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باقرزاده مطرح کرد:
ورود پيکر ۷۲ شهيد 
 دوران دفاع مقدس 

به کشور تا ۲۰ آذر

وزير صنعت:
 هپکو و آذرآب
  به عرصه توليد
بازگشتند

بدعهدي موجر و مستاجر
سيد محمد بحرينيان

و  طلب  اصاح  فعال  حجاريان،  سعيد 
تئوريسين جريان دوم خرداد، اخيرا در 
مصاحبه اي مكتوب با خبرگزاري تسنيم، 
نكاتي مطرح كرده كه واقعا عجيب است. 
تئوريسين جرياني كه معتقد به مسئوليت 
سياسي، اجتماعي و اخاقي سياستمداران 
است، آن چنان شانه از مسئوليت اش خالي كرده كه گويي 
اصا مسئوليتي نبوده است. حاا پس از گذشت 66 ماه از 
خرداد 92 و انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس جمهور، 
كيست كه نداند جريان اصاحات با تمام توانش از صدر تا ذيل، 
تمام قد پشت روحاني ايستاد، حتي رئيس دولت اصاحات 
دفاتر  رود،  كنار  روحاني  نفع  به  اولش خواست   معاون  از 
 احزاب و تشكل هاي اصاح طلب در تهران و شهرستان ها 
به ستاد روحاني تبديل شد و فرداي انتخاب روحاني، همين 
اصاح طلبان و حاميانشان جشن پيروزي گرفتند. اما امروز 
كار به كجا رسيده است كه برخي جواناني كه روزي با شعار 
منتخب  جمهور  رئيس  از  او  تصاوير  و  »روحاني،روحاني« 
در  پيش  روز  كردند، چند  استقبال  تهران  خيابان هاي  در 
دانشگاه سمنان و در مراسم روز دانشجو، او را با شعار»تورم، 
 بيكاري، جواب بده روحاني« بدرقه كردند؛ بماند كه تحليل ها 
حكايت از آن دارد كه روحاني به جاي دانشگاه تهران و شريف 
و امير كبير، سمنان را براي سخنراني روز دانشجو برگزيد تا 
شايد در جو كمتر سياسي آنجا، كمتر مورد اعتراض و انتقاد 

دانشجويان قرار گيرد.
1- سعيد حجاريان در مصاحبه ابراز داشته كه ما هيچ گاه 
با روحاني»عقدي به صورت ائتاف نبسته بوديم« و با گفتن 
اين جمله، كامًا از مسئوليت دولتي كه جريان متبوع او به 
 مردم تحميل كرد، شانه خالي كرده است. مگر شما نبوديد كه 
مي گفتيد»حاضريم دندانه هاي كليد آقاي روحاني باشيم«؟ 
مگر شما در هر مقطعي از پروژه برجام، از لوزان تا وين و 

مقاطع ديگر تمام عيار از روحاني حمايت نكرديد؟
مگر هم وندانتان در مشاركت منحله، پيش از 96 نگفتند 
گزينه ما دوباره روحاني است؟ مگر قرار نبود تا 1400با روحاني 

بمانيد و به عقب برنگرديد؟ يادتان رفته است؟
2- البته استراتژي شما و امثال شما  مشخص است. از يك سو 
 تمام توان تان را صرف به قدرت رساندن يك شخص كرده ايد. 
و امتيازبگيريد  او  از  كرديد  فشار سعي  و  با حمله   سپس 
از سوي ديگر با توهين و تحقير، مسئوليت خسارات و ضعف 
عملكرد او را نپذيريد. توهين هاي شما به دولت منتخب 
از شمار بيرون است و از قضا تعابير توهين آميز نسبت به 
دولت نه تنها از سوي جناح رقيب نبوده كه توسط خودتان 

ابراز شده است.

سرمقاله

يادداشتيادداشت

نياز روز؛ تابعيت يا ترك تابعيت؟
غامرضا انبارلويي

قانون دريايي ايران مصوب سال 43 يعني 54 سال پيش است. 
وزير راه و شهرسازي 2 سال پيش با ارائه پيشنهادي تصويب 
خواهد.  مي  دولت  از  را  آن   7 ماده  اجرايي  رسمي   آيين  نامه 
هيئت وزيران هم در جلسه مورخ 97/8/13 آن را در 10 ماده و 
يك تبصره و 8 بند تصويب و براي اجرا اباغ مي نمايد. )1( كه 

بر مفاد آن مراتب زير قابل تامل است. 
1- موضوع آيين نامه ترك تابعيت كشتي هاي ايراني و حكم آن، 

اخذ تقاضاي تغيير و گواهي ابطال ثبت خروج از تابعيت كشتي است كه خاصه آن در 
4 ماده به شرح زير است:

ماده 7- پس از بررسي مدارك و سوابق اسناد ثبت کشتي توسط سازمان، چنانچه وجود 
شرايط تغيير تابعيت کشتي موضوع اين آيين نامه احراز شود، اجازه ترك تابعيت توسط 
سازمان صادر مي شود. در اين صورت پس از دريافت هزينه مربوط، سازمان گواهينامه ثبت 
را ابطال و گواهينامه ابطال ثبت و خروج از تابعيت کشتي را مطابق برگه )فرم( پيوست 

شماره )2( که به مهر دفتر هيئت دولت تاييد شده است، صادر خواهد کرد.
ماده 8- کشتي پس از صدور گواهينامه ابطال ثبت و خروج از تابعيت کشتي حق 

برافراشتن پرچم جمهوري اسامي ايران را ندارد.
ماده 9- پس از خروج کشتي از تابعيت ايراني، نام و شماره ثبت آن به هيچ کشتي 

ديگري اختصاص نمي يابد.
ماده 10- کشتي اي که براساس مواد فوق، از تابعيت ايران خارج شده است، در صورت 
درخواست مالك و داشتن شرايط قانوني، امكان ثبت مجدد و تحصيل تابعيت ايران 

را دارد.
2- سوال مطرح اين است كه چگونه است كه پس از نيم قرن از تصويب  قانون دريايي 
ايران گذشته كه يك دهه آن در دوران رژيم گذشته و 40 سال آن در حيات طيبه 
جمهوري اسامي ايران بوده و 12 دولت رفته و آمده اند وزير مسكن، راه و شهرسازي به 

فكر ترك تابعيت كشتي هاي ايراني افتاده است؟
3- آيا موضوع مديران دو تابعيتي معضل كشور است يا موضوع ترك تابعيت كشتي ها، 
آن هم در دوران پسابرجامي كه نافرجامي آن و بي سرانجامي آن اظهر من الشمس شده 

است، كداميك؟
4- چگونه است كه هيچ يك از دولت هايي كه در 40 سال گذشته مصدر كار بوده اند، اعم 
از سازندگي و اصاحات به فكر آيين نامه ترك تابعيت كشتي هاي ايران نبوده اند و قرعه 

فال به نام دولت اعتدال زده شده است؟
5- باترك تابعيت كشتي هاي ايران كدام يك از مشكات تورم، بيكاري، مفاسد اقتصادي 

و مشكات آموزشي و بهداشتي قرار است حل شود؟
6- ختم كام؛ تورم نرخش به بااترين ميزان در 40 سال گذشته رسيده. پول ملي به 
كمتر از يك ششم واقعي رسيده- عزت پاسپورت و مليت ايران در خارج از كشور مخدوش 
شده، شهروندان ايراني كه هيچ حتي ديپلمات مصونيت دار ما را در اروپا دستگير مي كنند. 
سلبريتي هاي ما براي به دنيا آوردن فرزندانشان در خارج باهم مسابقه گذاشته اند، برخي 
از فرزندان مسئوان كشور، مقيم خارج شده اند. كارگر و توليدكننده ايراني زير ضربات 
كااهاي وارداتي كوبيده و منكوب مي شوند، قاچاق كاا بيداد مي كند، مفاسد اقتصادي 
و مالي، گراني و گرانفروشي مياندار عرصه تجارت و بازرگاني كشور شده است. در چنين 
شرايطي ترك تابعيت كشتي براي دولت شده مسئله. آيا اين رويكرد طبيعي و منطقي 

و عادي است؟
پي نوشت:

)1( اساسنامه ماده 107858 مورخ 97/8/15

 چرا پيوستن به معاهدات بين المللي، 
بر اجراي قوانين داخلي اولويت يافته

احمدرضا هدايتي
گفته مي شود از ابتداي انقاب تا كنون، جمهوري 
اسامي ايران به شكل تحميلي يا داوطلبانه متعهد 
به اجراي بيش از 45 معاهده، كنوانسيون ، پيمان، 
توافقنامه، پروتكل، منشور، اعاميه، رژيم حقوقي 
و ساير تعهدات مشابه و مترادف شده است كه 
دوازدهم  و  يازدهم  دولت هاي  در  آن  مورد   32

منعقد گرديده است.
برخي  و حتي  بوده  مثبت  نكات  حاوي  معاهدات عمدتاً  اين  اگرچه 
از آنها منطبق يا شايد برگرفته از مباني و متون اسامي باشند، اما 
گاهي نيز به شكل كامًا زيركانه، نكاتي در متن آنها نهفته است كه 
نقشه هاي طراحي شده براي پياده سازي اهداف استكبار و استعمار در 
موضوعات مختلف مثل؛ وابستگي اقتصادي، كاهش جمعيت جوان و 
مولد، تضعيف و تحديد قدرت دفاعي يا دستيابي به اطاعات كشورها 

را تعقيب مي كند.
نكته قابل تأمل در اين رابطه اين است كه طي سال هاي گذشته و 
به خصوص در سال هاي اخير، عضويت ايران در بسياري از اين معاهدات 
از جمله؛ سند آموزش 2030 يونسكو، FATF و ملحقات آن، معاهده 
پاريس و تا حدودي حتي برجام، بدون آگاهي مجلس شوراي اسامي 
و با اين توجيه كه پيوستن به اين معاهدات مي تواند از ميزان عداوت 
دشمنان و فشارهاي غرب بر جمهوري اسامي ايران بكاهد، صورت 

گرفته است. 
اين در حالي است كه اواً؛ اين رويكرد خاف نص صريح اصل 77 و 139 
قانون اساسي كشور است، ثانياً؛ پذيرش بسياري از اين تعهدات كامًا 
اختياري و بدون الزام بوده است، ثالثاً؛ تجربه ثابت كرده كه اين تعهدات 
نتوانسته از ميزان خصومت غربي ها نسبت به جمهوري اسامي بكاهد، 
رابعاً؛ خيلي از كشورها از جمله رژيم اشغالگر قدس و حتي كشورهاي 
صاحب قدرت، يا اصًا حاضر به پذيرش اين تعهدات نشده اند يا مثل 
آمريكا، بعداً از آن خارج يا از اجراي مفاد آن اجتتاب كرده اند و خامساً 
بسياري از اين تعهدات مشابه داخلي داشته، اما اين قوانين داخلي يا 

هيچگاه عملياتي نشده يا ناقص اجرا شده است.
همان گونه كه اشاره شد، ذكر اين نكات به معناي نفي مطلق محاسن معاهدات و 
ساير قوانين بين المللي نيست، بلكه يادآوري اين نكته مهم است كه فرهنگ كهن 
ايراني و دين اسام به عنوان آخرين و كامل ترين دين الهي، از چنان ظرفيتي 
ديدن  آسيب  )بدون  پيشدستانه،  اقدام  يك  در  مي تواند  كه  است   برخوردار 
از اهداف پنهان و آشكار طراحان معاهدات استعماري(، در موضوعات مختلف 
پذيرفته شده و موردنياز نظام بين الملل قانونگذاري نموده و حتي به مرجعي 

مطمئن براي قانونگذاري در سطح جهان تبديل شود.
بنابراين؛ اكنون اين سوال مطرح است كه؛ با همه منابع غني علمي و 
ديني كه در اختيار داريم، تا كي و تا كجا بايد تابع قوانيني باشيم كه 
ديگران به شكل كامًا هدفمند و در راستاي اهداف نظام سرمايه داري 
برايمان تنظيم مي كنند؟ و مهمتر اين كه چرا ما نبايد با اتكاء به اصول و 
ارزش هاي الهي و ساير داشته هاي ارزشمندمان، به مرجعي براي تدوين 

قوانين بين المللي تبديل شويم؟
به عبارت ديگر اين سوال مطرح است كه؛ نقش مجلس محترم شوراي 
اسامي و ساير مراجع قانونگذاري كشور در الگوسازي نظام حقوقي جامع 
و مانع داخلي و همچنين تهيه و تنظيم قوانين بين المللي چيست و چرا 
مجلس نقش خود در مورد تنقيح، تدوين، اصاح و نظارت بر حسن 

اجراي قوانين مصوب داخلي را به درستي ايفا نمي كند؟
اصواً چرا دولت ها از اجراي قوانين سر باز مي زنند و به شكل دلخواه و 
ِميلي و مطابق با سايق خود قوانين را اجرا مي كنند و چرا پاسخگوي 

اين عملكرد نامطلوب خود نيستند؟ 
ادامه در صفحه4
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سيدحميد حسيني در گفت وگو با رسالت: 

 ايران، بازنده
تحريم هاي نفتي نيست

محمدعلي صادقي در گفت وگو با رسالت: 

 عربستان
 نقش نماينده آمريکا را
در اوپک ايفا مي کند

فاحت پيشه:

بودجه امنيت مرزي 
بايد پنج برابر شود

عباس پايي زاده در گفت وگو با رسالت: 

 توافق نامه پاريس
 براي ايران

هيچ کارآيي ندارد

تحليل رسالت از چالش های جذب توريسم در ايران؛

 صنعت گردشگری
در مرداب اقتصاد نفتی

دست روي دست گذاشته ايم و دلمان خوش است كه نفت داريم. حال آنكه بازار 
نوپاي گردشگري  با صنعت  ارزآوري آن در قياس  بوده و  اعتماد  نفت غيرقابل 
بسيار كمتر است. در حال حاضر گردشگري به عنوان يكي از سه صنعت مطرح و 
ارزآور در جهان شناخته مي شود و از ساليان پيش كشورهايي نظير تركيه گوي 
سبقت را از رقباي خود ربوده اند. آمارها نشان مي دهد، سال گذشته ميادي، 
فقط ايراني ها در مجموع 2/5 ميليارد دار ارز را روانه اين كشور كرده اند و اين 
رقم به غير از احتساب ارزهايي است كه از ساير كشورها وارد تركيه شده است.  
وقتي سفر ايراني ها به تركيه در سطوح كم سابقه اي افزايش يافت و حتي تا 
مدتها بعد از جهش ارزي هم موج رو به فزوني آن تداوم پيدا كرد، همه پرسيدند: 
چرا بايد اينگونه باشد؟ مگر ايران چه كم دارد؟ ايران به لحاظ جاذبه هاي تاريخي 

و تفريحي دست كمي از ساير كشورهاي منطقه ندارد اما به هر روي بايد بپذيريم 
كه صنعت گردشگري پاشنه آشيل ماست و از اين واقعيت گريزي نيست كه ما با 
اتكا بر منابع نفتي، چشم خود را بر اين صنعت پرسود بسته ايم.  به عبارت ديگر 
گردشگري در نظام اقتصادي ما داراي دورنماي روشن و مدوني نيست و از اين 
منظر در نقطه مقابل تركيه قرار داريم. همواره در گردهمايي ها و نشست ها شعار 
 و وعده داده ايم كه بايد به گردشگري بها بدهيم ولي هنوز اندر خم يك كوچه ايم و 
رويم.  مي  به شمار  جهان  و  منطقه  در سطح  اين صنعت  غايبان  بزرگترين  از 
وابستگي به دارهاي نفتي و صدور 2 ميليون بشكه نفت در روز آنقدر اغوا كننده 
بوده است كه حتي خيال اين صنعت را هم در سر نپرورانده ايم چه برسد به اعمال 

ادامه در صفحه 10سياستگذاري هاي كارآمد.

 ابراهيم باي سامي: ايران راهبرد مشخصي در عرصه گردشگري ندارد!
 محمدحسين ايماني خوشخو: اقتصاد نفتي، خاقيت را از ما گرفته است

 رضا کامي: ما در معرفي ايران به ترکيه، ناموفق بوده ايم

  آگهي تجديد مناقصه شماره» 200971004000051 « 
در سامانه تداركات الكترونيكي دولت

)مناقصه شماره 97-109  (
بر اساس ماده 13 قانون برگزاري مناقصات عمليات اجرايي پروژه به شرح زير بصورت مناقصه عمومي دو مرحله اي واگذار ميگردد:         

1- دستگاه مناقصه گزار : شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حمل و نقل كشور به نشاني تهران - بزرگراه مدرس– خيابان وحيد دستگردي – خيابان فريد افشار - نبش بلوار آرش

2- شرح پروژه: شرح پروژه: عمليات اجرايي بخش دوم – ب يک باند ) باند غربي ( به طول 2/48 كيلومتر و در ادامه هر دو باند به طول 1/99 )مجموعأ به طول 4/47كيلومتر(
آزادراه منجيل – رودبار در استان گيان، با مدت اجراي كار 27 ماه

3- سير مراحل دريافت اسناد و برگزاري فرآيند مناقصه: صرفًا از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت)ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir   و مهلت دريافت اسناد از 
سامانه مذكور حداكثر تا تاريخ 1397/09/21 ميسر خواهد بود.

ضمنًا مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه مذكور، مراحل ثبت نام در سايت فوق و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه به انجام رسانند.

 

 تلفن پشتيباني سامانه : 41934 

4-محل تحويل پاكت شركت در مناقصه )صرفا پاكت الف( اداره كل امور پيمان ها و رسيدگي فني – شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه 
مورخ 1397/10/01 و تاريخ  جلسه مناقصه ساعت 13 روز يكشنبه مورخ 1397/10/02 مي باشد. 

مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه از تاريخ فوق مي باشد. و در صورت لزوم يكبار قابل تمديد

5- برآورد : براساس فهرست بهاي پايه راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397 به مبلغ  1،598،183،000،000 ريال ميباشد.

6- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار 22،500،000،000  ريال تعيين ميگردد. 

7- مهندسين مشاور طرح: ايران استن ) تلفن : 88025991 (

ضمنا آگهي مناقصه از طريق پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات به نشاني http:\\iets.mporg.ir  نيز قابل دسترسي است. 
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/17

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/18 ـ دت 97/9/18  م الف 3244

 آگهي فراخوان عمومي يک مرحله اي
 به شماره 97-8-17/م

شرکت عمران شهر جديد هشتگرد در نظر دارد با استناد به مصوبات هيات مديره نسبت به برگزاري فراخوان عمومي يك مرحله اي به 
منظور انتخاب پيمانكار جهت احداث 100 باب واحد تجاري واقع در سايت هاي مسكن مهر شهر جديد هشتگرد با مبلغ برآورد اوليه 
45/857/921/230 ريال )چهل و پنج ميليارد و هشتصد و پنجاه و هفت ميليون و نهصد و بيست و يك هزار و دويست و سي ريال( 

براساس فهارس بهاء سال 97 )ابنيه، تاسيسات برقي و مكانيكي( براساس قانون برگزاري مناقصات به شرح ذيل اقدام نمايد.
نحوه خريد اسناد مناقصه:

از کليه متقاضيان داراي گواهينامه صاحيت حداقل پايه 5 ساختمان دعوت به عمل مي  آيد براي دريافت اسناد شرکت در فراخوان از تاريخ 
97/9/18 لغايت 97/9/27 به سامانه تدارکات الكترونيك دولت به نشاني: http://setadiran.ir  مراجعه نمايند. آخرين مهلت بارگذاري 
اسناد مناقصه در سايت مذکور تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/9/17 مي باشد. اسناد در ساعت 11 روز سه شنبه مورخ 97/10/11 در اتاق 

کنفرانس مديرعامل از طريق سامانه تدارکات الكترونيك دولت بازگشايي مي شود. )شماره سامانه 200971290000019(
- مبلغ فروش اسناد مناقصه 500/000 ريال به حروف پانصد هزار ريال و قابل پرداخت از طريق سايت مي باشد.

- نوع و مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: اصل فيش يا تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 2/292/896/062 ريال را به 
حساب شماره IR940100004001036906374199( 4001036906374199 شبا( بانك ملي به نام شرکت عمران شهر جديد هشتگرد واريز 
و در سايت بارگذاري شود. در صورت عدم امكان دريافت يا بارگذاري اسناد در سايت با ارائه پرينت خطاي اعام شده به اداره پيمان و 
رسيدگي شرکت مراجعه فرماييد. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت در فرآيند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 97/10/10 به دفتر اداره پيمان و 

رسيدگي شرکت )به آدرس: شهر جديد هشتگرد فاز 2 محله 4 خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح صاحي، پاك 49( الزامي است.
- عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان مي باشد.

 ضمنا ارائه شناسه ملي و کد اقتصادي شرکت، جهت دريافت اسناد الزامي مي باشد. آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات 
)/https://iets.mporg.ir(  و پايگاه اينترنتي شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir و سامانه تدارکات الكترونيك 

دولت )http://setadiran.ir/setad/cms(  قابل مشاهده مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/18

خ ش: 97/9/18

نوبت دوم جمهوري اسامي ايران
وزارت  راه وشهرسازي

شركت  مادرتخصصي ساخت و توسعه زير بناهاي 
حمل و نقل كشور

شركت عمران شهر جديد هشتگرد

آگهي مزايده
 شركت سرمايه گذاري

 ايرانگردي و جهانگردي )سهامي خاص(
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هاشمي:
 سران اصاحات 

اراده اي براي تشکيل  
 پارلمان اصاحات  

ندارند

سيا سي يك شنبه 18 آذر 21397
اول ربيع الثاني 1440-9 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9378

روحاني در کنفرانس روساي مجالس:
تحريم هاي آمريکا عليه ملت ايران نمونه بارز تروريسم اقتصادي است

رئيس جمهور گفت: تحريم هاي آمريکا عليه ملت ايران نمونه بارز تروريسم 
اقتصادي است.به گزارش خبرنگار مهر، حجت ااسام حسن روحاني 
در دومين کنفرانس مجالس ۶ کشور »ايران، پاکستان، ترکيه چين، 
روسيه و افغانستان« اظهار کرد: جهان امروز شاهد چالش هاي سخت 
و پيچيده اي اعم از موضوع تغيير آب و هوا، بحران هاي اقتصادي، 
نيافتگي، تجاوز و جنگ و فقر و گرسنگي، يکجانبه گرايي،   توسعه 
افراط گرايي و تروريسم، است.وي افزود: جمهوري اسامي ايران به 
عنوان بزرگترين قرباني تروريسم از بدو تاسيس تاکنون با اين پديده 
شوم مواجه بوده و از اين بابت متحمل خسارات جاني سنگيني شده 
است. اقدامات تروريستي از جمله شهادت ۷۲ تن از سياستمداران در 
يک بمب گذاري در سال ۱۳۶۰ و شهادت رئيس جمهور و نخست وزير 
توسط تروريست ها در همان سال و شهادت بيش از ۱۷ هزار نفر از مردم 
عادي در طول ۴۰ سال گذشته، که امروز در اروپا و آمريکا تحت حمايت 
دولت هاي غربي هستند، از جمله نمونه آن است.رئيس جمهور تاکيد 
کرد: شهادت دانشمندان هسته اي توسط عوامل تروريستي کشورهاي 
بيگانه، حمله تروريستي داعش به مجلس شوراي اسامي و حادثه 
تروريستي در شهر اهواز و حادثه دو روز گذشته در چابهار هيچ خللي 
در عزم و اراده دولت و ملت ايران براي مبارزه با تروريسم وارد نکرده و 
نخواهد کرد.روحاني با بيان اينکه امروزه امنيت ابعاد گسترده اي نسبت 

به گذشته دارد، گفت: مسائل مهمي مثل امنيت اقتصادي، فرهنگي، 
سياسي و اجتماعي جامعه ما را در برگرفته است و اخال در هريک از 
آنها مي تواند در حوزه تروريسم تعريف شود.وي تحريم هاي اقتصادي 
ظالمانه آمريکا عليه ملت ايران را شکل بارزي از تروريسم که ملت ما 
را هدف قرار داده است، دانست و تصريح کرد: تروريسم اقتصادي به 
معناي وحشت آفريني در يک کشور و ايجاد ترس در ديگر کشورهايي که 
قصد سرمايه گذاري در کشور هدف دارند، است.رئيس جمهور خاطرنشان 
کرد: خروج آمريکا از برجام و اعمال تحريم عليه ملت ايران بي ترديد 
نمونه بارز تروريسم اقتصادي است.رئيس جمهور ادامه داد: منطقه ما 
امروز در يک برهه حساس تاريخي قرار گرفته است، مقطعي که در 
آن تروريست ها، خشونت طلبان و قانون شکنان به دنبال راه انداختن 
گردابي از خشونت، فقر، تحريم، ترور و کودتا هستند؛ از پاکستان تا 
ايران، از افغانستان تا روسيه و ديگر کشورهاي منطقه.وي تصريح کرد: 
آنها نمي خواهند که ما دور هم بنشينيم و يک دل و همزبان با يکديگر 
همکاري داشته باشيم اما آنها بايد بدانند اين اراده ماست که دست 
در دست بر دشمن مشترک فائق آييم و البته اين پيروزي مستلزم آن 
است که همه مسئوليت خود را براي خشکاندن ريشه هاي خشونت به 
 ياد داشته باشيم.روحاني اظهار کرد: موفقيت ما نيازمند تاشي مستمر و 
خستگي ناپذير براي کشف سرچشمه هاي تباهي و کوشش دسته جمعي براي 

 خشکاندن ريشه هاي آن است. فقر، فساد و نابرابري از مهمترين ريشه هاي 
تروريست در اين منطقه است.وي با بيان اينکه در فضاي توسعه نيافتگي 
است که اشکال زشت فقر، پولشويي و تروريسم به يکديگر ملحق مي شود 
و امنيت جوامع انساني را نابود مي کند گفت: صداي مردم منطقه 
به خوبي شنيده مي شود که مي گويند جنگ و تروريسم بس است، 
آوارگي و بي خانماني، فقر و گرسنگي، نفرت و کينه، تحريم و تحقير 
کافي است.وي بيان کرد: زنان و دختران تحمل محروميت دوباره از 
 تحصيل و اشتغال را ندارند، کودکان از برهنگي و آوارگي خسته شده اند 
تابند. انفجار، سوختن و ويراني را برنمي  و شهرها و روستاها ديگر 

و  رشد  اجازه  نظامي  و  سياسي  هاي  دخالت  اينکه  بيان  با  روحاني 
توسعه يافتگي به کشورها را نمي دهد، اظهار کرد: مداخله گران پاشيدن 
بذر اختاف، کينه و خشونت را درو خواهند کرد و ما بايد بينديشيم 
چگونه مي توانيم آنهايي را که آگاهانه ميلياردها دار از درآمد نفتي 
خود براي تعميق و افزودن اختافات صرف مي کنند، متوقف کنيم.

وي تاکيد کرد: ما بايد در مقابل زورگويان و تنش آفرينان بايستيم تا 
ترور و وحشت را بخشکانيم. براي مقابله با مشکاتي که مرز و قلمرو 
 نمي شناسد بايد نگاهي تازه به مرز و قلمرو داشته باشيم. بايد حاکميت هاي 
منعطف تري داشته باشيم و با تقسيم عادانه مسئوليت ها در برابر 

تهديدات مشترک در مقابل ناآرامي ها بايستيم.

رئيس شوراي مرکزي حزب کارگزاران گفت: سران اصاحات اراده اي براي تشکيل 
»پارلمان اصاحات« ندارند. محسن هاشمي در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب 
خبرگزاري تسنيم، با اشاره به گمانه زني هايي که درباره تشکيل پارلمان اصاحات زده 
مي شود، گفت: عملي کردن طرح پارلمان اصاحات يا همان مجمع عمومي اصاح طلبان 
کار سخت و پيچيده اي است. معموا اين رهبران جريان اصاحات هستند که اينگونه 
طرح ها و پيشنهادات را بايد با جديت پيگيري کنند تا به سرانجام مشخصي برسد.

وي با بيان اينکه با اين تفاسير تاکنون اراده اي در رهبران جبهه اصاحات براي به 
سرانجام رسيدن طرح پارلمان اصاحات مشاهده نکردم گفت: طرح ايجاد پارلمان 
اصاحات هم اکنون در کميته سياسي شوراي هماهنگي جبهه اصاحات مطرح شده 
و احزاب عضو اين شورا در حال بررسي آن هستند اما به اعتقاد من اين طرح اصطاحا 

در مرحله طوفان مغزي است و هنوز به مرز پختگي نرسيده است. هاشمي در پاسخ 
به اين سوال که آيا تا انتخابات سال آينده، طرح تشکيل پارلمان اصاحات به مرحله 
عملياتي و برگزاري جلسات مي رسد؟ تصريح کرد: عرض کردم اگر اراده برتري پشت 
اين طرح باشد، مي توان اميدوار بود که سازوکار مجمع عمومي اصاحات در انتخابات 
آتي مجلس نيز نقش آفرين باشد. رئيس شوراي مرکزي حزب کارگزاران افزود: تعداد 
احزاب اصاح طلب که به شکل رسمي ثبت شده اند زياد است و تعدادي از اين احزاب 
به نسبت تشکل هاي سياسي فعال و تاثيرگذار جريان اصاحات، فعاليت و بروز و ظهور 
چنداني ندارند اما در عين حال داراي نظرات مختلفي هستند که بايد در نظر گرفته 
شود. اگر نهادي ايجاد شود که بتواند نظرات اين گونه احزاب را منسجم کند، تکليف 

جريان اصاحات نيز براي تصميم گيري هاي مهم مشخص خواهد شد.

رئيس مجلس:
رفتار ترامپ، نظامات حقوق بشر را له کرده است

رئيس مجلس گفت: رفتار ترامپ نظامات حقوق بشر 
را له کرده است.به گزارش خبرنگار مجلس گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، علي اريجاني در 
دومين کنفرانس رؤساي مجالس ۶ کشور آسيايي 
براي مقابله با تروريسم گفت: اگر نگاهي به صحنه 
بين الملل داشته باشيم مي بينيم که چند عامل 
موجب شده تا رويکرد منطقه اي براي حل اين مسائل 
افزايش پيدا کند.وي با اشاره به اولين دليل اين 
رويکرد منطقه اي اظهار کرد: شوراي امنيت به وظايف 
خود عمل نمي کند، اين جنگ هايي که در منطقه 
در عراق، افغانستان و ليبي و... رخ داده بسياري از 
آنها مصوب شوراي امنيت نبوده و آنها در جايگاه 
خود وظايفشان را انجام نمي دهند.رئيس مجلس 
تأکيد کرد:  تحريم هاي يک جانبه آمريکا در مورد 
روسيه، ايران و... هيچ کدام مصوبه شوراي امنيت 
نيست و اين مسائل تنها به دليل آن است که يک 
نهاد وظيفه خود را انجام نمي دهد.وي اظهار کرد: 
دليل ديگر اقدام يک جانبه گرايي آمريکاست که 

در سال هاي اخير شرايطي را به وجود آورده که 
ارزش هاي انساني که سال ها براي آن مبارزه شده 
و بر اساس حقوق بشر تنظيم شده است، به وسيله 
ترامپ تجاري سازي شده و در عمل رفتار رئيس 
جمهور آمريکا نظامات حقوق بشر را له کرده و 
زيرپا گذاشته است.اريجاني با بيان اينکه رفتار 
ترامپ باعث شده تا کشورها از اين گونه مديريت 
که خودشان آن را مديريت جهاني ناميده اند، نااميد 
شوند گفت: برخي کشورها مانند آمريکا و اطرافيان 
آنها در منطقه عامل گسترش تروريست شده اند، 
در حرف مي گويند با تروريسم مبارزه مي کنند اما 
در عمل از ابزار تروريسم استفاده مي کنند که اين 
وضعيت را مي توان در عراق، افغانستان و ... شاهد 
بود.وي بيان کرد: اين سه عامل موجب شده تا 
کشورهاي منطقه براي ساماندهي امنيت خود در 
منطقه، نظامات منطقه اي را ايجاد کنند که يکي 
از مدل هاي موفق آن، همکاري ايران، روسيه و 
ترکيه درباره مسائل سوريه است که در آستانه 

شکل گرفت و بر اساس ارزيابي ما اين همکاري 
موفق بوده است.

است  مدتي  اکنون  اينکه  بر  تاکيد  با  اريجاني 
که شاهديم بيشتر کشورها در منطقه بر موضوع 
تروريسم و توسعه اقتصادي تمرکز کرده اند که اين 
يکي ديگر از مدل هاست که به دليل نارسايي در 
ساختار بين المللي ايجاد شده است تصريح کرد:  

اميدواريم تاش هايي که در پاکستان  آغاز شده بتواند 
در ساماندهي وضعيت امنيت منطقه اي موثر باشد.
وي تأکيد کرد: جمهوري اسامي ايران در موضوع 
سوريه و عراق با درخواست دولت اين کشورها براي 
کمک و مبارزه با تروريسم در آنجا حضور پيدا کرد 
تا مسئله تروريسم را از ميان ببرد و اين وظيفه را 

نسبت به ديگر کشورها هم داريم.

خبر
فاحت پيشه:

بودجه امنيت مرزي بايد پنج برابر شود
رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس خواستار افزايش پنج برابري بودجه 
برقراري امنيت مرزها شد.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ، 
حشمت اه فاحت پيشه در حاشيه کنفرانس مقابله با تروريسم با حضور 
رؤساي مجالس ۶ کشور در جمع خبرنگاران درباره ابعاد حادثه تروريستي 
چابهار، گفت: روز سه شنبه هيئتي از کميسيون امنيت عازم چابهار مي شود. 
البته قصد داشتيم که زودتر به اين شهر سفر کنيم، اما به دليل وجود 
کنفرانس و همچنين بازديد از آب سنگين اراک در روز يک شنبه، اين 
بازديد به سه شنبه آينده موکول شد.وي افزود: کليت موضوع براي ما مهم 
است. دولت بايد در بودجه تجديد نظر کند، يک پنجم از کل نياز امنيت 
مرزي را براي مرز در بودجه گذاشته است در صورتي که از نظر کارشناسي، 

پنج برابر آن چه دولت براي مرزها قرار داده، نياز است. 

 حجت  ااسام  والمسلمين محمدحسني:
دانشجويان بايد پرچمدار مقابله با 

جنگ نرم باشند
رئيس سازمان عقيدتي سياسي ارتش گفت: دانشجويان بايد پرچمدار 
مقابله با جنگ نرم باشند.به گزارش حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، حجت ااسام والمسلمين عباس محمدحسني 
در جمع دانشجويان دانشگاه افسري امام علي )ع( با بيان اينکه ضد 
استکباري بودن، مطالبه گري، مبارزه با اشرافي گري، خطرپذيري در 
رخداد هاي بزرگ ملي و آرمان گرايي از ويژگي هاي جنبش دانشجويي 
است تاکيد کرد: جنبش دانشجويي در مقابل روحيه فرعوني ايستاد و 
از خود رشادت هاي بزرگي نشان داد.نماينده، ولي فقيه ارتش با بيان 
اينکه آزاد انديشي دانشجويان، جزء ارزش هاي پايه اي اسام محسوب 
مي شود، گفت: دانشجويان جزء پيشتازان حضور در حوادث ملي بوده و 
هستند و هر کسي اين تفکر و روحيه را داشته باشد از ارزش باايي نزد 
جامعه برخوردار خواهد بود.وي خطاب به دانشجويان خاطرنشان کرد: 
شما جوانان و دانشجويان بايد به خود بباليد چرا که در برابر استکبار، 
چون کوه ايستاديد و تاکنون نيز از موضع خود عقب نشيني نکرده ايد. 
وي تاکيد کرد: قابل قبول نيست که دانشجويان در جنگ نرم تنها جزء 
ميدان دار ها باشند بلکه بايد عاوه بر ميدان داري، پرچمداري مقابله با 
جنگ نرم دشمن را نيز عهده دار شوند چراکه غير از اين نمي توانيم 
شر جنگ نرم را از سر مردم برطرف کنيم.وي با بيان اينکه جنگ نرم 
از جنگ سخت پيچيده تر و ويران کننده تر است، گفت: همانگونه که 
جوانان در جنگ نرم به همه لذت هاي دنيا پشت پا زدند و آن را به 
نفع اسام و ملت ايران تغيير دادند در جنگ نرم نيز بايد با همين 
روحيه کار کنند.وي هدف جنگ نرم دشمن را جوانان دانست و تاکيد 
کرد: اگر پرچم مقابله با جنگ نرم در دست دانشجويان باشد مي توانيم 

دشمن را ضربه فني کنيم.

گفت وگو
عباس پايي زاده در گفت وگو با رسالت: 
 توافق نامه پاريس براي ايران

هيچ کارآيي ندارد
عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسامي گفت: توافق نامه 
پاريس براي ايران هيچ کارآيي و نفعي ندارد آن هم در شرايطي که 

ما سهم چنداني در انتشار گازهاي گلخانه اي نداريم. 
عباس پايي زاده اظهار کرد: از مسئوان انتظار مي رود که در اين 
زمينه هوشمندي و درايت ازم را داشته باشند اگرچه شايد بگويند 
تعهدات ايران اختياري است و هيچ جاي نگراني وجود ندارد اما همه 
موافقت نامه هاي بين المللي بعد از امضا داراي ماهيت الزام آور است 

و از کنار اين مسائل نمي توان به سادگي گذر کرد. 
وي ادامه داد: توافق نامه پاريس براي ايران کارآيي و نفعي ندارد آن 
هم در شرايطي که ما سهم چنداني در انتشار گازهاي گلخانه اي 
نداريم. در حال حاضر کشورهايي نظير آمريکا بيشترين سهم را در 
انتشار گازهاي گلخانه اي دارند ولي به راحتي از اين موافقت نامه 
خارج شده اند، آنگاه در چنين شرايطي وقتي ما سهم چنداني در اين 

امر نداريم چرا بايد زير بار چنين موافقت نامه هايي برويم؟
عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسامي تصريح کرد: اگرچه 
داراي  ايران  براي  اما  است  زيستي  محيط  توافقنامه،  اين  ويترين 
مجبور  توافق  اين  امضاي  با  زيرا  است  اقتصادي  متعدد  پيامدهاي 
از  و حتي پيش  استفاده کنيم  قيمت  انرژي هاي گران  از  هستيم 
اين هم کارشناسان در رابطه با هزينه ۱۷ميليارد داري اجراي اين 

توافقنامه براي کشورمان هشدار داده بودند. 
پايي زاده تاکيد کرد: چرا بايد چنين هزينه هايي را به کشور تحميل 
کنيم؟ اگر سهم باايي در انتشار گازهاي گلخانه اي داشتيم، آنگاه 
ماجرا متفاوت بود اما در حال حاضر پيوستن به اين توافق منطقي 

و عقاني نيست و ضررهايش بيشتر از منافع آن است. 
وي افزود: ضمن اينکه  ما نبايد فراموش کنيم که کشورهاي توسعه 
يافته بااترين آلودگي زيست محيطي را توليد مي کنند ولي با همه 
بر کشورهاي در حال  را  تمرکز خود  پاريس  توافقنامه  اين مسائل 
نبايد  دهد  نشان مي  که  است  مواردي  ها  اين  و  داده  قرار   توسعه 
بي گدار به آب زد و تب و تاب امضاي موافقت نامه هاي بين المللي 

را داشته باشيم. 
پيش از اين صاحب نظران در رسانه ها پيرامون پيامدهاي توافق نامه 
پاريس، بر اين نکته تاکيد کرده بودند که » درصورت عدم بررسي 
امنيتي  حوزه هاي  در  بااخص  توافقات  اين  کارشناسانه  و  صحيح 
حاشيه اي  قوانين  گرفتن  نظر  در  با  آن ها  به  پيوستن  اقتصادي،  و 
تحريم هاي  اعمال  براي  را  راه  که مطرح مي شود،  پيوست هايي  و 
اجماع جهاني  بهانه هايي چون  به  غربي  از سوي کشورهاي  جديد 

عليه کشور هموار خواهد کرد.«

آگهي تغييرات شرکت گرافيت کاويان پارس سهامي خاص 
به شماره ثبت 444180 و شناسه ملي 14003676894 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1397/07/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاي 
هيئت مديره از 3 نفر به 2 نفر کاهش يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصاح گرديد. سازمان ثبت 
اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )310755(

آگهي تغييرات موسسه مشاوره مديريتي تيس وليزاده 
ايرانيان به شماره ثبت 45347 و شناسه ملي 14007790896 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نام شرکت 
و  يافت  تغيير   “ آرياوش  پژوهنده  انديشمندان   “ به 
ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. سازمان ثبت 
اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )310754(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني آرتين ستد توس با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 6488 و شناسه ملي 14006437069 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/02/03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - خانم سهيا عباسي 
به شماره ملي 3770204735 به سمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره و خانم گلي حسني به شماره ملي 5609617413 به سمت 
رئيس هيئت مديره براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند . - کليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل : چک ، سفته 
، بروات ، قراردادها ، و عقود اسامي و اوراق عادي و اداري 
شرکت با امضاء مديرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
تهران سازمان  استان  غيرتجاري شهرستانهاي  و مؤسسات 
ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهريار 

)310764(
آگهي تغييرات شرکت توسعه و عمران گلخانه هاي کرمان سهامي خاص به 
شماره ثبت 505070 و شناسه ملي 14006539280 به استناد صورتجلسه 
العاده مورخ 1397/06/01 تصميمات ذيل  مجمع عمومي عادي بطور فوق 
اتخاذ شد : ترازنامه وصورت سود و زيان و صورت جريان وجوه نقد شرکت 
براي دوره مالي منتهي به 1396/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسي مدبران مستقل به شناسه ملي10100471290به سمت بازرس اصلي 
و آقاي بهزاد آويج به شماره ملي 0047360275 به سمت بازرس علي البدل 
براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310759(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني آرتين ستد توس با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 6488 و شناسه ملي 14006437069 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/02/03 
کد  به  روزبهاني  مرجان  خانم   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
ملي 5579705166 با دريافت کليه سهم الشرکه خود معادل 
350/000/000 ريال از صندوق شرکت از رديف شرکاء خارج 
 850/000/000 مبلغ  از  نتيجه سرمايه شرکت  در   -  . گرديد 
ريال به مبلغ 500/000/000 ريال کاهش يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گرديد . - اسامي شرکاء و ميزان سهم 
الشرکه آنان پس از کاهش سرمايه : خانم گلي حسني دارنده 
150/000/000 ريال سهم الشرکه و خانم سهيا عباسي دارنده 
350/000/000 ريال سهم الشرکه . حجت اله قلي تبار سرپرست 
اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري شهرستانهاي استان 
تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

شهريار )310763(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود آسانبران اريکه نيکان درتاريخ 
1396/12/02 به شماره ثبت 523250 به شناسه ملي 14007435200 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت 
اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :انجام کليه فعاليتها در 
زمينه طراحي ، اجرا ، نصب ، توليد ، مونتاژ ، محاسبه ، نظارت فني ، 
تعمير و نگهداري ، پيمانکاري انواع آسانسور، باابر ، پله برقي ، تأمين 
مواد اوليه قطعات ماشين آات و تجهيزات مرتبط ، انجام کليه امور 
پيمانکاري و پروژه هاي صنعتي ، ساختماني ، طرح و اجرا عمراني 
و معماري ، خريد و فروش و واردات و صادرات کليه کااهاي مجاز 
بازرگاني ، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي ، شرکت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي ، اخذ وام و تسهيات بانکي به 
صورت ارزي و ريالي، اخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد شعب در داخل 
و خارج از کشور ، شرکت در نمايشگاهها و همايش ها و سمينارها 
و کنفراس ها در داخل و خارج از کشور . درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت 
تهران - بخش  تهران - شهرستان  استان   : اصلي  نامحدود مرکز 
مرکزي - شهر تهران-مجيديه شمالي )شمس آباد(-خيابان شهيد 
-11ساختمان  )کاج(-پاک  ضابطي  مافي-خيابان شهيد  غامرضا 
رويال پارک-طبقه دوم-واحد 4 کدپستي 1667735063 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 200000000 ريال نقدي ميزان 
سهم الشرکه هر يک از شرکا آقاي محمد روشني جعفرآباد به شماره 
ملي 0070577986 دارنده 100000000 ريال سهم الشرکه آقاي اميررضا 
ريال سهم   100000000 دارنده   0452649201 ملي  به شماره  شرفي 
الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي محمد روشني جعفرآباد به شماره 
ملي 0070577986و به سمت عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و 
به سمت مديرعامل به مدت نامحدود آقاي اميررضا شرفي به شماره 
ملي 0452649201و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامي و همچنين کليه 
نامه هاي عادي و اداري با امضاء مدير عامل و رئيس هيئت مديره 
متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : 
طبق اساسنامه روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور 
پروانه فعاليت نمي باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310758(

آگهي افزايش سرمايه شرکت بازرگاني آرتين ستد توس با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 6488 و شناسه ملي 14006437069 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/02/02 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - خانم سهيا عباسي به شماره ملي 3770204735 
رديف  در  به صندوق شرکت  ريال   350/000/000 مبلغ  پرداخت  با 
شرکاء قرار گرفت . - در نتيجه سرمايه شرکت از مبلغ 500/000/000 
و ماده مربوطه در  يافت  افزايش  به مبلغ 850/000/000 ريال  ريال 
الشرکه  ميزان سهم  و  اسامي شرکاء   -  . گرديد  اصاح  اساسنامه 
آنان پس از افزايش سرمايه : خانم گلي حسني دارنده 150/000/000 
ريال سهم الشرکه ، خانم مرجان روزبهاني دارنده 350/000/000 ريال 
سهم الشرکه و خانم سهيا عباسي دارنده 350/000/000 ريال سهم 
الشرکه . حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات 
غيرتجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک 
کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري شهريار )310762(

آگهي تغييرات شرکت ياس نخ البرز شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
230303 و شناسه ملي 10102713748 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
: - روزنامه  اتخاذ شد  عادي ساليانه مورخ 1397/04/28 تصميمات ذيل 
کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. ترازنامه و 
سود و زيان سال مالي 1396 مورد تصويب قرارگرفت. موسسه حسابرسي 
آبان ارقام پارس با شناسه ملي10320610350 به سمت بازرس اصلي و مجتبي 
نيکخواه قمي با کد ملي 0381990575 به سمت بازرس علي البدل براي مدت 
يکسال انتخاب گرديدند سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري تهران )310765(

آگهي تغييرات شرکت آسمان داروي پارس سهامي خاص به شماره ثبت 
352032 و شناسه ملي 10104002768 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
العاده مورخ 97/08/19  با اجازه مجمع عمومي فوق  مورخ 1397/08/19و 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شرکت از مبلغ 100000000ريال به مبلغ 
1000000000ريال منقسم به1000 سهم 1000000ريالي با نام از طريق مطالبات 
حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح 
وذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذکر تکميل امضاء گرديده 
است . سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )310760(

آگهي تغييرات شرکت گرافيت کاويان پارس سهامي خاص به شماره 
ثبت 444180 و شناسه ملي 14003676894 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/07/22 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاي محمدعلي منصوريان به شمار ملي 3241457966 
بسمت مديرعامل و نائب رئيس هيئت مديره آقاي سعيد منصوريان 
به شماره ملي 0829308466 بسمت رئيس هيئت مديره براي مدت 
دو سال انتخاب شدند امضاء کليه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از 
قبيل چک،سفته،بروات و عقود اسامي و قرار دادها با امضاء رئيس 
هيئت مديره به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد. خانم نرگس 
فرجي کاش به شماره ملي 0076252957 و خانم ناهيد رژه به شماره 
ملي 3379939919 بترتيب بسمت بازرس اصلي و علي البدل براي 
مدت يکسال مالي انتخاب شدند . سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310756(

آگهي تغييرات شرکت شکيل ابتکار فاح شهر سهامي 
خاص به شناسه ملي 10340031491 به موجب نامه ي شماره 
149/97/186 مورخ 1397/04/19 مرجع ثبت شرکت ها و 
مؤسسات غير تجاري چهارمحال و بختياري و با استناد به 
صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/05 
مرکز شرکت شکيل ابتکار فاح شهر سهامي خاص به شناسه 
ملي 10340031491 به نشاني: به استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزي - شهر تهران-محله صادقيه-خيابان 
شهيدمحسن صادقي پور)خسروجنوبي(-خيابان شهيد 
کدپستي   6 دوم-واحد  -53طبقه  گاب-پاک  سعيد 
1451819347 انتقال يافت و در اداره ي ثبت شرکت ها 
و مؤسسات غيرتجاري تحت شماره ي 445365 به ثبت 
رسيده است. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310757(

آگهي تغييرات شرکت پويا تجارت اوکسين با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 519666 و شناسه ملي 14007255170 به استناد صورتجلسه مجمع 
محل   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات  مورخ 1396/10/07  العاده  فوق  عمومي 
شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش 
مرکزي - شهر تهران-گرگان-خيابان شهيد سرتيپ نامجو-کوچه شهيد 
انتقال  مرتضي تيموري-پاک -5طبقه چهارم-کد پستي 1614775715 
يافت و ماده مربوطه د اساسنامه اصاح شد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310761(

بدعهدي موجر و مستاجر
ادامه از صفحه اول

 رحم اجاره اي، دولت يک ميليوني، فرزندخوانده اصاحات، دولت قرضي و 
بي شناسنامه ترين دولت تعابير به کار گرفته شده در مورد دولت روحاني 
توسط اصاح طلبان است. مگر خود شما دولت فعلي را»حسين قلي خاني« 
لرستان  پشتکوه  ديکتاتور  و  والي خشن  که  خاني  قلي  نخوانديد؟ حسين 
ناصري عضو  عبداه  از  انتخابات 9۶  از  پيش  به جايي رسيد که  کار  بود. 
 شوراي عالي سياستگذاري اصاح طلبان  پرسيده بودند چگونه مردم را راضي
مي کنيد به دولتي که آن را رحم اجاره اي خوانده ايد، دوباره راي دهند و 

ناصري جواب داده بود نگران نباشيد، دوباره اجاره اش مي کنيم.
۳- در جاي ديگر جناب حجاريان نوشته اند»اصاح طلبان هر يک به تنهايي 
اهل ايده پردازي هستند، لذا برعکس جريان راست، وايت پذير نيستند.« 
پذيري، وايت  مگر  است.   پذيري«  »وايت  از  شما  برداشت  سطح   اين 

» دگماتيسم« و در برابر » اهل ايده بودن« قرار مي گيرد؟ عجيب تر آن که 
حتي مسئله را مصداقي هم مطرح نکرده ايد و وايت پذيري را به صورت 

عام زير سؤال برده ايد.
۴- نوشته ايد به پراگماتيسم اعتقاد داريد، اما شيوه عمل و راهبردي که در 
ارتباط با دولت پيش گرفته ايد که در بند دوم شرح داده شد، مو به مو بر 
اپورتونيسم تطبيق دارد. بگوييد از کدام فرصت براي انحراف افکار مردم از 
دولت مورد حمايتتان استفاده نکرده ايد و کجا سعي داشته ايد مطالبات مردم 
از مسائل اصلي مورد نيازشان فاصله نگيرد؟ اگر چه بايد تصريح کرد ضعف 

اجرايي و عملکردي دولت هم در اين مسئله بي تاثير نبوده است.
5- مرتبا از نظارت استصوابي شکايت مي کنيد. مگر در همين شوراي شهر 
و انتخاب شهردار تهران که نظارت بر آن، نه بر عهده شوراي نگهبان که با 
مجلس بر آمده از حماسه تکرارتان است، چه گلي برسر مردم زده ايد؟ جريان 
متبوع شما در ۱5 ماه، 5 شهردار و سرپرست شهرداري به مسئوليت گمارده و 
هر بار شهردار منتخب را از ليست بلند باايي شامل بيش از ۲۰ نفر برگزيده 
است. 5 گزينه نهايي انتخاب اخير را يادتان هست؟ يکي وزير مستعفي دولت 
به قول شما حسين قلي خاني بود و ديگري شهردار ليسانسه منطقه دو. اتفاقا 
يادآوري اين نکته جالب است که در انتخابات شوراي شهر 9۶، مجلس چند نفر 
از جناح رقيبتان را ردصاحيت کرده  بود و جريان شما با گزينه هاي حداکثري 
اش آمده بود. المنه ه که در انتخابات شوراي شهر نظارتي جدي نيست و 
حداقل اين حسن را دارد که مردم بدانند گزينه هاي به اصطاح حداکثري 

جريان شما چيزي در چنته ندارند و عاقبت کوه، موش مي زايد. 
۶- شما و دوستانتان به جاي آن که بگوييد چرا شوراي شهر فعلي، شرکت 
سهامي است و چرا برخي اعضايش چنانند که مي دانيد و مي دانيم، باز به 
سياست حمله روي آورده ايد، در مورد شهردار ۱۲ ساله تهران که مردم قضاوت 
مي کنند، اما چرا در دوره جديد، يک ايستگاه مترو افتتاح نشده است؟ چرا 
بزرگ ترين کارهايتان اصاح  روکش پل کريمخان بوده و کاشت چند  صد 
درخت در خيابان وليعصر؟ چرا دغدغه هاي اصلي بر زمين است و نام گذاري 
يک خيابان ساعت ها وقت شورا را مي گيرد؟ چرا در يک برف شديد، تهران 

فلج مي شود و پس از زلزله خبري از حضور شهردار نيست؟
اتفاقاً به قاليباف حمله مي کنيد چون از آن که عملکرد شهرداران منسوب به 
جريان شما با عملکرد او مقايسه شود واهمه داريد. وعده هايي که با آن، بهشت 
را تصاحب کرديد، يادتان هست؟ آلودگي هوا رفع شده؟ ترافيک تهران روان تر 
شده؟ ساختمان ها ايمن تر شده اند؟ شهرسازي اصولي تر شده؟ اگر مسئوليت 
عملکرد  ضعيف دولت را با تعابيري چون فرزند خواندگي و رحم اجاره اي، از 

سر خود باز مي کنيد، در مورد شوراي شهر چه مي کنيد؟
پايگاه  که  او همنظريم  و همفکران  با سعيد حجاريان  اين موضوع  در   -۷
اجتماعي دولت اجاره اي است و از قضا دولت، مستاجر بدي هم بوده و به 
تعهدات خود عمل نکرده ، اما آن چيزي که حجاريان به آن توجه نمي کند، 
بدعهدي خود او و همفکران اوست. وضعيت امروز دولت، مجلس و شهرداري 

نتيجه بدعهدي دو مقصر اصلي است، هم موجر و هم مستاجر.
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سعيد حجاريان:
روحاني به بسياري از وعده هايش به مردم عمل نکرد

تئوريسين جناح دوم خرداد گفت: روحاني به بسياري از وعده هايش 
به مردم عمل نکرد.سعيد حجاريان در گفت و گو با خبرنگار گروه 
سياسي خبرگزاري تسنيم در پاسخ به اين سوال که جنابعالي پس 
از سال 92 جزء اصاح طلباني بوديد که بجد از جناب آقاي روحاني 
رئيس جمهور محترم دفاع کرديد. جمله مشهوري از شما همچنان 
در يادهاست که  گفتيد "حاضريم دندانه هاي کليد آقاي روحاني 
باشيم" با اين حال پس از گذشت چند سال و بويژه از اواسط سال 
گذشته به نظر مي رسد شاهد تغييري در نوع رويکرد اصاح طلبان 
و شما با آقاي روحاني هستيم به نوعي که رفته رفته کفه  رسانه اي 
 نقد بر کفه  حمايت پيشي مي گيرد. گفت و گوي کوتاه شما در تاريخ 
30 مرداد 96  درباره حاشيه هاي انتخاب کابينه توسط آقاي روحاني را 
مي توان به نوعي سرآغاز روند جديد مواجهه شما با دولت آقاي روحاني 
دانست. به نظر مي رسيد آقاي روحاني در دور جديد تغييراتي از جمله 
رياست دفتري محمود واعظي و عنايت بيشتر به اعضايي از کابينه 
مانند آقاي نوبخت داشت که با نظرات شما بسيار متفاوت بود. ضمن 
اينکه اصاح طلبان تصور مي کردند آقاي جهانگيري هم آرام آرام در 
دولت به حاشيه مي رود. آيا شما به طور کلي با اين گزاره موافقيد که 
بعد از مرداد 96 نوع مواجهه شما با آقاي روحاني تفاوت کرده است؟ 
و اگر تفاوت کرده علت اين تغيير چه بوده است؟گفت: من پيش تر هم 
گفته ام، ما با دکتر روحاني عقديـ  به صورت ائتاف - نبسته بوديم. 

ايشان وعده هايي به مردم دادند و مردم هم به دليل همان وعده ها 
پاي صندوق رأي رفتند. دفاع ما، براساس همين وعده ها بود و نه 
خواسته هاي حداکثري خودمان. اما، ايشان به بسياري از وعده هايش 
يا نخواست يا نتوانست عمل کند و في الواقع زماني که از خود عبور 
کرد، طبعاً بخشي از اصاح طلبان هم ناگزير با ايشان زاويه پيدا کردند.
وي در جواب اين پرسش که يکي از مدعاها و استدالهاي متداول 
اصاح طلبان درباره آقاي روحاني پس از عملکرد ضعيف ايشان بويژه 
در حوزه اقتصاد و نيز به برزخ خوردن پروژه اصلي آن يعني برجام، اين 
است که ايشان گزينه  اصلي اصاح طلبان نبود و اصاح طلبان اضطراراً 
از ايشان حمايت کردند، چرا که گزينه هاي اصلي آنها در انتخابات 
حضور نداشتند. دو پرسش مي تواند در اين باره مطرح شود؛ اواً آيا 
شما هم با برخي ديگر از تحليلگران اصاح طلب مانند جناب آقاي 
عبدي هم نظر هستيد که آقاي عارف هيچگاه گزينه اصلي اصاح طلبان 
نبوده و در آينده نيز بعيد است اينگونه شود؟ و دوماً: اگر اصاح طلبان 
نيروي خيلي خبره اي براي کشورداري داشتند، حداقل نمي توانند آن 
را به صورت پايلوت در تهران به کار بگيرند؟ چرا که اين شورا در 
اختيار اصاح طلبان است و آنها مي توانند اگر هنري براي اداره کشور 
دارند حداقل در تهران آن را به نمايش بگذارند؟گفت: اصاح طلبان 
افراد پاکدست و مجرب فراواني دارند و هر يک از آن ها به تنهايي يک 
سر و گردن بااتر از رئيس کابينه دولت معجزه هستند. عملکرد آن 

رئيس کاري کرد تا سال ها جريان راست به محاق برود و 10 جمنا 
ديگر نمي تواند جمعنا شود. من معتقدم، اگر نظارت استصوابي نبود، 
اصاح طلبان با افرادي به مراتب بهتر از دکتر روحاني و دکتر عارف به 
انتخابات وارد مي شدند و رأي هم مي گرفتند. متأسفانه جريان راست 
نمي خواهد بفهمد، نظارت استصوابي همچون چادر اکسيژن بيمارستان  
آن ها را دربر گرفته است و چنانچه رخنه اي در آن اتاق ايجاد شود، 
همگي دچار انواع امراض و حتي خفقان خواهند شد. حضرت امير 
يَة أَْصلَُب ُعوداً َو  َجَرَة الَْبِرّ در يکي از نامه هاي خود مي گويد: إَِنّ الَشّ
ابَِتاِت الِْعْذيَة أَْقَوي َوُقوداً َو أَبَْطأُ ُخُموداً.  َواتَِع الَْخِضَرَة أََرُقّ ُجُلوداً َو الَنّ الَرّ
يعني،  بدانيد درختان بياباني چوبشان سخت تر، و درختان سرسبز 
پوست شان نازک تر، و گياهان صحرايي آتششان قوي تر، و خاموشي 
آنها ديرتر است.توجه کنيد، جريان اصاحات سختي هاي فراوان 
کشيده است و توان تحمل هر باري را دارد اما بسياري از اصو لگرايان 
در کنار جوي هاي رانت و در شرايط گلخانه اي رشد کرده اند و بايد 
ببينيم در يک روز توفاني از خود جنمي نشان خواهند داد يا خير.
ازم به توضيح است، انتخابات شوراي شهر هم بي مشکل نبوده و رد 
صاحيت در آنجا هم برقرار بوده و نيروهاي غيرمسئول نقش آفريني 
کرده و افراد زيادي را به علت سابقه سياسي رد صاحيت کردند. 
واقعيت اين است، عده اي در ايران به خود قپه و سردوشي مي دهند 

و اصاح طلبان را از دم ستاره دار کرده اند. 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولت در زمينه اقتصادي اشتباهات بزرگي انجام 
داد.سيد مصطفي ميرسليم در گفت و گو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص عملکرد اقتصادي دولت در دوران پسابرجام گفت: دولت 
به طور کلي اشتباهات بزرگي در اين زمينه داشت و من هم همواره اميدوار بودم که اصاحات 
ازم را انجام مي دادند که متاسفانه اقدامي انجام نشد.وي افزود: يکي از اشتباهات بزرگ دولت 
اين بود که از ابتداي دوران دولت يازدهم مبنا را بر رسيدن به تفاهم به ويژه با آمريکا گذاشتند 
تا بتوانند زمينه مناسبي را فراهم کنند که هم تعامل اقتصادي هم صورت بگيرد و هم در 
فروش نفتي که ما صادر مي کنيم مشکلي نداشته باشد و نياز هاي کشور بر طرف بشود اما 
زماني که مذاکرات به کندي پيش رفت و آنها در اين مذاکرات بدعهدي کردند دولت تمام 
آنچه را که براي خود بافته بود نقش بر آب شد و در اين مدت مردم ضرر کردند.ميرسليم با 

بيان اينکه مسائل مختلفي در اثر اين انتخاب غلط به وجود آمد به يک رکود شديد در جامعه 
انجاميد و رکود هم بدترين درد جامعه است چون مفهوم آن اين است که اشتغال از بين برود، 
افزود: اگر در کشور اشتغال  و گراني باهم هم باشند اين قابل تامل است اما اگر اشتغال نباشد 
و گراني باشد مردم به پوچي مي رسند و اين يک اشتباه بزرگ بود که صورت گرفت و من 
هميشه اميدوار بودم که در دولت دوازدهم برطرف بشود، اما اقدامي نشد و اکنون متاسفانه 
جوانان ما بيکار مانده اند در حالي که نياز در کشور براي اشتغال بسيار بااست.وي افزود: من 
اگر بخواهم اشتباه بعدي را بيان کنم و اميدوار هستم که آن را جبران بکنند اين است که 
در زمينه ارزي و زماني که ما تحريم بوديم خودشان رسما اعام کردند که نرخ ارز از 2900 
تومان  به ۴200 تومان مي رسد که اين مسئله ناگهان جرقه اي به ارتقاء ارزش ارزها در کشور 

وارد کرد و مردم با کاهش شديد ارزش پول ملي مواجه شدند.

بيانيه پاياني مجمع عمومي حزب مؤتلفه:
دولت بپذيرد برجام مرده است و اميدي به احياي آن 

توسط اروپا نيست
صدور  با  مؤتلفه  حزب  عمومي  مجمع   دوازدهمين 
بيانيه اي به کار خود پايان داد و در آن اعام کرد: دولت 
بپذيرد برجام مرده است و اميدي به احياي آن توسط اروپا 
نيست.به گزارش روابط عمومي حزب موتلفه اسامي در 
بخشي از اين بيانيه آمده است: انقاب اسامي به زودي 
چهلمين سال درخشش خود را جشن گرفته و به کوري 
چشم دشمن موانع موجود را از سر راه بر مي دارد. دولت 
و ملت به زودي با هدايت هاي رهبري از سر تحريم هاي 
ظالمانه عبور مي کند و فرصت هاي پيش رو را به عنوان 
سکويي براي پرش به توسعه پايدار، برمبناي سياست هاي 
کلي اعامي از سوي مقام معظم رهبري در حوزه اقتصاد 
مقاومتي پيش خواهد برد.در بخش ديگري از اين بيانيه 
آمده است: رهبري هوشمندانه مقام معظم رهبري در 
دوران پس از رحلت امام خميني)ره( قطعه اي درخشان 
در تاريخ معاصر است که کشور را در رساندن به چشم انداز 
بيست ساله و اهداف از پيش تعيين شده سال ها جلو 

برده که به بسياري از آن اهداف رسيده ايم و حتي از 
آن جلوتر رفته ايم. دشمن از ضربه زدن به انقاب نااميد 
شده است و در منطقه ضربات مهلکي از سوي رزمندگان 
اسام و مقاومت دريافت مي کند. ساختار امنيتي کشور با 
ساماندهي ارتش، سپاه و بسيج فرصت فکر کردن ازدشمن 
را گرفته است لذا آنها تهاجم را از رويارويي سخت به 
حوزه اقتصاد و فرهنگ کشانده اند. در اين حوزه ها به 
حول و قوه الهي و با بهره گيري از ظرفيت هاي عظيم 
مردمي نيز شکست خواهند خورد.اين بيانيه با تاکيد بر 
اينکه ناتوي عربي و معامله قرن همانند نقشه هاي قبلي 
استکبار در منطقه به شکست منجر مي شود. آمريکا از 
اين توطئه ها طرفي نخواهد بست و به زودي ضربات 
مهلک تري را از بسط نفوذ انقاب اسامي در منطقه 
دريافت خواهد کرد مي افزايد: رژيم صهيونيستي امروز 
با ضربه از بيرون و فشار ازدرون روبرو است و ان شاءاه 
به زودي فرو خواهد پاشيد و وعده رهبر معظم انقاب 

در خصوص زوال زودهنگام رژيم صهيونيستي تحقق 
خواهد يافت.در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: 
با خروج آمريکا از برجام تمام رشته هاي گفت و گو و 
رابطه بين دو کشور قطع شده است. محال است روزي 
برسد که دوباره ايران و آمريکا بر سر يک ميز مذاکره 
بنشينند. دولت بايد بپذيرد برجام مرده است و اميدي 

هم به اروپا براي احياي آن نيست. دفاع از برجام در حالي 
که دشمن به هيچ يک از تعهدات خود عمل نکرده و 
بر دامنه تحريم ها و تهديدهايش مي افزايد، وهن ملت 
ايران است. رئيس جمهور و وزارت خارجه بايد به شروط 
مجلس در امر مقابل به مثل عمل کند و صنعت هسته اي 

کشور را از مهلکه برجام نجات دهد.

خبر
محسن رضايي:

هواداران انديشه آمريکايي به کشور 
خسارت هاي زيادي زده اند

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: هواداران انديشه آمريکايي به کشور 
خسارت هاي زيادي زده اند.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، محسن رضايي در صفحه توئيتري خود به برخي از صحبت ها درباره پروژه 
نفوذ در اقتصاد کشور واکنش نشان داد.وي در توئيت خود درباره پروژه نفوذ در 
کشور نوشت: »اگر مردم بدانند که هواداران انديشه آمريکايي چه خساراتي به 

آنها در اداره کشور زده اند، هيچ گاه از آنان نخواهند گذشت«.

سياري خبر داد:
 الحاق ناو دنا و زيردريايي فاتح  

به نيروي دريايي ارتش
معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوري اسامي ايران از الحاق ناو دنا و زيردريايي 
فاتح به ناوگان نيروي دريايي ارتش خبر داد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و 
امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، امير دريادار حبيب اه سياري در حاشيه 
مراسم افتتاح نمايشگاه توانمندي ها و دستاوردهاي فني و تخصصي نيروي 
دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اين 
نمايشگاه به صورت دائمي برقرار است و از همه استادان، دانشجويان و اقشار 
مختلف که عاقه مند به ديدن پيشرفت هاي ارتش جمهوري اسامي ايران 
و نيروي دريايي هستند دعوت مي کنيم که به مناسبت چهلمين سالگرد 
انقاب اسامي از امروز تا پايان سال بازديد کنند.وي با بيان اينکه تا پيش 
از ٧ آذر ٥9 همه تصور مي کردند، نيروي دريايي ارتش توانايي خود را از 
دست داده است، اما به همت عزيزان تجهيزات آماده شد و در دريا مسلط 
شديم، ادامه داد: پس از آن هم با وجود دشمني ها در سال ٨2 ناو موشک انداز 
پيکان را ساختيم، در سال ٨٥ ناو جوشن را ساختيم، در سال ٨٨ درفش 
و جماران را ساختيم و هفته گذشته نيز ناوشکن پيشرفته سهند به ناوگان 
نيروي دريايي ارتش ملحق شد و در آينده نزديک نيز ناو دنا و زيردريايي فاتح  
الحاق خواهند يافت.سياري با بيان اينکه دشمن فشارهايي را براي ناتواني 
يگان هاي شناور، سامانه ها و تجهيزات ساخته شده انجام داده است گفت: امروز 
به جايي رسيده ايم که مي توانيم تجهيزاتمان را به روز کنيم و اعام مي کنيم 
که در تأمين چرخه تجهيزات مور نياز در عرصه دريا، پيشرفته ترين امکانات 
را پاي کار آورده ايم و مي توانيم با اين امکانات بهترين نوع مأموريت را در 

عرصه دريا داشته باشيم.

علوي:
سرويس هاي امنيتي منطقه پشت پرده 

اقدامات تروريستي کشور هستند
وزير اطاعات گفت: سرويس هاي امنيتي منطقه پشت پرده اقدامات تروريستي 
کشور هستند.به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، حجت ااسام 
سيد محمود علوي، در حاشيه دومين اجاس مقابله با تروريسم که با حضور 
روساي مجالس 6 کشور برگزار شد، در پاسخ به سوالي درباره اقدامات تروريستي 
در جمع خبرنگاران گفت: کافي است در جايي خأ حاکميتي وجود داشته 
باشد، دشمنان آنجا را براي انتقال جريان هاي تروريستي مناسب مي بينند.
وي با بيان اينکه حاکميت ها بايد با اشراف اطاعاتي اعمال حاکميت کنند 
که زمينه اي براي شکل گيري تروريسم در کشورها به وجود نيايد در پاسخ 
به سوالي درباره اينکه پشت پرده اعمال تروريستي در اهواز و ديگر شهرها 
چه کشورها يا گروه هايي هستند؟، گفت: بااخره هم جريان ها و سرويس هاي 
امنيتي منطقه حضور دارند و هم سياست ها و راهبردهاي رژيم صهيونيستي و 
همچنين آمريکا از اين جريان هاي تروريستي متاسفانه حمايت مي کنند. از نظر 

آنها تروريسمي که در جهت اهداف آنان باشد تروريسم به شمار نمي آيد.

خبر
باقرزاده مطرح کرد:

ورود پيکر ۷۲ شهيد دوران دفاع مقدس 
به کشور تا ۲۰ آذر

فرمانده کميته جست وجوي مفقودين ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: پيکرهاي 
طيبه ٧2 شهيد دوران دفاع مقدس در صبح روز سه شنبه 20 آذرماه 9٧ از مرز 
شلمچه وارد کشور خواهند شد.به گزارش حوزه  دفاعي امنيتي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سيد محمد باقرزاده با اشاره به ورود پيکر هاي 
مطهر شهدا به کشور گفت: پيکر هاي طيبه ٧2 شهيد دوران دفاع مقدس که 
در دوره اخير در مناطق عملياتي جنوب عراق و استان هاي ميسان و بصره 
توسط اعضاي کميته جست و جوي مفقودين ستاد کل نيرو هاي مسلح کاوش 
شده و آماده انتقال به کشورمان شده اند، در صبح روز سه شنبه 20 آذرماه 9٧ 
از مرز شلمچه وارد کشور خواهند شد.فرمانده کميته جست وجوي مفقودين 
ستاد کل نيرو هاي مسلح در ادامه تصريح کرد: مراسم استقبال از اين شهدا را 
برادران بسيج اهل سنت گچين بندرعباس به نمايندگي از ملت ايران در مرز 

انجام خواهند داد. 

 ظريف: ساح هاي آمريکايي
منطقه  را تهديد مي کند

وزير امور خارجه کشورمان گفت: ساح هاي آمريکايي منطقه را تهديد مي کند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم، محمدجواد ظريف در حاشيه 
دومين کنفرانس روساي مجالس 6 کشور براي بررسي چالش هاي تروريسم، در 
جمع خبرنگاران، با اشاره به اين نشست، گفت: مجالس اين کشورها نمايندگان 
کشورهايشان هستند که مي توانند در مبارزه با تروريسم حرکت مردمي را عاوه 
بر حرکت هاي سياسي هماهنگ کنند.وي  با بيان اينکه آمريکايي ها همواره 
تاش کردند در روابط ايران و اروپا مداخله کنند و  مسائل منطقه را وارونه جلوه 
دهند، افزود : ميزان ساحي که از سوي آمريکايي ها فروخته مي شود غيرقابل 
باور است و بسيار فراتر از نياز منطقه است؛ اين نشانه سياست خطرناکي است 
که آمريکا در منطقه ما دنبال مي کند.ظريف ادامه داد: اين سياست موجب شده 
که منطقه ما به انبار ساح هاي پيشرفته و مخربي تبديل شود که متأسفانه هيچ 
کمکي هم به صلح و امنيت منطقه نکرده است، براي همين آمريکايي ها همواره 
به اتهامات بي معنا متوسل مي شوند، تا توجهات از خطرات اصلي که اين منطقه 
را تهديد مي کند را، منحرف کنند.وزير خارجه گفت: در روزنامه هاي اروپايي 
خوانديم که ساح  هاي آمريکايي دست القاعده در يمن و داعش در سوريه است. 
اين خطري است که همواره منطقه ما را تهديد مي کند.ظريف با اشاره به جنگ 
اقتصادي آمريکا عليه ايران،گفت: آمريکايي ها در دنيا منزوي شدند و به اين 
حد از دعوا نياز پيدا کردند که رئيس بخش مالي يک کمپاني بزرگ چيني را 
 دستگير کنند تا سياست خود را در پيش بگيرد اين بيشتر از آن که نشان دهنده 

قدرت آمريکا باشد، نشان دهنده استيصال آنهاست.

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوزات اخذ شده از شوراي محترم اسامي شهر اليگودرز و كميته انطباق فرمانداري ترمينال مسافربري شهرداري را به متقاضيان واجد شرايط 
واگذار نمايد.

مشخصات موضوع مزايده:

شرايط مزايده:
1- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 5 روز با احتساب روزهاي تعطيل پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد 

امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه و اسناد مزايده را خريداري نمايند.
2- داشتن سوابق و مجوز دفاتر اتوبوسراني و ميني بوسراني براي شركت در موضوع بند 1 مزايده الزامي است.

3- متقاضيان مي توانند در يك يا هر دو موضوع مزايده شركت نمايند.
4- شركت كنندگان در مزايده، اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكتهاي جداگانه، اك و مهر شده شامل تضمين شركت در مزايده را "پاكت الف" و گواهي تاييد صاحيت معتبر 
و اساسنامه و رزومه كاري )اشخاص حقوقي( و مدارك كامل شناسايي )اشخاص حقيقي( و قراردادهاي مربوطه مرتبط با موضوع مزايده در صورت وجود را در پاكت "ب" و پيشنهاد قيمت 

در "پاكت ج" قرار دهند و هر سه پاكت را در يك پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
5- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يکي از صورت هاي زير:

1( چك تضمين شده بانکي
2( ضمانتنامه بانکي، واريز و رسيد آن را ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.

8- شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
9- هزينه چاپ آگهي روزنامه و كارشناسي اوليه جهت تعيين قيمت پايه انجام شده به عهده برنده مزايده مي باشد.

10- برنده مزايده مي بايست ظرف مدت يك هفته پس از اعام به واحد امور قراردادها و امور مالي جهت پرداخت مبلغ به صورت نقدي و بارگيري و ساير مراحل قانوني مراجعه نمايد در غير اين 
صورت سپرده شركت در مزايده به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال مي باشد.

11- متقاضيان مي بايست همراه پيشنهاد قيمت خود مبالغ تضمين شركت در مزايده را به يکي از صورتهاي زير 1- چك تضمين شده بانکي  2- ضمانتنامه بانکي، واريز و رسيد آن را 
ضميمه مدارك ارائه شده نمايند.

12- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره 0108160079001 شهرداري نزد بانك ملي براي هر مورد به طور جداگانه واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به 
امور قراردادها متقاضيان نسبت به دريافت اسناد مزايده از شهرداري اقدام نمايند.

13- شركت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد.
14- كليه عوارضات مربوط به وسيله نقليه مزايده اعم از خافي - دارايي - محضر - نقل و انتقال - شهرداري و هزينه كارشناسي اوليه تعيين قيمت پايه و ارزش افزوده و... به عهده 

برنده مزايده مي باشد.
15- برنده مکلف است در زمان واريز وجوه مربوط به قيمت خودرو و كارشناسي به حساب شهرداري مبلغ ارزش افزوده را نيز طبق محاسبات امور مالي به حساب شهرداري واريز نمايد.

16- متقاضيان مي توانند در يك يا هر دو مورد از موضوعات مزايده شركت نمايند.
17- اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد.

18- كليه متقاضيان شركت در مزايده مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز كاري جهت دريافت اسناد و تحويل پيشنهاد به نشاني استان لرستان - شهرستان اليگودرز - امور 
قراردادها مراجعه نمايند.

19- متقاضيان مي توانند جهت اطاعات بيشتر به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن 43325692-066 داخلي 220 تماس حاصل فرمايند.
تاريخ انتشار: 97/9/18

خ ش: 97/9/18

آگهي مزايده
شرکت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي )سهامي خاص( در نظر دارد نسبت به فروش مهمانسراي جهانگردي 
دهلران واقع در استان ايام، شهرستان دهلران، انتهاي ضلع غربي خيابان وحدت از طريق مزايده عمومي 
با مشخصات ذيل واگذار نمايد. متقاضيان جهت اطاع از وضعيت مورد واگذاري و دريافت شرايط شرکت در 
مزايده مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 10 روز در ساعات اداري به نشاني: تهران خيابان وليعصر)عج( 

روبروي توانير، کوچه شمس، پاك 3، دبيرخانه شرکت با شماره تماس: 02188659368 مراجعه نمايند.

1- متقاضيان پيشنهاد خود را بايد به همراه فرم شرکت در مزايده و اصل يك فقره چك بانكي به ميزان %5 
قيمت پيشنهادي به عنوان سپرده شرکت در مزايده تحويل دبيرخانه شرکت نمايند.

2- پنجاه درصد از بهاي مورد معامله همزمان با انعقاد بيعنامه، چهل درصد همزمان با تحويل مورد معامله و 
الباقي هنگام تنظيم و امضاي سند رسمي دريافت مي گردد.

3- پيشنهادات مي بايستي حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1397/9/28 به نشاني فوق تسليم 
و رسيد دريافت نمايند.

4- شايان ذکر است، آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداري فوق الذکر بوده و تاريخ بازگشايي 
پاکت هاي واصله ساعت 10 روز شنبه مورخ 1397/10/01 مي باشد.

5- موکدا اعام مي دارد شرکت در رد يا قبول کليه پيشنهادات و پاکات مختار بوده و شرکت در مزايده هيچگونه 
تعهدي براي شرکت ايرانگردي جهت واگذاري آن واحد به متقاضيان ايجاد نخواهد کرد و در نهايت ايرانگردي 
پس از بررسي هاي ازم درخصوص پيشنهادات وصول شده متقاضيان در مدت فرجه تعيين شده، نسبت به 

اعام نام برنده، اعام نظر خواهد نمود.
6- کليه هزينه هاي مربوط به انجام مزايده اعم از هزينه کارشناسي رسمي و چاپ آگهي و غيره به عهده برنده 

مزايده مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/18

خ ش: 97/9/18

آگهي فراخوان شركت فواد مباركه اصفهان

مناقصات: جهت دريافت اسناد و کسب اطاعات بيشتر به نشاني www.msc.ir  لينك مناقصات 
و مزايدات بخش خريد و تامين کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه 

مورد نظر از طريق سيستم ارتباط با تامين کنندگان )SRM( اقدام نماييد.
ساير فراخوان ها: جهت کسب اطاعات بيشتر به نشاني www.msc.ir  بخش اطاعيه ها فراخوان 

مربوطه مراجعه بفرماييد.
تاريخ انتشار: 97/9/18

شركت سرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگرديخ ش: 97/9/18
كد آگهي: ر- 97084
روابط عمومي شركت فواد مباركه اصفهان

آگهي شركت در مزايده عمومي )نوبت اول(  واگذاري )اجاره( كليه امور ترمينال مسافربري و كارواش شهرداري اليگودرز

مبلغ خريد اسناد )ريال(ميزان سپرده تضمين شركت در مزايده )ريال(مبلغ پايه - يك سال - ريالمبلغ پايه - ماهيانه - ريالموضوع مزايدهرديف

واگذاري )اجاره( كليه امور ترمينال 1
مسافربري شهرداري اليگودرز

70/000/000840/000/00042/000/000650/000

واگذاري )اجاره( كارواش شهرداري 2
واقع در ترمينال مسافربري

15/000/000180/000/0009/000/000550/000

همايون ديناراني - شهردار اليگودرز

مساحت اعيان مترمربعمساحت عرصه مترمربعنام واحدرديف
6046/651339/67عرصه و اعيان مهمانسراي جهانگردي دهلران1

مديريت مرتبطمهلت ارسال مداركموضوعشمارهنوع فراخوانرديف
 484714مناقصه1

69 
484714 

70

انجام عمليات خريد،  ساخت، حمل، نصب، تست 
و راه اندازي، تضمين عملکرد تجهيزات سيويل، 

تجهيزات خط لوله آتش نشاني جهت سيستم 
اطفا حريق آبي بر روي نوارهاي نقاله هاي 

PC در مجتمع فواد سبا به صورت DRI حمل

قراردادهاي 1397/09/21
خريد

برنامه ريزي 1397/09/30شناسايي توليدكنندگان سيم بکسل****شناسايي تامين كنندگان2
خريد

شناسايي تامين كنندگان مواد مصرفي ****شناسايي تامين كنندگان3
جوشکاري

برنامه ريزي 1397/09/30
خريد

 974000مزايده4
30

 معاوضه ضايعات ذوبي )خرسك( شركت 
فواد مباركه با شردد يا قراضه فله اي

قراردادهاي 1397/10/03
خريد

484724  مناقصه5
33

بازرسي، ارائه طرح هاي اصاحي، تهيه و تامين  
قطعات و تجهيزات مورد نياز بهينه سازي و اخذ 
تاييديه، استاندارد آسانسورهاي مسافربر، باربر 

1250 كيلوگرم قسمت آسياب و كوره واحد 
گندله سازي شركت فواد مباركه به منظور 
بهبود عملکرد و رفع مغايرت هاي استاندارد

قراردادهاي 1397/09/28
خريد



»

سعيدي کيا خبر داد؛
 ايجاد ۹ هزار شغل 

با اجراي طرح اشتغالزايي 
روستايي در استان ها

اقتصادي يك شنبه 18 آذر 41397
اول ربيع الثاني 1440-9 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9378

مشاور سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه راه حل مشکات اقتصاد ايران در داخل است 
و بايد خودمان کشور را بسازيم، گفت: بايد از نفت فاصله بگيريم و براي حل مشکات 
اقتصادي بايد اصاح ساختار انجام شود و آن ها چون مي بينند ما وابسته هستيم،تحريم را 
اعمال مي کنند.به گزارش الف،محمد کردبچه،مشاور رئيس سازمان برنامه و بودجه و پدر نظام 
بودجه ريزي در مورد اينکه آيا راه حل مشکات اقتصادي کشور،از طريق سياست خارجي 
مي گذرد، گفت: روابط خارجي چه ارتباطي به مشکات اقتصادي دارد؟ البته سياست خارجي 
ممکن است، موثر باشد، ولي عامل اساسي نيست.وي با اشاره به بودجه کل کشور افزود: 
براي حل مشکات بايد استقال مالي داشته باشيم و به دنبال آن برويم که اين موضوع در 
دل سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي آمده است و بايد دنبال درآمدهاي پايدار در بودجه 
باشيم. تا زماني که اقتصاد ايران وابسته به نفت باشد، هيچ وقت نمي توانيم تحول اساسي 

در اقتصاد کشورمان ايجاد کنيم.مشاور سازمان برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه مشکات 
اقتصادي ايران ارتباطي با آمريکا ندارد، بيان کرد: مشکات اقتصادي ايران بيشتر داخلي 
است و بايد خودمان کشور را بسازيم، يعني اگر وابستگي خود را از نفت قطع کنيم، ديگر 
چه نياز به کشورهاي ديگر داريم، زيرا وقتي قيمت نفت را ارزان و يا گران مي کنند، اقتصاد 
ايران گرفتار مي شود يا با تحريم مي خواهند جلوي صادرات آن را بگيرند.کردبچه ادامه داد: 
بايد براي رهايي از نفت، دنبال درآمدهاي مالياتي و واقعي باشيم؛ امروز نسبت درآمد مالياتي 
به توليد ناخالص داخلي در ايران پايين و حداکثر ۸درصد است در حالي که در کشورهاي در 
حال توسعه ۱۵ تا ۲۰ درصد و کشورهاي توسعه يافته تا ۴۰ درصد توليد ناخالص داخلي 
خود را ماليات مي گيرند. اما وقتي اين موضوع مطرح مي شود، مي گويند معافيت داريم، خوب 
اين معافيت ها را برداريم و نبايد بهانه بياوريم.وي با بيان اينکه پايه هاي پيشرفته مالياتي 

اصا در ايران وجود ندارد و بايد پايه هاي مالياتي مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر 
مجموع درآمد و... را افزايش دهيم، گفت: افزايش درآمدهاي مالياتي از چند طريق ممکن 
است که يکي افزايش نرخ و ديگري افزايش پايه هاي مالياتي و راه سوم با افزايش بهره وري 
نظام مالياتي مي تواند انجام پذيرد که افزايش نرخ براي هيچ کسي پذيرفته نيست و بايد 
دنبال افزايش و بهبود پايه هاي مالياتي باشيم.مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد نقش 
تحريم ها در اقتصاد ايران و بودجه گفت: آن ها چون مي بينند که ما وابسته هستيم، تحريم 
را اعمال مي کنند و تحريم نگراني ايجاد مي کند زيرا اقتصاد ما وابسته است و خود آن ها 
هم اين موضوع را مي دانند و فکر مي کنند با اعمال تحريم، اقتصاد ما متزلزل مي شود؛ در 
حالي که اگر متکي به خود و درآمدهاي پايدار خودمان باشيم و از نفت و منابع نفتي فاصله 

بگيريم، و آنها متوجه خواهند شد که تحريم ها اثر گذار نيست.

مشاور نوبخت: 
 راه حل مشکات اقتصاد 

 ايران  در داخل است 
نه سياست خارجي

 رئيس بنياد مستضعفان از ايجاد ۹ هزار شغل با اجراي طرح اشتغالزايي روستايي در استان ها 
خبر داد.در برنامه بازديد از روند پروژه هاي در دست ساخت بنياد مستضعفان در شهرستان 
قلعه گنج از دهستانَ رِمشک بازديد کرد.به گزارش پايگاه خبري بنياد مستضعفان به نقل 
از خبرگزاري صدا و سيما مرکز کرمان، طرح هادي روستايي به طول ۶ هزار مترمربع و 
آبرساني به ۹ روستاي شهرستان قلعه گنج همزمان با آغاز اين طرح در روستاي گنج آباد 
رمشک با حضور سعيدي کيا آغاز شد.براي اجراي طرح هادي، بالغ بر ۶۰۰ ميليون تومان و 
براي طرح هاي آبرساني بيش از ۱۵ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان اختصاص يافته است.رئيس 
بنياد مستضعفان انقاب اسامي همچنين در بازديد از پل در دست ساخت رودخانه رمشک 
گفت: اين پل، دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد. سعيدي کيا در گفت و گو با خبرنگار 
خبرگزاري صدا و سيما در رمشک با تبريک هفته وحدت گفت: بنياد مستضعفان به دستور 

مقام معظم رهبري خدمات متفاوتي را در مناطق محروم کشور آغاز کرد.وي با بيان اينکه 
اولويت اول ما آباداني در منطقه قلعه گنج است، گفت: با مشارکت مردم و تشکيل گروه هاي 
روستايي و پس انداز خود مردم به منظور اشتغالزايي روستائيان توسط بنياد علوي به مردم 
وام اعطا مي شود.سعيدي کيا همچنين با بيان اينکه بنياد مستضعفان با ارائه تسهيات باعث 
اشتغال مردم شده است، افزود: در قلعه گنج بيش از ۶۰ درصد مردم يعني ۱۴۴ روستا در 
اين طرح مشارکت و تحت پوشش اين طرح قرار گرفته اند.سعيدي کيا همچنين افزود: 
طرح اشتغالزايي روستائيان در تمامي استان ها در حال اجراست و براي هر استان مبلغ ۲۰ 
ميليارد تومان و براي هر طرح روستايي ۲ ميليارد تومان درنظر گرفته شد.آقاي سعيدي 
کيا افزود: تاکنون پرونده ۲ هزار و ۶۰۰ مورد از طرح هاي توانمند سازي اهالي روستا ها به 

تصويب رسيد و به زودي از طريق استانداري ها براي پرداخت اباغ خواهد شد.

خبر
   روايت همتي از دستور رهبري به بانک مرکزي:

 ارزش پول ملي تقويت شود
 همتي ضمن اشاره به ديدار اخير خود با مقام معظم رهبري به دستور 
ايشان به بانک مرکزي براي تقويت هرچه بيشتر ارزش پول ملي و نيز 
اهميت استقال بانک مرکزي خبر داد.به گزارش تسنيم ،روابط عمومي 
بانک مرکزي اعام کرد: عبدالناصر همتي در جلسه دوره اي با مديران 
عامل بانک هاي دولتي و خصوصي  از همکاري مطلوب بانک هاي کشور در 
تحقق برنامه ها و سياست هاي بانک مرکزي براي سامان دهي نظام پرداخت 
به خصوص در حوزه الکترونيکي و جلوگيري از سوء بهره برداري از جريان 
نقدينگي و صدمات ناشي از آن در بازار ارز و ثمرات خوبي براي اقتصاد 
کشور و ثبات و آرامش در بازار ارز شد قدرداني کرد.رئيس کل بانک مرکزي 
درخصوص ساماندهي دستگاه هاي کارت خوان و چک هاي تضميني بر کنترل 
و نظارت بيشتر تاکيد کردند.درهمين راستا بر نظارت بيشتر بانک ها بر 
شرکت هاي PSP نيز مورد توجه قرار داده و اعام کرد قطعاً در صورت 
عدم رعايت ضوابط نظارتي بانک مرکزي توسط اين شرکت ها مجوز آن ها 
مورد بررسي قرار خواهد گرفت.همتي ضمن اشاره به ديدار اخير خود با 
مقام معظم رهبري به دستور ايشان به بانک مرکزي براي تقويت هرچه 
بيشتر ارزش پول ملي و نيز اهميت استقال بانک مرکزي اشاره و اعام 
کردند بانک مرکزي و نظام بانکي تمام توان مديريتي و کارشناسي براي 

تحقق منويات مقام معظم رهبري به  کار خواهد برد.

وزير صنعت: 
هپکو  و آذر آب  به عرصه توليد  بازگشتند

 وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاش دولت در عرصه 
حمايت از توليد گفت: هپکو و آذرآب به عرصه توليد بازگشتند.به 
گزارش تسنيم از تبريز، رضا رحماني  در ديدار با نماينده ولي فقيه 
در آذربايجان شرقي با ابراز اينکه امروزه در تحريم بايد باور کنيم 
که با جنگ اقتصادي شديد مواجه هستيم"، اظهار داشت: امروز در 
تهاجم قرار داريم و بايد در برابر اين جنگ، مانند دفاع مقدس عمل 
کرده و هرکس هر اقدامي بلد است انجام دهد تا مشکات برطرف 
شود.وي با تأکيد بر اينکه اولويت برنامه وزارت صنعت، تأمين مواد 
اوليه واحدها ست، افزود: در توليد داخلي اساساً مشکل جدي تأمين 
مواد اوليه اصلي که عبارت است از مواد پتروشيمي، فواد، مس، 
آلومينيوم و... است که چند  هزار واحد از اين مواد اوليه استفاده 
مي کنند که ۲برابر مصرف کشور توليد داريم.وزير صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينکه» اگر مشکلي هست در مديريت و نحوه توزيع 
مشکل داريم که بايد اصاح شود« ابراز داشت: غير از رفتار دولت، 
بايد علما نيز برخي موضوعات را در جامعه در حوزه انصاف و... با 
کار فرهنگي مورد توجه قرار داده و تبيين کنند.وي ادامه داد: تأمين 
مواد اوليه خارجي هم بعد از تأمين کااهاي اساسي در اولويت قرار 
دارد و ارز اختصاص مي يابد، در مناطق آزاد هم مواد اوليه بدون 
ثبت سفارش وارد مي کنند و از ظرفيت استان هاي مرزي استفاده 
مي کنيم؛ امروزه بايد در شرايط جنگ اقتصادي هر کس هر اقدامي 
در امکان دارد، مانند دفاع مقدس انجام دهد.رحماني با بيان نمونه اي 
از حل مشکات صنايع در کشور در شرايط فوق العاده  خاطرنشان 
کرد: در اراک همواره دچار بحران بودند و مشکل صنعتي زيادي 
داشتند که با اقدامات ويژه، تعدادي از اقدامات کارخانجات در حال 

تعطيلي را بازگردانديم و هپکو و آذرآب نجات يافتند. 

وزير نفت:
  اوپک باوجود فشار آمريکا 

توليد را کاهش داد
وزير نفت گفت: اوپک باوجود فشارهاي آمريکا و برخي مسائل پشت پرده 
توليد نفت خود را کاهش داد.به گزارش تسنيم ،بيژن نامدار زنگنه 
افزود: اين در حالي است که سقف توليد ايران در مذاکرات بسيار 
فشرده و سخت با وزراي کشورهاي عضو اوپک حفظ شد.وي گفت: 
حدود ۱۰ ساعت با اعضاي اوپک مذاکره کرديم تا ايران مشمول 
قطعنامه کاهش توليد اوپک نشود.زنگنه ادامه داد: وظيفه داشتيم 
اجازه ندهيم آسيبي به سهم درازمدت بازار ما وارد شود و در اين 
زمينه موفق بوديم.وي همچنين گفت: نياز بود که در زمان کنوني 
سقف توليد نفت اوپک کاهش يابد و عددي که کم شد مناسب و 
عکس العمل بازار مثبت بود زيرا قيمت ها تا حدودي افزايش يافت.
وزير نفت تصريح کرد: در ماه هاي آينده اين تصميم اوپک بايد تثبيت 
شود و نفت اضافي که برخي براي مقابله با ايران در بازار ريختند از 
بازار جمع شود.زنگنه با بيان اينکه هميشه گفته ايم از قيمت بسيار 
باا براي حفظ منافع درازمدت خودمان حمايت نمي کنيم گفت: 
کاهش سقف توليد اوپک تا زمان به تعادل رسيدن عرضه و تقاضا 
بايد حفظ شود.وي اضافه کرد: روسيه نقش تعيين کننده اي در توليد 
نفت غيراوپک دارد و در جلسه اي که با مقامات اين کشور داشتيم 
روسيه نقش سازنده اي را ايفا کرد و کاهش ۲3۰هزار بشکه از توليد 

۴۰۰هزار بشکه اي نفت غيراوپک را روسيه به عهده گرفت.

 چرا پيوستن به معاهدات بين المللي  
بر اجراي قوانين داخلي اولويت يافته

ادامه از صفحه اول
به عنوان مثال؛ اينک در افکار عمومي جامعه اين پرسش مطرح است که، 
چرا به رغم گذشت چندين سال از تصويب و اباغ سياست هاي کلي اصل 
اقتصاد  کلي  و سياست هاي  رهبري(  مقام معظم  )اباغي سال ۸۴   ۴۴
مقاومتي که در سال ۹۲ توسط رهبر معظم انقاب، اباغ شده و ساير اسناد 
باادستي کشور مثل؛ سند چشم انداز، سند الگوي ايراني اسامي پيشرفت 
و يا سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مصوب سال ۹۰ شوراي عالي 

انقاب فرهنگي، به درستي اجرا نشده اند؟
چرا برخي از قوانين مصوب مجلس شوراي اسامي يا ساير مراجع قانونگذاري 
از جمله؛ قانون مبارزه با پولشويي مصوب سال ۸۶ مجلس،  قانون حمايت 
از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ مجلس، قانون مدني ايران در مورد 
دوتابعيتي ها، ايحه مبارزه با پولشويي، قانون حمايت از اطفال و نوجوانان 

و ساير موارد مشابه به موقع و يا به شکل کامل اجرا نشده اند؟
اگر اين اسناد و قوانين در مسير اجرا با نقص و مشکلي مواجه بوده اند، چرا 
براي بازنگري و رفع نواقص و اشکاات احتمالي آنها اقدام جدي و عملي 
صورت نگرفته و به طور کامل کنار گذاشته شده اند؟ و يا چرا اجراي قوانين 
مهمي مانند؛ قانون تشديد مبارزه با مفاسد و قانون اعاده اموال نامشروع 
مديران، که يک مطالبه فراگير عمومي است، به بهانه فقدان منابع مالي از 

دستور کار مجلس و دولت محترم کنار گذاشته مي شود؟ 
چرا در حالي که در قوانين کشور به اين موضوعات پرداخته شده است، دولت 
محترم به جاي اجراي آنها، آشکارا يا مخفيانه به قوانين مشکوک و بعضاً 
ظالمانه بين المللي همچون؛ معاهده NPT، برجام و پروتکل الحاقي آن، 
قرارداد FATF و متعلقات آن شامل؛ کنوانسيون پالرمو )مبارزه با جرائم 
 )CFT( کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم ، )سازمان يافته فراملي
و ايحه مبارزه با پولشويي و يا سند ۲۰3۰ يونسکو، معاهده پاريس و امثال 

آن که عمدتاً عضويت در آنها الزامي هم نيست، پيوسته است؟ 
چرا اين روزها پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک يا پروتکل اختياري 
پيمان نامه حقوق کودک و الحاقيه هاي آن در دستور کار دولت محترم قرار 
گرفته در حالي که، مرداد ماه امسال به خاطر عدم اجراي قوانين مصوب 
قبلي در اين زمينه، مجدداً ايحه حمايت از کودکان و نوجوان با قوانيني 

مشابه قانون قبلي به تصويب مجلس محترم شوراي اسامي رسيد. 
و کام آخر اين که؛ چرا ما امروز بايد به خاطر عدم اجراي قوانين داخلي 
موجود و يا حتي قوانيني که بايد پيش بيني و تدوين مي شد و نشده است، 
در جايگاه متهم قرارگرفته و از قوانين تحميلي اجنبي تمکين نماييم؟ آيا 

واقعاً مرغ همسايه غاز است؟

آگهي تجديد مزايده به شماره 97/4790 
 نوبت دوم

شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوزهاي اخذ شده از شوراي محترم اسامي شهر درخصوص اجاره واحدهاي تجاري 
شهرداري شهر جديد هشتگرد از طريق مزايده مجدد عمومي به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط دعوت 
مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداکثر به مدت 10 روز کاري جهت دريافت اسناد به نشاني: کيلومتر 65 آزادراه تهران - قزوين 

شهر جديد هشتگرد شهرداري شهر جديد هشتگرد - تلفن تماس: 02644266400- امور قراردادها مراجعه نمايند.
1( نشاني محل واحدهاي تجاري: شهر جديد هشتگرد

2( مهلت فروش اسناد: از تاريخ 97/9/18 لغايت 97/9/28
3( مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري )13:30( روز پنجشنبه مورخ 97/9/29 - واحد حراست

4( زمان گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ 97/10/3
5( در صورتي که برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

6( شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
7( هزينه درج آگهي و همچنين هزينه کارشناس رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده مي باشد.

8( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.
9( هزينه فروش اسناد 500/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/18

خ ش: 97/9/11

وزارت كشور
استانداري البرز

شهرداري شهر جديد هشتگرد

نوع مزايدهمدت اجاره5% سپرده اجاره بهاءمبلغ پايه ماهانه )ريال(مساحتموضوعرديف

تجديديك سال31/56/200/0003/720/000واحد تجاري شماره 5 حضرت علي اصغر)ع(1

تجديددو سال253/500/0004/200/000غرفه شماره 1 پشت فروشگاه رفاه2

تجديددو سال16080/000/00096/000/000غرفه شماره 2 بازار روز خليج فارس3

اصغر آقائي - شهردار شهر جديد هشتگرد

فراخوان مزايده عمومي
نوبت دوم

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در نظر دارد مزايدات به شرح ذيل را از طريق سامانه الكترونيكي دولت برگزار 
نمايد. کليه مراحل فراخوان مزايدات از دريافت و تحويل اسناد، از طريق درگاه سامانه الكترونيكي دولت )ستاد( انجام خواهد شد و ازم است 
شرکت کنندگان در صورت عدم عضويت قبلي مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مزايده 

محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه 97/9/19 مي باشد.

- تضمين شرکت در مزايده مي بايست به صورت ضمانت نامه بانكي و يا فيش واريز در وجه اداره کل واريز گردد.
- مهلت دريافت اسناد مزايده: تا ساعت 12 روز يكشنبه تاريخ 97/9/25

- مهلت ارسال پاسخ پيشنهادات از طريق سامانه: تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه تاريخ 97/10/5
- تاريخ و ساعت بازگشايي پاکات مزايده: ساعت 10 روز پنج شنبه 97/10/6

- اطاعات تماس دستگاه مزايده گذار: مشهد - انتهاي خيابان فدائيان اسام - کد پستي 9173695636 - تلفن تماس 8-33412024-051 و 
نمابر: 051-33435888

- اطاعات تكميلي در اسناد مي باشد.
- اطاعات تماس سامانه ستاد )راهبري و پشتيباني(: 021-41934

- جهت کسب اطاعات مي توانيد به آدرس سايت هاي زير رجوع نماييد:
http://iets.mporg.ir :پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات

www.setadiran.ir :)آدرس سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/18 تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/17 

خ ش 97/9/17        م الف 6850

جمهوري اسامي ايران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي
اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

مبلغ تضمين شركت در مزايده )ريال(محلموضوع مزايده شماره مزايده

75/176/525پايانه بار شهيد خبيري واگذاري يك باب سوله براي كاربري انباري 97/31/109

39/566/592پايانه بار شهيد خبيريواگذاري يك باب غرفه براي كاربري فروش لوبيا و پيراشكي 97/31/110

122/656/435پايانه بار شهيد خبيريواگذاري يك باب سوله براي كاربري سالن ورزشي )به جز سالن بدنسازي(97/31/111

 اداره كل راهداري 
 و حمل و نقل جاده اي
 استان خراسان رضوي

يک کارشناس امور نفت و گاز و انرژي گفت: خروج قطر از اوپک، زمينه 
ساز انفعال هرچه بيشتر عربستان است.

محمدعلي صادقي اظهار کرد: قطر براي اينکه در مقابل مواضع عربستان 
بايستد از اوپک خارج شد زيرا عربستاني ها دارند، يک تنه براي اوپک 
تصميم گيري مي کنند و اقدام به خروج از اين سازمان حرکتي است که 
تا حدودي آل سعود را منفعل کرده و فشار را بر آنها تشديد مي کند. 

وي ادامه داد: عربستان در طول اين مدت مواضع نامناسبي را اتخاذ 
کرده و با حمايت از آمريکا، نقش نماينده اين کشور را در اوپک بازي 
مي کند. از سوي ديگر قطري ها گفته اند که ۶۰۰ هزار بشکه توليد 
دارند و اين رقم بسيار محدود است به همين علت مي خواهند در بخش 

گاز فعاليت هاي خود را توسعه دهند. 
وي با بيان اينکه اوپک نماينده آمريکا نيست، افزود: در هر صورت اگر 
ما بتوانيم روسيه را مجاب کنيم که کاهش توليد داشته باشد، نقش 

عربستان هم کاهش مي يابد. 
روسيه و عربستان دو کشوري هستند که براي افزايش توليد همگام 
بودند از طرفي صادرات ما در حدود يک ميليون بشکه منفي شده و 
اين باعث مي شود که در مضيقه باشيم اما موضع زنگنه خوب بود. چرا 
که ما از طريق تحريم کاهش توليد داشته ايم بنابراين نبايد به کاهش 
 توليد اوپک رسميت بدهيم. لذا کشورهاي ديگر که مازاد توليد داشته اند 
بايد در اين روند ايفاي نقش کنند طبعا اين اقدام باعث مي شود که 

بازار رونق بگيرد. 
اين کارشناس امور نفت و گاز و انرژي  با اشاره به حضور ايران در اوپک، 
تصريح کرد: ايران از دهه ۶۰ عضو اوپک بوده و اين امر مي تواند به 

عنوان يک کارتل نفتي اثرگذار باشد. 
همه کشورهاي دنيا براي خود سنديکا و اتحاديه ايجاد مي کنند براي 
اينکه بتوانند منسجم باشند و اوپک نيز چنين حالتي دارد و بسياري از 
کشورهاي دنيا تاش کرده اند تا از قدرت اوپک بکاهند و در حال حاضر 

قدرت آن کاهش يافته است.

صادقي يادآور شد: ايران براي اينکه خام فروش نباشد بايد بازار مصرف 
فرآورده را هم داشته باشد. ما در حال حاضر ۹ پاايشگاه داريم و براي 
احداث ستاره خليج فارس ۲۰ سال وقت صرف شده است لذا يا بايد در 

حال مبارزه سياسي با کشورهاي صنعتي باشيم يا خودکفا شويم.
به گفته وي در حال حاضر قطر سود و زيان خود را در نظر گرفته و در 
نهايت تصميمي را اتخاذ کرده که به نفع اين کشور است. مواضع زنگنه 

نيز به نفع کشور ماست. 
پيش از اين در رسانه ها نقل شده که سعد الکعبي، وزير انرژي قطر 
تاکيد کرده است:» حضور در اوپک هيچ ارزش افزوده اي براي قطر 
نداشته است. در حالي که توسعه هر چه بيشتر صنعت گاز ارزش 
افزوده زيادي براي اين کشور به همراه خواهد داشت. البته پيشنهاد 
خروج از اوپک از سوي اينجانب که سال هاي زيادي در صنعت گاز 
فعاليت داشته ام،  ارائه شد و مقام ها نيز آن را پذيرفتند. ما بر اساس 
سياست هاي مان در بخش انرژي اين تصميم را گرفتيم؛ اين که قطر 
داراي منابع غني گاز است و به نفع ماست که روي توسعه صنعت 

گاز متمرکز شويم.«

رئيس اتحاديه صادرکنندگان نفت گفت: پشت پرده خروج قطر 
از اوپک، سياسي است و اين مسئله خروج تا حد زيادي قابل 
پيش بيني بود زيرا قطري ها تمايل ندارند، تحت سيطره و نفوذ 

عربستاني ها باشند. 
سيدحميد حسيني اظهار کرد: کساني که مسبب افزايش عرضه 
بودند، امروز پشيمان شده اند. عربستان حدود 7۰۰ هزار بشکه 
به حجم توليداتش افزوده، عراق حدود 3۰۰ هزار بشکه و روسيه 
بين 3۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه توليدات خود را در ماه هاي اخير 
افزايش داده اند و وقتي آمريکا، معافيت هاي ايران را تمديد کرد، 
عرضه مازادي در بازار ايجاد شد و همه کشورها ديدند در اين 

تصميم بازنده هستند.
وي ادامه داد: همان هايي که مسبب و عامل برهم خوردن نظم بازار 
 بودند، پيش قدم شدند تا دوباره کشورهاي عضو اوپک و غير اوپک 
براي کاهش توليد توافق کنند. باتوجه به اينکه ما به طور طبيعي 
صادراتمان کاهش پيدا کرده زيربار کاهش توليد نفت نمي رويم. 
دو سال پيش هم ايران زيربار فريز نفتي نرفت و در حال حاضر 

هم موضع زنگنه درست است. 
رئيس اتحاديه صادرکنندگان نفت تصريح کرد: اگر روسيه هم 
بپذيرد که بخشي از توليد را کاهش دهد، يک و نيم ميليون تا يک 
ميليون و 3۰۰ هزار بشکه مازادي که در بازار وجود دارد، کاهش 
پيدا کند و برهمين اساس قيمت ها دوباره به کانال ۶۰ تا 7۰ دار 
بازمي گردد. در اين صورت ساير کشورهاي نفتي هم مي توانند 

در شرايط سخت فعلي، بودجه خود را متعادل کنند. 
حسيني با بيان اينکه خارج شدن قطر از اوپک قابل پيش بيني 
بود، افزود: اين کشور چندان عاقه مند نيست، درجايي حضور 
داشته باشد که تحت سيطره و نفوذ عربستان باشد. طبعا عربستان 
نقش کليدي را در اوپک پيدا کرده چون بيشترين حجم توليد 
را دارد و توانسته با روسيه به توافق برسد تا بازار را مديريت 
 کنند. در حال حاضر اين دو کشور ۲۲ ميليون بشکه نفت توليد 

مي کنند و سهم باايي در بازار جهاني نفت دارند.
وي تصريح کرد: بخشي از دايل خروج قطر از اوپک، تابع مسائل 
سياسي بوده و بخش ديگر هم به ميزان توليد قطر بازمي گردد. 
اين کشور در مجموع 7۵۰ هزار بشکه توليد دارد و فقط يک يا 
دو درصد در اوپک سهم دارد. طبعا منابع نفتي غني ندارد اما 
داراي منابع گازي سرشاري است به همين علت عاقه مند به 
فعاليت در مجمع جهاني گاز است که مقر آن در قطر است لذا 

تصميم گرفته از اوپک خارج شود. 
رئيس اتحاديه صادرکنندگان نفت يادآور شد: ممکن است قطر 
سالهاي بعد دوباره به اوپک بازگردد، درست مثل اندونزي که از اوپک 
خارج شد و بعد به رغم اينکه وارد کننده نفت بوده و صادرکننده 
نيست به اين نتيجه رسيد که تداوم اين خروج به صاحش نيست، 
 به  همين علت به عنوان توليد کننده دوباره وارد شد لذا پيش بيني 
مي کنم اگر مسائل سياسي منطقه مقداري حل و فصل شود. 

احتمال بازگشت دوباره قطر به اوپک وجود دارد.

محمدعلي صادقي در گفت وگو با رسالت: 

عربستان، نقش نماينده آمريکا را در اوپك ايفا مي کند
سيدحميد حسيني در گفت وگو با رسالت: 

ايران، بازنده تحريم هاي نفتي نيست

خبر
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس :

ابزارهاي مالي بورس، دواي درد 
التهاب قيمت کااهاست

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است که نوسانات اخير نرخ ارز و 
ايجاد تاطمات قيمتي در بازار کااها، باعث شد تا نياز به ابزارهاي پوشش ريسک 
قيمتي بيش از هر زمان ديگري در اقتصاد احساس شود. از اين رو توجه به ابزارهاي 
 مالي بورس کاا براي ايجاد اطمينان خاطر براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان 
کااها، امري ضروري به شمار مي رود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
سيدمهدي مقدسي اظهار کرد: بورس هاي کاايي، بستري شفاف و محل تاقي 
عرضه و تقاضا هستند که عاوه بر کشف قيمت منصفانه و ايجاد شفافيت در 
دادوستدها، امکان پوشش ريسک هاي مربوط به نوسان قيمت ها را از طريق 
ابزارهاي مالي فراهم مي کند.به گفته مقدسي، بورس هاي کاايي به عنوان يکي 
از ابزارهاي اقتصادي مهم در دنياي امروز به شمار مي روند، به طوري که قيمت 
بسياري از کااهاي اساسي موجود در دنيا، در بورس هاي کاايي کشف مي شود؛ 
در واقع در اين مکانيسم، حجم عرضه و تقاضاي خريد براي يک کاا و بودن و 
يا نبودن متقاضيان خريد، موجب تعيين قيمت آن خواهد شد.عضو کميسيون 
صنايع و معادن مجلس ادامه داد: عرضه محصوات مختلف در بورس کاا، اين 
فرصت را به واحدهاي توليدي صنايع مختلف مي دهد تا در يک فضاي رقابتي 
و سالم و به دور از واسطه گري اقدام به خريد و فروش محصوات خود کنند.
وي افزود: عاوه بر اين، بورس هاي کاايي با انتشار اوراق گوناگون و استفاده از 
بازارهاي مالي مانند معامات آتي و آپشن، اين امکان را فراهم مي آورند تا به 
جاي اينکه سفته بازان حاضر در بازار، کاا را به صورت فيزيکي مورد معامله قرار 
دهند، ريسک معامات را به بازارهاي مالي معطوف کرده و براي سود بردن از 

نوسان قيمت ها به اين بازارهاي غير فيزيکي مراجعه مي کنند.

گل محمدي:
گواهي اکتشافات  معدني به بخش 

خصوصي واگذار مي شود
معاون اکتشافات معدني سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشورگفت:گواهي 
 کشف هاي سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني به بخش خصوصي واگذار مي شود. 
وي افزود:دومين همايش بين المللي و نمايشگاه اکتشاف مواد معدني با حضور 
مسئوان،صنعتگران و دست اندرکاران اين صنعت و سخنرانان و نمايندگاني از 
کشورهاي استراليا، آلمان، چين، کانادا و آمريکا از هشتم تا دهم بهمن ماه در 
هتل المپيک تهران برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني دومين 
همايش بين المللي و نمايشگاه اکتشاف مواد معدني؛ معاون اکتشافات معدني سازمان 
زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشورگفت: همزمان با برگزاري اين همايش تعدادي 
از گواهي کشف هاي سازمان زمين شناسي و اکتشافات  معدني کشور به مزايده 
گذاشته و به بخش خصوصي واگذار مي شود که در اين راستا مجوزهاي ازم نيز 
اخذ شده است.عباس گل محمدي اضافه کرد: برگزاري و بازگشايي پيشنهادات 
مزايده چند محدوده معدني سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، 
انتخاب اکتشافگران برتر، پيشکسوتان برتر اکتشاف، حمايت از منتخبان ايده هاي 
 B۲B ارائه شده در استارت آپ هاي علوم زمين و معدن و همچنين ايجاد فضاهاي
از ديگر برنامه هاي دومين همايش بين المللي و نمايشگاه اکتشاف مواد معدني 
خواهد بود.گل محمدي با بيان اين که انتقال فناوري و توسعه مديريت تخصصي 
در اکتشافات از مهم ترين اهداف برگزاري نمايشگاه اکتشاف مواد معدني است، 
افزود: اين نمايشگاه با محوريت ضرورت بازنگري و به روزآوري استراتژي اکتشاف، 
تسهيل قوانين و دستور العمل هاي اکتشاف، استفاده از تکنولوژي و دانش روز در 
حمايت از طرح هاي نوآورانه و خاقانه و توانمندسازي منابع انساني برگزار مي شود. 
وي با بيان اينکه ايران در زمينه دانش اکتشافات مواد معدني در سطح قابل قبولي 
قرار دارد،گفت: طرح اکتشاف سراسري سنگ آهن را پيشنهاد داديم و اميدواريم 
با ورود بخش دولتي و حمايت دولت، اين طرح هر چه سريعتر عملياتي شود 
ضمن اينکه متوسط حفاري عميق در جهان ۱۰۰ متر است، اما در ايران هنوز در 

ايه هاي سطحي اکتشاف قرار داريم که به کمتر از پنج متر مي رسد.
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عضو ارشد حماس فلسطين:
قطعنامه هاي سازمان ملل عليه اسرائيل بايد اجرايي شوند

عضو ارشد جنبش حماس فلسطين گفت: قطعنامه هاي سازمان ملل 
عليه اسرائيل بايد اجرايي شوند.»اسماعيل رضوان« درباره اهميت و پيام 
قطعنامه هاي صادر شده توسط سازمان ملل عليه رژيم صهيونيستي در 
جهت منافع فلسطين به خبرنگار مهر گفت: قطعنامه هاي صادرشده 
سازمان ملل به نفع فلسطين، در حقيقت يک پيروزي براي مردم و ملت 
فلسطين و تاکيد بر حقانيت اين مردم است.وي يادآور شد: همچنين 
پيام ديگر اين قطعنامه ها، لزوم نابودي اشغالگران از سرزمين فلسطين 
است. آنچه که مطلوب و مورد خواست ماست، اجرايي و عملياتي شدن 
اين قطعنامه ها است و در حد نظر باقي نماند. زيرا صدها و بلکه هزاران 
قطعنامه توسط سازمان ملل براي فلسطين صادر شده است اما متاسفانه 
تا اين لحظه هيچ کدام از آنها اجرايي نشده است.وي افزود: بنابراين بايد 
اين قطعنامه ها اجرايي و عملياتي گردد و از سوي ديگر نيز براي نابودي 
اشغالگران اقداماتي صورت گيرد. عاوه بر آن سازمان ملل هم که قطعنامه 
تقسيم فلسطين را صادر کرد، بايد اين خطا و اشتباه خود در قبال ملت 

فلسطين را تصحيح کند. زيرا اشغالگران در فلسطين هيچ جايگاهي 
ندارند و اين سرزمين متعلق به مردم فلسطين است.اسماعيل رضوان 
 در رابطه با دستاوردهاي جنگ ديپلماتيک و سياسي برخي جريان هاي 
بيان داشت: ما  نيز  با صهيونيست ها طي دهه هاي اخير  فلسطيني 
عليه جنگ ديپلماتيک و کسب موفقيت در آن نيستيم اما اشغالگران 
صهيونيست زبان ديپلماسي را نمي فهمند. بنابراين بايد مقاومت سرمايه 
اصلي ما براي تحقق آرزوها و خواسته هاي مردم فلسطين باشد. مقاومت 
راه ساده تر و بهتر براي بازگرداندن حقوق ملي است و البته اين به معناي 
عقب نشيني و کوتاه آمدن از حقوق در عرصه ديپلماسي نيست.وي اضافه 
کرد: اين مورد پذيرش ما نيست اما ديپلماسي بين المللي که منجر به 
مجرم شناخته شدن رژيم اشغالگر و تاکيد بر حقوق ثابت مردم فلسطين 
و رسوا کردن جنايات رژيم صهيونيستي و اقدام براي نابودي آن شود، 
فعاليت هايي مثبت است اما اين بدين معني نيست که از اصول کوتاه 
بيايم يا اشغالگران را در عرصه ديپلماسي به رسميت بشناسيم. در چنين 

شرايطي بر حقوق فلسطيني ها و همچنين راه مقاومت تاکيد داريم.
 اسماعيل رضوان درباره دستاوردهاي گزينه مقاومت در برابر صهيونيست ها 
در مقايسه با گزينه هاي سياسي در مواجهه با دشمنان نيز تاکيد کرد: 
مقاومت هميشه تاکيد کرده که قادر به تحقق اهداف است و پيروزي 
مقاومت در برابر اشغالگران در برهه اخير طي دو روز، نشانگر تزلزل و 
شکنندگي اشغالگران است. خانه اشغالگران از خانه عنکبوت، سست تر 
و ضعيف تر است و بر همين اساس نيز مقاومت، توازن بازدارندگي و 
رعب افکني را با دشمن ايجاد کرده است.وي بيان داشت: شکست هاي 
دشمن در عرصه هاي سياسي و اطاعاتي و نظامي و امنيتي بوده و از 
سوي ديگر پيروزي مقاومت، پيروزي حقيقي است. بنابراين در خصوص 
موازنه و معادله ميان جنگ سياسي و جنگ مسلحانه مي گوييم که 
سياست بايد به مقاومت خدمت کند نه اينکه مقاومت خادم سياست 
باشد. در واقع اگر سياست خادم مقاومت شود بايد در عرصه ميداني با 

تکيه بر گزينه مقاومت اهداف را محقق نماييم.

وزير خارجه آلمان:
افزايش تحريم اروپا عليه روسيه 

منتفي است

وزير خارجه آلمان افزايش تحريم هاي اروپا عليه مسکو را منتفي اعام 
کرد.به گزارش خبرگزاري مهر، »هايکو ماس« وزير خارجه آلمان در 
گفت وگو با رويترز درباره احتمال افزايش تحريم هاي اروپا عليه روسيه 
اظهار داشت: در حال حاضر چنين تصميمي سنجيده و معقول نيست.وي 

با بيان اينکه برلين مخالف اعمال هرگونه افزايش تحريم عليه مسکو است، 
افزود: به عقيده من افزايش تحريم هاي اروپا عليه روسيه منتفي است. 
ماس همچنين خاطرنشان کرد: افزايش تحريم عليه روسيه نمي تواند 

گزينه مناسب و موفقي براي برخورد با مواضع اين کشور باشد. 

دبير کل شوراي همکاري کشورهاي حاشيه خليج فارس گفت: ايران همسايه مهمي 
در منطقه است.»عبداللطيف الزياني« در گفت وگو با روزنامه الشرق ااوسط با بيان 
اينکه ايران همسايه مهمي در منطقه است گفت: کشورهاي شوراي همکاري همواره 
خواستار برقراري روابط سازنده با ايران هستند.وي با اشاره به اينکه يکي از موضوعات 
مورد بحث در نشست آتي سران کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج فارس موضوع 
ايران خواهد بود، گفت: روابط با ايران يکي از موضوعاتي است که در اين نشست مطرح 
خواهد شد به ويژه پس از اجراي تحريم هاي آمريکا بر ايران و تاثيراتي که اين تحريم 
ها بر کشورهاي منطقه خواهد داشت.الزياني مدعي شد: به نظر من ايران اکنون، راهي 
جز تجديدنظر در سياست هاي خود و پايبندي به قوانين بين المللي ندارد.دبيرکل 
شوراي همکاري کشورهاي حاشيه خليج فارس همچنين در اظهاراتي خصمانه مدعي 

شد که ايران با حمايت از گروه هاي مسلح در منطقه، امنيت و ثبات منطقه را برهم 
زده است.الزياني از گروه هاي مسلح، نيروهاي مقاومت در فلسطين اشغالي، لبنان، عراق 
و يمن است که طي سال هاي گذشته نقش مهمي در مقابله با گروه هاي تروريستي 
از جمله داعش داشتند که مورد حمايت عربستان و امارات متحده عربي از اعضاي 
شوراي همکاري خليج فارس بودند. دبير شوراي همکاري خليج فارس همچنين گفت: 
در نشست آتي سران، آخرين تحوات در يمن، سوريه، فلسطين و عراق نيز بررسي 
خواهد شد.وي اضافه کرد که در نشست سران کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج 
فارس تداوم اقدامات مشترک اعضا در مسير تحکيم روابط سياسي، امنيتي، اقتصادي و 
اجتماعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سي و نهمين نشست سران شوراي همکاري 

خليج فارس روز يک شنبه در رياض برگزار مي شود.

برگ سبز و سند خودرو سواري پژو 405 مدل 1389 به شماره انتظامي 69-651س21 و شماره موتور 
12489129137 و شماره شاسي NAAM11CA8AE026325 به مالكيت امان بي بي گري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك 761ب29- ايران 
89 و شماره شاسي S1412287495574 و شماره موتور 2490980 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مجوزحمل ساح شكاري ساچمه زني ته پر 2 لول كاليبر 12 به شماره ساح B20141 مدل كوسه ساخت 
از درجه  به شماره ملي 29500126456 ساكن اشنويه مفقود گرديده و  ابراهيم خالدي  نام  به  تركيه 

اعتبار ساقط مي باشد. 3193
به شماره موتور  برگ سبز كاميون آتيكو ده چرخ به شماره پاك 25-632ع18 سال ساخت 1383 

90692100439119 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3188
سند وسيله نقليه )برگ سبز( خودرو سواري سايپا مدل 1397 به شماره انتظامي 27-273ص46 و شماره 
شاسي NAS421100J1242935 و شماره موتور M13/6122796 به نام ارشد برزگر مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3192
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك 761ب29- ايران 
89 و شماره شاسي S1412287495574 و شماره موتور 2490980 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس آي مدل 1389 به شماره انتظامي 
 NAAM01CA8AR526979 ايران 83-492و48 و شماره موتور 12489113341 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3189
ايران 46-546ك12  انتظامي  به شماره  تراكتور كشاورزي آي تي ام مدل 1392  مالكيت  شناسنامه 
LFW82324A و شماره شاسي N3HKA1CE3TAM23048 مفقود گرديده و از  و شماره موتور 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3190
اصل برگ سبز خودرو وانت سيستم پيكان تيپ BARDO OHV مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره موتور 
118P0044356 و شماره شاسي NAAA36AA9EG650528 و شماره پاك ايران 34-936د17 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت سوخت سواري پرايد تيپ 131SB به رنگ سفيد روغني مدل 1394 و شماره پاك انتظامي 
ايران 24-993ص64 و شماره موتور 5396315 و شماره شاسي NAS411100F3425091 به نام مريم 

نجاتي فرزند علي اكبر به شناسنامه 326 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت شهاب رنگ مشكي مدل 82 به شماره انتظامي 31876- ايران 624 
و شماره موتور SM120517 و شماره تنه BM8209030 به نام محمد روحاني بيدگلي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و شناسنامه سواري پژو 405 رنگ سفيد مدل 1390 به شماره پاك 49-169ب91 و شماره موتور 
13990002249 و شماره شاسي NAAM31FC6BK243699 به نام زينب رزمجو مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 139B0073755 بدينوسيله اعام مي گردد برگ سبز و سند پژو سواري 405 به رنگ سفيد مدل 94 و شماره موتور
و شماره شاسي NAAM31FCOEK885078 و شماره پاك 73-617ج29 به نام حسين صفايي فرزند 

منصور به شماره ملي 2511368218 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز تاكسي پژو 405 مدل 96 به شماره موتور 124K0988393 و شماره شاسي 
NAA11VE5HK742279 و شماره انتظامي 15-156ت64 متعلق به اينجانب پرنياز احمديان مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دانشگاه  از  ملي 0036252271 حسابداري  به شماره  اينجانب حميد هاشمي  فارغ التحصيلي  مدرك 
آزاد اراك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود آن را به دانشگاه 

واحد اراك تحويل نمايد.
برگ سبز و سند كمپاني و بنچاق پژو پارس مدل 1383 به شماره پاك ايران 88-161ي28 و شماره 
موتور 12487054114 و شماره شاسي NAAN01CA28E710319 به نام علي اكبر اسدالهيان فرزند 

محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني و بنچاق هيونداي SONATA HYBRID LF مدل 2017 به رنگ سفيد صدفي 
شاسي  شماره  و   G4NGHU380137 موتور  شماره  و  77-694و29  ايران  پاك  شماره  و  متاليك 

KMHE3413BHA064151 به نام حسين سلگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 181B0024379 405 به رنگ سفيد روغني مدل 1396 و شماره موتورSLX-TU5 برگ سبز سواري پژو
و شماره شاسي NAAM31FE9HK081266 و شماره پاك ايران 34-449ج61 به نام فواد شريفات 
فرزند ظفر شماره شناسنامه 5270001179 كد ملي 5270001179 صادره از اميديه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت ماشين وانت زامياد Z24NI رنگ آبي مدل 1393 به شماره موتور 664826 و شماره شاسي 
NAZPL140TE0375078 به نام ابراهيم شريفات فرزند عبدالصاحب شماره شناسنامه 5270123843 

كد ملي 5270123843 صادره از آغاجاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پرايد مدل 93 رنگ سفيد ش ش ايران 75-675س46 و ش م 

505956 و ش شاسي 4905527 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري رانا به رنگ سفيد مدل 92 و شماره موتور 160B0060143 و شماره شاسي 
NAAU01FE9DT032968 مربوط به آقاي محمد امامي با كد ملي 4073404776 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پژو SLX 405 مدل 1394 به شماره انتظامي 61-654ب77 و شماره 
شاسي NAAM31FE7FK780604 و شماره موتور 164B0043061 به مالكيت سيروان عظيمي فرزند 

صالح مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
)كمپاني( خودرو  فروش  فاكتور  و  )برگ سبز( سند  مالكيت  شناسنامه  از  اعم  كليه مدارك خودروئي 
سواري بنز تيپ 200 مدل 1973 به رنگ شيري روغني و شماره انتظامي 576د25- ايران 19 و شماره 
موتور 10134564 و شماره شاسي 10164772 به نام مجيد پامي فرزند رضا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند مالكيت كارخانه سواري پرايد سايپا 141 مدل 1385 به رنگ بژ متاليك و ش موتور 
1726672 و ش شاسي S1482285181029 و ش انتظامي ايران 33-527ق49 به نام سيدمصطفي 

ميربابايي كد ملي 6189828906 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( دوكابين سيستم مزدا تيپ )بي 2000 آي( به رنگ نقره اي متاليك 
مدل 1395 و شماره پاك انتظامي ايران 24-122و67 و شماره موتور FEA38189 و شماره شاسي 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  راشدي  ستار  مالك  نام  به  و   NAGP2PC12GA234175

مي باشد.
برگ سبز، سند كمپاني، سند مالكيت مربوط به اتومبيل سواري پرايد مدل 1388 به پاك ايران 91-
138ط41 و شماره موتور 3007267 و شماره شاسي S1412288301958 به نام علي يوسفي حاجي 

خواجه لو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند خودرو سواري پژو 405 به رنگ بژ متاليك مدل 1384 و شماره موتور 12484011062 و شماره 
شاسي 14208065 و شماره پاك 49-338ط55 مربوط به حسين راغ پور مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد به رنگ سفيد شيري روغني مدل 1384 و شماره موتور 01246396 و 
شماره شاسي S1412284604605 و شماره پاك 24-586س17 مربوط به خانم پروين كريمي پور 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري پرايد 141 مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره پاك 138م42- 
ايران 24 و شماره موتور 3832842 و شماره شاسي S3482289335342 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت فعاليت حرفه اي راننده باري )هوشمند( به شماره 2406608 به نام اينجانب مجيد قرباني پور 

فرزند محمد داراي كد ملي 4650670438 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد 132 مدل 95 به رنگ نوك مدادي متاليك و شماره پاك ايران 66-735ج44 
و شماره موتور M13/5556884 و شماره شاسي NAS411100G3466334 متعلق به برديان انصاري 

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.
برگ سبز خودرو پرايد مدل 1390 به شماره پاك ايران 61-119ج33 و شماره موتور 4244546 و شماره 

شاسي S1412290001316 به نام نگار ولي زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح شكاري تك لول كاليبر 12 مدل چخماقي به شماره ساح 2247033 ساخت ايران متعلق 
به اينجانب هژبر آخوندي فرزند عابدين متولد 1363/1/1 به شماره ملي 2181678464 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب نقي احمدي مالك خودروي سواري وانت پيكان تيپ 1600 مدل 1380 به رنگ سفيد روغني و شماره 
نيروي انتظامي 758ص21- ايران 96 و شماره موتور 11518018639 و شماره شاسي 0080919003 به 
علت فقدان سند اصلي، 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.
اينجانب ذبيح تسبيحي مالك خودرو پژو TUS 206 هاچ بك به شماره شاسي )بدنه( 19804312 و شماره 
موتور 10FSS14895990 و شماره پاك 23-819ل12 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت 10 روز 
به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد به رنگ سفيد روغني مدل 1387 و 
شماره موتور 2422932 و شماره شاسي S1412287473011 و شماره پاك ايران 69-663و18 به 

نام علي صالح آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 206 آريان به رنگ سفيد روغني مدل 
1388 و شماره موتور 13388005365 و شماره شاسي NAAP41FD89J264071 و شماره پاك 

ايران 69-358ب52 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب طاهره عباسي كلهري فرزند قوچعلي به شماره شناسنامه 8824 صادره از 
تهران در مقطع كارشناسي رشته روانشناسي كودكان استثنايي صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با 
شماره 385415 و تاريخ 1380/06/17 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران مركزي به نشاني: تهران، سوهانك، بلوار ارتش، ميدان قائم، خيابان 

خندان، خيابان سلماس ارسال فرمايد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سايپا تيبا به رنگ سفيد روغني مدل 1395 و شماره پاك 861و63- 
ايران 53 و شماره موتور M15/8298556 و شماره شاسي NAS811100G5840158 به نام اكبر شريفي 

ريگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب محمد شيخ به مساحت 2 هكتار واقع در روستاي قوشكرپي از توابع شهرستان 

علي آباد كتول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131TL به رنگ سفيد روغني مدل 92 به شماره موتور 5106183 و شماره 
شاسي 1021523 و شماره پاك 24-822و57 به نام سيدراضي نجاط مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو پارس مدل 96 رنگ سفيد به شماره انتظامي 248و23- ايران 43 و شماره موتور 
124K1044420 و شماره شاسي 823348 به نام حسين رنجبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سندكمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1385 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك 546س19- 
ايران 79 و شماره موتور 1513545 و شماره شاسي S141225835298 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند كمپاني، كارت و كارت سوخت موتورسيكلت ماهان به رنگ مشكي مدل 1385 و شماره 
پاك ايران 627-87121 و شماره موتور NEBXXX1258608501 و شماره بدنه 3080320 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل 1395 و شماره پاك ايران 99-681هـ44 و شماره 
موتور 124K0905281 و شماره شاسي NAAN01CEXGH916403 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
ايران 23-118س53 و شماره  به رنگ سفيد مدل 1393 و شماره پاك  پژو 405  برگ سبز سواري 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   NAAM31FC3EK886287 شاسي  شماره  و   164B0006587 موتور 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد مدل 1377 به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي 
ايران 53-217و41 و شماره موتور 00076856 و شماره شاسي S1412277559217 به مالكيت مجتبي 

ظفرمنش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز ماشين وانت زامياد تيپ Z24NIB به رنگ آبي روغني مدل 1390 و شماره موتور 581357 
و شماره شاسي NAZPL140TBN287763 و شماره پاك 24-354ن62 به نام خانم ملكي شوشتري 
گماري به شماره شناسنامه 198 و شماره ملي 2001550316 فرزند غام صادره از شوشتر مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و تاييديه برگ سبز سواري پيكان 1600 مدل 1379 به شماره موتور 11127980134 و شماره 
شاسي IN79484591 و شماره انتظامي 23-319هـ77 به نام مرتضي مرادي سياه افشاري به كد ملي 

1100121927 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب ابوالفضل بهرامي به شماره دانشجويي 9539033 رشته شيمي كاربردي از 

دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره  ايران 94  انتظامي 767ب59-  به شماره  زامياد مدل 1391  نيسان  وانت  برگ سبز خودرو 
موتور 636348 و شماره شاسي NAZPL140TBP350509 به رنگ آبي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  و   819-82599 پاك  شماره  به   1390 مدل  آزما  موتورسيكلت  سبز  برگ  و  سند 
NBD162FMJ*80500126 و شماره تنه NBD***150Y9001432 به رنگ آبي به نام مريم بشام 

ناروئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 95 و شماره موتور  انتظامي 231د26-  به شماره  اصل برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 1390 
12490004728 و شماره شاسي NAAM01CA2BE220644 به رنگ نقره اي متاليك به نام فريده 

ميربلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1379 به شماره انتظامي 275ل14- ايران 64 و شماره موتور 
00189230 و شماره شاسي S1412279661380 به رنگ سبز يشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب طيب سليماني كمال آبادي فرزند بهزاد به شماره شناسنامه 3240624176 
صادره از كرمانشاه در مقطع كارشناسي پيوسته رشته مهندسي مكانيك در حرارت و سياات صادره از 
واحد دانشگاهي آزاد اسامي سنندج با شماره 6309 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد سنندج به نشاني: كردستان، 

سنندج، سه راه ادب دانشگاه آزاد اسامي سنندج ارسال نمايد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري هايما به شماره انتظامي 636ق89- ايران 82 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت نيسان به شماره انتظامي 357ق18- ايران 82 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
ايران  352ق81-  انتظامي  به شماره  پرايد  مالكيت راهور )برگ سبز( سواري  و سند  سند كمپاني 
82 و شماره موتور 00484988 و شماره شاسي S1412282964877 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  شماره  به  پرايد  سواري  شناسايي  كارت  و  سبز(  )برگ  راهور  مالكيت  سند  و  كمپاني  سند 
مفقود   S1412289461671 شاسي  شماره  و   3446490 موتور  شماره  و   92 ايران  936ب22- 
بر عهده  احتمالي  فساد  گونه  اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف هر  از درجه  و  گرديده 

مالك است.
ايران  انتظامي  شماره  و  سفيد  رنگ  به   1390 مدل  سورن  سمند  خودرو  سبز(  )برگ  مالكيت  سند 
36-687و64 و شماره موتور 12489321426 و شماره شاسي NAACC1CFXBF436047 به 

مالكيت فاطمه جعفري زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و   116  -49452 و شماره شهرباني  به رنگ مشكي   1389 125 مدل  متين  موتورسيكلت  برگ سبز 
شماره موتور NDR125*05134935* و شماره تنه NDR***125A8910429 متعلق به خانم 

محبوبه بختيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 206 مدل 91 به شماره پاك انتظامي 759د85- 
ايران 11 و شماره موتور 14190072441 و شماره شاسي 562655 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان باري به شماره 2922608 مربوط به كاميون كشنده دانگ فنگ به شماره انتظامي 

678ع27- ايران 43 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  و   27619-628 انتظامي  شماره  1390به  مدل  پرواز  موتورسيكلت  سبز  برگ 
KMHCG156FMI0203894 و شماره تنه N2N***150S9012011 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبزاتومبيل سمند X7 مدل 1384 به شماره بدنه 14513229 و شماره موتور 12484040638 

و شماره پاك 777ج33- ايران 13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب ناهيد ابوتراب مالك اتومبيل سمند X7 مدل 1384 به شماره بدنه 14513229 و شماره موتور 
12484040638 و شماره پاك 777ج33- ايران 13 به علت فقدان اسناد فروش )سند كمپاني( تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
مفقود  دادخواه  مجتبي  اينجانب  به  متعلق   1782834 شماره  به  حرفه اي  رانندگان  هوشمند  كارت 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و سند كمپاني خودروي سواري سمند مدل 1384 به شماره موتور 12484059883 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  15-794ب78  انتظامي  شماره  و   14516754 شاسي  شماره  و 

ساقط مي باشد.
اينجانب محمدرضا عظيميان مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور 10FX5C2127164 و شماره 
المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   83677169 شاسي 
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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 9G037828 اينجانب ولي اه غامي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11487036700 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 امير علي زاده مالك پژو 206 به شماره موتور 172B0001158 و شماره شاسي HJ003299 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 فاطمه سليماني تازه آباد مالك رانا به شماره شاسي GT142621 و شماره انتظامي 599ط27- 
ايران 66 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 رضا واحدي مالك سوزوكي ويتارا به شماره شاسي 9K001918 و شماره انتظامي 236ب21- ايران 
55 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 صادق قربان وند يزن آباد مالك پژو پارس به شماره موتور 164B0184889 و شماره شاسي 
JH560711 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.

شماره  و   13389003509 موتور  شماره  به   206 پژو  مالك  برازمياني  جوادي  محمدعلي  اينجانب 
شاسي AJ282051 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد 
روز  ده  دارد ظرف  مورد خودروي مذكور  در  ادعايي  لذا چنانچه هر كس  است.  نموده  را  مذكور 
شهرك  كرج   - تهران  مخصوص  جاده   14 كيلومتر  در  واقع  خودرو  ايران  شركت  حقوقي  دفتر  به 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
انتظامي  شماره  و   CF214126 شاسي  شماره  به  سمند  مالك  دولت آبادي  داوري  مهدي  اينجانب 
المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   11 ايران  282ن15- 
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 
طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

خبر

 33 مجروح در جمعه بازگشت 
سي و هفتم

شهروندان فلسطيني با برگزاري سي و هفتمين راهپيمايي جمعه 
بازگشت بار ديگر بر حق بازگشت آوارگان فلسطيني تاکيد کردند.

به گزارش پايگاه اطاع رساني شبکه خبر، هزاران شهروند فلسطيني 
روز گذشته در سي و هفتمين جمعه راهپيمايي بازگشت در مرزهاي 
نوار غزه شرکت کردند.وزارت بهداشت نوار غزه اعام کرد که در 
حق  راهپيمايي  هفتمين  و  سي  به  صهيونيست  نظاميان  حمله 
بازگشت با عنوان »جمعه، انتفاضه بزرگ سنگ«، 33 فلسطيني از 
جمله نيروهاي امدادي به ضرب گلوله نظاميان صهيونيست يا بر 
اثر استنشاق گازهاي اشک آور مجروح شدند.جوانان فلسطيني در 
حالي روز گذشته خود را به مرزهاي نوار غزه رساندند که هواي اين 
منطقه توفاني و سرد بود.هيئت ملي راهپيمايي بازگشت و شکستن 
محاصره از شهروندان فلسطيني خواست که هفته آينده در سي و 
هشتمين جمعه راهپيمايي بازگشت با نام "مقاومت حقي قانوني 

است"مشارکت پرشوري داشته باشند.

عضو مسلمان کنگره آمريکا:
ترامپ، نژادپرست است

عضو مسلمان کنگره آمريکا، دونالد ترامپ رئيس جمهور اين کشور 
را نژادپرست خواند.به گزارش ايرنا، رشيده طليب در گفت وگو با 
نشريه آمريکايي »heHill« گفت: من واقعا معتقدم که ترامپ 
نژادپرست است، شايد اين گفته من بحث برانگيز باشد.وي افزود: 
نژادپرستي در سياست ها و صحبت هاي ترامپ ديده مي شود و 

واقعيت اين است که او همچنان رئيس جمهور ما است.

درخواست هيئت ملي يمني در حاشيه رايزني هاي سوئد؛
 توقف جنگ؛ شرط پيشرفت 

در مذاکرات سوئد است
رئيس هيئت ملي يمني شرکت کننده در رايزني هاي سوئد گفت: اگر جنگ 
متوقف و درباره راهکاري سياسي توافق نشود، اوضاع تغييري نخواهد کرد.به 
گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از شبکه تلويزيوني 
المسيره محمد عبد السام  گفت: اگر جنگ متوقف نشود و درباره يک راهکار 
سياسي توافق نشود ، اوضاع تغييري نخواهد کرد.محمد عبد السام هنگام 
ديدار اعضاي اين هيئت با مارتين گريفيتس فرستاده سازمان ملل متحد 
به يمن در حاشيه رايزني هاي سوئد افزود: حتي اگر درباره مسائل ثانويه 
پيشرفتي حاصل شود اما جنگ متوقف نشود و درباره يک راهکار سياسي 

توافق به وجود نيايد باز هم اوضاع همانند گذشته خواهد بود.

پادشاه اردن:
ما در انتظار تبادل سفير با سوريه هستيم

پادشاه اردن از تبادل سفيران ميان کشورش و سوريه خبر داد.به 
گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا از رأي اليوم، دولت اردن پس 
 از بازگشت هيئتي از مجلس اين کشور از سوريه پيامي به دمشق 
ارسال کرد که مضمون آن اين است: »ما در نزديک ترين زمان 
ممکن منتظر تبادل سفيران هستيم«.بشار اسد، رئيس جمهور سوريه 
چندي پيش، پس از ديدار با هيئت اعزامي مجلس اردن پيامي با 
اين مضمون براي عبداه دوم، پادشاه اين کشور ارسال کرد: »من 
نمي خواهم به عقب بازگردم و معتقدم روابط اردن و سوريه رو به 
پيشرفت است. من منتظر پاسخ شما به همکاري ميان امان و دمشق 

و تعيين سفيران جديد هستم«.

خبر

محمد نصراه: مقاومت لبنان، شکست هاي 
متوالي به دشمن وارد کرده است

يکي از نمايندگان پارلمان لبنان گفت: مقاومت لبنان شکست هاي متوالي به 
دشمن وارد کرده است.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از العهد، محمد نصراه 
عضو فراکسيون توسعه و آزادي در پارلمان لبنان گفت: آنچه دشمن صهيونيست 
درباره تونلها مطرح مي کند بيانگر نگراني و وحشتي که در قبال مقاومت لبنان 
در آن به سر مي برد، است.وي افزود: مقاومت موفق به وارد آوردن تلفات و 
شکست هاي متوالي به اسرائيل شده است و اين سبب مي شود که بگوييم که 
فصل پيروزي ها فرا رسيده و زمان شکستها به سر آمده است. از همين رو دشمن 
احساس نگراني مي کند.نصراه بر ضرورت حمايت از مقاومت براي حمايت از 

اراضي لبنان درباره طمع ورزي هاي رژيم صهيونيستي تاکيد کرد.

عضو ائتاف ملي مخالفان سوريه:
 تمام نيروهاي خارجي در نهايت 

بايد از سوريه خارج شوند
يکي از اعضاي ائتاف ملي مخالفان سوريه بر ضرورت خروج تمام نيروهاي خارجي 
از اين کشور بعد از حل و فصل بحران آن تاکيد کرد.به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از روسيا اليوم، »هادي البحره« عضو ائتاف ملي مخالفان سوري تاکيد 
کرد: تمام نيروهاي خارجي بايد بعد از حل و فصل بحران اين کشور از آن خارج 
شوند.وي افزود: معتقدم که سوريه بايد در نهايت از وجود نيروهاي خارجي آزاد 
شود و اين مسئله تنها با دستيابي به يک راهکار سياسي عادانه براي حل و 
فصل درگيري ها در اين کشور و اجراي قطعنامه ۲۲۵۴ شوراي امنيت صورت 
مي گيرد.البحره تاکيد کرد: ما بازگشت تمام سوري ها به کشورشان را تأييد 
مي کنيم اما اين بازگشت بايد امن و خود خواسته باشد اما شرايط کنوني براي 
بازگشت آوارگان به کشورشان مهيا نيست.وي افزود: نيمي از جمعيت سوريه 

در خارج از کشور آواره هستند.

بازداشت مسئول رسانه اي گروه داعش 
در ننگرهار

مقامات محلي وايت ننگرهار افغانستان از بازداشت مسئول رسانه اي 
گروه داعش در اين وايت خبر دادند. به گزارش خبرگزاري مهر به نقل 
از افق، مقامات محلي وايت ننگرهار افغانستان اعام کردند که نيروهاي 
امنيت ملي اين کشور مسئول رسانه اي گروه داعش و سه عضو ديگر اين 
گروه را از شهر »بهسود« اين وايت بازداشت کرده اند.بر اساس جزئيات، 
»ايوبي« مشهور به »اکرام« قبا سرکرده داعش بوده و فعا مسئول 

رسانه اي اين گروه است.

 گام موثر بانک ملي ايران براي کنترل 
پايه پولي کشور

عضو هيئت مديره و معاون مالي بانک ملي ايران با تاکيد بر اينکه اضافه برداشت بانک ها و 
موسسات اعتباري از بانک مرکزي يکي از مهم ترين عوامل رشد پايه پولي کشور است، گفت: 
خوشبختانه بانک ملي ايران با مديريت و کنترل منابع و مصارف در سال جاري، نه تنها در 
رديف بانک هاي بدهکار به بانک مرکزي نيست، بلکه ميانگين مانده حساب اين بانک نزد 
بانک مرکزي نيز مثبت است.ناصر شاهباز در گفت و گو با روابط عمومي بانک ملي ايران با 
اشاره به بخشنامه اخير بانک مرکزي درخصوص الزام بانک ها به تسويه مانده اضافه برداشت 
از حساب جاري خود نزد اين بانک اظهار کرد: بانک ملي ايران مديريت وجوه و منابع را 
به صورت جدي در دستور کار دارد و از سال گذشته نياز تعداد قابل توجهي از بانک ها و 
موسسات اعتباري به نقدينگي را به صورت روزانه تامين مي کند.ازم به ذکر است، چندي 
پيش عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي افزايش نقدينگي را سرچشمه مشکات 
اقتصادي کشور خواند و بانک ها و ناترازي ترازنامه آنها را منشا عمده افزايش نقدينگي در 
کشور عنوان کرد که با رقابت بي انتهاي بانک ها براي جذب سپرده و رشد سريع شبه پول 
حادث شده است. بر همين اساس نيز در مهرماه سال جاري بخشنامه اي را در راستاي 
اهداف اقتصاد کان و سياستگذاري پولي کشور براي ملزم کردن بانک ها به تسويه مانده 

اضافه برداشت از حساب جاري نزد اين بانک صادر کرد.

مديرعامل منطقه آزاد کيش خبر داد؛
آينده نگري بانک شهر با حمايت از جوانان نخبه

مديرعامل منطقه آزاد کيش با اشاره به حمايت هاي بانک شهر از برگزاري مسابقات علمي 
بين المللي گفت: آينده متعلق به دانش وهوش مصنوعي است و حضور اين بانک در چنين 
رقابتهايي نشان دهنده توجه آن به نسل آينده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي 
 بانک شهر،غامحسين مظفري در حاشيه برگزاري چهاردهمين دوره مسابقات بين المللي 
ربوکاپ آزاد ايران و دومين دوره مسابقات آسيا اقيانوسيه،با بيان اينکه حل بسياري از مشکات 
شبکه بانکي کشور نياز به استفاده از راه حل ها و تکنولوژي هاي نوين دارد،گفت: خوشبختانه 
بانک شهر توانسته با ارائه خدمات به روز بانکي، نياز شهروندان را در اين حوزه پاسخ دهد.وي 
با قدرداني از حمايت هاي بي بديل و مستمر بانک شهر از حوزه علمي کشور ،گفت:به لحاظ 
 اهميت اين مسابقات بين المللي براي کشور ، شايسته است تا تمامي سازمان ها ، نهاد ها 
و بنگاه هاي اقتصادي همانند بانک شهر براي حمايت از اين رويداد اقدام کنند.مظفري 
حمايت بانک شهر از جوانان نخبه و علم رباتيک را نشان از آينده نگري اين بانک دانست و 
افزود: آينده متعلق به دانش و هوش مصنوعي است و حضور در چنين رقابتهايي توجه به 
نسل آينده است.وي در ادامه با اعام آمادگي جهت توسعه همکاري ها ميان اين منطقه و 
بانک شهر، ابراز اميدواري کرد تا با افزايش اين تعامات، شاهد تحقق نوآوري هاي بيشتري 
در اين بخش کشور باشيم.بر اين اساس، چهاردهمين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ 
آزاد ايران و دومين دوره مسابقات آسيا - اقيانوسيه با هدف تشويق دانشجويان و محققان به 
توليد علم و ساخت ربات هاي هوشمند با حضور ۲۲00 شرکت کننده از 1۵ کشور جهان و 

ايران در منطقه آزاد کيش در حال برگزاري است.

با امضاي تفاهمنامه اي صورت گرفت؛
  کمک ۲۰ ميليارد ريالي بانک ملت 

به موسسه خيريه کهريزک
بانک ملت با امضاي تفاهمنامه اي با موسسه خيريه کهريزک، در احداث و تکميل واحد 
 توانبخشي و کارگاه هاي هنري ساختمان شقايق مجتمع کهريزک استان البرز مشارکت 
مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، تفاهمنامه کمک ۲0 ميليارد ريالي اين بانک 
براي مشارکت در پروژه مذکور، از سوي دکتر محمد بيگدلي مديرعامل بانک ملت و دکتر 
حسن احمدي مديرعامل موسسه خيريه کهريزک به امضا رسيد.مديرعامل بانک ملت در 
مراسم امضاي اين تفاهمنامه که با حضور حسن روستا رئيس هيئت مديره، دکتر حميد 
تاجيک عضو هيئت مديره و علي اکبر صابريان مديرکل دفتر مديريت و روابط عمومي اين 
بانک و همچنين مديرعامل و تعدادي از مديران موسسه خيريه کهريزک صورت گرفت، 
اظهار داشت: هدف از امضاي اين تفاهمنامه، اعتاي فرهنگ مشارکت جويانه در عرصه ايفاي 
مسئوليت هاي اجتماعي و کمک به اقشار کم توان و آسيب ديده جامعه در راستاي تحقق 

منويات مقام معظم رهبري است.

روسيه:
 آمريکا مانع تحقيقات درباره حمله شيميايي

 به حلب مي شود
وزارت دفاع روسيه بيانيه وزارت خارجه آمريکا 
درباره حمله شيميايي صورت گرفته در شهر حلب 
سوريه را تاش براي توجيه اقدامات تروريست ها 
ناميده و يادآور شد که مسکو دايل محکمي 
در  سمي  مواد  از  تروريست ها  استفاده  درباره 
حمله به اين شهر دارد.به گزارش گروه بين الملل 
خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري »تاس«، 
وزارت دفاع روسيه اعام کرد که بيانيه وزارت 
امور خارجه آمريکا درباره جعلي بودن اطاعات 
مربوط به استفاده از مواد شيميايي سمي در حمله 
صورت گرفته از سوي گروه هاي تروريستي به شهر 
حلب سوريه در تاريخ ۲۴ نوامبر )سوم آذر ماه( 
تاش براي اعمال نفوذ بر روند تحقيقات سازمان 
منع استفاده از ساح هاي شيميايي درباره اين 
حمله شيميايي است.وزارت دفاع روسيه بار ديگر 
يادآور شد که اين سرويس هاي امنيتي برخي 

کشورهاي غربي هستند که مواد شيميايي را در 
اختيار تروريست ها و »کاه سفيدها« در سوريه قرار 
مي دهند. مقامات نظامي روس معتقدند، »نقطه 
اوج اين تأمين مواد هم دقيقاً هماهنگ با انتشار 
بيانيه وزارت خارجه و ديگر ارگان هاي دولتي 
آمريکا درباره آمادگي اين کشور براي حمات 
موشکي مجدد به مواضع نيروهاي دولتي سوريه 
در صورت استفاده دوباره از ساح هاي شيميايي 
بود«. وزارت خارجه آمريکا با رد استفاده از گاز کلر 
در حمله به شهر حلب، مدعي شد که نيروهاي 
طرفدار دولت سوريه، از جمله روس ها، احتمااً 
در اين شهر اقدام به استفاده از گاز اشک آور عليه 
مردم غيرنظامي کرده اند و بعد مخالفان دمشق و 
تروريست ها را در اين حمله مقصر جلوه مي دهند.
وزارت دفاع روسيه تأکيد کرد که اين کشور دايل 
غيرقابل تکذيبي درباره استفاده تروريست ها از 

اختيار  تسليحات شيميايي در شهر حلب در 
دارد و ادعاي واشنگتن در اين باره تنها تاش 
براي توجيه اقدام تروريست ها در حلب و انحراف 
افکار جامعه جهاني از جنايات ائتاف بين المللي 
به سرکردگي آمريکا در مناطق شرقي سوريه و 
کشتار مردم بي دفاع و غيرنظاميان در جريان 
بمباران ها به بهانه مبارزه با داعش است.ازم به 

يادآوري است که در حمله شيميايي گروه هاي 
تروريستي به شهر حلب در تاريخ ۲۴ نوامبر، 
آنها از گاز کلر استفاده کردند که در نتيجه آن 
107 نفر از ساکنين اين شهر، از جمله زنان و 
کودکان، آسيب ديدند. در پاسخ به اين جنايت، 
نزديکي  در  تروريست ها  مواضع  سوريه  ارتش 

شمال اين شهر را هدف قرار داد.
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ادامه از صفحه اول
در حال حاضر باتوجه به تحريم ها و کاهش صادرات نفت 
و  اندازيم  در  نو  براي هميشه طرحي  بار  توانيم يک  مي 
اقتصاد خود را از حالت تک محصولي خارج کنيم. به روايت 
اقتصاددانان مي توان با »ورود هر گردشگر حدود 1200 دار 
درآمد ارزي نصيب کشور کرد که اين رقم معادل فروش 

30 بشکه نفت است.«
به نظر نمي رسد که مديران از اين آمار و ارقام ها بي اطاع 
باشند اما ظاهرا تمايلي براي سرمايه گذاري در اين زمينه 
وجود ندارد. علي اصغر مونسان،  معاون رئيس جمهوري و 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با 
انتقاد از اين مسئله، گفته است: »ايران هرگز نتوانسته نقشي 
که ترکيه براي جذب گردشگران ايفا مي کند را داشته باشد. 
ما در ايران هدف را انتخاب مي کنيم بعد مي گوييم خدايا 
بقيه اش با شماست. از سوي ديگر ما براي هر بشکه نفت 
حداقل 11 دار سرمايه گذاري مي کنيم، شرکت ملي نفت 
تنها بخشي است که با اجازه مستقيم دولت 1۴ درصد از 
درآمدهاي نفتي را براي سرمايه گذاري دريافت مي کند اما 
ما اجازه اين سرمايه گذاري را در حوزه گردشگري نداريم 

چون بودجه اي اختصاص داده نمي شود.« 
*گردشگري؛ تنها صنعت تحريم ناپذير

او بر اين مسئله هم تاکيد کرده است که »گردشگري تنها 
صنعتي است که تحريم نمي پذيرد. ما به ازاي هر بشکه نفت، 
11 دار سرمايه گذاري مي کنيم. يک بشکه نفت چند دار 
به فروش مي رسد؟ ۷0 تا ۸0 دار. در حالي که ما 5 ميليون 
گردشگر داريم و هر توريست 1200 دار وارد کشور مي کند. 
بابت ۸0 دار 11 دار سرمايه گذاري مي شود، آيا نبايد بابت 

1200 دار حداقل 10 دار سرمايه گذاري شود؟«
 گفته مي شود، 10 درصد از گردش مالي جهان مربوط به 
صنعت توريسم و گردشگري بوده و سهم ايران در اين چرخه 
تنها يک درصد است، حال آنکه ايران به تشخيص يونسکو در 
شمار 10 کشور نخست از نظر جاذبه هاي تاريخي قرار دارد. 
مطابق سند چشم انداز 20 ساله بايد تا پايان سال 1۴0۴ 
حدود 20 ميليون گردشگر را جذب کنيم تا درآمدي 20 
تا 30 ميليارد داري نصيب کشورمان شود. اين در حالي 
است که به تازگي سازمان جهاني گردشگري )WTO( در 
گزارشي به رشد منفي صنعت گردشگري ايران در سالهاي 
2016 و 201۷ اشاره کرده است بنابراين دستيابي به درآمد 
به شرايط  باتوجه  در حوزه گردشگري،  بيني شده  پيش 
فعلي قدري ناممکن به نظر مي رسد، مگر اينکه با اصاح 
روند گذشته، به جاي نفت به صنعت جذب توريسم روي 

خوش نشان دهيم. 
غام حيدر ابراهيم باي سامي، مديرعامل هلدينگ گردشگري 
سازمان تامين اجتماعي درباره علل ناکامي کشورمان در 
صنعت توريسم به روزنامه رسالت مي گويد: »گردشگري 
ايران هنوز سنتي، محدود و پراکنده است و حرفي براي 
گفتن در منطقه ندارد زيرا همواره بر نفت تکيه کرده ايم 
بنابراين صنعت گردشگري ايران همچنان در مرداب اقتصاد 

نفتي به زور نفس مي کشد.«
صنعت گردشگري به دليل تعامات و تبادات فرهنگي، 
اجراي  و  همکاري ها  سطح  ارتقاء  براي  را  مناسبي  بستر 
اين  از  و  فراهم مي سازد  پروژه هاي مشترک گردشگري 
طريق ايجاد اشتغال و درآمدزايي اتفاق مي افتد اما مشکل 
اساسي اين است که گردشگري ايران توسعه نيافته است. 
نيافتگي  توسعه  اين  باي سامي سرمنشأ  مطابق ديدگاه 
»به نداشتن برنامه مدون در عرصه آمايش سرزميني باز 
مي گردد. درحالي که ما داراي کشور موزه اي به نام ايران 
هستيم. شهر موزه هايي نظير اصفهان، تهران، همدان، مشهد، 
کرمانشاه، اهواز و شيراز و سنندج ثروت هاي بزرگي هستند 

که ناديده گرفته شده اند.«
پرواضح است که اولويتي براي سياستگذاري در اين عرصه 
وجود ندارد. تيم اقتصادي دولت گردشگري را به عنوان يک 
بخش اقتصادي به حساب نمي آورد و حتي در بحث بودجه 

 و نظام برنامه ريزي ها، سهمي براي اين امر در نظر گرفته 
نمي شود. بنابراين چندان دور از انتظار نيست که کشوري 
نظير ترکيه بتواند گوي سبقت را از ديگر رقباي خود بربايد. 
اگر ما نيز نسبت به بازنگري در سياست هاي کان گردشگري 
و اسناد باادستي اهتمام بيشتري داشته باشيم، درآمدهاي 

ارزي ايران حاصل از منابع غيرنفتي افزايش مي يابد. 
*ايران به جاي گردشگري، اقتصاد نفتي را تعقيب 

مي کند
نظران  از صاحب  بسياري  باي سامي مي گويد:  ابراهيم 
مي پرسند که چرا ايران نمي تواند همانند ترکيه گردشگر 
جذب کند درحالي که پاسخ به اين پرسش بسيار ساده 
برنامه  سياستگذاري،  اولويت  در  اين صنعت  است، چون 
ريزي و مديريت کشور قرار ندارد و ما  به دليل وابستگي به 
نفت، کار خود را راحت کرده ايم و اقتصاد نفتي را تعقيب 
مي کنيم. علي رغم سخنراني هايي که مقامات بلندپايه نظير 
رئيس جمهور و معاونين و وزرا انجام مي دهند، تقريبا هيچ 
ندارد.  وجود  ايران  در  گردشگري  توسعه  براي  اي  برنامه 
ايران هنوز نتوانسته راهبرد گردشگري خودش را معين و 
مشخص کند در حالي که اين راهبرد هر سه سال يکبار در 
ترکيه تجديد شده و براساس شرايط که در جهان رقم مي 

خورد، تنظيم مي شود.«
وي در ادامه توضيح مي دهد: »اين راهبردها کاما منطقي 
و مبتني بر ايجاد زيرساخت ها و جذب گردشگر است اما 
در ايران هنوز راهبرد و اولويت هاي صنعت گردشگري اعام 
نشده و از نظر زيرساختي و اقامتگاهي دچار مشکل هستيم. 
در عين حال اقامتگاه هاي مناسب در حد استانداردهاي 
جهاني و همچنين بسته هاي سفر منظم و مشخصي ارائه 
نشده است. تقريبا در بازاريابي بين المللي گردشگري ايران 
غايب است اما کشور ترکيه اين گونه عمل نکرده و بازاريابي 
بين المللي گسترده اي را انجام مي دهد و اين فرآيند به 

نفع سرمايه گذاري در ترکيه است.« 
اين کشور زيرساخت هاي ازم را براي توسعه صنعت توريسم 
 فراهم کرده است. حال آنکه کشور ما با کمبود هتل و پايين بودن 

براي  تبليغاتي هم  نرخ آن روبه روست.  کيفيت و گراني 
جذب گردشگر خارجي وجود ندارد و آن طور که مونسان، 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي اشاره مي کند، مسئوان ما 
سرمايه گذاري در عرصه تبليغ را هزينه تراشي مي دانند. 
او ديگر علل عقب ماندگي ايران در صنعت توريسم را مربوط 
صنعت  اين  توسعه  براي  ديدگاهي  و  دغدغه  نداشتن  به 
مي داند. »گرفتاري ما اين است که حتي اگر فرودگاهي 
مي سازيم، اصاً ديد گردشگري پشت آن نيست. توجه نداريم 
حمل و نقل اگر بخواهد توسعه پيدا کند بايد گردشگري 
دغدغه جدي مسئوان باشد. ضمن اينکه  نرخ ارز باارفته 
بخواهيم  اگر  بنابراين  يافته،  افزايش  هواپيمايي  هزينه  و 
سازمان هواپيمايي ما نقشي مثل سازمان هواپيمايي ترکيه 
داشته باشد، خواسته اي دور از ذهن است چون گردشگري 

دغدغه کشور ما نيست.«
انجمن  در همين حال، اکبر غمخوار، عضو هيئت مديره 
خدمات گردشگري استان تهران هم در بيان چرايي تمايل 
ايراني ها براي سفر به ترکيه از »لغو رواديد و عدم نياز به 
ويزا«، »پايين بودن هزينه هاي اقامت«، »ارزان بودن کااها 
و خدمات«، »مهمان نوازي ترک ها«، »آذري زبان بودن 
تعداد زيادي از مردم ايران و فراهم بودن امکان ديالوگ و 

مراودات فرهنگي« سخن مي گويد. 
ابراهيم باي سامي هم در اين رابطه عنوان مي کند: »سفر 
ترکيه ارزان است و از طرف ديگر به خاطر قرابت فرهنگي 
که ميان مردم اين دو کشور وجود دارد و نگرش هاي نزديک 
به هم باعث شده ايراني ها، ترکيه را انتخاب کنند. برخي از 
مقاصد گردشگري از نظر فرهنگي و مباني مشترک است، مثل 
 مولوي و قونيه. شرايط اقامتي مناسب و ارزان و تفريحگاه ها، 
گردشگر ايراني را به اين کشور مي کشاند. ارزاني هزينه هاي 
ورودي آن نسبت به ساير کشورهاي اروپايي هم مزيد بر علت 
است. البته بازاريابي آنها در عرصه گردشگري گسترده است 
و همکاري آژانس هاي مسافرتي ترک با آژانس هاي ما در 
اين امر سهم مهمي دارد. تعداد زيادي از ايرانيان در قالب 
بازارياب و آژانس مسافرتي در گردشگري ترکيه مشغول به 

کار هستند. همه اين ها باعث شده ايرانيان براي سفر به 
اين کشور راغب باشند.« 

ترکيه تمام تمرکز خود را روي اين صنعت نوپا معطوف کرده 
و ظرف يک دهه اخير شاهد دستاوردهاي بسياري بوده 
است. سال 2015 اين کشور توانسته 31/5 ميليارد دار از 
اين طريق کسب درآمد داشته باشد. سال 2016 با کاهشي 
چشمگير رقم 22 ميليارد دار و سال 201۷ حدود 26/3 
ميليارد دار درآمد از راه جذب گردشگر براي ترک ها حاصل 
شده است و آمارها نشان مي دهد در سال گذشته ميادي، 
فقط ايراني ها در مجموع 2/5 ميليارد دار ارز را روانه ترکيه 
کرده اند. طبعا ما در اين عرصه جايگاهي نداريم زيرا همواره 
به دنبال استخراج و صدور نفت خام بوده ايم و آنقدر به اين 
مسئله متکي بوده ايم که حتي زيرساخت هاي گردشگري 
ما فراهم نيست. حال آنکه بعد از گذر سالها دريافته ايم، 
وابستگي به اين محصول، دردسرساز بوده و به راحتي قابل 
تحريم است. برگ برنده در دستان کشوري است که به 
نفت متکي نبوده و سرمايه گذاري هايش در جهت توسعه 

و بالندگي صنعت گردشگري باشد.  
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور صراحتا تاکيد 
کرده است: »تجارب گذشته قيمت نفت نشان داده است 
که ما نبايد حتي در شرايط بسيار مطلوب قيمت 200 دار 
براي هر بشکه نفت، به درآمدهاي نفتي اتکا کنيم ؛چراکه 
به هيچ وجه بازارهاي نفتي بازارهاي قابل اعتمادي نيستند. 
صنعت گردشگري به عنوان يک منبع درآمد بسيار اشتغالزا 
و پرسود براي تمام کشورهاي جهان مطرح است.« اما اين 

سخنان هيچ گاه در مقام عمل محقق نشده است!
*به صنعت توريسم نگاه تخصصي نداريم 

محمدحسين ايماني خوشخو، رئيس انجمن علمي گردشگري 
ايران هم با ارائه تحليلي از وضعيت صنعت گردشگري در 
ايران به روزنامه رسالت مي گويد: »اقتصاد نفتي خاقيت 
بدون فکر  اساسا  نفتي  از ما گرفته است. چون درآمد  را 
و کوشش حاصل مي شود و آن همت و اراده ازم براي 
حرکت در اين مسير وجود ندارد. از سوي ديگر مشکات 

ما در اين حوزه ساختاري است و هنوز به صنعت توريسم 
نگاه تخصصي نداريم. نگاهمان مبتني بر همان نگرش 30 يا 
۴0 سال گذشته است و آن را يک بخش خدماتي مي بينيم 
که عده اي سفر مي کنند در صورتي که امروزه گردشگري 
در دنيا، صنعتي فرابخشي و به طور کامل تخصصي است 
و حتي به عنوان يک علم در دنيا مورد توجه است. همه 
کشورهايي که از لحاظ گردشگري در رتبه هاي بااي جهاني 

قرار دارند به اين عرصه نگاه تخصصي دارند.«
وي در ادامه عنوان مي کند: »ما متاسفانه علي رغم منابع 
سرشار خدادادي در همه زمينه ها آن گونه که بايد و شايد 
نتوانسته ايم از صنعت گردشگري بهره ببريم و جاي تعجب 
است که کشورهاي ديگر نظير ترکيه با اينکه منابعي در 
حد ما نداشته اند ولي با برنامه ريزي خواستند گردشگري 
به عنوان بخش مولد در اقتصاد کشورشان شناخته شود و 
به اين سمت هم حرکت کردند و توانستند از دستاوردهاي 
فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ديپلماسي عمومي آن استفاده 

کنند، متاسفانه ما اين نوع نگاه را نداريم.« 
گردشگري صنعتي است که تعامل مردم با مردم را مي طلبد 
و کمتر دولت ها مي توانند نقش داشته باشند. اگرچه گاهي 
روابط سياسي تعيين کننده است اما به هر روي مردم به 
هر کشوري که ساختار قوي تري داشته باشد، سفر کرده 
و آن کشور گردشگرپذير مي شود و هر کشوري که در 
فرست خواهد  باشد، گردشگر  تعامل دچار ضعف  حوزه 
بود. به اعتقاد ايماني خوشخو ما در صنعت بين المللي 
گردشگري جايگاه خوبي نداريم. آمارها نشان مي دهد 3 
تا ۴ ميليون گردشگر به کشور ما وارد و 9 ميليون خارج 
مي شوند. بخشي از 9 ميليون، گردشگران زيارتي هستند 
ولي به غير از اين هم آمار خروج قابل توجه بوده و به 
تعبيري تراز ما منفي است. اين تراز منفي منجر به خروج 

ارز تا ورود ارز مي شود.
معموا افرادي با ديدگاه هاي غيرتخصصي در عرصه گردشگري 
 حاکميت دارند يا مديراني در حوزه اقتصاد به کار گرفته 
مي شوند که برپايه همان اقتصاد تک محصولي يعني نفت 
تفکر و برنامه ريزي مي کنند. ايماني خوشخو تاکيد مي کند 
که ما نمي توانيم با اعمال محدوديت، مردم ايران را مجبور 
کنيم به ترکيه سفر نکنند و از آن سو نمي توانيم ترک ها 
را براي سفر به کشور خودمان اجبار کنيم اما مي توانيم با 
برنامه ريزي از اقتصاد نفتي فاصله گرفته و به گردشگري بها 

بدهيم يا مديران متخصص را وارد اين حوزه کنيم.
*نفت نبايد مانع توسعه گردشگري شود

رضا کامي، رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و ترکيه هم 
در اين باره به روزنامه رسالت مي گويد: »تکيه بر پول نفت 
در عدم توسعه صنعت گردشگري ايران سهم دارد. امروزه 
توريسم در جهان درآمدهاي ارزي باايي را به خود اختصاص 
داده و ترکيه از محل صنايع و توليداتش ارزآوري دارد اما به 
توريسم هم اهميت مي دهد بنابراين نفت نبايد مانع توسعه 

گردشگري باشد.« 
وي ادامه مي دهد: »در 6 ماهه گذشته حجم مسافران ايراني 
براي سفر به ترکيه کاهش پيدا کرده که دليل اصلي آن به 
 بحث هاي ارزي بازمي گردد ولي در هر حال به جز جاذبه ها 
و صرفه اقتصادي آن علت ديگري براي سفر به ترکيه وجود 
ندارد. مسافران ايراني با هزينه کمتري مي توانند از امکانات 
ترکيه استفاده کنند. در سفر قيمت اصلي را هتل به خود 
فصول  در  ترکيه  هاي  قيمت هتل  و  اختصاص مي دهد 

مختلف مناسب است.« 
کامي تصريح مي کند: »ايران در زمينه زيرساخت هاي توريسم 
کمبودهايي دارد به عنوان مثال هتل هاي ما داراي امکانات 
ازم نيست اما نرخ هاي آن بااست. از طرف ديگر مسئوان 
در شناساندن ايران و جاذبه هاي توريستي حتي براي کشوري 
مثل ترکيه هم موفق نبوده اند. متاسفانه در آن حد و اندازه 
اي که در کشور، جاذبه هاي تاريخي و جغرافيايي وجود 
دارد، گردشگر جذب نکرده ايم و در واقع نتوانسته ايم ايران 

را حتي به ترک ها بشناسانيم يا معرفي کنيم.« 

خبر
هشدار فعاان محيط زيست؛

 مجريان گردشگري آشوراده 
روياي کيش درسردارند

ستاد مردمي نجات آشوراده )سمنا( وشبکه تشکلهاي محيط زيستي استان 
مازندران دراعتراض به کلنگ زني طرح گردشگري درجزيره آشوراده واقع 
درپناهگاه حيات وحش ميانکاله بيانيه اي صادرکردند.به گزارش مهر، دراين بيانيه 
آمده است: کلنگ زني طرح مخرب گردشگري جزيره آشوراده هفته گذشته 
درحالي بي صدا ودرسکوت کامل خبري، توسط مسئوان استان گلستان انجام 
گرفت که اين روزها طبيعت زخم خورده کشورمان، بيش ازهرزمان ديگري 
آماج طرح ها، برنامه ها وتصميمات غلط دولتمردان کشورمان قرارگرفته است. 
دراين شرايط بحراني، که پايداري اکولوژيک سرزمين مان به دليل پيامدهاي 
تغييراقليم وسوء مديريت درمنابع آب وخاک وتنوع زيستي تحت مخاطره 
جدي قرارگرفته، هرروز گوشه نسبتا بکر ديگري  از اکوسيستم هاي طبيعي 
کشورمان به ثمن بخس واگذارشده ودرمعرض نابودي قرارمي گيرد، واين 
همه رخداد ناميمون دردولتي اتفاق مي افتد که شوربختانه بيش ازدولتهاي 
قبلي مدعي طبيعت دوستي وآشتي با محيط زيست است.اکنون، با گذشت 
چهارسال ازاعام موافقت رئيس وقت سازمان محيط زيست با واگذاري3۸0 
هکتاراز اراضي جزيره آشوراده به منظوراجراي طرح گردشگري، به رغم 
درخواست هاي متعدد جامعه مدني براي شفاف سازي طرح گردشگري وجلب 
مشارکت مردمي در تهيه طرح، سازمان محيط زيست همچنان ازشفاف سازي 
واطاع رساني امتناع ورزيده تا امروزشاهد کلنگ زني طرحي درجزيره آشوراده 
باشيم که مجريانش روياي تبديل آشوراده به کيش دوم ايران ونابودي تنوع 
زيستي را درسرمي پرورانند.ما به برخي افراد ذي نفود ودستگاههاي اجرايي 
که اکنون به بهانه اجراي طرح گردشگري، روياي تصاحب اين اراضي و زمين 
 خواري هاي آتي را درسرمي پرورانند هشدارمي دهيم که ازتمام ظرفيت هاي 
قانوني ومدني خود درچارچوب قوانين کشوربه منظوراعام جرم عليه خاطيان 
وجلوگيري ازتغييرکاربري اراضي جزيره آشوراده به قصد اجراي طرح هاي 

ناپايدارگردشگري استفاده مي کنيم.

دادستان زاهدان خبرداد:
دستگيري چهار متهم در رابطه با 

حادثه تروريستي چابهار
دادستان زاهدان ازدستگيري۴ متهم دررابطه با حادثه تروريستي چابهارخبرداد.به 
گزارش ايسنا، حجت ااسام موحدي راد با بيان اينکه اين افراد درشهرستانهاي 
پرونده  اين  افزود:  وبلوچستان دستگيرشده اند،  استان سيستان  مختلف 
درمجتمع ويژه جرائم امنيتي درمرکزاستان سيستان وبلوچستان رسيدگي 
خواهد شد.دادستان زاهدان همچنين گفت: تحقيقات در مورد نقش متهمان 

درعمليات تروريستي وشناسايي سايرمتهمان ادامه خواهد داشت.

ديواروشيپور از پليس فتا تذکرگرفتند
رئيس پليس فتاي ناجا ازتذکربه مديران سايتهاي ديواروشيپورخبرداد وگفت: 
مديران اين سايتها بيش ازتوجه به بحث امنيت، به درآمد توجه مي  کنند.

به گزارش فارس، سردارسيد کمال هاديان فردرگفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
پويا درباره فعاليت سارقان ومجرمان براي خريد وفروش اموال مسروقه و... 
درسايتهاي مانند ديواروشيپوراظهارکرد: متأسفانه با وجود استفاده مردم ازاين 
سايتها )ديوار، شيپور و...( تخلفات وخافهايي درآن روي مي دهد، ازبحث خريد 
وفروش اموال مسروقه توسط مالخران بي هويت گرفته تا فروش کد و کارت 
ملي، موضوعات ضداخاقي و... که به مديران آنها تذکرات ازم ارائه شده است.
رئيس پليس فتاي ناجا با بيان اينکه تخلفاتي که درسايت ديوارصورت مي گيرد، 
بيشترازمابقي سايتها است، يادآورشد: مردم صرفاً به سايتهاي اين چنيني اعتماد 
نکنند زيرا مديران اين سايتها بيش ازتوجه به بحث امنيت، به درآمد توجه 
مي  کنند.هاديان فر متذکرشد: به مديران اين سايتها )ديواروشيپور( اعام کرديم 

اگراصاحات ازم را صورت ندهند، با آنها برخورد قضائي مي شود.

چون طاهره خانم اميني به استناد درخواست وارده به شماره 000373 مورخه 1396/08/03 و ضميمه 
استشهادي كه به گواهي شهود رسيده است ادعا نموده كه يك جلد سند مالكيت بيست و دوصدم مشاع از 
هفت سهم ششدانگ پاك 1349 ذيل صفحه 250 از دفتر 42 به شماره ثبت 7282 واقع در بخش شهميرزاد 
به علت جابجايي مفقود گرديده و درخواست صدور المثني سند مزبور را نموده است. لذا مراتب يك نوبت 
آگهي مي گردد تا هر كس مدعي انجام معامله با پاك صدرااشاره مي باشد يا مدعي وجود سند مالكيت 
نزد خود است ظرف مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و اماك شهرستان مهديشهر مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرر سند مالكيت 

المثني برابر مقررات صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/9/18

د ش: 97/9/18

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي شركت صندوق حمايت از 
توسعه بخش كشاورزي شهرستان تهران بزرگ )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 439559 و شناسه ملي 10320875052
به اطاع كليه صاحبان سهام مي رساند كه جلسه مجمع عمومي عادي شركت مذكور در ساعت 10 صبح روز 
سه شنبه مورخ 1397/10/04 به آدرس: تهران، بلوار كشاورز، خيابان شهيد عبداله زاده، كوچه سوم، 

پاك2، سالن جلسات مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تهران برگزار مي گردد.
بدينوسيله از كليه سهامداران و نمايندگان قانوني صاحبان سهام دعوت به عمل مي آيد تا با در دست داشتن 
معرفينامه از تشكل خود و افراد حقيقي با در دست داشتن كارت شناسايي معتبر در روز و ساعت مقرر در 

محل مذكور حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه:

1-استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملكرد شركت
2-بررسي و تصويب اصاحيه بودجه سال مالي منتهي به 30 آذر سال 97

3-بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال مالي منتهي به 30آذر  98
تاريخ انتشار: 97/9/18

خ ت: 97/9/18

 دعوتنامه تشكيل اولين مجمع عمومي عادي نمايندگان 
اتاق تعاون شهرستان خرم دره )در شرف تاسيس(

اولين مجمع عمومي عادي نمايندگان اتاق تعاون شهرستان خرم دره )در شرف تاسيس( در ساعت 10 روز 
يكشنبه مورخ 97/10/23 و در محل شهرستان خرمدره خيابان شهيد كاظمي هنرستان شهيد رجايي سالن 
همايش شهيد باهنر برگزار مي شود. از كليه داوطلبان عضويت دعوت مي شود با در دست داشتن برگه ورود 

به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات ذيل در اين مجمع حضور به هم رسانند.
ضمنا داوطلبان عضويت در هيات رئيسه يا هيات بازرسي موظفند، حداكثر يك هفته از تاريخ انتشار آگهي 
مدارك مربوطه را به هيات موسس واقع در خرمدره، خ امام، جنب آموزش و پرورش، تعاوني مصرف 

فرهنگيان خرمدره تحويل نمايند.
دستورجلسه:

1- گزارش هيات موسس در مورد ارزيابي آورده هاي غيرنقدي و اتخاذ تصميم در مورد آنها
2- بررسي و تصويب اساسنامه

3- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات رئيسه اساسنامه تصويبي
4- انتخاب هيات بازرسي يا هيات بازرسان اصلي و علي البدل طبق اساسنامه تصويبي

5- تعيين روزنامه كثيراانتشار براي درج تصميمات و آگهي  هاي اتاق
6- دادن ماموريت به اعضاي هيات رئيسه جهت ثبت اتاق تعاون

تاريخ انتشار: 97/9/18
خ ش: 97/9/18

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده - نوبت اول 
شركت تعاوني مسكن مهر 28 كارگري اروميه به شماره ثبت 9301
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مسكن مهر 28 كارگري 
اروميه راس ساعت 11 روز جمعه مورخ 97/9/30 در محل احداث آپارتمان هاي 128 واحدي اين شركت 
تعاوني واقع در شهرك وليعصر اول جاده ميرآباد )سايت طرزيلو( تشكيل 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 19 آيين نامه نحوه تشكيل 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 اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل 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 يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت شركت تعاوني به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/18

خ ش: 97/9/18
3008

نماينده هيات موسس - حميد ستاري

هيئت مديره

هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
مهر 28 كارگري اروميه

سند کمپاني خودرو سواري پژو TU3 206 به شماره انتظامي 165ج34- ايران 
37 و شماره موتور 13085033203 و شماره شاسي 10851874 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3214

آگهي تغييرات شرکت مجتمع کشاورزي وصنعتي صالحين 
و شناسه  ثبت 133454  به شماره  کاشان سهامي خاص 
مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به   10101767086 ملي 
مورخ 1396/11/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي محمود 
توائي )126-229107-0( بعنوان رئيس هيئت مديره - آقاي 
علي عبداللهيان باروق )004-472019-1( بعنوان نايب رئيس 
هيئت مديره - آقاي ميرزا احمد مصدق )2-205791-443( 
بعنوان مدير عامل و عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند 
کليه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مديرعامل به اتفاق يکي 
از اعضاء هيئت مديره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود و ساير نامه هاي اداري با امضاء مدير عامل يا يکي از 
اعضاي هيئت مديره و مهر شرکت معتبر مي باشد سازمان 
ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )310768(

تاسيس موسسه غير تجاري انجمن خبرگان کشاورزي شهرستان 
پاکدشت درتاريخ 1397/08/05 به شماره ثبت 505 به شناسه ملي 
14007911646 ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به 
شرح زير جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت مؤسسه 
: ساماندهي برگزيدگان، نمونه ها و خبرگان کشاورزي شهرستان - 
فراهم آوردن بستر مناسب براي ارتقاي سطح دانش توليد کنندگان 
از طريق انتقال تجارب، روش ها و شيوه هاي جديد و کارآمد محلي 
و بين المللي - تعامل و همکاري با تمامي تشکلهاي بخش کشاورزي 
در سطح شهرستان - فراهم نمودن زمينه ارتباط و تعامل با دستگاه 
ها، مؤسسات، مراکز علمي تحقيقاتي و تشکلهاي بخش کشاورزي 
در سطح شهرستان. )به استناد مجوز شماره 3400/10/6744 مورخ 
1396/11/07 فرمانداري شهرستان پاکدشت( )ثبت موضوع فعاليت به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد( مدت فعاليت مؤسسه : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي مؤسسه : پاکدشت - بخش 
مرکزي - خيابان شهيد اصغر محمدي - کوچه توحيد پنجم )شهيد 
ابوالقاسم لر( - پاک 0 - طبقه همکف - کد پستي 3391686737 
سرمايه مؤسسه : مبلغ 3000000 ريال مي باشد. اولين مديران مؤسسه 
: 1. آقاي غامحسين سلطان محمدي به شماره ملي 0569889499 
دارنده 1000000 ريال سهم الشرکه به سمت مدير عامل و رئيس هيأت 
مديره. 2. آقاي رضا هداوند ميرزايي به شماره ملي 6589937761 
دارنده 1000000 ريال سهم الشرکه به سمت نايب رئيس هيأت مديره. 
3. آقاي مهدي قرباني به شماره ملي 3255331501 )خارج از شرکا( 
به سمت خزانه دار و عضو اصلي هيأت مديره. 4. خانم شيرين بياتي 
به شماره ملي 0383755001 )خارج از شرکا( به سمت عضو اصلي 
هيأت مديره. 5. آقاي قاسم يوسفي به شماره ملي 6589639264 
دارنده 1000000 ريال سهم الشرکه به سمت عضو اصلي هيأت مديره. 
6. آقاي فرهاد کريمي به شماره ملي 0420079599 )خارج از شرکا( 
به سمت عضو علي البدل هيأت مديره. 7. آقاي رسول رجبي به 
شماره ملي 6589905673 )خارج از شرکا( به سمت عضو علي البدل 
هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. دارندگان حق 
امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه با امضاي آقاي 
مدير عامل و رئيس هيأت مديره و خزانه دار همراه با مهر مؤسسه 
و در غياب خزانه دار با امضاي نايب رئيس هيأت مديره و مدير 
عامل و رئيس هيأت مديره همراه با مهر مؤسسه معتبر مي باشد. 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلي و علي البدل : 
آقاي هادي قرباني به شماره ملي 1750703572 به عنوان بازرس 
اصلي و آقاي حميد رضا سيل سپور به شماره ملي 6589736189 
انتخاب  مالي  براي مدت يک سال  البدل  بازرس علي  به عنوان 
گرديدند. حجت اله قلي تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات 
غير تجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک 
کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري پاکدشت )310772(

آگهي تغييرات شرکت آينده سازان خانه سبز با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 512523 و شناسه ملي 14006917232 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
العاده مورخ 1397/08/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
محمد نجات پور به کدملي 0077769465 به سمت رئيس 
هيئت مديره و مياد شجاعي به کدملي 0013283669 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره و جليل طالعات به 
کدملي 1270947702 به سمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره براي مدت نامحدود انتخاب گرديدند. کليه اوراق 
و اسناد اداري و تعهدآور از قبيل چک، سفته، بروات و 
عقود اسامي با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاي هيئت 
مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. سازمان ثبت 
اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )310773(

آگهي تغييرات شرکت مجتمع کشاورزي وصنعتي صالحين کاشان 
سهامي خاص به شماره ثبت 133454 و شناسه ملي 10101767086 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1396/11/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود 
و زيان سال هاي مالي منتهي به 1394 و 1395 تصويب گرديد 
آقايان محمود توايي به شماره کد ملي 1262291070 و علي 
عبداللهيان باروق به شماره کد ملي 0044720191 و ميرزا احمد 
مصدق به شماره کد ملي 4432057912 براي مدت دو سال به 
عنوان اعضاء هيئت مديره انتخاب شدند. آقاي رضا قرائتي به 
شماره کد ملي 1260427463 به سمت بازرس اصلي و آقاي 
محسن اشرفي به شماره کد ملي 1284410536 به سمت بازرس 
علي البدل براي مدت يکسال مالي انتخاب گرديدند. روزنامه 
تعيين  شرکت  هاي  آگهي  درج  جهت  رسالت  کثيراانتشار 
گرديد سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري تهران )310767(

پر تاش  راه و ساختمان سحر خيزان  تغييرات شرکت   آگهي 
ملي  شناسه  و   443045 ثبت  شماره  به  خاص  سهامي  سونک 
14003452145 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1395/09/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقايان 
ابوالحسن مالکي سونگي به شماره ملي 4650119294 به سمت 
رئيس هيئت مديره و مهدي رازاني به شماره ملي 4073160958 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره و فرهاد حبيب پور دهکردي 
به شماره ملي 4621837931 به سمت مدير عامل و عضو هيئت 
مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. -کليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت ازقبيل چک و سفته و بروات وقرار دادها 
و عقود و کليه اوراق و نامه هاي اداري با امضاي رئيس هيئت مديره 
منفردا همره با مهر شرکت معتبر مي باشد. -آقايان مصطفي اکبري 
گندماني به شماره ملي 6299929502 به سمت بازرس اصلي و جعفر 
غريب کاهيداني به سمت بازرس علي البدل براي مدت يکسال 
مالي انتخاب گرديدند. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310770(

آگهي تغييرات شرکت توليدي و بازرگاني کنگان تاير سهامي 
خاص به شماره ثبت 303391 و شناسه ملي 10103412173 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/11/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شرکت از مبلغ 28000000000 
ريال به مبلغ 56000000000 ريال منقسم به 5600000 سهم 10000 
ريالي با نام که تماما از محل مطالبات حال شده سهامداران 
تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح شد و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ 
در  محل شرکت   . است  گرديده  امضا  تکميل  الذکر  فوق 
تهران به آدرس : شهرستان تهران - بخش مرکزي - شهر 
تهران-سرچشمه-خيابان شهيد مصطفي خميني-کوچه قوام 
الحضور-پاک -23طبقه اول- کدپستي 1118659413 انتقال 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. سازمان 
ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )310766(

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختمان سحر خيزان پر تاش سونک سهامي 
خاص به شماره ثبت 443045 و شناسه ملي 14003452145 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1395/04/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي جعفر غريب شي کاهيداني به شماره 
ملي 4650677874 به سمت بازرس اصلي شرکت و آقاي مصطفي اکبري 
گندماني به شماره ملي 6299929502 به سمت بازرس علي البدل شرکت 
براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. اعضاي هيئت مديره براي 
مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي شاهين ابراهيمي تقي 
زاده به شماره ملي 4723255834 به سمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره آقاي سيد علي اکبر خليلي به شماره ملي 1815385499 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره آقاي ابوالحسن مالکي سونکي به شماره ملي 
4650119294 به سمت رئيس هيئت مديره. کليه اوراق بهادار و اسناد 
تعهد آور شرکت از قبيل: چک، سفته، بروات، کليه قراردادها و عقود 
اسامي و هرگونه قراردادي که براي شرکت ايجاد تعهد نمايد با امضاي 
رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت و نيز امضاي کليه اوراق عادي و 
مکاتبات اداري شرکت با امضاي رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
معتبر است. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري تهران )310769(

آگهي تغييرات شرکت رامان کيميا پيشه ساز سهامي خاص به شماره ثبت 
474321 و شناسه ملي 14005023908 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موارد :توليد و ساخت 
و پخش انواع محصوات بهداشتي و شيميايي و آرايشي ، انجام کليه فعاليت 
هاي مرتبط و انجام کليه عمليات بازرگاني و صنعتي که به طور مستقيم و 
غير مستقيم مربوط به موضوع شرکت باشد در صورت ضرورت قانوني انجام 
موضوعات فعاليت پس از اخذ مجوزهاي ازم به موضوع فعاليت الحاق گرديد 
و ماده مربوطه بشرح مذکور اصاح شد . سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )310771(

تحليل رسالت از چالش های جذب توريسم در ايران؛

صنعت گردشگری در مرداب اقتصاد نفتی
 مرضيه صاحبي
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عضو کميته فني استقال گفت: با وجود پيروزي هاي 
اخير، آبي پوشان بايد درنيم فصل تقويت شوند. نامجومطلق 
درباره پيروزي تيم استقال مقابل سپيدرود اظهار 
داشت: اين بازي نشان داد استقال ازلحاظ فني و 
رواني به شرايط خوبي رسيده است.  واين برد پُرگل 
نشان مي دهد تيم روند روبه رشدي درپيش گرفته 
است. سه برد متوالي، شرايط روحي ورواني استقال 
را بهبود بخشيد وفشارواسترس را ازتيم برداشت.وي 

ادامه داد:اميدوارم اين روند ادامه يابد واستقال با اين 
شرايط بتواند تيم پديده را شکست دهد. دراين صورت 
مي توانيم استقال را جزء تيم هاي مدعي قهرماني 
بدانيم.نامجومطلق خاطرنشان کرد: تيم درفازدفاعي 
موفق عمل کرد و هربازيکني که توپ را ازدست مي داد، 
براي کسب توپ تاش مي کرد. استقال درديدارهاي 
ابتدايي فصل در بخش حمله برنامه زيادي نداشت، 
اما دربازي مقابل سپيدرود نشان داد که با طرح و 
برنامه بازي مي کند.عضو کميته فني باشگاه  استقال 
با اشاره به لزوم تقويت تيم فوتبال استقال درتعطيات 
نيم فصل گفت: نبايد فريب اين چند پيروزي را بخوريم. 
استقال درليگ قهرمانان آسيا با تيم هاي قدرتمندي 
همگروه است واگرقراراست درادامه ليگ برترمدعي 
قهرماني باشد، نيازبه تقويت دارد. با صاحديد کادرفني 
ونيزتأييد کميته فني باشگاه، بايد بتوانيم بازيکنان 

خوبي جذب کنيم.

نامجومطلق:
 استقال با عبور از پديده، جزء  مدعيان مي شود

از  ايران بعد  بازيکن سابق تيم ملي گفت: واليبال 
واسکو، راه خود را گم کرده است؛ ما بعد از واسکو، 
روز به روزافول کرديم و اآن دراوج افول هستيم.

عادل غامي گفت:نياز به کسي داريم که واليبال 
فوق العاده  و  بازيکنان جوان  ما  کند.  احيا  را  ايران 
خوبي داريم وکسي را مي خواهيم که مثل واسکو، 
تيم را جمع وجورکند.وي تصريح کرد: واليبال  نياز 
به مدير و سرمربي خوب و سطح باايي دارد. واليبال 
واليبال   نمي گيرد.  جواب  صربستاني  مربيان  از  ما 
صربستان و بلغارستان بر پايه فيزيک بدني است و 
واليبال ما هيچ گاه، فيزيکي نبوده است. ما بازيکن 
210 سانتي متري نداريم که جهت بازي را يک تنه 
عوض کند. ما هرگاه يک تيم واقعي با بازيکنان آماده 
درون و بيرون زمين بوديم، حريفان را شکست داديم. 
غامي گفت: بازيکنان ايراني ازنظر فني بسيار قابل 
هستند ومي بينيد که چه تعداد لژيونر درليگ هاي 

خارجي داريم. تعداد ديگري هم از بازيکنان ايراني 
به دليل قوانين محدود کننده اروپا نمي توانند خارج 
ازکشوربازي کنند. ما ازنظر بازيکن وپشتوانه، کمبود 
و محدوديتي نداريم. تنها موردي که واليبال ايران به 
آن نيازدارد، يک مديرقوي است. وي گفت: همه نتايج 
درخشاني که درليگ جهاني و  قهرماني جهان گرفتيم، 
نتيجه کارواسکو بود. ما نتايج خوبي درسال 2014 

گرفتيم که هرگزدرسال هاي بعد تکرارنشد.

غامي:
درخشش مجدد واليبال، مدير قوي مي خواهد

 سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس گفت: اينکه اخبار زيادي پيرامون باشگاه قبل از بازي 
حساس با سپاهان به گوش برسد، خوب نيست.برانکودرمورد آخرين وضعيت تيمش در 
آستانه ديدار حساس  مقابل سپاهان گفت: وضعيت تيم ما خيلي شفاف نيست. شايان 
مصلح و سيامک نعمتي به تازگي به تمرينات ما برگشته اند و خيلي وضعيت مناسبي براي 
بازي ندارند. بعد از بازي با ذوب آهن هم بشاررسن، کاميابي نيا و نوراللهي با مصدوميت 
جزيي مواجه شدند و وضعيت آنها هم تعريفي ندارد. در اين وضعيت نمي توانيم بگوييم 
همه چيزخوب است.وي درواکنش به اتفاقاتي که پيرامون باشگاه پرسپوليس وجود دارد 
و اينکه احتمال جدايي حميدرضا گرشاسبي از اين باشگاه زياد است، عنوان کرد: متأسفانه 
قبل از بازي حساس ما با سپاهان اين جورحرف ها زياد به گوش مي رسد. طبيعي است که 
چنين اخباري قبل ازچنين مسابقه اي براي هر تيمي مي تواند نگران کننده باشد. کاري از 

دست ما ساخته نيست غير از اينکه منتظر بمانيم و ببينيم چه اتفاقي رخ مي دهد.برانکو با 
اشاره به نشست مهمي که با گرشاسبي برگزارکرد، يادآورشد: گرشاسبي به محل تمرين 
آمد و صحبت هايي با هم داشتيم. از وي به خاطر زحماتي که در باشگاه کشيد وهمکاري 
خيلي خوبي که با کادرفني و بازيکنان داشت، تشکر کردم. او هم گفت که چه درپرسپوليس 
بماند و چه برود، هر کمکي از دستش بر بيايد دريغ نخواهد کرد. مطمئناً گرشاسبي حتي 
اگرازپرسپوليس برود هميشه عضوي ازخانواده بزرگ اين باشگاه خواهد بود.برانکو درپايان 
درارتباط با اينکه چرا بعد از بازي با پارس جنوبي جم که آخرين بازي پرسپوليس در 
نيم فصل اول به حساب مي آيد، براي سرخپوشان پنج روزتمرين درنظر گرفته است، گفت: 
به هرحال ما اين طور برنامه ريزي کرده ايم که پنج روز بعد ازآخرين بازي مان درنيم فصل 

تمرين داشته باشيم وبعد ازآن 12 روز به بازيکنان استراحت خواهيم داد.

قلعهنويي:

 پرسپوليس مقابل سپاهان دست بسته نيست
 سرمربي تيم سپاهان گفت: بازي هاي سپاهان و 
پرسپوليس هميشه جذاب بوده و حساسيت خاص 
خودش را داشته است. خوشحاليم که دو تيم در 
بهترين شرايط با يکديگر مسابقه مي دهند. سپاهان 
هفته به هفته بهتر شده است وما بازهم جاي کارداريم. 
قلعه نويي افزود: تيم پرسپوليس هم تيم بزرگي است 
و مربي بزرگي هم دارد. اين تيم بازيکنان بزرگي 
هم دارد و برخاف اينکه مي گويند دست اين تيم 
بسته است، من نظر ديگري دارم و معتقدم اين گونه 
نيست. آنها  13 بازيکن خوب دارند که چهارسال است 
باهم بازي مي کنند، شايد خسته باشند، اما ازنظر 
کيفيت جزء تيم هاي خوبي هستند که تا فينال ليگ 
قهرمانان آسيا هم صعود کرده اند.وي درمورد اهميت 
حضورهواداران درورزشگاه تصريح کرد: خيلي ها به 
هوادارمي گويند ياردوازدهم، اما من مي گويم ياراول. 
حضورآنها خيلي تأثيردارد. قلعه نويي  در خصوص 
اينکه امکان دارد تيم پرسپوليس در ديدار امروز براي 
کسب تساوي به زمين بيايد و برنامه او براي اين 
مسابقه چيست، گفت: فوتبال دو ساختار دفاعي و 
حمله دارد. هر کدام از اين دو ساختار هم براي يک 

تيم ازم است. مثال آن هم استقال خوزستان است، 
وقتي قهرمان شد. اين تيم براساس ساختار دفاعي 
و بسته نگه داشتن  دروازه اش قهرمان شد. ما هم 
براي بازي  دو هدف داريم، هدف اول پيروزي وهدف 
دوم هم گل نخوردن است. وي همچنين تأکيد کرد: 
درهر صورت فوتبال به بردن است. يک توپ گل 

شود، بهترين آدم مي شوي، اما همان توپ به تير 
بخورد، مي شوي بدترين آدم. شرايط تيمي ما اان 
خوب است، اما براي اينکه اين شرايط را حفظ کنيم 
يک سري راهکار و برنامه به باشگاه داده ايم. قلعه نويي 
درباره انتقادات برانکو ازداوري ها عنوان کرد: من ارادت 
خاصي به برانکو دارم و ايشان از دوستان نزديک من 

است و درزمان حضورم در تيم ملي همه تجاربش 
از تيم ملي را دراختيار من گذاشت که من هميشه 
از او تشکر مي کنم. ببينيد همان طور که بازيکنان 
پرسپوليس خسته هستند شايد برانکوهم خسته بوده 
است، چون ايشان معمواً از اين مصاحبه ها نمي کند.
وي افزود: مسئله  لوسي که به وجود آمده، اين است 
که پرچم کشورژاپن را مي آورند اين با فرهنگ و تمدن 
ما همسويي ندارد و خواهش مي کنم امروز چنين 
کاري نکنند. و خواهش مي کنم امروز هواداران  با 
پرچم سپاهان به ورزشگاه بيايند.  ما کشوري هستيم 
که 9 هزار سال قدمت داريم و اينکه اين کارهاي 
تراکتوري ها  نيست.  درست  دهيم،  انجام  را  لوس 
مي توانند پرچم ژاپن بياورند، چون بازيکن ژاپني 
دارند، اما اين کار در جاهاي ديگريک مقدارلوس بازي 
است.سرمربي تيم سپاهان درپايان گفت: پاک ترين 
آنها  هستند.  داوران  ما  فوتبال  قسمت  بهترين  و 
اشتباه دارند، ولي اشتباهات شان سهوي است. ما به 
داوري احترام مي گذاريم. متاسفانه بيشترين ضرررا 
سپاهان از داوري کرده است، اما بازهم به داوران 

احترام مي گذاريم.

گوناگون

نكته

خبر

جنگ خاموش برسرفوتبال
رئيس فدراسيون فوتبال درحالي براي دومين روز متوالي در محل کار 
خود حاضر نشد که ابهامات در مورد حل شدن مشکل بازنشستگي 
هنوز  تاج  مهدي  اند  کرده  عنوان  برخي  و  کرده  پيدا  اوافزايش 
اما  شد  سپري  هم  آذر  پانزدهم  روز  که  درحالي  است!  بازنشسته 
مشکل بازنشسته هاي فدراسيون فوتبال هنوز حل نشده و مهدي 
تاج به عنوان رئيس فدراسيون نيز براي دومين روز متوالي کاري 
در محل فدراسيون حاضر نشد تا ابهامات دراين مورد افزايش پيدا 
کند.پيش از اين عنوان شده بود مهدي تاج با استفاده از ماده 60 
جامع ايثارگران اجازه ادامه فعاليت درفوتبال را پيدا کرده است اما 
مشکل وي هنوز به طور کامل حل نشده و توافقي که قبا صورت 
است.از  نشده  انجام  هنوز  آن  اداري  مراحل  و  بوده  شفاهي  گرفته 
شان  تکليف  هنوز  هم  رئيسه  هيئت  بازنشسته  اعضاي  ديگر  سوي 
مشخص نشده است و هيچ کدام استعفا نکرده اند. براساس توافقاتي 
که از قبل بين رئيس فدراسيون و مسئوان وزارت ورزش صورت 
گرفته بود، قرار بر اين بود که پس از مشخص شدن تکليف رئيس 
گيري  کناره  خود  مسئوليت  از  رئيسه  هيئت  اعضاي  فدراسيون، 
کنند اما هنوز اين اتفاق رخ نداده است. اين درحالي است که جنگ 
خاموشي بين فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش آغاز شده و طرفين 
دوئلي که مي  دوئل هستند.  دراين  پيروزي  براي  يارکشي  درحال 

تواند تبعات سنگيني براي فوتبال ايران داشته باشد.

 مسي ديگر اميد اول نيست
بارسلونا  تيم  مختلف  بازيکنان  وسوارس  مسي  آماردرغياب  طبق 
دربازي هاي اخيرگل زده اند واين براي سرمربي آبي واناري ها خبرخوشي 
گذشته  اندازه  به  وسوارس  مسي  ديگربه  بارسلونا  يعني  اين  است. 
وابسته نيست ومي تواند درغياب اين دو روي گلزني ديگربازيکنان 

هم حساب کند.

انتقاد آقاي خاص فوتبال
برترادامه  يونايتد درليگ  سرمربي منچستريونايتد مي گويد قهرمان نشدن 
خواهد داشت تا زماني که منچسترسيتي به خريد کردن خود ادامه دهد. 
مورينيوگفت : اگر تيم هاي باايي ما همچنان با همان عطش و جاه طلبي 
شويم.  قهرمان  توانيم  نمي  دهند  ادامه  خريد  به  و  کنند  گذاري  سرمايه 
مي توانيم  کند  متوقف  را  آنها  مالي  فيرپلي  يا  و  شوند  متوقف   اگرآنها 

فاصله مان را با منچسترسيتي کم کنيم. 

  پورشيب يک گام تا طا
سرگروه تيم ملي کاراته کشورمان با غلبه بر رقباي خود به ديدار 
نهايي مسابقات ليگ جهاني در چين راه پيدا کرد.پورشيب امروز 
براي کسب نشان طا به مصاف ايگور چيخامارف از قزاقستان 

خواهد رفت.

 توکلي نسب مدال نقره گرفت 
 درنخستين روزمسابقات سنگ  نوردي نونهاان آسيا که با حضور 
ورزشکاران 11 کشوردرتايلند درحال برگزاري است،امين توکلي نسب 

صاحب گردن آويزنقره شد.

 اولتيماتوم  به سرخپوشان
 سرمربي تيم سپيدرود پس ازشکست سنگين تيمش مقابل استقال 
 قصد دارد تغييرات زيادي درنقل وانتقاات نيم فصل ايجاد کند. 
علي کريمي که به شدت ازعملکرد تيمش ناراضي بود،  اولتيماتوم 
آخررا به بازيکنان داد واعام کرد با وضعيت پيش آمده تعدادي 

ازبازيکنان درنيم فصل ازجمع سرخ پوشان جدا خواهند شد. 

تجليل سپاهان  از کاپيتان 
 باشگاه سپاهان قصد دارد از بازيکن اسبق خود و کاپيتان کنوني 
تيم پرسپوليس  به دليل خداحافظي از بازي هاي ملي تجليل 
کند.جال حسيني سابقه عضويت درتيم سپاهان را درکارنامه خود 

دارد و با اين تيم سه بار قهرمان ليگ برترشده است.

رئال به دنبال شکار پديده
باشگاه رئال مادريد به دنبال جذب پديده آرژانتيني است.بالردي پيش ازاين 
 از سوي باشگاه بارسلونا رقيب سنتي رئال مورد توجه بود و مادريدي ها

مي خواهند اين پديده آرژانتيني را ازچنگ حريف خود در بياورند.

حدادي با برد استارت زد
 حامد حدادي ستاره بسکتبال کشورمان که به تازگي به تيم 
شين جيانگ چين پيوسته است، کارخود را درفصل جاري با برد 
استارت زد.اين تيم که دررده ششم جدول قرار دارد دراين بازي  

مقابل شانکسي  107 بر 80 به برتري رسيد.

مدافع سرخ جراحي شد
 محمد انصاري مدافع تيم پرسپوليس  زير تيغ جراحان رفت 
تا مصدوميتش مداوا شود.اين بازيکن طي يکي دو روز آينده از 
انجام  وادامه درمانش درمنزل  بيمارستان مرخص خواهد شد 

مي شود.

سايپا  در آبادان صعود کرد
تيم فوتبال سايپا با پيروزي مقابل نفت آبادان به نيمه نهايي جام 
حذفي راه يافت.اين ديدارکه در طول نود دقيقه با تساوي به اتمام 
رسيد به وقت هاي اضافي کشيده شد تا شاگردان علي دايي موفق 
شوند با درخشش هافبک هاي خود به پيروزي سه بر يک رسيده 

و به مرحله بعدي صعود کنند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وکالت در دعاوي: حقوقي، کيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چک و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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شمارههايتماس
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصصدرحملمبلمانواثاثيهمنزلوكاايتجاري

واداريبابستهبنديوبيمهدرشهروشهرستان
با كارگران ورزيده 

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

خواهان  اداره كل منابع  طبيعي و آبخيزداري استان مازندران نوشهر دادخواستي به طرفيت شيا عابديان 
– عبداامير  – وحيد زارع زاده   – سيدمحمدرضا صفوي- ناهيد عابديان  – پروانه  فرهل  فريده صالحيان 
ابراهيميان – سيد معصومه  صفوي- فرزانه  جهازي گناوئي خوا  تقديم دادگاههاي عمومي شهرستان عباس 
آباد نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان عباس آباد واقع در استان مازندران 
شهرستان عباس آباد خيابان اصلي جنب فرمانداري دادگستري عباس آباد  ارجاع و به كاسه بايگاني 960725 
ثبت گرديده كه وقت رسيدگي آن  97/12/12  و ساعت 11 تعيين شده است بعلت مجهول المكان بوده خوانده 
فوق  و درخواست خواهان  بتجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه  هاي عمومي و انقاب در امور مدني 
و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراانتشار آگهي ميشود تا خواندگان مجهول المكان فوق 
پس از نشر آگهي و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد
م الف 311- 30

 مدير دفتر شعبه  2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان عباس آباد – حسن شفيعي
ــــــــــــــــ

آگهي حصروراثت شماره پرونده 461/3/97 
 درخواست كننده آقاي اميرحسين باقري مجد فرزند شكراله  به ش  ش 1483 ص از شوشتر درخواستي به 
خواسته آگهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم شكراله سواري سرخكاني فرزند رحم خدا به ش 
ش 34 ص از شوشتر در تاريخ  91/2/20 در اقامتگاه دائمي خود در شهرستان شوشتر بدرود حيات گفتند 

ورثه اش حين الفوت منحصر است از
1- متقاضي با مشخصات فوق پسر متوفي 

2- شاهرضا سواري فرزند شكراله ش ش 2 ص از شوشتر پسر متوفي 
3- عبدالرضا سواري سرخكاني فرزند شكراله  ش ش 1482 ص از شوشتر پسر متوفي 

4- محمدرضا آريائي مهر فرزند شكراله ش ش 2 ص از شوشتر پسر متوفي
5- اقدس سواري  سرخكاني فرزند شكراله ش ش 1484 ص از شوشتر دختر متوفي واغير

اينك با انجام تشريفات قانوني مراتب مزبور جهت درج يك نوبت در يكي از جرايد كثيراانتشار آگهي ميگردد 
و هر كس اعتراض دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد اوست از تاريخ نشر آگهي ظرف يكماه به دادگاه 
تقديم دارد واا گواهي صادر و هر وصيتنامه اي به جز سري و رسمي كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه 

اعتبار ساقط است 
رئيس شوراي حل اختاف شعبه 3  شهرستان شوشتر 

ـــــــــــــــــــــ
كاسه پرونده: 1403/2/95 شورا

شماره دادنامه: 97/4/11-325
مرجع رسيدگي شعبه دو حكمي حقوقي شوراي حل اختاف انديمشك

خواهان: فيروز جالي زاده فرزند مرادي به آدرس انديمشك كوي لور خ شهيد سگوند پاك 43
خوانده: امين آرمند فرزند مراد به آدرس انديمشك كوي شهدا بين خ سروندي و خ شهيد كريمي پاك 29 

خواسته: مطالبه وجه 
گردشكار: پس از وصول پرونده به شورا و ثبت به كاسه فوق و انجام تشريفات قانوني در وقت مقرر شورا به 
تصدي و امضاء كننده ذيل تشكيل است و دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعام و به شرح 

ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي قاضي شورا

درخصوص دعوي فيروز جالي زاده فرزند مرادي به طرفيت امين آرمند فرزند مراد به خواسته مطالبه وجه به 
مبلغ 127/144/512 ريال بابت تسويه كامل اقساط معوق تسهيات بانكي به احتساب خسارات قانوني بانضمام 
جميع خسارات قانوني با عنايت به محتويات متن و مفاد دادخواست و با توجه به وصول جوابيه استعام صورت 
گرفته از بانك كشاورزي شعبه انديمشك و مبلغ تائيد گرديده و اعام شده استعام و عدم ارائه محكمه پسند 
دليلي از ناحيه خوانده و دعواي وارده را وارد و ثابت تشخيص مستندا به مواد 198-502-515-519 قانون 
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقاب در امور مدني به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 127/144/514 
ريال بابت اصل خواسته 1/589/300 ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعام مي نمايد. راي 
صادره غيابي محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ به طرف قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف مدت 20 

روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي شهرستان انديمشك مي باشد.
قاضي شعبه دو شوراي حل اختاف انديمشك-هوشنگ محمدي

ـــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهي حصروراثت

اين  از  111/547/97ش  كاسه  به  دادخواست  بشرح   197 شماره  شناسنامه  داراي  اسكندري  زهره  خانم 
شعبه  درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان علي شهباز محمدي به شناسنامه 
شماره 1182 در تاريخ 95/9/3 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن متوفي/

متوفيه منحصر است به:
1-متقاضي گواهي حصروراثت با مشخصات فوق الذكر همسر متوفي

2- مهدي شهباز محمدي فرزند علي به ش.ش 2395 صادره از همدان ت.ت 1361 فرزند ذكور متوفي
3- نفيسه شهباز محمدي فرزند علي به ش.ش 3860196987 صادره از همدان ت.ت 1369 فرزند اناث 

متوفي
4- فهيمه شهباز محمدي فرزند علي به ش.ش 2165 صادره از همدان ت.ت 1363 فرزند اناث متوفي و 

اغير
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد 
و يا وصيتنامه از متوفي/متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهي ظرف مدت يكماه تقديم دارد واا 

گواهي صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/9/18

رئيس شعبه شماره 111 شوراي حل اختاف صالح آباد
ــــــــــــــــ

دادنامه
دادنامه شماره  بخش كاردشت  عمومي حقوقي  دادگاه  اول  شعبه   9009981958100278 پرونده كاسه 

9109971958100470
خواهان: شهرداري كاردشت به نشاني كاردشت حسنكيف

خوانده: آقاي كريم درويش ورچي زاده به نشاني مجهول المكان
خواسته: مطالبه وجه چك 

راي دادگاه
درخصوص دادخواست شهرداري كاردشت به طرفيت آقاي كريم درويش ورچي زاده فرزند محمدحسين 
به خواسته مطالبه وجه يازده فقره چك بامحل به شماره هاي مندرج در دادخواست عهده بانك مسكن شهيد 
نامجوي تهران جمعا به مبلغ 73842000 ريال و خسارت تاخير تاديه و هزينه دادرسي با توجه به دادخواست 
شهرداري كاردشت و فتوكپي مصدق چكهاي ياد شده و گواهينامه ابرازي از سوي ايشان و ساير محتويات پرونده 
و نظر به اينكه وجود چكهاي ياد شده در اختيار شهرداري خواهان حكايت از اشتغال ذمه خوانده نسبت به وجوه 
مندرج در آن داشته و مشاراليه عليرغم اباغ قانوني اخطاريه از طريق نشر آگهي بلحاظ مجهول المكان عنوان 
شدن و با انتظار كافي در جلسه دادرسي حضور پيدا نكرده و نسبت به دعوي مطروحه دفاعي از خودش به عمل 
نياورده است بنابراين دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت و منطبق با موازين قانوني تشخيص داده و 
به استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 308 و 309 و 310 و 313 قانون 
تجارت خوانده را به پرداخت مبلغ 73842000 ريال به عنوان اصل خواسته و خسارت تاخير تاديه از زمان 
صدور چكها لغايت اجراي آن وفق تعرفه قانوني و مبلغ 1476840 ريال بابت هزينه دادرسي در حق شهرداري 
خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره غيابي بوده و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين شعبه 

و ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مازندران مي باشد.
م الف 97/210/78

رئيس شعبه اول حقوقي دادگاه كاردشت- سروي

آگهي تغييرات شركت تعاوني روستايي سينا به شماره ثبت 1028 و شناسه ملي 10980051744 
به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 97/5/22 و تائيديه شماره 205/18/111/184/2270 مورخ 97/9/3 

اداره تعاون روستايي شهرستان قزوين تصميمات ذيل اتخاذ شد
1- آقايان هرمز مافي كد ملي 5089119821 به سمت رئيس هيات مديره خليل صالحي كد ملي 5089802793 
به سمت نايب رئيس هيات مديره محمود كانكي كد ملي 5089179281 به سمت منشي هيات مديره و محمد 

چنگيزي راد كد ملي 5089847789 به سمت مديرعامل تعيين گرديدند. 
2- امضاء كليه چكها قراردادها اسناد و اوراقي كه ايجاد تعهدي براي شركت بنمايد و يا تمام و يا قسمتي ازحق 
شركت رامنتفي سازد به استثناي مواردي كه هيات مديره به منظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده 
باشد پس از تصويب هيات مديره با امضاي رئيس هيات مديره و مديرعامل و درغياب رئيس هيات مديره با امضاي 
نايب رئيس هيات مديره و با مهر شركت معتبر خواهد بود ولي اوراق و نامه هاي عادي فقط با امضاي مديرعامل 

صادر خواهد شد مگر مراسات هيات مديره كه با امضاي رئيس هيات مديره صورت خواهد گرفت.
با ثبت  اين مستند تصميمات تعيين دارندگان حق امضاء تعيين سمت مديران انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق 

الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس مي باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان قزوين
 مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري آبيك 

ــــــــــــــــــــــــــ
 آگهي تغييرات شركت تعاوني روستايي سينا به شماره ثبت 1028 و شناسه ملي 10980051744 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت دوم مورخ 97/2/21 و تائيديه شماره 205/18/111/184/2271 
مورخ 97/9/3 اداره تعاون روستايي شهرستان قزوين تصميمات ذيل اتخاذ شد

1- آقايان مظفر راستينه كد ملي 5089482385 هرمز مافي كد ملي 5089119821 محمود كانكي كد ملي 
5089179281 اسفنديار طالبي كد ملي 5089466661 خليل صالحي كد ملي 5089802793 به عنوان اعضاء 
اصلي هيات مديره و حميد خدابنده لو كد ملي 5080003960 و محمد خدابنده لو كد ملي 5089123047 

به عنوان اعضاء علي البدل هيات مديره براي مدت سه سال انتخاب گرديدند. 
2- آقايان مهدي زرگر كد ملي 5089316449 و عباس زرگر كد ملي 5089806853 به عنوان بازرسان 

شركت براي يك سال مالي انتخاب گرديدند. 
3- ترازنامه و صورت هاي مالي سال مالي 1394 به تصويب مجمع رسيد. 

با ثبت اين مستند تصميمات انتخاب بازرس انتخاب مديران تصويب ترازنامه و صورت هاي مالي انتخاب شده 
توسط متقاضي در سوابق الكترونيك شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل 

دسترس مي باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و اماك استان قزوين
 مرجع ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري آبيك 

ــــــــــــــــــــــــــ
آگهي درخواست گواهي حصروراثت

آقاي سيدحسن احمدحسني فرزند سيدمحرمعلي به شرح درخواستي كه به شماره 366/97 اين شعبه ثبت 
گرديده درخواست صدور گواهي انحصاروراثت نموده و اعام داشته كه محرمعلي احمدحسني فرزند سيدحسين 
به ش.ش 29 صادره از كاردشت در تاريخ 97/7/13 در اقامتگاه دائمي خود شهرستان چالوس فوت نموده و 

ورثه/وراث حين الفوت وي عبارتند از/عبارتست از:
1-سيدحسن احمدحسني فرزند سيد محرمعلي كدملي 6279513548 فرزند ذكور متوفي

2-سيده معصومه احمدحسني فرزند محرمعلي كدملي 6279302040 فرزند اناث متوفي
3- سيداحمد احمدحسني فرزند محرمعلي كدملي 6279896803 فرزند ذكور متوفي
4-سيدمحمود احمدحسني فرزند محرمعلي كدملي 6279908984 فرزند ذكور متوفي
5- سيده سحر احمدحسيني فرزند محرمعلي كدملي 6279775461 فرزند اناث متوفي

6- سيدحسين احمدحسيني فرزند محرمعلي كدملي 6279871355 فرزند ذكور متوفي
7- سيده ثمين احمدحسيني فرزند محرمعلي كدملي 6279948031 فرزند اناث متوفي

8- سيدداود احمدحسيني فرزند محرمعلي كدملي 6279953505 زوجه متوفي و اغير 
و اغير اينك شورا پس از انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر 
كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ انتشار آگهي ظرف يكماه به اين شورا 

تقديم دارد واا گواهي صادر خواهد شد.
م الف 10834

قاضي شعبه اول شوراي حل اختاف مرزن آباد-مصطفي ابراهيمي آقاني

دادنامه
 پرونده كاسه 9609981953200404 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان  عباس آباد تصميم نهايي 

شماره 9709971953200900
خواهان شركت توليدي رنگ پارس نگين نما سهامي خاص با وكالت آقاي احمد رنجبر اهوئي فرزند صفر به 

نشاني كارآباد روبروي بانك ملت دفتر وكالت 
خواندگان  1- بانك صنعت و معدن ساري با وكالت آقاي احمد علي آقا بزرگي فرزند غام حسن به نشاني 

بابلسر خيابان امام پاساژ فدائيان طبقه فوقاني دفتر وكالت 
2- دادستان شهرستان عباس آباد به نشاني دادگستري شهرستان عباس آباد

خواسته صدور حكم ورشكستگي
راي دادگاه

 در خصوص دادخواست شركت توليدي رنگ پارس رنگين نما با وكالت آقاي احمد رنجبر بطرفيت دادستان 
شهرستان عباس آباد بانك صنعت و معدن ساري با وكالت احمدآقا بزرگي بخواسته صدور حكم ورشكستگي 
بشرح دادخواست نظر به دادخواست تقديمي وكيل خواهان كه چنين مدعي شده است شركت موكل از ابتداي 
سال 89 دچار توقف در تاديه ديون شده است فلذا قادر به پرداخت شده است فلذا قادر به پرداخت ديون خود 
از جمله  به خوانده نمي باشد بنابراين خواستار صدور حكم ورشكستگي ميباشم نظر به پاسخ استعام انجام شده 
از ثبت شركتها هويت و اصالت  شركت خواهان را تاييد كرده است و در آن مرجع  قانوني سابقه ثبت دارند با 
توجه به مستندات ابرازي خواهان نظر به اينكه عمليات تجاري ايشان مطابق بندهاي 4 و 7 قانون تجارت و بند 
4 و 1 از ماده 3 قانون اشاره  رفته ميباشد بنابراين اين اقدامات شركت خواهان تجاري است و تاجر محسوب 
ميگردند و مشمول قانون ورشكستگي ميباشند بنابراين اين دعوي وي قابليت استماع  رادارا ميباشد دادگاه  در 
خصوص بررسي ماهيت ادعاي خواهان كه آيا ورشكسته شده اند يا خير و در راستاي كشف حقيقت قرار ارجاع 
امر به كارشناسي صادر شده است و كارشناس منتخب دادگاه با بررسي اسناد مالي شركت و دارائيها و بدهي 
آن اعام نظر كرده اند كه دارائي شركت خواهان كافي براي پرداخت ديون آن نيست كه اين نظريه  مصون 
از اعتراض باقي مانده است بنابراين دارائي منفي خواهان از دارائي ثبت وي فزوني يافته و شركت خواهان 
ورشكسته ميباشد بنابراين مستندا به مواد 412 و 415 و 416 و 417 و 418 و 419 و 427 و و 434 و 542 
قانون تجارت و مواد يك و هشتم از قانون اداره  تصفيه  و امور ورشكستگي و ماده 198 قانون آيين دادرسي 
مدني حكم به اعام ورشكستگي شركت خواهان شركت توليدي  رنگ پارس نگين نما با تاريخ توقف 90/1/1 
صادر و اعام ميگردد اداره  تصفيه و ورشكستگي بصورت متصدي امور ورشكسته  تا خاتمه تصفيه تعيين ميگردد 
حكم ورشكستگي بصورت موقت قبابل اجراست و دستور مهر و موم اموال تاخير نيز صادر و اعام ميگردد مقرر 
است نسخه اي از راي در جرايد كثيراانتشار درج و نيز نسخه اي از آن جهت  اقدام قانوني به اداره  تصفيه 
و ورشكستگي ارسال شود اين راي ظرف بيست روز از تاريخ اباغ و انتشار قابل تجديدنظر خواهي درمحاكم 

تجديدنظر استان مازندران ميباشد  
م الف 310- 30

 رئيس شعبه  دوم حقوقي دادگستري شهرستان عباس آباد – نقي سيار 
راي اصاحي

پرونده كاسه 9609981953200404 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان  عباس آباد تصميم نهايي 
شماره 9709971953200961

خواهان شركت توليدي رنگ پارس نگين نما سهامي خاص با وكالت آقاي احمد رنجبر اهوئي فرزند صفر به 
نشاني كارآباد روبروي بانك ملت دفتر وكالت 

خواندگان  1- بانك صنعت و معدن ساري با وكالت آقاي احمد بزرگي فرزند غام حسن به نشاني بابلسر 
خيابان امام پاساژ فدائيان طبقه فوقاني دفتر وكالت 

2- دادستان شهرستان عباس آباد به نشاني دادگستري شهرستان عباس آباد
خواسته صدور حكم ورشكستگي

راي اصاحي
 در خصوص درخواست آقاي احمد رنجبر وكيل خواهان شركت توليدي رنگ پارس نگين نما مبني بر اصاح 
دادنامه شماره  9709971953200900 شعبه دوم دادگاه حقوقي عباس آباد كه مهلت تجديدنظرخواهي به 
اشتباه اعام شده است با بررسي محتويات پرونده  با درخواست موافقت ميگردد در اجراي ماده 537 قانون 
تجارت دادگاه اشاره رفته به اين نحو اصاح ميگردد كه راي صادره ظرف ده روز از تاريخ اباغ توسط تاجر 
ورشكسته و توسط افراد ذينفع  ظرف يكماه از تاريخ اعان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد راي بدون انضمام 
راي اصاحي فاقد اعتبار است راي صادره  ظرف ده روز پس از اباغ  قابل تجديدنظرخواهي از ناحيه تاجر 
ورشكسته و ظرف دو ماه از تاريخ اعان از ناحيه ذينفع قابل تجديدنظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان 

مازندران ميباشد 
م الف 310- 30

 رئيس شعبه  دوم حقوقي دادگستري شهرستان عباس آباد – نقي سيار
ــــــــــــــــــــــــــ

آقاي فاضل فكري داراي شناسنامه شماره 264 به شرح دادخواست كاسه 97/1-8 از اين شورا درخواست 
گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان پرهام فكري به شناسنامه شماره 145-270101-6 

در تاريخ 97/5/12 در اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته و ورثه آن مرحوم/مرحومه منحصر به 
1- فاضل فكري فرزند قدمعلي متولد 61/3/20 ش ش 264 پدر متوفي 

2- مريم احدي فرزند عاليم متولد 1370 ش ش 6-1450043555 مادر متوفي 
اينجانب با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت يك ماهه آگهي مي نمايد تا هركسي 
اعتراضي دارد و يا وصيت نامه اي از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد 

واا گواهي صادر مي گردد. 
تاريخ انتشار 97/9/18 

رئيس شعبه اول شوراي حل اختاف شهرستان نير 

برگ اجرائيه
كاسه پرونده دادرسي: 392/3/97-ح كاسه پرونده اجرائي: 198/97

مشخصات محكوم له
آرمان مرادي فرزند معصوم علي با وكالت ناهيد مومني 

نشاني محل اقامت: خ امام طبقه فوقاني عكاسي سايه دفتر وكالت 
مشخصات محكوم عليه 

رضا جليلي آب نرگسي به نشاني مجهول المكان
محكوم به: به موجب دادنامه شماره 626/97 مورخ 97/7/3 شوراي حل اختاف شعبه 3 ايذه 

محكوم عليه: رضا جليلي آب نرگسي محكوم به پرداخت مبلغ 197/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
3/600/00 ريال هزينه دادرسي و پرداخت خسارات تاخير تاديه از مورخ 97/5/21 تا وصول طلب در حق 
خواهان و پرداخت نيم عشر دولتي به مبلغ 985/000 تومان در حق صندوق دولت كه دايره اجراي احكام 

مكلف به اجراست.
قاضي شوراي حل اختاف شهرستان ايذه شعبه 3

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
روستاي سعيدآباد پاك ثبتي 94 اصلي بخش 9 

تبريز حوزه ثبت بستان آباد
 برابر راي اصاحي شماره 139760304006003083 ـ 97/8/20 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بستان آباد تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضي آقاي ابراهيم حاتمي سعيدآباد فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 6 كدملي 
1719513661 صادره از بستان آباد در شش دانگ يك باب مغازه به مساحت 39/28 مترمربع از پاك 1342 

فرعي از 94 اصلي بخش 9 تبريز محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطاع عموم بدين وسيله در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود چنانچه اشخاص ذينفع و ذي 
الحقوق اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ الصاق در محل به مدت دو ماه اعتراض خود را كتبا به اداره 
ثبت بستان آباد تسليم و رسيد اخذ نمايند و معترض ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مزبور به اداره ثبت 
محل بايد دادخواست خود را به دادگاه محل تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت بستان آباد تحويل 
نمايد و در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعي دادگاه مي باشد و در صورتي كه اعتراض در مهلت 
مقرر قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه  عمومي محل ارائه نكند طبق مقررات سند 

مالكيت صادر و تسليم خواهد شد و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/5

تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/18 
افراسياب فخري ـ رئيس ثبت اسناد و اماك م الف 2057
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رئيس دانشگاه آزاد:
طرح تخفيف شهريه به دانشجويان متأهل آغاز شد

رئيس دانشگاه آزاد گفت: طرح اعطاي تخفيف 
شهريه به دانشجويان متأهل اين دانشگاه  همزمان 
با روز دانشجو اجرايي مي شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، محمد مهدي طهرانچي  در حاشيه برگزاري 
مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد گفت: موضوع 
تخفيف شهريه به دانشجويان متأهل اين دانشگاه 
در هيئت رئيسه تصويب شده و به عنوان هديه روز 
 دانشجو از امروز در واحدهاي اين دانشگاه، عملياتي 
مي شود.وي افزود: دانشجويان کارشناسي در صورت 
تأهل از يک ترم پرداخت شهريه معاف مي شوند و 
دانشجويان تحصيات تکميلي از ۵۰ درصد ميزان 
شهريه برخوردار خواهند شد.طهرانچي اظهار داشت: 
اين تخفيفات به دانشجوياني تعلق مي گيرد که از 
امروز به بعد متأهل شده باشند.رئيس دانشگاه آزاد 
تصريح کرد: بايد در جامعه با بسته هاي حمايتي به 

دانشجويان کمک کنيم که زمينه ازدواج آنها فراهم 
شود و دانشگاه آزاد پيشرو در اين حوزه به شمار 
مي رود.وي خاطرنشان کرد: نبايد ازدواج موجب 
اختال و تعارض در تحصيل باشد.طهرانچي افزود: 
دانشگاه مادران دانشگاه آزاد نيز با محوريت کمک 
به تشکيل خانواده و امکان ادامه تحصيل براي زنان 

در جامعه ايجاد شده است.

  

اين  از  تا   6 الي   ۵ دارم  دوست  خيلي  من 
گردن کلفت هاي سلبريتي را بياوريد روبه روي 
من بنشانيد و من با اينها بحث کنم اگر توانستند 
حرف بزنند. عليرضا قزوه در برنامه شب هاي 
هنر با عنوان شب روايت، حضور پيدا کرد و 
به زواياي مختلف فعاليت هاي ابولفضل زرويي 
برنامه گفت:  اين  نصرآباد پرداخت. قزوه در 

اپوزيسيون  اگر  نصرآباد  زرويي  مثل  افرادي 
مي برند.  بيشتري  بهره  نظام  از  باشند  نظام 
مسلما کساني که اپوزيسيون هستند هم از 
توبره مي خورند هم از آخور. ابولفضل همين 
را  ايشان  و  آقا مي آيد  به ديدار حضرت  که 
دوست دارد و شعر مي خواند برايش مسئوليت 
تاجيکستان  کشور  در  ما   : گفت  وي   دارد. 
يک اصطاحي داشتيم به نام هوس مند، هوس پيشه. 
براي هوس پيشه ها و هوس مندها من  معادل 
شوء من را استفاده مي کنم. شوء من ها آمدند 
نصرآباد(  )زوريي  ابولفضل  و شدند هنرمند. 
نام  تغيير  اين ها  است.  واقعي  هنرمند  يک 
از  بسياري  ضربه هاي  داده اند.  سلبريتي   به 
نو  استعمار  دقيقا  اينها  سلبريتي ها خورديم 

هستند، پُست استعمار هستند.

عليرضا قزوه مطرح كرد : 
سلبريتي هاي اپوزيسيون هم از توبره مي خورند هم از آخور

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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با  همزمان  کشور  دانشجويي  علمي  المپياد  آزمون  مرحله  اولين 
برگزاري آزمون ورودي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال ۹۸ برگزار 
مي شود.به گزارش خبرنگار مهر، شرايط و ضوابط برگزاري بيست 
و چهارمين دوره المپياد علمي دانشجويي کشور اعام شد. اولين 
مرحله آزمون المپياد علمي دانشجويي کشور همزمان با برگزاري 

امتحانات آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
۱۳۹۸ در ۲۴ رشته برگزار مي شود.

المپياد  اعام شده،  المپيادي  بر ۲۴ رشته  در سال ۱۳۹۸ عاوه 
نيز برگزار  بافت«  بنيادي و مهندسي  بين رشته اي »سلول هاي 

مي شود. 

ثبت نام تا ۲۵ آذر؛

المپياد علمي دانشجويي كشور 
در ۲۴ رشته برگزار مي شود

مهر/ راحله حصاري

 پرندگان مهاجر 
در استان گلستان

هر ساله در فصل پائيز با توجه به شرايط اقليمي، استان 
پرندگان  است.  مهاجر  پرنده  هزاران  پذيراي  گلستان 
آبزي و کنار آبزي که از گونه هاي شاخص آن مي توان 
انواع قو، غاز ، فامينگو، اردک، چنگر و سايرگونه ها را 
 نام برد.اين پرندگان با فرا رسيدن سرما در سرزمين هاي 
شمالي جهت زمستان گذراني به منابع آبي استان مانند 
المللي آا گل، آلما گل، آجي گل و  بين  تااب هاي 
گميشان و سواحل درياي خزر در استان وارد مي شوند.

ساير پرندگان مانند دسته هاي عظيم کوکرها و سار ها نيز 
وارد دشت ترکمن صحرا مي شوند.نيروهاي يگان اداره 
 حفاظت محيط زيست با انجام دادن گشت هاي منظم 
شبانه روزي با همکاري تشکل هاي مردمي در طي اين 
مدت که اين گونه هاي زيبا در استان حضور دارند به 
حفاظت و حراست از آنان مشغول مي باشند و از طرفي 
به آگاه سازي مردم  برنامه هاي آموزشي  برگزاري  با 
 منطقه به اهميت حفظ نگهداري حيات وحش مي پردازند. 

4 تصوير از شکوه مهاجرت پرندگان را مي بينيد . 

گفتوگو
 ناهيد اميريان دوبلور پيشکسوت سريال هاي تلويزيون
صدايي به يادگار مي ماند كه حامل پيام 

معرفت، اخاق و در عين حال با طنين باشد 
ناهيد جعفرپور كامي

ناهيد اميريان ۱۰ آبان ۱۳۳۳ در تهران متولد شد. در سال 
۱۳۳۸ از سن پنج سالگي توسط پدرش، رضا اميريان، 
وارد عرصه دوبله شده  و گويندگي فيلم را زير نظر ايرج 
آنچه  کرد.  آغاز  لطيف پور  هوشنگ  و   دوستدار 
مي خوانيد صحبت هاي اين هنرمند با تجربه 

است.
-بازخوردهاي مردم طي اين سال ها چگونه بوده است؟ 

از مردم تشکر مي کنم، چون انگيزه براي بقاي برنامه هاي من هستند. اگر 
مردم نخواهند صدايم را بشنوند ناهيد اميريان جايگاهي ندارد و بايد گوشه 
خانه بنشيند و احتماا افسرده و بيمار مي شود. راستش نمي توانم از خودم 
تعريف کنم. اغلب به من مي گويند صدايت آرامش بخش است و من اين 
خصلت را از مادر به ارث بردم. طبيعي است در خانه ممکن است عصبي 
بشوم اما در مواجهه با مردم و در محيط کارم هيچ کس تا به حال از من 
خشونت نديده است .نمي دانم چه حقه هايي در کار من است؟ شايد به ذاتم 
برمي گردد چون بازي نمي کنم و خودم هستم. اگر در زندگي بازيگر باشي 
بااخره پرده مي افتد و آن طرف پرده مشخص مي شود. من سال هاست در 
سازمان هستم و اگر نقش بازي مي کردم در اين مدت کسي مچم را مي گرفت. 
همکارانم احساساتم را نسبت به خودشان مي فهمند. وقتي کسي مشکلي 
دارد من نمي توانم بي تفاوت باشم. سعي مي کنم به طرق مختلف مشکلش 
را رفع کنم. بچه ها و به طور کلي آدمها را دوست دارم. حتي در اتوبوس اگر 

مشکلي براي کسي پيش بيايد نمي توانم بي تفاوت از آن بگذرم.
-چقدر به اين جمله كه فقط صداست كه مي ماند معتقد هستيد؟

بله، اين يک حقيقت است، صدا بيانگر درون آن آدم مي تواند باشد. صدايي 
اتوبوس وقتي کسي به راننده   اثرگذار و صدايي که به عنوان مثال در 
مي گويد که آقاي راننده من اينجا پياده مي شوم همه مسافران بي اختيار 
به سمت او بر مي گردند، صدايي به يادگار مي ماند که حامل پيام معرفت، 
اخاق، عدالت و در عين حال با طنين است، صاحب آن صدا خيلي بايد 
شاکر باشد و به هر موقعيتي نبايد تن دهد.اين صدا يک لطف الهي است 
که به هر کسي نداده است،من معتقدم صاحب صداهاي ملکوتي هر نوع 

مطلب،تکست،و جنس را نبايد بخوانند.
-اگر به گذشته برگرديد آيا دوباره اين شغل را انتخاب مي كنيد؟

به طور حتم اين حرفه را انتخاب مي کنم چون در آن زندگي مي کنم و 
کارم را دوست دارم و تا زماني که توانايي داشته باشم به فعاليتم در اين 

حرفه ادامه مي دهم.
-به نظر شما چرا دوبله امروزه مثل سابق به ياد ماندني و درخشان 

نيست و افت كرده است؟
 من معتقدم دوبله خيلي عوض شده، اما نيروهايي که امروز مشغول شده اند، 
مي توانند خيلي خوب کار کنند و در کنار آن مي توانند دوبله را هم دوباره 
زنده کنند و کم هم نياورند. به عقيده من بچه ها استعداد زيادي دارند اما 
متاسفانه محيط مناسب نيست، استوديوها مناسب نيست، دستمزد ها 
مناسب نيست، ديگر مثل سابق انگيزه نيست، دوبلورها هيچ گونه تاميني 
ندارند، اگر کسي از پله افتاد و پا يا دستش شکست، نقش عوض مي شود 

و ارزشي براي اين کار قائل نيستند.
-خانم اميريان چرا در نسل جديد صداها ماندگار نيست؟ در مورد 

دوبله كارتون ها هم بفرماييد؟
دوبله کارتون ها اان بد نيست، نمي دانم چگونه شده که دوبله کارتون هاي 
امروزه خوب شده و بيشتر به دل مي نشيند .آن زمان احساس ها عوض 
مي شد، انرژي هم زياد بود اما اان کار دوبله خيلي خسته کننده شده 
است، اان فقط به فکر دوبله و گذاشتن صدا روي يک کار هستند و ارزش 
کار کمتر شده است. وقتي کمي روي دوبله يک کار وقت مي گذارند، کار 

فرق مي کند.

رهنمايطريق

خبر

بنده از نظر اخاقي پس رفت كرده ام؛ مثًا  
نسبت به نماز كاهل، از عبادات خسته و اخاقم 
تند شده. حس مي كنم خداوند متعال مدتي 
است به من كم توجهي مي كند. مي ترسم كه 
ديگر به حالت قبل برنگردم. اصاح خودم را 

بايد از كجا شروع كنم؟
اين خرابي از يک جا شروع شده است؛ ابتدا 
بايد آن را پيدا کنيد. البته طبق قاعده ممکن 

است يک گناه، يک بي ادبي، يک دل سوزاندن،  يک غيبت يا ... بوده باشد. 
سعي کنيد آن را کشف کنيد و اگر يافتيد حتماً جبرانش کنيد.در قدم 
نماييد. همه  مشکات دنيا و آخرت ما،   را ترك  بعد بکوشيد که گناه 
از گناه است و هيچ فرض ديگري وجود ندارد؛ همچنين نمازتان را از 
جهت مسائل شرعي، از قبيل صحت قرائت و رعايت احکام، با مواظبت 
)عج(  زمان  امام  به  روز  هر  ضمن  در  بخوانيد.  وقت  اول  در  و   بيشتر 
با خواندن زيارت آل ياسين، توسل نماييد؛ زياد صدقه  بدهيد؛ مقدار آن 
مهم نيست،  بلکه تعداد آن مهم است؛ البته بدانيد که عمل به اين توصيه ها 

را بايد ادامه  بدهيد تا نتيجه بگيريد.
با وجود اينکه براي نماز صبح ساعت را براي زنگ زدن آماده مي كنم 

اما بازهم خواب مي مانم. چه كنم كه نماز صبحم قضا نشود؟
خواب ماندن براي نماز صبح به اعمال روز و شب گذشته  شما بستگي دارد. اگر 
اعمال  روز و شب گذشته تان روي حساب و کتاب باشد و در آن ها دقت ازم را 
به خرج دهيد، ديگر براي نماز صبح خواب نمي مانيد؛ بنابراين اواًَ در شب کم 
غذا بخوريد،  زودتر بخوابيد،  فيلم و تلويزيون نبينيد و در مجلس غيبت و امثال 

اين ها شرکت نکنيد. إن شاء اه ديگر براي نماز صبح  خواب نخواهيد ماند.

محمود واعظي؛
دنيا، نيازمند انديشه هاي امام رضاست

محمود واعظي در نشست خبري همايش »دين و عقانيت در اديان« گفت: حدود 
۲۱۷ مقاله از قشرهاي مختلف دريافت شده است و ما تاکنون از همه اديان حتي 
از سيک هاي هند و يا بودايي ها نيز مقاله داشته ايم.به گزارش خبرنگار مهر، 
همايش بين المللي امام رضا)ع( و گفت وگوي اديان، توسط آستان قدس رضوي 
و مشارکت نهادها و مراکز مختلف کشور برگزار خواهد شد. اين همايش چندين 
پيش نشست با موضوعات مختلف را در بردارد که يکي از آنها با موضوع »دين و 
عقانيت در اديان از منظر امام رضا)ع(« روز دوشنبه ۱۹ آذرماه در دانشگاه تهران 
برگزار خواهد شد.در نشست خبري عسکري يزدي رئيس دانشکده معارف دانشگاه 
تهران گفت: مرکز مطالعات عالي انقاب اسامي که وابسته به دانشکده معارف 
است، از تمامي کشورهاي مخاطب اعضاي هيئت علمي را جذب کرده تا بتواند 
ارتباط گسترده اي براي دفاع از مباني انقاب در سطح بين الملل داشته باشد.
وي ادامه داد: دنياي امروز نيازمند انديشه هاي امام رضا )ع( است و بايد با ديگر 

اديان وارد گفت وگو شويم، همانطور که سيره آن حضرت بوده است.

شماره9378  سال سي و سوم اول ربيع الثاني 1440 9 دسامبر ۲018  يك شنبه 18 آذر 1397

   اذان ظهر:11:57 
   اذان مغرب:17:11

   اذان صبح:  5:33
   طلوع آفتاب:  7:03

يك شنبه 97/9/18

دو شنبه 97/9/19

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/958 مورخ 96/11/10 و 6/294 مورخ 97/6/20 شوراي محترم اسامي شهر اليگودرز تعداد 2 دستگاه وسيله نقليه فرسوده خود 
را برابر قيمت پايه ذيل الذکر به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد.

مشخصات موضوع مزايده:

شرايط مزايده:
1- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 5 روز کاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خريد اسناد مزايده با در دست داشتن اصل گواهينامه تاييد صاحيت معتبر شرکت و 

يا اصل کارت ملي شخص حقيقي به واحد امور قراردادهاي شهرداري اليگودرز مراجعه نمايند.
2- شرکت کنندگان در مزايده، اسناد مزايده و پيشنهادهاي خود را بايد در پاکات جداگانه، اک و مهر شده شامل فيش واريزي سپرده شرکت در مزايده خود را در )پاکت الف( گواهي تاييد 
صاحيت معتبر و اساسنامه )اشخاص حقوقي( و اشخاص حقيقي مدارک کامل شناسايي را در )پاکت ب( و پيشنهاد قيمت را در )پاکت ج( قرار دهند و هر سه پاکت را در يك پاکت قرار داده و 

در وقت قانوني ثبت دبيرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحويل نمايند.
3- متقاضيان محترم جهت شرکت در مزايده مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 7 روز کاري در ساعات اداري پس از ارائه رسيد خريد اسناد و دريافت اسناد با هماهنگي امور قراردادها 
به مسئول انبار و موتوري شهرداري مراجعه و پس از بازديد از وسايل مورد مزايده و آگاهي کامل از شرايط مزايده اسناد و مدارک خود را حسب موارد مندرج در آگهي و اسناد مزايده طبق 

بند 2 اين آگهي تحويل نمايند.
4- مهلت نهايي قبول پيشنهادات در فراخوان نوبت دوم اعام خواهد شد.

5- به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و مخدوش و نيز پيشنهاداتي که کمتر از مبلغ پايه باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
6- کليه کسورات قانوني به عهده برنده مزايده مي باشد.

7- اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز به شرکت در مزايده مي باشند.
8- مهلت نهايي قبول پيشنهادات در آگهي نوبت دوم به اطاع شرکت کنندگان خواهد رسيد.

9- به پيشنهاد مخدوش، مبهم، داراي شرايط، ناقص، پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و يا سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد 
شد.

10- شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن که محتاج به ذکر دليل باشد مختار است.
11- کليه کسورات قانوني به عهده مستاجر است.

12- هزينه چاپ آگهي در روزنامه در تمامي مراحل به عهده برنده مزايده مي باشد.
13- برنده مزايده مي بايست تضمين انجام تعهدات را طبق شرايط اعامي در شرايط خصوصي و اين آگهي قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واريز نمايد. عاوه بر آن در 

صورت نياز تضمينات ديگري نيز اخذ خواهد گرديد.
14- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره 0108160079001 شهرداري نزد بانك ملي واريز گردد و پس از به رويت رساندن رسيد خريد اسناد به امور قراردادها متقاضيان نسبت به 

خريد اسناد مزايده از شهرداري اقدام نمايند.
15- شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول تمامي شرايط و تکاليف شهرداري مي باشد.

16- برنده مزايده مي بايست ظرف مدت 3 روز پس از اعام به واحد امور قراردادها جهت تنظيم قرارداد مراجعه نمايد. در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد 
منعقد مي گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد. همين شرايط براي نفر سوم نيز قابل اعمال مي باشد.

17- ساير شرايط طبق قرارداد منعقد شده و شرايط خصوصي مي باشد.
18- پرداخت کليه هزينه ها اعم از عوارضات شهرداري و غيره به عهده برنده مزايده مي باشد.

19- ساير شرايط خصوصي پس از خريد اسناد در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفت.
20- اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد.

21- کليه متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند از تاريخ درج آگهي به مدت 5 روز با احتساب روزهاي تعطيل جهت دريافت اسناد به نشاني استان لرستان - شهرستان اليگودرز - امور 
قراردادها مراجعه نمايند.

تاريخ انتشار: 97/9/18
خ ش: 97/9/18

فروش فوق العاده اماک و مستغات
 )مزايده شماره 28 امداد(

استان هاي اصفهان و چهارمحال و بختياري
دفتر فروش اماك منطقه مركزي در نظر دارد تعدادي از اماك مسکوني، اداري، اراضي 
كشاورزي و پاركينگ، آماده فروش و اجاره خود را با شرايط نقد و اقساط و بدون دريافت 

كارمزد از طريق برگزاري مزايده عمومي واگذار نمايد.
لذا متقاضيان محترم مي توانند براي بازديد از اماك مورد نظر و كسب اطاعات بيشتر 
از نحوه برگزاري و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده و به متن آگهي مزايده مندرج 
در روزنامه هاي استاني نسل فردا )اصفهان( و روزنامه استاني سالداران )چهارمحال و 
بختياري( روز دوشنبه مورخ 1397/9/19 و روز شنبه مورخ 1397/09/۲4 و همچنين به 

آدرس اينترنتي http://WWW.EMDAD IMAM.IR مراجعه نمايند.
ضمنا جهت كسب اطاعات بيشتر متقاضيان مي توانند با شماره تلفن هاي ذيل تماس 

حاصل فرمايند:
1- تلفن تماس مجتمع اقتصادي منطقه مركزي استان در اصفهان 031-36۲79986

۲- تلفن تماس كميته امداد استان چهارمحال و بختياري )شهرستان بروجن و روستاي نقنه(
038-34۲۲۲4۵1

تاريخ انتشار: 97/9/18
خ ش: 97/9/18

فروش فوق العاده اماک و مستغات
 )مزايده شماره 19 امداد(

استان هاي مركزي و لرستان
دفتر فروش اماك منطقه مركزي در نظر دارد تعدادي از اماك مسکوني، كشاورزي، 
تجاري، صنعتي و اراضي متعلق به خود را از طريق مزايده كتبي با شرايط نقد و اقساط 

و بدون دريافت كارمزد به فروش برساند:
متقاضيان محترم مي توانند براي بازديد از اماك مورد نظر و كسب اطاعات بيشتر از 
نحوه برگزاري مزايده و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده به متن آگهي مزايده مندرج 
در روزنامه هاي محلي عطر ياس روز دوشنبه مورخ 1397/9/19 روز شنبه 1397/9/۲4 

همچنين آدرس اينترنتي http://WWW.EMDAD IMAM.IR  مراجعه فرمايند.
ضمنا جهت كسب اطاعات بيشتر، متقاضيان مي توانند با شماره تلفن هاي ذيل تماس 

حاصل فرمايند.
دفاتر فروش اماك مجتمع واقع در:

1- تلفن تماس دفتر اراك: 086-33676044
۲- تلفن تماس دفتر ازنا: 066-434۲۲377

تاريخ انتشار: 97/9/18
دفتر فروش اماك منطقه مركزيخ ش: 97/9/18 دفتر فروش اماك منطقه مركزي

 مجتمع اقتصادي
کميته امداد امام خميني)ره(

 مجتمع اقتصادي
کميته امداد امام خميني)ره(

آگهي مزايده عمومي فروش ماشين آات فرسوده شهرداري اليگودرز )نوبت اول(

مبلغ سپرده شرکت در مبلغ خريد اسناد - ريالقيمت پايه )ريال(رنگمدل سالشماره موتورشماره پاکمشخصات خودرورديف
مزايده - ريال

137/500/000650/0006/875/000سبز زيتوني10/01292758خرم آباد - 13378کاميون حمل گوشت1

27/500/0001/375/000سفيد روغني411153821183182-914ج22وانت2

همايون ديناراني - شهردار اليگودرز


