
مجلس، مصالح کشور و ملت را در نظر داشت 
داشت،  مي  مقدم  خود  منافع  و  مصالح  بر  و 
تصريح کرد: متاسفانه اين روزها مي بينيم که 
برخي نمايندگان مجلس يا به فکر اهداف حزبي 
و گروهي  يا در انديشه پرکردن جيب خود و 
ساخت و ساز و ... هستند و کمترين توجهي به 

خواست و مشکات مردم ندارند.

همزمان با هفته بسيج انجام شد؛
برگزاري چهارمين رزمايش پدافند غيرعامل در منطقه 

عملياتي خانگيران سرخس
مشهد-خبرنگاررسالت:

فرمانده پايگاه مقاومت بسيج شرکت پاايش گاز 
شهيد هاشمي نژاد از برگزاري چهارمين رزمايش 
پدافند غيرعامل در منطقه عملياتي خانگيران 

سرخس خبرداد.
گاز  پاايش  عمومي شرکت  روابط  گزارش  به 
شهيد هاشمي نژاد، محمد رضا به آبادي با اعام 
اين خبر افزود: همزمان با هفته بسيج ، رزمايش 
پدافندغيرعامل با هدف آمادگي جسماني، رزمي 
و فرهنگي بسيجيان پايگاه مقاومت پاايشگاه 
هاشمي نژاد و بسيجيان سطح شهرستان با ياد 
شهداي مقاومت اسامي يمن طي دو روز در منطقه 
عملياتي خانگيران برگزار شد.وي اظهارداشت: در 
اين رزمايش که با حضور بسيجيان حوزه هاي 

مقاومت شهرستان شامل بسيج ادارات و روستاها 
برگزار شد بسيجيان در 16 آيتم رزمايش پدافندي 
را به اجرا گذاشتند.به آبادي با اشاره به اهميت 
توليد انرژي در منطقه شمال و شمال شرق کشور 
تاکيد کرد: با توجه به اينکه پاايشگاه گاز شهيد 
هاشمي نژاد به عنوان تنها تامين کننده انرژي 
گاز طبيعي در شمال شرق کشور مي باشد اين 
رزمايش با هدف آمادگي هرچه بيشتر بسيجيان 
در برابر تهديدات احتمالي دشمنان به خصوص 
در عرصه نفت و گاز، مقابله با نقشه هاي دشمن 
براي ضربه زدن به زير ساخت هاي بخش توليد، 
هماهنگي و سرعت تصميم گيري در مواجهه 
با تهديدات و حفظ امنيت تاسيسات پاايشگاه 

برگزار شد.
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زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان 
در ديدار با فرماندهان و پرسنل ارتش جمهوري 
اسامي ايران که به مناسبت هفته نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسامي ايران برگزار شد اظهار 
داشت: هوشمندي ،هوشياري و تيزبيني  نيروهاي 
ارتش از بعد از پيروزي انقاب اسامي تاکنون بر 
هيچ کس پوشيده نيست و با حضور مقتدرانه 
خود چه در قبل از پيروزي انقاب اسامي و چه 

در زمان جنگ و چه اکنون که در آبهاي دور و 
نزديک امنيت اقتصادي کشور را تامين مي کنند 
موجبات امنيت و آرامش کشور را فراهم مي نمايد.  
موهبتي همچنين در اين نشست عنوان داشت: 
پدافند هوايي ارتش امن ترين منطقه هوايي را براي 
کشور فراهم کرده است  و با نقش آفريني و اثرات 
پايداري که از خود به جاي گذاشته و اشرافيت 
اطاعاتي که سيستم اطاعات ارتش در درون و 
برون مرزي کشور نشان دادند همواره قابل تحسين 
و تقدير مي باشد. وي با عنايت به شرايط اعتقادي 
و مذهبي ارتش و صفا و صميميتي که امروز در 
بين اين مجموعه وجود دارد عنوان داشت: ارتش 
با نقش آفريني که در تعامل با مردم و مجموعه 
ولي نعمتان اين نظام که مردم هستند دارد توانست 
بسيار اثرگذار باشد و با نگاه آينده پژوهي توانستند 
نيروي دريايي سواحل مکران نگاه متفاوتي را در 

ارتباط با مردم منطقه رقم بزنند.



»

سخنگوي وزارت خارجه: 
 دستيابي به سازوکار 
 ويژه مالي با اروپا 
روندي زمانبر است
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رئيس شوراي اجرايي حزب اه لبنان تأکيد کرد که 
مقاومت هر روز قوي تر از قبل مي شود. 

به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از پايگاه خبري 
شهادت  سالروز  پنجمين  لبنان  حزب اه  المنار، 
از رهبران و فرماندهان حزب اه  اللقيس  حسان 
را با برپايي مراسمي در حسينيه امام خميني در 
منطقه بعلبک گرامي داشت. در اين مراسم سيد 
هاشم صفي الدين رئيس شوراي اجرايي حزب اه 
لبنان به عاوه علي مقداد و وليد سکريه دو تن از 
نمايندگان پارلمان لبنان حضور داشتند.صفي الدين 
در سخنراني خود زندگي شهيد حسان اللقيس را 
مملو از فداکاري و بخشش و جانفشاني خواند و 
تأکيد کرد اين فداکاري حتي شامل خانواده وي 
نيز شد و او فرزند شهيدش را در اين راه تقديم 

کرد تا مقاومت پايدار بماند.
وي ابراز داشت که مقاومت هر روز قوي تر از روز قبل 
مي شود و در سطح آمادگي و تجهيز خود توقفي 
ندارد و در خصوص تحواتي که در لبنان و منطقه 
به وجود مي آيد، به پيش مي رود و اسرائيل در برابر 

مقاومت ناتوان و سرگردان مانده است.

سيدهاشم صفي الدين: 
مقاومت هر روز قوي تر از قبل مي شود

 

رئيس جمهور آمريکا اعام کرد که در صورت 
لزوم تمام مرزهاي جنوبي اياات متحده را به 

روي مهاجران غيرقانوني خواهد بست.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا، دونالد 
ترامپ با اشاره به مخالفت دموکرات ها با طرح 
او مبني بر ديوار کشيدن در مرز مکزيک، در 

صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي توئيتر 
نوشت: »اگر دموکرات ها به طرح ديوار کشيدن 
در مرز مکزيک رأي دهند، ميلياردها دار از 
پول هاي مردم آمريکا به هدر نخواهد رفت. از 
طرف ديگر، خارجي ها قادر نخواهند بود که به 
صورت غيرقانوني وارد آمريکا شوند. اگر نياز باشد 
تمام مرزهاي جنوبي اياات متحده را خواهيم 

بست. تخريب دولت را متوقف کنيد.«
به گزارش آنا، دموکرات ها اين طرح دونالد ترامپ 
را نژادپرستانه و غيرانساني توصيف مي کنند 
و اعام کرده اند که به هيچ وجه به آن رأي 
نخواهند داد.با اين حال بسياري از نمايندگان 
و سناتورهاي حزب جمهوري خواه با اين طرح 

موافق بوده و از آن حمايت مي کنند. 

دونالد ترامپ:
مرزهاي جنوبي آمريکا را خواهيم بست

يونان دوباره منطقه يورو را مي بلعد؟
 علي رغم گذشت بيش از 10 سال از سل 2007 ميادي) زمان 
وقوع بحران اقتصادي در يونان (، اين بحران همچنان به قوت 
خود باقي است. به گزارش خبرگزاري آنا،اعتراضات اخير در يونان 
نشان مي دهد که حتي سرکار آمدن حزب ضد رياضتي سيريزا 
اين کشور کند.  اوضاع در  بهبود  به  نتوانسته است کمکي  نيز 
سياست کان دولت مبني بر کاهش بودجه عمومي ، آن هم از 
طرق اعمال سياستهاي رياضتي، همچنان به قوت خود باقي است. 
در اين ميان اساسا تفاوتي ندارد که چه حزب و گروهي در راس 
معادات سياسي و اجرايي آتن حضور داشته باشد.  بسياري از 
شهروندان يوناني تصور مي کردند که با حضور لکسيس تسپيراس 
و همراهانش در قدرت، يونان قدرت مانور اقتصادي بيشتري در 
برابر فشارهاي اروپا و صندوق بين المللي پول پيدا خواهد کرد اما 
تعهدات اقتصادي و اعتباري يونان به اندازه اي سنگين است که 
دست و پاي نخست وزير يونان و همراهانش را به شدت بسته و 

مانع از هر گونه اقدام موثري از سوي آنها شده است.
در چنين شرايطي خشم مردم يونان عليه سران اتحاديه اروپا و 
منطقه يورو روز به روز بيشتر مي شود. اخيرا ، بار ديگر شاهد 
اعتراض عمومي شهروندان يوناني عليه اقدامات دولت اين کشور 
بوديم. شهروندان يوناني در تداوم اعتراض ها عليه سياست هاي 
 رياضتي دولت، دست به اعتصابات 24 ساعته زدند.اعتصاباتي که 
نه تنها دولت يونان را فلج کرده است، بلکه نارضايتي شهروندان يوناني 

از روند اقتصادي حاکم بر کشورشان را نيز به تصوير کشيد. 

اين اعتصابها در چهارشنبه گذشته رخ داد. اخال در خطوط حمل 
و نقل درون شهري و برون شهري، خطوط کشتيراني، گمرک و ..... 
از جمله تبعات اعتصاب روز چهارشنبه گذشته بود. اتحاد کارکنان 
بخش دولتي و خصوصي عليه سياستهاي رياضتي دولت، از نکات 
قابل توجه اعتصاب اخير در يونان بود. نقش اتحاديه سراسري 
کارگران و معلمان، به مانند هميشه در اين اعتراضات پررنگ بود. 
موضوعي که در آينده نيز مي تواند ادامه پيدا کرده و به پاشنه 
آشيل دولت آتن تبديل شود. با اين حال به نظر مي رسد دولت 
تسپيراس نتواند خواسته هاي معترضين را برآورده سازد! به عبارت 
بهتر، تعهدات مالي يونان به سران منطقه يورو و اتحاديه اروپا، 
قدرت هر گونه مانوري را از نخست وزير اين کشور سلب کرده 
 است. مروري بر خواسته هاي معترضين يوناني نشان مي دهد 
معترضان  اين  نيست!  خواهانه  زياده  آنها چندان  مطالبات  که 
خواستارافزايش حداقل حقوق از 450 يورو به 751 يورو هستند. 
همچنين آنها با کاهش حقوق بازنشستگان مخالف هستند.افزايش 
بودجه مراکز آموزشي و درماني از ديگر خواسته هاي معترضين 
محسوب مي شود. با اين حال، اصلي ترين خواسته معترضين، 
همان پايان سياستهاي رياضتي مي باشد. توقف مصادره منازل افراد 
بدهکار) افرادي که قدرت پرداخت وام بانکي خود را ندارند( از ديگر 
خواسته هاي معترضين محسوب مي شود. وقوع اعتصابهاي اخير 
در يونان، آن هم در آستانه سال جديد ميادي، نشان مي دهد که 
سال 2019 سالي پر تنش براي اروپاي واحد ) به لحاظ اعتراضها 

و اعتصابهاي عمومي( خواهد بود. شهروندان يوناني همچنان خود 
را در دام سياستهاي رياضتي اسير مي بينند! سياستهايي که از 
سوي افرادي مانند آنگا مرکل صدر اعظم آلمان و نهادهايي مانند 
بانک مرکزي اروپا و صندوق بين المللي پول به آنها تحميل شده 
است. نظرسنجي سايت يوناني  'اکاتيمريني' نشان مي دهد که اکثر 
شهروندان يوناني نسبت به آينده اقتصادي خود بدبين هستند. 
بر اين اساس 74 درصد شهروندان معتقدند که کشورشان در 
مسير شتباهي حرکت مي کند. همچنين 84 درصد شهروندان، 
از نحوه برخورد دولت با معضات پيش رو ابراز ناخرسندي کرده 
اند. کاهش شديد محبوبيت تسپيراس نخست وزير يونان به حدود 
25 درصد، از ديگر تبعات استمرار سياستهاي رياضتي در يونان 
محسوب مي شود. آنچه مسلم است اينکه آتن بار ديگر به عنوان 
يکي از اصلي ترين کانونهاي بحران اقتصادي در منطقه يورو، مورد 
شناسايي تحليلگران نظام بين الملل قرار گرفته است. شايد کمتر 
کسي تصور مي کرد که پس از وقوع بحران اوليه اقتصادي در 
سال 2007 ميادي، دامنه اين بحران به اندازه اي گسترده شود 
که در سال 2007 نيز شاهد آن باشيم. با اين حال چنين اتفاقي 
در آتن رخ داده است. مقامات اروپايي نگران سرايت اعتراضات 
يونان به ديگر نقاط اروپا هستند. موضوعي که طي حدود 10 سال 
گذشته نيز سابقه داشته است.نبايد فراموش کرد که کشورهايي 
مانند ايتاليا، اسپانيا و .... تاثيرپذيري زيادي از بحران اقتصادي 

در ديگر نقاط اروپا،مخصوصا يونان، دارند. 

سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان مي گويد: تماسها با طرف اروپايي در 
خصوص ساز و کار مالي اروپا ادامه دارد و اين موضوع داراي روندي زمانبر 
است. به گزارش حوزه سياست خارجي خبرگزاري تسنيم ، بهرام قاسمي، 
سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان در کنفرانس خبري خود درباره 
آخرين وضعيت کانال مالي اروپا، گفت: بحث سازوکار مالي همان طور که از 
قبل هم در دستور کار ايران و طرف هاي مرتبط بود در حال پيگيري است 
و تماس ها همچنان ادامه دارد.سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينکه 
موضوع روشن است و توقعات ايران هم براي طرف هاي ديگر مشخص است، 
افزود: بنا به دايلي شکل اين مسئله در برخي حوزه ها هنوز تکميل نشده 
و اصرار داريم با توجه به تعهد طرف هاي مقابل، اين سازوکار دنبال شود و 

نتيجه کار هرچه زودتر مشخص شود.وي گفت: اين تعهدي براي طرف هاي 
مرتبط است که بايد آن را انجام دهند و اميدوارم که در کمترين زمان ممکن 

به اين تفاهم دست پيدا کنيم.
قاسمي درباره روابط ميان ايران و اروپا و زمان اعام برنامه سازوکار مالي 
ابراز کرد: دستيابي به نتيجه ازم در مکانيسم مالي روندي زمانبر است، 
ولي اين تعهد را در طرف اروپايي شاهد هستيم و زمانبر بودن صرفاً به دليل 
فشار هاي بي حد و اندازه آمريکا عليه اروپايي ها و پيچيدگي مسئله است که 
اين روند طواني شده است.سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: در حوزه 
سياست خارجي و مباحث خاص زمان گذاري مشخص را معمواً نداريم و 

هر گاه نتيجه مطلوب به دست آيد آن را رسماً اعام خواهيم کرد.

دفترچه زنبورداري اينجانب محمدعلي عسگري ش ش 10 متولد 1341/2/16 ش كد ملي 4899698984 
در تاريخ 1397/8/6 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ضمنا اينجانب ساكن شهر طالقان كوچه 

فروردين مي باشم.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجيد خسروي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 864 صادره از زاهدان در 
مقطع فوق ديپلم رشته كاربرد كامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد زاهدان با شماره 1/1/3470 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد زاهدان به نشاني دانشگاه آزاد واحد زاهدان ميدان دكتر حسابي ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زليخا همتي فرزند منت علي به شماره شناسنامه 25805 صادره از كوهدشت در 
مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي صادره از واحد دانشگاهي كمالوند خرم آباد با شماره 49095 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد خرم آباد به نشاني دانشگاه آزاد اسامي واحد كمالوند ارسال نمايد.
برگ سبز، سند كمپاني سواري پرايد جي تي ايكس آي به رنگ نوك مدادي متاليك مدل 1389 و شماره موتور 
3886039 و شماره شاسي S1412289704885 و پاك 23-689ص52 به نام مجيد سپهري ش ش 60 

گلپايگان نام پدر علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره 1965 به مساحت 2/31 هكتار واقع در كردكوي به نام علي اصغر صباغ 

فرزند محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري سمند LX-EF7 رنگ سفيد روغني مدل 1390 به شماره 
موتور 14790021924 و شماره شاسي NAACR1HS2BF715325 و شماره پاك 23-749ن13 به نام 

فروزان افشاري فرزند منوچهر به كد 1209891778 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت فعاليت حرفه اي راننده باري )هوشمند( به شماره 1326708 به تاريخ 1384/12/1 به كد ملي 
1289376451 و گواهينامه پايه يكم شماره 9400792747 به نام اينجانب منوچهر امينيان فرزند حميد مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كليه مدارك تراكتور فرگوسن سال ساخت 1387 رنگ قرمز به شماره سريال H01019A1 مدل 285 به شماره 

موتور LFW09371U به نام قدرت اله صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز كاميون بنز 2624 مدل 1363 به شماره شاسي 34332155064082 و شماره موتور 10044026 

و شماره انتظامي 335ع23- ايران 23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت هوشمند راننده به شماره 2252376 به نام حسين همتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي - مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حسين ميرزايي بابايلو فرزند عزيزاله به شماره 
شناسنامه 32912 صادره از تهران در مقطع كارداني رشته الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي اسامشهر 
با شماره 0911681 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد اسامشهر به نشاني، اسامشهر، ميدان نماز، خيابان صياد شيرازي، دانشگاه آزاد 

اسامي واحد اسامشهر ارسال نماييد.
برگ اعام وضعيت )برگ سبز( و سند كمپاني و كارت سوخت خودروي سواري پژو مدل 1383 به شماره 
موتور 11783019321 و شماره شاسي 83119308 و شماره انتظامي 35-879ل65 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مدرك كارشناسي فارغ التحصيلي اينجانب الهام احمدي فرزند محمدصادق به شماره شناسنامه 462 صادره 
از ميانه در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار صادره از دانشگاه الزهرا مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه الزهرا به نشاني تهران - ده ونك 

دانشگاه الزهرا ارسال نمايد.
مدرك كارشناسي ارشد فارغ التحصيلي اينجانب الهام احمدي فرزند محمدصادق به شماره شناسنامه 462 
صادره از ميانه در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار صادره از دانشگاهي تهران جنوب مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 
تهران جنوب به نشاني تهران - خيابان كريمخان زند - خيابان ايرانشهر شمالي - نبش آذرشهر پاك 209 و 

يا كد پستي 1584715414 ارسال نمايد.
برگ سبز خودروي سواري تويوتا كروا مدل 1990 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 51-996ج91 و 
شماره موتور 8905794 و شماره شاسي 0205676 متعلق به اينجانب خبات ناصري به شماره ملي 3732557758 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب حسن ساراني فرزند علي خان به شماره دفترچه كشاورزي 151 تاريخ 
صدور دفترچه 1389/8/29 واقع در روستاي آق قميش - صوفي آباد شهرستان گاليكش مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
موتور  شماره  و   10018147 شاسي  شماره  به   1600i تيپ  سواري  پيكان  خودرو  كمپاني  سند  و  سبز  برگ 
1184022573 مدل 1383 و شماره پاك ايران 28-689ب77 به نام محمد حسن وند مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني پژو 405 مدل 81 رنگ مشكي ش ش  ايران 65- 137ي84 و ش م 22568114608 و ش شاسي 

81010247 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 82 رنگ سفيد ش ش ايران 65-347ي93 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
سند كمپاني سواري پرايد به شماره پاك انتظامي 154س22- ايران 31 و شماره موتور M13/5939890 و 

شماره شاسي NAS411100H3379401 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل كارت هوشمند رانندگان به شماره 2887812 به نام مسعود رشيدي فرزند محمود به كد ملي 4072901679 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري پرايد مدل 89 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 127و13- ايران 43 و 
شماره موتور 3643570 و شماره شاسي S1412289632965 به نام قاسم علي مددي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره سريال 2673815 متعلق به كاميون باري فلزي بنز ال پي 42/813 مدل 1973 

رنگ سورمه اي به شماره انتظامي 326ع53- ايران 32 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني موتورسيكلت )نسخه مربوط به خريدار( سيستم سوپرتندر تيپ 125CC به رنگ سبز مدل 
پاك  و شماره   NEH***125T9530587 و شماره شاسي  124NEH011132 موتور  و شماره   1395

انتظامي 569-47483 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب خليل قاسمي فرزند محمدكريم مالك خودرو پژو تيپ پرشيا مدل 1380 به شماره انتظامي 61- 
895ب23 و شماره شاسي 80803796 و شماره موتور 22828004077 به علت فقدان اسناد فروش )برگ 
كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده 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 انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
انتظامي  به شماره  بنز مدل 1371  كاميون  مالك  و غامرضا جاويدپور  عين الدين  برقي  چون آقاي سجاد 
25-129ع81 و شماره شاسي 576917 و شماره موتور 059919 به علت فقدن سند تقاضاي صدورالمثني 
نموده است. لذا چنانچه هر گونه ادعايي در مورد خودرو مذكور وجود دارد ظرف مدت 15 روز از تاريخ 
نشر آگهي با در دست داشتن مدارك كافي به دفتر فروش شركت ايران خودرو ديزل واقع در تهران كيلومتر 

8 جاده ساوه مراجعه نمايد.
سند كمپاني و كليه اسناد مالكيت و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو پارس مدل 1389 به شماره انتظامي 
ايران 27-114ط31 و شماره موتور  12489012203 و شماره شاسي NAAN21CA9AE426962 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. 3147
كليه اسناد و مدارك )برگ سبز - برگ كمپاني( يك دستگاه كاميون ايسوزو به رنگ زرد روغني مدل 1388 
و شماره موتور 701407 و شماره شاسي 12928 و شماره پاك ايران 46-665ع41 به نام احمد مهديزاده 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 124K0413701 مدل 1393 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور PARSXU7 برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ
و شماره شاسي NAAN01CA4EH121511 و شماره پاك ايران 18-312ب33 به نام مجيد بلوكي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ 405 جي ال ايكس آي 1/8 مدل 1390 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
12490209941 و شماره شاسي NAAM01CA5CE216217 و شماره پاك ايران 28-833د55 به نام 

حسين مالمير مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري سايپا تيپ 131SL به رنگ بژ متاليك مدل 1390 و شماره موتور 3967876 و شماره شاسي 
S1412290725353 و شماره پاك 57-122ج58 به نام عبدالعلي اسدي ش ش 2 محل صدور خمين نام 

پدر علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز سواري سيستم سايپا مدل 1390 تيپ 131SL به رنگ سفيد داراي شماره موتور 4104887 و شماره 
آقاشيبت  فرزند  اميدي  نام محمدرضا  به  و پاك 23-213ص45    S3412290910406)VIN( شناسايي 

گلپايگان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
مجوز حمل ساح تك لول ساخت روسيه شماره بدنه 09012809 تاريخ صدور جواز 92/4/1 به شماره 1720835 
متعلق به اينجانب علي مرادي غريبوند فرزند رحيم به شماره ملي 1960300350 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
 NAAA46AA3BG194356 )اينجانب اسمعيل كشاورز مالك خورو پيكان وانت مدل 1390 به شماره شاسي )بدنه
و شماره موتور 11490011450 و شماره پاك 962ج83- ايران 59 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني سند خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. 

بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت وسيله نقليه وانت ايسوزو تك كابين مدل 1992 به رنگ سفيد روغني و شماره نيروي انتظامي 
835ط13- ايران 69 و شماره موتور 149616 و شماره شاسي 7102693 متعلق به خانم ناهيد يوسف زاده 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري پژو آردي به شماره پاك 195د39- ايران 24 مدل 1385 به 
رنگ يشمي و شماره موتور 11784082332 و شماره شاسي 13484599 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
به  كارت 4500704698  و شماره  ملي 4500704698  به شماره  سقائي  نوراله  اينجانب  بازرگاني  كارت 
تاريخ انقضاء 1397/11/1 صادره از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايام به شماره سريال كارت 

2843279063 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو آريان 206 مدل 88 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 97-648د49 
و شماره شاسي NAAP31EG89J222042 و شماره موتور 14187045512 متعلق به كمال گنج خاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
آقاي محمد  نام  به  انتظامي 91-562س96  به شماره  زامياد مدل 1390  وانت  مالكيت خودرو  برگ سبز 
قرباني ايواتلو به شماره شاسي NAZDL104TKA041481 و شماره موتور 80037235 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت برگ سبز خودرو هيونداي سواري به شماره انتظامي 99-835ص27 به نام آقاي افشين طوري 

گيگلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
 KMHEC41CBEA639194 اينجانب افشين طوري گيگلو مالك خودروي هيونداي سواري به شماره شاسي
المثني سند  و درخواست  گم كرده  را  نقليه خود  موتور G4KEDA386389 سند فروش وسيله  و شماره 

فروش نقليه دارم.
موتور  و شماره  ايران 68-386ب38  و شماره پاك  به رنگ مشكي  پارس مدل 1390  پژو  برگ كمپاني 
12490101682 و شماره شاسي NAAN21CA2BK122505 به نام محمود نيكخواه بهرامي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
131SE مدل 1395 به شماره موتور M13/5641333 و شماره شناسايي  برگ سبز خودرو سواري پرايد 
NAS411100G3488990 و شماره انتظامي 69-762س56 به نام اسماعيل كهن نژاد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني سواري هاچ بك سيستم پژو تيپ 206TU5 مدل 1394 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
163B0167966 و شماره شاسي NAAP13FE8FJ312675 و شماره پاك انتظامي ايران 34-233ص42 

و به نام مالك غامرضا طالبيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( موتورسيكلت سيستم هيرمن تيپ 125CC-CDI به رنگ قرمز 
آلبالوئي مدل 1395 و شماره موتور 0125N2P29480 و شماره تنه N2P***125C9540726 و شماره پاك 

انتظامي ايران 569-42774 و به نام مالك علي آرپنائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و برگ كمپاني و بنچاق پرايد صبا مدل 1384 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پاك ايران 
68-553د63 و شماره موتور 1356346 و شماره شاسي S1412284702030 به نام احسان سمائي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز )شناسنامه( خودرو زامياد به رنگ آبي مدل 1389 و شماره پاك 773م38- 
ايران 24 و شماره موتور Z24-549187Z و شماره شاسي NAZPL140TBN254819 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
شاسي  شماره  و  15-943هـ98  انتظامي  شماره  به   90 مدل   405 پژو  سواري  خودروي  سبز  برگ 
NAAM11CA1BK433650 و شماره موتور 1240086724 به نام آقاي ايمانعلي كريم زاده مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اينجانب ايمانعلي كريم زاده مالك خودرو سواري پژو 405 به شماره انتظامي 15-943هـ98 و شماره شاسي 
NAAM11CA1BK433650 و شماره موتور 12490086724 به علت فقدان اسناد فروش )برگ كمپاني( 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده 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 انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو پرايد سواري دي ام هاچ بك مدل 1380 به شماره پاك 72-425س67 و 
شماره موتور 00252118 و شماره شاسي S1442280158523 به نام زهره آزاده مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت وسيله نقليه وانت ايسوزو تك كابين مدل 1992 به رنگ سفيد روغني و شماره نيروي انتظامي 
835ط13- ايران 69 و شماره موتور 149616 و شماره شاسي 7102693 متعلق به خانم ناهيد يوسف زاده 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودرو سواري تاكسي سيستم سند تيپ كار به رنگ زرد خورشيدي با نوار شطرنجي مشكي روغني مدل 
1387 به شماره موتور 12487209362 و شماره شاسي NAAC61CA89F054581 و شماره انتظامي ايران 

45-151ت19 به نام خدادمراد محمدي گوشكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز اتومبيل ريو تيپ ال اس 1500 به شماره انتظامي 124ن74- ايران 11 و شماره موتور 1005213 و شماره 

شاسي NAS61002261106973 به نام آقاي شهروز حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت هوشمند راننده به شماره 1321536 به نام كرمعلي آقاگلي كد ملي 2141049921 و كارت هوشمند 
كاميون به شماره 4238405 مربوط به كاميون بنز به شماره انتظامي 772ع51- ايران 62 در قبال پايانه هاي 

حمل و نقل مازندران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( و كارت شناسايي پژو 1600 آردي به شماره انتظامي 851ب38- ايران 72 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.

سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پرايد به شماره انتظامي 132و29- ايران 72 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي  باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو 405 به شماره انتظامي 785ب83- ايران 72 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.

شاسي  شماره  و   16 ايران  852ط42-  انتظامي  شماره  به   405 پژو  خودرو  مالك  كاكايي  اكبر  اينجانب 
NAAM01CA4FR207411 و شماره موتور 124K0623799 به علت فقدان سند كمپاني تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خورو 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.

برگ سبز خودرو وانت سايپا 151 مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 911ق22- ايران 43 و شماره موتور 
5187494 و شماره شاسي NAS451100E4926272 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

برگ سبز و سند كمپاني سواري پيكان به رنگ سفيد مدل 1377 و شماره پاك ايران 13-441ص33 و شماره 
موتور 11127733492 و شماره شاسي 0077432234 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.

سند كارخانه، سند مالكيت )برگ سبز( موتورسيكلت توريست 125 به رنگ مشكي و شماره انتظامي ايران 
628-84796 و شماره موتور 125N2D923187 و شماره شاسي )تنه( 125T9304133***N2D به 

مالكيت محمد ابراهيمي بابوكاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز، سند كمپاني و فاكتور خريد خودرو پرايد جي تي ايكس آي مدل 1386 به رنگ نقره اي متاليك و 
به   S1412286359229 ايران 13-311ي69 و شماره موتور 2043600 و شماره شاسي انتظامي  شماره 

مالكيت محمد رباني خوراسگاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد 131 به رنگ سفيد مدل 1392 و شماره پاك ايران 43-692ن48 و شماره موتور 

M13/4948060 و شماره شاسي NAS411100D1287294 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني )سه برگ سفيد( موتورسيكلت شباب 125 مدل 1393 و به شماره انتظامي ايران 628-96541 و 

شماره موتور 600618 و شماره شاسي 9300108 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل برگ سبز، سند، بيمه، پاك )كليه مدارك( خودرو تويوتا مدل 84 به شماره پاك 819ق24- ايران 65 
و شماره موتور 07082 و شماره شاسي 14940 به رنگ سفيد روغني به نام قادر بخش شهنوازي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
برگ سبز خودروي سواري سايپا 131 به رنگ نوك مدادي متاليك مدل 1393 به شماره پاك 239ق41- ايران 
95 و شماره موتور 5199985 و شماره شاسي 1034660 به نام احمد بلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي  باشد.
به شماره  به شماره پاك 22181- چابهار  به رنگ سفيد مدل 2009  اكسنت  سند خودروي سواري هيوندا 
اعتبار  از درجه  و  گرديده  مفقود  بخش خانه زائي  امام  نام  به  و شماره شاسي 478014  موتور 498742 

ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژوپارس مدل 1393 به شماره پاك 395و15- ايران 88 
و شماره موتور 124K0501635 و شماره شاسي NAAN01CAEH147354 به رنگ سفيد روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري زانتيا سيتروئن مدل 1389 به شماره انتظامي 317ق31- ايران 
17 و شماره موتور 133675 و شماره شاسي S1512288188837 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو كاميون كشنده اسكانيا مدل 2011 به شماره انتظامي 157ع36- ايران 
59 و شماره موتور DC1206I026678415 و شماره شاسي 2XLER4X20005270225 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو پارس مدل 1395 به شماره انتظامي 757ج47- ايران 
85 و شماره موتور 164B0124293 و شماره شاسي NAAN11FE3GH743736 به رنگ سفيد روغني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت پاك، برگ سبز و كارت سوخت خودروي سواري وانت زامياد مدل 1395 به شماره انتظامي 788و71- 
ايران 24 و شماره موتور Z24714910Z و شماره شاسي NAZPL140BG0447455 به رنگ آبي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
كارت هوشمند اتوبوس اسكانيا مدل 1387 به شماره انتظامي 267ع79- ايران 85 و شماره هوشمند 2901465 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 1392 به شماره انتظامي 716ج77- ايران 95 و شماره موتور 
124K0209816 و شماره شاسي NAAN01CA3DH682538 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت كاميون كشنده دانگ فنگ مدل 1395 به شماره انتظامي 937ع12- ايران 55 
و شماره موتور 1SLE3753078173047 و شماره شاسي 2NADG3DV24GH617253 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پيكان تيپ 1600 مدل 1379 و شماره انتظامي 27-914ن65 
و شماره موتور 11517901731 و شماره شاسي 79902452 به نام ابوبكر طالعي فر فرزند ابراهيم مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي  باشد. 3154
اينجانب عذرا خاني مالك پژو پارس به شماره موتور 124K044610 و شماره شاسي EH131062 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 اصغر لطفي مالك پژو 405 به شماره موتور 12483036083 و شماره شاسي 83015407 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 محمدرضا بهمني مالك پژو روآ به شماره موتور 11686060396 و شماره شاسي 61209841 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.
 BE099627 اينجانب قوچعلي كريمي گنلوئي مالك پژو 405 به شماره موتور 12490160494 و شماره شاسي
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 رحمن يوسفي مالك پژو روآ به شماره موتور 11686021920 و شماره شاسي AH089087 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 پرستو مهدويه مالك پژو 207 به شماره موتور 1529004172 و شماره شاسي BJ983167 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.
 GJ809107 165 و شماره شاسيA00044834 اينجانب سعيد كربائي خاني مالك پژو 206 به شماره موتور
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 محمدنقي اسماعيلي مالك پژو 405 به شماره موتور 12484218765 و شماره شاسي 14279164به 
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 سعيد عبدي نسب مالك سمند به شماره موتور 124K0750859 و شماره شاسي FF743443 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 سميرا گنجي مالك پژو 206 به شماره موتور 165A0119885 و شماره شاسي HJ097200 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.
برگ سبز و برگ كمپاني پژو پارس مدل 1395 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 68-814س39 و 
شماره موتور 164B0081975 و شماره شاسي NAAN11FE7GH718192 به نام مجيد سعادت طلب مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهي فقدان مدرك تحصيلي-مدارك فارغ التحصيلي اينجانب حسين ميرزايي بابايلو فرزند عزيزاله به شماره 
شناسنامه 32912 صادره از تهران در مقطع كارداني رشته الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي اسامشهر با 
شماره 0911681 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد. از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسامي واحد اسام شهر به نشاني، اسامشهر شهر، ميدان نماز، خيابان صياد شيرازي، دانشگاه آزاد 

اسامي واحد اسام شهر ارسال نماييد.
برگ سبز سواري پرايد سبز زيتوني به شماره پاك 451 ص 15 ايران 15 به نام محمود امن زاده به شماره 
شناسنامه 700  به شماره موتور 2375066 و شماره شاسي s1412287738518 مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط است.

نكته

احتمال تکرار همه پرسي برگزيت 
بخش سياسي خارجي

"برگزيت" همچنان به عبارتي مجهول و چند پهلو در معادات سياسي 
انگليس تبديل شده است. پيچيده سازي پروسه خروج انگليس از اتحاديه 
اروپا، اقدام مشترکي است که از سوي دولت ترزا مي و مقامات اروپايي 
صورت گرفته است. به صورت همزمان، دولت انگليس با تبليغات 
صدد  در  است،  داده  صورت  برگزيت  عليه  که  اي  گسترده   منفي 
را  برگزاري همه پرسي احتمالي دوباره، زمينه  تا در صورت  است 
شاهد  بهتر،  عبارت  به  نمايند.  فراهم  راي شهروندان  تغيير  جهت 
نوعي مهندسي افکار عمومي در قبال پديده برگزيت از سوي مقامات 

انگليسي و اروپايي هستيم. 
طي روزهاي اخير، برخي رسانه هاي غربي از گزينه اي به نام "تکرار 
همه پرسي برگزيت" به عنوان يک گزينه محتمل ياد مي کنند! گزينه 
اي که تا قبل از اين، مقامات انگليسي از جمله ترزا مي نخست وزير 
اين کشور سعي داشتند آن را کاما منتفي بدانند.چنانچه خبرگزاري 
فرانسه گزارش داده است، با توجه به افزايش عدم اطمينان عمومي 
نسبت به تاشهاي نخست وزير انگليس براي نهايي کردن توافق با 
اروپاي واحد، احتمال برگزاري همه پرسي دوم در خصوص برگزيت 

در اين کشور افزايش يافته است.
بنابر اعام خبرگزاري فرانسه، وجود موانعي بزرگ در مسير تصويب توافق 
 ترزا مي و سران اروپا بر شدت اين روند دامن زده است. زمان بندي هاي 
صورت گرفته در اين توافق تا پيچيدگي هاي قانوني و ضمانتهاي 
اجرايي ،جملگي کار را براي طرفين در اجرايي ساختن توافق سخت 
کرده است. ضمن آنکه احتمال دارد اعضاي پارلمان به توافق مدنظر 

ترزا مي در اين خصوص راي منفي دهند. 
اگرچه در ظاهر ترزا مي سعي مي کند قانونگذاران پارلمان را براي 
دادن راي مثبت به اين توافق قانع نمايد، اما نه تنها عضاي حزب 
کارگر در پارلمان، بلکه برخي اعضاي حزب محافظه کار نيز با اين 
توافق مخالف بوده و آن را بسيار ضعيف و بر خاف منافع انگليس 
قلمداد مي کنند. برآوردهاي عمومي اين است که پارلمان انگليس 

طرح مدنظر مي و مقامات اروپايي را در نهايت تصويب نکند. 
در اين ميان، طرفداران و حاميان جنبش "راي مردم" که اين روزها در 
انگليس و بر سر موضوع برگزيت فعال شده اند، بر اين باورند که راي 
منفي پارلمان زمينه ازم را براي برگزاري يک همه پرسي جديد در 
خصوص برگزيت هموار مي کند.اين موضوع نه تنها بر خاف خواسته 
ترزا مي و سران حزب محافظه کار نيست، بلکه در خفا با حمايت 
 آنها همراه خواهد شد. همگان نسبت به تبليغات منفي دولت ترزا 
مي در قبال برگزيت در طي سال هاي 2016 تا کنون آگاه هستند. 
پس از اينکه شهروندان انگليسي در سال 2016 ميادي راي به خروج 
از اتحاديه اروپا دادند، دو حزب کارگر و محافظه کار ) به عنوان دو 
حزب سنتي انگليس( از هيچ کوششي در راستاي تغيير آراي عمومي 
در اين خصوص دريغ نکردند. نقش آفريني فعال افرادي مانند توني 
بلر نخست وزير اسبق انگليس در پشت پرده اين ماجرا، نشان دهنده 

همين مسئله است. 
حاميان کمپين "راي مردم" در حال حاضر مشغول جلب آراي عمومي 
براي برگزاري همه پرسي دوباره در خصوص برگزيت هستند. طرفداران 
اين کمپين معتقدند که رد شدن طرح ترزا مي توسط پارلمان، بهترين 
فرصت براي برگزاري اين همه پرسي محسوب مي شود. از سوي ديگر، 
ترزا مي که قصد ندارد به عنون ناقض راي مردم در همه پرسي سال 
2016 شناخته شود، سعي دارد در ظاهر با برگزاري همه پرسي مجدد 
مخالفت کند اما در نهايت بازي وي به گونه اي تنظيم شده است 
که به سود طرفداران بقاي انگليس در اروپا تمام شود. مقامات حزب 
کارگر به رهبري جرمي کوربين نيز با برگزاري همه پرسي دوباره در 
 خصوص برگزيت موافق هستند و رسما از ين موضوع حمايت کرده اند. 
موافقت  دو حزب رقيب انگليس با اين موضوع، زمينه را جهت تحقق 

نهايي آن فراهم ساخته است. 

خبر
وال استريت ژورنال:

 مدير سيا  براي گزارش درباره قتل 
خاشقجي در کنگره حاضر مي شود

يک روزنامه آمريکايي خبر داد که مدير سازمان اطاعات مرکزي آمريکا در کنگره 
حاضر مي شود و درباره قتل روزنامه نگار منتقد سعودي گزارش خواهد داد.به 
گزارش خبرگزاري تسنيم ، روزنامه آمريکايي وال استريت ژورنال گزارش داد که 
"جينا هاسپل" مدير سازمان اطاعات مرکزي آمريکا روز سه شنبه در نشست 

کنگره حاضر خواهد شد و اطاعات سازمان خود درباره نقش عربستان در قتل 
"جمال خاشقجي" را ارائه خواهد کرد. وي در حالي در کنگره حاضر مي شود 

که سناتورها به شدت از وي به دليل عدم حضور در جلسه اي که هفته پيش 
دراين باره برگزار شد انتقاد کردند.سنا و سازمان اطاعات مرکزي آمريکا هنوز به 
درخواست ها درباره صحت حضور هاسپل در کنگره پاسخي نداده اند.هفته پيش 
"جيمز ماتيس" وزير دفاع و "مايک پمپئو" وزير امور خارجه آمريکا در کنگره 

حضور يافتند تا به سناتورها درباره نقش عربستان در قتل خاشقجي و همچنين 
جنگ يمن گزارش دهند. اين دو مقام آمريکايي تاش کردند تا مانع از آن شوند 
که سناتورها طرح پايان حمايت نظامي آمريکا از عربستان در جنگ يمن را به 
راي گذاري عمومي در کنگره بگذارند اما تاش آنها ناکام ماند و سناتورها راي به 

ارائه اين طرح در کنگره براي راي گيري عمومي دادند.

عضو شوراي مرکزي حزب اه در گفت و گو با رسالت:
 ائتاف سازي عليه ايران 
محکوم به شکست است

اياات متحده آمريکا و   عضو شوراي مرکزي حزب اه تاکيد کرد: تاش 
متحدانش براي ايجاد ائتاف منطقه اي عليه ايران محکوم به شکست است 
و راه به جايي نخواهد برد. "شيخ حسن بغدادي" در گفت و گو با خبرنگار 
رسالت اظهار کرد:"اياات متحده آمريکا و متحدان منطقه اي آن مي خواهند 
عليه ايران ائتاف ايجاد کرده و به اين کشور ضربه بزنند. اين در حالي است 
که آنها محکوم به شکست هستند. تجربه شکست آنها در سوريه، عراق، لبنان 
و فلسطين اين مسئله را به خوبي  اثبات مي کند. شکست رژيم صهيونيستي 
در مقابل حماس و متعاقبا حزب اه شکست سختي را پذيرفت. شکستي که 
در مقياسي کان تر، در خصوص کل طرح هاي منطقه اي آمريکا و رژيم 
صهيونيستي نيز به وقوع خواهد پيوست."عضو شوراي مرکزي حزب اه در 
ادامه افزود:"اياات متحده آمريکا در صدد است طرح هايي مانند معامله قرن را 
در فلسطين اجرايي کند، اما اين طرح نيز در نهايت راه به جايي نخواهد برد. به 
طور کلي، اگر جمهوري اسامي ايران در منطقه حضور نداشت، شاهد تجزيه 
منطقه و حتي کشورهايي مانند عربستان بوديم. در سال 2003 ميادي، اياات 
متحده با هدف تجزيه منطقه جنگ عراق را آغاز کرد اما رسيدن به اين هدف 

خطرناک ناکام مانده است. "

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760323056000348 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قشم تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضي آقاي فهد قنبري رمكاني فرزند محمد با شماره ملي 3459730692 و به شماره شناسنامه 875 
صادره از قشم در يك باب خانه به مساحت 120 مترمربع برابر سند 24196 مورخ 1351/09/22 تنظيمي 
دفترخانه 6 رفسنجان واقع در رمكان خريداري از مالك رسمي آقاي علي رجستري فرزند محمد محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/14 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26 

د ش: 97/9/14

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  موضوع  اول  هيات  راي شماره 139760323056000350  برابر 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قشم تصرفات مالكانه 
بامعارض متقاضي آقاي فهد قنبري رمكاني فرزند محمد با شماره ملي 3459730692 و به شماره 
شناسنامه 875 صادره از قشم در يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 2000 مترمربع برابر سند 24196 
مورخ 1351/09/22 تنظيمي دفتر 6 رفسنجان واقع در روستاي رمكان خريداري از مالك رسمي 
آقاي علي رجستري فرزند محمد محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/14 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26 

د ش: 97/9/14

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760323056000347 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قشم تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضي آقاي فهد قنبري رمكاني فرزند محمد با شماره ملي 3459730692 و به شماره شناسنامه 
875 صادره از قشم يك قطعه باغ به مساحت 4700 مترمربع برابر سند 24196 مورخ 1351/09/22 
واقع در رمكان خريداري از مالك رسمي آقاي علي رجستري فرزند محمد محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/14 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/26 

د ش: 97/9/14

دفتر ازدواج 41 و طاق 5 قشم
آقاي سيدمهدي حسيني زهرائي فرزند سيدعلي مجهول المكان، پيرو 
به علت عدم حضور  تفاهم  روزنامه  انتشار مورخ 1397/8/20 در 
جنابعالي طاق همسر شما با وكالت شعبه اول دادگاه خانواده عمومي 
حقوقي قشم به نوع طاق بائن از نوع خلع به شماره ترتيب 825 به 

تاريخ 1397/9/10 ثبت گرديد.
جهانگير اسماعيلي طبلي - سردفتر ازدواج 41 و طاق 5 قشم

تاريخ انتشار: 97/9/14
د ش: 97/9/14

عزيز بهرامي - رئيس ثبت اسناد و اماك قشم

عزيز بهرامي - رئيس ثبت اسناد و اماك قشم



»

سردار رحيمي:
 دستگيري۴۰۰ 

 دال ارز
  به فعاليت داان 

پايان داد

اجتماعي چهارشنبه 14 آذر 101397
27 ربيع ااول 1440-5 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9375

بخش اجتماعي: فرمانده انتظامي تهران بزرگ با اعام پايان فعاليت داان ارز درپايتخت، 
گفت: با اقدامات پليس پس از۳۰ سال داان ازچهار راه استانبول، خيابان منوچهري وفردوسي 
جمع آوري شدند. به گزارش خبرنگارما، سردارحسين رحيمي درحاشيه طرح رعد۱۹ درجمع 
خبرنگاران، افزود: ازابتداي آغازطرح برخورد با داان سکه وارزبيش از 4۰۰ نفرازاين افراد توسط 
پليس دستگيرشدند که۹۳ نفرازآ نها که حساب هاي نجومي داشتند به زندان افتادند. وي با بيان 
اينکه پليس توانست با تاش شبانه روزي پس از۳۰ سال داان ارزي را ازمعابرپايتخت مانند 
چهارراه استانبول، سبزه ميدان وسايرمکان هايي که اين افراد فعال بودند، جمع آوري کند، تاکيد 
کرد: رئيس پليس پايتخت با اشاره به نظارت پليس بر صرافي ها نيز گفت: درچند روزگذشته 
سوي بانک مرکزي۶۰ صرافي غيرمجازوفاقد مجوزازبه پليس معرفي شده است، ما چند روزبه 
اين صرافي ها مهلت داديم تا نسبت به دريافت مجوزهاي ازم اقدام کنند ودرغيراين صورت 

 اين صرافي ها پلمب خواهند شد. فرمانده انتظامي تهران بزرگ درادامه گفت: درطرح رعد هم 
۶ باند قاچاق کاا متاشي شد که ارزش اموال مکشوفه۱۶ ميليارد و۸۱۰ ميليون تومان بوده 
است. همچنين ۱۷ کيلومواد مخدر کشف شده است ودراين راستا۱۹۳ نفرخرده فروش مواد 
مخدردستگيرشدند.وي ادامه داد: دراين طرح۳۷۰ معتاد متجاهرجمع آوري شدند وچهارباند 
مواد مخدرمتاشي شد.سردار رحيمي افزود: دراين طرح۲۵4 حکم قضائي به مرحله اجرا 
درآمد و۳۹ نفرازمحکومان فراري دستگيرشدند.فرمانده انتظامي تهران بزرگ با تاکيد براينکه 
نبايد مردم را دو بار جريمه کرد، گفت: کساني که وارد محدوده ترافيک مي شوند، يک بارتوسط 
پليس اعمال جريمه مي شوند،اما يک قانون درشوراي شهرتصويب شده است، مبني براينکه 
خودروهايي که وارد محدوده طرح ترافيک مي شوند، دوباربايد جريمه شوند. من نمي دانم 

مبناي اين قانون چيست و مردم براي يک تخلف نبايد دوبارجريمه شوند.

خبر
رئيس كميسيون عمران مجلس: 

طرح استيضاح وزير علوم تقديم 
هيئت رئيسه مجلس شد

رئيس کميسيون عمران مجلس از تقديم طرح استيضاح وزيرعلوم 
به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسامي خبر داد. محمدرضا رضايي 
کوچي نماينده مردم جهرم و رئيس کميسيون عمران مجلس شوراي 
اسامي درگفت وگو با فارس، اظهار داشت: طرح استيضاح منصور 
غامي وزير علوم،  تحقيقات و فناوري اطاعات تقديم هيئت رئيسه 
مجلس شوراي اسامي شد. وي افزود: براي اين طرح نزديک صد امضا 
جمع  آوري شده و در حال حاضر روال قانوني خود را طي مي کند. 
رضايي با بيان اينکه اين طرح داراي ۱۰ محور است، ادامه داد: از 
جمله محورهاي مهم اين طرح به ضعف مديريتي، انتصابات ضعيف 
در برخي دانشگاه ها و عدم نگاه به توسعه دانشگاه ها مي توان اشاره 
کرد.  رضايي کوچي حذف برخي دانشگاه ها و تجميع دانشگاه هاي 
مؤثر را از جمله ديگر محورهاي استيضاح غامي خواند و گفت: 
اين طرح که به تازگي تهيه شده است، در حال جمع آوري امضا 

براي ادامه روند آن است. 

نايب رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران:
فشارهزينه ها را ازدوش کارگران برداريد

نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران گفت: واقعيت تلخ اين 
است که شرايط زندگي بسياري ازکارگران که حداقل بگيرند به قدري سخت 
ودشوارشده که ديگرتوان ادامه زندگي ندارند وبايد فشارهزينه ها ازدوش 
امروزمراجعات  ايسنا گفت:  ناصرچمني درگفت وگوبا  برداشته شود.  آنها 
مکرر کارگران را شاهد هستيم که ازافزايش قيمت ها وافت شديد قدرت 
معيشت به ما پناه مي آورند، لذا اميدواريم با توجه به نظرمثبت وزيرکاروتاش 
نمايندگان کارگري، ترميم دستمزد جامعه کارگري تا قبل ازپايان سال 
اتفاق بيفتد. وي با اشاره به برگزاري جلسه شوراي عالي کارگفت: با توجه 
به نامه نگاري نمايندگان کارگري درجلسه اول شوراي عالي کارودرخواست 
تشکيل جلسه اي منحصرا براي بررسي دستمزد کارگران، انتظارما اين بود 
که جلسه بعدي شورا تنها با محوريت ترميم مزد کارگران تشکيل مي شد.

چمني ادامه داد: درنامه اي که به شکل کتبي درجلسه شوراي عالي کار 
ارائه شد، درخواست کرديم که صرفا يک جلسه به موضوع دستمزد کارگران 
وبررسي ابعاد آن اختصاص داده شود. برابرآيين نامه شوراي عالي کاراگرسه 
نفرازاعضاي کارگري يا کارفرمايي شورا درخواست تشکيل جلسه بدهند مانعي 

ندارد ولي متاسفانه توجهي به اين خواسته قانوني نشده است.

مديركل بهزيستي استان تهران عنوان كرد:
نگاه معيوب وزارت بهداشت و بهزيستي به ايدز

مديرکل بهزيستي استان تهران گفت: نگاهي که درسازمان بهزيستي 
و وزارت بهداشت نسبت به بيماري ايدز وجود دارد، نگاهي معيوب 
است. به گزارش فارس ،داريوش بيات نژاد با بيان اينکه نگاهي که 
درسازمان بهزيستي و وزارت بهداشت نسبت به بيماري ايدزوجود 
دارد، نگاهي معيوب است، گفت: اساسي ترين اقدام تغييرنگرش 
وکارامورفرهنگي است.وي با بيان اينکه بيماري ايدزمي  تواند دايل 
متعددي داشته باشد ونمي توان فرد را به طورقطعي مقصردانست، 
افزود: اين افراد بخشي ازجامعه واعضاي خانواده ما هستند.بيات نژاد 
گفت: بخشي ازاين تقصيربه دليل عدم آگاهي است. ۹۰درصد ابتا 
به دليل شرايط وساختارمحيط اجتماعي است.مديرکل بهزيستي 
استان تهران افزود: درفرهنگ ونگاه مان بايد تغيير ايجاد کنيم ودرکنار 
اقدامات تخصصي بايد کارفرهنگي وتغييرنگرش نيزبه طورجدي درهمه 
دستگاه ها دنبال شود.بيات نژاد مهم ترين مشکل اين بيماران را انگ 

اجتماعي، اشتغال وهزينه هاي درمان دانست.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي كاسه 9503771

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 63/60 مترمربع قطعه يك تفكيكي واقع در سمت غرب 
طبقه همكف بلوك 9 به پاك شماره 31461 فرعي از 4678 اصلي مفروز از پاك 17388 فرعي از اصلي 
مذكور واقع در بخش 7 تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك 
آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن محدود به حدود: شماا ديوار و پنجره به محوطه مشاعي شرقا در سه 
قسمت كه قسمت دوم آن جنوبي است اول ديوار مشترك با مسكوني مجاور دوم و سوم درب و ديوار 
به راه پله مشاعي جنوبا ديوار و پنجره به محوطه مشاعي غربا ديوار به محوطه مشاعي كف روي عرصه 
و سقف مشترك است كه ذيل شماره 12371 صفحه 86 دفتر اماك جلد 94 به نام طلعت كاغذي ثبت 
و صادر و تسليم شده است و به موجب سند رهني 56041-94/8/9 دفتر 456 تهران در رهن بانك دي 
قرار گرفته كه به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور اجرائيه تحت شماره 9503771 شده است و برابر 
نظريه مورخ 96/3/9 كارشناس رسمي دادگستري توصيف اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق 
واقع است در تهران انتهاي خيابان 17 شهريور خيابان رستگاري مقدم شهرك سجاديه بلوك 44 پاك 
2 سمت غربي طبقه همكف و مورد ارزيابي در ساختمان داراي 4 طبقه دو واحدي با كاربري مسكوني 
مي  باشد ضمنا نماي ساختمان سيمان و قدمت ساختمان حدود 40 سال مي باشد. آپارتمان داراي هال 
و پذيرايي و دو اتاق خواب مي باشد پوشش كف آپارتمان سراميك،  آشپزخانه اپن و كابينت ام دي اف، 
گرمايش بخاري گازي و سرماش واحد كولر آبي مي باشد. ضمنا آپارتمان داراي انشعاب برق و انشعاب 
آب و گاز مشترك مي باشد و به مبلغ 900/000/000 ريال )نهصد  ميليون ريال( ارزيابي شده است و جهت 
وصول طلب بانك و حقوق دولتي كاسه فوق الذكر در روز شنبه مورخ 97/10/1 از ساعت 9 الي 12 ظهر 
در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي استان تهران واقع در چهارراه حقاني )جهان كودك( ساختمان 
معاونت اجراي اسناد رسمي سالن مزايده از طريق مزايده حضوري به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ 
900/000/000 ريال )نهصد ميليون ريال( شروع و به بااترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد 
شد شركت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش كا نقدي است چنانچه روز تعيين شده با 
تعطيل رسمي مصادف گردد روز بعد از تعطيل جلسه مزايده در همان ساعت و مكان تشكيل خاهد شد 
طالبين و خريداران مي توانند جهت شركت در مزايده در وقت مقرر با ارائه چك تضمين شده بانك ملي 
به مبلغ پايه مزايده در جلسه مزايده شركت نمايند ضمنا بدهي هاي مربوط به آب، برق گاز اعم از حق 
انشعاب و اشتراك و مصرف و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره كه رقم قطعي آنها براي اين 
اداره معلوم نشده به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند انتقال موكول به ارائه مفاصاحسابهاي دارايي 

و شهرداري و... خواهد بود. مورد مزايده با توجه به اعام بستانكار بيمه مي باشد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي - نقيبي

م الف: 18513 د ت: 97/9/14  تاريخ انتشار: 97/9/14 

آگهي اباغ اجرائيه طبق ماده 18 
آيين  نامه اجراي مفاد اسناد رسمي

بدينوسيله به آقاي جمشيد سجده ساكن 
شمس آباد خ ريحاني صباح شرقي پ 95 
اباغ مي شود كه وحيد گل دهي براي وصول 
مبلغ 2/920/000/000 ريال بابت چك شماره 
24503148 و 24503149 و 24503147 و 
24503146 عهده بانك سامان ميدان ملت عليه 
شما اجرائيه صادر نموده كه پرونده اجرايي 
به كاسه 9603001 در اين اداره تشكيل شده 
و طبق گزارش مورخ 96/8/3 مامور اباغ 
اداره پست اباغ اجرائيه به شما به دليل 
عدم شناسايي محل اقامتتان ميسر نشده 
است و بستانكار هم اعام نموده نمي تواند 
شما را جهت اباغ واقعي معرفي نمايد لذا به 
تقاضاي بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه 
اجرا از تاريخ انتشار اين آگهي كه روز اباغ 
اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف بيست 
روز نسبت به پرداخت بدهي خود ننمائيد 

عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي 
تهران - شبيبي

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18519 د ت: 97/9/14 

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم/آقاي معصومه جلولي اصالتا با تسليم استشهاديه گواهي امضا به شماره 75703-97/9/10 دفترخانه 
343 تهران تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نموده و مدعي است سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه 
آپارتمان به مساحت 60 مترمربع پاك 12308 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزا شده 4889 فرعي واقع 
در بخش ده تهران ذيل ثبت 7521 صفحه 28 دفتر 2/9 به شماره چاپي 945479 به نام سيدحبيب 
هاشمي ثبت و صادر شده سپس برابر سند قطعي 157831 مورخ 95/5/27 دفترخانه 343 تهران به 
معصومه جلولي انتقال يافته است به علت جابجايي مفقود گرديده لذا مراتب در اجراي تبصره يك ماده 
120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به 
آن و يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين اداره تسليم نمايد تا مورد رسيدگي قرار 
گيرد بديهي است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضي واصل نگردد المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسليم مي شود.
عبدالرضا شاكري - مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملك رودكي تهران

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18523  د ت: 97/9/14 

آگهي اباغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي 
مفاد اسناد رسمي

بدينوسيله به آقاي يوسف امامعلي زاده فرزند 
گل حسين به نشاني سوپر 3 پ 16 اباغ مي شود 
كه آقاي مجتبي مشهدي ابراهيم صواف جهت 
به شماره  برگشتي  فقره چك   2 وصول طلب 
875691: 1396/02/10به مبلغ 258/000/000 ريال 
و چك شماره 569393: 1395/04/20 به مبلغ 
340/000/000 ريال به عهه بانك صادرات شعبه 
فردوسي شمالي عليه شما اجرائيه صادر و پرونده 
به كاسه 9704209 در اين اداره تشكيل شده 
و با توجه به عدم شناسايي آدرس شما در متن 
سند، اباغ قانوني به شما ميسر نبوده و بستانكار 
هم اعام نموده نمي تواند آدرسي از شما را جهت 
اباغ واقعي معرفي نمايد. لذا به موجب تقاضاي 
بستانكار 14039743: 1397/09/07 و طبق ماده 
18 آيين  نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهي كه 
روز اباغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف 
بيست روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام 

ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
رئيس اداره چهارم اجرا - شبيبي

د ت: 97/9/14  تاريخ انتشار: 97/9/14 
م الف: 18533

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760301078001355 مورخ 97/8/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك يافت آباد تهران تصرفات مالكانه بامعارض 
متقاضي آقاي نصراله صفائي فرزند نصرت اله به شماره شناسنامه 14 صادره از ابهر در ششدانگ يك قطعه زمين با 
بناي احداثي در آن به مساحت 107/30 مترمربع در قسمتي از پاك 1235 فرعي از 2 اصلي مفروز و مجزي شده 
از پاك اصلي مذكور واقع در بخش 12 تهران خريداري از مالك رسمي خانم ثمن گل عبداله محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
غامرضا غضنفري - رئيس ثبت اسناد و اماك يافت آباد
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باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

ادامه از صفحه اول
آن هم در شرايطي که بسياري از دستگاه ها با منابع 
اعتباري محدود از پرداخت حقوق کارکنان خود ناتوانند. 
هيئت وزيران چگونه بدون درنظر گرفتن اعتباري 
مشخص، مسئوليت پرداخت حق بيمه ايثارگران شاغل 

را به ساير دستگاه ها محول کرده است؟ 
بنياد شهيد چرا در قبال اين مسئله سکوت اختيار 
کرده، اگر اين مسئله مربوط به محدوديت هاي اعتباري 
اين نهاد است بايد پرسيد چرا در ماه هاي ابتدايي 
سال براي اين مهم تدبيري انديشيده نشد؟ منابع آگاه 
پاسخ اين پرسش ها را به روزنامه رسالت داده اند 
و مدعي هستند، اعتبارات درماني در جاي ديگري 
اي  بخشنامه  دولت  علت  همين  به  و  شده   هزينه 
را ارسال کرده تا هزينه هاي درمان از طريق دستگاه 
هاي محل خدمت پرداخت شود. آنان بر اين باورند که 
فهم و استنباط درستي از مفهوم ايثارگري در جامعه 
و ميان مسئوان وجود ندارد و حتي ترديد دارند از 
اينکه متوليان امر، معناي لغوي اين واژه را هم به 
درستي بدانند. درباره معناي لغوي ايثار در لغت نامه 
دهخدا آمده است: »برگزيدن يعني منفعت غير را بر 
مصلحت خود مقدم داشتن و اين کمال درجه سخاوت 
است. ديگري را در رساندن به منفعت و دفع مضرت بر 
خود مقدم داشتن و آن نهايت برادري است.« قريب 
۳۰ سال گذشته اما به قدر اين معنا و مفهوم اقدامي 

صورت نپذيرفته است. 
م-ح از جمله ايثارگراني است که وقتي مي خواهد 
 براي بيان دغدغه هايش با روزنامه رسالت صحبت کند، 
»بيش از ده بار با ترس و لرز تکرار مي کند که تو 
را به خدا نامي از من نبريد و فايل صوتي ام را در 
جايي منتشر نکنيد، وگرنه همين کمک هاي گاه و 
بي گاه درمان را هم قطع مي کنند.« واقعا ما چه 
کرده ايم که ايثارگر ما اين گونه از مسئولين کشور، 

نگران است؟
وقتي مي پرسم آيا نگران بخشنامه اخير دولت نيستيد؟ 
پاسخ مي دهد: »چرا اما صداي ما را کسي نمي شنود. 
حداقل بنياد شهيد نبايد اجازه اين کار را مي داد. بنياد 
تاجي به سر جانبازان نزده و نمي زند، مثا قيمت 
يک قلم کااي پزشکي ما در بازار دو ميليون تومان 
است که بنياد تنها ۲۰۰ هزار تومان آن را پرداخت 
امور  باشد  قرار  اگر  اما  بپردازد.  اگر  تازه  کند.  مي 
درماني به دستگاه هاي دولتي سپرده شود، وضعيت 
بدتر هم خواهد شد.« همسر يکي از جانبازان هم مي 
گويد:»منزلم فقط ۵ دقيقه تا بنياد شهيد فاصله دارد اما 
سال هاست که وارد آنجا نشده ام چون بنيادي ها آنقدر 
 براي هزينه هاي درمان سر مي دوانند که آدم خسته 
مي شود. آقايان مسئول فقط وقتي کارشان گير مي 
و عکس  آيند  مي  بازماندگان جنگ  به سراغ  کند 
يادگاري مي گيرند. بعد ديگر آنان را به ياد هم نمي 
آورند. با بخشنامه اخير دولت هم اتفاق خاصي نمي 
افتد. قبل از اين بنياد مي گفت اعتبار ندارم و براي 
پرداخت امروز و فردا مي کرد، بعد از اين هم خيلي 
راحت دستگاه ها از زيربار تعهدات بيمه اي و هزينه 

هاي درماني شانه خالي مي کنند.«
 يکي از همسران ايثارگر هم حاضر به مصاحبه نمي شود. 
مي گويد: » ما نااميديم. مي دانيم گزارش رسانه ها 
گره کار ما را باز نمي کند. بعيد مي دانم مسئوان از 
مشکات بي اطاع باشند اما خيلي راحت با ارسال 
بخشنامه، بنياد شهيد را از پرداخت بيمه و هزينه 

هاي درمان معاف مي کنند.«
با بغض مي گويد: »ما در شمار از ياد رفتگانيم... اينجا 
بازماندگان جنگ هيچ سهمي از زندگي ندارند ولي 

در کشورهاي ديگر اينگونه نيست!«
* وضعيت درماني آسيب ديدگان جنگ در ساير 

كشورهاي جهان
 درجوامع مختلف به تناسب برخورداري از امکانات، 
ساز و کارهاي مشخص و شفافي براي امور درماني 
 بازماندگان جنگ در نظر گرفته مي شود. بررسي ها 
تامين  براي  آمريکا  دولت  که  دارد  آن  از  حکايت 
مراقبت هاي پزشکي و هزينه هاي درماني سربازان 
بازگشته از جنگ هاي عراق و آمريکا مبلغ يک تريليون 
دار را تا 4۰ سال آينده در نظر گرفته و ظرف ۱۰ 
سال بالغ بر ۳۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دار براي 
معلولين جنگ هاي  تجهيزات  و  پزشکي  تسهيات 
افغانستان و عراق هزينه کرده است. در کانادا هزينه 
درمان و بهداشت مجروحان جنگي و خانواده هايشان 
رايگان است و اگر فرد آسيب ديده در جنگ براي 
استفاده بهتر از امکانات درماني به کشوري ديگر سفر 
کند، هزينه هاي محل اقامت، خوراک، حمل و نقل و 
پارکينگ شخص يا همراهان او به عهده ارتش است. 
امتيازات  از  هم  اتريش  در  جنگي  ديدگان  آسيب 
خاصي نظير کمک هزينه پرستاري، بيمه و خدمات و 
 دريافت غرامت اجتماعي بهره مند هستند. آلمان هم 
به عنوان کشوري که در جنگ جهاني دوم نقش داشته، 
داراي تعداد بي شماري از بازماندگان جنگي است و 

همه آنان از هزينه هاي درمان معاف اند. 
يوسف مجتهد که پيش از اين معاون حقوقي شوراي عالي 
انجمن هاي ايثارگران بوده، به روزنامه رسالت مي گويد: 
 »خاف سايرکشورهاي جهان، بنياد شهيد به صورت محدود 
هزينه هاي درماني جانبازان، ايثارگران و آزادگان را 
مي پردازد، اوايل انقاب و در دوران دفاع مقدس که 
وضعيت درمان بهتر از شرايط فعلي بود، تسهيات 
بيشتري در اختيار اين افراد قرار مي گرفت اما در 

حال حاضر وضعيت بدتر شده است.«
وي صراحتا بر اين نکته تاکيد مي کند که »مديريت 
بنياد در اداره چنين تشکل بزرگي ناتوان است و در 

راهبردها و سياستگذاري ها عملکرد خوبي نداشته 
است، سازماني که برحسب شرايط سياسي مسئولينش 
تغيير کنند، وضعيتش بهتر از اين نمي شود. بنياد 
سازماني با خدمات تخصصي است و جانبازان وضعيت 
خاص داشته و اغلب در سنين کهولت قرار دارند اما 
متاسفانه نه تنها مطالعات ازم صورت نمي گيرد بلکه 
از تجارب ساير کشورها براي آسيب ديدگان جنگي 
استفاده نمي شود و حتي بيمه هاي آنان را به دوش 

دستگاه هاي دولتي مي اندازند.«
البته محدوديت منابع را هم نمي توان در اين چرخه 
ناديده گرفت و به همين علت تمامي خدماتي که به 
جامعه ايثارگري، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا 
ارائه مي شود، ناقص است و حق مطلب باتوجه به 
تاييد  مجتهد ضمن  نمي شود.  ادا  قوانين مصوب، 
محدوديت هاي اعتباري بر اين مسئله اذعان دارد 
که محدود بودن اعتبارات دليل کافي نيست ضمن 
بازنمي  بنياد شهيد  به  تنها  نيز  اينکه همه مسائل 
گردد و دولت و مجلس هم مقصرند. در واقع هر سه 
ندارند. ضعف مجلس  مسئوليت  احساس  مجموعه 
در عدم نظارت بر قوانين و تصويب نکردن قوانين 
کارشناسي و تخصصي و از سوي ديگر عدم نظارت 
ساير نهادهاي نظارتي و نبود توان در رئيس بنياد 

شهيد، چالش ها را صدچندان کرده است. 
*فهم درستي از درمان ايثارگران و جانبازان 

وجود ندارد
تا پيش از تجميع نهادهاي ايثارگري؛ مجموعه بنياد شهيد، 
بنياد جانبازان و ستارگان در دولت حضور نداشتند اما 
بعد از تجميع، رئيس بنياد، معاون رئيس جمهور و عضو 
هيئت دولت است، اين مسئله انتظارات را از مجموعه بنياد 
 شهيد باا برده بنابراين وقتي موضوع درمان و بيمه مورد 
سهل انگاري قرار مي گيرد، اميدواري جاي خودش را 
به دلسردي و نااميدي مي دهد. رايزني ها و مذاکرات 
بنياد با دولت مي توانست شرايط را به گونه اي ديگر 
رقم بزند. در حالي که اين امر محقق نشده است. مجتهد 

تصريح مي کند: رئيس فعلي بنياد شهيد نمي تواند 
به خوبي از حقوق ايثارگران دفاع کند وگرنه نبايد 
با مصوبه هيئت وزيران، مسئله درمان ايثارگران در 
وسط سال به دستگاه هاي محل خدمت محول مي 
شد، اين امر نشان مي دهد فهم درستي از درمان 
ايثارگران و جانبازان وجود ندارد و آقايان دقيقا نمي 

دانند چه وظيفه اي برعهده دارند.«
مي گويند، تغييرات دائم و مستمر در روش هاي درماني 
نشانگر اين است که بنيادي ها و دولت هنوز به نتيجه 
شفافي در حوزه درمان جامعه ايثارگري نرسيده اند و 
از سوي ديگر همواره سيکل معيوبي طي شده و آنان 
که بر سرکارند بيش از اينکه دغدغه ايثارگر را داشته 
باشند، دغدغه حقوق هاي کان و قدرت سياسي 
خود را دارند. مجتهد مي گويد: »تغييرات و روش 
هاي متعدد درماني نشان مي دهد، آقايان براساس 
سايق و نظرهايي که در بنيادشهيد و دولت قدرت 
مي گيرد، اقدام به تصميم گيري مي کنند و اساسا 
مسئله کارشناسي در بخش درمان حاکم نيست به 
همين علت همواره يکي از مشکات را کمبود اعتبار 
مي دانند و مدام از نبود منابع مي نالند و هنوز آقايان 

به بيمه بدهکارند.«
صاحب نظران مي گويند، بنياد شهيد حياط خلوت 
مديران است و بخش هاي اقتصادي همواره به حوزه 
هايي که کار خدماتي مي کنند، وارد مي شوند و صرفا 
با عضويت در هيئت مديره حقوق و پاداش دريافت مي 
نمايند. درحالي که وضعيت مديران قديم بنياد همانند 
وضع ايثارگران بود. آن زمان وقتي حقوق جانبازان 
پرداخت نمي شد، حق و حقوق پرسنل را هم پرداخت 
نمي کردند اما اکنون اين طور نيست و مديران به 
دنبال منافع خود و دريافت سهم و پاداش بيشتري 
هستند، بنابراين براي آنها چندان اهميت ندارد که 

مسئله درمان و بيمه ايثارگران چه خواهد شد. 
مجتهد با تاييد اين مسائل، علت بروز و ظهور مشکل 
در بنياد شهيد را غيرنهادي بودن آن توصيف کرده 

و توضيح مي دهد: »در نهادهاي ايثارگري بايد حتما 
نهادي بودن رعايت شود اما اکنون اين امر مدنظر نيست. 
اگر اين مجموعه وزارتخانه بود وضعيت متفاوت بود، 
حداقل نمايندگان بر وزير نظارت داشتند و مي توانستند 
استيضاحش کنند. در حال حاضر بنياد نه وزارتخانه و 
نه نهاد است. وزارتخانه نيست چون نظارت مستقيم 
مجلس روي آن وجود ندارد و نهاد هم نيست چون 
نهادي عمل نمي کند. همان بوروکراسي هاي معروف 
اينجا هم وجود دارد. اين مسائل در ميان نهادهاي 
انقابي نبايد باشد. با کمال تاسف بايد بگويم بنياد 
شهيد بيمار است و بيماري اش تشديد شده. امروز 
اين مجموعه دوره احتضار خودش را مي گذراند. اگر 
اين وضعيت ادامه پيدا کند، آينده خوبي را نمي توان 

براي بنياد شهيد متصور بود.«
امير عقيقي، سخنگوي حقوقي شوراي عالي انجمن هاي 
ايثارگران هم بخشنامه اخير دولت را غيرکارشناسي و عجوانه 
 دانسته و  از سردرگمي جامعه ايثارگري در بحث درماني سخن 
اباغ چنين بخشنامه اي در ماه هاي  مي گويد و 
پاياني سال به دستگاه ها، نشانگر عدم دغدغه مندي 

مسئوان است. 
*معلوم نيست چه دست هايي در كار است

وي به روزنامه رسالت مي گويد: »دستگاه ها از کدام 
رديف بودجه اي مي توانند، بيمه کنند و هزينه هاي 
درمان را بپردازند؟ نمي دانم چه دست هايي در کار 
است که دارند اين گونه برخورد مي کنند. ممکن است 
در اين زمينه کمبود بودجه بنياد نقش داشته باشد اما 
بازهم تقصير به بنيادي ها بازمي گردد. چرا اين مسائل 
را پيش بيني نکردند. چرا بدهي بنياد به بيمه ها آنقدر 
زياد شده است که بيمه دو سال است قراردادي با اين 
مجموعه منعقد نکرده. خيلي از مراکز درماني خصوصي 
با بيمه دي قرارداد نمي بندند. در حال حاضر براي ما 
جاي سوال است که چرا بنياد اين گونه تصميم مي 
گيرد، حتي اگر دستگاه ها موظف به پوشش بيمه اي 
ايثارگران باشند، بازهم بي فايده است، آنها در وسط 
سال اعتبارشان کجا بود؟ اگرچه مسئوان معتقدند 
طبق قانون دارند عمل مي کنند اما چندسال پيش 
همين اقدام را انجام دادند که شکست خوردند. در 
حال حاضر هم بنياد بودجه ندارد و براي همين چنين 
بخشنامه اي از سوي دولت صادر شده است. درحالي 
که بنياد بايد پيش بيني بودجه را مي کرد. کدام مسئله 

مهم تر از مطالبات جامعه ايثارگري؟«
مجتبي شاکري، دبيرکل جمعيت جانبازان انقاب 
مي  رسالت  روزنامه  به  رابطه  اين  در  هم  اسامي 
نمي  عمل  خود  تکاليف  به  شهيد  »بنياد  گويد: 
کند و مصوبه اخير هيئت دولت مبني بر واگذاري 
هاي  دستگاه  به  ايثارگران  درمان  حق   پرداخت 
مربوطه کار غلطي است. کدام دستگاه در وسط سال زيربار 
پوشش بيمه اي مي رود؟ از سوي ديگر جانبازان و ايثارگران 
ما انبوهي فاکتور درماني دارند که بنياد و دستگاه هاي 
مربوطه پرداخت نمي کنند و در چنين شرايطي به صورت 
 ناگهاني و بدون کار کارشناسي صحيح چنين مصوبه اي 
را اباغ مي کنند که پيامدهاي آن گسترده است براين 
اساس نامه اي تنظيم کرديم خطاب به رئيس جمهور 
تا جلوي اين مصوبه را بگيرند. اگر قرار است کاري 
انجام شود، حداقل قانون جامع حمايت از جانبازان و 
ايثارگران اجرايي شود. در اين قانون تکليف بسياري 

از نيازهاي جانبازان روشن شده است.«  
وي معتقد است: »مسئول بنياد و رئيس اين مجموعه 
همت و تدبير ازم را براي پيگيري امور ايثارگران 
ندارند، سن رئيس بنياد شهيد بااست و تحرک ازم 

را ندارد.« 

گزارش رسالت از غفلت در رسيدگي به امور جانبازان؛ 

جنگ براي جانبازان ادامه دارد
مرضيه صاحبي



»

 اسامي: 
 بسکتبال 
 به جام جهاني 
نياز داشت
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بازيکن باتجربه تيم سپيدرود گفت: با شرايطي که درحال 
حاضر داريم، مقابل استقال فقط به پيروزي و کسب ۳ 
امتياز فکر مي کنيم.حسين کعبي اظهارداشت: استقال 
شرايط نابسامان ابتداي فصل را پشت سرگذاشته و بعد 
ازدو پيروزي خوب ، حاا در شرايط ايده آلي قراردارد. 
و و دشواراست  بسيارسخت  واقعا  استقال  با   بازي 

مي تواند يکي از بازي هاي قشنگ نيم فصل  باشد.وي 
اضافه کرد:  با شرايط خوب وروحيه باايي که داريم، 
مقابل استقال فقط به  ۳ امتياز بازي فکر مي کنيم. 
مي دانيم اين يک بازي سخت براي ما خواهد بود اما 
گرفتن ۳ امتياز از بازي هاي سخت، لذت بيشتري 
مصدومان  ما  نگراني  تنها  کرد:  تصريح  دارد.کعبي 
يابند،  باز  را  آنها هم سامتي خود  اگر  هستند که 
ما  درتيم  نيم فصل دوم  براي  اتفاقات خوبي   قطعا 
با  تا  ببريم  را  استقال  بايد  افزود:  افتد. کعبي  مي 
وبه  رسانده  پايان  به  را  نخست  فصل  نيم  پيروزي 

استقبال نيم فصل دوم برويم. وي گفت: سالي که ما 
دردسته اول براي صعود مي جنگيديم به هواداران 
قول دادم ليگ برتري مي شويم و شديم، فصل قبل 
هم به هواداران قول دادم تيم درليگ مي ماند و ماند. 
 با اين که پيش بيني درفوتبال کاردرستي نيست، اما 
امسال  سپيدرود  که  است  اين  من  بيني  پيش 
را  قول  اين  هواداران  وبه  ماند  برترمي  درليگ   هم 

مي دهم که قطعا سقوط نمي کنيم.

 کعبي:
 از سد استقال عبور مي كنيم

  

ملي پوش فوتسال گفت: ۲۲ ميليون پاداش قهرماني 
تيم ملي درآسيا، پول زيادي نيست، اما بايد شأن و 
شخصيت بازيکنان حفظ شود.سنگ سفيدي گفت: 
اصًا درمورد پاداش حرف نمي زنم، اما حداقل بايد 
شأن وشخصيت تيمي که سوم جهان شده حفظ شود. 
اگراين تيم را رها کرده وتصورکنند چون سوم جهان 
شده وهمه چيز خوب است، قطعاً درجام جهاني ۲0۲0 
نمي توانيم افتخارات گذشته را تکرار کنيم. بازيکنان 

بزرگي مانند طيبي،  حسن زاده، جاويد و احمدي را 
داريم که مي توانند در بهترين تيم هاي دنيا بازي کنند، 
فکرمي کنم اين برخورد درشأن بازيکنان بزرگ نباشد.
وي افزود: ما هم مي دانيم فوتبال درديد است وهمه 
رسيدگي مي شود،  بيشتر  رشته  اين  به  دنيا  جاي 
واميدوارم  است  ايران  فدراسيون  برند  فوتسال  اما 
همانطورکه همه جا پُز فوتسال را مي دهيم همانطورهم 
به اين رشته رسيدگي شود.وي درخصوص لغو ديداربا 
برزيل تصريح کرد: بازي با برزيل خيلي مي توانست 
به ما کمک کند اما با شرايطي که براي فدراسيون 
نبود.  خوبي  اتفاق  که  سفرلغو شد  اين  آمد  پيش 
کمک  تجربه  وکسب  کيفي  لحاظ  به  مسابقه  اين 
زيادي به بازيکنان جوان مي کرد تا آبديده شوند.وي 
گفت: تورنمنت اسلواکي را به فال نيک مي گيريم. 
 ديدار با اين تيم و روسيه خيلي به ما کمک مي کند 

تا رفته رفته آماده حضور در جام جهاني شويم.

سنگ سفيدي:
بايد شأن ملي پوشان فوتسال حفظ شود

 سرمربي تيم بسکتبال شيميدرگفت: پيروزي مقابل فيليپين قابل پيش بيني بود 
چون ما دردفاع بهتربوديم. اسامي اظهار داشت: تغييراتي که درتيم ملي پيش 
از بازي استراليا به وجود آمد، نوعي توفيق اجباري براي تيم ملي بود. بازيکناني 
درتيم ملي غايب بودند که درچند سال اخير، مهره هاي کارآمد وتأثيرگذار ملي 
بودند و هيچ شکي درارزش و توانمندي شان نيست. آنها از نظر کيفي،  70 درصد 
تيم بودند.وي ادامه داد: تيم جديد براي هماهنگي و تطابق با شرايط موجود نياز به 
زمان دارد، چون بازيکنان جوان ملي پوش، نياز به ميادين بيشتري براي کسب تجربه 
دارند.وي گفت: تيم ايران دردو بازي پنجره پنجم انتخابي جام جهاني روي شيشه 
راه مي رفت، چون براي صعود به جام جهاني، نيازبه يک پيروزي داشت. بازيکنان 
در بازي با فيليپين، همت کردند. تک تک بازيکنان ازجان خود مايه گذاشتند تا 

چنين اتفاق خوبي افتاد و تيم ملي به جام جهاني صعود کرد.اسامي ادامه داد: 
تيم ملي ايران به حضور دررقابت هايي مثل جام جهاني نيازدارد. جام جهاني، سقف 
بسکتبال جهان است و بازيکنان مي توانند شاهد عملکرد بهترين هاي جهان باشند. 
ليگ طواني و استراحت کمتر،  مي تواند به آماده بودن تيم ملي کمک کند تا به 
جايگاه اصلي خودمان درآسيا برگرديم که البته با حضور تيم هايي مثل استراليا 
و نيوزيلند، کارآساني نيست.ويو درمورد ديدارايران و فيليپين گفت: جمشيدي و 
حسين زاده با من درتيم شيميدر تمرين مي کنند. آنها با جان و دل در تمرينات 
حاضرمي شوند ومن به آنها واقعاً سخت مي گيرم. جمشيدي درپايان بازي، تازه 
گرم شده بود وآماده بود تا يک کوارترديگرهم بازي کند. اوپتانسيل بااتري دارد 

واميدوارم توانايي هاي خود را درجام جهاني هم نشان دهد.

آگهي اخطار ماده 101 آيين نامه اجراي اسناد رسمي
بدينوسيله به شرکت چسب و ابر به نشاني تهران شهرك اکباتان بلوك 2 

ورودي 4 طبقه 6 پاك 132
بدهكار/راهن پرونده اجرايي کاسه ش-16499 )8702591( اباغ مي گردد ملك 
مورد وثيقه پرونده اجرايي مذکور به قطعه 10 تفكيكي به پاك ثبتي شماره 745 
فرعي از 3929 اصلي مفروز و مجزي شده از پاك 12 فرعي از اصلي مذکور واقع 
در بخش 3 تهران به مبلغ 3/600/000/000 ريال ارزيابي گرديده که نظريه کارشناس 
مذکور در آدرس مندرج در متن سند رهني جهت اباغ ارسال که طبق گزارش 
مورد  مذکور  آدرس  16پستي(  )منطقه  اسناد  ثبت  اباغ  واحد   97/7/1 مورخ 
شناسايي واقع نگرديده لذا مراتب به شرح فوق به شما اباغ مي گردد چنانچه به 
مبلغ ارزيابي پاك مذکور معترض مي باشيد مي توانيد اعتراض کتبي خود را ظرف 
مدت 5 روز از تاريخ انتشار اين آگهي ضميمه فيش بانكي دستمزد کارشناس 
تجديدنظر به مبلغ 8/000/000 ريال، واريز به حساب سيبا 0103134800001 نزد 
بانك ملي به نام کانون کارشناسان رسمي دادگستري به دفتر اين اداره واقع در 
چهارراه جهان کودك ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي طبقه دوم تسليم 
و ضمنا به اعتراضي که خارج از موعد و يا فاقد فيش بانكي دستمزد کارشناس 

تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18503 د ت: 97/9/14 

آگهي فقدان سند مالكيت
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه 2 به شماره 38000 فرعي از 
116 اصلي مفروز و مجزا شده از فرعي 4873 از اصلي مذکور قطعه 3 واقع در 
بخش 11 ناحيه 01 حوزه ثبت ملك سعادت آباد تهران استان تهران به مساحت 
104/17 مترمربع قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشترکات، مالكيت 
يعقوب/چمني وافق عليا فرزند حسين شماره شناسنامه 18726 تاريخ تولد 
1331/08/15 داراي شماره ملي 0034769536 با جز سهم 6 از کل سهم 6 
به عنوان مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان، موضوع سند 
مالكيت اصلي به شماره چاپي 757948 سري - سال - که در صفحه 350 

دفتر اماك جلد 238 ذيل شماره 31359 ثبت گرديده است.
سپس به موجب سند صلح 17899-93/6/16 دفتر 998 تهران سه دانگ 
با ارائه دو  به معصومه کريمي چوبوقلوئي صلح شده است سپس مالكين 
و ذيل آن طي شماره  امضاء شهود رسيده است  به  که  استشهاديه  برگ 
9423-97/8/26 توسط دفترخانه 998 تهران گواهي امضاء گرديد مدعي 
است که اصل سند مالكيت به علت گم شدن مفقود گرديده است و تقاضاي 
صدور المثني سند مالكيت ملك مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 
120آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي مي  شود تا چنانچه کسي مدعي 
انجام معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود مي باشد 
ظرف مدت 10 رو از انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در اين صورت پس 
از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت به ارائه کننده مسترد خواهد شد و 
صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصاح قضايي 
خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه 

نسبت به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
با توجه به سوابق پاك 116/38000 بازداشت نمي باشد.

 عليرضا صالحي فشمي 
 کفيل واحد ثبتي حوزه ثبت ملك سعادت آباد تهران 

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18508 د ت: 97/9/14 

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينك آقاي حميدرضا سامي مالك ششدانگ اعيان يك باب مغازه 
واقع در سمت جنوبي طبقه اول به مساحت 23/90 مترمربع قطعه 2 به 
شماره 34805 فرعي از 2395 اصلي مفروز از پاك 22832 فرعي از اصلي 
مذکور واقع در بخش ده تهران دفتر الكترونيك 139520301080024714 
به نام حميدرضا سامي ثبت و سند به چاپي 912567 صادر گرديده 
است. اکنون اعام نموده است که سند مالكيت پاك مورد تقاضا به 
علت جابجايي مفقود گرديده است و مراتب به موجب شماره 26360 
مورخ 97/8/14 - دفترخانه 389 تهران به شهادت شهود رسيده است. 
لذا مراتب در اجراي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهي 
مي گردد تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به پاك فوق مي باشد 
و يا سند مالكيت نزد وي مي باشد از تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين 
منطقه تسليم و رسيد اخذ نمايد در صورت عدم اعتراض يا اصل سند 
مالكيت يا سند خريداري اقدام جهت صدور سند المثني وفق مقررات 

انجام خواهد شد. ضمنا بازداشت ندارد.
کنعاني - رئيس ثبت اسناد و اماك شهرآرا

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18509 د ت: 97/9/14 

آگهي اباغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
بدينوسيله به آقاي عبداله حكمت تهران خ استخر خ جنوبي منبع آب 
تعاوني فرهنگيان منطقه 4 اباغ مي شود که بانك رفاه کارگران جهت 
وصول طلب خود به مبلغ 9/463/136/779 ريال اصل و خسارت تا تاريخ 
97/1/14 و از تاريخ مذکور تا روز وصول طبق مقررات به موجب سند/
اسناد رهني شماره 30602 تنظيمي دفترخانه شماره 474 تهران عليه 
شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرايي به کاسه 9701213 در اين 
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مامور مربوطه آدرس شما به شرح متن 
سند فوق شناخته نشده و آدرس فعلي شما نيز براي اين اجرا مشخص 
نمي باشد لذا و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا مفاد اجرائيه يك مرتبه در 
يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي شود چنانچه ظرف مدت 10 روز از 
تاريخ انتشار اين آگهي که روز اباغ محسوب مي گردد نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدامي ننماييد مورد وثيقه مندرج در سند/اسناد رهني فوق 
با تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي از طريق مزايده فروخته و از حاصل 

فروش آن طلب بستانكار و حقوق دولتي استيفاء خواهد شد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي - نقيبي

تاريخ انتشار: 97/9/14
م الف: 18510 د ت: 97/9/14 

آگهي اباغ اجرائيه
بدينوسيله به آقاي مرتضي توسلي به نشاني: ميدان امام حسين خ منتظري ك هاشمي پ 45 اباغ مي گردد: خانم مهناز شفيعي به استناد 
سند شماره 5130 دفترخانه شماره 171 تهران جهت وصول 250 سكه طاي تمام بهار آزادي عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده و 
پرونده اجرايي به کاسه 9702334 ر اين اداره تشكيل شده و در جريان است. لذا با توجه به اينكه اباغ اجرائيه به شما در آدرس متن 
سند ميسر نشده، مراتب از طريق درج در روزنامه به شما اباغ مي گردد مقتضي است حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار اين 

آگهي نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمائيد در غير اين صورت عمليات اجرايي عليه شما ادامه خواهد يافت.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران - بايرام علي علينژاد

م الف: 18516 د ت: 97/9/14  تاريخ انتشار: 97/9/14 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي صمد ملكي برابر تقاضاي وارده شماره 13978560102285655 مورخ 1397/08/21 با تسليم دو برگ استشهاديه مصدق ذيل شماره 86430 مورخ 1397/8/19 دفترخانه اسناد رسمي شماره 24 تهران با اعام اين که: سند مالكيت ششدانگ 
يك دستگاه آپارتمان پاك 2 فرعي از 7321 اصلي واقع در بخش 2 تهران به مساحت 119/18 مترمربع که 1/9 مترمربع آن بالكن است در طبقه دوم قطعه 2 به انضمام انباري قطعه يك به مساحت 3/01 مترمربع و پارکينگ قطعه يك به مساحت 

10/56 مترمربع ذيل ثبت شماره 428980 صفحه 26 دفتر 2846 سريال 054812 به نام آقاي صمد ملكي صادر و تسليم شده است طبق سند رهني شماره 22788-95/7/13 دفترخانه 454 تهران در رهن بانك ملت قرار دارد.
مدعي گرديده که اصل سند مالكيت به علت اسباب کشي مفقود گرديده است طي درخواست وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند مالكيت پاك مذکور را نموده است و در اجراي ماده 120 آيين نامه اصاحي قانون ثبت )مصوب 80/11/8( مراتب 
در يك نوبت آگهي مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاص مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله 
به اين منطقه واقع در خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي )يوسف آباد( نبش خيابان هفتاد پاك 476 تسليم و رسيد اخذ نمايند بديهي است در صورت انقضاي مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و يا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت يا سند 

معامله ارائه نشود طبق مقررات المثني سند مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
اردشير شهميرزادي - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك نارمك

م الف: 18514 د ت: 97/9/14  تاريخ انتشار: 97/9/14 

آيالژيونرهايتيممليبهجامملتهاميرسند؟
جام ملت هاي آسيا يک ماه ديگرآغاز مي شود 
و لژيونرهاي تيم ملي فوتبال درشرايط مناسبي 
قرارندارند. کي روش که هشتمين سال مربيگري اش 
را در ايران دنبال مي کند ازهمان ابتداي حضورش 
براين باور بود که فوتباليست هاي حاضردرليگ هاي 
اروپايي شرايط بهتري نسبت به بازيکناني دارند که 
درداخل بازي مي کنند و اين موضوع مورد مناقشه 
او با چندين مربي داخلي بوده است.کي روش که 
دراين سال ها اولويت ترکيب اصلي تيمش را در 
ديدارهاي رسمي به بازيکنان لژيونر داده است 
در حالي که يک ماه تا شروع رقابت  هاي جام 
ملت هاي آسيا ۲0۱۹ امارات باقي مانده است با 
چالش بزرگي مواجه شده است. بيشتر بازيکناني 
که به نوعي ستون تيم کي روش هستند در شرايط 
نگران  ملي  تيم  سرمربي  و  قرارندارند  جالبي 
اين موضوع است که اگر اين بازيکنان تا زمان 
شروع جام ملت ها به شرايط آرماني نرسند بايد 
چه تصميمي در خصوص ترکيب تيمش بگيرد.

بزرگترين دغدغه کي روش دراين سال ها ايجاد 
ساختار دفاعي منسجمي بوده که با استفاده مفيد 

ازآن ساختار ابتدا اجازه گل خوردن را از حريفان 
بگيرد و در مرحله بعد به دروازه رقبا دست پيدا 
کند که اتفاقاً اين روش مرد پرتغالي جواب داد 
و ايران موفق شد به دو جام جهاني متوالي صعود 
کند و در روسيه نتايج بهتري را نسبت به برزيل 
کسب کرد.اولين لژيونري که کي روش روي او 
حساب ويژه اي باز کرده و در سال هاي اخير به 
اين بازيکن ميدان داده  عزت اللهي است. اين 

بازيکن که درتيم روستوف روسيه نتوانست جاي 
ثابتي براي خود پيدا کند به صورت قرضي به 
تيم هاي آنژي و آمکار رفت و اين فصل به ردينگ 
انگليس پيوسته است. عزت اللهي هشت هفته 
اخيررا با مصدوميت پشت سر گذاشته و در تيم 
ردينگ وتيم ملي ايران به ميدان نرفته است.ديگر 
بازيکن مصدوم کي روش  پورعلي گنجي است. 
او که اين فصل به تيم يوپن بلژيک پيوست در 

اردوهاي تيم ملي غايب بوده و هشت هفته اخيررا 
از دست داده است و معلوم نيست از چه زماني 
فرصت بازي در ترکيب تيمش را پيدا مي کند.
جهانبخش با مصدوميت مواجه شده و در ترکيب 
برايتون درچهار هفته اخير به ميدان نرفته است. 
حسيني درتيم ترابوزان دردو بازي اخير فرصت 
چنداني براي بازي پيدا نکرده است واميري پس 
از مدت ها نيمکت نشيني در آخرين ديدارتيم 
ترابوزان که به ميدان آمد موفق شد براي اين 
تيم ترکيه اي گل زني کند.  انصاري  فرد موفق شد 
ازالمپياکوبه تيم ناتينگهام فارست برود. به عنواِن 
بازيکن ذخيره مورد استفاده قرارمي گيرد. از ميان 
بازيکناني که دراروپا حضوردارند و به بازي گرفته 
مي شوند  قدوس، عابدزاده، قلي زاده ومحمدي 
تنها نفراتي هستند که درترکيب اصلي تيم شان 
حضوري ۹0 دقيقه اي را تجربه مي کنند. باتوجه 
به شرايطي که بازيکنان تيم ملي درفاصله يک ماه 
تا جام ملت ها دارند به نظرمي رسد. کي روش کار 
سختي براي آماده سازي تيمش براي حضوري 

قدرتمند دراين رقابت ها خواهد داشت.

گوناگون

نكته

خبر

  پاسخ كوتاه به نامه فيفا!
معاون وزير ورزش پاسخ فدراسيون فوتبال مبني بر بحث استعفاي بازنشسته هاي 
 فوتبال را در دو جمله پرابهام داد. فاطميا سامورا، دبيرکل فيفا چندي قبل درنامه اي 
رسمي ازفدراسيون فوتبال ايران خواستار شده بود درخصوص مباحثي مبني بربرکناري 
اعضاي بازنشسته فدراسيون فوتبال به فدراسيون جهاني فوتبال توضيحاتي داده و 
مشخص کند که آيا دخالت و فشاري ازسوي مقامات دولتي براي اداره امور فوتبال 
وجود دارد يا خير.اما فدراسيون فوتبال جوابي به اين نامه فيفا نداد و از وزارت 
ورزش خواست تا تکليف اين موضوع را روشن کند.تا امروز وزارت ورزش  پاسخي 
به اين نامه نداده بود اما ظاهرا جلسه روزگذشته هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
باعث شد تا وزارت ورزش براي ختم کردن اين غائله واکنش نشان دهد.ازهمين 
روداورزني درنامه اي دوجمله اي به فدراسيون فوتبال پاسخي را ارائه کرده است.

دراين نامه تاکيد شده است؛ پيرونامه فاطيما سامورا، دبيرکل فيفا به فدراسيون 
فوتبال مصوبات قانوني کشوررا درمورد بازنشستگان به فيفا تشريح شود. جواب 
دوجمله اي معاون وزير ورزش که با ابهام است نشان مي دهد وزارت ورزش هم 
به عملياتي شدن اين قانون در فدراسيون فوتبال تاکيد دارد واعضاي بازنشسته 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال بايد ازسمت هاي خود استعفا دهند. بايد ديد 

واکنش فدراسيون فوتبال درقبال اين تاکيد وزارت ورزش چيست.

پرسپوليس 27 امتيازي شد 
شاگردان برانکو با شکست تيم فوتبال ذوب آهن، به رده سوم جدول 
گرفتند.  رتبه  دراين  را  تراکتورسازان  وجاي  کردند  برتر صعود  ليگ 
ديدار معوقه هفته يازدهم ليگ برتر فوتبال، ديروز با برتري يک برصفر 
 پرسپوليس مقابل ذوب آهن به پايان رسيد.با اين نتيجه، پرسپوليس با کسب 
۲7 امتياز، يک بازي کمتر و يک امتياز بيشتر نسبت به تراکتورسازي، به 
جايگاه سوم جدول رده بندي ليگ برتر صعود کرد. شاگردان  منصوريان 
درتيم ذوب آهن نيز ۱۲ امتيازي باقي ماندند و اکنون در جايگاه نازل 
چهاردهم جدول حضوردارند. اين نهمين ديدار متوالي اي بود که ذوبي ها 

از کسب پيروزي بازماندند.

تمجيد از ملي پوشان بسکتبال 
 پيروزي تيم ملي بسکتبال ايران برابر فيليپين باعث تمجيد سايت 
فدراسيون جهاني بسکتبال از بازيکنان ايران به خصوص محمد جمشيدي 
و بهنام يخچالي شد.تيم ملي ايران دردومين ديدارش از پنجره پنجم 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني به مصاف فيليپين رفت ودر ديداري 
سنگين به برتري رسيد. پس ازاين مسابقه فدراسيون جهاني بسکتبال 

درگزارشي ازعملکرد دوبازيکن تيم ملي دراين ديدار تمجيد کرد.

 پورعلي گنجي قرمز مي پوشد
 گفته مي شود مرتضي پورعلي گنجي، مدافع ملي پوش مدنظر 
پرسپوليس قرارگرفته وتوافقاتي بين طرفين صورت پذيرفته و 
باقي مانده است.حضور پورعلي گنجي در  فقط امضاي قرارداد 
کنار حسيني و  خليل زاده مي تواند خط دفاعي نايب قهرمان 

آسيا را مستحکم تراز قبل کند.

توپ طا به مودريچ رسيد
لوکا مودريچ، ستاره ۳۳ ساله تيم ملي فوتبال کرواسي و رئال مادريد 
برنده جايزه توپ طاي ۲0۱۸ شد. اين بازيکن توانست نواربردن 
جايزه توسط مسي و رونالدو درسال هاي اخيررا قطع کند. پس از 
مودريچ ، به ترتيب رونالدو ، گريزمان ، امباپه ومسي  مقام هاي 

دوم تا پنجم بهترين بازيکن سال  را کسب کردند.

 كشتي  آزاد در راه روسيه
ازايران  نمايندگي  به  مازندران   آزاد  کشتي  منتخب   تيم 
دررقابت هاي بين المللي جام آانز روسيه شرکت مي کند.اين 
رقابت ها ازروز۱۶  آذر دربرگزارمي شود.همچنين براساس اعام 
مسئوان برگزاري مسابقات به نفرات اول تا سوم اين رقابت ها به 

ترتيب ۵، ۲ ويک هزاردارجايزه نقدي اهداء مي شود. 

 تونل افتخار براي كاپيتان 
 بازيکنان دو تيم پرسپوليس و ذوب آهن  به مناسبت خداحافظي 
جال حسيني از بازي هاي ملي، پيش از آغاز اين ديدار براي 
اوتونل افتخار تشکيل دادند.حسيني دراقدامي جالب از تونلي که 
بازيکنان دو تيم پرسپوليس و ذوب آهن آن را تشکيل داده بودند 
عبوروبه کنار زمين آمد و جايزه خود را از مسئوان سازمان ليگ 

دريافت نمود.

خداداد مجري مي شود
خداداد عزيزي  قصد دارد با شبکه سوم سيما همکاري گسترده اي 
داشته باشد و دربرنامه اي تلويزيوني که قصد جذب مخاطبان را دارد، 
شرکت کند. اوکه دردوران مربيگري موفقيت چشمگيري کسب 

نکرد، مي خواهد در نقش مجري تلويزيوني موفق ظاهرشود.

سنگربان فوتسال نامزد شد
 دروازه بان تيم ملي فوتسال کشورمان نامزد کسب عنوان بهترين 
دروازه بان بانوي فوتسال جهان درسال ۲0۱۸ شد.فرزانه توسلي امسال 
به همراه تيم ملي فوتسال بانوان ايران، به قهرماني آسيا دست يافت و 

در سال ۲0۱۵ نيز به عنوان هشتمين دروازه بان برتر جهان شد.

هديه  فيفا به پرسپوليس
محروميت باشگاه پرسپوليس پس از ۲ پنجره نقل و انتقاات 
در نيم فصل زمستاني ليگ هجدهم به پايان خواهد رسيد و 
اين تيم توانايي جذب بازيکن را خواهد داشت. همچنين طبق 
قوانين فيفا تيم محروم مي تواند ۳ بازيکن آزاد نيز جذب کند.

هرتيم درپنجره نقل و انتقااتي ۶ بازيکن را جذب مي کند و با 
اضافه شدن اجازه جذب ۳ بازيکن نيز در نهايت تيم پرسپوليس 

۹ بازيکن جذب خواهد کرد.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وكالت در دعاوي: حقوقي، كيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چك و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)بامجربترينوكايپايهيدادگستري(

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

تهران،ميدانانقاب،خيابانكارگرجنوبي
ساختمانمهستان،طبقه5،واحد504

66566552-66566553
665665549
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ـكگلپا
كبابها:كوبيده،كوبيدهكمچربي،برگمخصوص

فيله،چنجه،بختياري،جوجه،بال
غذاهايديگر:زرشكپلوبامرغ،چلوماهيقزلآا
خورشفسنجان،خورشقرمهسبزي،خورشقيمه

سفارشاتجهتجشنهاوميهمانيهاپذيرفتهميشود
فردوسي-چهارراهكوشك-خيابانصادق-پاك14

66712269-09121445155-66724097-66710276

گوشتتازه
گوسفندي

درحضورمشتريان
چرخوطبخميگردد.

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي مسعود قرباني برابر وکالتنامه شماره 93784 مورخ 96/5/23 
دفترخانه اسناد رسمي شماره 165 تهران از طرف آقاي همايون 
حيدر بختياري )که نامبرده نيز برابر وکالتنامه هاي شماره 48815 
مورخ 85/1/20 و 32406 مورخ 77/11/29 دفترخانه 301 تهران و 
وکالتنامه هاي شماره 35918 مورخ 80/2/8 دفترخانه 124 تهران 
و تفويض وکالت شماره 48955 مورخ 85/2/21 دفترخانه 301 
تهران از طرف خانم ها عصمت کيالي و بنفشه و الهه و شكوفه 

همگي حيدر بختيار )مالكين(
با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق شماره 58829 مورخ 
96/12/20 توسط دفتر اسناد رسمي شماره 165 تهران و برگ 
فقدان  مدعي   97/3/12 مورخ   7691 وارده شماره  به  تقاضاي 
به  مترمربع   8560 مساحت  به  زمين  قطعه  يك  مالكيت  سند 
پاك ثبتي 14فرعي از 84 اصلي مفروز و باقيمانده پاك فرعي 
از اصلي مذکور )که نسبت به باقيمانده پاك 84/12607 تعيين 
گرديد( واقع در بخش يازده تهران که به نام آقاي علي اکبر حيدر 
بختياري ثبت و سند مالكيت ذيل ثبت 135687 صفحه 327 
و صادر  ثبت  چاپي 2/910232  اماك شماره  جلد 379  دفتر 
نامبرده فوت و برابر دادنامه حصر وراثت  گرديده است سپس 
شماره 1030 مورخ 64/3/16 شعبه 41 دادگاه صلح تهران وراث 
حين الفوت عبارتند از بانو عصمت کيالي همسر و خانم ها شكوفه 
و الهه و بنفشه همگي حيدر بختياري فرزندان متوفي مي باشند 
ضمنا برابر برگ استشهاديه ابرازي و گواهي دفتر اماك اين اداره 
در قيد رهن نمي باشد و سند به عت اسباب کشي مفقود گرديده 
است درخواست صدور سند مالكيت المثني آن را نموده است. 
لذا مراتب در اجراي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت فقط در يك 
چنانچه  تا  مي گردد  آگهي  کثيراانتشار  روزنامه  يك  در  نوبت 
کسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذکور و يا وجود سند 
مالكيت را نزد خود داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين 
اداره تسليم، تا مورد رسيدگي قرار گيرد اصل سند مالكيت پس 
از ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه 
اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم 
وصول واخواهي ظرف مهلت قانوني، المثني سند مالكيت پاك 

مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
داود صانعي - رئيس ثبت اسناد و اماك تهرانپارس
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رئيس سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي:
هفتمين دوره مسابقات ملي مناظره دانشجويان برگزار مي شود

رئيس سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي گفت: مرحله 
کشوري هفتمين دوره مسابقات ملي مناظره دانشجويان 
۱۸ تا ۲۰ آذر در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار مي 
شود.به گزارش خبرنگار مهر، مهدي کاظمي خالدي 
رئيس سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي صبح ديروز 
در نشست خبري با اشاره به برگزاري مرحله کشوري 
هفتمين دوره مسابقات ملي مناظره دانشجويان ايران 
گفت: مناظره فرصتي براي يادگيري است، با يادگيري 
مناظره دانشجويان در کنار يکديگر تمرين گفت وگو 
مي کنند: همچنين در کنار تمرين کار گروهي، مطالعه 
گروهي و فن بيان دارند و در واقع اخاق گفت وگو را 
تمرين مي کنند.وي ادامه داد: هفتمين دوره مسابقات 
ملي مناظره دانشجويان از اسفند سال گذشته شروع 
شد، ۵۷۷ تيم دانشگاهي در اين دوره شرکت کردند، 

مرحله منطقه اي آن مهر ماه سال جاري برگزار شد 
که ۵۶ تيم در اين مرحله حضور داشتند که در نهايت 
۱۲ تيم برتر به مرحله کشوري راه پيدا کردند که اين 
مرحله از يکشنبه ۱۸ تا ۲۰ آذر در دانشگاه علم و 
فرهنگ برگزار مي شود و هفتمين جام نشان خواجه 

نصيرالدين  طوسي به تيم برتر اهدا مي شود.

دبيرشوراي عالي انقاب فرهنگي گفت: بايد همه براي 
غول کنکور که هفت سر مي شود و به آموزش و پرورش و 
آموزش عالي آسيب مي  رساند و به جريان ناسالم اقتصادي 
تبديل شده است، فکري کنيم.به گزارش خبرنگار  فارس، 
محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي 
در مراسم افتتاح انديشکده دانش پژوهان جوان با تأکيد 

 بر توجه ويژه به دانش آموزان نخبه کشور، اظهار کرد: 
بر اساس گزارش سازمان ملل که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده 
است، ايران جزء کشورهاي با توسعه انساني باا محسوب 
مي شود. وي ادامه داد: بايد قدر نيروي انساني خود را بدانيم 
و نيروي انساني نخبه نيز قدر خود را دانسته و به جايگاه 
اجتماعي خود آگاهي پيدا کند و انسان هاي با لياقت بايد 
خود صندلي شايسته خود را تصاحب کنند و بايد براي 
ساختن آينده کشور به وظيفه خود درست عمل کرده و 
هيچ کس نمي تواند شما را ناديده بگيرد. دبير شوراي عالي 
انقاب فرهنگي  با ابراز تاسف از عدم اقبال دانش آموزان به 
رشته هاي رياضي و فيزيک خاطرنشان کرد: از وزير آموزش 
و پرورش تقاضا داريم با توجه به اينکه رياضي پايه تحول 
بسيار زيادي در کشور بوده و رشته فيزيک نيز همين نقش 

را داشته است براي اين موضوع فکري کنند.

دبيرشوراي عالي انقاب فرهنگي: 
بايد براي غول هفت سر کنکور، فکري کنيم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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سعيد سعدي؛ تهيه کننده بچه مهندس با بيان اينکه تمام سعي تيم توليد بر 
اين است  تا فصل دو و سه »بچه مهندس« به صورت متوالي و پشت سر هم 
روانه آنتن شوند؛ خبر از پايان تصويربرداري فاز دوم »بچه مهندس« داد.به 
گزارش سيما فيلم؛ با پايان تصويربرداري فاز دو اين مجموعه تلويزيوني برنامه 
ريزي شده بافاصله پيش توليد فاز سه »بچه مهندس« که هم اکنون زير نظر 

حسن وارسته در حال نگارش است؛ آغاز شود

در فصل دوم »بچه مهندس« به تناسب افزايش سن »جواد« افراد مختلف و 
به تبع آن لوکيشن هاي اين مجموعه متعدد مي شوند. مثا در بخش هايي 
از سريال جواد به دنبال کار است و بنابراين با شخصيت هاي مختلفي آشنا 
مي شود. همين امر باعث اضافه شدن بازيگران جديدي به اين مجموعه شده 
است.افزون بر اين فاز دو »بچه مهندس« نقبي به داستان مادر گمشده »جواد« 

و داستان هاي حول محور والدينش خواهد زد.

فصل دوم  بچه مهندس 
 در ايستگاه پاياني 

قرار گرفت

ايسنا/ علي تقوي

 مراسم جشن 
ازدواج معلوان

جشن مهرانه ۳، ويژه معلوان، به مناسبت 
روز جهاني معلول،  با حضور شهردار تهران 
و جمعي از مسئوان به همراه ۱۳۷ زوج 
معلول به همراه خانواده هايشان برگزار 
شد.عکس هاي فوق گوشه اي از اين مراسم 

را نشان مي دهند.

خبر
مدير راديو قرآن خبر داد

 اجراي دو طرح بزرگ قرآني با همکاري 
آموزش و پرورش در ۱۷ هزار مدرسه

مدير راديو قرآن با اشاره به همکاري اين شبکه راديويي با آموزش و پرورش 
در زمينه ترويج فرهنگ قرآني گفت: طرح هاي ساعت قرآن و قرآن صبحگاهي 
دو طرح بزرگي است که در ۱۷ هزار مدرسه اجرا مي شود. به گزارش  فارس،  
احمد ابوالقاسمي  بااشاره تأسيس راديو قرآن گفت: اين شبکه راديويي 
رهبر  اذعان  به  و  است  اسامي  انقاب  دستاورد هاي  مهم ترين  از  يکي 
معظم انقاب در يکي از ديدار ها راديو قرآن عامل مهمي در راستاي رشد 
فعاليت هاي قرآني کشور است که منجر به تربيت بسياري از اساتيد امروز 
قرآن شده است.وي از اجراي طرح قرآن کتاب زندگي در راستاي طرح 
ملي حفظ قرآن خبر داد و گفت: طرح قرآن کتاب زندگي بشارت ۱۴۵۲ 
از تابستان سال جاري آغاز شد و هم اکنون نيز در حال اجراست. اين طرح 
امسال از اجراي يک ماهه در تابستان خارج شده و در طول سال در خدمت 
 طرح ملي حفظ است و بامحوريت جزء ۳۰ قرآن برگزار مي شود و سازمان 
صدا و سيما نيز به شکل مطلوبي به طرح ورود کرده و از آن حمايت 
مي کند. البته اين طرح امسال کار خود را آغاز کرده و هدفش کل قرآن 

است و شايد اجراي کامل آن ۳۰ يا ۴۰ سال طول بکشد.

معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد عنوان كرد:
تعيين تکليف تشکل هاي يک بار مصرف 

دانشگاه تا پايان سال
پايان  تا  داريم  برنامه  گفت:  آزاد  دانشگاه  دانشجويي  و  فرهنگي  معاون 
امسال تکليف تشکل هاي يک بار مصرف مربوط به واحدهاي مختلف اين 
دانشگاه تعيين تکليف شوند.حجت ااسام ابراهيم کانتري در گفت وگو 
با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخي تشکل هاي دانشجويي اين دانشگاه به 
تناسب برگزاري انتخابات مختلف شکل گرفتند و پس از انتخابات فعاليت 
ديگري نداشتند.وي افزود: در واقع اين تشکل ها رها شدند و يک بار مصرف، 
مقطعي و ابزاري بودند.معاون فرهنگي و دانشجويي دانشگاه آزاد اظهار 
 داشت: از طريق اداره کل تشکل هاي دانشگاه درحال شناسايي اين تشکل ها 
هستيم.کانتري خاطرنشان کرد: اگر پس از بررسي هاي صورت گرفته 
اين تشکل ها به لحاظ قانوني شرايط ادامه کار را نداشته باشند و اعضاي 
آنها فارغ التحصيل شده باشند، خود به خود جمع مي شوند.وي ادامه داد: 
اگر اين نوع تشکل ها قصد ادامه فعاليت داشته باشند بايد فعاليت خود را 

براساس چارچوب هاي قانوني ادامه دهند.

با حضور وزير آموزش و پرورش صورت گرفت؛
 افتتاح نخستين انديشکده 
براي دانش آموزان نخبه

نخستين انديشکده دانش آموزان نخبه  با حضور وزير آموزش و پرورش در 
سازمان ملي پرورش استعداد هاي درخشان افتتاح شد. به گزارش خبرنگار 
خبرگزاري صدا و سيما؛ وزير آموزش و پرورش در اين مراسم گفت: سازمان 
ملي پرورش استعداد هاي درخشان امروز ۷۱۰ نفر مدال آور جهاني دارد 
و دانش آموزان ما هم اکنون در ۱۰ المپياد بين المللي شرکت مي کنند.

سيد محمد بطحايي افزود: ميزباني المپياد سلول هاي بنيادين را در سال 
۲۰۲۰ ميادي خواهيم داشت و سال ۲۰۲۳ ميادي ميزبان المپياد فيزيک 
 خواهيم بود.دبير شوراي عالي انقاب فرهنگي نيز در اين مراسم گفت: 
ايراني در  آموزان  دانش  اساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۶   بر 
رده بندي بااي علمي قرار دارند.محمدرضا مخبر دزفولي افزود: شاخص هاي 
زيادي در اين رتبه بندي وجود دارد و کشور ها را به چهار رده بسيار باا، باا، 

متوسط و ضعيف تقسيم کرده اند و ايران در رده باا قرار دارد.

گزارش
در نشست هم انديشي خبرنگاران حوزه دفاع مقدس مطرح شد:

روايت دشمنان از دفاع مقدس 
آموزنده است

نشست هم انديشي خبرنگاران حوزه دفاع مقدس و فرهنگ پايداري با 
رويکرد بررسي راهکارهاي بهبود جايگاه اخبار و مطالب دفاع مقدس در 
رسانه ها، در خبرگزاري ايسنا برگزار شد. در اين نشست، کريم باباخانيان 
از فعاان رسانه اي حوزه دفاع مقدس در روزنامه رسالت گفت: برگزاري 
چنين جلساتي خوب است، اما بيم آن مي رود که اين جلسه اول و آخر 
باشد. يادم مي آيد پس از اين که جنگ تمام شد با دوستان مان در بخش 
فرهنگي جلسه اي برگزار کرديم. در رابطه با اين که اکنون که جنگ 
تمام شده بايد چه کاري انجام بدهيم؟ دوستان  گفتند  ديگر کار ما 
تمام شده، اما در آنجا يکي از همکاران يادآور شد تازه کار ما آغاز شده 
است چرا که بايد با افرادي که در جنگ حضور يافته اند مانند رزمندگان 
يا جانبازان گفت وگو کنيم و به ثبت رشادت هاو تجربيات آنها بپردازيم 

و در عين حال اين تجربيات را به ديگران منتقل کنيم.
اتفاقات زير پوستي جنگ مهم است

وي ادامه داد: عمدتا در آن دوران فعاليت صداوسيما به شرح عمليات 
و جغرافياي عمليات ها محدود شده بود اما اتفاقات زيرپوستي در زمينه  
دفاع مقدس بايد در اين شرايط به مردم نشان داده مي شد. جا دارد 
در اينجا پرانتزي باز کنم در رابطه با اين که ساير کشورها که تجربه اي 
مشابه در زمينه جنگ داشته اند و چه ارزشي براي آن قائل هستند. 
اينجا جمله اي از آقاي مرتضي سرهنگي وام مي گيرم که مي گفت 
يکي از کهنه سربازان روس در موزه جنگ اين کشور به آنها گفته بود: 
باشند چيزي  نداشته  ادبيات جنگ  اگر  با خاک پهناورش  »روسيه 
نيست.« ما مي توانيم با استفاده از ابزار قياس به ارزش ادبيات جنگ 

در ايران و روسيه پي ببريم.
روايت دشمنان از دفاع مقدس آموزنده است

اين فعال رسانه اي گفت: استخراج ارزش هاي جنگ حرف بي ربطي 
نيست. ما بايد نسبت به افرادي که گمنام رفتند و در جبهه حاضر 
شدند احساس مسئوليت داشته باشيم. همچنين ما بايد بخشي از 
اتفاقات جنگ را در داخل خاک عراق جست وجو کنيم. به اين معني 
که جنگ را از زبان دشمنان مان بشنويم. اين که دفاع مقدس در عراق 
از چه جايگاهي برخوردار بوده است. قطعا براي نسل جوان آموزنده 

خواهد بود.
دشمن لوازم آتش بازي جشن پيروزي را آماده كرده بود

باباخانيان ادامه داد: دشمن محاسباتش براي حمله به ايران دقيق بود و 
از ابتدا تا انتهاي آن را براي خودش پيش بيني کرده بود و يقين داشت 
پيروز ميدان خواهد بود. تا آنجا که حتي لوازم آتش بازي جشن پيروزي 
پايان جنگ را هم خريداري کرده بود. قطعا زماني که صدام ادعا کرد ۶ 
روزه در تهران کنفرانس خبري برگزار خواهد کرد تمام جوانب را سنجيده 
بود. او حتي سوال يکي از خبرنگاران را در نخستين روزهاي جنگ موکول 
کرده بود به حضورش در تهران، بنابراين پروژه جنگ از نگاه آنها کاما 
بسته شده بود، اما اکنون صدام و حاميان او همچون ريگان، بوش پدر 
يا کلينتون کجا هستند؟ دفاع مقدس يک پشتوانه محکم فرهنگي است 
که نسل جوان مي تواند از آن استفاده کند، اما اين وظيفه به عهده ما 

قرار دارد که چگونه آن را معرفي و منتقل کنيم.
افراد حاضر در جنگ در حال تمام شدن هستند

وي تاکيد کرد: افرادي که در دفاع مقدس نقش داشته اند کم کم به دليل 
کهولت سن از دنيا مي روند  يا خاطرات  از ذهن شان کمرنگ مي شود. 
ما گاهي ارزش چيزهايي را که داريم نمي دانيم، اما وقتي شرايط تغيير 
مي کند به ارزش حقيقي آن پي خواهيم برد.باباخانيان يادآور شد: اگر 
قرار است چنين نشست هايي استمرار داشته باشد بهتر است با حضور 
کساني که  جهان بيني شان نسبت به ما بيشتر است آن را ادامه دهيم 
و از صحبت هاي آنها هم استفاده کرده و سوژه يابي کنيم. قطعا هستند 

افرادي که از ما جلوترند و توليد محتوا مي کنند.
 ميثم رشيدي مهرآبادي، نويسنده و از فعاان رسانه اي دفاع مقدس در 
سايت مشرق هم با اشاره به اينکه ميان مايگي در فرهنگ به طور عام 
باعث شده است از مباحث اصلي دور شويم، خاطرنشان کرد: شاهديم 
که در برخي از موارد مسائل ارزشي زير سايه موضوعات مبتذل و 
کم ارزش قرار مي گيرد. به عنوان مثال، نفس ورزش خوب و مهم است 
اما اکنون فضاي رسانه اي ما توان خود را بر موضوعات زرد در حوزه 
ورزش قرار داده است اين در حالي است که مي توانيم به جنبه هاي 
عمومي و قهرماني و پهلواني ورزش بپردازيم. از همين رو در زمينه هاي 

فرهنگي نياز به اين داريم که فکري عمده و کلي شود.
همچنين، در ادامه اين نشست، محمدرضا بختياري خبرنگار سرويس 
فرهنگ حماسه ايسنا با اشاره به اصل دفاع مقدس و گفتمان غالب در 
اين حوزه توضيح داد: گفتمان غالب در زمينه فرهنگ دفاع مقدس را 
گفتار فرماندهان و عناصر نظامي حاضر در جنگ تشکيل داده است. 
اين گفتمان چه بسا براي مخاطب عام گنگ يا نامفهوم باشد. در اين 
شرايط اصحاب رسانه بايد به گويا سازي گفتار فرماندهان اقدام کنند. 
چه بسا فرماندهان از تعابير و اصطاحاتي در بيان خود استفاده کنند 

که عموم جامعه با آن بيگانه هستند.
در اين نشست، ناصر مايي، سردبير سرويس فرهنگ حماسه ايسنا  نيز 
در سخناني يادآور شد: اگر در جريان رسانه اي کشور رخدادها پس از 
گذشت چند سال  به درستي روايت نشوند ممکن است در آينده بخشي 
از تاريخ اين رخدادها و در صدر آن بخشي از تاريخ کشور در رابطه 
با آن رخدادها با خأ هايي مواجه شود که جبران اين خأ هزينه هاي 
زيادي را به تاريخ کشور و در رأس آن به جامعه به ويژه کساني که اين 

رخدادها را از نزديک لمس نکرده اند تحميل خواهد کرد. 
رسانه هاي بيگانه به تقابل با دفاع مقدس مي پردازند

اين فعال رسانه اي با اشاره به اين که دشمنان ما بيکار ننشسته اند، 
با  آنها  تقابل  و  بيگانه  رسانه هاي  فعاليت هاي  ارزيابي  داد:  توضيح 
يا  ارزش زدايي  از آن است که در پي  فرهنگ دفاع مقدس حاکي 
محو معنويت و تجربه هاي دفاع مقدس هستند. اين امر گاه با چاپ  
کتاب يا بعضا با روايت هاي جعلي در جريان است و اگر با اين جريان 
هدفدار،مقابله نشود ممکن است با تغيير نسل، چه بسا چهره معنوي 
و حتي بخشي از تاريخ دفاع مقدس آسيب ببيند يا حتي وارونه جلوه 
داده شود. اين که چگونه مي توانيم در رسانه ها ايجاد انگيزه کنيم يا 
حمايت ها به چه شکل بايد از رسانه انجام شود، همواره مورد بحث 
بوده است. عموما هنگامي که از حمايت صحبت مي کنيم هدف، تنها 
حمايت هاي مالي نيست؛ چه بسا رسانه ها اگر توسط متوليان دفاع 
مقدس از نظر محتوايي تغذيه شوند ضمن انجام وظيفه اطاع رساني 
مي تواتند با جريان هاي مخرب رسانه هاي بيگاه نيز مقابله کنند و آنها 

را به حاشيه برانند.
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پنج شنبه 9۷/9/۱5

آگهي مزايده نوبت اول
شركت تعاوني مسکن كاركنان مطبوعات اروميه در نظر دارد براساس مصوبه مجمع عمومي مورخه 94/۳/۳0 اماک 

تحت اختيار خود را از طريق مزايده به فروش برساند .
تاريخ انتشار آگهي : 9۷/9/۱4

تاريخ بازديد از محل : 9۷/9/۱5 لغايت 9۷/9/28  از صبح  8 لغايت ۱۳
مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت ۱4 روز 9۷/9/29 

تاريخ بازگشايي پاكت ها و اعام برندگان 9۷/۱0/۱
  شرايط ، قيمت  و نحوه فروش در اسناد مزايده اعام خواهد شد . عاقمندان به شركت در مزايده مي بايست جهت 

ثبت نام و دريافت برگه فرم و اطاعات اماک فوق به آدرس :
فلکه رودكي – خيابان شهيد تيا – برج خبرنگار – شركت تعاوني كاركنان مطبوعات اروميه مراجعه فرمايند.

شماره تماس : 044۳۳6۷9990
تاريخ انتشار: 9۷/9/۱4

خ ش: 9۷/9/۱4
۳۱55

آگهي اباغ راي
 آقاي عمادالدين عبداللهي خليلي -

 به شماره كارمندي 569312 - فرزند علي
مجوز شماره 45۳4 . ۱۳9۷

پرونده نامبرده باا به اتهام غيبت متوالي در اين هيات مطرح و به مجازات 
اخراج از دستگاه متبوع محکوم گرديده است. لذا به علت عدم دسترسي به 
مشاراليه و به تجويز تبصره ماده ۳02 قانون آيين دادرسي مدني مراتب در 
يك نوبت منتشر مي شود تا نامبرده ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر آگهي 
چنانچه اعتراضي دارند در يکي از روزهاي اداري به محل امور اداري ذيربط يا 
اين هيات واقع در تهران، خيابان ماصدرا، خيابان شيخ بهائي شمالي، ضلع 
جنوب غربي ميدان شيخ بهائي، پاک ۱44، طبقه چهارم شرقي، هيات پنجم 

بدوي مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار: 9۷/9/۱4

خ ت: 9۷/9/۱4

 اداره كل تامين اجتماعي استان قم 
فرم شماره ۳ )اباغ راي كميته بدوي استاني(

احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي حسين حسينقلي در جلسه مورخ ۱۳9۷/09/06 
كميته بدوي مشاغل سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع ۳ )سه( شغل مطرح شده 
2 )دو( شغل مورد تاييد و ۱ )يك( شغل مورد تاييد قرار نگرفته است، جهت اقدامات بعدي 

به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )الف(: ساج انداز، كارگر )خبازي قرباني(

مشاغل تاييدنشده: چونه گير )خبازي قرباني(
رونوشت:

۱- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشکي و مديريت درمان استان جهت استحضار و اقدام 
مقتضي برابر ماده ۳ آيين نامه

2- شركت/كارگاه: جهت اطاع و اقدام مقتضي
۳- آقاي/خانم: حسين حسينقعلي جهت اطاع

- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آور ظرف ۱5 روز 
قابل تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور مي باشد و در صورت عدم 
اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و ازم ااجرا شدن راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده ۱6 
قانون تشکيات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف ۳ ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص 
داخل كشور و ظرف 6 ماه از تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهي در 

ديوان عدالت اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 9۷/9/۱4

خ ش: 9۷/9/۱4

 هيات پنجم بدوي رسيدگي
 به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت

وزارت نفت

 ترك زاده آراني - مديريت تعاون،
 كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت اول( شركت تعاوني مسكن 

فرهنگيان مهاباد )به شماره ثبت 66( 
شناسه ملي: 10861854070

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت 
تعاوني مسکن فرهنگيان مهاباد راس ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز پنجشنبه مورخه 
۱۳9۷/09/29 در محل سالن اجتماعات كانون فرهنگي تربيتي فجر واقع در فلکه 
فرمانداري تشکيل مي گردد. از عموم 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 ۱9 آيين نامه نحوه تشکيل 
مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند 
حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان 
اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي 
خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت 
داشته باشد. توضيحا اينکه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار 
آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در محل 
دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين 
صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

اساسنامه  ماده شش  به  مربوط  فعاليت  تمديد مدت  اتخاذ تصميم درخصوص 
شركت تعاوني

تاريخ انتشار: 9۷/9/۱4
خ ش: 9۷/9/۱4

هيات مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد۳۱۳2
 رئيس هيات مديره: كيوان فهيمي  نيا 
  نايب رئيس هيات مديره: طه نوروزي 
  منشي هيات مديره: كيوان عباس نژاد انبي 
  عضو اصلي هيات مديره: سليمان رسولي 
 عضو اصلي هيات مديره: انور اسمعيل پوري

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
 به طور فوق العاده )نوبت اول( 

شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد 
)به شماره ثبت 66( شناسه ملي: 

10861854070
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني مسکن فرهنگيان مهاباد راس ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز يکشنبه 
مورخه ۱۳9۷/۱0/۱6 در محل سالن اجتماعات كانون فرهنگي تربيتي فجر واقع 
در فلکه فرمانداري تشکيل مي گردد. از عموم 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 ۱9 آيين نامه نحوه 
نباشد،  تشکيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر 
مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار 
از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه 
بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي 
باوكالت داشته باشد. توضيحا اينکه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از 
انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط بازرس بررسي و تاييد گردد و در غير اين 
صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يکي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

۱- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال ۱۳96
۳- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي ۱۳96

4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي مالي سال 
۱۳9۷

5- طرح و تصويب آيين نامه هاي اداري و استخدامي، مالي و معامات، حدود و 
وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل

6- طرح و تصويب آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي موضوع تبصره ۳ ماده 
۳۳ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسامي ايران

۷- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و حق حضور در جلسات 
هيات مديره موضوع تبصره ۳ ماده ۳6 قانون اصاح مواردي از بخش تعاون

8- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت 
ماموريت آنان

9- انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و سه نفر عضو علي البدل هيات 
مديره به علت اتمام مدت ماموريت آنان

ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت هيات مديره و بازرسي بايستي حداكثر 
تا ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور مدارک شناسايي ذيل را با 
مراجعه به دفتر شركت واقع در خيابان طالقاني شرقي - كوچه مسجد حاج احمد 
- ساختمان افشاري - طبقه فوقاني تحويل دفتر شركت نموده و رسيد دريافت 
نمايند. مدارک شامل: كپي شناسنامه، كپي كارت ملي، كپي كارت پايان خدمت، 
كپي آخرين مدرک تحصيلي، كپي آخرين حکم كارگزيني، گواهي عضويت براي 
متقاضيان تصدي سمت هيات مديره - تکميل فرم كانديداتوري سمت بازرسي 

و يا هيات مديره
تاريخ انتشار: 9۷/9/۱4

خ ش: 9۷/9/۱4
هيات مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد۳۱۳۳

 رئيس هيات مديره: كيوان فهيمي  نيا 
  نايب رئيس هيات مديره: طه نوروزي 
  منشي هيات مديره: كيوان عباس نژاد انبي 
  عضو اصلي هيات مديره: سليمان رسولي 
 عضو اصلي هيات مديره: انور اسمعيل پوري

هيئت مديره شركت تعاوني كاركنان مطبوعات اروميه


