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 سالروز مياد مسعود
  حضرت امام حسن عسكري)ع(
بر عموم مسلمانان جهان 

تبريك و تهنيت باد 

رئيس کميسيون عمران مجلس:
 کشور به چهار ميليون
 واحد مسكوني
نياز دارد

يادداشتيادداشت
درباره وظايف ذاتي وزارت خارجه

ديپلماسي کوبيدن به در و ديوار؟!
محمدکاظم انبارلويي

چرا ظريف اين روزها حرفي براي گفتن ندارد؟ چرا وزير 
خارجه امروز کاري براي انجام ندارد و فعلي از او صادر 

نمي شود؟ چرا اين قدر بي هوا به در و ديوار مي کوبد؟
اين سر و صداها چيست که از ديپلماسي به گل  نشسته 
مدعيان ديپلمات بودن درمي آيد؟ واقعيت اين است که 
رفتند قراردادي با دشمنان قسم  خورده اسام، انقاب و 

مردم ما بستند که؛
-  اوا: توازن در داده و ستانده ندارد.

-  ثانيا: همزماني در اجرا در آن مغفول واقع شده است.
-  ثالثا: در صورت نقض طرف مقابل، برگشت  پذيري تعهدات ديده نشده است.

-  رابعا: ضمانت و تضمين در اجرا در آن ديده نشده است.
دقيق  شکايت  اختاف،  صورت  در  معتبر  حقوقي  مکانيسم  در  خامسا:   - 

پيش  بيني نشده است.
دقت هاي پنجگانه در شروط رهبري، مجلس و شوراي امنيت ملي در پذيرش 
برجام لحاظ شد،  اما اجرا نشد! حاا حريف اصلي ما زده زير ميز مذاکره و قرارداد 

و پيمان، ما مانده ايم و يک جيغ بنفش!
تا ديروز مي گفتند برجام به اذن يا امر رهبري بوده، حاا مي گويند آنکه نشست 

پاي ميز مذاکره، ما نبوديم، مردم بودند!
اين انصاف نيست! اگر مردم پشت ميز مذاکره بودند، دهان رئيس ديپلماسي 
آمريکا را در اين مذاکرات خرد مي کردند و هيچ کدام از اين بي دقتي ها اتفاق 

نمي افتاد.
امروز خسارت محض برجام را پاسخگو نيستند. هر روز آن را بزک مي کنند و 

بهانه اي براي دو قطبي سازي در داخل قرار مي دهند.
ظريف مي گويد؛ "سياست خارجي حوزه درگيري جناحي نيست"، اما مي رود در 
شوراي روابط خارجي آمريکا حرف هايي مي زند که عرق شرم بايد ريخت. دشمن 

را تشويق به مداخله در امور داخلي و رقابت هاي سياسي مي کند.
هرچه منتقدين مشفق راه نشان دادند،  ناسزا شنيدند. حاا که با بدعهدي و 
نقض پيمان طرف مقابل روبه رو شدند، عوض اينکه لحن ديپلماسي خود را 
عوض و ادب را در برابر منتقدين رعايت کنند،  همان کژراهه قبل را مي  روند. 
ديپلمات  او  نمي دهد.  جواب  التماسي  ديپلماسي  بداند  بايد  ظريف   آقاي 
يک کشور انقابي با 40 سال سابقه مبارزه با آمريکاست. اگر خود را در اين 

اندازه نمي بيند، چرا خسارت محض برجام را مضاعف مي کند؟
غرور ملي را با ديپلماسي التماسي شکسته اند، مدام به در و ديوار مي کوبند. 
هزينه برجام را از جيب مردم داده اند، به اهداف خود نرسيده اند، تورم را به 
حد بي سابقه اي رسانده اند، تحريم هاي ظالمانه را مضاعف کرده اند، هنوز خود 

را قهرمان ملي مي  دانند؟!
چهار هفته است ارتش و پليس فرانسه در استعداد 10 لشکر زرهي به مردم 
خود حمله کرده و مي کند، ظريف حاضر نيست به ماکرون بگويد "حق اعتراض 
مردم را به رسميت بشناس." مي ترسند در تعهد نصفه و نيمه اي که در برجام 

قول دادند و اجرا هم نکردند، صدمه ببينند.
همه اين حرفها کنار،  آقاي ظريف مي گويد:"سياست نگاه به شرق معني نمي دهد، 
همان طور که سياست نگاه به غرب معني نمي دهد. چون شرق به غرب و غرب 
به شرق نگاه مي کند." اگر واقعا فهم رئيس ديپلماسي کشور از تحوات جهان 
امروز اين است، پس کرکره وزارت خارجه را پايين بکشيد، کار را تعطيل کنيد 

که کرده ايد.
روابط راهبردي با چين، هند و روسيه را به طاق نسيان کوبيده ايد، براي اينکه 
نگاه به شرق جواب نمي دهد؟! اگر جواب نمي داد، چه طور ارتش روسيه در 
سوريه در کنار مدافعان حرم جلوي تجاوز ناتوي آمريکا و ارتش صهيونيستي 

مبني بر حمايت از تروريسم را گرفتند؟
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شب پره
طاهره نيارکي

باردار  بانوي  الشربيني  مروه  دکتر  پيش  9سال 
مصري به خاطر حجابش در آلمان مورد توهين 
قرار گرفت. وقتي در جلسه دادگاه مقابل چشم 
همسر و فرزند و پليس قضايي با 18 ضربه چاقو 
توسط متهم به شهادت رسيد، نه تنها پليس عکس 
العملي نشان نداد بلکه مانع ياري همسرش شد. 
دولت آلمان و رسانه هاي بين المللي تا مدت ها 
سکوت اختيار کردند. صدايي از حقوق بشر و مجامع بين المللي در دفاع 
از شهيده باردار شنيده نشد. حوادث مشابه در تعرض به زنان محجبه در 
نقاط مختلف اروپا و سکوت رسانه ها و سازمان هاي مدافع حقوق زنان 
بيانگر اين واقعيت است که پشت ترويج بي حجابي سازماني وجود دارد 
که حجاب زن را مانع رسيدن به اهداف و منافعش در سطح بين الملل 
مي داند. سياست کلي حجاب ستيزي با سرکوب رواني زنان محجبه 
و ايجاد رعب و وحشت در مردم غرب از حجاب در قالب شعارهاي 
نقض حقوق زن، خشونت عليه زن، تروريسم، عدم برابري جنسيتي از 

ترفندهايي است که در راستاي اين سياست طرح مي شود.
گرچه اذعان داريم، متاسفانه در کشورمان اقليتي از بانوان به دايل 
مختلف به حجاب اعتقادي ندارند،  اما بي اعتقادي به حجاب دليل بي 
عفتي آنان، ناموس فروشي و همکاري با دشمنان اين مرز و بوم نيست، 
کدام ساده انديشي مي تواند باور کند زني چوب حراج بر حجابش زده 
و به راحتي سر از پارلمان کانادا درآورد و تقاضاي تحريم شديد عليه 
کشورش کند. اگر خود را مظلوم يافته چرا طلب ظلم مضاعف بر مردم 
کشورش مي نمايد. البته وظيفه مسئوان امنيتي است که با کنکاش 
در زندگي افراد بازي خورده به روش اغفال آنها پي برده و ساير دختران 
و زناني که تحت تاثير ماهواره و فضاي مجازي هستند آگاه کنند. دشمن 
اگر دشمني نکند عجيب است، اما عمق بي بصيرتي برخي افراد داخلي 

جاي تعجب است.
پرسشي از برخي افراد شاخص و معروف کشور: 

در کجاي دنيا تا هرمجرم و هنجارشکني دستگير مي شود هجمه به 
پليس و دستگاه قانونگذاري رخ مي دهد. اگر الگويشان نظامات غربي  
است چشم گشوده اوضاع فرانسه مهد آزادي و اقتدار عمل و شدت پليس 
اروپا و آمريکا را ببيند. وقتي زمزمه  جنبش وال استريت به مردم انگلستان 

رسيد يک شبه هفت هزار نفر در کل بريتانيا دستگير شدند.
آيا حمايت از مجريان پروژه هاي سيا و ام آي 6 و طرح هايي چون 
حجاب اختياري و برابري جنسيتي و ... رنگ و بوي سياسي ندارد؟ 
آيا دشمني که قصد دارد فضاي جامعه را آلوده به مسائل جنسي 
کند و آندلسي ديگر را رقم زند به روسري قناعت خواهد کرد و تا 
رسيدن به جزاير لختي ها، آزاد شدن زنا، سقط جنين و  پذيريش 
همجنس گرايي پيش نخواهد رفت؟ آيا برخي مسئوان کشور که در 
شيپور هنجارشکنان ضدحجاب، ترويج فساد در کنسرت ها، جنجال 
بر سر حضور زنان در ورزشگاه و تضعيف قواي انتظامي مي دمند، 
هدفشان کاهش آزادي هاي سياسي نيست، تا  آنقدر ذهن ها به اين 
قضايا مشغول شود که مردم از آنها سوال نکنند در حوزه وظابف خود 
چه کردند. اگر فرهنگ بدپوشي و هنجارشکني افزايش يافته يکي 
از دايلش کم کاري و اشتغال معاونت زنان رياست جمهوري به امور 
حاشيه اي نيست ؟ اشکالي در ضعف وزارت ارشاد در فرهنگ سازي 
نيست. البته برخي عزم راسخ دارند سرپوشي بر توطئه هاي دشمن 

نهاده و همگي را توهم توطئه قلمداد کنند.
آيا حضور چندين مسئول رده  بااي دولت به ظاهر اصاحات از وزير 
ارشاد وقت تا نماينده مجلس در دربار سعودي و بي بي سي و ساير 
اينک سناريوي  و  است  توطئه  توهم  نيز  آمريکا  در  مجامع سياسي 

شاپرکي در پارلمان کانادا.
به راستي چه کسي نام دختران بازي خورده را دختران خيابان انقاب 

ناميد؟  
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سيد نظام الدين موسوي:
 انتخابات تمام شده

 اما دوقطبي سازي هاي 
روحاني تمام نمي شود

3

 حجت ااسام حميد رسايي
در گفت وگو با رسالت:

 شالوده دولت
 بر»ما نمي توانيم«
 شكل گرفته است

3

 استمرار تقابل
کاخ سفيد و سنا 

9

نماينده کارگران در شوراي عالي کار:
  هيچ کارگري

بسته حمايتي نگرفته است

4

افقهي در گفت وگو با رسالت: 
رهبري با اشراف اطاعاتي 

به جريان هاي سياسي 
منحرف هشدار دادند 

2

مافياي مشقي 
سيد محمد بحرينيان

مشق  حذف  برانگيز  بحث  ماجراي 
تعدادي  پيش  چيست؟چندي  شب 
از ناشران آموزشي ، به ديدار برخي 
از مراجع تقليد قم رفتندوپس از اين 
ديدار بودکه برخي مراجع عليه حذف 
مشق شب دانش آموزان مواضع تندي 
گرفته وحتي از ناسازگاري حذف مشق شب با قرآن و 
بود که موضوع ديدار  اين مواضع  از  سنت گفتند.پس 
ناشران آموزشي با مراجع به صدر اخبار آمد و برخي از 
شيطنت بعضي از مديران نشرهاي کمک آموزشي گفتند 
که براي گرم نگه داشتن بازار کتب کمک آموزشي، به 
عبارتي ، مسئله همان  به   داده اند.  غلط  گزارش  مراجع 

موضوع کهنه »مافياي کنکور«است.
1- اما اصل ماجرا چيست؟ واقعيت آن است که اصا قرار 
بلکه  آموزان حذف شود،  تکاليف دانش  نيست که  و  نبوده 
در  تنها  است  قرار  پرورش،  و  آموزش  وزير  معاون  گفته  به 
سه پايه اول تا سوم ابتدايي يعني براي دانش آموزان 7 تا 9 
سال، تکاليف بيش از آن که نوشتني و از جنس مشق شب 
باشد؛ مهارتي شود. ضمناً مگر تکاليف دانش آموزي به سبک  
مشق شب که سال هاست در مدارس  اعمال مي شود  با کدام 
سبک و سياق آموزشي و انساني منطبق بوده و چه خروجي 

موثري داشته است.
2- آن چه پيش از اين مرتباً مورد تاکيد علما و مدل آموزشي 
مبتني برمشق شب و کاس هاي مونولوگ که  يادگيرنده در 
آن صرفا شنونده است، غلط و تحميلي از سوي انگليسي ها 
در اواخر دوران قاجار ودر دوره پهلوي  اول بوده واتفاقا آن 
چه سيره علما و سبک آموزش حوزه ها و مکتب خانه هاي 
ما بوده عکس اين روش بوده است. کاس هاي گرد که همه 
و حرکت  ابزار  از  استفاده  و  مباحثه   ، بنشينند  هم   به  رو 
، گذشته  ادبيات، رياضي و علوم طبيعي  در آموزش قرآن، 
درخشاني براي اين سرزمين ساخته بود که متاسفانه نظام 
آموزشي مشق شب و تست و کنکور که امروز اجرا مي شود، 

بويي از آن نبرده است.
3- در مسائلي چون مافياي کنکور،  دقيقا همين نظام آموزشي 
غلط و معيوب مقصر است. چند دهه اين نظام آموزشي در حال 
اجراست و هيچ مسئولي جسارت جراحي اين بدن بيمار را ندارد، 
از عواقب جراحي مي ترسد در اين سال ها تنها تغييرات جزيي 
و شکلي در نظام آموزشي رخ داده، مثًا ترمي واحدي بوده يا 

سالي واحدي يا 4-3-5 به 3-3-3-3 تبديل شده است. 

سرمقاله

 يك کارگر: نان و پنير هم
نمي توانيم بخوريم!

 احمد حاتمي يزدي: سفره کارگران 
30 درصد کوچکتر شده است

 حميد حاج اسماعيلي: ساختارهاي 
اقتصادي را بايد اصاح کنيم

ميثم موسايي: به اندازه نرخ تورم  
ميزان دستمزدها هم تغيير کند

نگاهي به قدرت خريد کارگران در گفت وگوي رسالت با کارشناسان اقتصادي؛

سفره كارگران چيده مي شود
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فاحتپيشه:
 نبايد FATF به 

 موضوع اختافي 
 در کشور 

تبديل شود
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محسناسماعيلي:
نقد کارگزاران، يک حق و تکليف همگاني است

عضو مجلس خبرگان رهبري، نقد کارآمدي صاحب منصبان را يک 
حق و بلکه تکليفي همگاني دانست.به گزارش ايسنا، محسن اسماعيلي 
در يکصد و سي و نهمين جلسه شرح و تفسير نهج الباغه در محل 
مجموعه فرهنگي سرچشمه، با بيان اينکه امام علي عليه السام ناتواني 
کارآمدي  افزود:  است،  دانسته  نقد  قابل  موارد  از  يکي  را  زمامداران 
يکي از پايه هاي مشروعيت است و حاکم ناکارآمد نامشروع نيز است. 
همچنين نقد صاحبان قدرت و کارگزاران حکومت مصداق بارز و اتّم 
تکليف همگاني است. بلکه  و  از منکر و حق  نهي  و  به معروف  امر 

وي با تاکيد بر اينکه مشروعيت اصل حکومت يا متشرع بودن افراد 
دليل کافي براي جواز تصدي منصب هاي عمومي نيست، خاطرنشان 
کرد: عاوه بر اينها، به حکم کتاب و سنت، توانايي و قدرت نيز شرط 
است. اين شرط ازمي است که در انتخاب ها و انتصاب هاي الهي نيز 
رعايت شده است؛ چنان که وقتي گروهي از بني اسرائيل از پيامبرشان 
خواستند تا فرمانروايي براي آنان تعيين کند، پيامبرشان به آنها گفت: 
خدا طالوت را بر شما برگزيده، »َوَزاَدُه بَْسَطًة فِي الِْعلِْم َوالِْجْسِم«؛ و 
او را در علم و قدرت جسمي، وسعت بخشيده است.اسماعيلي افزود: 
بنابراين خدا نيز کسي را منصوب مي کند که هم دانش و تخصص 
ازم را داشته باشد و هم توانايي جسمي براي اجراي مأموريت را. اين 
ماکي است که همه بايد رعايت کنند؛ هم کساني که خود را داوطلب 
تصدي مناصب عمومي مي کنند و هم کساني که ديگران را براي اين 

کار نامزد و معرفي مي کنند. براي همين است که وقتي عزيز مصر به 
حضرت يوسف عليه السام پيشنهاد پذيرش مسئوليتي در کشور را داد، 
آن حضرت گفت: مرا سرپرست خزائن اين سرزمين قرار ده، چرا که هم 
توانايي حفظ سرمايه ملي را دارم و هم علم ازم براي آن را.وي ادامه داد: 
همچنين وقتي يکي از دو دختران شعيب عليه السام خواست پيشنهاد 
استخدام حضرت موسي عليه السام را به پدر خويش بدهد، همين دو 
استدال را به عنوان دايل توجيهي خويش ارائه داد. دين ما ديني 
است که براي استخدام يک چوپان، احراز قدرت و توانايي و نيز امين 
و متعهد بودن را شرط مي داند؛ چه رسد به مناصب بااتر!وي با بيان 
اينکه هر صاحب منصبي در نظام اسامي امانتي کمرشکن و مسئوليتي 
دشوار بر عهده دارد، گفت: بنابراين صاحب منصبان بايد داراي صفات 
برجسته و آزموده شده اي باشند که اين صفات را مي توان در تخصص 
)علم(، تعهد )عدالت(، و کارآمدي )قدرت( خاصه کرد. اهميت کارآمدي، 
کمتر از تعهد و تخصص نيست و انسان متعهد و متخصصي که قدرت 
اجرايي کردن طرح هاي خود يا الزامات قانوني را نداشته باشد، فاقد 
کفايت ازم براي تصدي مناصب نظام اسامي است و لذا در حديث 
مهمي از امام صادق عليه السام نقل شده است که فرمود: »براي من 
فرقي نمي کند که چيزي يا کاري را به خائن بسپارم، يا به کسي که 
خائن نيست اما قدرت ازم را نداشته و آن را ضايع مي کند.«اسماعيلي 
با اشاره به فرموده امام علي عليه السام که مي فرمايد: »أَيَُها الَناُس، إَِن 

أََحَق الَناِس بَِهَذا اْلَْمِر، أَْقَواُهْم َعلَْيِه َوأَْعلَُمُهْم بَِأْمِر اَلِ فِيِه«؛ اي مردم، 
سزاوارترين کس براي خافت، تواناترين افراد بر اين امر و داناترين شان 
به فرمان خداست، خاطرنشان کرد: ناتواني و ناداني صاحبان قدرت 
موجب عوض شدن جاي اولويت ها و انتخاب زيردستاني مانند خودشان 
و عاقبت منجر به پشت کردن افکار عمومي به آنان مي شود.دانشيار 
دانشگاه تهران در ادامه، نقد کارآمدي صاحب منصبان را يک حق و 
بلکه تکليفي همگاني دانست و گفت: امام  مي گفت: »َحِقي علَيکم 
فالَوفاُء بالَبيَعِة، و الَنصيَحُة في الَمشَهِد و الَمغيِب«؛ اي مردم! حّق من 
بر شما اين است که به بيعت خود وفادار و در حضور و غياب خيرخواه 
من باشيد. »الَنصيَحُة في الَمشَهِد و الَمغيِب« را مي توان به معناي نقد 
علني و غيرعلني هم معنا کرد. اميرالمومنين)ع( از منصوبان خويش نيز 
همين را مي خواست.وي در بيان مثالي از اين سيره اميرالمومنين)ع( 
ادامه داد: براي نمونه »به مالک، والي و استاندار مصر که از طرف امام 
تعيين شده است، مي  نويسند: ... به مردم جرأت و شهامت بده، ميدان 
تو  از  را  بيايند حق خودشان  بگذار  کن،  باز  مردم  اعتراض  براي  را 
مطالبه کنند و نترسند؛ چرا بايد مردم از والي و حاکم خودشان ترس 
و رعب داشته باشند؟ بعد مي گويد: من از رسول خدا مکرر شنيدم که 
مي  فرمود: هرگز ملتي به قداست نخواهد رسيد تا آن وقتي که وضع 
آن ملت به حالتي درآيد که ضعفا و ناتوانان حق شان را از اغنيا و اقويا 

بگيرند، بدون آنکه لکنتي به زبان شان بيفتد.«

رئيس کميسيون امينت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: نبايد FATF به موضوع اختافي 
در کشور تبديل شود.حشمت ال فاحت پيشه در گفت و گو با ايسنا با اشاره به صحبت هاي اخير 
 FATF گفت: نبايد ،)FATF( رئيس جمهور درباره مخالفان پيوستن به گروه اقدام ويژه مالي
تبديل به موضوع اختافي در کشور شود.وي افزود: ما تاش کرديم در حرکت اجماعي ايحه 
 الحاق ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم )CFT( به عنوان بخش مهمي از 
41 سوال FATF را با حضور تمامي دستگاه ها و مسئوان مربوطه بررسي کنيم؛ حتي در زمان 
رفع ايرادهاي شوراي نگهبان هم اين روال را در پيش گرفتيم.وي افزود: اعتقادم بر آن است که 
بخش اعظمي از منتقدان به CFT و FATF کساني هستند که ديد واقع گرايانه دارند. کما 
اين که نگاه هاي توام با انتقاد نسبت به FATF بعد از برجام جدي تر شد، چون حق ايراني ها به 
صورت آشکار در برجام ناديده گرفته شد. برجام از معدود توافقات بين المللي ايران بعد از انقاب 

بود که با بازيگران مختلف و در راس آن آمريکا منعقد گرديد.وي افزود: آمريکا در برجام نشان 
داد که اعتماد به اين کشور نتيجه ازم را نداد. آمريکا کارشکني کرد و از طرف ديگر کشورهاي 
ديگر به خصوص اروپايي ها هم به تنهايي نتوانستند کاري انجام دهند، همه اين روند باعث شد 
که ما حق شرط هاي قوي را در CFT لحاظ کنيم.وي افزود: براين اساس دليلي ندارد موضوعي 
که داراي راهکار قانون گذاري است تبديل به امر اختافي شود رئيس جمهور هم نبايد در قبال 
اين مسائل وارد فضاي اختافي شود و به گونه تحقيرآميز با منتقدان رفتار کند. منتقدان نظرات 
خاص خود را دارند که بايد آنها را قانع کرد نه اينکه با آنها با تحقير صحبت کرد.وي ادامه داد: 
منتقدان FATF تجربه برجام را در مقابل خود دارند که ايران تعديل ها و تاخيرهايي در برنامه 
 FATF هسته اي اش را انجام داد، اما به حقوق خود نرسيد، لذا منتقدان دغدغه اي نسبت به

داشته که در اين شرايط بايد فارغ از فضاي تقابلي به صورت اجماعي کار را پيش ببريم.

جليلي:
علت دشمني استکبار، پيشرفت هاي ايران است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: علت دشمني 
استکبار پيشرفت هاي ايران است.به گزارش خبرگزاري 
مهر، سعيد جليلي در مراسم افتتاحيه دوره تربيت 
مربي راويان پيشرفت انقابي، اظهار داشت: هدف از 
افتتاح اين دوره، تربيت راويان جهت تشريح جايگاه هاي 
موفق جهاني جمهوري اسامي ايران با رتبه زير ۲۰ و 
يا نزديک به ۲۰، در بيش از صد عنوان مختلف از نگاه 
موسسات بين المللي سنجش آمار است.وي گفت: علت 
دشمني استکبار و نگراني آنها مربوط به پيشرفت ايران 
در زمينه هاي مختلف است. در آن تقابلي که بين ما و 
دشمنان ما و کساني که از ابتداي انقاب در مقام مقابله 
با انقاب اسامي قرار گرفتند، يک سؤال مهمي مطرح 
مي شود که چرا اينها با همه توان اينطور پاي کار مقابله 
با انقاب اسامي آمدند؟ اين يک سؤال مهم است. به 
نظر من چنين جمع هايي نبايد از کنار اين سؤال به 
راحتي عبور کنند.جليلي با تاکيد بر اينکه چرا نتوانستند 
با زور، زر و تزوير به اهداف نامشروع خود در رابطه با 

ملت ما دست يابند؟ اين سوالي است که جوان ايراني 
بايد از خود بپرسد و از پاسخ آن قانع شود خاطر نشان 
کرد: اينکه شما بر روي موفقيت هاي چهل سال گذشته  
جمهوري اسامي ايران که ديگران نيز به آن اعتراف دارند، 
متمرکز شديد، بسيار با اهميت است. چراکه مي تواند 
به جوان ايراني کمک کند تا به پاسخ قانع کننده در 
رابطه با علت دشمني هاي استکبار و لزوم مقاومت در 
برابر آنها برسد.وي تصريح کرد: راهبردهاي چهل سال 
گذشته رژيم آمريکا را زياد مي بينيد؛ از تغيير رژيم تا 
تغيير رفتار. اسم اين استراتژي ها معلوم است؛ اما يک 
استراتژي يا راهبرد اساسي هم دارند که به آن کمتر 
توجه مي شود. آنها خودشان هم آن را اعام نمي کنند 
اما با تمام توان به اعمال آن مي پردازند که همان راهبرد 
پوشاندن موفقيت هاي جمهوري اسامي ايران است.

جليلي بيان کرد: تمام تاش دشمن اينست که هم 
شکست هاي پي در پي خود در مهار انقاب اسامي 
را بپوشاند و هم مانع نمايش موفقيت هاي جمهوري 

اسامي شود. او دست به کفر مي زند، مي پوشاند، تحقير 
و يا انکار مي کند.وي گفت: کفر يعني پوشاندن. شکل 
اعامش اين است که شما حضرت حق متعال را نبيني 
و بپوشاني. يعني هر حقيقتي را که مطلوبشان نيست، 
بخواهند آن را بپوشانند. امروز تمام راهبرد آنها اين است 
که اگر آنها در اين مبارزه موفقيتي به دست نياوردند، 

حداقل موفقيت هاي شما را بپوشانند. در نظام سلطه 
که اينها خودشان را فعال مايشاء و قدرت مايشاء معرفي 
مي کردند نمي توانند بپذيرند کسي در برابر آنها بايستد، 
مقاومت کند و پيشرفت نيز بکند؛ هم شکست پذيري 
آن ها را نشان مي دهد و هم امکان پيشرفت بدون آن ها 

و در مبارزه با آنها را نشان دهد.

گفت وگو
افقهيدرگفتوگوبارسالت:

رهبري با اشراف اطاعاتي به جريان هاي 
سياسي منحرف هشدار دادند 

يک کارشناس مسائل سياسي گفت: مقام معظم رهبري با اشراف اطاعاتي و 
راهبرد کامل بر اوضاع مملکت به سه گروه هشدار داده اند، يک جريان هاي 
منحرف و دوم مسئوان تا مسئوليت ها و وظايف خود را به درستي انجام 

دهند و سوم به مردم تا تحت تاثير جنگ رواني دشمن قرار نگيرند.
سيدهادي افقهي در ارائه تحليلي از سخنان مقام معظم رهبري که فرمودند: 
»ممکن است، دشمن براي سال 98 نقشه کشيده باشد«، اظهار کرد: در 
راستاي ادامه توطئه و نقشه هاي خباثت آميز آمريکا و شرکاي اين کشور در 
منطقه غرب آسيا، آخرين حربه آنها بحث فشارهاي احتمالي، تحريم ها و به 
اصطاح خودشان محاصره ايران براي به صفر رساندن صادرات نفت است. 
 يکي ازمهمترين درآمد فروش ناخالص ملي ما فروش نفت است بنابراين 
توقع شان اين است که اين فشارها منجر به عدم توازن اقتصادي و بي عدالتي 
شود. وي ادامه داد: از سوي ديگر مي خواهند بر روي گراني اجناس مانور 
داده و بگويند، اين مسئله قدرت خريد مردم را به حد غيرقابل تحملي کاهش 
داده و در نتيجه به اين واسطه مردم را براي اعتراض به خيابان بکشانند تا 
تظاهرات صنفي و معيشتي شکل بگيرد، بعد ستون پنجمي که کاما با اتاق 
جنگ رواني و عملياتي خارج کشور هماهنگ است، وارد عمل مي شوند و 
فشارهاي سياسي و هنجارشکن مي دهند و اين بار ديگر شعارها حول محور 
معيشت نخواهد بود بلکه سياسي بوده و عليه نظام و مقام معظم رهبري و 
نهادهاي انقابي است. وي تاکيد کرد: اکنون دارند در فضاي مجازي مقدمه 
چيني مي کنند که اين رهبر و نهادهاي انقابي هستند که نمي گذارند ما با 
آمريکا مذاکره کنيم. درحالي که بايد مسائل اقتصادي را با آمريکا حل کنيم. لذا 
 مقام معظم رهبري خيلي واضح و صريح فرمودند، برخي اصناف و جريان هاي 
سياسي فرصت براي دشمن فراهم نکنند. کمتر مقام معظم رهبري تا اين 
حد صريح و رک به برخي از جريان هاي وابسته به غرب هشدار مي دهد، 
مثل جريان هاي ليبرال، ملي مذهبي ها، منافقين، ساواکي ها، بهايي ها و 

سلطنت طلب ها که امروز دست به يکي کرده اند. 
اين کارشناس سياسي تصريح کرد: سناريوي ديگر دشمن، طرح شعارهاي 
 هنجارشکنانه است که منجر به درگيري مي شود تا پروژه شهيدسازي و کشته سازي 
را دنبال کنند در واقع خودشان به ميان مردم مي روند و تعدادي از آنها را 
مي کشند و بعد مي گويند نيروهاي امنيتي آنها را قتل عام کردند. بعد از 
مرحله امنيتي ممکن است برخي گروه هاي تروريستي، آشوب ها و درگيري 
هاي نظامي را در برخي استان هاي مرزي ما ايجاد کنند و ضربه نهايي را 
با حمله نظامي فراگير به ما وارد کنند. وي ادامه داد: مقام معظم رهبري با 
اشراف اطاعاتي و راهبردي کامل بر اوضاع مملکت اين هشدار را دادند و 
از روي احساسات حرفي را مطرح نکرده اند زيرا آمريکا و اعوان و انصارش 
باتوجه به اينکه در سال 97 نتيجه نگرفته اند ممکن است سناريوي خود 
را تغيير دهند. جزئيات سناريوي تازه آنها در سال آينده آشکار مي شود.  
افقهي عنوان کرد: آنها وعده دادند که تابستان 97 تابستان داغي خواهد بود، 
ما شاهد حوادث خيلي داغي نبوديم و حمله هايشان کور بود. جان بولتون 
که مشاور امنيتي ترامپ است، گفت چهلمين سالگرد انقابي در کار نخواهد 
بود و ما با آغاز چهلمين سالگرد در ميدان آزادي جشن خواهيم گرفت. يعني 
منظورشان سرنگوني رژيم بوده است اما درحال حاضر که مي بينند آمال و 
آرزوهايشان برباد رفته ممکن است با يک طرح جديد و اعمال فشار و حمات 
تروريستي، جنگ رواني، دعوت مردم به خيابان ها و آشوب در دانشگاه ها 
بخواهند فضاي مملکت را ناآرام کرده و به اغتشاش بکشانند لذا اين هشدار 
مقام معظم رهبري کاما به جا بود. اين کارشناس سياسي يادآور شد: مقام 
معظم رهبري در سخنراني خود هم به جريان هاي سياسي منحرف و هم 
به مردم و مسئوان هشدار دادند تا حواسشان جمع باشد. مسئوان بايد 
براي مشکات معيشتي مردم فکري کنند و سعي کنند اين مشکات را حل 
 کنند چون 7۰ درصد از نابساماني هاي اقتصادي مربوط به سوء مديريت و 
بي برنامگي بوده، اين مسئله عين بياناتي است که حضرت آقا فرمودند و گفتند 
3۰ درصد مربوط به تحريم ها و 7۰ درصد مربوط به فسادمالي و مافياهاي 

اقتصادي است که در داخل کشور جوان مي دهند. 

خبر
آيتاهجنتي:

انتظار مردم رسيدگي جدي به وضعيت 
آشفته بازار است

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: انتظار مردم رسيدگي جدي به وضعيت 
آشفته بازار است.به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، آيت ال 
با اشاره به مشکات  احمد جنتي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
ناشي از تورم و گراني  کااهاي مورد نياز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه هاي 
مسئول شد و گفت: انتظار به حق مردم رسيدگي جدي به وضعيت آشفته بازار 
است و در شرايط فعلي اين موضوع بايد به عنوان اولويت اصلي همه دستگاه ها 
مورد توجه جدي قرار گيرد.وي همچنين موضوع برخورد با فساد به ويژه مفاسد 
اقتصادي را وظيفه همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائيه در اين 
خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحي و هر دستگاه و نهاد، وظيفه اي همگاني 
 است اما برخورد منحصر به دستگاه قضائي نيست و مي بايست در همه قوا و با 

شکل گيري هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذيرد. 

  رضايي: قانون مبارزه با پولشويي کشور 
نيازمند اصاح است

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: قانون مبارزه با پولشويي کشور نيازمند 
اصاح است.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، محسن 
رضايي در نشست خبري درباره ايحه اصاح قانون پولشويي کشور اظهار کرد: 
بحث ها پيرامون اصاح قانون پولشويي در مجمع تشخيص مصلحت آغاز شده و 
احتمااً يکي دو جلسه مجمع را به خود اختصاص خواهد داد. وي افزود: قانون 
پولشويي حدود 1۰ سال پيش در کشور تصويب و اجرا شده است و در آن شرايط 
هم دولت و مجلس تاش خوبي را پيرامون آن انجام داده اند و تا امروز جمهوري 
اسامي ايران از قانون مبارزه با پولشويي برخوردار بوده و اينکه عده اي گفته اند 
که در ايران قانون مبارزه با پولشويي وجود ندارد، خاف بوده است.دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تأکيد کرد: مجلس و قوه قضائيه بر اساس اين قانون تاکنون 
با پولشويي هاي احتمالي مقابله و ده ها فعاليت را بررسي کردند و طبق همين قانون 
جلوي برخي فعاليت ها را گرفته اند و برخي هم گزارش هايي بوده که براساس تحقيق 
مشخص شده که مشکلي نداشته است.رضايي با بيان اينکه مجلس و دولت بعد از 
1۰ سال مبارزه با پولشويي به اين نتيجه رسيده اند که ضعف هايي در قانون قبل 
وجود دارد، گفت: دولت ايحه اي را براي اصاح قانون تنظيم و به مجلس ارسال 
کرد و ما هم در هيئت عالي نظارت موادي از آن را مغاير سياست هاي کلي نظام 
تشخيص داديم و اين نظرات را به شوراي نگهبان ارسال کرديم.وي در پاسخ به 
سؤال خبرنگاري درباره CFT و تصويب آن اظهار کرد: مصوبه مجلس شوراي 
اسامي در رابطه با ايحه CFT هنوز به مجمع تشخيص مصلحت نيامده است، 
اما مطمئن باشيد مجمع تشخيص مصلحت نظام از منافع مردم و نظام نخواهد 
گذشت و با شجاعت و منطق و با در نظر گرفتن کارشناسي هاي فراوان درباره اين 

لوايح تصميم خواهد گرفت.

 اجراي موفقيت آميز دومين رزمايش سايبري 
در بانک دي

با همت کارشناسان اداره امنيت و شبکه و اداره سايت و سخت افزار معاونت فناوري 
اطاعات و بانکداري الکترونيک، دومين رزمايش سايبري در بانک دي برگزارشد.به 
گزارش اداره روابط عمومي و تبليغات بانک دي؛ محمد علي بخشي زاده، معاون 
فناوري اطاعات و بانکداري الکترونيک بانک دي با اعام اين خبر ،گفت: يکي 
از اصلي ترين حوزه هاي بانکداري الکترونيک، حوزه امنيت مي باشد و امنيت 
سيستم بانکي موجب افزايش رضايتمندي در مشتريان و ارتقاي برند بانک شده 
و حس اعتماد مشتريان به سيستم بانکي را تقويت مي کند.بخشي زاده با بيان 
اين که دومين رزمايش سايبري با هدف پايش متمرکز امنيت انجام شد، افزود: 
در اين رزمايش، با قطع شبکه اينترنت، وضعيت تداوم ارائه سرويس هاي بانکي و 
مالي در شبکه هاي پرداخت شتاب، شاپرک، ساتنا، پايا و... به صورت مستقل از 
 شبکه جهاني اينترنت، مورد ارزيابي قرار گرفت.گفتني است،بانک دي،پيش تر ،
طرح پايش متمرکز امنيت را براي نخستين بار در نظام بانکي کشور در قالب يک 

مانور سه روزه با موفقيت به انجام رسانده بود. 

رئيسشورايشهرتبريزتاکيدکرد:
 بانک شهر پشتوانه طرح هاي توسعه اي 

در کانشهرها
رئيس شوراي شهر تبريز با اشاره به اينکه خدمات بانک شهر در زندگي شهروندان در 
تمامي شهرها ملموس است،گفت: اين بانک پشتوانه طرح هاي توسعه اي درکانشهرها 
و از عوامل ارتقاي سطح زندگي شهري است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي 
بانک شهر،شکور اکبرنژاد با بيان اين مطلب گفت:بانک شهر از جمله بانک هايي است 
که منافع مردم را در همه سطوح مدنظر قرار داده و به همين دليل است که مردم 
از آن استقبال کرده و آن را پذيرفته اند.وي با تاکيد بر اينکه بانک شهر سرمايه 
خود را در راستاي کمک به شهرداري ها و منافع مردم صرف مي کند افزود: يکي از 
دايل گرايش مردم به بانک ها اعتماد به آنهاست که خوشبختانه بانک شهر توانسته 
 است اعتماد عمومي مردم را جلب کند و اميدواريم اين اعتماد هر روز بيشتر شود.

اکبر نژاد با بيان اينکه حضور بانک شهر درنمايشگاه هاي کتاب استاني نيز نشان دهنده 
توجه اين بانک به مردم است ،گفت:هر ملتي که کتاب بخواند به توسعه نزديک تر 
است و حضور بانک شهر و کمک به مقوله کتاب نيز نشان دهنده اين است که اين 
بانک به توسعه کشور اهميت مي دهد و به مسئوليت اجتماعي خود در قبال مردم 
توجه زيادي دارد.رئيس شوراي شهر تبريز با بيان اينکه بانک شهر سرمايه خود را 
درخدمت توسعه شهرها قرار داده است،گفت:با حمايت هاي اين بانک، تحول عظيمي 

درسطح عمران شهرها ايجاد شده است که شايسته قدرداني است.
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باامضاءمتفقتمامياعضاءهيئتمديرههمراهبامهرشرکتمعتبرمي
باشد،سايراوراقومکاتباتعاديباامضايهريکازاعضايهيئتمديره
همراهبامهرشرکتمعتبراستسازمانثبتاسنادواماککشوراداره
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آگهيتغييراتشرکتنوينقطرهگسترمهربامسئوليت
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وعقوداساميباامضائهريکازاعضاءهيئتمديره
ثبت سازمان . باشد مي معتبر شرکت مهر با همراه
اسنادواماککشورادارهثبتشرکتهاوموسسات
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شناسهملي10320669521بهسمتعضوهيئتمديرهوحسيننظريشهريوربهشمارهملي0057737673بهنمايندگي
ازسويشرکتگرجيبيميدلايستبهشناسهملي14007575451بهسمتعضوهيئتمديرهوفرهادتاجيکبهشماره
وملي0065229053)خارجازاعضايهيئتمديرهوسهامداران(بهسمتمديرعاملبرايبقيهمدتتصديهيئتمديره
انتخابگرديدندوحقامضاکليهاسنادواوراقتعهدآورازقبيلچک،سفته،قراردادهاوغيرهباامضاءمديرعاملويکي
ازاعضايهيئتمديرهبامهرشرکتواوراقعاديغيرتعهدآورباامضاءمديرعاملياقائممقاممديرعاملبهتنهاييبا
مهرشرکتاعتبارخواهدداشتحجتالهقليتبارسرپرستادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاريشهرستانهاي
استانتهرانسازمانثبتاسنادواماککشورادارهکلثبتاسنادواماکاستانتهرانمرجعثبتشرکتهاوموسسات

غيرتجاريرباطکريم)317849(

آگهيانتقالشرکترخامسازهيزدسهاميخاصوشناسهملي10840067573
بهموجبنامهشماره16/2184مورخ1396/11/29ادارهثبتاسنادواماک
شهرستانيزدومستندبهصورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخة
مورخ1395/03/02مرکزاصليشرکترخامسازهيزدسهاميخاصبهنشاني
تهران،شهرستانتهران-بخشمرکزي-شهرتهران-شهرکقدس-
خيابانپيروزان-خيابانچهاردهم-پاک-2طبقهزيرزمين-کدپستي:
1466674941انتقاليافتودرادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاري
تحتشماره523237بهثبترسيدهاست.سازمانثبتاسنادواماک

کشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاريتهران)317850(
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باهنر: دولت فعلي، دولت پيرمردهاست
رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: دولت فعلي، دولت 
پيرمردهاست.به گزارش حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، محمدرضا باهنر در ديدار اعضاي شوراي مرکزي 
حزب بيداري اسامي با بيان اينکه همه قبول دارند به لحاظ امنيتي 
و اطاعاتي در غرب آسيا جزء بهترين ها هستيم و کارنامه درخشاني 
داريم، از روند رشد توليد ناخالص داخلي انتقاد کرد و گفت: به اين 
رقم قانع نيستيم. رتبه توليد ناخالص داخلي ما در بين ۲۰۰ کشور، 
زيادي  اشکاات  البته  افزود:  يابيم.وي  ارتقا  بايد  اما  زير ۲۰ است، 
هم وجود دارد. از چالش گرفته تا تهديد، ابربحران و آغاز فروپاشي 
واژه ها عباراتي هستند که بر حسب بينش و نگرش افراد روي شرايط 
حال حاضر کشور گذاشته مي شود، قبول داريم که مشکاتي مانند 
بيکاري و... وجود دارد. اما اينکه بگوييم کاري انجام نشده و قبلي ها 
کاري نکردند را نمي پذيريم.وي با انتقاد از رفتار برخي نمايندگان 
گفت: اين روحيه را در نمايندگان زياد ديديم هر کدام مي آمدند و 
مدعي بودند نمايندگان دوره قبل کاري نکردند. نمايندگان روز هاي 
اول انگيزه باايي دارند، اما بعد چندماه تغيير مي کنند.وي تصريح 
کرد: اکنون غصه دولت و مجلس را مي خورم که مي خواهند بودجه 
سال بعد را ببندند، هر کدام يک طور توصيه و تجويز مي کنند. يک 
چک داريم که همه هم مستحق دريافت هستند. حوزه دفاع، سامت، 

آموزش و پرورش و... همگي بودجه مي خواهند و مملکت بايد اداره 
شود.باهنر با ابراز نگراني از برخي نظرات غير کارشناسي در ارتباط 
با بودجه گفت: مردم گرفتارند دلمان هم مي سوزد، اما آنقدر اين 
بودجه را غيرکارشناسي تقسيم مي کنند و رشد مي دهند که بودجه 
متورم مي شود و مانند کيک پوکي مي شود که به ظاهر ۳ کيلويي 
است، اما روي ترازو که مي گذاريم يک کيلو بيشتر نيست.وي با بيان 
اينکه مسائل مملکت از هشت علت در سه گروه ساختاري، رويکردي، 
عملکردي قرار مي گيرد، گفت: در بعد ساختاري، مجلس را در نظر 
بگيريم که اين موضوع ربطي به اصاح طلبي و اصولگرايي ندارد، 
خاستگاه مجلس اين است که ۲۹۰ نماينده قسم مي خورند حافظ 
منافع ملي باشند در حالي که ۱۰ نفر هم اينگونه نيستند. منافع ملي 
در مجلس صاحب ندارد. در تئوري مي گوييم منافع ملي در راس امور 
است.وي گفت: متاسفانه در مجلس هرکسي طرفدار اهداف خودش 
است يکي معلمان، يکي کارگران و برخي فقط به فکر حوزه انتخابيه 
خودشان هستند، متاسفانه ساختار مجلس اين است که نمايندگان به 
دنبال منافع منطقه اي هستند و هيچ کس به منافع ملي فکر نمي کند.
باهنر با اشاره به تبعات سوء افزايش حقوق کارمندان تصريح کرد: 
دولت قصد دارد حقوق هاي سال بعد را ۲۰ درصد افزايش دهد، اما 
اين موضوع عواقب بدي نيز به دنبال دارد به طوري که از آن سو ۳۰ 

درصد تورم از جيب مردم بيرون مي کشند و متاسفانه اينطور روحيه 
و شجاعتي نيز در بين هيچ کدام از تصميم گيران وجود ندارد که 
بگويد حقوق هاي سال آينده فريز شود.وي با بيان اينکه گروه دوم 
مشکات رويکردي هستند، گفت: رويکرد ما بايد به سمت برخي 
مسائل اصاح شود. طي ۴۰ سال گذشته رضايت کوتاه مدت مردم 
را بر منافع دراز مدت آن ها ترجيح داديم که بايد اين رويکرد تغيير 
کند.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه قبول داريم 
ناکارآمدي و فساد اقتصادي وجود دارد و بايد به مطالبات مردم پاسخ 
دهيم، خاطرنشان کرد: هشت ماه اخير تحقيقاتي انجام داديم که نشان 
مي داد آنچه تبليغ کرديم و در افکار عمومي جاانداخته ايم ۱۰ برابر 
واقعيت هستند.باهنر تصريح کرد: فساد داريم، اما مردم فکر مي کنند 
که همه دزد هستند. ۲۰۰ مدير نجومي بگير پيدا شد و مردم فکر 
مي کنند همه مديران نجومي بگيرند. ناکارآمدي هم که همينطور به 
هرکس مي رسيم مي گويد ناکارآمدي همه جاي مملکت را گرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه با وجود اينکه با دولت روحاني در يک جناح 
نيستم، اما معتقدم نبايد در حق او نامردي کنيم، زيرا او نيز کار کرده 
و در جا هايي موفق بوده و برخي موارد هم نبوده است، گفت: افراط 
و تفريط داريم يکي دولتش دولت پيرمردهاست مثل دولت فعلي و 

يکي هم مي آيد مي گويد مي خواهد همه را جوان کند.

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: شوراي نگهبان نمي تواند از ايرادات CFT چشم پوشي کند.به گزارش 
 FATF خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم عباسعلي کدخدايي در همايش ايران و لوايح چهارگانه
گفت: اگر کشور تصميم مي گيرد که به يک کنوانسيون يا معاهده بين المللي بپيوندد و مصلحت است، 
مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره آن نظر مي دهد.کدخدايي با بيان اينکه ايحه الحاق ايران به 
کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريست يا CFT هنوز بين مجلس و شوراي نگهبان در رفت و 
برگشت است، گفت: پس از ايراداتي که شوراي نگهبان به اين ايحه وارد کرد مجلس به بخشي 
از نظراتش اصرار کرد و چهارشنبه هفته گذشته نيز اولين جلسه براي بررسي CFT را در شوراي 
نگهبان داشتيم. در جلسات آينده هم آن را بررسي و درباره آن اعام نظر خواهيم کرد.وي افزود: ما 
از شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت نظام انتظار داريم که در چارچوب اختياراتشان عمل 
کنند؛ موارد اختافي متعددي وجود دارد که مجلس به مصوبه خود اصرار کرده و سپس به مجمع 

تشخيص مصلحت نظام رفته است به طوري که از ابتداي تشکيل مجمع تشخيص، ۱۳۰ يا ۱۴۰ 
مورد اختافي داشتيم که در نهايت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين و تکليف شده است؛ 
بنابراين چيز جديدي نيست که ايرادات شوراي نگهبان به ايحه CFT سياسي است. ايراداتي که 
به اين مصوبات وارد شده، مانند بسياري ديگر از مصوبات مجلس است.وي به ذکر مثالي از بررسي 
ايحه خاک در شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال مصوبه مربوط به ايحه خاک در 
شوراي نگهبان را داشتيم که به مصوبه مجلس ايراد گرفتيم و مجلس نيز مشغول بررسي و رفع 
ايرادات است. شوراي نگهبان طبق اختيارات قانون اساسي بايد ايرادات را نسبت به مصوبات مجلس 
در حوزه شرع و قانون اساسي مطرح کند و نمي تواند از آنها چشم پوشي کند، اگر چشم پوشي شود 
شما به عنوان شهروندان ايراد مي گيريد که چرا شوراي نگهبان ايرادات مصوبه مجلس را وارد نکرده 

است؛ بنابراين شوراي نگهبان در بيان اين ايرادات تکليف دارد.

سيد نظام الدين موسوي:
 انتخابات تمام شده اما دوقطبي سازي هاي 

روحاني تمام نمي شود
دبيرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: روحاني 
هرگاه قصد دارد پروژه هاي مدنظر خود را پيش ببرد، 
 يک بازي دوقطبي سازي و رقيب هراسي راه مي اندازند.

به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
سيدنظام الدين موسوي در واکنش به سخنان رئيس 
دفتر رئيس جمهور درباره اظهارات حجت ااسام 
والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در دانشگاه شهيد 
بهشتي گفت: آقاي واعظي گفته اند انتخابات در 
ارديبهشت ۹۶ تمام شد و اان ديگر وقت اين 
حرف ها نيست، در حالي که اظهارات رئيسي ربطي 
به انتخابات نداشت و انتقاد به يک رويکرد کان 
تخريبي در حوزه سياسي است که متأسفانه 
سالهاست توسط رئيس جمهور و برخي اطرافيان 
و حاميان ايشان دنبال مي شود.وي تصريح کرد: 
روحاني و حلقه حاميان ايشان چه در دولت يازدهم، 
چه در ايام انتخابات رياست جمهوري و چه در 
همين ماه ها و هفته هاي اخير، هرگاه قصد دارند 
پروژه هاي مدنظر خود را پيش ببرند، يک بازي 

دوقطبي سازي و رقيب هراسي راه مي اندازند و 
تاش مي کنند با ترساندن مردم از طرف مقابل، 
ايده هاي خود را عملياتي کنند.معاون ارتباطات 
و رسانه آستان قدس رضوي با اشاره به ايجاد 
فضاي دوقطبي سنگين در ايام تصويب برجام در 
دولت يازدهم گفت: رئيس جمهور و طيف حامي 
ايشان با حمله شديد به منتقدان برجام آن ها 
را کاسبان تحريم، مخالفان مذاکره و طرفداران 
قطع رابطه با دنيا مي خواندند و مدعي بودند 
که با برجام همه مشکات مردم حل مي شود.
وي افزود: در ايام انتخابات رياست  جمهوري نيز 
شاهد بوديم که همين جريان فضا را به سمت چه 
ادبيات قطبي شده اي منحرف کرد. در حالي که 
آقاي روحاني هيچ ايده مشخص و روشني براي 
اداره کشور ارائه نکرد، صرفاً بر حمله به رقبا با 
ادبيات تخريبي بي سابقه و کذب آلود تمرکز کرد 
که نمونه هاي آن ادعاي ديوارکشي خياباني و 
بروز جنگ با کشورهاي ديگر و افزايش قيمت 

دار تا ۵۰۰۰ تومان بود.موسوي ادامه داد: در 
همين روزهاي اخير هم ماحظه مي شود که 
لوايح  نهايي  تأييد  گرفتن  براي  روحاني  آقاي 
FATF مجدداً متوسل به حربه دوقطبي سازي 

و ديوسازي از رقبا شده و ضمن متهم کردن 
منتقدان اين لوايح به هزينه کردن از جيب ملت، 
ادعا مي کند با تصويب لوايح مذکور کشور را ۲۰ 
درصد ارزان تر اداره مي کند؛ يعني همان وعده هاي 
بي فرجامي که در برجام تحويل ملت داد.وي با 

تأکيد بر اينکه اين روند دوقطبي سازي تخريبي 
آقاي روحاني و تيم ايشان عاوه بر ايجاد شکاف 
در بدنه ملت، دستاوردي عملي جز »خسارت 
محض« براي کشور در پي نداشته است گفت: 
آنچه رئيسي در دانشگاه شهيد بهشتي مورد اشاره 
و نقد قرار داد، اين رويکرد تخريبي بود که نه 
صرفاً در دوره انتخابات بلکه در همه اين ۶ سال 

 

اخير آسيب هاي زيادي به انسجام و وحدت و 
منافع ملي وارد کرده است.

گفت وگو
حجت ااسام حميد رسايي در گفت وگو با رسالت:
شالوده دولت بر »ما نمي توانيم« 

شکل گرفته است 
نماينده مردم تهران در دوره هشتم و نهم مجلس شوراي اسامي گفت: 
شالوده دولت تدبير و اميد بر »ما نمي توانيم« شکل گرفته و بيشترين 
کنوانسيون ها و قراردادهاي بين المللي در اين دولت منعقد شده و همه 

اين ها به ضرر کشور است. 
 »FATF حجت ااسام حميد رسايي با اشاره به اصرار دولت بر »اجراي
اظهار کرد: آقاي روحاني همان مسيري را که در حوزه برجام طي کرده، 
حاا در رابطه با تحميل FATF هم در حال طي کردن است. ايشان 
 در گذشته مشکات اقتصادي را ناشي از نپذيرفتن و امضا نکردن برجام 
مي دانست و حاا مهمترين سوال افکارعمومي اين است که وعده هاي 
دولت در مورد حل مشکات اقتصادي بعد از امضاي برجام چه شد؟ چرا 
محقق نشد؟ وي ادامه داد: اين مسائل نشان مي دهد که برجام تاثيري 
نداشته است. بلکه وضعيت بدتر هم شده يعني ما شاهديم که بعد از امضاي 
برنامه جامع اقدام مشترک در حوزه رونق اقتصادي، رفع چالش ها و بن 
بست هاي پولي و مالي اتفاقي نيفتاده و وضعيت تورم، اشتغال و آب و 
محيط زيست تفاوتي نکرده است، اين دولت آب خوردن را هم به برجام 
 گره زده بود و اان که شاهد هيچ دستاوردي نيستيم، معلوم مي شود 
ادعاهاي آنان نتيجه عکس داشته است.  اين نماينده مجلس افزود: مسئله 
ديگري که بايد مطرح کرد، اين است که آقايان سال FATF ۹۵ را بدون 
امنيت ملي  يعني مجلس و شوراي عالي  نظام اسامي  اينکه مجموعه 
اي  مالي مجموعه  اين معاهده  امضا کردند.  باشد،   و رهبري در جريان 
از ۴۱ توصيه است که ۳7 توصيه را از سال ۹۵ تاکنون عمل کردند و 
چهارتوصيه نياز به مصوبه مجلس داشت که رئيس جمهور تاش کرد با 
کمک اريجاني اين چهار مصوبه را از مجلس بگيرد. اين لوايح داراي ماهيت 

استعماري بوده و پرابهام هستند.
اين نماينده سابق مجلس تصريح کرد: يکي از اين لوايح را شوراي نگهبان 
تصويب کرد اما بحث پولشويي، قانون داخلي مبارزه با پولشويي، کنوانسيون 
پالرمو و FATF را اين شورا قبول نکرده و به مجمع رفته اما از آن ۳7 
توصيه اي که آقاي روحاني در طول اين دو سال عمل کرده بايد گزارشي 

ارائه شود تا ببينيم چه گشايشي ايجاد شده است.
به گفته وي پيوستن به اين کنوانسيون هاي استعماري، هيچ حاصلي ندارد 
و آينده اش نامشخص است و به تعبير رهبر انقاب مي دانيم حتي به 
ضررمان است، پس چرا اصرار داريم به اين کنوانسيون ها بپيونديم؟ واقعيت 
اين است که روحاني تمام توان خود را در حوزه سياست خارجي گذاشت 
و تفکري که بر دولت حاکم بوده، اين است که بايد در اين نظم جهاني 
هضم شويم تا مشکاتمان حل شود. براي همين بيشترين کنوانسيون ها 
و قراردادهاي بين المللي در دولت روحاني منعقد شده، متاسفانه ماهيت 
اين کنوانسيون ها و توافق نامه هايي نظير برجام، ۲۰۳۰ و معاهده پاريس 

نه تنها هيچ فايده اي ندارد بلکه مضر است. 
حجت ااسام رسايي ادامه داد: آقايان اراده اي براي استفاده از توان داخلي 
ندارند و در عين حال اعتقادي به اقتصاد مقاومتي هم در دولت وجود ندارد 
چون شالوده دولت تدبير و اميد بر »ما نمي توانيم« شکل گرفته و دنبال 

حل مشکات از طريق راهکارهاي دروني و داخلي نيستند. 
به تازگي حسن روحاني، در نشستي با وزير راه، مسکن و شهرسازي و 
مديران اين وزارتخانه گفته است: »بدون کار کردن با بانک هاي خارجي 
اقتصاد ما ۲۰ درصد گرانتر خواهد شد، بيان مي شود FATF نباشد، به مردم 
بگوييد FATF نباشد چه مي شود. آن کسي که شعار مي دهد، هزينه اش 
را پرداخت کند و آثار شعارش را براي مردم ترجمه کند، مي گويند برجام 
نباشد، خب به مردم بگوييد برجام باشد يا نباشد چه مي شود؟، براي مردم 
ترجمه کنيد. مگر مي شود در دنياي امروز ما با بانک هاي دنيا کار نکنيم؟ 
بعد يک کسي مي آيد و از گوشه اي که نمي دانيم اين تفکر از کجا است 
مردم را تحريک مي کند که اگر اين قرارداد يا کنوانسيون امضا شود يا با 
اين گروه مالي کار کنيم اسام از دست مي رود. کجا اسام از دست مي رود؟ 

کاش تو اسام را مي فهميدي.«  

درباره وظايف ذاتي وزارت خارجه؛
ديپلماسي کوبيدن به در و ديوار؟!

ادامه از صفحه اول
روسيه در سال ۲۰۰۰ با پوتين وارد هزاره سوم شد، قبل از آن که در 
مسکو رؤساي جمهور دمپايي مي پوشيدند چه طور شرق فرقي نکرده 
است؟ يک نفر نيست در وزارت خارجه به آقاي ظريف بگويد "روسيه 
جديد" همان شوروي سابق نيست. اگر قبول داريد نگاه به غرب معني 
نمي دهد، اين چه بساطي بود در برجام بپا کرديد و همه خطوط قرمز 
سياست خارجي جمهوري اسامي را درهم نورديديد و با کريه ترين وزير 

خارجه آمريکا در خيابان هاي لوزان به قدم زدن پرداختيد؟
اگر نگاه به شرق معني نمي دهد، اصا يک گام به جلو برداشتيد و نگاهي 
به آن انداختيد که ببينيد معني مي دهد يا نه؟! در اين باره گفتني ها 

بسيار است،  بماند.
آقاي ظريف براي خروج از بن بست برجام و بن بست در سياست خارجي 

راه هاي بسياري دارد،  ازجمله اينکه؛
۱- وداع با ديپلماسي التماسي

۲- رفتن به سمت ديپلماسي انقابي و ديپلماسي عمومي
۳- اعام توقف اجراي يک  سويه تعهدات برجامي و بازگشت به نقطه 

صفر
۴- نگاه به شرق با اين تعريف که هر آنچه غيرغرب است و فاصله با 

آمريکا دارد
۵- تقويت مقاومت و فشار منطقه اي به آمريکا و رژيم صهيونيستي و 

تحکيم روابط با همسايگان
۶- قطع اميد از اروپا به ويژه سه دولت خبيث انگليس،  آلمان و فرانسه 
کاري  برجام  نقض  در  آمريکا  با  همراهي  و  همزباني  تاکنون جز  که 

نکرده اند.
تعهدآور است و هيچ  به کنوانسيون هاي جهاني که  پيوست  7-عدم 
تعهدي را در قبال تعهدات دولت ايران نمي پذيرد. پنهان سازي مضرات 
بيرون  از جايي  روزي  بااخره يک  ندارد.  فايده اي  کنوانسيون ها  اين 
مي زند. از اين باب سخنان رئيس جمهور در مورد معاهده آب و هوايي 
پاريس شنيدني است. اين حرف ها را بايد قبل از رئيس  جمهور، آقاي 

ظريف مي زد که نزد.
8- يک فکري براي حفظ ارزش پاسپورت ايراني و حيثيت ديپلمات هاي 
ايران صدمه  اين کرامت ملت  از  تا بيش  بکنند  اروپا  به ويژه در  ما 

نخورد.
موارد ياد شده بخشي از وظايف ذاتي وزارت خارجه است. اينکه يک روز 
پس از سخنان رهبري مبني بر اينکه "جريان هاي سياسي به دشمن 
ميدان ندهند"، وزير خارجه مي رود در کنگره يک حزب به اصطاح 
اصاح  طلب، تيشه به ريشه ديپلماسي خارجي مي زند و به منتقدين 
مشفق ناسزا مي گويد، کار درستي نيست و با وظايف ذاتي وزارت خارجه 

جمهوري اسامي نمي  خواند.

 آگهي دعوت به ارزيابي کيفي
 )فراخوان عمومي دوم( تجديد مناقصه شماره :96-20-58

نوبت دوم 
شرکت راه آهن جمهوري اسامي ايران  در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به 
ارزيابي کيفي تامين کنندگان واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به نشاني 
www.setadiran.ir به شرح زير اقدام نمايد . مناقصه گران موظفند براي شرکت درمناقصه نسبت به ثبت نام درسايت مذکور و 
دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند.ازم به ذکراست کليه مراحل برگزاري مناقصه ازفراخوان ارزيابي کيفي تاانتخاب 

برنده ازطريق سايت مزبور انجام مي گردد.    
1. شرح مختصر موضوع مناقصه: خريد  8 دستگاه سرورهاي پردازشي ساختمان مرکزي راه آهن 

2. مدت ومحل انجام قرارداد:  مدت قرارداد بمدت يک ماه بوده و محل تحويل ادارات ستادي راه آهن ميباشد.
3. مهلت دريافت اسناد ارزيابي کيفي  :  حداکثر تا ساعت 15/30روز دو شنبه مورخ 97/9/26
4. مهلت تحويل اسناد ارزيابي کيفي :  حداکثر تا ساعت 15/30روزسه شنبه  مورخ 97/10/11

5. فراخوان ارزيابي کيفي فوق از طريق پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات http:/iets.mporg.ir اطاع رساني مي گردد.
شايان ذکراست دريافت اسناد صرفاً ميبايست ازطريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت) ستاد( صورت پذيرد.    

6. ضمانتنامه شرکت در فرايند ارجاع کار ميبايست داراي سه ماه اعتبار بوده و براي مدت سه ماه نيز قابل تمديد باشد.
7. ارائه گواهينامه رتبه 1 در زمينه » توليد و ارائه رايانه هاي غير Main Frame « الزامي ميباشد.

8.  قيمتها متناسب با کااي ساخت داخل با لحاظ کيفيت ارائه گردد.
9. پس از ارزيابي کيفي ، ازتامين کنندگان واجد شرايط که حداقل امتياز ازم را کسب نموده باشند جهت شرکت در مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آمد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/25

م الف 3318 دت 97/9/25 

وزارت راه وشهرسازي 
  شرکت راه آهن جمهوري اسامي ايران 

)سهامي خاص(

اداره کل تدارکات و پشتيباني راه آهن ج.ا.ا

آگهي مناقصه عمومي - نوبت اول
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين در نظر دارد پروژه  ذيل را براساس شرايط ذکرشده و به شرح مشخصات، اطاعات و جزئيات 

مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانکاران واجد صاحيت واگذار نمايد.

1- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از تاريخ 97/9/25 الي 97/9/29
سايت درگاه  طريق  از  پاکات  بازگشايي  و  مناقصه گران  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  اعم  مناقصه  برگزاري  مراحل  کليه   -2 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
3- آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 97/10/11

4- تاريخ جلسه بازگشايي پاکات پيشنهاد قيمت در روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 راس ساعت 11 صبح مي باشد.
5- ارسال پاکت الف )اصل تضامين شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين - اداره حراست الزامي است.

6- ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطاع پيمانکاران خواهد رسيد.
7- جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 33659499-028 و يا به آدرس قزوين - چهارصد دستگاه - انتهاي بلوار حکيم اداره کل راهداري 

و حمل و نقل جاده اي استان قزوين اداره پيمان و رسيدگي مراجعه نمايند.
8- اطاعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir( در استان قزوين 02833241067 و مرکز تماس 02127313131 مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/26

خ ش: 97/9/25

نوع مناقصهشماره مناقصهصاحيت مورد نيازمبلغ تضمين )ريال(مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهرديف

اجاره دستگاه و ماشين آات به منظور انجام عمليات راهداري 1
و نگهداري آزادراه قزوين - رشت

تجديد يك  مرحله اي200971316000075رتبه 5 راه و ترابري11/056/000/000560/000/000

اجاره دستگاه و ماشين آات به منظور انجام عمليات راهداري 2
و نگهداري آزادراه قزوين - زنجان

تجديد يك  مرحله اي200971316000076رتبه 5 راه و ترابري10/544/000/000530/000/000

ايمن سازي ابتداي گاردريل ها با اولويت بالي شكل کردن و 3
ايمن سازي ناحيه انتقالي پل ها

تجديد يك  مرحله اي200971316000077رتبه 5 راه و ترابري5/291/198/113270/000/000

تجديد يك  مرحله اي200971316000078رتبه 5 راه و ترابري11/445/734/515580/000/000اجراي حصار برفگير محور تاکستان - اقباليه4

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي، تبديل وکيوم باتوم و تهيه
 واجراي ايزوگام )عايق رطوبتي( جهت مدارس سطح استان قزوين 

اداره کل نوسازي مدارس استان قزوين در نظر دارد براساس قانون برگزاري مناقصات و آئين نامه هاي مربوطه و در راستاي 
اجراي بند )هـ( تبصره )1( قانون بودجه سال 1397 موضوع اختصاص سهميه قير رايگان براي وزارت آموزش و پرورش )سازمان 
نوسازي مدارس کشور( ويژه مدارس، نسبت به تبديل وکيوم باتوم و تهيه و اجراي ايزوگام )عايق رطوبتي( جهت مدارس سطح 
استان قزوين داراي استاندارد ملي و طبق مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و در قبال تحويل وکيوم باتوم جهت ايزوگام )عايق 

رطوبتي( مدارس استان از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي اقدام نمايد. 
لذا کليه کارخانجات، توليدکنندگان و شرکتهاي فعال واجد صاحيت در اين زمينه مي توانند از تاريخ  1397/9/24 لغايت 1397/9/26 
به سامانه تدارکات دولت الکترونيک دولت )www.setadiran.ir( مراجعه فرمايند. آخرين مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 19 مورخ 

1397/10/6 و تاريخ بازگشايي پاکات 1397/10/8 ساعت 8 صبح و مبلغ تضمين شرکت در مناقصه 135/000/000 ريال مي باشد.
تاريخ انتشار در سامانه 97/9/24

هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
 

تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/24
تاريخ انتشار نوبت دوم 97/9/25

خ ش 97/9/24

مبلغ تضمين شرکت مبلغ برآورد )ريال(محل اجرا موضوع مناقصه رديف 
در مناقصه

تاريخ بازگشايي 
پاکات 

مدت اجرا )ماه(

تبديل وکيوم باتوم و تهيه و اجراي 1
ايزوگام )عايق رطوبتي( سطح 

مدارس استان قزوين

3 ماه 1397/10/8 135/000/000 2/647/336/626سطح استان 

روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان قزوين 

نوبت دوم

آگهي تغييرات شرکت ساختماني دژ کوچ سهامي خاص به شماره 
ثبت 187 و شناسه ملي 10340009423 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: اساسنامه جديد شرکت مشتمل بر64 ماده و11تبصره تصويب و 
جايگزين اساسنامه قبلي گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

شهرکرد )317738(

آگهي تغييرات شرکت کهکشان سازان ديار آريو برزن سهامي خاص به 
شماره ثبت 3472 و شناسه ملي 14005743707 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شرکت در واحد ثبتي بهبهان به آدرس بخش مرکزي - شهر منصوريه-

منصوريه-کوچه اله-خيابان شهيدمحمدي-پاک -0طبقه همکف-– با 
کدپستي 6367174978 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين 
شرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بهبهان )318024(

آگهي تغييرات شرکت کهکشان سازان ديار آريو برزن سهامي 
به   14005743707 ملي  شناسه  و   3472 ثبت  شماره  به  خاص 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/31 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : نام شرکت به “ دنا گستر شاهرخ “ تغيير 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري بهبهان )318022(

 اصاحيه 
آگهي شرکت عمران شهرجديد هشتگرد

يکشنبه  روز  در  شده  چاپ  آگهي  درخصوص 
مورخ 97/09/18،موارد ذيل بدين شرح اصاح 
مي گردد:شماره آگهي 97-9-17/م و آخرين مهلت 
بارگذاري اسناد در سامانه ستاديران 97/10/10 

مي باشد.

مدرک فارغ التحصيلي اينجانب محمدرضا اصغري زادگان فرزند محمود به شماره 
شناسنامه 551 صادره از دامغان در مقطع کارشناسي رشته حقوق صادره از واحد 
دانشگاهي دامغان با شماره 930005610 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان 
به نشاني دامغان بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسامي واحد 

دامغان کد پستي 39998-36716 اداره دانش آموختگان ارسال نماييد.

مدرک فارغ التحصيلي اينجانب مسعود امينيان فرزند محمدمهدي به شماره 
مهندسي  رشته  کارشناسي  مقطع  در  دامغان  از  صادره  شناسنامه 3086 
کشاورزي علوم و صنايع غذايي صادره از واحد دانشگاهي دامغان به شماره 
89/4696/فا  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان به نشاني دامغان 
بلوار چشمه علي بعد از ميدان سعدي دانشگاه آزاد اسامي واحد دامغان کد 

پستي 39998-36176 اداره دانش آموختگان ارسال نماييد.



»

رئيس کل بانک مرکزي: 
 جلوي پولشويي
 آشکار از طريق 

 چک هاي تضميني را 
گرفتيم

اقتصادي يك شنبه 25 آذر 41397
8 ربيع الثاني 1440-16 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9384

رئيس کل بانک مرکزي بااشاره به محدوديت اخير ايجاد شده در مورد تراکنش کارتي و صدور 
چک هاي تضميني گفت: پولشويي آشکار از طريق چک هاي تضميني و کارت هاي بانکي توسط 
سفته بازان انجام مي شد که خوشبختانه اين روند متوقف شده است.به گزارش تسنيم ،عبدالناصر 
همتي در مراسم رونمايي از سامانه هاي »نهاب«، »سپند«، »مديريت هويت کارت - مهک« و 
»مديريت کارت سوخت« در آستانه بيست و پنجمين سالگرد تاسيس شرکت خدمات انفورماتيک 
ضمن بازديد از مراکز داده و زيرساختهاي فني، با تاکيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت حداکثري 
فناوري هاي نوين براي کنترل بهينه بازار پول و ارز کشور در راستاي پويايي اقتصاد ملي کشور، 
افزود: استفاده از زيرساخت هاي فناورانه براي اعمال سياستهاي نظارتي و کنترلي بانک مرکزي 
توسعه خواهد يافت.رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اقدامات اين بانک در خصوص اعمال 
محدوديت سقف تراکنش روزانه کارتي بر اساس کدملي و صدور چک هاي تضميني صرفا در 

وجه ذينفع، ادامه داد: پولشويي آشکار از طريق چک هاي تضميني و کارت هاي بانکي توسط 
سفته بازان انجام مي شد که خوشبختانه اين روند متوقف شده است. لذا قصد ما جلوگيري از 
سفته بازي و کاهش ارزش پول ملي است و نمي خواهيم محدوديتي در تراکنش هاي روزمره 
و واقعي مردم ايجاد کنيم.در اين مراسم ضمن اعام آماري از عملکرد سامانه »مهک«، مبني 
بر جلوگيري از فعاليت يک ميليون و هفتصد هزار کارت فاقد کد ملي يا هويت نامعتبر از هفته 
گذشته، رئيس کل بانک مرکزي بر پاايش و نظارت دقيق بر هويت مشتريان و نظارت دقيق بر 
مکان و حدود فعاليت پايانه هاي کارتخوان و تراکنش هاي الکترونيکي تاکيد کرد و افزود: هدف 
اصلي بانک مرکزي در راهبري سامانه هاي حاکميتي و سامانه هاي ملي پرداخت و تسويه بايد بر 
اشراف کامل بر روند مبادات و رصد و نظارت دقيق مبتني باشد تا امکان هر گونه سوء استفاده 

از خدمات پرداخت الکترونيک براي فعاليت هاي مخل اقتصادي از ميان برود.

خبر
پس از سه سال پافشاري بر ادعاي صحت واگذاري قبلي؛ 
آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال 

دوباره روانه ميز فروش مي شود
 با آگهي مجدد واگذاري بلوک کنترلي سهام آلومينيوم المهدي 
از سوي سازمان خصوصي سازي بايد پرسيد دليل پافشاري سه 
ساله وزير وقت اقتصاد و ديگر مسئوان بر سر حمايت بي چون 
و چرا از اهليت معدن داري که حتي قادر به پرداخت اقساط خود 
نيست، چه بوده است؟به گزارش فارس،با گذشت حدود سه سال 
از واگذاري بلوک 77/22درصد از سهام کنترلي مجتمع آلومينيوم 
المهدي و طرح هرمزال به يک معدن دار دامغاني، يک بار ديگر 
بزرگ ترين کارخانه توليد کننده شمش آلومينيوم به دليل عدم 
مي شود.محسن  فروش  ميز  روانه  خريدار  سوي  از  اقساط  واريز 
عليمحمدي مالک شرکت فرو آلياژ گنو و سهامدار سه درصدي 
بانک تجارت از طريق شرکت توسعه معادن جنوب است که تا کنون 
بابت 3/83 درصد از کل سهامي که در اواخر اسفند ماه 1394 و با 
وجود هياهوي بسيار به وي واگذار شده توانسته پول دولت را پس 
بدهد.حاا سازمان خصوصي سازي بابت آنچه که وصول مطالبات 
خود از خريدار قبلي توصيف کرده بنا دارد بلوک  73/36 درصدي 
سهام شرکت آلومينيوم المهدي و 100 درصد دارايي هاي طرح 

آلومينيوم هرمزال را روانه ميز فروش نمايد. 
  .

مديرعامل شرکت توانير مطرح کرد؛
 مصرف دو هزار مگاوات برق به واسطه 

کولرهاي گازي غيراستاندارد
مديرعامل شرکت توانير با بيان اينکه ساانه 850 هزار کولرگازي 
وارد کشور مي شود که 70 درصد آن استانداردهاي ازم را ندارد، 
گفت: بر اساس آمار مرکز پژوهش هاي مجلس اين کولرها، هر ساله 
دو هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه مي کنند.محمدحسن 
متولي زاده در گفت وگو با فارس با اشاره به اينکه بر اساس آمار مرکز 
پژوهش هاي مجلس، کولرهاي وارداتي غيراستاندارد هر ساله دو 
هزار مگاوات به مصرف برق کشور اضافه مي کنند، گفت: با توجه 
به ترکيب مصرف برق در کشور، ساانه 23 هزار مگاوات مصرف 
مربوط به بار سرمايشي است و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي 
اسامي اعام کرده ساانه 850 هزار دستگاه کولر گازي وارد کشور 
مي شود که 70 درصد آنها غيراستاندارد است.متولي زاده خاطر نشان 
کرد: اگر مصرف کنندگان کولر گازي در فصل تابستان دماي آن را 
روي 24 درجه تنظيم کنند، حدود 5 هزار مگاوات  مصرف برق در 
کشور کاهش مي يابد که اين امر نياز به فرهنگ سازي دارد.به گفته 
وي، هر ساله با آغاز فصل تابستان و اوج مصرف، وسايل سرمايشي 
موحب رشد مصرف برق در کشور مي شوند.متولي زاده ادامه داد: 
اصاح الگوي مصرف و تعرفه برق از راهکارهاي عملياتي براي کاهش 
مصرف برق است و با توجه  به ميانگين رشد هفت درصدي مصرف 
برق در هر سال با توزيع 100 ميليون امپ کم مصرف يارانه اي 

حدود 27 هزار مگاوات پيک مصرف کاهش يافت. 

رئيس سازمان ملي استاندارد:
 اجازه واردات کااهاي 
غيراستاندارد را نمي دهيم

رئيس سازمان ملي استاندارد ايران، با بيان اينکه کااهاي غيراستاندارد، 
اجازه ورود به کشور را ندارند، گفت: تحريم ما را از نظارت بر اجراي 
ملي  از سازمان  نقل  به  مهر  گزارش  نمي کند.به  منصرف  استانداردها، 
استاندارد ايران، نيره پيروزبخت در حاشيه نشست 1670 اجاسيه خوراک 
و فرآورده هاي کشاورزي گفت: دو سال قبل تفاهمنامه اي ميان سازمان ملي 
استاندارد و وزارت جهاد کشاورزي به امضا رسيد که بر مبناي آن، تدوين 
استانداردها و نظارت بر اجراي استانداردهاي تدوين شده در حوزه محصوات 
 کشاورزي و اقام اساسي، بيش از پيش مدنظر قرار گيرد؛ به خصوص 
اينکه در خصوص خوراک انسان و دام، اين که استانداردها در چه بخش هايي 
بايد تغيير کند، به منزله سخت يا آسان شدن استانداردها نيست، بلکه 
در راستاي منطقي کردن استانداردها است که بايد با توجه به شرايط 
روز دنيا و کشور به آن توجه شود.رئيس سازمان ملي استاندارد ايران 
با بيان اينکه در مورد خوراک دام به ويژه در مورد ذرت و در بخش 
خوراک انسان به ويژه در مورد برنج مباحث مختلفي مطرح شده است، 
افزود: اين اميدواري وجود دارد که با تجديدنظر، استانداردهاي جديد 
مدنظر سازمان ملي استاندارد و وزارت جهاد کشاورزي به منظور کنترل 

و نظارت بيشتر محقق شود. 

وزير جهاد کشاورزي:
خيلي از محصوات غذايي با 

استاندارد اروپايي صادر مي شود
 وزير جهاد کشاورزي گفت: امروز خيلي از محصوات غذايي کشور بر اساس 
اروپايي مي شود.به گزارش صدا  وارد کشور هاي  اروپا  اتحاديه  استاندارد 
وسيما، محمود حجتي در حاشيه جلسه مشترک در خصوص استاندارد 
برخي محصوات خوراکي گفت:دراين جلسه دو مصوبه پيشنهاد شده بود 
که يکي از آن ها در اين جلسه تصويب شد و درباره مصوبه ديگر نياز به 
کار کارشناسي بيشتر وجود دارد.حجتي افزود: اين کار مشترک با سازمان 
ملي استاندارد هم در جهت سامت و سالم سازي محصوات واسطه اي 
و نهاد هايي است که از خارج وارد مي شوند و چه محصوات نهايي که 
در داخل کشور توليد مي شود.وي گفت: اين موضوع با حساسيت ويژه 
پيگيري مي شود تا روز به روز بتوانيم محصوات را سالم تر و قابل تطبيق 
با استاندارد هاي بين المللي توليد کنيم و اگر احتماا نارسايي وجود دارد 
بتوانيم شناسايي و از مدار توليد حذف کنيم.وزير جهاد کشاورزي گفت:: 
 اميدواريم با همکاري همکاران ما در وزارت بهداشت و وزارت صنعت روز به 

روز محصوات سالم تر تحويل شهروندان دهيم. 

با فروش کل اوراق سلف موازي مرغ منجمد رقم خورد؛
 تامين مالي موفق صنعت طيور 

از مسير بورس کاا
توسعه  و  گسترش  شرکت  منجمد  مرغ  استاندارد  موازي  سلف  اوراق 
صنايع بهپرور به ارزشي بيش از 475 ميليارد ريال در حالي از امروز در 
بورس کااي ايران منتشر شد که عرضه اين اوراق با معامله 206 هزار و 
733 قرارداد، با موفقيت انجام شد.به گزارش کاا خبر؛ عرضه اوليه اوراق 
سلف موازي استاندارد مرغ منجمد در حالي با هدف تامين سرمايه در 
گردش شرکت گسترش و توسعه صنايع بهپرور، به تعداد 206 هزار و 
733 قرارداد انجام شد که اين تعداد قرارداد با قيمت پاياني 2 ميليون 
و 297 هزار و 653 ريال در هر قرارداد 20 کيلوگرمي، از طريق شرکت 
کارگزاري پيشگامان بهپرور با موفقيت به فروش رسيد و معامله اين 
تعداد قرارداد ارزشي بيش از 475 ميليارد ريال را رقم زد.گفتني است 
معامات ثانويه اين اوراق از تاريخ 25 آذر ماه 97 تا 24 آذر سال 98 به 
مدت يکسال ادامه خواهد داشت.براساس اطاعيه عرضه، قيمت خريد 
بازارگردان در معامات ثانويه برابر است با قيمت بازار با دامنه مظنه 2 
درصد؛ همچنين بازدهي اين اوراق در سررسيد در دو حالت قابل تبيين 
است. درصورتيکه دارندگان اوراق نسبت به اعمال اختيار فروش خود به 
قيمت 118/5 درصد قيمت پايه عرضه اوليه در سررسيد اوراق اقدام کنند، 
اين اوراق در سررسيد براي سرمايه گذاران بازدهي يکساله حداقل 18/5 
درصدي خواهد داشت. اما درصورتيکه شرکت گسترش و توسعه صنايع 
بهپرور نسبت به اعمال اختيار خريد خود به قيمت 119 درصد قيمت 
پايه در عرضه اوليه در سررسيد اوراق اقدام کند، بازدهي ساانه اوراق 

سلف در سررسيد حداکثر 19 درصد خواهد بود.

مرضيه صاحبي
گاهي خيلي زود دير مي شود، آن هم در شرايطي که 
 اقتصاد طوفان زده است. شايد برخي از سياستگذاري ها 
به رغم اجراي ديرهنگام، همانند نوشدارو و معجزه 
باشند، اما سوال اينجاست که آيا وقتي پاي کاهش 
قدرت خريد کارگران در ميان است، چه نوشدارويي 

مي تواند معجزه کند؟ 
بهتر است پيش از پاسخ به اين پرسش به طرح اين 
مقدمه بپردازيم که نابساماني هاي اقتصادي يک شبه 
بوجود نمي آيند پس يک شبه هم از بين نمي روند،اما 
داريم. حداقل  تصور  قدرت  که  است   چقدر خوب 
توانيم تصور کنيم، غول چراغ جادويي وجود  مي 
دارد که »ديو تحريم« را با تمام قوا از پاي درآورده، 
کمر تورم را شکسته و دستمزدها را واقعي کرده 
است....آن وقت در حساب  بانکي همه ما آنقدر پول 
خواهد بود که هرچه خرج مي کنيم بازهم خيلي 
زود تمام نمي شود. البته اين تصويري که از اقتصاد 
ايران ارائه شد بيش از اندازه آرماني و ايده آل است 
و در قالب همان تصور مي گنجد و بس. از سوي 
ديگر دولت ها به تعبير خودشان غول چراغ جادو 
از دستشان  بخواهند خيلي کارها  اگر  اما  نيستند 
براي کارگرها که سفره هايشان   برمي آيد؛ حداقل 

هر روز کوچکتر مي شود! 
همه مي دانند که کاهش قدرت خريد جان آنان را 
به لب آورده. اين اصطاح »کاهش قدرت خريد« از 
آن طيف اصطاحاتي است که در فرهنگ واژگاني 
اقتصاد ما بسيار تداول و تداوم داشته و از اين رو 
کارگران بيش از ساير گروه ها آن را لمس مي کنند 
و به خوبي مي دانند که تشکيل جلسات شوراي عالي 
کار قرار نيست براي آنان شق القمر کند. اين شورا 
سال گذشته 19/5 درصد حداقل مزد کارگران را 
افزايش داد برهمين اساس پايه حقوق آنان از رقم 
930 هزار تومان به يک ميليون و 111 هزار تومان 
رسيد ولي اين ميزان بازهم گره گشا نبود. مثا آقاي 
»ع-الف« کارگر يک کارخانه است. متاهل و داراي سه 
فرزند، مي گويد: خيلي وقت است که به معناي واقعي 
 کلمه قناعت مي کنيم. با همسرم قرار گذاشته ايم 
ماه،  در  يا  بخوريم.  برنج  بار  يک  هفته  دو  هر  که 
يک بار گوشت مصرف کنيم. حتي با خودمان فکر 
کرديم اگر خيلي دچار تنگنا شديم، از خريد خيلي 
گويد:  مي  کنيم!  مي  نظر  اساسي صرف  کااهاي 
قبا به يک قوطي پنير و نان دلمان خوش بود. مي 
گفتيم هيچ چيز نتوانيم بخوريم، نان و پنير هست. 
حاا از بس همه چيز گران است، همين را هم نمي 

توانيم بخوريم. 
آقاي »ج- دال« هم روايت مشابه اي از زندگي يک 
کارگر در ايران ارائه مي دهد. از اينکه يک سال است 
به پسر 9 ساله اش، قول داده باهم به سينما بروند اما 
براي تامين هزينه هاي اصلي زندگي مانده اند چه برسد 
به اينکه بخواهند با حقوق و مزاياي حداقلي تفريح 
هم بکنند. مي گويد: اان قرض بقال محله را ندارم 
 بدهم. چوب خطم پر شده. ديگر بهم جنس نمي دهد. 
حتي يواشکي وارد خانه مي شوم، تا صاحبخانه مرا 

نبيند و نگويد کو اجاره عقب مانده ات؟ 
علي اصاني، عضو هيئت مديره کانون عالي شوراي 
اسامي کار کشور که با پيچ و خم هاي زندگي کارگران 
آشناست، با بيان تصويري واقعي از دستمزدها و سبد 
هزينه هاي آنان توضيح مي دهد: »ما هر روز شاهد 
افزايش قيمت هستيم؛ وقتي افزايش 19/5 درصدي 
دستمزد اعمال شد گوشت هر کيلو 34 هزار تومان بود 
اما اان به 70 هزار تومان رسيده است؛ اين تفاوت ها را 
کارگر از کجا بايد جبران کند. متأسفانه افزايش 19/5 
درصدي دستمزد کارگران که در پايان سال  96 اعام 
و براي سال 97 اعمال شد، در وضعيت کنوني بازار 
 و باا رفتن چندين مرحله اي نرخ کاا به خصوص 
مواد غذايي چندان پاسخگوي زندگي کارگران نيست. 
قيمت کااهاي ضروري مثل گوشت، برنج، روغن و ... 
در زمان اعام افزايش 19/5 درصدي با زمان فعلي 
تفاوت زيادي کرده و به کاهش قدرت خريد قشر 

کارگر دامن زده است.«
وي به آمارها هم گريزي مي زند و يادآور مي شود: 
»طبق آمار رسمي قدرت خريد مردم به خصوص جامعه 
کارگري بين 34 تا 53 درصد کاهش يافته ومشکات 

زيادي براي خانواده آنها ايجاد کرده است.«
همواره موضوع دستمزد و نحوه گذران زندگي و تامين 
معيشت کارگران تحت الشعاع بايدها و نبايدها قرار گرفته 
 و اين روزها رسانه ها از »کوچکتر شدن 50 درصدي 

سفره کارگران در 7 ماه اخير« و »کم شدن 72 درصدي 
قدرت خريدشان« خبر مي دهند. خبرهايي که به 
زعم تحليلگران اقتصادي بسيار نامبارک است. آنان 
مي خواهند دستمزدها واقعي شود و فعاان کارگري 
هم از اينکه نرخ تورم به عنوان يکي از مولفه هاي 
تعيين مزد به شمار نمي رود، گايه مند هستند. سال 
93 فعاان کارگري مي گفتند، باتوجه به وضعيت 
تورم، حقوق کارگران فقط  کفاف يک هفته تا ده 
روز از زندگي آنان را مي دهد و طبعا در حال حاضر 

شرايط بغرنج تر است!
*دستمزدها در ساير کشورهاي جهان چقدر 

است؟
بازهم گلي به گوشه جمال کشورهايي که بلدند از 
نيروي کار حمايت کنند. تحليل ها و برآيندها نشان 
مي دهد، دستمزد شاغان ايراني ماهانه 90 دار است 
و اين رقم در مقايسه با ساير کشورهاي جهان حداقلي 
 است. گفته مي شود، در کشوري نظير کره جنوبي 
ژاپن  در  يا  و  ساعت   72 کار  نيروي  وري   بهره 
60 ساعت و آلمان 35 ساعت در هفته است و چون 
در ايران اين رقم حدود 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد 
مي شود پس بايد ميزان دستمزدها کمتر باشد اما 
واقعي  تعيين  و  تشويقي  با سياست هاي  بهره وري 
دستمزدها ارتباطي دو سويه دارد. يک نيروي کار و 
يا کارگر در استراليا ساعتي 9/54 دار، کره جنوبي 
5/85 دار، ژاپن 5/57 دار و نيوزيلند 7/55 دار 
دريافتي دارد و البته اين اعداد و ارقام بدون محاسبه 
مزايا و پاداش هاست. اين مقايسه نشان مي دهد 
ميزان پرداختي ميان نيروي کار ايراني با نيروي کار 

خارجي از زمين تا آسمان متفاوت است. 
 ظاهرا قراراست کارگران براي سال 98 حدود 20 درصد 
افزايش حقوق داشته باشند البته اين رقم هنوز قطعي 
نيست اما مي تواند بهانه اي باشد براي تحليل نظام 
تعيين دستمزد کارگران که معموا با قدرت خريد 
آنان و ميزان تورم همخواني ندارد. پرسش اين است 
که ميزان دستمزد واقعي کارگران بايد چقدر باشد 
و اساسا در شرايط فعلي و پيش از پايان سال که 
کارگران براي حداقل هاي زندگي خويش مانده اند 

چه بايد کرد؟ چه نوشدارويي اثرگذار است؟
حسين راغفر استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به اين 
پرسش گفته است: »ميزان دستمزد به متغيرهاي زيادي 
وابسته است و نمي توان با يک رقم عنوان کرد که اين 
مبلغ بهترين حقوق براي کارگران است. در شرايطي 
حقوق  و دستمزد از سوي دولت تعيين مي شود که 
هم کارگر و هم کارفرما خود را قرباني سياست هاي 
اقتصادي دولت ها مي دانند. بنابراين افزايش درآمد 
کارگران نبايد به صورت نقدي باشد بلکه مي تواند 
از طريق حمايت فرزندان کارگران و يا حمايت هاي 

غير نقدي توسط دولت پرداخت شود.«
در همين رابطه احمد حاتمي يزدي از تحليلگران 
مسائل اقتصادي به ما مي گويد: »آقايان مسئول اگر 
بخواهند قدرت خريد جامعه کارگري را حفظ کنند 
بايد به اندازه تورم، دريافتي ها را افزايش دهند. تورم 
هم در حال حاضر حدود 30 درصد است ولي در 
مجموع همه مردم به دليل تورم موجود، تحريم ها 
و تغييراتي که در نرخ ارز ايجاد شده، کم درآمدتر 
شده اند.  بنابراين سطح زندگي همه پايين تر آمده 
از جمله کارگران منتها چون کارگران جزء اقشار 
ضعيف تر جامعه هستند، فشار مضاعفي را متحمل 

مي شوند.«
وي در پاسخ به اين پرسش که راهکار چيست؟ عنوان 
مي کند: »شايد بهتر باشد رقمي ثابت را به اضافه 
 20 درصد افزايش در نظر بگيريم، اين امر منطقي تر 
و معقول تر به نظر مي آيد. آن رقم ثابت، بايد براي 
حقوق هاي 10 ميليون تومان و يک ميليون تومان 

يکسان باشد.« 
وي با اشاره به مانور رسانه ها بر روي مسئله کوچکتر 
شدن 50 درصدي سفره کارگران تاکيد مي کند: 
»اين رقم مبالغه آميز است و شايد حدود 30 درصد 

کوچکتر شده باشد.«
امروزه يافته هاي جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ناظر 
بر اين است که واقعي کردن دستمزد جامعه کارگري 
به دليل سقوط ارزش ريال و رگبار مصيبت گراني کار 
آساني نيست. فارغ از افزايش 20 درصدي حقوق و مزايا 
براي سال 98  در حال حاضر مهمترين دغدغه اين 
است که کارگران در همين ماه هاي منتهي به پايان 
سال دچار تگنا هستند و از مدتها پيش خواستار  ارائه 
راهکاري براي جبران فاصله دستمزد با سبد معيشت 
خود بوده اند.  فرامرز توفيقي، رئيس کميته مزد کانون 
عالي شوراها در اين زمينه گفته است: »بقاي طبقه   
کارگر در خطر است؛ اوضاع از »نامساعد« و حتي 
»وخيم« هم رد شده، براي توصيفش هيچ واژه اي 
پيدا نمي کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده 41 
قانون کار، بايد فکري اساسي به حال اين شرايط کرد؛ 
بگذريم از اين که قانون گذار در ماده 41 نگفته » فقط 
سالي يک بار« فقط تاکيد کرده بر اين که »هر ساله« 
مزد بايد با يک سري خصوصيات افزايش پيدا کند؛ 
پس اين تعبير که فقط سالي يک بار مي تواند مزد 

زياد شود، اصا صحت ندارد.«
شهريورماه امسال علي خدايي، عضو کارگري شوراي 
»از کاهش 48/2 درصدي قدرت خريد  کار  عالي 
دستمزد خبر داده و گفته بود: کارفرمايان و دولتي ها 
اين واقعيت را پذيرفته اند اما براي حل اين مشکل، 
هيچ راهکاري در چنته ندارند  و بايد براي مسئله 
معيشت کارگران مجددا تصميم گيري شود.« برهمين 
اساس شوراي عالي کار 22 آبان ماه امسال برگزار شد 
اما بازهم به اعمال تصميمي قطعي و مشخص براي 
جبران کاهش قدرت خريد کارگران منتج نشد و با 
وجود وعده هاي داده شده، نشست فوق العاده اي در 

اين زمينه برگزار نشده است. 
حاتمي يزدي درباره عدم برگزاري اين نشست فوق 
قدرت  کاهش  جبران  براي  راهي  نيافتن  و  العاده 
پاسخ مي دهد: »ما تحت  اينگونه  کارگران  خريد 
فشار قدرتهاي بزرگ هستيم. ابرقدرتهاي جهان اجازه 
صادرات به ما نمي دهند. بنادر ما را تحريم کرده اند 
و نقل و انتقال وجوه بانکي با مشکل روبه روست و 
وضع تجارت خارجي مان خوب نيست. درآمد نفت 
همواره بيش از 40 تا 50 درصد بودجه را تشکيل 
داده  و در حال حاضر هم وضعيت همين گونه است 
 ما با رکود اقتصادي روبه رو هستيم و در اين شرايط 
نمي توان از کارخانه هايي که در شرف تعطيلي و اخراج 
کارگرانشان هستند، ماليات بيشتري دريافت کرد و 
 به ناچار وابستگي به نفت بيشتر مي شود. از سوي 
 ديگر اروپايي ها به قول و قرارهاي خود عمل نکرده اند 
و معلوم هم نيست عمل کنند و همه اين موارد، 
شرايط را براي احقاق حق و تعيين دستمزد کارگران 

پيچيده و سخت کرده است.«

حميد حاج اسماعيلي کارشناس ارشد بازار کار به ما 
مي گويد: »هر تصميمي در حوزه کارگران به عوامل 
متعددي بستگي دارد و بايد چند موضوع را مدنظر 
قرار داده و ببينيم دولت تا چه اندازه مي تواند شرايط 
اقتصادي که بر جامعه حاکم شده را کنترل کند و تا 
چه زماني ما هر روز شاهد افزايش قيمت ها و نرخ تورم 
هستيم. اگر اين روند فعلي در حوزه اقتصاد بخواهد 
ادامه پيدا کند. ارائه راهکاري براي ارتقاء قدرت خريد 
کارگران ظرف امسال و حتي پيش بيني هايي که 
در ارتباط با افزايش دستمزد آنان براي سال آينده 

صورت گرفته را سخت مي کند.«
دهد،  مي  نشان  ساده  برآورد  يک  حاضر  حال  در 
حدود 80 درصد نرخ گوشت قرمز افزايش داشته و 
به تناسب آن گوشت مرغ 40 تا 50 درصد، گوشت 
 سفيد به صورت صد درصدي، لبنيات  32 درصد و ميوه 
 40 درصد گران تر شده است. با احتساب هزينه هاي 
بخش مسکن که رقمي معادل 150 درصد را به خود 
اختصاص داده، مي توان با يک حساب سرانگشتي 
دريافت، سبد معيشتي که در آستانه شب عيد حدود 
دو ميليون و هفتصد هزار تومان در نظر گرفته شده 
بود حاا با گذشت 9 ماه از سال به بيش از 5 ميليون 
تومان رسيده! البته اين رقم تقريبي و پايين تر از 

واقعيت موجود است. 
حاج اسماعيلي معتقد است: »دولت براي اينکه بتواند 
تصميمات خود را در رابطه با قدرت خريد کارگران 
براي امسال و سال آينده عملياتي کند، بايد تورم را 
مهار کند و دوم اينکه متکي بر ابزار و امکانات داخلي 
 باشد چون اگر بخواهيم براساس وعده هاي خارجي ها 
پيش برويم، تجربه به ما نشان داده که ممکن است 
با شکست روبه رو شود. براي سال آينده هم بودجه 
کشور بايد براساس واقعيت هاي جامعه در نظر گرفته 
شود و منابعي که براي بودجه تعيين مي کنيم با 
مديريت و صرفه جويي جدي همراه باشد. تاکنون 
دولت با نارسايي و ضعف نتوانسته تورم را مديريت 
کند و اين امر در حال حاضر شرايط را براي کارگران 

دشوار کرده است.«
وي در ادامه عنوان مي کند: »طي چهار سال گذشته 
دستمزد کارگران بيش از تورم رسمي اعامي از سوي 
بانک مرکزي و مرکز آمار بوده است ولي به هيچ وجه 
افزايش قدرت خريد کارگران را در پي نداشته. اين 
نشان مي دهد که صرف افزايش دستمزد کفايت ازم 
را براي تامين هزينه هاي زندگي يک خانواده کارگري 
نمي تواند داشته باشد بنابراين ما بايد ساختارهاي 
اساسي اقتصادي را در ايران اصاح کنيم تا همزمان 
با تعيين و افزايش دستمزد بتوانيم تعادل نسبي براي 
زندگي خانواده هاي متوسط در ايران را تامين نماييم. 
اگر امسال بخواهيم قدرت خريد کارگران را ارتقاء 
بدهيم و يا سال آينده 20 درصد افزايش دستمزد 
را تعيين کنيم، کاري پيچيده و دشوار است زيرا اوا 
نرخ تورمي که در حال حاضر در جامعه نهادينه شده 
خيلي فراتر از اين حرفهاست. براساس برآوردهاي 
بانک مرکزي و مرکز آمار در بخش مواد خوراکي که 
نيازهاي اساسي مردم است، بااي 35 درصد رشد 
داشته ايم و در کااهاي لوکس هم شايد تا بيش از 
150 درصد افزايش قيمت اتفاق افتاده باشد. بنابراين 
خيلي از طرح ها براي بهبود وضعيت معيشتي کارگران  
منطقي، علمي و اقتصادي نيست و از سوي ديگر توان 
دولت براي افزايش دستمزدها بيش از اين ميزان هم 

مقدور نيست چون منابع کاما محدود است و هرگونه 
افزايشي، بار رواني و تورمي در جامعه بوجود مي آورد. 
اگر تورم مهار شود، منطقي تر است وگرنه افزايش 
35 درصدي هم کفايت ازم را براي افزايش قدرت 

خريد کارگران و کارمندان ندارد.« 
به نظر مي رسد، يکي از مهمترين دايل کوچک شدن 
سفره کارگران به حاکميت دو نگاه متفاوت نسبت 
به نيروهاي کار بازمي گردد، نگاهي صرفا دولتي و 
يا خصوصي؛ نيروهاي بخش خصوصي که مشمول 
قانون کارند 5 يا 6 برابر مستخدمين دولت هستند. 
در حال حاضر حدود 14 ميليون نيروي کار داريم 
که به صورت رسمي در سازمان تامين اجتماعي ثبت 
شده اند و بيمه پرداخت مي کنند. اين ها در حوزه 
دولت به 2/5 ميليون نفر مي رسند. بعد از انقاب 
قانون کار را تصويب و بخش مشمولين قانون کار 
را به بخش خصوصي وابسته کرديم اما راهکارهاي 
ازم را براي تامين نيازهاي آنان به درستي تعريف 
نکرده ايم و چون دولت تصور مي کند، مسئوليتي 
 به لحاظ بودجه در حوزه نيروي کار ندارد، کارگران 
روز به روز در کشور فقيرتر شده اند و معموا دولت ها 
تعهدي در کشور به لحاظ قانوني و اعتقادي به بحث 
تامين نيازهاي نيروي کار نداشته اند و تنها درباره 
مستخدمين دولتي دغدغه مند بوده اند زيرا بايد تحت 

هر شرايطي بودجه آنها را تامين کنند. 
حاج اسماعيلي بر اين باور است که »عمده نيروي کار 
کشور در بخش خدمات، صنعت و کشاورزي فعاليت 
کرده و مشمولين قانون کارند بنابراين دولت بايد به 
حقوق آنها توجهي جدي داشته باشد و مسئوليت و 
تکليفش را در قبال تامين نيازهاي آنان براساس قانون 
 اساسي افزايش دهد، اگر اين اتفاق بيفتد ما مي توانيم 
با حمايت هايي که دولت از بخش خصوصي و به ويژه 
نيروهاي مشمول قانون کار انجام مي دهد، حقوق 
ها و دستمزدها را طوري افزايش دهيم که در يک 
دوره پنج ساله سطح زندگي کارمندان و کارگران را 

در ايران با يکديگر متعادل کنيم.«
ميثم موسايي از ديگر کارشناسان اقتصادي است که 
تنها راهکار به منظور افزايش قدرت خريد کارگران 
را مهار تورم و در عين حال افزايش دريافتي آنان 
مي داند و به ما مي گويد: »طبق قانون به اندازه نرخ 
تورم بايد ميزان دستمزدها تغيير کند. زمزمه هايي 
مبني برافزايش 20 درصدي دستمزدها براي سال 
98 شنيده مي شود اما اين رقم امسال هم مي تواند 
افزايش پيدا کند. البته اين را هم بايد در نظر داشت 
که نرخ تورم به احتمال زياد بيشتر از 20 درصد است، 
بخشي از کاهش قدرت خريد کارگران با اين افزايش 
20 درصدي دستمزدها جبران مي شود اما بازهم 
موجب ترميم نظام دستمزدها نخواهد بود، برهمين 
اساس ازم است مطالعه اي صورت بگيرد و براساس 
سبد هزينه خانوار کارگري، حقوق ها تعيين شود، 
اين گونه به عدالت نزديکتر است و در عين حال کار 
دقيقي است که مي تواند به جبران کاهش ارزش 

پول بينجامد.«
بي ترديد سبد مصرفي هر قشري مي تواند با قشر ديگر 
متفاوت باشد پس نبايد يکسان نگاه کنيم، افزايش 
يکسان دستمزدها نمي تواند آن اثر هدفمندي که تحت 
 عنوان جبران کاهش قدرت خريد پول است به همراه 
 داشته باشد. به همين علت موسايي پيشنهاد مي دهد 
گروه  با سبد مصرفي هر  متناسب  افزايش حقوق 

اجتماعي باشد. 
را  دستمزدها  افزايش  ها  اينکه خيلي  درباره  وي 
مساوي با افزايش تورم مي دانند، عنوان مي کند: 
کارگران  نوبت  هر وقت  چرا  که  نيست   »مشخص 
و  دارد  وجود  حساسيت  اندازه  اين  شود   مي 
تورم  ايجاد  باعث  دستمزد  افزايش  گويند،   مي 
مي شود. اين همه تاکيد روي اين مسئله عجيب است 
 درحالي که به يکسري از افراد تسهيات خاصي داده 
مي شود. سوء استفاده ها، اختاس ها و فسادها 
روي کاهش ارزش پول ملي و افزايش تورم اثرگذار 
است اما متاسفانه کارگران به حاشيه رانده مي شوند. 
اگر حقوق مديران و نمايندگان و وزرا هم در سطح 
اگر  نبود.  حرفي  آنگاه  شد،  مي  تعيين  کارگران 
مجلس مستقل و ارگان هاي مستقل کارگري وجود 
 داشت، آنگاه صاحب منصبان هم مثل کارگرها حقوق 
کمبود  سر  بر  بحث  حاضر  حال  در  گرفتند.  مي 
درآمدها نيست، بلکه بحث اصلي بر سر اين است 
که کارگر ما نمي تواند حتي حداقل هاي سبد زندگي 

خويش را خريداري کند.«

نگاهي به قدرت خريد کارگران در گفت وگو رسالت با کارشناسان اقتصادي؛

سفره كارگران چيده مي شود

معاون بازرگاني و بهره برداري شرکت راه آهن از 
عضويت راه آهن ايران در اتحاديه راه آهن هاي 
کشورهاي مشترک المنافع )CIS( خبر داد.به گزارش 
خبرگزاري مهر به نقل از راه آهن، بابک احمدي با 
اشاره به اينکه آسيب هاي ناشي از تحريم ها در 
بخش ريلي ناچيز است گفت: بيشترين ثبات در 
تحريم هاي اخير را حمل ونقل ريلي  داشته است 

و با همکاري شرکت هاي خصوصي برنامه هاي 
خوبي در اين بخش شاهد هستيم. وي از عضويت 
راه آهن ايران در اتحاديه راه آهن هاي کشورهاي 
CIS )کشورهاي مستقل مشترک المنافع( خبر 
داد و تصريح کرد: راه آهن جمهوري اسامي ايران 
به تازگي عضو وابسته CIS شده است. در بحث 
مشکات واگن هاي روسي نيز تا چند ماه آينده 
به طور کامل از واگن هاي ايراني براي انتقال بار 
در حوزه بين الملل استفاده خواهيم کرد.معاون 
بازرگاني و بهره برداري شرکت راه آهن گفت: در 
حوزه کشورهاي CIS کاميون وسيله مناسبي براي 
حمل بار نيست و پايه حمل ونقل در اين حوزه 
حمل ونقل ريلي است بر همين اساس بايد در جلب 

و انتقال بار به شبکه ريلي کوشا باشيم.

معاون راه آهن:
ايران عضو اتحاديه راه آهن هاي CIS شد

رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق خبر 
از افزايش 33 درصدي تجارت ايران و عراق در 
 8 ماهه ابتدايي سال داد.به گزارش تسنيم ،

يحيي آل اسحاق رئيس اتاق مشترک بازرگاني 
ايران و عراق نشست مشترک بازرگانان ايران و 
عراق که هم اکنون در محل اتاق بازرگاني ايران 
در حال برگزاري است، اظهار کرد: واقعيت هاي 

همکاري ايران و عراق براي همه مشخص است 
و روابط ما ظرف 8 ماه گذاشته 33 درصد رشد 
داشته است.وي افزود: در اين مدت به اندازه 
تمام سال گذشته روابط ما توسعه يافته است و  
اميدواريم که تا پايان سال بتوانيم در راستاي 
روابطمان 12 تا 13  ميليارد دار صادرات 
بازرگاني  مشترک  اتاق  باشيم.رئيس  داشته 
ايران و عراق ادامه داد: دورنمايي که مسئولين 
جمهوري اسامي ايران و عراق براي تجارت 20 
ميلياردي در نظر گرفته اند غيرواقعي نيست و 
به نظر بنده قابل محقق شدن است.وي افزود: 
تغييراتي که در قوانين و مقررات دو کشور ايران 
و عراق صورت گرفته اميدها را براي توسعه 

روابط بيشتر افزايش مي دهد.

يحيي آل اسحاق:
 تجارت ايران و عراق تا پايان سال به ۱۳ ميليارد دار مي رسد

در حالي شريعتمداري از توزيع سبد حمايتي بين 
کارگران خبر داده است که علي خدايي، نماينده 
کارگران در شوراي عالي کار از عدم توزيع اين 
 بسته بين کارگران خبر داد. به گزارش تسنيم ،

محمدشريعتمداري، وزيررفاه درباره توزيع سبد 
حمايتي گفت: سبد کاا کارگران توزيع و تمام شد 
آموزش و پرورش گرفته است، ديگر وزارتخانه ها 

تک به تک با تاييد ذي حسابان دريافت مي کنند 
و براي تمام مددجويان بهزيستي وکميته امداد و 
پشت نوبتي ها اقدام شد.وزير رفاه گفت: در ادامه 
گروه سوم کساني ديگر مثل رانندگان و کارگران 
ساختماني هستند که حقوق زير 3ميليون دارند 
به تدريج در گروههاي مختلف ساماندهي شدند. 
علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار 
گفت:هيچ کارگري بسته حمايتي دريافت نکرده است. 
در کارخانه اي کار مي کنم که 150 نفر فعاليت دارند 
اما هيچ کدام از آنها بسته حمايتي دريافت نکرده اند. 
به غير از آن از کسي هم نشنيده ام که بسته گرفته 
باشند. خدايي گفت: از آقاي شريعتمداري انتظار داريم 
و منتظر برگزاري شوراي عالي کار براي دستمزد 

هستيم. بسته حمايتي اگر تعلق گيرد.  

نماينده کارگران در شوراي عالي کار:
 هيچ کارگري بسته حمايتي نگرفته است
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مجتمع برکت 
 شهيدحججي، هديه 
  مقام معظم رهبري 

به مردم نجف آباد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مجتمع بزرگ آموزشي فرهنگي برکت شهيدحججي به عنوان هديه  رهبر معظم انقاب به 
مردم شهيدپرور شهرستان نجف آباد با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( 
مورد بهره برداري رسمي قرار گرفت. در جريان سفر دکتر محمد مخبر، رئيس ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( و با حضور استاندار اصفهان، مديرعامل بنياد برکت، اعضاي هيئت 
مديره و معاونان اين بنياد، نماينده  مردم نجف آباد در مجلس شوراي اسامي، امام جمعه  و 
فرماندار نجف آباد، مديرکل آموزش و پرورش استان اصفهان، مقامات لشکري و کشوري، 
خانواده  معزز شهيدحججي و جمعي از خانواده هاي معظم شهداي مدافع حرم، مجتمع 
آموزشي فرهنگي برکت شهيدحججي با ظرفيت پذيرش ۹۰۰ دانش آموز افتتاح شد. رئيس 
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در اين مراسم با گراميداشت ياد و خاطره  شهيد محسن 

حججي، بر مظلوميت شهداي مدافع حرم تأکيد کرد. دکتر محمد مخبر دو ويژگي شاخص 
در شهدا را کليد حل مشکات ذکر کرد و گفت: شهدا از دنيا دل بريده اند و از مرگ هراس 
نداشته اند. وي تصريح کرد: همان طور که رهبر انقاب نيز اشاره داشتند، شهيدحججي 
شهداي مدافع حرم را نمايندگي کرد و چه خوب نماينده اي بود.رئيس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام )ره( ادامه داد: به نام چهار شهيد مدافع حرم ديگر نجف آباد، چهار مدرسه  ديگر 
در اين شهر ساخته مي شود. همچنين يک دبيرستان ۱۲ کاسه به نام شهداي فاطميون 
در نجف آباد بنا خواهد شد. دکتر مخبر با اشاره به فعاليت ها و خدمات ۲۵ گانه ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام )ره( در حوزه هاي مختلف، از جمله توانمندسازي اقتصادي و اشتغالزايي 
در مناطق محروم، اظهار داشت: چهار مرکز تخصصي درمان سرطان را در سطح کشور در 

دست احداث داريم که يکي از اين مراکز در نجف آباد ساخته خواهد شد.

شهرستان

خبر
مدير عامل شرکت گاز استان اردبيل:
 450 هزار مشترک اردبيلي 

از گاز طبيعي استفاده مي کنند
اردبيل-خبرنگاررسالت:

مدير عامل شرکت گاز استان اردبيل گفت: با اجراي پروژه هاي مختلف 
گازرساني بيش از 4۵۰ هزار مشترک گاز طبيعي در استان داريم  که از 
گاز طبيعي استفاده مي کنند.فيروز خدايي در جلسه بررسي راهکارهاي 
صرفه جويي در مصرف گاز در اردبيل اظهار داشت: رعايت دماي رفاه در منازل 
و سازمان ها يکي از مهمترين راهکارهاي صرفه جويي گاز طبيعي است که 
با رعايت نکات بسيار ساده همچون رعايت دماي رفاه بين  ۱8 تا ۲۱ درجه 
سانتيگراد، پوشيدن لباس گرم در فصل زمستان، استفاده از پرده هاي ضخيم 
و وسايل گازسوز استاندارد متناسب با فضاي محيط شاهد کاهش چشمگير 
مصرف گاز طبيعي خواهيم بود.وي با اشاره به بخشنامه هيئت وزيران در 
خصوص مصرف بهينه و ايمن گاز طبيعي توسط تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، 
موسسات و شرکت هاي دولتي، نهادهاي انقاب اسامي و استانداري هاي 
سراسر کشور گفت: از مسئوان ادارات گاز استان انتظار مي رود با تشکيل 
کارگروه هاي کنترل کننده، عاوه بر بازديد از اين مراکز توصيه هاي ازم 
در راستاي کاهش مصرف گاز، رعايت نکات ايمني و تاش براي رعايت 

مفاد اين بخشنامه را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
کاوش دستکندهاي محله ترخوران 

تفرش در دستور کار قرار گرفت
اراک – خبرنگار رسالت:

 طي تفاهمنامه مشترک في مابين اداره کل ميراث فرهنگي استان مرکزي 
و شهرداري تفرش، فاز اجرايي کاوش دستکند هاي تاريخي محله ترخوران 
اين شهر انجام مي گيرد.«به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي، مديرکل  با اعام اين خبر گفت: 
» محله ترخوران يکي از دو محله اصلي شهر تفرش، داراي دستکندهاي 
بي نظيري است که براي روشن شدن ساختار، تاريخ و کيفيت هاي معماري 
شان مي بايست کاوش هاي کارشناسي را تجربه کنند تا نه تنها از گزند 
زمانه در امان بمانند بلکه قسمت هاي تاريک تاريخي آنها نيز روشن 
گردد.«عليرضا ايزدي افزود: » طبق اطاعات اوليه، اين دستکند ها متعلق 
به قرون متاخر اسامي است و داراي داان ها و اتاق هاي تو در توست 
که در صورت عدم کاوش، نگاهداري و اطاع رساني، بي نهايت در دست 
تخريب هاي ناآگاهانه قرار خواهند گرفت چراکه هر گود برداري شهري، 
پروژه هاي عمراني و سيستم هاي فاضاب شهري مي توانند يک خطر 

جدي براي اين دستکند ها محسوب شوند.«

  رئيس شوراي اسامي شهر قزوين خبرداد:
مجتمع کاسپين قزوين؛ بستر مناسبي 

براي سرمايه گذاري خارجي
قزوين-خبرنگاررسالت:  

حکمت اله داودي، رئيس شوراي اسامي شهر قزوين، در نشست مشترک 
با برخي رايزنان و کارشناسان اقتصادي سفارتخانه هاي خارجِي مقيم 
تهران، گفت: قزوين به دليل موقعيت جغرافيايي خود داراي شرايط ويژه 
استراتژيکي است که بستر ارتباط بين پايتخت را با مرکز، غرب و جنوب 
 غرب کشور، فراهم مي کند که ايجاب مي کند، در بخش هاي مختلف 
سرمايه گذاري، از اين موقعيت استفاده کنيم.به گزارش اداره روابط عمومي 
و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ داودي خاطرنشان کرد: موضوعات 
مختلف شهري در دستور کار شوراي پنجم و شهرداري براي سرمايه 
گذاري قرار دارد که از مهم ترين آن ها مي توان به مباحث مربوط به پسماند 
و تبديل آن به کمپوست و انرژي، اشاره کرد.رئيس شوراي اسامي شهر 
 قزوين در پايان تاکيد کرد: مجموعه کاسپين مي تواند بستر خوبي براي 
سرمايه گذاري اقتصادي باشد و اميدواريم در اين بخش نيز شاهد شکل 

گرفتن همکاري هاي موثري باشيم.

عضو شوراي شهر شيراز:
 توسعه حمل و نقل عمومي شيراز 

مورد توجه قرار نگرفته است
شيراز -خبرنگاررسالت:

 عضو شوراي شهر شيراز گفت: توسعه و توجه به حمل و نقل عمومي در 
اولويت شعار انسان محوري شهري بوده که تاکنون عملکرد خاصي در شيراز 
مشاهده نشده است. نواب قائدي  در صحن علني شوراي شهر شيراز با 
اشاره به وضعيت حمل و نقل عمومي در شيراز تاکيد کرد: الگوهاي کنوني 
حمل ونقل در بسياري از شهرها و از جمله شهر شيراز، به دليل اتکاي بيش 
از حد به خودروي شخصي ناپايدار است و اين گونه شهرها از اثرات نامطلوب 
اين الگو که ازدحام، آلودگي و به خطر افتادن سامت شهروندان از جمله 
عوارض آن مي باشد، رنج مي برند.وي ادامه داد: غلبه بر اين مشکات، برنامه اي 
جامع و مدون و اقدامي جدي و عاجل مي طلبد. بر اين اساس، شوراي پنجم 
اسامي شهر شيراز با شعار انسان محوري پا به عرصه نهاد و تمام تاش خود 
را در اين جهت معطوف نمود؛ هر چند که پروژه هاي نيمه تمام گذشته و 
همچنين نگرش خودرو محوري القا يافته در بدنه شهرداري، دستيابي به 

اين هدف متعالي را با تاخير مواجه کرده است.

نماينده ژاپن:
 احياي درياچه اروميه نيازمند 

عزم همگاني است
اروميه – خبرنگاررسالت:

مشاور سياست گذاري دولت ژاپن در مسائل محيط زيست و متخصص پروژه 
جايکا در ايران گفت: احياي درياچه اروميه به عنوان يکي از مشکات اساسي 
محيط زيست ايران به عزم همگاني نياز دارد.، تات سو سينو  در جريان بازديد 
از پروژه استقرار کشاورزي پايدار که از طرح هاي احياي درياچه اروميه در 
مياندوآب است اظهار داشت: کشاورزان و جوامع محلي اهتمام جدي براي 
اجراي اين پروژه دارند اما اين همت بايد همگاني باشد.وي ادامه داد: راهبري 
سازمان هاي دخيل در امر احياي درياچه اروميه مانند سازمان حفاظت محيط 
زيست، جهاد کشاورزي و همچنين طرح حفاظت از تااب هاي ايران نيز در 
خصوص درياچه اروميه قابل تقدير است. مدير جهاد کشاورزي مياندوآب در 
اين بازديد گفت: پروژه همکاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشارکت 
جوامع محلي در استقرار کشاورزي پايدار و حفاظت از تنوع زيستي از جمله 
طرح هاي مهم براي احياي اين زيست بوم به شمار مي رود که از سال 

۱۳۹۳ در ۱۹ روستاي اين شهرستان آغاز شد.

مديرکل راه و شهرسازي ايام:
بزرگ ترين آزادراه ايران و عراق 

اجرايي مي شود
ايام -خبرنگاررسالت:

 مديرکل راه و شهرسازي ايام گفت: بزرگترين آزادراه ايران و عراق 
در آينده اجرايي مي شود.

علي اصغر کاظمي  اظهار داشت: در پي سفر وزير راه و شهرسازي 
نمايندگان مردم، مقدمات  ايام و  استاندار  استان و پيگيري  به 
اتصال استان ايام به شبکه آزاد راهي کشور، از طريق آزاد راه 
اميرالمومنين)ع(که ارتباط دهنده مرکز کشور به استان ايام و از 
آنجا به نجف اشرف است، فراهم شد.وي افزود: اين طرح به لحاظ 
با اهميت بوده و در ادامه آزاد  استراتژيکي و ژئوپليتيکي بسيار 
راه خرم آباد-پل زال و از طريق دهلران به مرز چيات و از آنجا 
 به نجف اشرف منتهي خواهد شد.وي اظهار داشت: اهميت مرز 
بين المللي مهران، مرز چيات دهلران و تردد ساانه بيش از چهار و 
نيم ميليون زائر عتبات عاليات سبب شد تا با نظر مساعد وزير راه و 
شهرسازي مطالعات اوليه اتصال استان به مرکز کشور از طريق آزاد 
راه اميرالمومنين )ع( و آزاد راه خرم آباد- پل زال- دهلران- مرز 
چيات-نجف اشرف و آزادراه کرباي معلي )کرمانشاه-حميل-ايام-

مهران_کربا( توسط اداره کل راه و شهرسازي استان ايام انجام 
شود و با پيگيري مسئوان ارشد استان و اداره کل راه و شهرسازي 
عملياتي شدن آن در دستور کار شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي 

حمل و نقل کشور قرار گرفت.

مديرکل راهداري همدان خبرداد:
 نصب چهار سامانه توزين 

در حال حرکت در محورهاي 
مواصاتي استان همدان

همدان -خبرنگاررسالت:
نصب 4  از  اي همدان  نقل جاده  و  و حمل  راهداري  مديرکل   
سامانه توزين در حال حرکت در محورهاي مواصاتي استان خبر 
داد. مصطفي پناهنده  در بازديد از سامانه هاي هوشمند راهداري 
و حمل و نقل استان که با حضور معاون پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري و جمعي از کارشناسان دو مجموعه برگزار شد، گفت: 
يک سامانه توزين در حال حرکت در محور سنندج و دو سامانه در 
محور تهران)رفت و برگشت( نصب شده و يک سامانه ديگر هم در 
محور ماير در حال نصب است.وي افزود: نصب اين سامانه ها در 
محورهاي پرتردد و به ويژه محورهايي که تردد خودروهاي سنگين 
و نيمه سنگين در آن زياد است، انجام مي شود.پناهنده ادامه داد: 
اين سامانه ها عاوه بر توزين وسائط نقليه عبوري و ثبت تخلفات 
سرعت لحظه اي در محل سامانه با برداشت پاک خودرو، قابليت 
با ساير خودروها را نيز  بارنامه  ثبت تخلفاتي نظير عدم سرعت 
دارند.وي يادآور شد: کاهش اتاف زمان، صرفه جويي سوخت و 
حذف نيروي انساني براي پيشگيري از تردد ناوگان سنگين حامل 

بار اضافي از جمله مزاياي آن است.

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد:
 بررسي مسائل مربوط به قم

  در جلسه آينده شوراي عالي
 معماري و شهرسازي

قم - خبرنگاررسالت:
معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت:  در شوراي 
عالي معماري و شهرسازي کشور موضوعات مربوط به شهر مقدس 
قم مطرح مي شود. محمد سعيد ايزدي  در هشتمين کنفرانس 
بين المللي توسعه پايدار، عمران و بازآفريني شهري که در مرکز 
همايش هاي شهرداري قم برگزار شد، اظهار داشت: اينکه ما به 
شهرها چگونه نگاه کنيم سوالي است که در صورت پاسخ صحيح 
به آن مي توانيم در نظام برنامه ريزي و سياست هاي شهرسازي شاهد 
اتفاقات خوبي باشيم.وي عنوان کرد: اگر شهر را نمود فعاليت هاي 
فرهنگي اجتماعي و اقتصادي بدانيم نگاه ما به شهرها تغيير مي کند.
معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي گفت: در گذشته 
شهرها در مواجهه با بسياري از مسائل و چالش ها، تاب آور بودند و 
در برخورد با نابساماني ها به زودي به شرايط اول باز مي گشتند که 
اين شرايط تا قبل از سال ۱۳۰۰ اينگونه بوده است.وي ادامه داد: 
شهر يک سازمان اجتماعي است و ابتدا بايد نگرش و رويکرد ما به 

شهر عوض شود و مأموريت هاي شهر مورد بازخواني قرار گيرد.

نماينده مردم  گرمي در مجلس:
بقاياي قلعه باستاني »يل سويي« 

 گرمي به سايت گردشگري 
تبديل شود

اردبيل-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم گرمي در مجلس شوراي اسامي خواستار تبديل 
بقاياي کشف شده قلعه باستاني »يل سويي« به سايت گردشگري 
در شهرستان گرمي شد.ميرحمايت ميرزاده در بازديد از عمليات 
نجات بخشي قلعه يل سويي اظهار کرد: با توجه به کاوش هاي 
صورت گرفته يل سويي يکي از جاذبه هاي شهرستان گرمي است 
که مي تواند به سايت گردشگري تبديل شود.وي اضافه کرد: با اتمام 
عمليات نجات بخشي ساختمان هاي مورد استفاده در عمليات احداث 
سد يل سويي نيز مي تواند به محل اسکان گردشگران تبديل شود.

نماينده مردم گرمي در مجلس شوراي اسامي تاکيد کرد: عمليات 
کاوش در قلعه يل سويي پيشرفت مطلوبي داشته و اقدامات ميراث 
فرهنگي استان در پروژه نجات بخشي ستودني است.ميرزاده بيان کرد: 
با توجه به احداث سد در مجاور آثار تاريخي کشف حمام و بناهاي 
تاريخي اقدام ارزشمندي است که در صيانت از تاريخ و فرهنگ اين 
منطقه ماندگار خواهد بود. وي همچنين در خصوص تامين اعتبار 
ازم جهت اتمام عمليات کاوش و نجات بخشي و همچنين تبديل 

قلعه يل سويي به سايت گردشگري قول مساعد داد.

  موقوفه مهرفاطمي مشهد، موقوفه اي
 با۳0 هزار واقف

مشهد-خبرنگاررسالت:
 تاکنون ۲۹ هزار و 8۵ واقف خيرانديش باخريد سهام موقوفه مهر فاطمي در اولين 
موقوفه دسته جمعي بانيت حضرت زهرا)س( مشارکت کردند.حجت ااسام مظلومي، 
مدير موقوفه مهر فاطمي مشهد در گفت وگو باخبرنگار افتخاري روابط عمومي اداره کل 
اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، گفت: تاکنون ۲۹ هزار و 8۵ واقف خيرانديش با 
خريد سهام موقوفه "مهرفاطمي" مشهد در اولين موقوفه دسته جمعي با نيت حضرت 
زهرا)س( مشارکت کردند که از اين تعداد ۱۱ هزار و 4۶۱ نفر از مشهد و ۱۷ هزار 
و ۶۲4 نفراز واقفان شهرهاي ديگر هستند. وي افزود:  تعداد۱۳ هزار و ۲۹۹ نفربانو 
و  ۱4هزار و ۲۳4 نفر آقا جزء واقفان نيک انديش اين موقوفه هستند.حجت ااسام 
مظلومي، تصريح کرد: تعداد ۱۶۳ وقف به نيابت از ائمه اطهار)ع(، ۲۲۱ وقف به نيابت 
از اموات و تعداد ۹۳ وقف به نيابت از شهداي دفاع مقدس و مدافعان حرم توسط واقفان 

خيرانديش انجام شده است.
وي افزود: تاکنون بيشترين سهام اين موقوفه توسط ۲ واقف نيک انديش مشهدي؛ 
يکي با هزار و ۲۰۰ سهم به ارزش ۶۰۰ ميليون ريال و ديگري با تعداد 8۰۰ سهم به 

ارزش 4۰۰ ميليون ريال خريداري و وقف شده است.

 اجراي طرح حمل و نقل گردشگري 
در شهرستان کاشان

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
کاشان از اجراي طرح حمل ونقل گردشگري در شهرستان کاشان از اوايل آذر ماه خبر 
داد. " مهران سرمديان" با اشاره به اهميت موضوع حمل ونقل ، نبود زير ساخت مناسب 
براي ساماندهي اين بخش در سطح منطقه را يکي از اساسي  ترين چالش هاي پيش روي 
توسعه صنعت گردشگري دانست و اعام نمود با اجراي اين طرح تمامي افراد فعال در اين 
حوزه شناسائي شده و در قالب نرم افزار با  هماهنگي دفاتر خدمات مسافرتي وجهانگردي 
به ارائه خدمات ترانسفر مي پردازند.سرمديان،با اشاره به شعار سال "گردشگري و تحول 
الکترونيک" از برگزاري کارگاه آموزشي توجيهي با همکاري کميته گردشگري الکترونيک 
شهرستان و کميسيون گردشگري اتاق بازرگاني شهرستان کاشان با موضوع "گردشگري 
الکترونيک با رويکرد کار آفريني" خبر داد.مسئول گردشگري اداره ميراث فرهنگي صنايع 
دستي و گردشگري شهرستان کاشان نيز در ادامه گفت: در اين کارگاه که در راستاي 
آموزش فعالين گردشگري منطقه شمال استان اصفهان با مباني و مباحث کارآفريني و 
بازاريابي الکترونيک برگزار مي گردد، براي اولين بار به ارائه و عرضه اپليکيشني با موضوع 

حمل و نقل گردشگري نيز پرداخته خواهد شد.

  اهداي مجتمع خيرساز پدر  به مؤسسه خيريه 
۱4 معصوم دامغان  

دامغان-خبرنگاررسالت:
مرحوم  دامغان،  شهرستان  خوشنام  خيران  از  تجليل  آيين  در  پدردامغان  مجتمع   
به موسسه خيريه فرهنگي و مذهبي  ناظميان  غامحسين مرشدي و مرحومه صديقه 
کودکان  از  نگهداري  منظور  به  مجموعه  اين  شد.سند  اهدا  دامغان  )ع(  معصوم   ۱4 
بي سرپرست توسط ورثه مرحوم مرشدي به موسسه واگذار شد.فرماندار دامغان در اين 
بااي شهرستان  از نيت خيرخواهانه خيران دامغان گفت: ظرفيت  آيين ضمن تجليل 
ارزشمند خيران  از حضور  ناشي  اقتصادي  و  اجتماعي، علمي  فرهنگي،  در حوزه هاي 

در اين شهرستان است.
علي اصغر مجد به پشتيباني خيران اشاره کرد و گفت: مشارکت خيران همواره دولت را 
در اجراي برنامه هاي گوناگون کمک مي کند و توجه و عنايت خيران سبب رفع مشکات 
ارزشمند  آثار  به گونه اي است که  اقدام ها و توجه خيران  افزود:  اجتماعي است.وي 
آن ها تا ابد باقي است.فرماندار دامغان تصريح کرد: مشارکت خيران آثار ماندگاري در 
رفع آسيب هاي اجتماعي و معضل هاي فرهنگي جامعه دارد.مدير عامل موسسه ۱4 
معصوم )ع( دامغان نيز گفت: اين موسسه داراي هشت زير مجموعه، ۵۶ نيروي انساني 

دائمي و ۲۲ نيروي انساني پاره وقت است.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي:
سارقان مسلح طافروشي مشهد دستگير شدند

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت: سارقان مسلح 
طافروشي خيابان امامت مشهد با سرعت عمل پليس 
شناسايي و در ۳ عمليات غافلگيرانه و ضربتي در شهرستان 
هاي نيشابور، مشهد و دامغان دستگير شدند. سردار 
محمدکاظم تقوي افزود: در پي وقوع يک فقره سرقت 
نافرجام مسلحانه طافروشي در خيابان امامت مشهد و 
متواري شدن سارقان، شناسايي و دستگيري متهمان 
به صورت ويژه در دستور کار کارآگاهان پليس قرار 
گرفت.وي اظهار داشت: ماموران انتظامي پليس راه 
آهن شهرستان نيشابور با اشراف اطاعاتي و تحقيقات 
به عمل آمده يکي از اين سارقان مسلح را در راه آهن 
اين شهرستان شناسايي و از محل تردد وي مطلع 
شدند. اين مقام ارشد انتظامي اضافه کرد: ماموران پس 
از هماهنگي با مقام قضائي، متهم را در يک عمليات 
ضربتي در حالي که قصد فرار داشت دستگير و در 
بازرسي از وسايل همراه وي يک قبضه اسلحه کلت 

کمري به همراه يک عدد پوکه، ۳ هزار دينار و ۲ عدد 
گوشي نيز کشف کردند.سردار تقوي با اشاره به انجام 
۲ عمليات موفق ديگر توسط کارآگاهان پليس آگاهي 
استان، گفـت: در اين عمليات ها يگان هاي عملياتي 
پليس آگاهي با اشراف اطاعاتي موفق به دستگيري 
يک نفر از متهمان در مشهد و يک نفر ديگر از اين 
متهمان که قصد فرار از استان را داشت در پليس راه 
 جندق دامغان به همراه يک قبضه کلت کمري و

 4 تير جنگي دستگير کردند.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد:
سياست کميته امداد توجه ويژه به نيازمندان است

مديرعامل شرکت گازاستان گلستان خبر داد:
نصب  285 هزار انشعاب گاز در استان  گلستان درآستانه چهل سالگي پيروزي انقاب 

با حضور وزير نيرو؛
طرح تامين آب شرب بندرعباس از سدهاي شميل و نيان افتتاح شد

در چهارمين اجاس استاني نماز؛
مدير درمان تامين اجتماعي کردستان  موفق به کسب عنوان دستگاه شايسته شد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
ما  بويراحمد گفت: سياست  و  کهگيلويه  امداد  کميته  مديرکل 
توجه ويژه به محرومان است و دستگيري از نيازمندان به عنوان 
يک ارزش و کار خداپسندانه اي است که در احکام دين ما بر آن 
بسيار تأکيد شده است.  به گزارش سايت خبري کميته امداد، قباد 
مبشري، در جلسه شوراي اداري لوداب با حضور کارکنان کميته 
امداد گفت: ما امدادگران در يک نهاد اداري کار مي کنيم که با 

ساير ادارات تفاوت دارد و مي طلبد که با روحيه ايثارگري که در 
امدادگران وجود دارد به نيازمندان خدمت کنيم. وي با اشاره به 
اينکه کميته امداد بعد از پيروزي انقاب اسامي به دستور امام 
راحل براي حمايت از نيازمندان تأسيس شد، افزود: سياست ما توجه 
ويژه به محرومان است و بحث دستگيري از نيازمندان به عنوان يک 
ارزش و کار خداپسندانه اي است که در احکام دين ما نيز بسيار بر 
آن تأکيد شده است. مبشري ادامه داد: ما امدادگران کميته امداد 

بايد از اين فرصت و هديه اي که در اختيار ما قرار داده شده در راه 
خدمت رساني بهتر به مردم استفاده کرده و باتمام توان وتاش 
براي رفع نيازمندي هاي فقرا و جامعه هدف خود اقدام کنيم. وي 
با اشاره به اينکه 4۰ درصد مردم منطقه لوداب شهرستان بويراحمد 
تحت حمايت کميته امداد هستند، گفت: بايد با برنامه ريزي اصولي 
و همکاري همه دستگاه هاي اجرايي و خدمت رسان بتوانيم فقر 

ومحروميت را در استان ريشه کن کنيم. 

 گرگان-خبرنگاررسالت:
انشعاب نصب شده استان در سطح   مهندس رحيمي  تعداد 
شهرها و روستاهاي استان را تاکنون  تعداد ۲84 هزار ۹۳۰  
علمک اعام کرد. وي افزود:انشعابات مذکور در بخشهاي مختلف 
خانگي ، تجاري ، صنعتي و اداري در شهرها و روستاهاي استان 

نصب شده است.  رحيمي تصريح کرد:درهمين راستا درسال 
را  انشعاب   ۳۶۵۰ تعداد   گلستان  گازاستان  شرکت   ، جاري 
نصب  نمود که از اين ميزان  ۱۱۶۰  مورد  شهري و ۲4۹۰ 
انشعاب نيز روستايي بود.وي در ادامه گفت:در دولت تدبير و 
انشعاب نصب شده  و 8۹۰   هزار   ۵۱ تعداد  تاکنون  نيز  اميد 

است که از اين تعداد  ۳۹ هزار و ۱۹۰ انشعاب  در روستاها و 
تعداد  ۱۲ هزار و ۷۰۰ مورد نيز در شهرها بوده است. مديرعامل 
شرکت گازاستان گلستان اظهار داشت:روند نصب انشعاب نيز 
ادامه دارد و تاش داريم تا خدمات خود را به نحو  همچنان 

مطلوبي انجام دهيم.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
 مدير عامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان از افتتاح طرح تامين 
آب شرب بندرعباس از سدهاي شميل و نيان با حضور وزير نيرو 
خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي هرمزگان، 
شرب  آب  تامين  پروژه  افتتاح  :با  کرد  عنوان  مايي   هوشنگ 
بندرعباس از سدهاي شميل و نيان، کمبود آب شرب جمعيتي بالغ 
بر ۲۵۰هزارنفردر بندرعباس برطرف مي شود.وي در ادامه بيان کرد: 
جبران بخشي از کمبود آب شرب کانشهر بندرعباس، استحصال 

حدود ۷۰۰ ليتر در ثانيه آب از منابع آبخوان دشت شميل و نشت 
آب سد نيان و جلوگيري از هدر رفت آب حاصل از شبکه وير سد 
نيان از جمله اهداف وضرورت هاي اجراي طرح سدهاي شميل ونيان 
بوده است .اين مقام مسئول تصريح کرد: حفاري، تجهيز و بهره 
 برداري از ۱۳حلقه چاه، تامين لوله، اجراي پوشش و لوله گذاري 
لوله هاي فوادي به طول ۲۰کيلومتر و  قطرهاي ۲۰۰ تا ۹۰۰ 
ميليمتر شامل خطوط جمع آوري و انتقال، لوله گذاري با لوله 
پلي اتيلن به طول 4۵۰ متر و قطر ۲۰۰ ميلي متر به عنوان رئوس 

عمليات اجراي طرح تامين آب شرب بندرعباس از سدهاي شميل 
ونيان است که اين طرح بااعتبار ۲۵۰ميليارد ريال در مدت هفت 
ماه اجراشد.مايي يادآور شد: سد هاي شميل و نيان در استان 
هرمزگان  و درفاصله 8۰ کيلومتري شرق بندرعباس در حد فاصله 
۲۷ درجه 4 دقيقه تا ۲۷ درجه و 4۵ دقيقه عرض شمالي از نصف 
النهار گرينويچ و ۵۶ درجه و ۵8 دقيقه تا ۵۷درجه و ۱۵ دقيقه 
طول شرقي از خط استوا در محدوده باا دست روستاي شميل  

واقع شده است.

سنندج-خبرنگاررسالت:
چهارمين اجاس استاني نماز با عنوان »شيوه ها 
و مهارت هاي دعوت به نماز« در راستاي آشنايي 
با حضور مقامات و  نماز  به  با چگونگي دعوت 
مسئوان ارشد استان ،مديران کل دستگاههاي 
اجرايي و مسئولين ستاد اقامه نماز ادارات در سالن 
اجتماعات شرکت گاز استان کردستان در شهرستان 

اجرايي  دستگاه هاي  از  گرديدو  برگزار  سنندج 
برتر در زمينه اقامه نماز نيز تجليل شد.مديريت 
درمان تامين اجتماعي استان کردستان در اين 
اجاس که در بين 8۰ دستگاه اجرايي استان در 
زمينه توسعه و ترويج فرهنگ اقامه نماز موفق به 
کسب عنوان دستگاه شايسته شد به مهمترين 
اقدامات انجام گرفته از سوي شوراي اقامه نماز 

مديريت درمان کردستان اشاره کردوگفت: تشکيل 
کارگروههاي تخصصي، اجراي دوره هاي آموزشي 
)طرح سامت معنوي (ويژه بيمارستانها و مراکز 
درماني، برگزاري دومين جشنواره عکس نمازي، جزئي 
از مهمترين اقدامات انجام گرفته از سوي شوراي 
اقامه نماز مديريت درمان کردستان مي باشند.دکتر 
هوشنگ فوادي افزود: فراهم نمودن تسهيات 

ازم در مراکز بستري به منظور اقامه نماز بيماران 
و همراهان بيمار در داخل بخش هاي بستري، 
پيگيري برنامه ها و فعاليت هاي توسعه و ترويج 
فرهنگ اقامه نماز ، استانداردسازي نمازخانه ها و 
وضوخانه هاي واحدهاي تابعه، از مهمترين اقدامات 
انجام گرفته از سوي شوراي اقامه نماز مديريت 

درمان کردستان مي باشد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيان در مراسم روز دانشجو: 
دانشجويان افراد اثر گذار و تصميم سازان آينده کشور هستند

معاونت استاندار و فرماندار ساوه:
توجه به مناطق محروم،  مورد تاکيد مسئوان نظام است

ساوه-خبرنگاررسالت:
  سيدعلي آقازاده در بازديد از منطقه حاشيه نشين 
فانوس آباد ساوه اظهار داشت: ۱۱ ميليون نفر 
در کشور در حاشيه شهرها ساکن هستند که 
معموا در کانشهرها زندگي مي کنند وي افزود: 
اين معضل هم مردم و هم شهرداري ها به ويژه 
دستگاه هاي خدمات رسان را دچار مشکل کرده 
و خاص ساوه نيست اما اين معضل در ساوه به 
تهران  به  نزديک  و  استان  بزرگ  عنوان شهر 
بيشتر است. استاندار مرکزي تصريح کرد: ما 
آمديم تا هم از نزديک مشکات را ببينيم و 
با حضور مردم و مسئوان مشکات را بررسي 
کنيم، امکانات در اين مناطق کم است و مردم 
در سختي به سر مي برند.آقازاده بيان کرد: اکنون 

داراي  واقع  شده  تصرف  مورد  که  زمين هايي 
مشکات حقوقي مختلفي هستند که مشکاتي 
را براي دستگاه هاي خدمات رسان ايجاد کرده 
زيرا اين دستگاه ها بايد بر مبناي قوانين و ضوابط 
خدمات رساني کنندوي ادامه داد: تمام تاش 
مسئوان بعد از به وجود آمدن اين شهرک ها 
برطرف کردن نيازهاي ضروري مردم اين مناطق 
است، ضرورت هاي اوليه در اين منطقه وجود 
ندارد، گاز با سختي هاي قانوني سال گذشته به 
اين منطقه آمده است. استاندار مرکزي عنوان 
با همکاري شورا و  تا  کرد: در تاش هستيم 
شهرداري در ساوه و استانداري يک سري از 
مشکات را برطرف کنيم و براي جدول گذاري 

در تامين قير، استانداري کمک مي کند.

فرماندار اسامشهر خواستار شد:
ايجاد نشاط و شادابي جهت بهبود فضاي رواني جامعه

اسامشهر-خبرنگاررسالت:
فرماندار اسامشهر خواستار ايجاد نشاط و شادابي 
در شهرستان جهت بهبود فضاي رواني جامعه شد. 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اسامشهر 
مسعود مرسلپور که در جمع مسئوان انجمن هاي 
دانشجويي دانشگاه پيام نور سخن مي گفت، با 
بيان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به باا 
رفتن ميزان افسردگي در بين افراد جامعه که 
بايد  است،  رواني  اختاات  مهمترين  از  يکي 
کارشناسان امر بويژه جوانان تحصيلکرده و نخبه 
جهت کاهش اين اختال وارد صحنه شوند و 
به بهبود فضاي رواني جامعه کمک کنند.وي 
به تاکيدات صورت گرفته در دين مبين اسام 
بر سرزنده و شاداب بودن جامعه اسامي اشاره 

کرد و گفت: مي توان با حفظ موازين شرعي و 
با اجراي برنامه هاي شاد و متنوع فضاي عمومي 
جامعه را به سمت شادابي سوق داد.مرسلپور به 
 استقبال کم نظير مردم اسامشهر از برنامه هاي

در  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره  فرهنگي  هفته   
برنامه هاي دهه فجر امسال نيز دو مولفه مهم 
اميد به آينده روشن کشور و ايجاد نشاط در 
مردم مورد توجه خواهد بود. وي به پايين بودن 
آستانه تحمل بخشي از شهروندان و نزاع هايي 
که بر اثر خشونت آني در جامعه رخ مي دهد 
اشاره کرد و گفت: ضرورت آسيب شناسي در اين 
حوزه و چاره انديشي براي کاهش خشونت در 
 جامعه احساس مي شود و انجمن هاي دانشجويي 

مي توانند در اين زمينه وارد عمل شوند.
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رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک رئيس دانشگاه 
علوم پزشکي گيان، ضمن گراميداشت ياد 
و خاطره شهداي ۱۶ آذر  گفت: از گذشته 
يک نگاه درمان محور در دانشگاه هاي علوم 
پزشکي شکل گرفته بود که اين نگاه، هزينه هاي 
بسياري را براي دانشگاه ها در پي داشت. در 
حال حاضر عاوه بر مقوله درمان مقوله هاي 
دانشجويي  و  فرهنگي  اجتماعي،  آموزشي، 

است.  دانشگاه  روي  پيش  برنامه هاي  از  نيز 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيان با اشاره به 
شکل گيري ۱۱ تشکل دانشجويي در دانشگاه، 
خاطر نشان کرد: در سال هاي اخير، نگاه خاص 
دانشجويي  فرهنگي  هاي  حوزه  به  دانشگاه 
سبب تشکيل اين تشکل ها شد و هم اکنون 
فرهنگي  هاي مختلف  در حوزه  دانشجويان 
دکتر  هستند.   فعاليت  حال  در  دانشجويي 
وجودي  فلسفه  که  اين  بيان  با  زاده  يوسف 
ها  دانشگاه  در  دانشجويي  فرهنگي  معاونت 
کنار  در  دانشجويان  تا  است  اساس  اين  بر 
آموزش، پرورش نيز پيدا کنند و براي پذيرش 
مسئوليت هاي مختلف اجتماعي آماده شوند، 
گفت: دانشجويان افراد اثر گذار و تصميم سازان 
آينده کشور هستند و اگر اين مهارت ها را 
در دانشگاه فرا نگيرند، قطعاً براي آينده خود 

و جامعه دچار چالش خواهند شد.
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از منابع صندوق امداد وايت 
کهگيلويه و بويراحمد: 

14 ميليارد تومان 
تسهيات قرض الحسنه 

به مددجويان 
پرداخت شد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 14 ميليارد و 617 ميليون تومان تسهيات قرض الحسنه کارگشايي از منابع صندوق قرض الحسنه 
امداد وايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در سال جاري به مددجويان اين نهاد و 
اقشار نيازمند پرداخت شد.  به گزارش سايت خبري کميته امداد، قباد مبشري، مديرکل 
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در بازديد از صندوق قرض الحسنه امداد وايت با 
اشاره به اينکه خودکفايي و توانمندسازي خانوارهاي تحت حمايت يکي از مهم ترين 
اهداف و برنامه هاي اين نهاد است، گفت: صندوق امداد وايت باهدف پرداخت تسهيات 
قرض الحسنه به مددجويان و افراد نيازمند راه اندازي شده است. وي بابيان اينکه از ابتداي 
سال جاري تاکنون 14 ميليارد و 617ميليون تومان تسهيات قرض الحسنه از منابع 
صندوق امداد وايت اين استان پرداخت شده است، تصريح کرد: اين مبلغ به چهار هزار 

و 107نفر از مددجويان و اقشار نيازمند واجد الشرايط اعطاء شده است. مبشري با اشاره 
به اينکه پرداخت تسهيات قرض الحسنه کارگشايي در کنار ساير خدمات اين نهاد يکي 
از اقدامات کميته امداد به منظور رفع مشکات مددجويان و نيازمندان جهت توانمندسازي 
آن هاست، گفت: وام هاي کارگشايي جهت رفع احتياجات ضروري اشخاص از قبيل هزينه هاي 
درمان،ازدواج،تعمير و تأمين مسکن، بدهکاري هاي مالي و کمک هزينه هاي تحصيلي با در 
نظر گرفتن شرايط و توانايي نيازمندان به آن ها پرداخت مي شود. وي بابيان اينکه هزار و 
صد مورد وام قرض الحسنه بااعتبار پنج ميليارد و صد ميليون تومان از منابع کميته امداد 
در بانک قرض الحسنه مهر ايران به نيازمندان پرداخت شده است، گفت: در همين زمينه 
سه هزار و 220 پرونده ديگر در اين بانک در حال آماده  سازي براي پرداخت تسهيات 

قرض الحسنه به متقاضيان معرفي شده اين نهاد است. 

شهرستان

خبر
فرماندارساوه :

 کرسي هاي آزادانديشي دردانشگاه ها
نبايد رنگ و بوي انتخاباتي پيداکند

ساوه-خبرنگاررسالت:
فرماندارساوه گفت: کرسي هاي آزادانديش نبايدرنگ وبوي انتخاباتي 
پيداکندواگرمباحث انتخاباتي هم مطرح مي شوددرراستاي ايجادشورونشاط 
واشتياق حضوردرانتخابات باشدمحمدبهارونددرجلسه کميسيون دانشجويي 
شهرستان ساوه بااشاره به ضرورت استفاده ازافکاروانديشه هاي دانشجويان 
درپيشرفت کشوراظهارداشت:استفاده ازافکاروانديشه هاي دانشجويان 
درپيشرفت وسازندگي کشورامروزيک ضرورت است زيرااين قشرفهيم 
وخاق درطول تاريخ پيشتازوپيشروبوده اندودرآينده نيزبه عنوان آينده 
سازان وافرادتأثيرگذاردرجامعه سهم بسزايي درعمران وآباداني وتوسعه 
کشورخواهندداشت وي افزود: انقاب اسامي ايران مرهون فداکاري 
اقشارمختلف مردم است که نقش دانشجويان ودانش آموزان دراين بين 
پررنگتراست محرک اين انقاب دانشجويان ودانش آموزان بودندکه در 
16آذرماه دردانشگاه تهران عليه سلطه طلبي بيگانگان وسياستهاي 

غلط حکومت طاغوت بپاخاستند.

در  دولت تدبير و اميد انجام شد
جذب نزديک به 148 هزار  مشترک 

گاز در استان گلستان
گرگان-خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت گازاستان گلستان  ازجذب 147  هزار و 975مشترک 
اين  از  افزود:  وي  داد.  خبر  اميد  و  تدبير  دولت  در  استان  در  گاز 
تعداد  و  بوده  شهري  مورد    12 و  هزار   79 حدود  مشترک  تعداد 
68هزار و963مشترک نيز روستايي هستند که در دولتهاي يازدهم و 
دوازدهم به مجموع مشترکين اين شرکت اضافه شدند. مهندس محمد 
رحيم رحيمي تصريح کرد:درهمين راستا با همت و تاش مجموعه 
کارکنان گاز گلستان  درمجموع تاکنون در چهل سالگي پيروزي انقاب 
بالغ بر 559 هزار و 14 مشترک در سطح استان مصرف کنندگان 
گاز طبيعي مي باشند  .مديرعامل شرکت گازاستان گلستان افزود: 
مشترکين گرامي توجه داشته باشند يکي از موارد مهمي که همواره 
به آن  تاکيد مي کنيم رعايت نکات ايمني بوده که در همين جا از 
همه مصرف کنندگان گازطبيعي درخواست مي شود تا موارد ايمني 

را به طور کامل رعايت کنند.

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان:
 نيروي انساني مهم ترين عامل موفقيت 

هر سازمان است
سنندج-خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان در جلسه هيئت رئيسه شرکت 
گاز استان به اهميت نيروي انساني سازمان ها اشاره کردو گفت :نيروي 
انساني هر سازمان، عامل اصلي بهره وري و اثربخشي سازمان هاست چون 
کارکنان زحمتکش هر سازمان باعث ايجاد ارزش افزوده و اثربخش شدن 
سازمان متبوع خود مي گردند. به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان 
کردستان، مهندس احمد فعله گري نيروي انساني را مهم ترين عامل 
موفقيت هر سازمان دانست وافزود: مديرمنابع انساني براي دستيابي 
موفقيت در کل سازمان بايد در تدوين ماموريت، چشم انداز، اهداف و 
برنامه ريزي هاي استراتژيک براي کارکنان سازمان شرکت داشته باشد و 
از آن ها حمايت کند.وي بااشاره به اينکه منابع انساني به عنوان سرمايه 
اصلي سازمان ها هستندو کارکنان در محيط کسب و کار قلب سازمان 
محسوب مي شوند اظهارداشت: کارکنان هر سازمان صف مقدم ارائه 

خدمات به مشتريان و عامل رضايت مندي آنان محسوب مي شوند.

فرمانده نيروي انتظامي بناب خبرداد:
کشف 45 کيلوگرم مواد مخدر در بناب 

بناب- خبرنگاررسالت:
 فرمانده نيروي انتظامي بناب از کشف 45 کيلوگرم مواد مخدر از 
نوع ترياک و دستگيري دو قاچاقچي خبرداد. بر اساس اين گزارش، 
سرهنگ سهراب شفقي در گفت وگويي با خبرنگاران با اعام اين خبر 
افزود: در راستاي تداوم اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي، پاکسازي 
نقاط آلوده شهري و روستايي و کنترل محورهاي مواصاتي، در پي 
دريافت خبري مبني بر فعاليت دو نفر در امر توزيع مواد مخدر موضوع 
در دستور کار پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.وي با 
بيان اينکه دو نفر جهت تحويل مواد مخدر به اين شهرستان وارد شده 
بودند؛ گفت: اين دو نفر به محض ورود به شهرستان شناسايي شده و 
دستگيري اين افراد در دستور کار پليس مبارزه با مواد مخدر و يگان 
امداد شهرستان قرار گرفت.اين افسر انتظامي تصريح کرد: در عمليات 
مشترک با مأموران ويژه مبارزه با مواد مخدر استان آذربايجان شرقي 
متهمان شناسايي و دستگير شدند که در بازرسي از خودروي آن ها 
مقدار 45 کيلوگرم مواد مخدر از نوع ترياک کشف شد.شفقي تأکيد 
کرد: برخورد با سودجويان و مبارزه با قاچاقچيان بصورت مستمر در 
دستور کار پليس قرار دارد، لذا شهروندان در صورت مشاهده هرگونه 
موارد مشکوک مراتب را سريعاً از طريق شماره تلفن 110 به پليس 

اطاع دهند.

به همت مدير گروه عربي دانشگاه شهيد بهشتي صورت گرفت:
انتشارچاپ دوم کتاب فرهنگ جامع 

تطبيقي مثل ها و حکمت ها
شميران – خبرنگار رسالت:

با   " فرهنگ جامع تطبيقي مثل ها و حکمت ها   " چاپ دوم کتاب 
تجديد نظر و اضافات جديد به همت دکتر ابوالفضل رضايي مديرگروه 
عربي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي از سوي 
انتشارات دانشگاه تهران در 670منتشر شد.به گزارش " باشگاه خبرنگاران 
دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي " چاپ اول کتاب "فرهنگ جامع 
دانشگاه  انتشارات  واز سوي   در سال 1389   " مثل ها و حکمت ها 
تهران منتشر شده بود،نويسندگان اين کتاب دکتر ابوالفضل رضايي و 
 دکتر عبدالحسين فقهي هستند.گفتني است، پيش از اين نيز کتابهاي 
" الوجيز في تاريخ اادب العربي" و "دليل المبادي" با موضوع زبان و 
ادبيات عربي به ترتيب از سوي انتشارات جهاد دانشگاهي واحد تهران 
و زوار در فاصله سالهاي 1389 تا 1393 به قلم دکتر رضايي منتشر 

شده است.

فرماندار اسامشهر:
 گرم بودن کانون خانواده ها 

تضمين کننده سامت اجتماعي است
اسامشهر-خبرنگاررسالت:

فرماندار شهرستان اسامشهر گفت: گرم بودن کانون خانواده ها 
تضمين کننده سامت اجتماعي است و باعث کاهش بسياري از 
معضات و آسيب هاي اجتماعي مي شود.مسعود مرسلپور که در 
همايش روز جهاني ايدز که با حضور اعضاي انجمن  اولياء و مربيان 
و رابطان بهداشتي آموزش و پرورش برگزار شد سخن مي گفت، 
افزود: با توجه به پيشرفت علم و دانش، جوامع انساني با مشکات 
و چالشهايي نيز روبه رو خواهند شد که اگر واقعيت ها براي همه 
بيان شود، انسانها در مواجه با آن وحشت نخواهند کرد.وي با بيان 
اينکه براي داشتن جامعه اي سالم و بدور از آسيب هايي همچون 
اعتياد، بي بند و باري و... بايد توجه ويژه اي به روش هاي تربيتي 
در خانواده ها و مدارس داشته باشيم گفت: هر چه افراد از اصول 
و ارزش هاي اخاقي و ديني فاصله بگيرند بيشتر در معرض ابتاء 
به آسيب ها و معضات اجتماعي قرار مي گيرند.فرماندار اسامشهر 
تصريح کرد: در شهرستان اسامشهر ضرورت دارد دستگاه هاي 
مرتبط با امر سامت و بهداشت به عنوان سفيران سامت اطاع 
رساني موثر و دقيق در زمينه آسيب ها علي الخصوص بيماري ايدز 
داشته باشند و نتايج برگزاري اينگونه همايشها در اختيار همگان 
قرار گيرد.مرسلپور ادامه داد: بايد آگاهي ازم در خصوص آسيب 
ها و معضات اجتماعي به خانواده داده شود تا از اين طريق ميزان 

ابتا افراد به آسيب ها کاهش يابد.

جشن روز جهاني معلولين به همت 
سازمان فرهنگي، ورزشي و اجتماعي 

شهرداري رشت برگزار شد
رشت-خبرنگاررسالت:

به گزارش واحد خبر مديريت اجرايي ارتباط با رسانه هاي شهرداري 
رشت، سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت به مناسبت 
روز جهاني معلولين اقدام به برگزاري جشن براي اين قشر از جامعه 
 کرد. هدف از برپايي جشن روز جهاني معلولين نمايش توانمندي هاي 
اين افراد بود.در اين مراسم جمعي از معلوان سطح رشت فعاليت 
هاي فرهنگي و هنري خود را در معرض عموم قرار دادند.نقاشي و 
فروش تابلوهاي نقاشي، سفال هاي دست ساز و فروش گلهاي زينتي 
و خانگي از جمله دستاوردهاي به نمايش گذاشته اين هنرمندان بود.
همچنين در جشن روز جهاني معلولين، برخي از معلوان فرهيخته 
ادبي به شعرخواني، سرود و اجراي موسيقي پرداختند.اين مراسم 
به همت سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت و با 
 مشارکت موسسات خيريه اي همچون شکوفه هاي ياس، دست هاي 
سپيده توانا و کانون ناشنوايان رشت در محوطه اين ارگان مردمي 
برگزار شد.همچنين در اين جنگ مفرح، محمد حسن عاقل منش 
رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسامي شهر رشت، 
اسماعيل حاجي پور رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي 
بهداشت،  کميسيون  رئيس  شيرزاد  فاطمه  رشت،  اسامي شهر 
محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسامي شهر رشت، محمد 
رضا پارسي مدير کل اداره بهزيستي گيان و عليرضا حسني مدير 
عامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت نيز 

حضور داشتند.

دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران مسلمان:
مصوبه  اخير دولت نشان داد که بنزين هاي 

وارداتي استاندارد يورو 4 ندارند
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

دبير کميته محيط زيست انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت: مصوبه  
زيست محيطي اخير دولت با عنوان " آيين نامه فني کنترل و کاهش 
آلودگي هوا موضوع ماده 2 قانون هواي پاک " نشان داد که بخش 
عمده اي از بنزين هاي وارداتي دولت تدبير و اميد فاقد  استاندارد 
يورو 4 هستند.محمد عمراني  در گفت و گو با " پايگاه خبري مياد 
رسالت " با بيان اين مطلب افزود: تصويب نامه شماره  100602 سوم 
مهر ماه 1397 هيئت دولت بار ديگر نشان داد که بخش عمده اي 
از بنزين هاي وارداتي يورو 4 نيستند اين در حالي است که از اولين 
روزهاي روي کار آمدن دولت دوازدهم وزير نفت و رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست مدعي بودند که عامل اصلي آلودگي هواي 
تهران وکانشهرها ، بنزين بي کيفيت توليد پتروشيمي ها بود و بايد 
براي کاهش آلودگي هوا، بنزين يورو 4 وارداتي جايگزين آن شود. 
ولي آنچه توسط پتروشيمي ها توليد مي شد بنزين نبود بلکه ماده 

اي افزودني به بنزين براي کاهش آلودگي آن بود.

 جمع آوري و انتقال تيرهاي برق 
سطح شهر قدس در دستور کار قرار دارد

شهر قدس-خبرنگاررسالت:
شهردار قدس از اجراي پروژه جمع آوري و انتقال تيرهاي برق سطح 
شهر در آينده اي نزديک خبر داد. مسعود مختاري شهردارقدس، با 
بيان اينکه يکي از موضوعات مد نظر شهرداري تسهيل و تسريع در 
تردد شهروندان است، اظهار داشت: در برخي از معابر سطح شهر 
به علت تعريض و آزادسازي اماک معارض، ساماندهي و تخريب 
بافتها و ساختمانهاي قديمي، شاهد تير برقهاي مزاحم در وسط 
خيابانها هستيم که مي بايست نسبت به جابه جايي و انتقال آن 
ها اقدام کرد.وي افزود: تيرهاي برق به جا مانده از بافت قديمي 
و ساختمان هاي تخريب شده و همچنين معابر تعريض شده در 
سطح شهر موجب بروز بي نظمي بصري و اختال در عبور و مرور 
اين تأسيسات و جانمايي و نصب  گرديده است که جابه جايي 
سازه هاي جديد در فواصل معين مي تواند در تسهيل و تسريع 
تردد شهروندان، کاهش و بهبود وضعيت ترافيکي، جلوگيري از 
وقوع حوادث احتمالي، ارتقاي نظم بصري مؤثر باشد.شهردار قدس 
تصريح کرد: به همين منظور اين شهرداري در نظر دارد با برگزاري 
مناقصه عمومي در زمينه جمع آوري و انتقال تير برق ها و انتخاب 
پيمانکار حائز صاحيت، اقدام به جابه جايي و انتقال تيرهاي برق 

از رفيوژ بلوار 45 انقاب به طرفين مسير کند.

توزيع 540 هزار بروشور به همراه قبض گازبها  
در سطح استان مرکزي

اراک – خبرنگار رسالت:
 به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي اين شرکت درراستاي توسعه مسئوليت 
 اجتماعي خود وهمزمان باشروع فصل سردسال،اقدام به توزيع بروشورواطاع رساني 
گسترده در زمينه صرفه جويي واستفاده ايمن ازگاز طبيعي دربين مشترکين گازطبيعي 
درسطح استان مرکزي نموده است.محمدرضا سميعي مديرعامل شرکت گاز استان 
مرکزي در خصوص اين اطاع رساني گفت:با توجه به مصوبه کميته مسئوليت اجتماعي 
شرکت وبا شروع فصل سرد سال و احساس نياز و لزوم اطاع رساني در رعايت صرفه 
جويي و نکات ايمني به مصرف کنندگان گاز طبيعي ، اين شرکت اقدام به تهيه و چاپ 
تعداد 540 هزار بروشور  روي قبوض گازبها مشترکين نموده است که در يک دوره 
کامل در خصوص استفاده صحيح و بهينه از وسايل گازسوز و راهکارهاي جلوگيري از 
خطرات احتمالي گاز طبيعي اطاع رساني مي شود.سميعي هدف از چاپ و توزيع اين 
پيامها  روي قبوض گاز را اطاع رساني گسترده در بين تمامي مشترکين برشمرد و 
در اين رابطه گفت:اين روش از اطاع رساني چندين مزيت دارد اول اينکه در هزينه 

تهيه و چاپ به لحاظ اينکه با قبض گاز چاپ مي شود .

مسابقات فوتسال و  واليبال گراميداشت هفته بسيج  
گازگلستان با مشخص شدن تيم هاي برتر پايان يافت 

گرگان-خبرنگاررسالت:
بين  واليبال  و  فوتسال  مسابقه  دوره  يک  بسيج   هفته  گراميداشت  مناسبت  به 
به گزارش روابط عمومي دراين   . برگزارشد  کارکنان شرکت گازاستان گلستان 
دوره ازمسابقات که با هدف گراميداشت اين ايام حماسي و همچنين تقويت روحيه 
ورزشي، ايجاد نشاط و شادابي براي کارکنان درمحل سالن ورزشي شهيد گرزين 
شرکت برگزارشد  دررشته فوتسال 8 تيم شرکت کردند که درپايان تيم ستاد)1(

باغلبه بر تيم اداره گاز علي آباد مقام اول را از آن خود کرد و تيم ستاد )2( به 
مقام سوم دست يافت.در رشته واليبال  نيز 8 تيم حضور داشتند که درنهايت 
بازي ديدني  حائز مقام اول شود و  ارائه يک  با  اداره گاز آق قا  توانست  تيم 
تيمهاي ستاد )يک( و اداره گاز گرگان )1( به ترتيب دوم و سوم شدند   در مراسم 
اختتاميه اين بازيها که مزنگي فرمانده حوزه بسيج شهيد بهشتي ادارات کل استان  
نيزحضورداشت مهندس رحيمي مديرعامل گاز لستان ضمن گراميداشت هفته 
بسيج  ،از استقبال و انجام منظم اين مسابقات ابراز رضايت نموده و درادامه از 

متوليان برگزاري آن صميمانه تشکرکرد.

حادثه رانندگي در کاشان يک کشته و چهار مجروح 
برجاي گذاشت

کاشان - خبرنگاررسالت: 
رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان گفت: بر 
اثرتصادف  يک دستگاه برليانس با تراکتور و موتورسيکلت در اين منطقه ، يک نفر کشته و 
چهار نفر مصدوم شدند. دکتر حسين رياحي  افزود: اين سانحه رانندگي  در جاده روستايي 
چنار به برزآباد از توابع اين شهرستان رخ داد که در پي آن سه دستگاه آمبوانس از مرکز 
فوريتهاي پزشکي و جمعيت هال احمر کاشان به محل حادثه اعزام شدند.وي بيان کرد: چهار 
مجروح اين حادثه شامل راننده و 2 سرنشين زن خودرو برليانس و راننده تراکتور پس از اقدام 
هاي اوليه درماني با شرايط ايمن به بيمارستان شهيد بهشتي کاشان انتقال داده شدند. رئيس 
مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي دانشگاه علوم پزشکي کاشان يادآور شد: در اين 
سانحه رانندگي موتور سيکلت سوار 23 ساله به علت شدت جراحت هاي وارده، قبل از رسيدن 
اورژانس جان خود را از دست داد.به گفته وي بر اساس اطاعات دريافتي حال مجروحان انتقال 
داده شده به بيمارستان رضايت بخش اعام شده است.بر اساس آمارهاي انتشار يافته 130 نفر 
درسال جاري در جريان حادثه هاي رانندگي در جاده هاي ارتباطي شهرستان کاشان آسيب 

ديده و نزديک به 36 نفر نيز جان خود را از دست دادند.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان خبر داد:
اجراي طرح داناب براي 80 هزار دانش آموز هرمزگاني

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان از اجراي 
 طرح داناب براي 80 هزار دانش آموز پايه هفت، هشت و 
9 هرمزگاني خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب 
منطقه اي هرمزگان، هوشنگ مايي در جمع خبرنگاران 
عنوان کرد: اين طرح در قالب کتاب انسان و محيط زيست 
در راستاي آشنايي، انس و درک بيشتر کودکان و 
نوجوانان با محيط زيست به ويژه مقوله آب اجرايي 
مي شود.وي در ادامه توضيح داد: در طرح داناب)طرح 
ملي دانش آموزي نجات آب(عنوان هايي مانند وضعيت 
منابع آبي جهان و ايران، چرخه آب، توليد و بازيابي 
و....مطرح و به مربيان و دانش آموزان ارائه مي شود.اين 
مقام مسئول در ادامه تصريح کرد: با توجه به شرايط 
اقليمي استان هرمزگان و کمبود بارش در سال هاي 
اخير همچنين خشکسالي هاي پي درپي لزوم آگاهي و 
استفاده بهينه از آب بيشتر مطرح است ازاين روآموزش 
همگاني براي همه اقشارجامعه ازجمله دانش آموزان 

ضروري است.مديرعامل شرکت آب منطقه اي هرمزگان 
افزود: ازآنجايي که دانش آموزان طيفي ازجامعه هستندکه 
مي تواننددرمصرف بهينه آب وترويج آموزه هاي فرهنگي 
مصرف بهينه درخانواده مؤثرباشند  اين طرح ازپايه 
هفتم مدارس آغازشده است.مايي با اشاره به اينکه 
امروزبايدنگاه هاتغييرکندوهمگان خودرادرحفاظت ازمنابع آب 
مسئول بدانند اضافه کرد: دراين رح نظام هاي 6 گانه شامل 
نظام هاي آموزشي،مشارکت،ارتباط،نظام انگيزشي،رسانه اي 

وارزشي آبي موردتأکيدقرارگرفته است.

حجت ااسام والمسلمين قطبي مطرح کرد؛
 هنر تجسمي بهترين ابزار براي به رخ کشيدن »رسول مهرباني«

    رئيس دانشگاه آزاد اسامي واحد ابهر:
دانشگاه آزاد اسامي يکي از بزرگ ترين دستاورد هاي فرهنگي وآموزشي انقاب اسامي مي باشد

رئيس اداره بهزيستي نيشابور:
180 معلول خواهان حمايت بهزيستي نيشابور شدند

مدير عامل فواد مبارکه: 
چشم انداز فواد مبارکه دستيابي کامل به تکنولوژي ساخت و بهره برداري صنعت فواد است

اصفهان-خبرنگاررسالت:
يک  را  شهر  ديوار  از  قطعه  اصفهان  هر  تبليغات  دفتر  رئيس 
رسانه باارزش دانست و با ابراز اميدواري به استفاده از فضاي 
 ، مهرباني«  »رسول  کشيدن  تصوير  به  براي  اصفهان  شهري 
گفت:هنر تجسمي تأثيرگذارترين و لذت بخش ترين هنر براي 

اين منظور است.
حجت ااسام والمسلمين محمد قطبي، رئيس دفتر تبليغات 

اصفهان در نشست توجيهي جشنواره »رسول مهرباني« با هدف 
و  عليه  اه  پيامبر صلي  رحمت  پيرامون  گرافيکي  آثار  توليد 
آله  که به همت دفتر تبليغات اسامي اصفهان و با همکاري 
شهرداري منطقه4 و اداره هاي فرهنگي اجتماعي مناطق15 گانه 
شهرداري اصفهان برگزار شده بود، شهر را يک رسانه دانست و 
گفت: شهر يک دانشگاه و يک کتاب گشوده است که هر روز 
مي توانيد با عبور در کوچه ها و خيابان ها آن را ورق بزنيد، 

شهر يک متن باز و آزاد و يک دانشنامه است.
اينکه شهر يک  با بيان  رئيس دفتر تبليغات اسامي اصفهان 
فضاي تعامل و رشد فکري است، افزود: شهر آموزگاري است 
که با تمام قامت خود ايستاده تا شبانه روز به مردم چيزهايي 
بياموزد، شهر يک مدرسه محيطي و کامًا آزاد است که نياز 
به ثبت نام و شهريه و امتحان ندارد و پاياني براي آن متصور 

نيست.

خرم دره-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاداسامي واحدابهر درآستانه 
فرارسيدن چهلمين سالگردپيروزي انقاب اسامي، هم انديشي علمي 
ظرفيت انقاب ،کارآمدي وکارنامه نظام مقدس جمهوري اسامي ايران 
 دردانشگاه آزاد اسامي واحدابهر برگزارشد.دراين جلسه هم انديشي 
هاي  شهرستان  مسئوان  جمعه  باحضورامامان  که   علمي 
ابهر وخرمدره،روساي دانشگاه ها ومراکز علمي واعضاي هيئت 
علمي دانشگاه هاي شهرستان هاي ابهر وخرمدره درسالن کنفرانس 

امام خميني)ع(دانشگاه آزاداسامي واحدابهربرگزارشد دکتر کيان 
پهلوان افشاري سرپرست دانشگاه آزاداسامي واحدابهر، دانشگاه 
آزاداسامي را يکي ازدستاوردهاي مهم  انقاب دانست وگفت 
: دانشگاه آزاداسامي که الحق نام شجره طيبه انقاب اسامي 
برازنده آن است حاصل وثمره بزرگ انقاب اسامي ايران است 
که حدود نيمي از بار آموزش عالي کشور را به دوش مي کشد 
و با اجرايي کردن منويات مقام معظم رهبري دررفع نيازهاي 
اي درکشور  ومنطقه  ملي  وفرهنگي درسطح   آموزشي  علمي، 

پيشگام بوده وزمينه گسترش وعدالت آموزش عالي را درسراسر 
کشورفراهم کرده است.سرپرست دانشگاه ازاداسامي واحد ابهر 
گفت : دانشگاه آزاداسامي امروز با بيش از27هزار اعضاي هيئت 
علمي ،نزديک به4 ميليون فارغ التحصيل ،بيش از يک و نيم 
ميليون   14 داشتن  وبا  نفرکارمند  هزار  و31  دانشجو  ميليون 
مترمربع فضاي آموزشي درسراسر کشور بزرگترين دانشگاه حضوري 
نظام مقدس جمهوري  افتخار  مايه  اين  باشد که  درجهان مي 

اسامي ايران  مي باشد.

نيشابور- خبرنگار رسالت:
رئيس اداره بهزيستي نيشابور گفت: 180 معلول جديد در اين 
تاکنون  ابتداي سال  از  و حمايت  دريافت خدمات  براي  اداره 
ثبت نام کرده اند که اين عدد پارسال 350 تن بوده است.علي 
صدر در نشست خبري به مناسبت بزرگداشت هفته معلوان 
رنگ بندي  کارت  هيچ  ما  افزود:  اداره،  اين  جلسات  سالن  در 
عما  و  نکرده ايم  صادر  رواني  امراض  داراي  افراد  براي  شده 

بيمار  افراد  بعضي  که  دست  اين  از  مطالبي  و  ندارد  وجود 
نيست. تاييد  مورد  مي گويند  اشتباه شان  عمل  توجيه  براي 

خواندگي  فرزند  کميسيون  هفته  هر  اينکه  به  اشاره  با  وي 
تشکيل مي شود، اظهار کرد: امسال 250 خانواده متقاضي فرزند 
خواندگي در اداره ثبت نام کرده ايم که از بين فرزندان رها شده 
يا بد سرپرست يا بي سرپرست پس از احراز شرايط و تصميم 
مسئول  مقام  اين   . مي دهيم  فرزند  آنها  به  مربوط  کميسيون 

محلي همچنين گفت: از ابتداي سال تا اان بهزيستي نيشابور 
مجبور به مداخله و جداسازي قانوني 53 فرزند بدسرپرست و 
سه فرزند بي سرپرست شد. همچنين 11 تن نوزاد رها شده 

در بيمارستان را تحويل گرفتيم.
صدر اضافه کرد: سازمان بهزيستي از افراد دو جنسيتي متقاضي 
تغيير جنسيت با توجه به فتاواي حضرت امام خميني)ره( و مقام 

معظم رهبري و انجام مشاوره هاي سنگين حمايت مي کند.

فوادشهر- خبرنگاررسالت:
مديرعامل فواد مبارکه در ديدار با مديرکل دفتر 
سياست گذاري و برنامه ريزي امور فناوري وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس شهرک علمي و 
تحقيقاتي اصفهان گفت: چشم انداز فواد مبارکه 
دستيابي کامل به تکنولوژي ساخت و بهره برداري 

صنعت فواد است. حميدرضاعظيميان بر اهميت 
 بيش از پيش علم و دانش در صنعت و اقتصاد تأکيد 
کرد و افزود: شرکت فواد مبارکه قصد دارد با توسعۀ 
اکوسيستم نوآوري و ايجاد مرکز نوآوري و شتاب 
 دهنده، از استارت آپ ها و شرکت هاي دانش بنيان 
سرمايه گذاري  در  مشارکت  با  و  کند  حمايت 

آنها  فناورانه  توانمندي  توسعه  به  خطرپذير، 
کمک کند تا از اين طريق امکان دستيابي به 
فناوري صنعت فواد مهيا شود و در اين راستا 
از شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان دعوت به 
همکاري مي کند.  در اين ديدار مهدي کشميري 
مديرکل دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور 

فناوري وزارت علوم تحقيقات و فناوري با اشاره 
به وجود بيش از 5000 واحد فناور در 43 پارک 
علم و فناوري در سطح کشور و 510 واحد فناور 
مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان 
خواستار توسعه همکاري ها با صنعت فواد کشور 

و شرکت فواد مبارکه شد.

بخشدار ميان جلگه نيشابور:
بند خاکي گلبوي نيشابور افتتاح شد

با هدف آشنايي شهروندان با عمليات  هاي آتش نشانان صورت گرفت؛
 برپايي نمايشگاه عکس عشق و آتش در نگارخانه 

کمال الملک شهرستان سرخس
مشهد-خبرنگاررسالت:

به همت روابط عمومي شرکت پاايش گاز شهيد 
هاشمي نژاد، نمايشگاه عکس " عشق و آتش " در 
نگارخانه کمال الملک در مجتمع مسکوني گاز 
شهيد مهاجر سرخس خبر داد.به گزارش روابط 
 عمومي شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد، 
اين نمايشگاه در رثاي جانفشاني هاي آتش نشانان 
در عمليات هاي مختلف و ياد جانفشاني هاي 
شهداي آتش نشان در شهر سرخس برپا شده 
بود.اين خبر حاکي است: در اين نمايشگاه که 
با همکاري سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني 

شهرداري مشهد و روابط عمومي پاايشگاه گاز 
شهيد هاشمي نژاد برپا شد 53 اثر از عکاسان 
مشهدي به نمايش درآمد.آثار منتشر شده در 
نمايشگاه عکس " عشق و آتش" شامل تاش ها 
 و جانفشاني هاي آتش نشانان در عمليات هاي 
مختلف آتش سوزي نظير اطفاء حريق کارخانجات 
و صنايع، آشنايي شهروندان با کار آتش نشانان، 
عمليات امداد و نجات، تاريخچه آتش نشاني و 
ابراز همدردي هموطنان در پي شهادت تعدادي 
پاسکو  حادثه  در  سازمان  اين  کارکنان   از 

مي باشد.

نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس:
 اردبيل در آبياري مدرن بين استان ها

 رتبه آخر را دارد
اردبيل-خبرنگاررسالت:

نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي 
اسامي گفت: در اجراي طرح هاي آبياري مدرن 
که رونق افزاي بخش کشاورزي است اردبيل بين 
استان ها رتبه آخر را دارد.رضا کريمي در جلسه 
پرسش و پاسخ دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل 
اظهار کرد: دولت مکلف است تا پايان برنامه ششم 
توسعه طرح هاي آبياري نوين را به حد مطلوب 
برساند و تاکنون هم 26 هزار هکتار از اراضي کشور 
تحت پوشش اين آبياري قرار گرفته است. وي بيان 
کرد: در استان اردبيل مطالعات طرح آبياري نوين 

در سطح 20 هزار هکتار به اتمام رسيده و اميد 
است به مرحله اجرا برسد.نايب رئيس کميسيون 
 کشاورزي مجلس شوراي اسامي ادامه داد: روش هاي 
آبياري تحت فشار با هدف بهينه سازي مصرف 
آب در اولويت قرار گرفته و طبق برنامه ساانه 
500 هزار هکتار اراضي کشاورزي کشور آبياري 
مدرن مي شود.کريمي گفت: آبياري مدرن در 
بهنيه سازي و کاهش مصرف آب در کشاورزي 
موثر خواهد بود و در اين ارتباط هم دولت مکلف 
است ساانه مصرف 11 ميليون متر مکعب آب 

در بخش کشاورزي را کاهش دهد.

8

نيشابور- خبرنگار رسالت:
بخشدار ميان جلگه نيشابور گفت: بند خاکي گلبو با 
اعتبار 570 ميليون تومان از محل اعتبارات اداره منابع 
 طبيعي و آبخيزداري نيشابور افتتاح شد. عزت اله 
سليماني در نشست خبري بخشداران نيشابور در 
سالن بخشداري مرکزي، افزود: روستا هاي گلبو 
سفلي، گلبو عليا، عنبرکه، عشرت آباد، اسام آباد 
با بيش از پنج هزار نفر جمعيت، بهره برداران 
آب اين بند خاکي هستند. وي اظهار کرد: به 

خاطر تغييرات جدي و اقليمي با خشک شدن 
و کاهش دبي آب 60 چشمه و قنات براي 60 
روستا مواجهيم که تاثير منفي در معشيت مردم 
داشته و به همين خاطر طرح هاي آب خيزداري با 
نگاه ويژه اي پيگيري مي شود تا تهديدات سيل ها 
و روان آب ها به فرصت تبديل شود.عضو شوراي 
اداري شهرستان نيشابور يادآور شد: اعتبارات امسال 
جهاد کشاورزي براي بخش ميان جلگه 6 ميليارد 
ريال که براي دو پروژه لوله گذاري و انتقال آب 
و دو پروژه اي روبي غنوات هزينه مي شود. 
سليماني با اشاره به اينکه از بين 70 روستاي 
بيش از 20 خانوار در ميان جلگه، 60 روستاي 
آن از نعمت گازرساني شهري برخوردارند، اطاع 
 داد: پروژه گازرساني به 10 روستاي باقي مانده 
جنوب ميان جلگه با شرکت گاز خراسان رضوي 
به توافق رسيده و اميد است براي سال آتي اعتبار 

ازم به آن تخصيص يابد.



»

 ظريف: 
 موشک هاي ما 
 قابل مذاکره 
نيستند
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امور  نماينده ويژه رئيس جمهوري روسيه در 
کشورهاي حاشيه درياي خزر با بيان اينکه ايران 
يکي از شرکاي تاريخي مسکو در منطقه است، 
اعام کرد: روسيه در عرصه بين المللي همواره از 
منافع ايران به عنوان شريک راهبردي خود دفاع 
مي کند.»رمضان عبداللطيف اف« در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا در مسکو اظهار داشت: ما روابط 
خوبي با ايراني ها داريم و بين سران دو کشور 
نيز روابط بسيار خوبي وجود دارد در نتيجه امکان 
گسترش روزافزون روابط و همکاري ها وجود دارد. 
وي ادامه داد: ما امکان همکاري با ايران در عرصه 
اقتصادي و نفت و گاز داريم و در حال حاضر شروع 
 به صادرات گوشت گوسفند به ايران کرده ايم. 
امکان گسترش  اينکه  بيان  با  اف  عبداللطيف 
همکاري ها در حوزه هاي مختلف وجود دارد، 
اظهار داشت: اخيرا در تهران ديداري با وزيران 

علوم و بهداشت ايران داشتم و معتقدم که در 
چنين زمينه هايي نيز مي توانيم همکاري هاي 
خوبي داشته باشيم، ايراني ها هم مثل ما خواهان 
گسترش همکاري هستند. نماينده ويژه پوتين 
در امور کشورهاي حاشيه درياي خزر ادامه داد: 
ما محدوده آزاد تجاري ايجاد مي کنيم، در ايران 
چنين محدوده اي ايجاد شده و در آستراخان هم 

وجود دارد که لوتوس ناميده مي شود. 

نماينده ويژه رئيس جمهوري روسيه:
روسيه از منافع ايران به عنوان شريک راهبردي دفاع مي کند

ديروز مردم پاريس به همراه شهرهاي ديگر فرانسه 
با رد وعده هاي ماکرون رئيس جمهور فرانسه 
با شعار ماکرون استعفا بده به خيابانها رفتند . 
درگيري پليس و معترضان در اغلب خيابان هاي 
پاريس به خشونت کشيده شد. پليس با خودروهاي 
زرهي با خشونت به اعتراض مردم پاسخ داد . به 
گزارش خبرگزاري ها ديروز پنجمين شنبه اي 
 بود که مردم فرانسه به طور جدي در مخالفت با 

خيابان ها  به  دولت  اقتصادي  هاي  سياست 
 ريخته و يک اعتراض سراسري را سامان دادند .

 سازمان دهندگان تظاهرات اعتراض آميز معتقدند 
براي برقراري عدالت اجتماعي و به منظور تحقق 
دموکراسي حقيقي با شعار » ماکرون استفعا بده« 
به خيابانها آمده اند . 70 هزار پليس براي سرکوب 
مردم در خيابا ن ها مستقر شدند. در بخشي از خيابانها 
معترضان گل زرد به پليس دادند  و خطاب به آنها 
گفتند شما از ماکرون دفاع مي کنيد . او خودش 
را پشت سر شما مخفي کرده است . دهها نفر در 
 درگيري هاي ديروز زخمي و دستگير شدند . 
برخي از معترضان پاکاردهايي حمل مي کردند 
که در ان نوشته شده بود .از اتحاديه اروپا خارج 
شويد . ديروز پاريس و شهرهاي فرانسه بار ديگر 
آرايش جنگي به خود گرفت و حکايت از يک 

جنگ بي پايان داخلي داشت . 

پنجمين شنبه اعتراض در فرانسه 
معترضان : ماکرون استعفا بده!

سندرز در آستانه اعام تصميم بزرگ!
نزديکان برني سندرز، سناتور ايالت ورمونت معتقدند که وي به زودي 
نامزدي نهايي خود را براي شرکت در رقابت هاي انتخاباتي سال 2020 

اعام خواهد کرد. 
 به گزارش آنا،اين اقدام  در حالي صورت مي گيرد که برخي چهره هاي 
ديگر حزب دموکرات از جمله جو بايدن، هياري کلينتون،اليزابت 
وارن و ....نيز نيم نگاهي به رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري 
آتي دارند. در هر حال، سندرز طي  روزهاي اخير فعاليت هاي خود 
را در سناي آمريکا و فضاي سياسي و رسانه اي اين کشور افزايش 
داده است. سندرز هم اکنون 77 سال سن دارد و او را مي توان 
کهنسال ترين نامزد احتمالي حزب دموکرات در انتخابات مقدماتي 
اين حزب در سال آينده دانست. با اين حال نزديکان سندرز معتقدند  
که شکست وي در انتخابات مقدماتي حزب دموکرات در دور قبلي) 
سال 2016( و باا رفتن سن وي، هيچ يک تاثيري در تصميم 
نهايي وي جهت شرکت در انتخابات رياست جمهوري آتي نخواهد 
گذاشت. از سوي ديگر، شکست سندرز در مقابل هياري کلينتون 
در انتخابات مقدماتي حزب دموکرات، بيش از آنکه معلول ناتواني 
سياسي وي باشد، مرهون دخالت سران حزب دموکرات به سود 
کلينتون و مهندسي انتخابات درون حزبي دموکراتها بوده است. 
بعدها نيز انتشار ايميل هاي هياري کلينتون بخشي از اين حقيقت 
را آشکار ساخت. بي دليل نبود که بسياري از دموکرات هاي طرفدار 
سندرز ضمن ابراز خشم خود نسبت به اقدام مشترک کلينتون و 

 سران حزب دموکرات،آراي خود را به سود نامزد رقيب کلينتون
) ترامپ( به گردش در آوردند. آنها معتقد بودند که هياري کلينتون 
نماد همان سياست هاي کهنه آمريکا در عرصه سياست داخلي و 
خارجي بوده و نمي توان از وي به عنوان نماد "تغيير "ياد کرد. اين 
در حالي بود که ترامپ با تبليغات گسترده، سعي کرده بود خود 
را به عنوان نماد اعمال و ايجاد تغييرت کلن در معادات اقتصادي 

و اجتماعي آمريکا معرفي کند. 
در هر حال سندرز طي روزهاي اخير سعي دارد زمينه سازي ازم را 
براي حضور خود در رقابت هاي انتخابات رياست جمهوري آتي صورت 
دهد. سناتور ايالت ورمونت در جريان راي گيري اخير مجلس سنا عليه 
عربستان سعودي و بن سلمان، نقش محوري و اساسي را ايفا کرد. 
سندرز قطعنامه پيشنهادي عليه عربستان را در سناي آمريکا به راي 
گذاشت. او قبا در خصوص اين قطعنامه و خطاب به حاميان خود 
گفته بود :"طي روزهاي آينده به صحن کنگره ) سنا ( خواهم رفت 
تا اين قطعنامه را عليه دونالد ترامپ به راي بگذارم. با وجود حمايت 
ترامپ از رژيم عربستان، من مطمئنم که ما بايد از فرصتي فوق العاده 
براي پيروزي در اين راي گيري که من قصد دارم آن را در صحن سنا 

مطرح کنم، استفاده کنيم."
در هر حال سندرز توانست قطعنامه پيشنهادي خود را با 56 راي موافق 
سناتورهاي حزب دموکرات و برخي سناتورهاي جمهوري خواه تصويب 
کند. هم اکنون ترامپ ضربه سختي از سندرز دريافت کرده است. فراتر از 

 آن، موفقيت سندرز در تصويب قطعنامه ضد سعودي در سنا، انگيزه هاي 
وي را براي رقابت با ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آتي دوچندان 
ساخته است.يکي از نقط قوت سندرز در انتخابات پيش رو، مي تواند 

توان وي براي جمع آوري کمک هاي انتخاباتي باشد. 
جف ويور، مدير کمپين انتخاباتي  سندرز در انتخابات رياست جمهوري 
گذشته،در اين خصوص معتقد است که اين بار سندرز به عنوان يک 
نامزد پيشرو در حزب دموکرات کانديد خواهد شد. او معتقد است که 
اگر سندرز دوباره نامزد انتخابات رياست جمهور ي شود، کمپين به 
مراتب بزرگ تري نسبت به دفعه قبل تشکيل خواهد داد و به رقيبي 
بسيار جدي براي ترامپ تبديل خواهد شد. با اين حال سندرز ترجيح 
داده است همچنان در اين خصوص سکوت کند. او براي نخستين 
بار در ژانويه سال 2007 ميادي و از ايالت ورمونت به سناي آمريکا 
راه پيدا کرد و همچنان به عنوان سناتور اين ايالت مشغول به فعاليت 
است. او تا ژانويه سال 2019 در سناي آمريکا حضور خواهد داشت. 
سندرز ايده هايي را در خصوص بهداشت و درمان و اقتصاد دارد که 
مورد پذيرش بخش زيادي از جامعه آمريکا و خصوصا راي دهندگان 
دموکرات قرار خواهد گرفت. با اين حال طرفداران سندرز معتقدند 
که او بايد در اين خصوص تبليغات بيشتري را صورت دهد!در هر حال 
هواداران سندرز در آمريکا در انتظار اعام نظر رسمي وي در خصوص 
نامزدي در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 هستند. موضوعي که 

مسلما با استقبال ترامپ و همراهانش مواجه نخواهد شد. 

وزير خارجه ايران در مصاحبه اي با شبکه خبري الجزيره تصريح کرد موشک هاي ايران دفاعي 
هستند و ايران درباره آنها مذاکره نخواهد کرد.به گزارش تسنيم،محمد جواد ظريف،وزير امور 
خارجه ايران ديروز در مصاحبه اي کوتاه با شبکه خبري الجزيره، با بيان اينکه موشک هاي 
ايران ماهيت دفاعي دارند به ادعاهاي مقام هاي آمريکايي که ايران را به نقض قطعنامه شوراي 
امنيت به دليل آزمايش هاي موشکي متهم مي کنند، پاسخ داد. ظريف در پاسخ به سوال خبرنگار 
الجزيره، مبني بر اينکه آمريکايي ها آزمايش هاي موشکي ايران را نقض قطعنامه 2231 شوراي 
امنيت مي دانند گفت:موشک هاي ايران ماهيت دفاعي دارند و ما به آنها براي بازدارندگي نياز 
داريم. ما نسبت به تمامي کشورها در منطقه کمتر در مسائل نظامي هزينه مي کنيم و به 
همين دليل ما از ابتدا گفته ايم که موشک هاي ما قابل مذاکره نيستند.وزير خارجه ايران در 
ادامه با اشاره به قطعنامه شماره 2231 شوراي امنيت گفت که آمريکا خودش اين قطعنامه 

را نقض کرده و در جايگاهي نيست که ايران را به نقض آن متهم کند. او گفت:آمريکايي ها 
در جايگاهي نيستند که درباره آن قطعنامه حرف بزنند چرا که آنها تاش کردند که اين 
قطعنامه را از بين ببرند اما به رغم تاش هاي آنها اين قطعنامه همچنان پابرجا است.ظريف 
همچنين از اينکه آمريکايي ها خواستار بازگرداندن محدوديت هاي قطعنامه 1929 عليه برنامه 
موشکي ايران هستند انتقاد کرد. او گفت: »آمريکايي ها فکرشان معطوف به گذشته است و 
درباره قطعنامه هايي حرف مي زنند که ديگر وجود خارجي ندارند و قطعنامه 2231 جايگزين 
آن شده  است. مايک پمپئو،وزير خارجه دولت آمريکا ،در شناسه کاربري اش در توئيتر منتشر 
و ايران را به نقض قطعنامه 2231 به دليل انجام يک آزمايش ادعايي موشک ميان برد متهم 
کرد. او نوشت:حکومت ايران اقدام به پرتاب آزمايشي يک موشک بالستيک ميان برد با قابليت 

حمل کاهک هاي هسته اي کرده است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آناهيتا نيك راه فرزند اكبر به شماره شناسنامه 0014597861 صادره از تهران در 
مقطع كارشناسي رشته مهندسي ورزش صادره از واحد دانشگاهي علوم تحقيقات با شماره 159412323160 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم 

تحقيقات به نشاني تهران انتهاي بزرگراه شهيد ستاري ميدان دانشگاه بلوار شهداي حصارك ارسال نمايد.
برگ سبز و سند كارخانه و كارت فروش خودروي سواري پرايد مدل 1388 به رنگ نوك مدادي متاليك و 
شماره انتظامي 34-418ق57 و شماره شاسي S1412288347127 و شماره موتور 3157774 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت پژو سواري پارس به شماره شاسي 83828000 و شماره موتور 12683000335 و 

شماره انتظامي 497ب99- ايران 22 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پژو سواري 405 به شماره شاسي 83300887 و شماره موتور 12483139900 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پيكان وانت 1600 به شماره شاسي 83900072 و شماره موتور 11284008081 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پيكان سواري 1600 به شماره شاسي 82520109 و شماره موتور 11282047696 

و شماره انتظامي 733و97- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412285936896 و شماره موتور 

1688708 و شماره انتظامي 194ي39- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412288030590 و شماره موتور 

3094127 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412285798655 و شماره موتور 

1429876 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412281829218 و شماره موتور 

362968 و شماره انتظامي 175س16- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412281829209 و شماره موتور 

362998 و شماره انتظامي 812د94- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412281829230 و شماره موتور 

363054 و شماره انتظامي 183س16- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412281829217 و شماره موتور 

363021 و شماره انتظامي 552د84- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412281829231 و شماره موتور 

362976 و شماره انتظامي 132م39- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412285821458 و شماره موتور 

1487353 و شماره انتظامي 271و31- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412285931717 و شماره موتور 

1677570 و شماره انتظامي 897ي37- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پژو سواري پارس به شماره شاسي 81816047 و شماره موتور 22828116097 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412279650376 و شماره موتور 

173574 و شماره انتظامي 271ل48- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پرايد سواري صبا به شماره شاسي 1412281882544 و شماره موتور 

391086  و شماره انتظامي 441هـ81- ايران 11 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت و سند كمپاني پيكان سواري 1600 به شماره شاسي 80508762 و شماره موتور 91128006607 

و شماره انتظامي 939م99- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد سايپا 141 آي رنگ بژ متاليك مدل 1385 و شماره پاك 32-189هـ15 و شماره 
موتور 1605409 و شماره شاسي S1482285165394 به نام سعيد فدايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدعلي احمدي فرزند محمدحسين به شماره شناسنامه 6862 صادره از تهران 
و متولد 1357 و شماره ملي 0064365123 در مقطع كارشناسي ناپيوسته در رشته مهندسي توليدات گياهي 
)زراعت( صادره از دانشگاه صنعتي شاهرود به شماره 396 مورخ 87/9/16 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. لذا از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه صنعتي شاهرود ارسال نمايد.
اصل پروانه بهداشتي ماكيان نيمچه گوشتي با شماره پروانه 693/پ 95/الف به تاريخ صدور 1395/9/20 به 

نام آقاي روح اله طاهرخاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري پيكان به شماره پاك 423م24- ايران 24 مدل 
1383 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 11283083310 و شماره شاسي 83456021 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد 141 مدل 85 رنگ مشكي ش ش ايران 65-342ب33 و ش م 1566371 

و ش شاسي S1482285160812 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 88 رنگ نقره اي ش ش ايران 75-743س37 و ش م 3146593 

و ش شاسي S1412288343404 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت نيسان 2400 به رنگ آبي روغني مدل 1390 و شماره موتور 
585736 و شماره شاسي NAZPL140TBN291279 و شماره پاك ايران 71-356ج59 به نام ناصرقلي 

بهرامي گهروئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو پژو 206 آريان مدل 1390 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 
مالكيت  به   NAAP41FD0BJ331512 و شماره شاسي موتور 15090023320  و شماره  53-341ق62 

افسانه خاكباز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري شماره 30324 مورخ 97/09/6 به نام شركت ايران بهكار جهت توليد انواع ويلچر معلولين 

صادره از وزارت صنايع و معادن استان تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شاسي  شماره  و   M13/6005381 موتور  شماره  به  روغني  سفيد  رنگ  هاچ بك  سواري  اتومبيل  سبز  برگ 
NAS431100H1004198 و شماره پاك 136ن35- ايران 34 مدل 1396 مربوط به خانم الهام بهرامي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 S1412285904525 برگ سبز خودرو سواري پرايد صبا به رنگ سفيد و شماره موتور 1630612 و شماره شاسي
و شماره پاك 24-472س28 مربوط به رضا شجاعي تشان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب بهرام حسينيان جوي فرزند محمد به شماره ملي 1830010751 صادره از ايذه 
در مقطع كارداني رشته شيمي آزمايشگاهي صادره از واحد دانشگاه ايذه با شماره 50937 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد واحد ايذه ارسال نمايد.

انتظامي  شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري سمند ايكس 7 رنگ خاكستري متاليك مدل 1385 به شماره 
47-447ب63 و شماره شاسي 14550186 و شماره موتور 12485039723 به مالكيت محمدرضا حمزه لوي 

فرزند امام بخش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سيستم سايپا به رنگ سفيد روغني مدل خودرو 1397 و شماره پاك 
634س17- ايران 61 و شماره شاسي NAS41110063453742 و شماره موتور N13/6134516 صادره 

از قروه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري دامداري به نام مجيد پورعلي به شماره 158/92/ن/س تاريخ صدور 92/1/19 به كد 

شناسايي 129101163300642 به ظرفيت 190 رأس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز پرايد سواري جي تي ايكس آي مدل 1383 به شماره پاك 72-595ط81 و شماره 
شاسي S1412283416490 و شماره موتور 01039973 به نام خديجه احمدي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني پژو 405 مدل 83 رنگ مشكي ش ش ايران 65-484ب12 و ش م 12483042746 و ش شاسي 

83021229 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت وانت ميتسوبيشي مدل 1992 به رنگ بژ و ش ش ايران 65-787ب94 و ش م 

4190 و ش شاسي 00635 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز )شناسنامه( و برگ كمپاني و كارت خودرو پژو 405 سفيدرنگ به شماره انتظامي 765ب43- ايران 
28 و شماره موتور 12489162749 و شماره شاسي 213994 به نام معصومه سلگي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند به شماره 4103023 كمپرسي بنز تك مدل 57 به شماره انتظامي 153ع23- ايران 78 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني سواري پيكان مدل 1381 سفيدرنگ به شماره انتظامي 681ب92- ايران 28 و شماره موتور 

11158111025 و شماره شاسي 8515316 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني و بنچاق پژو 206 تيپ 2 مدل 1385 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك ايران 
38-598م76 و شماره موتور 13085035043 و شماره شاسي 10864860 به نام محمدرضا فتحي اقدام 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني )سند مادر( مربوط به سواري دولتي پرايد تيپ سايپا 141 آي مدل 1383 به رنگ سبز متاليك 
 S1482282105545 و شماره انتظامي 112الف11- ايران 22 و شماره موتور 00630644 و شماره شاسي
و شماره ثبت 1330705 كد پستي 1457896681 متعلق به موسسه آموزش عالي كاربردي جهاد كشاورزي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارنامه تاكسيراني پژو زرد به شماره شهرباني 755ت65- ايران 22 به نام صابر باقري زنده دل به شماره 

موتور 124K1011830 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري زانتيا رنگ سفيد مدل 89 به شماره انتظامي 136و45- ايران 15 و شماره موتور 152678 و 

شماره شاسي S1512289192968 به نام پريناز سليماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل 1378 به شماره موتور 00108930 و شماره شاسي S1412278588551 و شماره 

پاك 44-224ط79 به رنگ سبز يشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري تندر 90 مدل 1387 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك ايران 68-564ص51 و شماره 
موتور K4MI690D37172 و شماره شاسي NAPLFRALD81018404 به نام احمد صديقي ذلبين مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  و   NAAP13FE2HJ106190 شاسي  شماره  به   206 پژو  خودرو  مالك  اكبري  نيما  اينجانب 
لذا  است.  نموده  را  اسناد مذكور  المثني  رونوشت  تقاضاي  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   163B0297473
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
نيا مالك خودرو سواري پيكان به شماره شهرباني 61-658م28 و شماره بدنه  اينجانب سيدمنصور مومن 
82426036 و شماره موتور 11158239004 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( پژو 405 به شماره انتظامي 228د82- ايران 82 و شماره موتور 

12486095212 و شماره شاسي 40425050 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پژو پارس به شماره انتظامي 967د24- ايران 82 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( كاميونت ون نيسان به شماره انتظامي 127ق34- ايران 65 
و شماره موتور 500645 و شماره شاسي NAZPL140TIM210650 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري هاچ بك ام وي ام 110 به شماره انتظامي 363ب84- ايران 
10 و شماره موتور MVM371FBHG008872 و شماره شاسي NATEBAPM1G1007999 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب شعبانعلي قلي پور مالك خودرو پژو پارس به شماره بدنه 19300710 و شماره موتور 12483194288 و 
شماره پاك 489ب34- ايران 72 به علت فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي 
ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت 

مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
موتور  و شماره  انتظامي 25-578ج54  به شماره  وانت دوكابين مزدا مدل 1389  برگ سبز  و  اصل سند 
FE135291 و شماره شاسي NAGDPX2PN12G11018 به نام شركت ارتباطات موثر عتيق به نمايندگي 

ياسر وجدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني )سند مادر( و سند مالكيت خودرو )برگ سبز( و كارت خودرو مربوط به سواري پرايد تيپ 
جي تي ايكس آي مدل 1384 به رنگ مشكي روغني و شماره انتظامي 427ب28- ايران 59 و شماره موتور 
01102767 و شماره شاسي S1412284484686 متعلق به خانم زينب ابراهيمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز پرايد 132 مدل 1390 به شماره انتظامي 695د23- ايران 95 و شماره موتور 4001974 
و شماره شاسي S1422290248382 به رنگ سفيد روغني به نام بي بي عايشه شهلي بر مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره   19 ايران  انتظامي 365ط56-  به شماره  سيتروئن مدل 1388  زانتيا  سبز خودرو سواري  برگ 
موتور 046968 و شماره شاسي S1512287173716 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب آاله گل بهاران فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 1030 صادره از اهواز در 
مقطع كارشناسي رشته مرمت و احياء بناهاي تاريخي صادره از واحد دانشگاهي همدان با شماره 2838819 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد همدان به نشاني همدان - حسن آباد دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد.
كليه مدارك )سند كمپاني، برگ سبز و...( خودرو وانت نيسان مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
مالكيت  به   NAZPL140TSP005029 و شماره شاسي موتور 628165  و شماره  ايران 13  896ط34- 

سيدمصطفي حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا مدل 1392 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك 787ص21- ايران 28 
و شماره شاسي NAS422100D1338266 و شماره موتور 4864488 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني كاميون كشنده ولوو مدل 1381 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك 974ع69- ايران 31 و 
شماره موتور 273433 و شماره شاسي 2T831839 به نام آقاي ولي اله معظمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز كاميون بنز مدل 1356 به رنگ نارنجي سبز روغني و شماره پاك 244ع33- ايران 
79 و شماره موتور 10017557 و شماره شاسي 14272576 به نام آقاي ابوالفضل رحماني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري ام وي ام 315 مدل 96 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 561و31- ايران 43 و شماره موتور 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  ميرزابابايي  محبوبه سادات  نام  به   1045275 و شماره شاسي   056033

ساقط مي باشد.
برگ سبز، برگ كمپاني، برگ تاييديه نقل و انتقال پاك سند قطعي قبلي سواري پژو 206 هاچ بك مدل 1389 
به رنگ خاكستري متاليك و شماره پاك ايران 38-161م94 و شماره موتور 14189018913 و شماره شاسي 

NAAP03ED0BG470368 به نام اميرسينا رحماني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مجوز حمل ساح شكاري يك لول ساچمه زني ته پر كاليبر 12 به شماره ساح 6HUA00038 مدل كوسه ساخت 
ايران و به شناسه ساح 013219629220 به نام محمدرضا راه نورد نام پدر سلطانعلي به شماره شناسنامه 465 و 

تاريخ تولد 1349/6/30 و شماره ملي 2001278578 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات شماره 448764 به نام اينجانب ساناز افشار فرزند محمد به شماره شناسنامه 
2473 صادره از اليگودرز متولد 1365 در مقطع كارداني رشته نقشه كشي معماري از دانشگاه آزاد اسامي 
واحد اليگودرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به نشاني 

اليگودرز ميدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسامي واحد اليگودرز تحويل نمايد.

و   16 ايران  663د83-  انتظامي  پاك  شماره  به   88 مدل   132 پرايد  سواري  خودرو  سبز  برگ 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   2893737 موتور  شماره  و   S14122288076449 شاسي  شماره 

ساقط مي باشد.
كليه مدارك )برگ سبز، سند كمپاني و...( سواري هيونداي جنسيس مدل 2011 به شماره پاك انتظامي 
 G6DAAA607888 و شماره موتور KMHGC41EBB6133626 518د38- ايران 16 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت مهرو مدل 90 به شماره پاك انتظامي 24174- ايران 613 و 

شماره شاسي 3166061 و شماره شاسي 9016976 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات به شماره 459696 به نام اينجانب صبا افشار فرزند محمد به شماره 
شناسنامه 332 صادره از اليگودرز متولد 1364 در مقطع كارشناسي در رشته زمين شناسي از دانشگاه 
آزاد اسامي واحد اليگودرز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اليگودرز ميدان دانشگاه - دانشگاه آزاد واحد  به نشاني  اليگودرز  به دانشگاه آزاد  اصل مدرك را 

اليگودرز تحويل نمايد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 جي تي ايكس آي مدل 87 به شماره پاك انتظامي 548ط84- ايران 
16 و شماره شاسي NAAM01CA39K920927 و شماره موتور 12487195416 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  725د33-  انتظامي  پاك  به شماره   87 كمپاني خودرو سواري سمند مدل  و سند  سبز  برگ 
61 و شماره شاسي 702160 و شماره موتور 12487041966 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت همتاز مدل 88 به شماره پاك انتظامي 42267- ايران 612 و 
شماره موتور 162FM12MNBF09001354 و شماره تنه NBF***150E8802510 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
فرزند  نجفي  مرتضي  مهندس  آقاي  حقيقي  پيمانكاران  رتبه بندي  و  صاحيت  تشخيص  گواهي  اصل 
نظرعلي به شماره شناسنامه 632 صادره از لنگرود داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته علوم 
باغباني دارنده شماره نظام مهندسي 3109100778 به عنوان كارشناس طبقه چهار در گرايش تخصصي 
امور باغباني و ايجاد پارك فضاي سبز و نگهداري آن تعيين صاحيت شده، مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مهدي شوش مالك پژو 405 به شماره موتور 12484239071 و شماره شاسي 14286300 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 هادي يزدي مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSS14959337 و شماره شاسي 19802539 
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.
 EJ669399 118 و شماره شاسيP0069258 اينجانب اكبر خدادادي مالك وانت پيكان به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 EJ463007 160 و شماره شاسيB0065998 اينجانب امان قدس قرجه مالك پژو 206 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 BJ536090 اينجانب جعفر قاصدنژاد مالك پژو 206 به شماره موتور 14190047679 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 لطيف موسي  پور مالك سمند به شماره موتور 124K1252640 و شماره شاسي JF391403 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.
شاسي  شماره  و   11538213595 موتور  شماره  به  پيكان  وانت  مالك  مرادپور  رحمت اه  اينجانب 
82913760 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 وحيد شكرالهي مالك سمند به شماره شاسي GF104579  و شماره انتظامي 171هـ68- ايران 
68 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 سيدخليل ابراهيمي مالك سمند به شماره شاسي 9F194704 و شماره انتظامي ايران 621ل32- 
ايران 22 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را 
نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 AJ066370 اينجانب آرزو علي عسكري مالك پژو 206 به شماره موتور 14188028275 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.
 DG371495 114 و شماره شاسيF0032851 اينجانب كيومرث بندعبدي مالك وانت پيكان به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سارا صفري مالك پژو 206 به شماره موتور 1013084001482 و شماره شاسي 19837102 
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.
شاسي  شماره  سفيد  رنگ   2017 مدل  كمري  تويوتا  سواري  خودرو  تردد  وپروانه  شناسنامه 
گرديده  پاك33-14538مفقود  شماره   2AR6423607موتور T1BF4FK5HX703216شماره 

واز درجه اعتبار ساقط ميباشد

نكته

خبر

استمرار تقابل کاخ سفيد و سنا 
بخش سياسي خارجي 

تاش کاخ سفيد براي مديريت مجلس سنا و مجلس نمايندگان 
متعاقب راي اخير سنا به دو قطعنامه ضد سعودي تشديد شده 
است. مروري بر واکنش هاي صورت گرفته از سوي کاخ سفيد 
در قبال اقدام اخير سنا، مويد همين مسئله است. چنانچه پايگاه 
خبري هيل گزارش داده است، به دنبال راي سناي آمريکا براي 
پايان حمايت اياات متحده آمريکا از جنگ يمن، مايک پمپئو 
اختافات ميان کاخ سفيد  و سنا بر سر جنگ يمن را کم اهميت 
جلوه داده است.اين در حالي است که اکثر تحليلگران حوزه سياست 
خارجي آمريکا معتقدند اقدام اخير سنا نشان دهنده بروز شکافي 
عميق ميان ترامپ، دموکراتها و حتي برخي جمهوري خواهان سنتي 
بر سرجنگ يمن مي باشد. نبايد فراموش کرد که دو قطعنامه 
اخير در حالي مورد تاييد سنا قرار گرفته است که اکثريت سنا در 
 دست حزب جمهوري خواه است. اين به معناي همراهي عده اي 
از سناتورهاي جمهوري خواه با سناتورهاي دموکرات بر سر پايان 

دادن به جنگ يمن است.
چنانچه بارها اشاره شده است، مخالفت سناي آمريکا با جنگ يمن 
نه از سر حمايت آنها از صلح و آرامش در منطقه غرب آسيا، بلکه 
به سبب افزايش هزينه هاي منطقه اي و بين المللي و اعتباري 

اياات متحده در نظام بين الملل است. 
در هر حال، اظهارات  مايک پمپئو وزير امور خارجه دولت ترامپ  
در خصوص اقدام اخير سناي آمريکا، از ابعاد مختلفي قابل تامل 

است. پمپئو در اين خصوص اظهارکرده است:
"اقدامات سناتورها و نمايندگان در آمريکا از اهميت بسياري براي 
ما برخوردار است، ما با اعضاي سنا و مجلس نمايندگان به صورت 
دائمي در تماس هستيم تا نسبت به نگراني هاي آنها آگاه شويم. ما 
در صدديم تا علت رفتار و سياست هاي خود را براي آنها شرح دهيم. 
ما قطعا اين کار را پس از راي گيري روز 5 شنبه گذشته ) بر سر 
عربستان ( نيز صورت خواهيم داد. ما سعي داريم که سياست هاي 

درستي را براي آمريکا تضمين کنيم!"
اين اظهارات پمپئو در حالي بيان مي شود که بسياري از سناتورهاي 
آمريکايي رويکرد دولت ترامپ در حمايت از محمد بن سلمان ، وليعهد 
سعودي را پرهزينه و غير قابل قبول دانسته اند. آنها معتقدند که 
در آينده اي نزديک، هزينه هاي اين حمايت هاي ترامپ به صورت 
تصاعدي و عليه منافع اياات متحده افزايش خواهد يافت. سناتورهايي 
جمهوري خواه مانند ليندسي گراهام بارها به ترامپ در خصوص 
عواقب حمايت از بن سلمان هشدار داده اند. آنها معتقدند که رئيس 
جمهور اياات متحده آمريکا در عين حفظ ارتباط استراتژيک با 
رياض، بايد به گزينه ديگري در خاندان آل سعود ) براي پادشاهي 

سعوديها ( فکر کند. 
علي رغم تاش مايک پمپئو براي عادي جلوه دادن اختافات سنا و 
کاخ سفيد بر سر عربستان،پايگاه خبري هيل گزارش داده است که 
تصويب قطعنامه سنا، ضربه اي سخت به رئيس جمهور اياات متحده 
آمريکا و آن هم در بدترين برهه زماني ممکن ) در بحبوحه افزايش 

تنش ها بر سر قتل جمال خاشقجي( وارد ساخته است. 
قطعنامه اخير سنا از ترامپ خواسته است تا ظرف يک ماه نيروهاي 
آمريکايي را از يمن خارج کرده و به هر گونه دخالت در اين جنگ 
پايان  دهد. بر اساس آنچه پايگاه هيل نوشته است، اين قطعنامه 
احتماا به تصويب مجلس نمايندگان بعدي که اکثريت آن در دست 
دموکراتها است خواهد رسيد. در حال حاضر اکثر اعضاي مجلس 

نمايندگان را جمهوري خواهان تشکيل مي دهند.
پمپئو در حالي سعي دارد قطعنامه سنا را عادي جلوه دهد که 
رئيس جمهور آمريکا در ماه ميادي گذشته تاش زيادي کرد تا 
مانع از صدور اين قطعنامه شود. او حتي وزراي امور خارجه و دفاع 
خود را براي جلوگيري از اين کار به سناي آمريکا فرستاد. با اين 

حال ترامپ در رسيدن به اهداف خود ناکام ماند. 

 ۱۹۹۲ پژوهشگر جهان:
 آمريکا براي زندگي  زنان 

خطرناک است
 1992 پژوهشگر جهان گفتند: آمريکا زندگي  براي زنان خطرناک است.
امنيت براي زنان هميشه يکي از معيارهاي اصلي امن بودن يک کشور 
است. موسسه رويترز تامپسون آمريکا پژوهشي در مورد خطرناک ترين 
کشورهاي دنيا براي زنان انجام داده که داده هاي آماري در مورد خشونت 
عليه زنان مويد آن است.به گزارش فارس،آمريکا يکي از 10 کشور خطرناک 
دنيا براي زنان است اين نتيجه  ايست که پژوهش گسترده موسسه رويترز 
تامپسون آمريکا به آن رسيده است.  کشوري که رسانه هايش از آزادي 
و امنيت براي زنان دنيا سخن مي گويد و موسسه هاي حقوق بشر مورد 
حمايت رسمي دولتش، از وضعيت زنان در کشورهاي غيرمتحد آمريکا 
، بصورت مداوم ابراز نگراني مي کند و سياستمدارانش در سازمان ملل 
و نهادهاي بين المللي، به بهانه ايجاد آزادي و امنيت براي زنان دنيا، 
پروتکل ها و تعهدنامه هاي اجباري براي کشورهاي کمتر توسعه يافته 

ارائه مي دهند.

معاون دبيرکل سازمان ملل: 
 درگيري ها بايد به صورت کامل 

در سراسر يمن متوقف شود 
به  گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما، يکي از مقامات سازمان 
ملل متحد تاکيد کرد درگيري ها در سراسر يمن بايد متوقف شود. شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد براي بررسي بحران يمن تشکيل جلسه داد. مارک 
لووکوک معاون دبيرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در بخشي از 
اين نشست درباره اوضاع بغرنج يمن گفت: همانطور که قبا هم عرض کرديم 
بحران اقتصادي نقشي بزرگ ايفا مي کند. زندگي مردم يمن و دسترسي آن ها 
به درآمد نابود شده است. توليد محصوات کشاورزي نيز تقريبا به يک سوم 
کاهش يافته است. اين تحوات سبب شده است ميليون ها يمني نتوانند غذا 
و ديگر اقام اساسي را تامين کنند. قيمت مواد غذايي نيز يک صد و پنجاه 
درصد بيشتر از شروع بحران در اين کشور است. کمک هاي بشردوستانه 
شايد تنها خبر خوبي باشد که در گزارش موسسه بررسي وضعيت امنيت 
غذايي آمده باشد بويژه کمک هاي غذايي با پول براي خريد غذا که تاثيري 
زياد داشته است. اين آمار نشان مي دهد که اگر اين کمک ها نبود شمار بسيار 
بيشتري از يمني ها با گرسنگي مواجه مي بودند. در گزارش مذکور تصريح 
شده است در يکي از بخش ها تاثيرات سوء بيش از ديگر بخشهااست. سازمان 
ملل متحد و شرکاي آن در تاش هستند با عجله به کمک مردمان گرفتار 
در اين مناطق بشتابند و مانع از گسترش فاجعه شوند. ما به صورت مستمر 
بررسي هاي بيشتري انجام مي دهيم تا پيش از آنکه بسيار دير شود، آسيب 

پذيرترين مردمان را شناسايي کنيم.

آگهي تغييرات شرکت نگين دامداران زاگرس شرکت سهامي خاص 
استناد  به  ملي ۱4003۲30365  شناسه  و   ۱3۲۱ ثبت  شماره  به 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱3۹7/0۹/06 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ۱ - سمت اعضا هيات مديره به قرار ذيل تا تاريخ ۹۹/0۲/0۹ 
تعيين گرديد : خانم اکرم کياني فرزند رضا باکدملي 3۹6۱4۲4837 
بعنوان رئيس هيئت مديره -آقاي علي جالي فرزند مهدي باکدملي 
00۲۱۹۲۱۱3۱ بعنوان نائب رئيس هيئت مديره -آقاي حسين جالي 
اصلي  عضو  بعنوان   34۹00۱660۲ باکدملي  محمدابراهيم  فرزند 
هيئت مديره و مدير عامل ۲ - کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي 
ازقبيل چک, سفته, برات, قراردادها وعقود اسامي با امضاء آقاي 
حسين جالي)مدير عامل (به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر 
باشد. اوراق عادي ونامه هاي اداري با امضاء آقاي حسين جالي 
)مديرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان همدان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري نهاوند )3۱736۱(

آگهي تغييرات شرکت نگين دامداران زاگرس شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت ۱3۲۱ و شناسه ملي ۱4003۲30365 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ ۱3۹7/0۹/06 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تا تاريخ ۹۹/0۲/0۹ 
انتخاب گرديدند: خانم اکرم کياني به شماره ملي 3۹6۱4۲4837 و 
آقاي علي جالي به شماره ملي 00۲۱۹۲۱۱3۱ و آقاي حسين جالي به 
شماره ملي 34۹00۱660۲ اداره کل ثبت اسناد و اماک استان همدان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نهاوند )3۱736۲(

زريبار درتاريخ  نياز  يار  با مسئوليت محدود طلوع  تاسيس شرکت 
ملي ۱4007۹۹7۲۲0  به شناسه  ثبت ۱463  به شماره   ۱3۹7/0۹/۱۹
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت 
اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت : آشپزي و رخت شويي در 
ادارات و ارگانهاي دولتي و شخصي ، صادارت و واردات انواع و اقسام 
کااهاي مجاز بازرگاني درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از 
نامحدود مرکز  از تاريخ ثبت به مدت   : مراجع ذيربط مدت فعاليت 
اصلي : استان کردستان ، شهرستان مريوان ، بخش مرکزي ، شهر 
مريوان، تکيه ، خيابان عبه حبيب ، ميدان ۱5 خرداد ، پاک 0 ، طبقه 
عبارت  کدپستي 667۱۹۱3334 سرمايه شخصيت حقوقي  همکف 
است از مبلغ ۱000000 ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا 
خانم آسو سيفي اله به شماره ملي 373۲866807 دارنده 500000 
ريال سهم الشرکه آقاي بهروز ذبيحي به شماره ملي 38۲007۱6۲8 
دارنده 500000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره خانم آسو سيفي 
اله به شماره ملي 373۲866807و به سمت عضو هيئت مديره به 
مدت نامحدود آقاي بهروز ذبيحي به شماره ملي 38۲007۱6۲8و به 
سمت مديرعامل به مدت نامحدود و 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 باامضاء آقاي بهروز ذبيحي با 
کد ملي 38۲007۱6۲8 به سمت مديرعامل 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. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مريوان )3۱6۹77(
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رئيس سازمان پيشگيري ومديريت بحران شهرتهران 
با اشاره به اينکه حدود۱۳ هزارقطعه ملک مسکوني 
وهزارمدرسه درمعرض خطر زلزله قراردارد، گفت: ۱۵ 
درصد جمعيت تهران در بافت فرسوده ساکن است. 
به گزارش فارس، احمد صادقي افزود: تهران به دليل 
 وجود گسل هاي فراوان، پتانسيل بااي لرزه خيزي 
دارد وتراکم جمعيت، ساختارناايمن، کمبود نيازهاي 
ضروري درهنگام زلزله وامکانات محدود براين موضوع 
دامن مي زند.وي با اشاره به دسترسي ناممکن دربرخي 

ازنقاط تهران در صورت وقوع زلزله به دليل معابرکم عرض 
وعدم اصولي ساختن ساختمانهاي بلند، گفت:  درتهران 
نيازمند شبکه اضطراري در زمينه زلزله هستيم که 
اقدامات اوليه دراين راستا انجام شده وهمه دستگاه هاي 
متولي بايد اقدامات مؤثر را انجام دهند.صادقي اعام 
کرد: درتهران گسل هاي اصلي وفرعي زيادي وجود 
داشته و۳۲۶۸ هکتاربافت فرسوده درتهران داريم که 
درآن  شهرتهران  ميليوني  ازجمعيت۱۰  درصد   ۱۵
ساکن است وحداقل۱/۵ ميليون نفردربافت فرسوده 
در معرض خطر زلزله در دقايق اوليه هستند.وي اظهار 
داشت: بيش ازهزارمدرسه درمعرض خطر زلزله بوده 
و در مسيرگسل اصلي وفرعي يا حريم رودخانه واقع 
شده است وهمه اينها نشان مي دهد تهران درمقابل 
زلزله بسيارآسيب پذيراست وحتي وجود هزاران تيم 
 امدادي نيزکفايت نمي کند.همچنين بيش از۱۲ هزار

درمعرض  درپايتخت  مسکوني  ملک  قطعه  و۶۳۰ 
خطرلرزش قراردارد.

رئيس سازمان پيشگيري ومديريت بحران تهران عنوان كرد:
خطر زلزله در کمين هزار مدرسه تهران

دبيرانجمن داروسازان ايران گفت: نگران ديرشدن 
به  يافته  اختصاص  يورو  ميليون  تحقق۵۰۰  زمان 
داروهستيم و اينکه نوشدارو بعد ازمرگ سهراب نشود.

مهدي سجادي درگفت وگوبا فارس درخصوص وضعيت 
اسفبارنقدينگي نظام دارويي کشوراظهارداشت: عمق 
فاجعه درتامين نقدينگي حلقه هاي مختلف زنجيره 
دارويي کشور وعدم گره گشايي ازمشکاتي که به 
دنبال آن ايجاد مي شد، آنقدر زياد بود که درنهايت با 
موافقت رهبري، مقررشد مبلغ۵۰۰ ميليون يوروازمحل 
اعتبارات صندوق توسعه ملي براي پرداخت مطالبات 
اختصاص يابد، ولي به نظرمي رسد زمان ومسيرتحقق 
اين موضوع، گرفتارپيچ وخم هاي مختلف شده است.

وي با اشاره به اينکه مشکل اصلي، ديروزود شدن 
زمان پرداخت۵۰۰ ميليون يورو است، تصريح کرد: 
داروخانه ها، صنايع وشرکت هاي مرتبط با حوزه 
 داروسازي درعطش نقدينگي به حال احتضارافتاده اند 
وداروسازان چشم انتظارتحقق اين۵۰۰ ميليون يورو 

لحظه شماري مي کنند و واقعا معلوم نيست که چه 
زماني قراراست اين مبلغ دراختيارفعاان اين حوزه 
قرارگيرد واين موضوع گزنده وغيرقابل تحمل است.

سجادي تصريح کرد: وضعيت مطالبات داروخانه ها 
ازسازمان تامين اجتماعي بسيار رنج آورشده، به طوري 
که آخرين پرداختي سازمان تامين اجتماعي مربوط 
به ارديبهشت ماه است و با تغيير رياست سازمان 
تامين احتماعي ، داروخانه ها به حالت باتکليفي 

گرفتارشده اند.

دبيرانجمن داروسازان ايران: 
تأخير در تخصيص اعتباردارو  فاجعه آفرين است

وزيررفاه: 
جلوي تاراج غيرعمدي اموال مردم گرفته شود

وزير رفاه با بيان اينکه بايد جلوي تاراج غيرعمدي اموال مردم را 
بگيريم، گفت: بايد اعتراف کنيم که هر روزبه زيان بيمه شدگان 
افزوده مي شود وبايد فاصله مديريت را با سود و زيان عملکردها 
بسنجيم، چرا که ريال به ريال اين اموال اهميت دارد. به گزارش 
فارَس، محمد شريعتمداري درمراسم توديع ومعارفه مديرعامل 
به  اجتماعي  تأمين  هزارميلياردي  بدهي۷  به  اشاره  با  شستا 
بيمارستانها گفت: نبايد شرکت هاي تأمين اجتماعي وصندوق 
بازنشستگي مقابل هم کارکنند، اگريک کمپاني مشترک يا مجتمع 
پتروشيمي بزرگ داشته باشيم، هيچ تحريمي نمي تواند جلوي ما 
را بگيرد.وي با تأکيد براستفاده ازجوانان و زنان فرهيخته، گفت: 
ما به شدت بحث شفافيت را دنبال مي کنيم، در زمينه مديران 
دوشغله و چندشغله حدود۷۷ نفراعام شده که استعفاي شان 
را تقديم کرده اند واين به دليل اجراي شفافيت است چرا که 
شفافيت داراي ثمراتي است ونبايد ازآن فرارکرد. وزيررفاه درمورد 
مديران پروازي نيزگفت: بعضي ازمديران را داريم که غيربومي 
وپروازي اند، با پروازبه شهري مي روند، عصرها فقط درآنجا قدم 
مي زنند ودرتهران دردفترشان مديريت مي کنند، بايد اينها هم 
استعفاي خود را تقديم کنند، چرا که با مديرپروازي نمي تواند 
اداره ازم را داشت، ما به صورت مکتوب يک ماه فرصت داده ايم 
وبايد امانتي که دراختيارشان دارند را به ما بسپارند. شريعتمداري 

با اشاره به استقبال مردم و رسانه ها ازبحث شفافيت گفت: زماني 
رده  نفرازمديران  پرسيديم، سه  مالي شستا  ارزش  درمورد  که 
بااي اين شرکت عددهاي مختلفي دادند، اين چه نوع شفافيت 
است؟! اگربه تعبيرعوامانه همه بساط مان را بفروشيم وبه صورت 
سپرده دربانک بگذاريم که بهتراست! ما بايد بازده اين سرمايه ها 
را مشخص کنيم، اگرمشخص نيست، نشان مي دهد عملکردمان 
غلط است. وي گفت: ۴۳ درصد ازاعضاي هيئت مديره ازميان۶۲۲ 
نفردرشرکت شستا فعاليت مي کنند که۱۱ نفرازآنها زن و مابقي 
مرد هستند، درحالي که بيش از۵۰ درصد دانشگاه ها دراختيار 
زن ها است، اما درمديريت ازآنها استفاده نمي شود. ۴۳ درصد 
ازمديران کمترازپنجاه سال سن دارند، ۱۰۷ نفر ازاعضاي هيئت 
مديره بااي۶۰ سال دارند و۱۵۳ شرکت مديريتي و۵۰ شرکت 
غيرمديريتي اداره مي شود. وزير رفاه ادامه داد: بايد نظام کيفيت 
کنترل داخلي استقراريابد که نيست و نظام ما اکنون کفايت ندارد، 
دراين شرايط بنگاهداري به معني قدم گذاشتن به وادي بي خبري 
است، هيچ اصراري به ماندن مديراني که نمي توانند با شفافيت 
ودلسوزي کارکنند نداريم، به کسي توهين نمي کنيم، اما اگرکسي 
اين نگاه را ندارد خودش برود. شريعتمداري در زمينه فعاليت 
برخي از شرکت ها که به صورت مشترک ميان شستا وصندوق 
بازنشستگي کشوري هستند، گفت: گاهي مي بينيم مقابل هم کار 

مي کنند، نبايد اينگونه رفتار شود، اقشار آبرومندي هستند که 
دارايي هايشان را به ما سپردند، اگر نمي توانيم با هم هماهنگ 
کار کنيم، بايد بگذاريم و برويم. وي گفت: بهتر است يک کمپاني 
مشترک راه بينداريم، اگر مجتمع پتروشيمي بزرگي ايجاد شود، 
هيچ تحريمي نمي تواند جلوي ما را بگيرد.وزير رفاه با طرح اين 
سؤال که چرا هلدينگ ها و شستا به بورس نمي روند، گفت: بايد 
به سمت خروج از بنگاهداري برويم، اين در حالي است که يک 
ريال از اموال کارگران و بازنشستگان در جاي ديگري نمي تواند 
برود، برخي ها دشمن فرضي درست مي کنند و به آن دلخوشند، 
در حالي که از اساس دروغ است، تمام اموال اين افراد در همين جا 
هزينه مي شود. وي گفت: در حال حاضر بدهي به بيمارستان ها و 
درمانگاه ها داريم که حدود ۷ هزار ميليارد است، ما در اين زمينه با 
وزارت بهداشت دعوايي نداريم، بايد دو طرف بياييم و مشکات را 
حل کنيم، هر چند قبول داريم خدماتي که آنها مي دهند بايد بهتر 
شود، چرا که ما کارفرما هستيم،   از طرفي شرکت شستا به وزارت 
بهداشت يکهزار ميليارد تومان بدهکار است. شريعتمداري تصريح 
کرد: آمده ايم تا جلوي تاراج غيرعمدي اموال مردم را بگيريم و 
بايد اعتراف کنيم که هر روز به زيان بيمه شدگان افزوده مي شود 
و بايد فاصله مديريت را با سود و زيان عملکردها بسنجيم، چرا 

که ريال به ريال اين اموال اهميت دارد. 

رئيس کميته امداد امام خميني )ره( گفت: درماه هاي اخيربا افزايش۵۰ درصدي مراجعات 
 مردمي مواجه بوديم که ۲۵درصد مربوط به درمان بوده است، البته طي همين مدت کمک هاي 
مردمي نيز۳۵ درصد رشد داشت.پرويزفتاح درگفت وگوبا مهر، ازبرنامه ريزي براي اختصاص۲ 
نوبت سبد کاا به نيازمندان تا پايان سال خبرداد وافزود: اعتبارمربوط به مددجويان دربودجه 
سال۹۸ بايد متناسب با نرخ تورم وافزايش حقوق کارمندان درنظرگرفته شود.وي گفت: 
براساس توافق وزارت رفاه وسازمان هدفمندي، درمرحله اول به تمام افراد تحت پوشش 
وپشت نوبتي کميته امداد بسته حمايتي کاا اختصاص داده شد وبراي کارمندان دولت نيزبه 
طورمتوسط ۲۰۰ هزارتومان پول واريزشد.فتاح گفت: با توجه به اينکه درخواست ما اين بود 
که تا پايان سال چند نوبت پرداخت سبد کاا تکرارشود، برهمين اساس نامه اي به رئيس 
جمهورنوشتيم تا حداقل دونوبت به افراد تحت پوشش وپشت نوبت تا پايان سال سبد کاا 

 بدهيم. رئيس کميته امداد افزود: دوميليون و۷۰ هزارخانوارتاکنون سبد کاا دريافت کرده اند. 
خانواده هاي يک نفره ۱۰۰ هزارتومان وخانواده هاي۵ نفره وبااترنيز۳۰۰ هزارتومان سبد کاا 
مي گيرند که به طورمتوسط ميانگين پرداختي ها۲۰۰ هزارتومان است. نيمه دوم دي ماه 
ونيمه اول اسفندماه زمان پرداخت سبدهاي مرحله دوم وسوم است.فتاح گفت: طي۷-۶ ماه 
اخيربا توجه به باارفتن ناگهاني نرخ تورم به اقشارمختلف به خصوص ضعيف فشاروارد شد 
وهمين باعث افزايش۵۰ درصدي مراجعات به کميته امداد وهمچنين افزايش خدمات موردي 
ما شد. رئيس کميته امداد با بيان اينکه علي رغم مشکات چند ماه اخيرکشورومردم، خيرين 
کمک هاي خوبي به ما داشته اند ونه تنها اين کمک ها کم نشد بلکه افزايش نيزيافته است، 
گفت: ازابتداي سال جاري تاکنون متوسط کمک هاي مردمي۳۵ درصد رشد داشته که البته 

دربخش طرح اکرام اين کمک ها به بيش از۵۰ درصد افزايش، رسيده است.

خبر
دكتر ملک زاده:

 از نظر توليد مقاات 
رتبه اول کشورهاي اسامي هستيم

معاون تحقيقات وفناوري وزارت بهداشت درهمايش تجليل ازپژوهشگران 
دانشگاه علوم پزشکي زاهدان؛ با بيان اين مطلب که ايران ازنظرتوليد مقاات 
علمي وپژوهشي دربين کشورهاي اسامي دنيا رتبه اول را داراست، خاطرنشان 
کرد: دانشگاه علوم پزشکي زاهدان با توليد۴۰۰ مقاله درسال۹۷ نقش موثري 
درتوليد علم کشورخصوصا در رشته هاي باليني، علوم پايه، وبهداشت داشته 
است به گونه اي که هرسه ماه شاهد افزايش شاخص پژوهش هاي اين مرکزعلمي 
در سطح کشورهستيم.به گزارش ايسنا، دکتررضا ملک زاده،  اشاره اي هم به 
وضعيت بيماري هاي غير واگير داشت وعنوان کرد: ۸۲ درصد علل مرگ ها در 
ايران بيماري هاي غير واگيراست که ازم است دراين زمينه درکشور و استان 
تحقيقات بيشتري صورت بگيرد.وي با تاکيد براينکه برنامه هاي تحقيقاتي 
بزرگ دربردارنده نتايج بزرگ وماندگاراست، تصريح کرد: پتانسيل هاي استان 
بزرگ سيستان وبلوچستان جايگاه تحقيقات مشترک با دانشگاههاي کل 
کشوروبرخي کشورهاي دنيا را داراست که يکي از راههاي توسعه تحقيقات، 
وجود شرکتهاي دانش بنيان در زمينه توسعه علوم پزشکي در استان است 

که مورد حمايت عرصه سامت قرارخواهند گرفت.

دادستان تهران خبرداد: 
شناسايي حداقل ۱۷ ملک از اموال مظلومين

دادستان عمومي وانقاب تهران ازشناسايي حداقل۱۷ ملک و تعدادي ماشين گرانقيمت از 
اموال مظلومين خبر داد.به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛ عباس جعفري دولت آبادي در جمع 
خبرنگاران افزود: پليس گزارش مبسوطي ازشناسايي اموال مظلومين ارائه کرد که براساس 
 اين گزارش حداقل۱۷ ملک و تعدادي ماشين گرانقيمت از اوشناسايي شد ويک بي ام و 
۲۰۱۸ نيز دريکي ازساختمان هاي برج هاي مسکوني مخفي کرده بودند که 
شناسايي شد وهمچنين اماکي درکيش از اوشناسايي شده بود.وي گفت: گزارش 
پليس اميدوار کننده بود و اميدواريم هفته آينده پليس گزارش تکميلي ارائه کند.
دادستان تهران افزود: از آنجا که دادگاه حکم به ضبط همه اموال ناشي ازجرم 
مظلومين را داده است هفته قبل متهمي ازکيش به تهران منتقل شد که پرونده 
در حال بررسي بيشتراست وفکرمي کنيم گزارش نهايي پرونده مظلومين تا ۱۰ 
روز آينده ارائه شود.جعفري دولت آبادي درباره ارزهاي بيت کوين نيزگفت: فعًا 
ساختار موجود در ايران مناسب معامله اين ارزها نيست و از مردم مي خواهيم 
مراقبت کنند.وي افزود: دراين خصوص بايد مسئوان رسمي کشور ساز و کارهاي 

ازم را پيش بيني و اعام کنند.

مافياي مشقي 
ادامه از صفحه اول

بسيارند  کنکور  ذينفعان  کرد،  دقت  نظرها  اظهار  و  تحليل ها  در  بايد   -۴ 
آموزش  زبدگان حوزه  بسياري   . نواخت  را همسان  آن ها  توان همه  نمي  و 
و پرورش ما ، فعاان بخش خصوصي هستند و اتفاقا بخش دولتي آموزش 
که مرتبا ، بخش خصوصي را تخريب مي کند، بايد پاسخگوي عملکرد خود 
باشد . نمي شود انتظار داشت بخش دولتي بي کيفيت باشد و مردم به بخش 

خصوصي مراجعه نکنند . 
۵- اما در باب عدالت آموزشي؛ متاسفانه در سالي که گذشت يعني در کنکور 
۹۷، ۵ نفر اول کنکور در رشته هاي رياضي،تجربي و انساني همه از مدارس 
غير انتفاعي بوده اند و اين يعني فقر ديگر تنها يک پديده نيست و مي رود که 
در کشور ما به يک نهاد تبديل شود .آنکه پولدار است و فرزندش مدرسه غير 
 انتفاعي مي رود، دانشگاه خوب قبول مي شود، در نتيجه متخصص مي شود

اما  داشت،  خواهند  خوبي  مالي  وضع  حتماً  هم  خانواده  اين  بعدي  نسل  و 
فرزند خانواده فقير، کم سواد و فقير مي شود . اين بحث کاما بجاست اما 
در اين مقال نمي گنجد و حتما در فرصت ديگري به صورت مبسوط به آن 

خواهيم پرداخت.

خبر
مديركل دفترآب وخاک سازمان حفاظت محيط زيست:
خاک ايران همچنان قاچاق مي شود

قاچاق  کرد:  اعام  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  وخاک  دفترآب  مديرکل 
ادامه داراست. علي مريدي  ازدهه ۸۰ شروع شده وهمچنان  ايران  خاک هاي 
درگفت وگوبا ايسنا، گفت: قاچاق خاک مراتع ومزارع را داريم اما درمورد قاچاق 
خاک هاي معدني من گزارشي دريافت نکرده ام. اين کارشناس سازمان حفاظت 
محيط زيست درمورد قاچاق خاک هاي مراتع ومزارع ايران اظهارکرد: قاچاق 
خاک هاي مراتع ومزارع بيشترازاستانهاي جنوبي ازجمله استان فارس صورت 
مي گيرد.مريدي درپاسخ به اين پرسش که خاک  ايران به کجا قاچاق مي شود، 
گفت: مقصد اين خاک هاي قاچاق شده کشورهاي حاشيه خليج فارس به ويژه 
امارات وقطراست که درامارات براي ساخت جزايرمصنوعي ودرقطربراي خشک 
کردن دريا استفاده مي شود. وي تاکيد کرد: قاچاق خاک ازابتداي دهه ۸۰ شروع 
شد وهنوز ادامه دارد البته درسال هاي اخيربه دليل کم شدن تقاضا وافزايش 
حساسيت ها، قاچاق خاک تا حدي کنترل شده است. وي با اشاره به ارزش بااي 
خاک هاي معدني کشورگفت: خاک هاي معدني هم که براي توليد فواد، آهن 
ومس استفاده مي شود و ارزش اقتصادي باايي دارد، درقالب صادرات وازمبادي 
رسمي ازکشورخارج مي شوند که با توجه به ارزش بااي اين نوع خاک، صادرات 

آن هم به محيط زيست و هم به اقتصاد کشورضربه مي زند.

رئيس كميسيون عمران مجلس:
کشور به چهار ميليون واحد مسکوني نياز دارد

رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: توليد مسکن متأسفانه طي چند سال 
بايد ساانه  ما  اين در حالي است که  و  پيدا کرده است  نزولي  روند   گذشته 
۴۰۰ هزار واحد مسکوني بسازيم. به گزارش رسالت به نقل از پايگاه خبري وزارت 
راه و شهرسازي، محمدرضا رضايي کوچي با اشاره به اينکه کشور به ۴ ميليون 
واحد مسکوني نياز دارد و همين امر زمينه ساز عدم تعادل در بازار شده است، 
گفت: يکي از دايل افزايش قيمت مسکن عدم تعادل در عرضه و تقاضاي اين 
بازار است. وي افزود: زماني که توليد مسکن، وجود نداشته باشد، ميزان تقاضا 
افزايش مي يابد و ناهماهنگي هاي بسياري در اين بازار ايجاد مي شود، بنابراين بايد 
با افزايش توليد نياز اين بازار را تأمين کنيم. وي با بيان اينکه با کمبود ۴ ميليوني 
واحد مسکوني در اين بازار مواجه هستيم، افزود: متأسفانه طي چند سال گذشته 
توليد مسکن روند نزولي پيدا کرده است و اين در حالي است که ما بايد ساانه 
۴۰۰ هزار واحد مسکوني بسازيم. رضايي کوچي تصريح کرد: اگر ساانه يک ميليون 
واحد مسکوني ساخته شود، به دليل آنکه طي چند سال گذشته تقاضاي مسکن 
 انباشته شده، واحد هاي ساخته  شده کمبودهاي سال هاي گذشته را جبران مي کند. 
رئيس کميسيون عمران مجلس توضيح داد: در هر کاايي به ويژه در بخش مسکن 
بايد نظارت قوي از سوي دولت و دستگاه هاي نظارتي انجام شود تا با افزايش 
تسهيات خريد مسکن شاهد ورود داان و سوداگران در اين بازار نباشيم.وي اظهار 
کرد: بايد نقدينگي هاي موجود در بازار را به سمت بخش مسکن هدايت کنيم، زيرا 

اين بازار مطمئن ترين و امن ترين بخش براي سرمايه گذاري است.

ايرانشهر   تاسيس شركت سهامي خاص راه و ساختمان سازه طائي 
درتاريخ 1397/09/21 به شماره ثبت 1458 به شناسه ملي 14008002577 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده كه خاصه آن به شرح زير جهت 
اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :اجراي پروژه هاي راه اعم 
از طراحي جاده و معابر و راه ها و كوچه ها و خيابان هاي درون شهري 
و برون شهري و بين شهري، تسطيح اراضي، جاده سازي، آسفالت، خط 
كشي، نصب گارد ريل و تابلوگذاري، پل سازي، تونل سازي، زهکشي. 
اجراي پروژه هاي پيمانکاري ساختمان شامل خدمات بتون ريزي، پي 
ريزي، سازه هاي فلزي و بتوني، تخريب، نقشه كشي و اجرا و نظارت بر 
ساختمان سازي، تاسيسات برق و آب و گاز ساختمان. درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مركز اصلي : استان سيستان وبلوچستان ، شهرستان 
ايرانشهر ، بخش مركزي ، شهر ايرانشهر، شهرک صنعتي ، خيابان هنرمندان 
، خيابان وايت ، پاک 0 ، طبقه همکف كدپستي 9914964789 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 
سهم 10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 567 مورخ 1397/09/15 نزد بانک 
ملي ايران شعبه مركزي ايرانشهر با كد 8391 پرداخت گرديده است اعضا 
هيئت مديره خانم سارا شاهوزهي به شماره ملي 3580400908و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي بهزاد شاهوزهي به شماره 
ملي 3591708951و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم 
ساناز شاهوزهي به شماره ملي 3591741078و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي و همچنين كليه نامه هاي عادي 
و اداري باامضاء رئيس هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مي باشد. 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي محمد شيهکي به 
به مدت يک  البدل  بازرس علي  به سمت  شماره ملي 3580231928 
سال مالي آقاي عبدالمجيد چارق زاده به شماره ملي 3701861641 به 
سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي روزنامه كثير اانتشار رسالت 
جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذكور 
به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره كل ثبت اسناد و 
اماک استان سيستان و بلوچستان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري ايرانشهر )317372(

آگهي تغييرات شركت اهورا بناي هيركان شركت سهامي خاص به شماره 
ثبت 1442 و شناسه ملي 14005228563 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/09/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 آقاي علي گرگي 
پور به شماره ملي 3530038253 به سمت رئيس هيات مديره, و مدير 
عامل -2 خانم فريده بهزادي به شماره ملي 3530038253 به سمت عضو 
هيات مديره -3 آقاي مهرداد عشايري به شماره ملي 1754587194 به 
سمت نائب رئيس - كليه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور شركت اعم از 
چک – سفته و غيره با امضاي آقاي علي گرگي پور همراه با مهر شركت 
معتبر خواهد بود. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري گناوه )318370(
آگهي تغييرات شركت اهورا بناي هيركان شركت سهامي خاص به شماره 
ثبت 1442 و شناسه ملي 14005228563 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/15 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - اعضاي هيئت مديره به شرح ذيل : -1 علي گرگي پور كد ملي 
3530038253 -2 فريده بهزادي كد ملي 3530038253 -3 مهرداد 
عشايري كد ملي 1754587194 براي مدت 2 سال انتخاب شدند. -2 آقاي 
غامرضا علي پور كد ملي 2297992165 بسمت بازرس اصلي و آقاي سيد 
عبدالخالق حميدي كد ملي 5479902482 بازرس علي البدل براي مدت 
يکسال انتخاب گرديدند. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان بوشهر مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري گناوه )318369(



»

 ذوالفقارنسب:
 فوتباليست ها 
 بايد به هم 
احترام بگذارند

11ورزش يك شنبه 25 آذر 1397
8 ربيع الثاني 1440-16 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9384

سرمربي تيم اميد گفت: خوشحاليم که مي توانيم بازي هاي 
بين المللي خوبي را پيش ازآغاز مسابقات رسمي برگزار 
کنيم.کرانچارادامه داد: ما دراولين بازي مقابل تيم المپيک 
عمان قرارگرفتيم و حاا دراردوي جديد دو مسابقه 
مفيد برابر تيم سوريه برگزارمي کنيم. بعد ازآن هم 
دريک بازي ديگر به مصاف اردن مي رويم. همچنين 
اطاع دارم که برنامه هاي خوبي براي انجام بازي هاي 
تدارکاتي واردوهاي ديگري هم درنظر گرفته شده است.

وي افزود: اين اتفاق بسيار خوبي است که به ما کمک 
مي کند وخوشحاليم که مي توانيم با تيم هاي مختلف 
دربازي هاي تدارکاتي روبروشويم. بازي با اينگونه تيم ها 
که براي ما ناشناخته هستند مي تواند آزمون بسيار خوبي 
باشد .سرمربي تيم اميد اضافه کرد: اين براي ما بسيار 
مهم است که به معني واقعي يک تيم باشيم. براي همين 
بايد صميميت وارتباط رواني مناسب بين اعضاي تيم 
وجود داشته باشد که اينگونه بازي ها تأثير بسيار خوبي 

دارد.برهمين اساس سعي مي کنيم از فرصت بازي هاي 
پيش روبه بهترين شکل استفاده کنيم.کرانچار درپايان 
پيرامون حريفان ايران درمرحله اول بازي هاي مقدماتي 
المپيک نيزاظهار کرد: برنامه حريفان را ازطريق تيم 
آناليز دنبال مي کنيم و درجريان بازي ها و مسابقاتي 
که درپيش دارند هستيم. مي خواهيم به شکل کامل 
مسابقات اين تيم ها را مرورکنيم تا با شناخت کافي 

جهت انجام بازي هاي مرحله اول آماده شويم.

 کرانچار:
 اميدهاي فوتبال يک تيم واقعي خواهند بود

 

دارنده مدال هاي طاي جهان و برنزالمپيک گفت:از 
عملکردم درجام باشگاه هاي جهان با توجه به ۲ سال 
دوري ازميادين  راضي هستم.حسن رحيمي اظهار 
کرد:بعد ازالمپيک به خاطر جراحي زانو مجبور شدم 
از کشتي دور شوم. کشتي عشق من است و مثل خون 
دررگ هايم جاري است. و واقعا نمي دانم چطوريک روز 
مي خواهم ازکشتي خداحافظي کنم.شايد آن روز بدترين 
روزعمرم شود که قرارباشد ديگرکشتي نگيرم.وي درباره 

استعفاي خادم و بازگشت محمدي به عنوان سرمربي 
تيم ملي نيز خاطرنشان کرد: کشتي بدون خادم برايم 
ارزشي ندارد چرا که او با تمام وجود در خدمت کشتي 
بود و قلبش براي موفقيت کشتي مي تپيد. ومحمدي 
سال ها در کشتي حضور داشته وکارش را بلد است. 
مشکل خاصي وجود ندارد وبه اردوي تيم ملي مي روم 
تا ببينيم چه پيش مي آيد.وي در پايان درباره اينکه 
بسياري معتقدند هنوز کشتي گيري نتوانسته جاي خالي 
اورا در تيم ملي پر کند اظهار کرد: البته اين موضوع 
جاي تاسف دارد. جوانترها بايد خيلي بيشترازاين ها 
تاش کنند تا به موفقيت برسند. از نتايج تيم ملي در 
رقابت هاي جهاني واقعا ناراحت شدم. اميدوارم اتفاقات 
خوبي براي کشتي  بيفتد. به نظر من آينده کشتي 
ايران روشن است چرا که خيلي کارشده است. شايد 
امسال اين زحمات به بار ننشيند اما قطعا مي توانيم 

درالمپيک نتايج خوبي را به دست بياوريم.

رحيمي:
به درخشش کشتي در المپيک خوشبينم

  پيشکسوت فوتبال درباره نتايج تيم پرسپوليس در نيم فصل نخست اظهار داشت: 
پرسپوليس سال بسيار سخت و پُر فشاري را پشت سر گذاشت و شايد يکي از 
سال هاي سخت اين باشگاه درطول تاريخش بود. اين باشگاه به لحاظ مشکات 
ومشکات  اصلي  بازيکنان  مصدوميت  و  بازيکن  دادن  ازدست  انتقااتي،  و  نقل 
اقتصادي سال بسيار دشواري را پشت سر گذاشت. ذوالفقارنسب درمورد مصاحبه هاي 
بازيکنان پرسپوليس واستقال عليه يکديگر تصريح کرد: بازيکنان هر دو تيم اشتباه 
مي کنند. به هيچ وجه بازيکنان نبايد دراين اموردخالت وعليه يکديگر صحبت کنند. 
شايد بهترين مثال هم بازيکنان تيم هاي بزرگ اروپايي باشند، فقط به هم احترام 
مي گذارند واصًا عليه يکديگر صحبت منفي نمي کنند. اين کارفرهنگي بايد از سوي 
باشگاه ها هم صورت بگيرد. باشگاه بايد براي اين نوع مصاحبه ها جريمه اي درنظر 

بگيرد.ذوالفقارنسب درخصوص کيفيت فني تيم ها در نيم فصل نخست گفت: بسيار 
خوشحالم که فوتبال ما به لحاظ کيفي نسبت به گذشته بهترشده است. فوتبال مان 
را با خودمان مقايسه مي کنم،  نه با ليگ هاي بزرگ اروپايي. باشگاه هاي ما همچنان 
مشکات ساختاري و زيرساختي دارند و به فوتبال پايه هم اهميتي نمي دهند. 
مشکات مالي واقتصادي هم ادامه دارد، اما با اين وجود پيشرفت هايي درليگ مان 
ديده مي شود. اين پيشرفت را هم مديون تاش مربيان خارجي مانند شفر،  برانکو و 
سرجيوهستيم. وي درمورد اينکه چه تيم هايي مدعي کسب قهرماني هستند،  عنوان 
کرد: پديده عملکرد خوبي داشته وسپاهان هم برخاف سال گذشته روند امتيازگيري 
خوبي را طي کرده است. استقال، پرسپوليس و تراکتورسازي ديگرمدعيان ليگ 

هستند . رقابت قهرماني بين همين پنج تيم خواهد بود.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت راهسازي و ساختماني نيكچه به شماره ثبت 1047

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مزبور دعوت مي شود تا در جلسه مجمع فوق كه مورخ 97/10/6 راس 
ساعت 11 صبح در محل قانوني شركت به نشاني مشهد، خ سعدي، سعدي 14، پ 153 تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرس

3- روزنامه كثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

آگهي دعوت از كليه سهامداران شركت توليد و بسته بندي 
 مهرآفرين بروجن )سهامي خاص( به شماره ثبت 2523 

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي كه ساعت 5 بعدازظهر 
روز پنجشنبه تاريخ 97/10/06 در محل شركت واقع در بروجن شهرك صنعتي خادم القرآن بلوار كارآفرين 

جنب پخش امير تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسان

3- انتخاب روزنامه كثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25
اداره كل تامين اجتماعي استان قم

فرم شماره 3 )اباغ راي كميته بدوي استاني(
احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي غامرضا محمدي در جلسه مورخ 1397/09/20 كميته 
بدوي مشاغل سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 3 )سه( شغل مطرح شده سه )3( شغل مورد 

تاييد قرار گرفته است، جهت اقدامات بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: كارگري )شركت ايران جوراب( - كارگري )جوراب بالمانه( - كارگر - فني كار 

)كشبافي وهبي زاد(
رونوشت:

1- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضي برابر 
ماده 3 آيين نامه

2- شركت/كارگاه: ايران جوراب، جوراب بالمانه و كشبافي وهبي زاد جهت اطاع و اقدام مقتضي
3- آقاي/خانم: غامرضا محمدي جهت اطاع

تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آور ظرف 15 روز قابل  به استناد  اين راي   -
اعتراض  در صورت عدم  و  زيان آور مي باشد  و  مشاغل سخت  تجديدنظر  كميته  در  تجديدنظرخواهي 
 هر يك از طرفين و قطعي و ازم ااجرا شدن راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيات و 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص داخل كشور و ظرف 6 ماه از 

تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
بدينوسيله از سهامداران دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت طب و 
تصوير ارم سبان به شماره ثبت 6683 )سهامي خاص( كه در مورخ 97/10/8 در ساعت 10 صبح در آدرس 
اردبيل - ميدان ورزش - ساختمان ارم - شركت طب و تصوير ارم سبان - كد پستي 5613675159 

تشكيل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب بازرسين
2- انتخاب روزنامه كثيراانتشار

تاريخ انتشار: 97/9/25
خ ش: 97/9/25

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
 شركت راهسازي و ساختماني نيكچه به شماره ثبت 1047

مورخ  كه  فوق  عمومي  جلسه مجمع  در  تا  مزبور دعوت مي شود  سهامداران شركت  كليه  از  بدينوسيله 
97/10/6 راس ساعت 9 صبح در محل قانوني شركت به نشاني مشهد، خ سعدي، سعدي 14، پ 153 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تغيير آدرس
2- اصاح ماده 31 اساسنامه

3- اصاح برخي از مواد اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
فرم شماره 3 )اباغ راي كميته بدوي استاني(

احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي محمدساار نظامي در جلسه مورخ 1397/09/20 كميته 
بدوي مشاغل سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 5 )پنج( شغل مطرح شده چهار )4( شغل مورد 

تاييد و 1 )يك( شغل مورد تاييد قرار نگرفته است، جهت اقدامات بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: كارگر ، كارگر ساده، كاركنان، كارگر )ريسندگي معصوميه(

مشاغل تاييدنشده: كارگر بعدازظهر )ريسندگي معصوميه(
رونوشت:

1- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار و اقدام مقتضي برابر 
ماده 3 آيين نامه

2- شركت/كارگاه: ريسندگي معصوميه جهت اطاع و اقدام مقتضي
3- آقاي: محمدساار نظامي جهت اطاع

تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آور ظرف 15 روز قابل  به استناد  اين راي   -
تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر 
يك از طرفين و قطعي و ازم ااجرا شدن راي مزبور به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيات و آيين 
دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص داخل كشور و ظرف 6 ماه از تاريخ 

اباغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

آگهي دعوت سهامداران شركت بيمارستان پزشكان )سهامي خاص( 
 ثبت شده به شماره 82493 و شناسه ملي 10101271240 

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه كه در ساعت 16 روز جمعه مورخه 97/10/14 در نشاني: بزرگراه همت غرب - بعد از پل ستاري 
- بلوار كبيري طامه - خيابان بهار - شماره 17 - بيمارستان عرفان نيايش و به كد پستي 1476919491 

و شماره تلفن 49796001 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش بازرس و هيات مديره درخصوص تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 
منتهي به پايان شهريور 1397

2- انتخاب اعضاي هيات مديره
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

4- بحث و بررسي پيرامون مسائل جاري شركت
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ت: 97/9/25

آگهي دعوت سهامداران شركت گروه پزشكي عرفان غرب 
سهامي خاص ثبت شده به شماره 79058 و شناسه ملي 

10101238759 جهت تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه
بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه كه در ساعت 16 پنجشنبه مورخه 97/10/13 در نشاني: تهران - سعادت آباد - بين چهارراه سرو 
و بلوار شهرداري - خيابان شهيد رياضي بخشايش - بيمارستان عرفان به كد پستي 1998884349 و 

شماره تلفن 23021000 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش بازرس و هيات مديره درخصوص تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 
منتهي به پايان شهريور 1397

2- انتخاب اعضاي هيات مديره
3- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

4- بحث و بررسي پيرامون امور جاري شركت
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ت: 97/9/25

آگهي دعوت سهامداران شركت گروه پزشكي عرفان غرب 
سهامي خاص ثبت شده به شماره 79058 و شناسه ملي 
10101238759 جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده كه در ساعت 18 پنجشنبه مورخه 97/10/13 در نشاني: تهران - سعادت آباد - بين چهارراه 
سرو و بلوار شهرداري - خيابان شهيد رياضي بخشايش - بيمارستان عرفان به كد پستي 1998884349 

و شماره تلفن 23021000تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- اصاح پاره اي از مواد اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ت: 97/9/25

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه شماره ثبت: 9051

بنا به تصويب هيات مديره، جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه 
راس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1397/10/8 در محل فلكه مدرس سالن اجتماعات اداره تعاون، كار و 
رفاه اجتماعي شهرستان اروميه 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 قانوني شركت به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/9/25

3388 خ ش: 97/9/25 

آگهي )نوبت دوم( دعوت مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده 
شركت ذوب و نورد آلومينيوم تك ستاره مباركه سهامي خاص 

ثبت شده به شماره 1516 علي آباد كتول
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت مي گردد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
كه در ساعت 8 صبح تاريخ 1397/10/06 به آدرس علي آباد كتول - شهرك صنعتي - ميدان كاج خ تاش 

شرقي خ تاش 11 كد پستي 4946151387 برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

انتخاب مديران - بازرسان - روزنامه كثيراانتشار و تصويب تراز مالي و تصميماتي ديگر در مورد شركت 
كه در حدود قانوني مجمع مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/9/25
خ ش: 97/9/25

هيات مديره

هيات مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت ماهان 
تجارت زنجان سهامي خاص ثبت شده به شماره 6928 ثبت زنجان

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي گردد كه در روز شنبه 97/10/8 ساعت 11 در محل قانوني 
شركت حضور به هم رسانند.

1- انتخابات هيات مديره
2- انتخابات بازرس

3- ساير مواردي كه در صاحيت مجمع عمومي عادي باشد
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

 آگهي حق تقدم درخصوص افزايش سرمايه 
 شركت گروه پزشكي كوروش زنجان )سهامي خاص( 
به شماره ثبت 6657 و شناسه ملي 10460098978

به اطاع كليه سهامداران شركت گروه پزشكي كوروش زنجان )سهامي خاص( به شماره ثبت 6657 و 
شناسه ملي 10460098978 مي رساند كه طبق ماده 166 و 169قانون تجارت و با عنايت به مصوبه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/20 و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه به هيات مديره، 
مقرر گرديد سرمايه شركت از طريق صدور سهام جديد از مبلغ 89/782/000/000 ريال )847 سهم( به 
مبلغ 269/346/000/000ريال منقسم به 2541 سهم 106/000/000 ريالي بانام از محل آورده نقدي و 

يا تبديل مطالبات نقدي حال شده سهامداران از شركت افزايش يابد.
* از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مي شود از تاريخ نشر اين آگهي به مدت 60 روز از حق تقدم 
سهم خود به ميزان 200% )هر سهامدار حداكثر به ازاي هر يك سهم متعلقه، تعداد 2 سهم حق تقدم تعلق 
مي گيرد( نسبت به افزايش سرمايه و خريد سهام جديد استفاده نمايند و بعد از اخذ گواهينامه حق تقدم 
از امور مالي شركت، مبلغ نقدي خريد سهام خود را به حساب جاري شماره 253114621 اين شركت نزد 
بانك ملت شعبه مركزي زنجان واريز و نسخه اي از فيش واريزي و به انضمام گواهينامه حق تقدم خريد سهام 
جديد را به امور مالي شركت واقع در زنجان، كوي پونك، خيابان نيكان، خيابان ابوالقاسم الهام اهوتي، 

بيمارستان فوق تخصصي بهمن، طبقه دوم تسليم نمايند.
* درخصوص تهاتر مطالبات نقدي حال شده با سهام جديد خريداري شده از كليه سهامداران محترم شركت 
درخواست مي شود حداكثر ظرف مهلت مقرر قانوني فوق الذكر از حق تقدم خود استفاده نموده و در صورت 
داشتن هر گونه مستندي كه طبق مفاد 185 و 187 قانون تجارت كه منجر به صدور سهام از طريق مطالبات 

نقدي حال شده سهامداران گردد به هيات مديره و بازرس شركت ارائه تا اقدام قانوني به عمل آيد.
* طبق ماده 172 قانون تجارت پس از انقضاء مهلت مقرر، هيات مديره مي تواند حق تقدم استفاده نشده 
و سهام باقيمانده را به ساير سهامداران يا به متقاضيان ديگر واگذار و نسبت به افزايش سرمايه شركت 

اقدام نمايد.
* جهت كسب اطاعات بيشتر درخصوص شرايط خريد سهام حق تقدم خود به امور مالي شركت آقاي 

حميدي و چيلو مراجعه يا با تلفن 2-33039241 تماس حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده شركت ماهان تجارت 
زنجان سهامي خاص ثبت شده به شماره 6928 ثبت زنجان

بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت مي گردد كه در روز شنبه 97/10/8 ساعت 12 در محل قانوني 
شركت حضور به هم رسانند.

1- افزايش سرمايه شركت از مبلغ 12/000/000/000 ريال )دوازده ميليارد ريال( به 18/000/000/000 
ريال )هجده ميليارد ريال( از محل مطالبات سهامداران

2- اصاح اساسنامه
3- ساير مواردي كه در صاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد

تاريخ انتشار: 97/9/25
خ ش: 97/9/25

 آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت منظومه بهينه كوثر )سهامي خاص( به شماره ثبت 28191
مورخه  فوق العاده  عمومي  مجمع  جلسه  در  مي شود  دعوت  فوق  سهامداران شركت  كليه  از  بدينوسيله 
97/10/10 در محل قانوني شركت واقع در مشهد، شهرك صنعتي طرق جاده سردخانه جنب پايانه بار 

طرق جايگاه اختصاصي سوخت كوثر در ساعت 10 صبح حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تغيير نام شركت
تاريخ انتشار: 97/9/25

خ ش: 97/9/25

هيات مديره شركت تعاوني ماهان تجارت زنجان

هيات مديره شركت ماهان تجارت زنجان

هيات مديره

هيات مديره شركت گروه پزشكي كوروش زنجان هيات مديره شركت

هيات مديره

 هيات مديره
 شركت تعاوني مسكن مهر فراغ اروميه

رئيس هيات مديره )دعوت كننده( - بازرس اصلي

محمد نوري:

نتايج استقال يك هشدار براي ليگ آسياست
پيشکسوت تيم فوتبال استقال گفت: اتفاقات 
ماه هاي اخيراين شائبه را ايجاد مي کند که افرادي 
هستند که تمايلي به قهرماني استقال ندارند.
محمد نوري درتحليل عملکرد کلي تيم استقال 
درنيم فصل نخست رقابتهاي ليگ برتراظهار داشت: 
آبي پوشان نيم فصل اول را پر فرازونشيب بودند. 
بعضي بازي ها خوب و قابل قبول و بعضي بازي ها 
دورازانتظار. اما در مجموع در هفته هاي پاياني 
روند حرکتي تيم بهترشد. وي افزود: باتوجه به 
مهره هاي کليدي که از تيم درابتداي فصل جدا 
شدند و جايگزين هاي خوبي هم براي آنها جذب 
نشدند، اين انتظارمي رفت که شروع خوبي درليگ 
نداشته باشيم. اما رفته رفته شرايط بهبود يافت.

عضو کميته پيشکسوتان باشگاه استقال با اشاره 
به عملکرد خريدهاي خارجي اين تيم اظهار داشت: 
طارق همام خريد خوبي بود وعملکرد او کاما 
مثبت و راضي کننده است. اما گروونيوماير درحد 
استقال نبودند و بهتر است براي نيم فصل دوم 
 از اين تيم جدا شوند تا جاي آنها را بازيکنان 
با کيفيت تري بگيرند.نوري درپاسخ به اين سوال 

که چقدر به اين فرضيه معتقد است که استقال 
در نيم فصل نخست تنها تيم هاي پايين جدولي را 
مي برد، بيان داشت: ما هم اين را قبول داريم. اين 
موضوع هشداري براي ما شد که براي ليگ قهرمانان 
آسيا بر بضاعت خود اضافه کنيم. بضاعت تيم ما 
براي قهرماني درليگ برترهم چندان زياد نيست 

چه رسد به حضوري پرقدرت درليگ قهرمانان 
آسيا.مدافع سابق استقال با اشاره به تعداد کم 
گل هاي خورده اين تيم بيان داشت: اين موضوع 
عملکرد خوب تيم در فاز دفاعي را مي رساند. 
مدافعان استقال واقعا پخته و باتجربه عمل کردند 
و نقطه قوت تيم در نيم فصل نخست محسوب 

شدند. اما همين خط دفاعي پرقدرت هم براي 
مدافع ديگرهم  ترميم وجذب يک  نيازبه  آسيا 
دارد.پيشکسوت آبي پوشان با اشاره به اشتباهات 
مکرر داوران در ديدارهاي استقال گفت: متاسفانه  
عملکردها اين شائبه را ايجاد کرده که انگارکم 
نيستند آنهايي که دوست ندارند استقال قهرمان 
شود. از وزارت ورزش گرفته تا فدراسيون و کميته 
داوران و کميته انضباطي. مگرمي شود اين همه 
اشتباه داوري عليه يک تيم باشد. اان داور بازي 
پديده عذرخواهي کرده. آيا اين عذرخواهي براي 
ما امتيازمي شود؟ اگراستقال درپايان فصل به 
خاطر يکي دوامتياز قهرماني يا سهميه آسيا را 
از دست داد با اين عذرخواهي آب رفته به جوي 
پيشکسوتان  فوتبال  تيم  گردد.سرمربي  بازمي 
استقال  درادامه خاطرنشان ساخت: از کارهاي 
خوب  کميته پيشکسوتان تجليل ازبازيکنان قديمي 
تيم است که باعث مي شود هم بازيکنان فعلي وهم 
 هواداران جوان تر باشگاه با چهره هاي قديمي تر

آشنا شوند. اين موضوع براي خود پيشکسوتان 
هم بسيار جذاب است.

گوناگون

نكته

خبر

پايان ۵ ماه پرفرازونشيب
نيم فصل اول ليگ برتر بعد از ۵ ماه پر فرازونشيب با قهرماني تيم 
سپاهان به اتمام رسيد. سپاهاني ها با تفاضل گل بهتر نسبت به پديده 
و پرسپوليس درصدر جدول قرارگرفتند. هفته پانزدهم ليگ برتر که در 
واقع پايان نيم فصل اول اين رقابت ها محسوب مي شد، ديروز با ديدار 
سپاهان با استقال خوزستان به اتمام رسيد تا تيم سپاهان به لطف 
تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپوليس و پديده قهرمان نيم فصل شود.
امسال مسابقات ليگ برتراز ۴ مرداد شروع شد و۲۴ آذربه نيم فصل 
رسيد. حاا رقابت هاي ليگ حدود ۵۰ روز به خاطراردوهاي تيم ملي و 
برگزاري جام ملت هاي آسيا تعطيل مي شود.در۱۵ هفته ليگ، اتفاقات 
زيادي روي نيمکت ها ودرزمين مسابقات رخ داد که شايد تمام اين 
اتفاقات تحت تاثيراعتراض باشگاه ها به اشتباهات داوري قرارگرفت. 
قراراست کميته داوران درروزهاي آينده جلسه اي را براي مديران و 
سرمربيان ليگ برتر با حضورداوران برگزارکند تا بتواند اين اعتراضات 

را به نوعي کنترل کند.

رکورد برانکو در پرسپوليس
برانکو آمار بسيار خوبي را در تيم پرسپوليس ثبت کرده است. برانکو 
بيش از سه سال است که سرمربي تيم پرسپوليس است و موفق شده 
اين تيم را به موفقيت هاي متعددي برساند.سرخ پوشان  با هدايت برانکو 
دو قهرماني و يک نايب قهرماني ليگ برتر، نايب قهرماني ليگ قهرمانان 
آسيا و دو سوپرجام را کسب کرده اند.برانکو در۱۵۰ بازي که روي نيمکت 
پرسپوليس نشسته موفق به کسب ۸۵ پيروزي شده و ۴۱ تساوي و ۲۴ 

شکست نيز عايد سرخ پوشان شده است. 

واکنش سکاندار تيم ملي
سرمربي تيم ملي به اتفاقات بازي پرسپوليس با پارس جنوبي واکنش 
نشان داد. روز جمعه ودرجريان بازي پرسپوليس با پارس جنوبي بود 
که هواداران پرسپوليس عليه کي روش شعار دادند وهمچنين بعضي 
 مسائل باعث شد تا کروز مربي تيم ملي که از نزديک بازي را تماشا 
مي کرد، ورزشگاه را ترک کند.همچنين افشين پيرواني مدير سابق 
تيم ملي صحبت هايي عليه کي روش مطرح کرد.سرمربي تيم ملي 
درپيامي که بعد از اين بازي منتشر کرده است، به صورت سربسته و 
 کلي به اين اتفاقات واکنش نشان داده است.کي روش نوشت: تيم ملي،

مادرتمام عاشقان فوتبال است. شما مي توانيد شيفته پدر خود باشيد 
اما هرگز نمي توانيد به تيم ملي کشورتان که همانا مادرتمام عاشقان 

فوتبال است خيانت کنيد و فوتبال خود را پايين بياوريد.

سپاهان در صدر جدول ايستاد
درچارچوب هفته پانزدهم ليگ برتر فوتبال ديروز تيم سپاهان 
دراهواز به مصاف تيم استقال خوزستان رفت که اين بازي با نتيجه 
تساوي ۱ - ۱ به اتمام رسيد.با اين تساوي، سپاهان ۳۱ امتيازي 
شد تا هم امتياز پديده و پرسپوليس شود ولي با تفاضل گل بهتر 

درصدر جدول قرارگرفت و قهرمان نيم فصل شد. 

 خسروي وفا رئيس ماند
محمود خسروي وفا که طي ۱٧ سال گذشته رياست کميته ملي پارالمپيک 
را بر عهده داشت با راي اعضاي مجمع، براي چهارسال ديگر رئيس اين 
کميته شد. ششمين مجمع انتخاباتي کميته ملي پارالمپيک ديروز با 
حضور وزير ورزش و معاون وي در ورزش قهرماني همراه با  شهنازي و 

طاهريان نمايندگان کميته ملي المپيک برگزار شد. 

 رسن امشب جايزه مي گيرد
 بشاررسن هافبک تيم پرسپوليس که به  عنواِن بهترين بازيکن 
سال فوتبال عراق انتخاب شده است ديروز راهي کشورش شد تا 

امشب درمراسم برترين ها جايزه اش را دريافت کند.

دخه آ سرخ پوش مي ماند
داويد دخه آ که از پيوستن به رئال مادريد منصرف شده با وجود 
نتايج و عملکرد ضعيف تيم انگليسي دررقابت هاي اين فصل به 

دنبال تمديد قراردادش با تيم منچستر يونايتد  است. 

مرداني به فينال راه يافت
 سجاد مرداني تکواندوکارتيم ملي کشورمان در مرحله نيمه نهايي 
رقابتهاي گرنداسلم که در چين جريان دارد در پيکار با ژائو از چين 

صاحب پيروزي شد و به فينال رسيد. 

نامه پرسپوليس رسيد
سازمان ليگ فوتبال ايران در نامه اي به باشگاه پرسپوليس اعام 
کرد در نقل وانتقاات زمستاني مي تواند نام ۳ + ۶ بازيکن را به 
فهرست خود اضافه کند.طبق اين نامه، نقل و انتقاات از۱۶ دي 
آغاز مي شود و تا ۱۳ بهمن ادامه پيدا مي کند. پرسپوليس همچنين 
عاوه بر ۶ بازيکني که مي تواند نسبت به جذب آنها اقدام کند، 

امکان جذب سه بازيکن آزاد را نيز خواهد داشت.

 برد  شطرنجبازان در آسيا
درپايان دورششم رقابت هاي انفرادي شطرنج قهرماني آسيا که 
درفيليپين برگزار مي شود، نمايندگان کشورمان موفق به کسب 

چهارپيروزي و يک تساوي شدند.

 کاراته ايران قهرمان شد
 چهاردهمين دوره رقابتهاي کاراته جام ايران زمين با حضور۱۲۰ 
بازيکن خارجي از کشورهاي ايران، ارمنستان، کره، گرجستان، 
افغانستان، آذربايجان، عراق و پاکستان در تهران برگزارشد و تيم 
ايران عنوان قهرماني را به دست آورد، عراق نايب قهرمان شد و 

تيم ارمنستان درمکان سوم قرار گرفت.
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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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شماره هاي تماس 
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

تور لحظه آخرتور لحظه آخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

استانبول -آانيا- سواحل مديترانه - تور اروپا
گرجستان - مالزي - سنگاپور - امارات

ارمنستان - جنوب شرق آسيا - پوکت - آنكارا
ويزا شنگن - ويزا کانادا

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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 ترك زاده آراني 
 مديريت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم

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

هيات مديره

هيات مديره شركت

ميترا طاهري - مديرعامل شركت



معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش؛
تکليف شب را حذف نکرديم

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: 
ما حذف تکليف شب نداشتيم بلکه جايگزيني تکاليف 
مهارت محور به جاي مشق شب که رونويسي بود 
را طراحي کرديم.به گزارش خبرنگار مهر، رضوان 
حکيم زاده در مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران 
برتر دانش آموزي، به موضوع حذف مشق شب 
و اينکه برخي نسبت به آن انتقاد دارند، اشاره 
کرد و اظهارداشت: به هيچ عنوان حذف مشق 
شب نداشتيم، بلکه مشق هاي مهارت محور در 
مشق هاي  جايگزين  ابتدايي  سوم   تا  اول  پايه 
رونويسي  ما  بچه هاي  افزود:  رونويسي شد.وي 
اما مهارت نوشتن و  و روخواني بسيار داشتند، 
 درک مطلب کمتر است. بنابراين بايد مشق هاي 

مهارت محور از روخواني ها و رونويسي هاي تکراري 
به سمت مهارتي بودن برود.حکيم زاده ادامه داد: 
 اکنون برخي افراد در ساده ترين مهارت باز مي مانند، 
را  پرده  يک  عرض  و  طول  توانند  نمي  حتي 

محاسبه کنند.

سلبريتي ها  اينکه  به  اشاره  با  هنر  دانشگاه   استاد 
اقتضائات خودشان را به رسانه ملي تحميل مي کنند، 
گفت: فرماندهان اصلي صداوسيما سلبريتي ها هستند، 
اتاق فکري که بدون آنکه دور هم بنشينند براساس 
را  جامعه  محوري شان  شهرت  و  روحيات شان 

 هدايت مي کنند.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه 
خبرنگاران پويا، وي افزود: متأسفانه اقتضاي اداره کردن 
صداوسيما و گسترش کمي بيش از حد کانال هاي 
 تلويزيوني و راديويي است، کميتي که کيفيت را کاهش 
داده و دقت را پايين آورده است. همچون تصويري که 
وقتي رزولوشن کم مي شود، در بزرگنمايي، تصوير از 
بين مي رود. در واقع کميت گرايي به مثابه رفرنس شکني 
خود رسانه مبدل مي شود که اين موضوع مشکات 
بنيادين در پي دارد.حجت ااسام سرلک با اشاره به 
اينکه صداوسيما اساسا به مصرف گرايي روي آورده 
است، تأکيد کرد: علي رغم مشکات کيفي و افزايش 
کمي، صداوسيما با مشکل دم دستي همچون بودجه 

هم دست و پنجه نرم مي کند. 

حجت ااسام علي سرلک: 
مديران صداوسيما بايد جلوي راهبري سلبريتي ها را بگيرند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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سرگرمى داشته باشيد و تفريح کنيد؛ چرا که خوش ندارم در دين شما 
درشتى و سختى ديده شود.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1
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دبير جشنواره جوان خوارزمي از برگزاري مراسم برگزيدگان بيستمين دوره 
اين جشنواره در روز ۲۶ آذرماه خبر داد و گفت: در اين مراسم از ۴۳ طرح برتر 

بخش هاي دانش پژوهان و دانش آموزي تقدير به عمل مي آيد.
به گزارش ايسنا، دکتر عليرضا اللهياري در نشست خبري  با اشاره به برگزاري 
بيستمين جشنواره جوان خوارزمي، افزود: اين جشنواره در دو بخش اصلي 
دانش پژوهان و فناوران و بخش دانش آموزي و با همکاري مرکز ملي پرورش 
استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش برگزار 

مي شود.وي با بيان اينکه در بخش دانش پژوهان و فناوران، از طرح هاي برگزيده 
پژوهشگران کمتر از ۳۵ سال تقدير مي شود، خاطر نشان کرد: در اين دوره 
از جشنواره ۶۷۵ طرح به دبيرخانه ارسال شد که از اين تعداد ۳۷۵ طرح در 
۱۷ گروه تخصصي  براي داوري نهايي انتخاب شدند.الهياري  خاطر نشان کرد: 
در نهايت ۱۹ طرح به هيئت داوران ارجاع و از اين تعداد ۱۲ طرح به عنوان 
طرح هاي برگزيده انتخاب شدند و در روز دوشنبه ۲۶ آذر ماه مورد تقدير قرار 

خواهند گرفت.

دبير جشنواره جوان خوارزمي خبر داد

تقدير از ۴۳ طرح 
 دانش آموزي 

و دانش پژوهان  

ميزان/ علي اسداللهي سوته

 برداشت نيشکر در 
صومعه سرا 

صومعه سرا قطب توليد نيشکر در استان 
گيان است؛ تنها شهرستان گيان که در 
آن نيشکر به صورت انبوه کشت مي شود. 
اواخر پاييز و اوايل زمستان فصل برداشت 
نيشکر در صومعه سراست. چهار تصوير از 
کشاورزان ضومعه سرايي در کسب روزي 

حال را مي بينيد . 

يادداشت
به مناسبت هفته پژوهش

 پژوهش، بستر توسعه همه جانبه 
کريم باباخانيان

هرسال با رسيدن روزهاي پاياني ماه آذر هفته 
پژوهش به صورت ملي در سراسر کشور برگزار 
 مي شود واز برنامه هاي پژوهشي و پژوهشگران،
پرتاش تقدير به عمل مي ايد همچنين زمينه 
فراهم  کشور  در  فناوري  و  پژوهش   توسعه 
مي شود.به اعتقاد صاحب نظران. رسالت هفته پژوهش 

نهادينه سازي امر پژوهش در کشور به شمار مي رود اما مهمترين اولويت 
سياستگذاران براي اين هفته طي سال هاي اخير توجه به امر فناوري و 
تجاري سازي علم است.همه ما مي دانيم که معرفي دستاوردهاي پژوهشي، 
تشويق و توسعه فناوري و تجاري سازي، شناسايي و رفع نيازهاي جامعه، 
ايجاد فضاي سرمايه گذاري پژوهشي و توسعه ارتباط صنايع با دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشي از ديگر اهداف اين هفته به شمار مي رود.هفته ملي 
پژوهش و فناوري امسال از ۲۴ آذرماه با شعار »پژوهش هدفمند، فناوري 
دارد.از  ادامه  آذرماه  تا ۲۸  و  آغاز  ملي«  توليد  در خدمت  ارزش آفرين، 
طرفي  ستاد ملي هفته پژوهش براساس شعار انتخابي، روزهاي اين هفته 
را نامگذاري مي کند تا فعاليت هاي دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به صورت 
برنامه ريزي شده و هدفمند پيگيري شود.اين هفته طبق روال سال هاي 
گذشته  طنين زنگ پژوهش در مدارس سراسر کشور به صدا در امد  تا 
دانش آموزان از سنين کودکي با فرهنگ تحقيق و فناوري آشنا شده و 
اين فرهنگ در ميان آنها نهادينه شود.اين برنامه به صورت سراسري در 
تمام دانشگاه هاي سطح کشور برگزار خواهد شد و در اين راستا قرار 
 است دانش آموزان با مراکز رشد، شرکت هاي دانش بنيان، آزمايشگاه ها 
و مراکز تحقيقاتي دانشگاه ها از نزديک آشنا شوند.در اين هفته مراکز 
تحقيقاتي و پژوهشي به روي مشتاقان به پژوهش و مطالعات تحقيقاتي  
گشوده شده و عاقه مندان به اين امرفرصت را غنيمت شمرده و بر دامنه 
پژوهش هاي خود مي افزايند .از طرفي وزراي آموزش وپرورش وعلوم نيز 
براي بازديد و افتتاح مراکز پژوهشي و تحقيقاتي ودستاوردهاي علمي، 
کشور  مختلف  نقاط  وراهي  کرده  جزم  را  خود  عزم  فناوري   آموزشي، 
کشور،  فناوران  و  پژوهشگران  از  تجليل  جشنواره  همچنين   مي شوند 
مهم ترين برنامه و رويداد هفته پژوهش به شمار مي رود و  اين جشنواره 
۲۵ آذرماه با حضور معاون اول رئيس جمهور در سالن اجاس سران برگزار 
و از ۲۰ پژوهشگر و ۵ فناور برتر کشور تقدير مي شود.هدف از برگزاري 
اين جشنواره کمک به ترويج فرهنگ پژوهش و فناوري در کشور، اعام 
سياست ها و برنامه ها و معرفي دستاوردهاي فناورانه کشور است.جالب 
است بدانيم اين جشنواره در حوزه هاي علوم پايه، فني و مهندسي، علوم 
کشاورزي و منابع طبيعي، علوم انساني، هنر، دامپزشکي و علوم پزشکي 
برگزار مي شود.نمايشگاه هفته پژوهش بزرگترين رويداد اين هفته به شمار 
مي رود که امسال اين نمايشگاه با تغييراتي در دي ماه و به صورت مشترک 
با معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار خواهد شد.طبق گفته 
عبدالساده نيسي مديرکل دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي وزارت 
علوم، امسال نمايشگاه هفته پژوهش ۳ تا ۶ دي ماه به صورت مشترک با 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري برگزار مي شود.
آنچه مي تواند در هفته پژوهش مورد توجه و عنايت مسئولين مراکز علمي 
 و پژوهشي قرار گيرد ميزان بودجه پژوهش است که آيا نسبت به سال هاي 
 گذشته افزايش يافته واگر جواب مثبت است چه ميزان  و چند در صد .

همه مي دانيم راه توسعه و پيشرفت هرکشوري بستگي به ميزان پژوهش و 
مطالعات کاربردي دارد، برهمين اساس کشورهاي توسعه يافته ويا در حال 
توسعه بودجه قابل توجهي به امر پژوهش اختصاص مي دهند . ونتيجه ان 
را هم ديده اند . کشور ما هم اگر مي خواهد از  معضات فرهنگي واجتماعي 
واقتصادي رهايي يابند بايد از تونل پژوهش و تحقيق عبور کند .محيط هاي 
دانش آموزي بستر بسيار مناسبي براي رشد و بالنده شدن دانشمندان آتي 
کشور هستند. امروز که کشور ما در شرايط تحريم به سر مي برد بهترين 

فرصت براي توجه به پژوهش است .

ره نماي طريق

معرفي كتاب

 شخصي که گناه برايش ملکه شده، چگونه 
مي تواند نفس خود را رام کند درحالي که نفس 
او به انجام گناه بسيار راغب  تر از انجام واجبات 

است؟
گناهي که ملکه  شده و محبت آن در دل نشسته 
است، مشکلش با يکي دو ساعت گريه و عجز و 
ابه به درگاه خدا حل نمي شود؛ چون چيزي 
 که در دراز مدت به وجود آمده،  با مجاهدت 
دراز مدت و با گريه هاي زياد و استغفار فراوان 

از بين مي رود. اگر فرد به جايي رسيده که عقل او مي تواند در اين گونه موارد 
دخالت کند، يعني عقل رس شده- ولو محبت گناه غالب است – به حکم عقل 
بايد تن به رياضت و رنج بدهد تا اين غلبه از ميان برود وگرنه سرانجام او 
جهنم خواهد بود. در واقع عقل،  اين سرانجام نافرجام را مي بيند و مي فهمد. 
لذا مي ترسد و شايد اين ترس بتواند آدمي را به کار و رياضت در ترك گناه 
وادار نمايد. جواني هجده ساله هستم. اما آن قدر گناه کرده ام که معصيت 
برايم  ملکه شده و ديگر هرچه تاش مي کنم که ترك گناه کنم نمي توانم. از 
توسل به اهل بيت )ع( تا خواندن قرآن و مراجعه به روان پزشک و همه ... را 
انجام داده ام ولي نتيجه اي نگرفته ام. به نظر جناب عالي چه کنم تا شيريني 

گناه را از بين برده و مجددا لذت عبادت را جانشين آن کنم؟
 براي ترک گناه به خصوص هنگامي که ملکه شده باشد، بايد به فضل الهي » همت« 
کنيد! اوا دوستان دوره  گناهکاري را ترک کنيد. همه  آن ها راکنار بگذاريد و 
دوستان خوب را جانشين آن ها نماييد؛ ثانيا از محيط هايي که در آن شرايط 
گناه فراهم است يا ممکن است فراهم شود،  دوري کنيد. هيچ  گاه در محيطي که 
 شرايط گناه فراهم مي شود، نمانيد؛  اگر گناه از نوع گناهان قوه شهويه  است  ،  
به طور جدي غذاي خود را کم کنيد؛ به خصوص غذاهاي پرانرژي مانند گوشت، مرغ، 
کره، عسل و .... رابعا بکوشيد قبل از اذان صبح بيدار شويد، اگرچه فقط دو رکعت 
نماز بخوانيد و دعا و تضرعي کنيد؛ ضمنا همه نمازهايتان را از نظر مسئله،  وضو، 
غسل، قرائت و اول وقت بودن تصحيح نماييد؛ همچنين هر روز پس از نماز صبح 
به همين نيت زيارت آل ياسين را بخوانيد. اين کارها را مداومت کنيد تا ان شاء اه 

خداوند متعال مرحمت فرمايد و مشکل حل شود. 

مقدمه اي بر "در مسير ناکجا آباد" 
اين کتاب نقد مختصري است بر شرايط اجتماعي 
و فرهنگي کشور و مروري بر آنچه در چند دهه 
اخير با خود کرده ايم. مؤلف که هاشم اورعي استاد 
دانشگاه صنعتي شريف است در بخشي از کتاب 
چنين آورده است :ازم ميدانم براين نکته تاکيد 
کنم که هدف به هيچ وجه سياه نمايي نبوده بلکه 
غرض شناختي بهتر از خود و جامعه مان است، با 

اميد آنکه اين آغاز راهي باشد در مسير توسعه فرهنگي و ارتقاء فرهنگ 
توسعه کشور.اميد که ملت ايران دست به دست هم داده و در راه توسعه 

و پيشرفت همه جانبه کشور گام بردارد.
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آگهي تغييرات شرکت ورج دارو درمان شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 469482 و شناسه ملي 14004788075 به 
العاده  بطور فوق  استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
مورخ 1395/12/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : عطيه عامري 
مسعود  مديره  هيات  رئيس  به سمت  ك.م1755203497 
عامري ك.م 1751180344 به سمت نائب رئيس هيات مديره 
حسام عامري ك.م 0080878717 به سمت مدير عامل و عضو 
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. کليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک – سفته – برات 
– قراردادها و عقود اسامي با امضاي مدير عامل يا نائب رئيس 
هيئت مديره هرکدام به تنهايي همراه با مهر شرکت و اوراق 
عادي و اداري با امضاء مديرعامل يا نائب رئيس هيئت مديره 
هرکدام به تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر است. سازمان 
ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )317857(

تاسيس شرکت سهامي خاص پرديس فن آوري ايرانيان قرن درتاريخ 
1395/11/02 به شماره ثبت 504623 به شناسه ملي 14006521747 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت 
اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع : مشاوره در زمينه بازاريابي 
بازار و  غيرشبکه اي و غيرهرمي و اجراي پروژه هاي تحقيقات 
برگزاري دوره هاي کوتاه مدت مديريت بازار، فروش و روانشناسي 
فروش- مشاوره و اجراي پروژه هاي تجارت الکترونيک- مشاوره 
صادرات و واردات واقتصاد بين الملل- مشاوره و اجراي پروژه هاي 
انرژي هاي  انرژي خورشيدي و  تاسيسات و تجهيزات مکانيکي 
تجديدپذير و برگزاري دوره هاي مرتبط با تاسيسات و تجهيزات 
مکانيکي) درصورت ضرورت قانوني انجام موضوعات پس از اخذ 
مجوزهاي ازم ( مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : 
تهران- خيابان وليعصر- بااتر از ميدان وليعصر- خيابان شهامتي- 
پاك -29 کدپستي 1594659411 سرمايه شرکت:مبلغ 1000000ريال 
منقسم به 100 سهم 10000 که تعداد 100 سهم آن با نام مي باشد و 
مبلغ 1000000 ريال آن توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 
3300289 مورخ 95/10/5 بانک توسعه تعاون شعبه مرکزي خرم 
آباد تماماً پرداخت گرديده است. اولين مديران : حسين بشارت به 
شماره ملي 4072683752 به عنوان رئيس هيأت مديره ليا دهقان 
به شماره ملي 2372047558 به عنوان نايب رئيس هيأت مديره کرم 
بشارت به شماره ملي 4071661488 به عنوان مدير عامل و عضو 
هيأت مديره مريم دهقان به شماره ملي 2360115367 به عنوان 
عضو هيأت مديره دارندگان حق امضا : کليه اسناد و اوراق بهادار 
وبانکي با امضا رئيس هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد 
بود وسايرنامه هاي اداري با امضا رئيس هيات مديره و مهر شرکت 
معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلي 
و علي البدل : آقاي بهنام کرد به شماره ملي 4060494380 به سمت 
بازرس اصلي وآقاي امير کرد به شماره ملي 4550041587 به سمت 
بازرس علي البدل براي مدت 1 سال مالي تعيين شدند. 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 اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري تهران )317855(

آگهي تغييرات شرکت ورج دارو درمان شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 469482 و شناسه ملي 14004788075 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1395/12/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شعبه شرکت به نشاني 
: استان خوزستان شهرستان اهواز بلوار پاسداران نبش شهيد مسعود 
وزيري )جواهري( پاك 628 کد پستي 6164644384 تاسيس گرديد و 
آقاي صالح عامري به کد ملي 1757492860 به سمت مدير شعبه تعيين 
گرديد سازمان ثبت اسنادواماك کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )317856(

آگهي تغييرات شرکت تجارت بين الملل خانه سازان مدرن سهامي خاص به 
شماره ثبت 466489 و شناسه ملي 14004669898 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: خانم فاطمه حدادزاده دوغ آبادي به شماره ملي 0933615973 به عنوان 
بازرس اصلي و آقاي کامران شمس رهبري به شماره ملي 0073099228 
به عنوان بازرس علي البدل به مدت يکسال مالي انتخاب شدند . سازمان 
غيرتجاري  و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  اسنادواماك کشور  ثبت 

تهران )317853(
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