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 سالروز وفات كريمه اهل بيت
 حضرت فاطمه معصومه)س( 

بر محبان آن حضرت 
تسليت باد

رئيس قوه قضائيه:
 دادستان ها 
 به موضوع گراني ها
ورود كنند

يادداشتيادداشت

 نسبت اعتراضات فرانسه و موجوديت
اروپاي واحد 

حنيف غفاري 
نسبت سنجي  اعتراضات جاري در فرانسه و تحوات فعلي و آتي 
در اروپاي واحد، به يکي از اصلي ترين دغدغه هاي تحليلگران 
مسائل اروپا و نظام بين الملل تبديل شده است. آنچه مسلم 
است اينکه اعتراضات جاري در فرانسه، ماهيتي بنيادين و 
زيربنايي دارد. به عبارت بهتر، در اينجا ما با پديده اي سطحي 
و روبنايي مواجه نيستيم . نوع رفتار معترضين، شعارهايي که 
آنها سر مي دهند و خشمي که بر فضاي تظاهرات حاکم است، 

نشان دهنده انفجار جامعه فرانسه و تمايل ذاتي آن مبني بر گذار از وضعيت موجود 
است. بي دليل نيست که سه بار عقب نشيني ماکرون در برابر معترضين منجر به 
پايان اعتراضات نشده است. ازسوي ديگر، "جليقه زردها" در روزهاي نخست حضور 
خود در خيابانهاي پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه، صرفا حکم "گروهي معترض" را 
داشتند اما در مدتي کوتاه به "نماد گذار ساختاري در فرانسه" و حتي"نماد گذار از 
اروپاي واحد" تبديل شدند. در مقياسي وسيع تر، جليقه زردها به نماد "تقابل با نظام 
سرمايه داري" تبديل شدند. مخاطب جليقه زردها صرفا دولت ماکرون نيست بلکه 
 ساير احزاب و گروهها، اعم از سوسياليست و محافظه کار هستند که طي دهه هاي 
اخير، خصوصا پس از تشکيل اروپاي واحد عما قدرت هضم مطالبات مردمي را 
نداشته اند. بنابراين، اعتراض جليقه زردها را نمي توان به يک اعتراض حزبي از 
سوي جريانهاي ملي گرا  يا چپ هاي افراطي تقليل داد. نبايد فراموش کرد که اقشار 
مختلفي از مردم در ميان جليقه زردها حضور دارند. افرادي که لزوما متعلق به هيچ 
يک از جريانهاي سياسي در فرانسه نيستند. هر چند جريان هاي افراطي در فرانسه 
سعي در يارگيري گسترده در ميان معترضين هستند اما آنها نيرومحرکه اصلي 

اعتراضات در اين کشور محسوب نمي شوند. 
در سال 2007 ميادي، زماني که بحران اقتصادي در اروپا به وقوع پيوست، شاهد 
آغاز اعتراضات در دو کشور يونان و اسپانيا بوديم. در آن زمان، بحران از "سطح هرم" 
شروع شد و به "راس هرم" يعني تروئيکاي اروپايي نرسيد. همين مسئله سبب شد 
تا سه کشور آلمان، انگليس و فرانسه در صدد مهار و مديريت اعتراضات اقتصادي 
در درون اروپا بر آيند. همچنين آنها با ساده سازي صورت مسئله ، سعي کردند اين 
اعتراضات را به "اعتراضات معيشتي"تقليل دهند. فراتر از آن، سران اروپايي به دروغ 
به شهروندان خود وعده دادند که با اعمال سياستهاي رياضتي در کوتاه مدت، شاهد 
مهار بحران در قاره سبز خواهيم بود. هم اکنون در پايان سال 2018 ميادي قرار 
داريم و بحران اقتصادي در اروپا باقيست. "رشد اقتصادي" به عنوان يک شاخص 

مالي  نيز در طي اين مدت عما نتوانست جايگزين "رياضت اقتصادي" شود. 
در حال حاضر اعتراض ها از "راس هرم" آغاز شده و به سطح هرم در حال گسترش 
است. اين اعتراض ها از فرانسه آغاز شد. کشوري که دومين اقتصاد منطقه يورو و فراتر 
 از آن  يکي از رهبران اصلي اروپاي واحد و منطقه يورو محسوب مي شود. همگان به ياد 
دارند که در سال گذشته ميادي از ماکرون به عنوان رهبر جديد اروپاي واحد ياد 
مي شد! سياستمداري که محبوبيت وي هم اکنون در کشورش به حدود 23 درصد 
تنزل پيدا کرده است. صراحتا معتقدم که اروپا با جدي ترين بحران ممکن از زمان 
تشکيل خود مواجه شده است. بحراني که مديريت آن از عهده سياستمداران سنتي 

) سوسيال دموکرات و راست ميانه ( خارج شده است.  
نکته بعدي، در خصوص خشونت پليس فرانسه و اقدامات آن است. همان گونه که 
مي دانيم سياستمداران فرانسه، اعم از سوسيالست و محافظه کار در طول دهه هاي 
 گذشته از کشورشان به عنوان مهد دموکراسي ياد کرده اند.بر همين مبنا، فرانسوي ها 
همواره در حوزه حقوق بشر و در امور داخلي کشورهاي ديگر، براي خود حق مداخله 
قائل شده اند. بدون شک سرکوب تظاهرات جليقه زردها از سوي پليس فرانسه، اين 
دعاي واهي را بيش از پيش زير سوال خواهد برد. اختصاص يک پليس فرانسوي 
در ازاي هر معترض، نشان مي دهد که پليس و نهادهاي امنيتي فرانسه اعتماد به 
نفس وتوانايي  خود را در مصاف با  تحوات اخير در اين کشور از دست داده اند. 
از سوي ديگر، اعتراضات جاري در فرانسه از اعتراضات سالهاي 1968 و 2005 
ميادي  به مراتب خشن  تر و شديدتر است. به عبارت بهتر، اين بار "خشم جامعه 
فرانسوي" نسبت به نقصان ها و آفات نظام سرمايه داري به اندازه اي فوران کرده 

است که مهار آن از سوي پليس سخت تر شده است.

40 هزار كشته در يک سال!
سيد مسعود علوي

سي ان ان بر اساس يک گزارش خبر داد در 
سال 2017 مرگ و مير ناشي از تيراندازي 
با ساح گرم در آمريکا 40 هزار نفر بوده 

است. 
اين گزارش که توسط »مرکز کنترل و جلوگيري 
از مرگ و مير غير عادي« در آمريکا تهيه 
شده است مي افزايد؛ »اين ميزان تلفات در 40 سال گذشته 
در آمريکا سابقه نداشته است.« مقامات و تحليلگران آماري سي 
دي سي در گفت وگو با سي ان ان گفته اند از 40 هزار کشته 
ياد شده 23 هزار 854 مورد خودکشي با اسلحه گرم بوده و 
بقيه کشته شدگان در درگيري مسلحانه با هم يا با پليس، با 

اين دنياي پوشالي در غرب وداع کرده اند.
  اين نوع مملکت داري با زاويه نگرش به »حکومت خوب« آن هم 
از جنس ليبرال دموکراسي، جالب است! آمريکا بدون اينکه درگير 
جنگ با يک کشور خارجي يا درگير جنگ داخلي باشد، چنين 
تلفاتي را رکورد زده است! اين ميزان تلفات، از يک خشونت 

کور و يک جنگ تمام عيار در آمريکا حکايت دارد.
 اگر مجروحين اين جنگ را که در گزارش به آن اشاره نشده 
اضافه کنيم، مي  توانيم از معادل قتل عام چندين لشکر نظامي، 
همه ساله در آمريکا ياد کنيم! به راستي چرا آمريکايي ها 
به اين قتل عام وحشيانه پايان نمي دهند؟ اوباما در دوران 
سلطنت خود در کاخ سفيد، يک بار رفت به سمت محدود 
کردن حمل ساح گرم، اما خيلي زود عقب نشست. ترامپ 
اصًا با اين قضيه مخالف است و در برابر ابي هاي قدرتمند 
اسلحه، حرفي جز اظهار تاسف تلفات سنگين حمل ساح 

در آمريکا ندارد.
اين آمار را بگذاريم کنار اخبار حيرت انگيز تجاوز جنسي به 
زنان در آمريکا، ببينيم چه تصويري از جامعه امروز اين کشور 

به دست مي آيد؟!
سي بي اس اخيرا در گزارشي پيرامون شيوع تعرض جنسي 
زن  يک  آمريکايي،  زن  سه  هر  »از  نويسد:  مي  آمريکا  در 
 مورد تعرض قرار مي گيرد.« مادر و دختري در گفت وگو با 
سي بي اس نيوز مي گويند: »ما در اين کشور چه طور زندگي 
مي کنيم؟ کجا زندگي مي کنيم؟ کجا کار مي کنيم؟ بايد 
بدانيم تجاوز جنسي، پس از قتل، از فاسدترين و بي رحمانه ترين 
جنايات بشري است. مقامات از مجرمين حمايت مي کنند!« 
سي بي اس نيوز مي افزايد: »68 درصد خشونت هاي جنسي 
به پليس آمريکا گزارش نمي شود. 98 درصد متجاوزين حتي 

يک روز هم در زندان نمي مانند.«
اگر اخبار مربوط به سرقت، قاچاق و مصرف مواد مخدر، طاق 
و... را در کنار آمار قتل و تجاوز در جورچين زندگي اجتماعي در 
 آمريکا بگذاريم، تصوير وحشتناکي به دست مي آيد. رسانه هاي 
کامل  به طور  تصويري  چنين  نمي گذارند   آمريکايي 

رونمايي شود.
در داخل کشور ما »دشمن شيفته ها« و کساني که شيفته غرب 
هستند، اجازه نمي دهند چنين تصويري از اصلي ترين دشمن 
ملت ايران واتاب داده شود. متاسفانه آنها مدام در حال بزک 

کردن دشمن هستند.
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 جيب  بري ملي
و مقوله مسئوليت مدني

محمد کاظم انبارلويي
اعام ارز 4200 توماني براي زمين زدن 
برگ برنده ارز تک  نرخي، 18 ميليارد دار 
از ذخاير ارزي کشور را در اوج نبرد اقتصادي 

دشمن و تحريم ها به تاراج داد.
برخي ارز گرفتند، واردات نکردند، بردند 
برابر قيمت  يا چند  به دو  آزاد  بازار  در 
کرد.  تومان صعود  هزار  مرز 20  تا  قيمت دار  و  فروختند 
برخي هم ارز گرفتند و واردات انجام دادند، کااي خود را 

به ارز آزاد فروختند!
8  ماه از اين تصميم  گيري نادرست گذشته است، هيچ کس 
مسئوليت مدني آن را نمي پذيرد. ميلياردها تومان به خاطر اين 

تصميم  گيري نادرست به جيب نااهان اقتصادي رفت.
مسئوليت مدني در علم حقوق جايگاه مهمي دارد و در قانون 
مدني مواد 308 تا 327 به چند و چون آن اشاره شده است. 
مسئوليت مدني، جبران ضرر و زيان و خسارت به ديگري 
است. شخصي که به ديگران خسارت وارد  کند،ملزم  به جبران 
مي شود. هر کسي در اثر بي  احتياطي به جان و سامتي و مال 
و آزادي و حيثيت ديگران لطمه وارد مي کند، مسئول جبران 
خسارت ناشي از عمل خود است، بايد زيان ناشي از تقصير 
تعزيراتي  تعزيراتي و غير  پرونده  را جبران کند.صدها  خود 
تشکيل شد و دولت، دستگاه قضائي را به دليل همين تصميم 
نادرست سر کار گذاشت. اکنون رئيس دولت مسئوليت مدني 
خود را در اين تصميم نادرست انکار مي کند. قاعدتا پيشنهاد 
ارز 4200 توماني بايد از طريق بانک مرکزي براي تصويب به 
دولت مي  رفت، اما مصوبه دولت به پيشنهاد ستاد ويژه مبارزه 
با قاچاق ارز و کاا صورت گرفت. اين نشان مي دهد که بانک 
با اين پيشنهاد مخالف بوده است و بعد هم سيف  مرکزي 

همين مخالفت را اعام کرد.
آقاي روحاني در سفر به سمنان گفته است؛ اين تصميم به 
اتفاق آراء اقتصاددانان و مشاوران اقتصادي گرفته شد، اما امروز 
هيچ مشاور اقتصادي و هيچ اقتصادداني وجود ندارد بگويد او 
در اين تصميم گيري مشارکت داشته است. جهانگيري معاون 
اول رئيس جمهور هم که اين خبر را اعام کرد، مي گويد: 
اين تصميم يک "جمع اقتصادي" بوده و بنده فقط خبر آن را 
 اعام کردم! حسام  الدين آشنا هم اخيرا گفته است؛ در جلسه 
تصميم  گيري براي دار 4200 توماني، رئيس جمهور با جمع بندي 
آن جمع اقتصادي صددرصد مخالف بوده است،  اما گفته؛ اگر 

همه شما موافق هستيد، من هم موافقم!

سرمقاله
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مسئول سابق ISC در گفت و گو با رسالت :

 ايران يكي از 10  كشور برتر
در حوزه سلول هاي بنيادي است

عبدالملکي:

 سياست دولت 
تاثير تحريم ها بر اقتصاد 

كشور را 10 برابر كرد

ديواندري: 

نظام بانكي درحال 
پوست اندازي است

سيف الدين در گفت و گو با رسالت: 

 ايران به مرحله
نظريه پردازي علمي 

رسيده است

گزارش رسالت از پيشرفت هاي علمي بعد از انقاب اسامي:

 براي پيشرفت
بايد قله را ببينيم

از  و  ببينيم  را  ها  پيشرفت  بايد  موفقيت  قله  به  رسيدن  براي   گاهي 
شکست هايمان درس بگيريم، گام به گام از اين پله باا برويم و کم تر به 
پشت سر نگاه کنيم، ايران و انقابش با وجود تمام مشکات غير قابل انکار 
و مديريت هاي ضعيف، در زمينه هاي مهمي پيشرفت کرده که بيشتر از 
اين که چشمگير باشند دل انگيز هستند و اين موفقيت ها باعث مي شود در 
دلمان انگيزه  ايجاد شود که ما بيش از پيش مي توانيم و به جلو خواهيم رفت. 
خودکفايي در بسياري از زمينه ها بعد از انقاب غير قابل انکار است و حتي 
 بسيار فراتر از آن چه فکر مي کنيم و ترقي چشمگير ايران در عرصه هاي 
علم و فناوري مخالفان جمهوري اسامي ايران را عبوس تر از گذشته کرده 

و دانشمندان ايراني با پيشرفت خود اميد واهي آنان را تبديل به نا اميدي 
کرده اند، دشمنان و مخالفاني که خود به پيشرفت و توانايي ايران اذعان داشته 
اند اما دست از تخريب هر روز خودشان نمي کشند. طبيعي است وقتي هر 
روز و هر شب و هر ساعت از مشکات و کمبود ها بگوييم و بشنويم حتي 
اسم پيشرفت هم حوصله سر بر خواهد بود، اما اين ها نتيجه انگاره هايي 
است که کساني که ايران و مردمانش را دوست ندارند در ذهن ما نهادينه 
کرده اند، انگاره هايي همچون نا اميدي به آينده کشور، گوش شنوا نداشتن 
و زبان حل و فصل ندانستن، اما با همت و اراده بايد بشکنيم اين ديواره هاي 

ادامه در صفحه 2بلند دشمنان را و هر روز نا اميدترشان کنيم
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کوهکن:
 هواداران انديشه 

آمريکايي به عاقبت 
سازشکاران بنگرند

سيا سي سه شنبه 27 آذر 21397
10 ربيع الثاني 1440-18 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9386

عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: هواداران انديشه آمريکايي به عاقبت سازشکاران بنگرند.
محسن کوهکن در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با بيان اينکه قبل از انجام هر مذاکره اي بايد 
در نظر گرفت که چه مقدار مي توان به طرف مقابل اعتماد کرد، گفت: با مشاهده بدعهدي ها و عدم 
پايبندي آمريکا به تعهداتش، مذاکره معنا و مفهوم پيدا نخواهد کرد.وي با اشاره به عهدشکني ها، بي 
توجهي ها به قوانين بين الملل و يکجانبه گرايي هاي آمريکا اظهار داشت: هنگامي که دو طرف اقدام به 
مذاکره مي کنند، بايد از حداقل هاي تضمين براي ايفاي تعهدات پس از مذاکره آگاه باشند، بنابراين 
هنگامي که هيچگونه اعتمادي به يک طرف مذاکره وجود ندارد، مذاکره بي معنا خواهد بود.کوهکن به 
عاقبت برخي کشورهاي سازشکار اشاره و ابراز کرد: در چند دهه اخير شاهد جمات بسياري از کساني 
بوده ايم که مسير تمايل به سازش را پيش رفتند و پس از آن به صراحت به اشتباه خودشان اعتراف 
کردند؛ يکي از اين افراد »ياسر عرفات« بود که در روزهاي آخر عمر خود در پاسخ به سوال يک خبرنگار 

مبني بر اين که »بزرگترين اشتباهي که در عمر سياسي خود مرتکب شديد چه بود« گفت: »بزرگترين 
اشتباه من اعتماد به آمريکايي ها بود«.وي افزود: همچنين با دقت در سرنوشت قذافي نيز در مي يابيم 
که آمريکا در قبال تعهداتي که مي دهد، هيچگونه پايبندي ندارد؛ قذافي با اعتماد به آمريکا مطالعات 
انرژي هسته اي کشور خود را تقديم آن ها کرد، اما آمريکايي ها به هيچکدام از تعهدات خود وفا نکردند.
وي با اشاره به اين که امروز همگان به ناصالح بودن آمريکا براي مذاکره اذعان دارند، بيان کرد: مذاکره 
با آمريکا نه تنها براي مملکت منفعت ندارد، بلکه ضرر هم خواهد داشت.کوهکن با بيان اين که آمريکا 
با پيش کشيدن بحث مذاکرات به دنبال آن است که خط مقاومت را در هم شکسته و تضعيف کند 
گفت: آمريکايي ها با بهانه مذاکرات جلو آمده و قصد دارند به اهداف خود در منطقه دست پيدا کنند؛ 
 آنها مي خواهند اهداف خود در زمينه فلسطين اشغالي را محقق کرده و ايادي خودشان در منطقه 

يعني همان کشورهايي را که از آنها به عنوان گاو شيرده ياد مي کنند را حمايت و تقويت کنند.

خبر
سردار جالي:

امروز با جمود علمي مواجه هستيم
رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور گفت: امروز با جمود علمي مواجه 
هستيم.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، سردار غامرضا جالي 
در اولين گردهمايي دانش آموختگان و نخبگان پدافند غيرعامل اظهار داشت: 
دانشگاه هاي ما امروز قادر نيستند جوابگوي رفع نياز هاي جديد علمي باشند 
به عنوان مثال از ابتداي امسال با دانشگاه هاي کشور درباره ايجاد رشته بلک 
چين صحبت کرديم، ولي عنوان مي کنند صبر کنيد، چون هنوز دانش آن را 
نداريم. در مثالي ديگر سه سال است درباره ضرورت توجه دانشگاه ها به جنگ 
اقتصادي صحبت مي کنيم اما در اين رابطه هم هنوز به نتيجه نرسيديم.وي 
بيان داشت: وزارت علوم و بهداشت و درمان در برابر تغيير علمي مقاومت 
دارند زيرا پنج سال است تاش مي کنيم جنگ اقتصادي را در دانشگاه ها 
نهادينه کنيم ولي اساتيد دانشگاه ها مي گويند اين توهم است؛ اين گونه 
از وجود جمود علمي است.وي گفت: در حوزه پدافند   برخورد ها حاکي 
غير عامل مولفه دارايي  داراي اهميت است و بايد از آن ها دفاع کنيم و نوع 
و مدل دارايي ها که هوشمند و يا غيرهوشمند است، با هم متفاوت است؛ 
در واقع اين موضوعي است که بايد از ماهيت آن آگاه باشيم، البته نوع اين 
مولفه بستگي به ماهيت آن هم دارد.رئيس سازمان پدافند غيرعامل کشور 
سپس با اشاره به اينکه عناصري که ممکن است بر دارايي ها اثر بگذارند، 
تهديدات طبيعي، عوامل انساني و تکنولوژي هستند، ادامه داد: موضوع پدافند 
غيرعامل يک رويکرد کاما علمي است، چون با وجود تنوع تهديدات، هميشه 
با نوعي سيال بودن تهديدات روبه رو هستيم؛ از اين رو مي توان گفت که 

پدافند غيرعامل رصدخانه تهديدات فناورانه است.

 پژمانفر: چشم دوختن به غرب 
مشکات کشور را افزايش مي دهد

نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: چشم دوختن به غرب مشکات کشور را 
افزايش مي دهد. حجت ااسام نصراه پژمانفر در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري 
رسا، با اشاره به اينکه سازش امري دوطرفه بوده و بايد با منطق ايجاد شود، 
گفت: سازش به صورت يکطرفه، آن هم با کشوري همچون آمريکا که منطق 
و شعوري جز قلدري، چپاول و تضييع حقوق ديگران ندارد، بي معناست.وي به 
عدم تعهد و بدعهدي هاي آمريکا در جريان برجام اشاره و اظهار کرد: بعد از 
آن ظلم بزرگي که به وسيله برجام بر کشور تحميل شد، برخي از مسئوان 
خواستار ادامه برجام با اروپايي ها شدند، اما امروز شاهد هستيم که اروپاييان 
نيز پس از گذشت 7 ماه، مذاکرات را مشروط به ورود آمريکا و پذيرش شروط 
دوازده گانه آمريکا از سوي ايران کرده اند.پژمانفر با بيان اين که ادامه دادن 
مذاکرات عايدي جز خسارت و آسيب هاي جدي براي کشور ندارد، ابراز کرد: 
مسئوان بايد در اين زمينه از تاريخي که براي کشور سراسر از عبرت بوده 
است، درس گرفته و بپذيرند که خوش خدمتي و وادادگي در برابر آمريکا 
چيزي را عايدشان نخواهد کرد.نماينده مردم مشهد در مجلس خاطرنشان 
کرد: بدون شک آمريکا پس از اين که جريان غربگرا به منافع ملي ايران خيانت 
کند، آنها را همانند تفاله دور خواهد انداخت، همانگونه که در طول تاريخ 
 شاهد بوده ايم که آمريکا سرسپرده هاي خودش را پس از خوش خدمتي هايي 
که انجام مي دادند، نابود مي کرد.وي با اشاره به اين که ايستادگي و مقاومت 
تنها راه نجات و پيروزي در برابر زورگويي هاي آمريکا است، عنوان کرد: 
کساني که مسير خودشان را سرسپردگي و نوکري آمريکا تعريف کرده اند، 
بدانند که با اين مسير راه به جايي نخواهند برد.پژمانفر با اشاره به اينکه 
چشم دوختن به غرب مشکات کشور را افزايش مي دهد، تاکيد کرد: اگر 
در ارتباط با حل مسائل مملکت بخواهيم مسير چشم دوختن به غرب را در 
پيش بگيريم خسارت هاي فراواني متوجه کشور خواهد شد، بنابراين بهترين 

راه حل مشکات کشور توجه به تجربه هاي تلخ گذشته است.

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس:
مرکز پژوهش ها توجهي به مسائل 

جناحي ندارد
رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس گفت: مرکز پژوهش ها توجهي به مسائل 
جناحي ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر، کاظم جالي در هفتمين همايش 
نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري، گفت: در آستانه دهه پنجم انقاب و 
برقراري نظام مقدس جمهوري اسامي ايران هستيم که بايد بزرگترين دغدغه 
همه ما کارآمدي نظام جمهوري اسامي باشد.وي با بيان اينکه بايد ارکان 
قواي سه گانه و مسئوان آسيب شناسي نسبت به خود داشته باشند، اظهار 
کرد: بايد بتوانيم ضعف ها را کاهش داده و تمامي تاش را براي کارآمدي 
نظام جمهوري اسامي ايران داشته باشيم. قطعا ما هم به عنوان نماينده بعد 
از گذشت ۱۰ دوره از مجلس شوراي اسامي بايد اين کار را انجام دهيم و 
فکر کنيم که مرکز پژوهش ها و مجموعه مجلس چه وظيفه سنگيني دارند.
جالي استفاده از ظرفيت هاي اطاعات پژوهشي به خصوص در مجلس 
شوراي اسامي را ضروري دانست و ادامه داد: در بسياري از کشورهاي دنيا 
احزاب تاش مي کنند خأهاي پژوهشي را پر کنند، اما در ايران علي رغم اينکه 
در قانون اساسي اصل تحزب وجود دارد اما داراي احزاب سياسي قدرتمند 
نيستيم. عمدتا احزاب در زمان انتخابات شکل گرفته و بعد از آن فعاليت 
آنچناني ندارند البته قرار نيست در اينجا آسيب شناسي تحزب کنيم که نکات 
زيادي دارد.وي افزود: در چنين شرايطي ناچار به بهره مندي از مراکز پژوهشي 
و دانشگاهي هستيم. براي انجام وظايف مجلس شوراي اسامي به اطاعات 
پژوهشي به موقع و دقيق نياز داريم، چون وظيفه نمايندگان قانون گذاري و 
نظارت است کما اينکه اکنون وظيفه سوم ديگري يعني ديپلماسي پارلماني 
هم اضافه شده است. لذا بايد در کنار باابردن ارتقاء کارآمدي قوه مقننه در 
جهت مقاوم سازي اقتصادي و امنيتي کشور در برابر تهديدها تاش کرد. بايد 
يکسري اقدامات کلي و يکسري اقدامات متناسب با شرايط جديد انجام داد.

جالي با بيان اينکه بايد کرسي رشته هاي مربوط به پارلمان در دانشگاه ها 
از کارهاي پژوهشي دانشگاه ها و  ايجاد شود، گفت: ما تاش کرديم که 
دانشجويان استفاده کنيم. البته موفقيت اندک و نسبي داشتيم که بايد افزايش 
پيدا کند.وي با تاکيد بر اين که در حوزه هاي مربوط به پژوهش بي طرفي را 
لحاظ مي کنيم، اظهار کرد: همه ما کفش هاي سياسي خود را جلوي مرکز 
پژوهش ها درآورده و بدون نگاه جناحي و سياسي کار پژوهشي مي کنيم. ما 

خدمتگزار همه نمايندگان و ارکان کشور هستيم.

سردار سپهر:
اردو هاي راهيان نور دشمن شناسي و 
روحيه استکبارستيزي را تقويت مي کند

جانشين رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: اردو هاي راهيان نور دشمن شناسي 
و روحيه استکبارستيزي را تقويت مي کند.به گزارش حوزه دفاعي امنيتي گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، سردار محمدحسين سپهر در پانزدهمين 
جلسه قرارگاه مرکزي راهيان نور با بيان اينکه تقويت و حمايت از اردوهاي 
راهيان نور يکي از توصيه هاي رهبر معظم انقاب اسامي است، گفت: با 
توجه به تاکيداتي که امام خامنه اي در خصوص اهميت اردوهاي راهيان 
نور دارند، نياز است که هر ساله شاهد تقويت کيفي و کمي اين اردوهاي 
معنوي و با بصيرت باشيم.وي افزود: اثرگذاري راهيان نور يکي از مهمترين 
موضوعاتي است که به طور جدي دنبال مي شود و وقتي يک زائر راهيان نور 
 بعد از حضور در مناطق عملياتي دفاع مقدس، اثر ادبي ودلنوشته اي از ديده ها 
و شنيده هايش از اين اردوي معنوي بر روي کاغذ مي آورد، اين يعني اثرگذاري 
راهيان نور.وي با اشاره به اينکه پيامدهاي راهيان نور باعث تقويت باورهاي 
ديني، اعتقادي و انقابي در زائران راهيان نور مي شود، اظهار داشت: فضاي 
معنوي يادمان هاي دفاع مقدس، اثرات زيادي را بر روي زائران راهيان نور مي 
گذارد و جنگ را برايمان تداعي مي کند و راويان دفاع مقدس مي توانند با 
محتواي خوب و روايت گري خودشان، زائران راهيان نور را نسبت به دوران 
شکوهمند دفاع مقدس، آشناتر سازند.سپهر با بيان اينکه فرهنگ دفاع مقدس 
را بايد به نحو مطلوب و با استفاده از روش ها و ابزارهاي نوين به نسل امروز 
منتقل کرد، گفت: تقويت روحيه ايستادگي و مقاومت يکي از اهداف برگزاري 
اردوهاي راهيان نور است و بايد بگويم که مردم، بزرگترين سرمايه ما محسوب 
 مي شوند که با شرکت در اردوهاي راهيان نور، راه و مسير شهدا را ادامه 

مي دهند و معنويت دفاع مقدس را در خود تقويت مي نمايند.

حانيه مسجودي
ادامه از صفحه اول

کاري که جوانان و دانشمندان مستحکم براي پيشرفت 
اين  نلغزيده است.  راه  اين  پايشان در  کرده اند و هرگز 
روزها به کساني نياز داريم که در جايگاه قدرت و علم و 
ثروت دست و دلشان نلرزد و به خاک کشورشان اعتقاد 
به جان و عقل  لرزه  نارفيقان  اين روزها  باشند،  داشته 
از  حمايت  مسير  در  ها  آن  و  اندازند  مي  مردم  فکر  و 
کشورشان گمراه مي کنند، راهي که نه به سمت پسرفت 
است و نه به سمت پيشرفت، اما بعد از انقاب با وجود 
دشمني هاي آشکار و نارفيقان داخل کشورمان به سمت 

پيشرفت رفته است.
 در اين گزارش مي خواهيم به دستاوردهاي علمي کشور 

بعد از انقاب بپردازيم.
رسانه هاي علمي بين المللي سرعت پيشرفت علمي ايران 

را ۱۱ برابر متوسط رشد علم در جهان دانسته اند.
پيشرفت در حوزه علم و فناوري مانند فناوري نانو، فناوري 
سلول هاي بنيادي، دستيابي به فناوري هسته اي، دستاوردهاي 
حوزه هوافضا و حوزه داروهاي پزشکي و ... تنها گوشه اي 

از پيشرفت هاي علمي بعد از انقاب است.
۱.پيشرفت در زمينه هاي علمي و دانشگاهي 

استنادي  نظام  آمار  علم، مطابق  توليد  در  ها  پيشرفت 
اسکوپوس در سال ۲۰۰7، ۱۵ هزار و ۲۴ عنوان مقاله در 
ايران توليد شده است. در سال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اين 
ميزان به ترتيب به ۱۹ هزار و ۴۹۲، ۲۴ هزار و ۶۳ عنوان 
مقاله افزايش يافته است. اما در سال ۲۰۱۵ ميزان توليدات 

علمي به ۴۰ هزار و ۵۵۶ مقاله رسيده است. 
از پايگاه استنادي WOS استخراج شده  نموداري که 
است، حاکي از آن است که جمهوري اسامي ايران براي 
نخستين بار توانسته با ثبت بيش از ۲۵۵۰۰ مدرک در 
۶ ماهه نخست سال ۲۰۱۸ جزء ۱۵ کشور برتر جهان از 

نظر ميزان توليد علم قرار گيرد.
همچنين طبق پايگاه رتبه بندي تايمز ايران در سال هاي 
۲۰۱۸-۲۰۱7 با داشتن ۱۸ دانشگاه برتر در رتبه ۱7 از 

لحاظ تعداد دانشگاه معتبر قرار گرفته است.
۲.دستيابي به فناوري نانو

طبق اطاعات آماري، ايران تا خرداد ماه ۱۳۹۵ با انتشار 
۲ هزار و ۴۳۱ مقاله در حوزه نانو فناوري بعد از کشورهاي 
چين، آمريکا، هندوستان، کره جنوبي و آلمان در جايگاه 
ششم قرار داشته است، اما در سال ۲۰۱7 با بيش از ۱۵۴ 
هزار مقاله در اين زمينه رتبه چهارم توليد علم و فناوري نانو 
را بعد از چين با ۳۲ درصد، آمريکا با ۱۳ درصد، هند با 7 
درصد و ايران با ۵ درصد توليدات علمي در زمينه فناوري 
نانو را کسب کرده است و به ترتيب کره جنوبي و آلمان 
هر دو با ۵ درصد بعد از ايران قرار دارند، اين آمار طبق 

گزارشي ا ست که در وب آو ساينس منتشر شد.
جمع  به  ورود  اي؛  هسته  فناوري  به  ۳.دستيابي 

کشورهاي هسته اي جهان
در سال ۱۳۵۳ سازمان انرژي اتمي ايران تاسيس شد و 

قرارداد ساخت نيروگاه اتمي بوشهر نيز به امضا رسيد. اما 
آغاز فعاليت اين سازمان حدودا از سال ۱۳۸۱ بود که 
رئيس جمهور وقت خبر از تهيه سوخت هسته اي توسط 
متخصصين ايراني براي نيروگاه هاي هسته اي ايران را 
به  اورانيوم  به غني سازي  ايران موفق  داد. سال ۱۳۸۵ 

ميزان ۳/۵ درصد شد.
بعد از آن در سال ۱۳۹۰ ايران از ساخت ميله سوخت 
هسته اي ۲۰ درصد غني شده و بارگذاري آن در رآکتور 
تحقيقاتي ۵۵ مگا واتي تهران خبر داد و همين خبرها کافي 
بود تا بريتيش پتروليوم با معرفي ۲۹ کشور توليدکننده 
انرژي هسته اي جهان، ايران را رتبه ۲۸ در سال ۲۰۱۳ 
در اين زمينه اعام کند و همچنين اذعان داشت که ايران 
با افزايش ۳ برابري توليد انرژي هسته اي در اين سال از 

هلند جلو زده است.
دستيابي به انرژي هسته  اي سرآغاز خشم مخالفان بود 
و همين امر باعث شد به براي چيدن دسيسه هايي به 
شکل مذاکره به تکاپو بيفتند و بهانه کنند که علت تمام 

مشکات دنيا هسته اي بودن ايران است.
۴.پيشرفت در زمينه علم سلول هاي بنيادي

سلولهاي بنيادي تهيه کننده سلولهاي جديد هستند. وقتي 
که سلولهاي بنيادي تقسيم ميشوند، مي توانند سلولهاي 
مانند خودشان توليد کنند و يا ميتوانند سلولهاي ديگري 

از نوع ديگر توليد کنند. 

مطالعه سلول هاي بنيادي در کشور از دهه 7۰ آغاز شد 
و در يک بازه ۲۰ ساله به پيشرفت هاي قابل توجهي 
دست يافت تا جايي که جمهوري اسامي ايران در حال 
حاضر، جايگاه سومين کشور جهان در استفاده کاربردي 
از اين دانش را دارد.ايران سومين کشور استخراج کننده 
سلول هاي بنيادي از پالپ )مغز( دندان هاي شيري است 
و اين کار هم اکنون تنها در کشورهايي چون آمريکا و 

ژاپن در حال انجام است.
همچنين طبق آمار جهاني اسکوپوس در سال ۲۰۱۵، 
ايران رتبه ۱۵ را در زمينه توليد علم سلول هاي بنيادي 

در دنيا به خود اختصاص داده است.
۵.دستيابي به علم پرتاب ماهواره به فضا

هوافضا؛ مبحثي جذاب و شيرين براي دانشمندان و جوانان 
طالب علم ايراني با وجود تحريم هاي سنگين و ناعادانه، 
دانشمندان ايراني با تکيه بر توانايي هاي داخل و اعتماد 
به نفس، توانستند در اين زمينه قد علم کنند، دانشمندان 
و پژوهشگراني که با دست بسته در زمينه هاي سختي 

به پيشرفت رسيدند.
ايران نهمين کشور دنيا بعد از روسيه، آمريکا، فرانسه، 
ژاپن، چين، بريتانيا، هند و اسراييل است که به تنهايي 

موفق به پرتاب ماهواره به فضا شده است.
جمهوري اسامي ايران تاکنون نقاط مداري بسياري 
را براي پرتاب ماهواره مخابراتي ثبت کرده است اما 

تعدادي از اين نقاط به دليل عدم توانايي کنترل در 
اين پله هاي  امتياز شده اند، و   استقرار ماهواره سلب 
قله هاي  به  تا  خورد  زمين  بايد  که  است  پيشرفت 
طبيعي  امري  اين  و  کرد  پيدا  دست  موفقيت 
هاي  ماهواره  صاحب  کشورهاي  تمام  براي  و   است 
بزرگ فضايي پيش آمده که بارها و بارها پرتاب هاي 
ناموفق داشته اند و در نهايت موفق شده اند، هيچ تاشي 
بدون نتيجه نخواهد بود به همين دليل اخيرا دانشمندان 

کشور اقدام به ثبت نقاط مداري ديگري کرده  اند.
ماهواره هايي که ايران به فضا پرتاب کرده است عبارت 
است از ناهيد، اميد، مصباح ۱، سينا ۱ ، طلوع، رصد، 

نويد و فجر.
 همچنين موفقيت ها در سال ۹۲ بعد از ارسال اولين موجود زنده

 به فضا، با پرتاب کاوشگر »پژوهش« حامل دومين ميمون 
فضايي ادامه يافت و باعث شد تا جمهوري اسامي ايران 

گامي ديگر به اعزام انسان به فضا نزديک تر شود.
۶.پيشرفت در زمينه پزشکي

بعد از انقاب و فراز و نشيب هاي تغيير و وقوع جنگ، 
 کشور با کمبودهاي شديدي روبه رو شد که مهم ترين آن ها 
عقب ماندگي در بخش آموزش و نيروي متخصص بود به 
همين دليل ذخاير آموزشي و علمي کشور رو به پايان بود 
و نياز به نيروي انساني متخصص هر روز بيشتر مي شد، اين 
مسئله تا حدي پيش رفت که بسياري از پزشکان ديگر 

کشورها همچون هند در زمان جنگ و بعد از جنگ به ايران 
آمده بودند، اما با گذشت زمان و برنامه ريزي توليد واکسن 
آنفوانزا و آنتي بوتوليسم براي اولين بار از اواسط دهه ۶۰ 

از اولين دستاوردهاي پزشکي بعد انقاب بود.
اين روزها علم پزشکي ايران ۳۲ رتبه ارتقا پيدا کرده و 
و جايگاه علمي ما از ۴۹ به ۱7 رسيده است، همچنين 
طبق گفته معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، ۳۰ 

درصد توليد علم در حوزه پزشکي است.
به همين منظور سيدجواد ساداتي نژاد، عضو کميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با 
 رسالت با اشاره به اين که انقاب اسامي با وجود تحريم ها 
کشور  علمي  هاي  پيشرفت  گفت:  است،  پيشرفت پذير 
نسبت به قبل از انقاب که اکنون در آستانه چهلمين 
 سال انقاب هستيم شگفت آور است علي رغم تحريم هاي 
بسيار و بدخواهي که دشمنان ما عليه اين مردم و انقاب 
داشته اند شايد قابل تصور هم نباشد که ما توانسته ايم 
علمي  هاي  حوزه  در  و شکوفايي  پيشرفت  اين حد  تا 

داشته باشيم.
وي افزود: اين که ما در برخي از زمينه هاي علمي مانند نانو 
 جزء 7 کشور دنيا قرار مي گيريم، نشان دهنده شايستگي هاي 
ملت ايران و فعاليت شبانه روزي در اين زمينه هاست و 
واقعيت اين است که اگر در زمينه هاي مختلف علمي نتوانسته 
ايم پيشرفت کنيم قطعا در آنجا فعل خواستن صرف نشده 

و مديريت جهادي در آن حوزه وجود نداشته است.
ساداتي نژاد با تاکيد بر اين که پيشرفت هاي بعد 
از انقاب هم در کميت بوده و هم در کيفيت، ابراز 
کرد: وگرنه هيچ چيز مانع پيشرفت ملت ايران با 
اکنون  بود،  نخواهد  استقامت  و  ها  توانايي  چنين 
پيشرفت ها هم در کميت بوده و هم در کيفيت. 
اندکي  تعداد  و  دانشجو  هزار  انقاب ۱7۰  از  قبل 
دانشگاه داشته ايم، اما اکنون در کشور ۴ ميليون 
دانشجو و بيش از دو هزار دانشگاه و مراکز آموزش 

عالي و پژوهشي داريم.
ها  اين  داد:  ادامه  تحقيقات  و  آموزش  عضو کميسيون 
ظرفيت هاي فراواني است که بعد از انقاب بيشتر خودش 
را نشان داده، پيشروي در حوزه هايي مانند بيو، هوافضا، 
سلول هاي بنيادي و انرژي هسته اي نشان دهنده اين 
است که اگر بخواهيم مي توانيم. علي رغم اين که ما 
مانند شناگري هستيم که در رقابت با حريف هستيم اما 

به پاي ما يک سنگ بسته اند.
اين نماينده در پايان با اشاره به اين که شرايط ما نسبت 
به ديگر کشورهايي که در زمينه هاي مختلفي پيشرفت 
 مي کنند سخت تر است، گفت: وضعيت ما با وجود تحريم هاي 
ظالمانه  اي که هيچ گونه عدالتي در آن ديده نمي شود 
بسيار متفاوت است. در حوزه ي علمي دانشگاه هاي ما 
را تحريم کرده اند و اين کاري است که در هيچ جاي 
دنيا سابقه ندارد اما دشمنان در حوزه هاي علمي هم 
از بي عدالتي کم نگذاشته اند، اما با تمام اين مشکات 

از پيشرفت هاي ما کاسته نخواهد شد.

گزارش رسالت از پيشرفت هاي علمي بعد از انقاب اسامي؛

براي پيشرفت بايد قله را ببينيم

رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه تهران گفت: ايران 
بعد از انقاب به مرحله نظريه پردازي علمي رسيده است 
و وجود ۳۹ پارک فناوري در کشور گوياي اين واقعيت 
است که ما امروز به صادرکننده محصوات علمي و 
فني بدل شده ايم. اميرعلي سيف الدين در گفت وگو 
با رسالت اظهار کرد: ما بعد از انقاب اسامي در حوزه 
علم و فناوري پيشرفت هايمان قابل ماحظه بوده و 
در زمينه فناوري و مباحث علمي به نقطه کارآفريني 
رسيده ايم. اکنون بيش از سه هزار شرکت در اين عرصه 
معادل ۱۰ تا ۱۲ ميليارد دار در سال گردش مالي 
دارند و توانسته اند اشتغال آفريني کنند و اين امر به 
معناي پيشرفت و شکوفايي علمي است.  وي تاکيد 
کرد: پارک هاي علم و فناوري پديده هاي نويي هستند 
 و ما همانند ساير کشورهاي جهان به ايجاد اين پارک ها 
 اقدام کرده ايم. بي ترديد بزرگترين مزيت اين پارک ها، 

تسهيل رسيدن به فناوري است. 
سال طول تا ۲۰  از ۱۵  بيش  معمولي  حالت   در 

 مي کشد تا يک کشف علمي به فناوري تبديل شود اما 

به لطف پارک هاي علم و فناوري اين فرآينده کوتاهتر 
شده و به حدود سه سال رسيده است. 

رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه تهران با بيان اينکه 
در حوزه تحصيات تکميلي توانستيم موفقيت هاي 
زيادي را کسب کنيم، افزود: قبل از انقاب جوانان 
براي طي کردن دوره تحصيات تکميلي به خارج از 
کشور مي رفتند اما امروز به راحتي مي توانند در 

داخل کشور تحصيل کنند.
 از جهت تعداد دانشجو و اساتيد به رقم هاي قابل 
ماحظه اي دست پيدا کرده ايم و هم اکنون از نظر 
مقاات و رسالت هاي پژوهشي جايگاه منحصر به 

فردي را به خود اختصاص داده ايم. 
به گفته وي طبق آمار سال گذشته حدود ۳ هزار اختراع  
را در کشور ثبت کرده ايم و از نظر توليد مقاله ايران از 
ميان ۲۵ يا ۲۶ کشور رتبه نخست را در زمينه توليد 

مقااتي با بيشترين ارجاع کسب کرده است. 
وي يادآور شد: رتبه توليد علم ما از رقم ۳۴ به ۱۶ 
 افزايش داشته است. از سوي ديگر در حوزه پيشرفت هاي 

نوين، مثل مباحث زيستي، نانو، انرژي تجديد پذير و سلول 
بنيادين داراي رشد قابل ماحظه اي بوده ايم. 

سيف الدين ادامه داد: برهمين اساس در عرصه نانو 
 تکنولوژي زيرساخت هاي ازم را ايجاد کرده ايم 
و حتي در سطح جهان، رتبه چهارم را به خود 
اختصاص داده ايم. اين حوزه قبل از انقاب ناشناخته 
بود و امروز به لحاظ سرعت علمي پايمان را از 
چارچوب مرزهاي ايران هم فراتر گذاشته ايم. به 
نظرم مي رسد که ما به مرحله نظريه پردازي 

علمي رسيده ايم. 

سيف الدين در گفت و گو با رسالت: 
ايران به مرحله نظريه پردازي علمي رسيده است 

رئيس گروه دانش شناسي و علم و اطاعات دانشگاه شيراز گفت: 
 ايران بعد از اينکه انقاب به پيروزي رسيد در حوزه يافته هاي 
علمي و پيشرفت هاي علمي و فناوري قدم هاي مثبت و محکمي را 
برداشت. يکي از نمونه هاي بارز آن پيشرفت در حوزه سلول هاي 
بنيادي است که ايران توانسته در رده ۱۰ کشور برتر جهان قرار 
 بگيرد.جعفر مهراد اظهار کرد: جمهوري اسامي توانسته حرکت هاي 
از  بيش  ما  انتظار  اما طبعا  دهد  انجام  علم  عرصه  در   موثري 
اين هاست چون مي دانيم توان و ظرفيتمان بيش از اين حرفهاست 
اما به هر روي صحبت در زمينه پيشرفت هاي علمي ايران بعد 
 از انقاب بسيار گسترده بوده و به شاخه هاي متعددي تقسيم 

مي شود. وي ادامه داد: ايران بعد از اينکه انقاب به پيروزي رسيد در 
 حوزه يافته هاي علمي و پيشرفت هاي عالمانه و فناورانه قدم هاي 
مثبت و محکمي را برداشت. يکي از نمونه هاي بارز اين پيشرفت 
رده  در  توانسته  ايران  که  است  بنيادي  هاي  سلول  حوزه   در 
۱۰ کشور برتر جهان قرار بگيرد. ما امروزه از سلول هاي بنيادي به 
منظور پيوندهاي مغز و استخوان استفاده کرده و حتي بافت هاي 
آسيب ديده  پوست را هم به اين واسطه ترميم مي کنيم. رئيس 
گروه دانش شناسي و علم و اطاعات دانشگاه شيراز تصريح کرد: 
همان طور که اطاع داريد و درخبرها هم به آن اشاره شده ما در 
پژوهشکده رويان اصفهان يک حرکت بزرگ انجام داديم، اينکه 
توانستيم سلول هاي بنيادي را شبيه سازي کنيم و مي توانيم به 
جرات بگوييم که اين امر در داخل کشور ما به يک دانش بومي 
بدل شده است و حتي اقدام به شبيه ساز حيوانات هم کرده ايم. 
به عنوان مثال شبيه سازي گوسفند و همه اين ها جايگاه و مرتبه 
علمي کشور ما را چندين پله ارتقاء داده است.  به گفته وي مطابق 
آمارها در سال ۲۰۱۵ به لحاظ توليدات علمي و مقاات هم عملکرد 
خوبي داشته ايم به طوري که ۴۰ هزار و ۵۵۶ مقاله توليد کرده 

ايم و رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داديم. 

مسئول سابق ISC در گفت و گو با رسالت:
ايران يکي از 10 کشور برتر در حوزه سلول هاي بنيادي است

امير حاتمي:
 وزارت دفاع سازماني پژوهش محور 

و تحقيقاتي است
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: وزارت دفاع سازماني پژوهش محور و تحقيقاتي است.

به گزارش خبرگزاري مهر، امير سرتيپ اميرحاتمي در جشنواره هفته پژوهش و فناوري دانشگاه 
صنعتي مالک اشتر، گفت: يکي از ماموريت و مسئوليت هاي خطير وزارت دفاع، پشتيباني از نيروهاي 
مسلحي است که ماموريت اصلي شان حفظ استقال، تماميت ارضي و انقاب اسامي است و در 
اين راستا مي بايست همگان در برابر هجمه سنگين دشمنان ايستادگي و پايمردي کنيم.وي با 

بيان اينکه امروز تمرکز نظام سلطه براي ضربه زدن به هيمنه ايران اسامي بسيار جدي است و 
بر اين اساس با راه اندازي يک جنگ اقتصادي تمام عيار اصل نظام اسامي و قدرت دفاعي ايران 
را هدف گرفته اند گفت: راهبرد دشمن اين بار متفاوت تر از ساير جنگ هاست و هدف اصلي آنها 
محروم کردن همه جانبه ملت بزرگ اسامي از حقوق حقه خود است و در اين مسير دو راهبرد 
اساسي و محوري ازسوي استکبار جهاني دنبال مي شود.وزير دفاع با اشاره به راهبردهاي دشمن 
براي ضربه زدن به نظام اسامي، خاطر نشان کرد: بي اعتمادي و نا اميد ساختن ملت از آينده 
روشن پيش رو و تضعيف قدرت دفاعي جمهوري اسامي به عنوان اهداف محوري عليه ايران اسامي 
از سوي دشمنان دنبال مي شود و بر همين اساس است که با قدرت موشکي و اقتدار منطقه اي 
ايران اسامي مخالفت مي کنند.حاتمي با تاکيد بر نوآوري و تمرکز بر اولويت هاي تعيين کننده 
از پژوهشگران و دانشمندان صنعت دفاعي خواست با ابتکار و خاقيت و تکيه بر دانش بومي با 

رويکردي انقابي و جهادي، در کمترين زمان ممکن به اهداف مد نظر دست يابند.وزير دفاع با 
اشاره به حجم و عدد قراردادهاي واگذاري تسليحاتي برخي کشورهاي غربي به کشورهاي منطقه، 
بيان کرد: هدف آمريکايي ها تقويت کشورهاي تحت سلطه خود در منطقه از سويي و عقب نگه 
داشتن ايران اسامي از سويي ديگر است وليکن به لطف الهي و درايت و تدابير فرمانده معظم کل 
 قوا و حمايت هاي همه جانبه دولت و ملت توانسته ايم علي رغم همه محدوديت ها و دشمني ها 
به قله هاي پيشرفت و اقتدار دست يابيم.حاتمي گفت: کليت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح در مجموع يک سازمان و دستگاه بسيار بزرگ پژوهش محور و تحقيقاتي است و به حمداه 
امروز ماحصل تحقيق و پژوهش شما دانشمندان متعهد به عينه قابل رويت بوده و دستاورد هاي 
گرانقدر دفاعي مان محصول پژوهش هاي صنعتي است که تنها گوشه اي از آنچه که مي شود گفت 

را از طريق رسانه ها اعام مي کنيم.

محسن رضايي:
لوايح پالرمو، پولشويي و CFT با سياست هاي کلي 

مغايرت دارد
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: لوايح پالرمو، پولشويي و CFT با سياست هاي کلي 
مغايرت دارد.به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محسن رضايي در مجمع آذرماه اتحاديه 

جامعه اسامي دانشجويان با اشاره به فشارهاي اقتصادي دشمنان عليه مردم و نظام يادآور شد: 
اين فشارهاي اقتصادي آخرين تست دشمن است، چون چيز ديگري نمانده است که امتحان 
نکرده باشند. دشمنان احساس کرده اند مي توانند از طريق فشار اقتصادي ايران را زمينگيرکنند، 
اما جمهوري اسامي ۴۰ سال پايداري کرده و اين بهترين گواه براي تضمين استمرار و بالندگي 
انقاب و شکنندگي دشمني ها عليه آن است.وي درباره سؤالي در خصوص بررسي FATF نيز 
گفت: ما در قبال کشور و منافع ملي مسئول هستيم و بايد پاسخگو باشيم. البته بحث FATF به 
طور مستقل مطرح نيست و در مجمع روي اينکه ما به FATF بپيونديم يا نپيونديم.وي گفت: 

سه ايحه يا مصوبه مجلس به ما ارجاع شده است، يکي قانون مبارزه با پولشويي است، يکي 
مصوبه مقابله با جرائم سازمان يافته و ديگري مصوبه مقابله با تأمين منابع مالي تروريسم است. 
اين سه ايحه با قانون اساسي مغايرت پيدا کرده است.در قانون پولشويي و پالرمو مغايرت ها 
مربوط به سياست هاي کلي است. يک سلسله ايراد ديگر هم شوراي نگهبان بنا بر اصول ديگر 
قانون اساسي داشت که ظاهرا قانع شده است. در موارد مغايرت با سياست هاي کلي، شوراي 
نگهبان از مجلس خواسته است که مصوبات را اصاح کند و مجلس هم گفته است که ما اصاح 

نمي کنيم و آن را به مجمع مي فرستيم.

 انتقاد عبداه نوري از 
نردبان شدن اصاح طلبان براي روحاني

وزير کشور دولت اصاحات با انتقاد از عملکرد اصاح طلبان گفت:  برخي افراد با نردبان اصاحات باا مي روند 
و با آبروي اصاحات بازي مي کنند.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، برخي اعضاي شوراي 
مرکزي مجمع زنان اصاح طلب، با عبداه نوري وزير کشور دولت اصاحات، ديدار و گفت وگو کردند. عبداه 
نوري که در اين سالها تاش کرده تا کمتر در محافل اصاح طلبي حاضر و به ايراد سخنراني و اظهارنظر 
بپردازد، در ديدار با برخي اعضاي مجمع زنان اصاح طلب انتقادات تندي به عملکرد اصاح طلبان و دولت 
روحاني که مورد حمايت  آنها بوده، کرد.وزير کشور دولت اصاحات ضمن اينکه همچنان تنها راه عبور از 
مشکات و چالش هاي  پيش روي کشور را گفتمان اصاحات مي داند، اذعان مي   کند: "در خصوص اوضاع 

و احوال امروز اصاح طلبان در ميان افکار  عمومي، بسياري از مردم به عملکرد و کارآمدي شان  خصوصاً در 
مناصبي که با راي آنها به دست آورده اند نقدهاي  جدي دارند. من هم به عنوان يک ناظر بيروني، به جد 
معتقدم نيروهايي که بواسطه جريان اصاحات توانسته اند به درون حاکميت راه پيدا کنند بايد در جهت 
نيل به اهداف اصاح طلبي، دفاع از حقوق شهروندي و کاهش آام مردم، قدم هاي ملموس و راه گشايي 
بر مي داشتند لکن متاسفانه  مجموعا نقطه خيلي روشن  و اميدوارکننده اي  نمي بينم.وي ادامه مي دهد: "به 
عنوان يک عاقمند به  اصاحات نسبت به کوتاهي ها و ضعف ها از مردم عذرخواهي مي کنم که نتوانستيم 
وظايف خود را آنگونه که شايسته ملت بزرگ ايران است انجام دهيم."نوري که در سالهاي اخير نسبت به 
عملکرد شوراي سياست گذاري اصاح طلبان انتقاداتي را مطرح  کرده بود، چندين بار تقاضاي عضويت در 
اين شورا را رد کرده و با انتقاد تلويحي از عدم نظارت شوراي سياست گزاري بر عملکرد اصاح طلبان مجلس 
و شوراي شهر گفته است: "اصاح طلبان به خصوص احزاب و جريانات اصاح طلب بايد نمايندگانشان در 
مناصب حکومتي و دولتي را همواره رصد کنند و دائما اهداف، برنامه ها و قول و قرارهايي که بابت آنها از 

مردم راي اعتماد گرفتند را گوشزد کنند.  همچنين اگر در بين آنها، کم کاري و يا تغيير از اصول مشاهده 
کردند، عاوه بر بازخواست   آنها، اين کم کاري  ها را  بدون ماحظه و رودربايستي با مردم در ميان بگذارند، 
چرا که حفظ اصاح طلبي و اصاحات و زنده نگه داشتن اعتماد و اميد مردم از هر چيز و کسي مهم تر و 
مقدم تر است."وزير کشور دولت اصاحات در ادامه مي افزايد: "البته  ممکن است برخي دوستان اصاح  طلب، 
پاسخ  دهند که خيلي از  اقدامات را به جهت موانع و محدوديت ها و  سنگ اندازي هاي موجود، نمي شود انجام 
داد  و حاکميت اجازه اقدامات اصاحي را  نمي دهد، ولي نتيجه  اش براي مردم فرقي ندارد و  مشکاتي که 
اکثريت مردم ايران در  زندگي و معيشت و اقتصاد خانواده خود لمس مي کنند  همين چيزي است که  همه 
داريم  مي بينيم. ما نيز  مي دانيم موانع و مشکاتي خارج از  اراده اصاح طلبان  وجود دارد ولي  نمي شود 
مشکات، اختافات و ناکارآمدي هاي درون  نيروهاي اصاح طلب موجود را  نبينيم و  همه چالش هاي موجود 
را به مشکات بيروني و  عملکرد جريان مقابل  اصاحات ربط دهيم. اينکه برخي افراد با نردبان اصاحات باا 

مي روند و با آبروي اصاحات بازي مي کنند، واقعيتي است که وجود دارد."
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رئيسمجلس:
بودجه در شرايط تحريم بايد با شرايط عادي متفاوت باشد

رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: بودجه در شرايط تحريم بايد با شرايط 
عادي متفاوت باشد.به گزارش خبرنگار مهر، علي اريجاني در هفتمين 
همايش نقش پژوهش در فرآيند قانونگذاري با اشاره به فرمايشات مقام 
معظم رهبري در خصوص لزوم اصاح بودجه سال ۹۸ گفت: ايشان 
فرمودند بودجه کشور در شرايط تحريم ها بايد با ماحظاتي تدوين شود 
و ضروريات مورد توجه قرار گيرد.اريجاني ادامه داد: اين فرمايش به 
اين معني است که بايد به حقوق و مزاياي کارکنان و موضوع اشتغال 
و موضوعاتي که براي کشور ضروري است، توجه شود.وي افزود: نکته 
ديگري که ايشان تأکيد کردند لزوم تدوين برنامه کلي اصاح ساختار 
بودجه کشور است، يعني تدوين بودجه مبتني بر کاهش هزينه ها در 
چارچوب سياست هاي کلي و قانون برنامه ششم توسعه، اقتصاد مقاومتي 
و قطع وابستگي به نفت باشد.رئيس مجلس گفت: قطع وابستگي به نفت 
سال هاست که در سياست هاي کلي تأکيد شده است. اگر از ابتدا اين 
سياست پيگيري شده بود، در شرايط فعلي مشکات زيادي نداشتيم.
است که در همين  اين  رهبري  مقام معظم  تأکيد کرد: دستور  وي 
شرايط اصاح ساختار بودجه انجام و اصول کلي آن تدوين شود. مرکز 
پژوهش ها بايد نقشه راه براي اصاح قانون بودجه را تدوين کند. اگر 
در اين شرايط اقدام نکنيم، معلوم نيست بعدها بتوانيم چنين کاري را 
انجام دهيم.اريجاني تصريح کرد: ما عادت کرده ايم در شرايط سخت 
کارهاي مهم را انجام دهيم. اان موقع انتظام بودجه کشور است. تأکيد 

مقام معظم رهبري اين است که ساختار بودجه اصاح شود و هزينه ها 
در چارچوب سياست هاي کلي قانون برنامه ششم، اقتصاد مقاومتي و 
قطع وابستگي به نفت کاهش يابد.رئيس مجلس با درخواست از مرکز 
پژوهش ها در راستاي تحقق فرمايش مقام معظم رهبري در راستاي 
اصاح ساختار بودجه گفت: اگر ظرف چهار ماه آينده اين اصاحات 
تدوين شود مي توان بر قانون بودجه سال ۹۸ اصاحيه زد و بودجه 
سال ۹۹ را بر اين مبنا تدوين کرد.وي با اشاره به نکته سوم مقام معظم 
رهبري در خصوص لزوم اصاح بودجه سال ۹۸ گفت: ايشان همچنين 
بر لزوم تدابير ازم براي افزايش اشتغال و ارتقاي رشد اقتصادي بدون 
نفت و رشد سرمايه گذاري تأکيد کردند.اريجاني با اشاره به تأکيد 
مقام معظم رهبري بر حفظ منابع صندوق توسعه ملي افزود: منابع 
صندوق توسعه ملي محلي براي استفاده جهت پرش اقتصادي است و 
نبايد از منابع اين صندوق براي بودجه جاري استفاده کرد.وي تأکيد 
کرد: دغدغه رهبر معظم انقاب، دغدغه اي، مهم و کاري سنجيده براي 
کشور است.اريجاني با اشاره به اظهارات جالي مبني بر استفاده اندک 
از انجمن هاي علمي گفت: انجمن هاي علمي بهترين سرمايه کشور 
هستند و بايد استفاده بيشتري از آن کرد. مرکز پژوهش ها بايد پُلي 
براي استفاده از دانشگاهيان باشد.رئيس مجلس در بخش ديگري از 
اظهارات خود گفت: در شرايط تحريمي تمرکز در تصميم گيري ها و 
سرعت عمل بسيار مهم است به همين دليل مقام معظم رهبري شورايي 

را براي اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي تشکيل دادند.وي ادامه داد: اين 
بر پژوهش ها مستند باشد. اگر پژوهش ها به صورت  بايد  تصميمات 
 جزيره اي باشند فايده اي ندارد. مرکز پژوهش ها بايد پژوهش هاي 
 مشترک با وزارتخانه ها و دولت انجام دهد.اريجاني از مرکز پژوهش ها 
خواست در سال ۹۸ پايه گذار پژوهش هاي مشترک باشند و گفت: 
پيچيدگي خاصي در مسائل اقتصادي ايجاد شده است که کار پژوهشي 
ضرورت مي يابد.رئيس مجلس تصريح کرد: بودجه در شرايط تحريمي بايد 
متفاوت از شرايط عادي کشور تدوين شود.اريجاني با تاکيد بر ضرورت 
چابک سازي دولت، گفت: يکي از سياست هاي کلي، کوچک سازي 
دولت است و سال هاي زيادي است که از اين موضوع مي گذرد اما 
متاسفانه دولت نه چابک و نه کوچک شده است و بايد علت اين مسئله 
بررسي شود.وي ادامه داد: تا زماني که وضع دولت به اين گونه باشد و 
دولت تا اين حد فربه باشد و پيکره پهني داشته باشد، اين زمينه براي 
سرمايه گذاري در کشور فراهم نمي شود و مشکل دولت اين است که 
نمي داند از چه طريقي بايد  تعداد کارمندان خود را کاهش دهد و بايد 
براي آنها جاي ديگري را فراهم کند و زمينه اي اقتصادي براي آنها در 
نظر گرفته شود.وي افزود: يکي ديگر از مسائل مهم، دولت الکترونيک 
است و در صورتي که ايجاد شود، حجم کارمندان دولت بايد کاهش 
پيدا کند و بايد مرکز پژوهش ها يک تئوري در اين زمينه داشته باشد 

که چگونه دولت در اين راستا عمل کند.

مدير انجمن نخبگان جهان اسام گفت: برخي شفاف سازي را به زيان خويش مي دانند.محمدحسن 
قديري ابيانه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با بيان اينکه سازشکاران همواره براي مردم 
سرابي از حل مشکات ايجاد مي کنند و خود موجب بسياري از مشکات کشور مي شوند، 
گفت: غرب گرايان و آن هايي که ادعاي اصاح طلبي دارند اعتمادي به ملت و توانايي کشور خود 
ندارند و پيشرفت کشور را موکول به داشتن رابطه با آمريکا مي کنند که البته رابطه با آمريکا در 
حقيقت تسليم شدن در برابر خواسته هاي آن است.وي افزود: به همين دليل است که رسانه هاي 
کشورهاي استکباري و عوامل دست نشانده  آنان همواره به خصوص در ايام انتخابات از اين جناح 
حمايت کرده و به نفع آن تبليغ مي کنند چراکه آن ها معتقدند در صورت حاکميت اصاح طلبان 
و غرب زدگان مي توانند خواسته هاي خود را به ضرر ملت بر ايران تحميل کنند.وي افزود: آقاي 
روحاني از روز اول اجراي برجام پس از عمل به همه تعهدات خويش و از بين بردن بخش قابل 

 توجهي از توان هسته اي انتظار رفع تحريم ها را داشت، اما نه در دولت اوباما و نه در دولت ترامپ 
نه تنها تحريم ها کاهش نيافت، بلکه شاهد افزايش و تشديد آن ها نيز بوده ايم، بنابراين فايده اي 
که نرمش قهرمانانه به دنبال داشت آگاهي افکار عمومي نسبت به اين موضوع بود که نه مي توان به 
آمريکا و غرب اعتماد کرد و نه مذاکره و تعامل با آن ها منجر به کاهش دشمني آنها خواهد شد.وي 
افزود: اين آگاهي براي مردم ما يک ضرورت بود به خصوص که اگر اين مذاکرات انجام نمي شد 
و همين تحريم هايي که امروز جاري است در شرايط عدم مذاکره و عدم رسيدن به توافق انجام 
مي شد آنگاه اين جناح هاي فريبکار تبليغ مي کردند که اين تحريم ها به خاطر اين است که اجازه 
مذاکرات به آنها داده نشده است.قديري ابيانه با ابراز تأسف از اينکه جريان اصاح طلب غرب گرا 
تا به امروز هرگز حاضر نشده مسئوليت اعمال خويش را بپذيرد و به اشتباهات خود اعتراف کند، 

گفت: آنان همواره به فرافکني روي آورده و از پاسخگويي فرار کرده اند.

کمالخرازي:
مقابل بي ثباتي در منطقه ساکت نمي نشينيم

رئيس شوراي راهبردي سياست خارجي گفت: مقابل 
گزارش  نمي نشينيم.به  ساکت  منطقه  در  بي ثباتي 
خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، کمال خرازي در 
پيش سمينار اول سومين کنفرانس امنيتي تهران اظهار 
داشت: ما نشان داديم که مردان ميدان نبرد هستيم 
و آنچه که در عراق، سوريه، لبنان و يمن گذشت، 
نشان داد حضور جمهوري اسامي ايران در منطقه 
براي حفظ امنيت منطقه و حکومت هاي مردمي کاما 
داده ايم  نشان  ما  اينکه  بيان  با  است. وي  مشخص 
در مقابل بي ثباتي در منطقه ساکت نمي نشينيم تا 
جلوي حرکات ضد ثبات را بگيريم افزود: دشمنان در 
سوريه  عراق و يمن با شکست مواجه شدند و امر وز 
در سوريه دولتي سرکار است که همه معتقد بودند 
ظرف يک ماه سقوط مي کند.کشورهايي که مخالف 
سوريه بودند در حال برقراري ارتباط با دولت سوريه 
هستند و اين نشان دهنده آن است که ما در بر قراري 
ثبات در منطقه موثر بوده ايم.وي با بيان اينکه بعد از 

اين موفقيت ها بايد نشان دهيم قهرمانان ميدان صلح 
هستيم گفت: هدف اصلي کنفرانس امنيتي تهران بايد 
 اين باشد که ببينيم  چه گام هايي را براي رسيدن به يک 
ساز و کار امنيت منطقه اي مي توان برداشت.وي تصريح 
کرد: براي طرح راه حلي براي ايجاد ثابت در منطقه 
بايد تحليل درستي از شرايط منطقه داشت تا بتوان 
داد. خرازي  ارائه  بدون جهت گيري  طرح درستي 
با اشاره به واقعيت هاي منطقه تاکيد کرد:  واقعيت 
منطقه اين است جبهه مقاومت به پيروزي هاي زيادي 
رسيده و جبهه مقابل شکست خورده اما هيچ کدام از 
قدرت هاي منطقه اي قدرت ايجاد هژموني را ندارند. 
البته جمهوري اسامي ايران هيچ گاه به دنبال ايجاد 
هژموني نبوده است و موضوعات ايران هراسي تنها 
يک جنگ رواني است. اين ديگران هستندکه با آوردن 
آمريکا و انگليس به دنبال ايجاد هژموني هستند زيرا 
 اغلب حکومت هاي منطقه از اراده مردم بر نخاسته اند. 
وي ايجاد اختاف را يکي از حربه هاي دشمن دانست و 

عنوان کرد: برخي از رهبران منطقه به دنبال جاه طلبي 
هستند البته اين تجربه آنها به شکست انجاميده است. 
به نظر مي رسد ما هنوز نتوانسته ايم از پيروزي جبهه 
مقاومت در صحنه سياسي استفاده کنيم. اگر بخواهيم 
باشيم  تاثيرگذار  در صحنه ثبات سازي در منطقه 
داريم.  سياسي  صحنه  در  بيشتري  تحرک  به  نياز 

خرازي ادامه داد: بعد از جنگ هاي منطقه همه در 
حال رسيدن به اين نتيجه هستند که از راه جنگ 
نمي توان اختافات را حل کرد. امروز جمهوري اسامي 
با ثبات ترين کشور در منطقه است. امنيتي که به 
برکت حضور رزمندگان اسام در داخل و اطراف کشور 

داريم بسيار با ارزش است.

خبر
خرمشاد:

ايران نه تنها يک کشور بلکه، محور است
دبير شوراي راهبردي روابط خارجي گفت: ايران نه تنها يک کشور بلکه، 
محور است.به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، محمدباقر خرمشاد در سمينار صلح و ثبات در غرب آسيا؛ 
يک منطقه، يک سرنوشت در ارائه مقاله خود با عنوان " محور مقاومت، 
الگوي فراگير منطقه اي" گفت: در اين مقاله به اين سوال پاسخ مي دهم که 
چگونه جمهوري اسامي ايران توانسته محور مقاومت را به الگوي فراگير 
منطقه اي تبديل کند و اين الگو چه تبعاتي در نظم و امنيت آينده منطقه 
خواهد داشت.وي افزود: در قالب نظريه موازنه قدرت، پس از سقوط صدام 
حسين، محور مقاومت به الگوي منطقه اي و تاثيرگذار تبديل شد و ايران 
نيز از قدرت نرم برخاسته از انقاب اسامي استفاده کرد و ايران را از يک 
کشور به يک محور تبديل کرده و امروزه در منطقه تنها يک کشور نيست. 
از اين رو اگر بخواهيم در نظم آينده منطقه توازن را مبنا قرار دهيم ايران 
يک قدرت منطقه اي بزرگ است و در کنار آن ديگر کشور ها نيز بر اساس 
وزن سياسي و امنيتي شان قرار مي گيرند.وي در رابطه با نفوذ معنوي ايران 
در منطقه توضيح داد: در زمان صدام حسين، اپوزيسيون دولت وي که 
شيعيان و کرد ها بودند، در ايران حضور داشتند و پس از سقوط صدام به 
عراق بازگشتند و مقام و منصب گرفتند که موجب گسترش نفوذ ايران 
شد و در مورد يمن هم فقط ايران از مردم مظلوم اين کشور دفاع کرد که 
منجر به نفوذ معنوي ايران و گسترش محور مقاومت شد.اين کارشناس 
مسائل بين الملل اظهار اميدواري کرد که در اين چارچوب مي توان به يک 
نظم دسته جمعي و شبکه اي و منطقه قدرتمند از خال نوعي گفت وگوي 

درون تمدني در قالب تمدن اسامي رسيد.

اميرحسنخاني:
منافع شخصي مهم ترين دليل اصرار سازشکاران 

به برقراري ارتباط با آمريکاست
دليل  مهم ترين  منافع شخصي  گفت:  اصل ۹0  کميسيون  رئيس  نايب 
اصرار سازشکاران به برقراري ارتباط با آمريکاست.محمدرضا اميرحسنخاني 
درس  يک  را  برجام  مذاکرات  رسا،  خبرگزاري  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
 عبرت فراموش نشدني بيان کرد و گفت: ايران در جريان مذاکره با آمريکا 
حسن نيت خود را به دنيا نشان داد، دنيا نيز بايد حسن نيت خود را به 
ايران نشان مي داد که نداد و همه دنيا ديدند که آمريکا به راحتي از برجام 
خارج شد.وي افزود: ملت ايران هيچ گاه به آمريکا اعتماد نداشتند، با اين 
بدعهدي آمريکا ثابت کرد که حق با ملت ايران بوده و آمريکا هرگز قابل اعتماد 
نيست؛ مردم ايران به اروپايي ها هم به ديده شک و ترديد نگاه مي کنند.
اميرحسنخاني تحقق اقتصاد مقاومتي و اعتماد به توان داخلي را مهم ترين 
راهکار در حل مشکات کشور دانست و ابراز کرد: مديران اجرايي بايد به 
اقتصاد مقاومتي و توان داخلي اعتماد داشته باشند و اين باور و اعتماد را 
در وجود خود تقويت کنند. متأسفانه امروز اين خود باوري در ميان بعضي 
از مديران و افراد جامعه ضعيف شده است، آنان گمان مي کنند کسي بايد 
از خارج بيايد و مشکات جمهوري اسامي ايران را حل کند درحالي  که 
آمريکا و اروپا هيچ گاه عزت ملت ايران را نخواسته و نمي خواهند.رئيس 
کميسيون اصل نود بابيان اينکه مسئوان بايد ملت ايران را باور داشته 
باشند، اظهار داشت: در جنگ تحميلي خودباوري، تاش و مقاومت ملت و 
مسئوان سبب پيروزي جمهوري اسامي ايران شد؛ بنابراين نتيجه اعتماد 
به کارآفرينان و دانشمندان داخلي چيزي جزء موفقيت نيست.وي با اشاره 
به اينکه سازشکاران خود به خوبي مي دانند که آمريکا هرگز نمي خواهد 
شاهد عزت و موفقيت نظام اسامي و مردم ايران باشد، گفت: حرص و طمع 
به منافع مادي و جهات شخصي به سازشکاران اجازه حق گويي نمي دهد.

اميرحسنخاني ادامه داد: امروز همه دنيا فهميده است و کساني که به آمريکا 
چشم اميد دوخته اند نيز بايد بدانند و بفهمند که ملت ايران ديگر مقابل 

هيچ قدرت مستکبري سر تعظيم خم نخواهد کرد.

خبر
سعيدجليلي:

 مدعيان آزادي در غرب، ما را 
در پژوهش محدود کردند

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مدعيان آزادي در غرب، ما را در 
پژوهش محدود کردند.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، سعيد جليلي در افتتاحيه کنگره ملي مصطفاي شهيد 
گفت: شهدايي نظير مصطفي احمدي روشن امر پژوهش را در کشور تسريع 
بخشيدند و کشور را به جلو بردند.وي گفت: امروز کساني که در دنيا ادعاي 
آزادانديشي دارند؛ به روش هاي قرون وسطايي محدوديت هاي پژوهشي را 
اعمال مي کنند.جليلي درباره اهميت پژوهش در کشور گفت: جواناني در اين 
کشور ايستادند تا اين محدوديت ها را بشکنند و ثابت کنند که غرب مرکز 
عالم نيست؛ جوانان کشور تاش مي کنند تا نگذارند  از ۲۳ حق قانوني ملي 
در توسعه علوم کشور جلوگيري شود.وي با طرح پيشنهاد اجراي دوره هاي 
برجام خواني دردانشگاه ها افزود: باور شهداي هسته اي اينگونه بود که بايد در 
مقابل گستاخي عده اي براي ممانعت از حق تحقيق و توسعه ايستاد.جليلي 
با انتقاد از غربگرايان داخلي گفت: کساني که گفتند  بايد مذاکره و با کدخدا 
هماهنگ کنيم؛ امروز هفت سال بعد از شهادت احمدي روشن مي گويند 

که غرب مرکز عالم نيست.

سردارغامي:
بسيج با روحيه جهادي حرکت هاي بزرگي 

در محات محروم انجام داده است
معاون هماهنگ کننده سازمان بسيج مستضعفين گفت: بسيج با روحيه جهادي 
حرکت هاي بزرگي در محات محروم انجام داده است.به گزارش خبرنگار گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، سردار نعمان غامي در مراسم رونمايي از دومين جشنواره 
ملي جهادگران گفت: روزبه روز مسئوليت ها و وظايف ما اهميت پيدا مي کند 
و براي انجام آن ها بايد از خداي متعال و شهدا کمک گرفت.وي با بيان اينکه 
منويات رهبر معظم انقاب اسامي در خصوص انجام کار جهادي وظايف ما 
را سنگين تر کرده است، افزود: کار جهادي، کار مهمي در ام القراي جهان است 
و اين کاري که امروز در اين منطقه و در اين محله صورت مي گيرد از اهميت 
باايي برخوردار است. همچنين اين منطقه مولوي کانون اتفاقات بزرگ انقابي 
بوده است و بيشترين مسجدها در اين محله واقع شده اند.وي تصريح کرد: رهبر 
معظم انقاب بارها از اقدامات سازندگي و روحيه جهادي بسيج تقدير کرده اند، 
لذا بسيج با روحيه جهادي حرکت هاي بزرگي را در اين گونه محات محروم 
انجام مي دهد و حضور مردم جلوه اي خوبي به اين اقدامات جهادي مي دهد.

غامي خاطرنشان کرد: سپاه کارهاي مهم و اقدامات خوبي را براي حمايت 
از جهادگران انجام داده است و بايد تاش کنيم تا با ترويج چنين اقدامات 

جهادگونه اي، کارآمد بودن نظام را نشان دهيم.
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باشمارهتلفن بازرگاني برايکسبموارد مراجعهو www.npgm.ir و www.tender.tavanir.org.ir بهسايتهاي جهتمشاهدهآگهيوخاصهاسناد
34622359-011آقايسليمانيوکسباطاعاتفنيبيشترباشمارهتلفن34622351-011آقايمهندسمحمودليتماسحاصلفرماييد.

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/26
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/27

خش:97/9/26

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/18 
 نوبت دوم

شرکتمديريتتوليدبرقنكادرنظرداردنسبتبهخريدبسكتايهسردايرهيترنيروگاهشهيدسليمينكاطبقشرايطذيلوهمچنينشرايطفنيوخصوصي
کارپيوستاسنادمناقصهاقدامنمايد.عاقمندانجهتخريداسنادمناقصهباارائهمعرفينامهکتبيوفيشواريزيبهمبلغ300/000ريالبهحسابسيباشماره

0105692716008بهنامشرکتمديريتتوليدبرقنكانزدبانكمليايرانشعبهنيروگاهبهادارهتدارکاتاينشرکتمراجعهنمايند.
1-مدتزمانتحويلکاا:3ماهازتاريخمبادلهقرارداد

2-زمانفروشاسنادمناقصه:ازتاريخانتشارآگهينوبتدومبهمدت7روز
3-پيشنهاددهندگانبايستيپيشنهادخودرابراساسشرايطمناقصهتنظيموحداکثرتاساعت16روزسهشنبهمورخ1397/10/25بهادارهتدارکاتشرکت
مديريتتوليدبرقنكاواقعدرنكا-کيلومتر25جادهزاغمرز-نيروگاهشهيدسليمينكاتسليمورسيددريافتدارند.پيشنهاداتواصلهراسساعت9صبح
روزچهارشنبهمورخه1397/10/26باتوجهبهشرايطمناقصهبازوقرائتخواهدشد.حضورپيشنهاددهندگانيانمايندگانآناندرجلسهگشايشپيشنهادهاي

ماليکميسيونمناقصهآزادميباشد.
4-سپردهشرکتدرمناقصه:مبلغسپردهشرکتدرمناقصهمعادل550000000ريالاستکهبايستيبهيكيازصورتهايمشروحهذيلهمراهبااسنادمناقصه

درپاکتالفبهدستگاهمناقصهگذارتسليمگردد:
1-4-رسيدبانكيواريزوجهمزبوربهحسابسيبا0105692716008اينشرکتنزدبانكمليايرانشعبهنيروگاهشهيدسليمينكا

2-4-چكتضمينشدهبانكيبهنفعکارفرما
3-4-ضمانتنامهبانكيبهنفعکارفرمابرابربافرمپيوستکهميبايستداراي3ماهاعتبارباشد.

5-بهپيشنهادهايفاقدسپرده،سپردههايمخدوش،سپردههايکمترازميزانمقرر،چكشخصيونظايرآنترتيباثردادهنخواهدشد.
6-تواناييارائهضمانتنامهبانكيحسنانجامتعهداتبهميزان10%مبلغقراردادپسازعقدقرارداد

7-بهپيشنهادهايفاقدامضاء،مشروط،مخدوشوپيشنهاداتيکهبعدازانقضاءمدتمقرردرفراخوانواصلميشود،مطلقاترتيباثردادهنخواهدشد.
8-سايراطاعاتوجزئياتمربوط،دراسنادمناقصهمندرجاست.

باشمارهتلفن بازرگاني برايکسبموارد مراجعهو www.npgm.ir و www.tender.tavanir.org.ir بهسايتهاي جهتمشاهدهآگهيوخاصهاسناد
34622359-011آقايسليمانيوکسباطاعاتفنيبيشترباشمارهتلفن09113539568آقايمهندسشيرزادتماسحاصلفرماييد.

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/26
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/27

خش:97/9/26

روابط عمومي

روابط عمومي

استانداري تهران
شهرداري صفادشت

آگهي اجاره
شهرداريصفادشتدرنظرداردبهاستنادبند8نشستشماره29شوراي
محترماساميشهرنسبتبهاجارهواحدهايتجاريمجتمعغزلاقدام
نمايد.لذامتقاضيانجهتدريافتبرگهوشرايطوکسباطاعاتبيشتر

بهواحداماكمراجعهنماييد.
پايانتحويلمدارك:1397/10/6

تاريخانتشارنوبتاول:97/9/20
تاريخانتشارنوبتدوم:97/9/27

خش:97/9/20
محمدعلي كريمي - شهردار صفادشت

نوبتدوم

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان
گروه نظارت فني بر اماكن ورزشي استان

»آگهي دعوت به مناقصه يك مرحله اي عمومي«
ادارهکلورزشوجواناناستانکردستاندرنظرداردتانسبتبهبرگزاريمناقصهپروژهساماندهياستاديوم22گوان
سنندجواحداثپيستتارتانتندرستيمجموعهورزشي22گوانسنندجوواگذاريبهپيمانكارواجدشرايطمطابق
قانونبرگزاريمناقصاتوعقدقراردادبرمبنايفهارسبهاسال1397اقدامنمايد.لذاازکليهشرکتهاييکهدارايحداقل
رتبه5وبااتردرزمينهابنيهدرسامانهساجاتوظرفيتآزادکاريدعوتميشودازتاريخ97/09/26تاتاريخ97/10/1

نسبتبهدريافتاسنادمناقصهازسامانهتدارکاتالكترونيكيدولتبهنشانيwww.setadiran.irاقدامنمايند.
1-موضوعمناقصه:پروژهساماندهياستاديوم22گوانواحداثپيستتارتانتندرستي

2-نامونشانيکارفرما:گروهنظارتفنيبراماکنورزشيادارهکلورزشوجواناناستانواقعدرخيابانپاسداران
مجموعهورزشياستقال

3-محلاجرايپروژه:مجموعهورزشي22گوانسنندج
4-مبلغونوعتضمين:پانصدوسيويكميليونريالوفقطضمانتنامهبانكيمعتبر)صادرشدهتوسطبانكهاوموسسات

ماليدارايمجوزبانكمرکزي(موردقبولميباشد.
5-محلوآخرينزمانجهتاخذاسنادمناقصه:سايتستادايرانتاتاريخاولديماه97

6-زمانومحلتحويلفقطضمانتنامهوپاکتبارائهپيشنهادقيمتدرسايتايران:تاساعت9روز97/10/12
7-زمانومكانبازگشاييپاکاتپيشنهادات:ساعت10صبحروزچهارشنبهمورخ97/10/12دفترمديريتادارهکل

8-مدتزماناجرايپروژه:12ماهشمسي
9-برآوردرياليپروژه:براساسفهارسبهاسال97

10/619/794/388ريال
10-پيمانكارانيکهدارايقراردادبااينادارهکلباپيشرفتفيزيكيزير70%درصدميباشندحقشرکتدراينمناقصهراندارند.

11-مدتاعتبارپيشنهادات3ماهبودهواينادارهکلدرقبولياردپيشنهاداتمختارميباشد.
»هزينهدرجآگهيبهعهدهبرندهمناقصهميباشد«

تاريخانتشار:97/9/27
خش:97/9/27

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستانشناسهآگهي320284



»

 معاون وزير راه و شهرسازي:
تا پايان سال 300 هزار 

حلقه استيک در اختيار 
کاميونداران قرار 

مي گيرد

اقتصادي سه شنبه 27 آذر 41397
10 ربيع الثاني 1440-18 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9386

وزير صنعت گفت: برنامه اي تدوين شده تا به سرعت 
به سمت داخلي سازي قطعات خودرو حرکت کنيم.به 
گزارش صداو سيما؛رضا رحماني در حاشيه جلسه ستاد 
اقتصاد مقاومتي در جمع خبرنگاران با اشاره به اهميت 
صنعت قطعه سازي خودرو گفت:دراين جلسه به اين 
موضوع اختصاص داشت و گزارشي از وضعيت موجود 
اين صنعت و راهکارها و تدابيري که بايد اتخاذ شود 
ارائه شد.وي افزود: با توجه به ظرفيت هاي خوب توليد 
در ماه هاي گذشته افت توليد داشتيم اما چند هفته 

اي است که اين روند بهبود يافته و ميزان توليد در 
حال افزايش است.وي با اشاره به تعهدات خودروسازان 
و پيش فروش هايي که از گذشته و سال قبل انجام 
شده گفت: ازمه عمل به اين تعهدات اين است که 
توليد بيشتر شود.وزير صنعت افزود: خودروهايي که 
توليد بيشتري دارد، بيش از ۸۰ درصد داخلي سازي 
شده با اين حال در برخي موارد ۱۰ تا ۱۵ درصد 
ارزبري داريم که براي آنها بايد به سرعت به سمت 
داخلي سازي حرکت کنيم.وي افزود: در اين جلسه 
قرار شد قطعاتي که وارد مي شود به سرعت در اختيار 
واحدهاي توليدي قرار گيرد.وي گفت:بايد وابستگي 
خود را به قطعات خارجي کمتر کنيم تا هم قيمت 
تمام شده کاهش يابد و هم از توانمندي هاي داخلي 
استفاده بيشتر شود.وي افزود: براي زنجيره قطعه سازي 
که در اکثر استان ها وجود دارد و فرصت اشتغالزايي 
خوبي وجود دارد تمهيداتي انديشيده شد تا مشکلي 

در آينده نداشته باشيم.

وزير صنعت:
 بايد به سمت داخلي سازي قطعات خودرو حرکت کنيم

معاون وزير راه و شهرسازي از خودداري فرودگاه هاي 
لبنان، ترکيه و اتحاديه اروپا در تحويل سوخت به 
ايراين هاي ايراني خبر داد.به گزارش تسنيم ،علي 
عابدزاده در نشست خبري نمايشگاه حمل ونقل درباره 
خريد و فروش مجوز شرکت هواپيمايي گفت: قباً مجوز 
ايراين را با قيمت باايي مي فروختند و پس از اخذ 
موافقتنامه اصولي تاسيس شرکت هواپيمايي، اين مجوز 
را ۳ تا ۴ ميليارد تومان به فروش رسانده و بعد هم 
شرکت هواپيمايي احداث نمي شد. اما در حال حاضر 
موافقت اصولي را زماني مي دهيم که سرمايه گذار اول 
هواپيما را خريداري کند و بعد از خريد هواپيما موافقت 
اصولي خواهيم داد.وي با بيان اين که هيچ محدوديت 
پروازي از آسمان ايران براي کشورهاي ديگر اعمال 
نمي شود، تصريح کرد: براي هيچ کشوري به جز رژيم 
صهيونيستي براي استفاده از آسمان ايران محدوديت 
قائل نمي شويم. رئيس سازمان هواپيمايي کشوري 
همچنين درباره سوخت رساني به ايراين هاي ايراني در 

کشورهاي ديگر گفت: اکثر کشورهاي اروپايي، ترکيه و 
لبنان از تحويل سوخت به شرکت هاي ايراني خودداري 
مي کنند.معاون وزير راه درباره فروش چارتري بليت 
هواپيما نيز گفت: در سالهاي گذشته بخش زيادي از 
فروش بليت ايراين ها به صورت چارتري بود اما در 
دو سه سال اخير تاش داشتيم ميزان فروش چارتري 
را به حداقل برسانيم .وي ادامه داد: به طور کلي فروش 
چارتري بليت هواپيما حذف نخواهد شد چرا که بليت 

چارتري به صنعت گردشگري کمک مي کند.

عابدزاده خبر داد؛
 خودداري اروپا از تحويل سوخت به ايراين هاي ايراني

عبدالملکي:
سياست دولت تاثير تحريم ها بر اقتصاد کشور را ۱۰ برابر کرد

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق)ع( گفت:سياست 
دولت تاثير تحريم ها بر اقتصاد کشور را ۱۰ برابر کرد. به 
گزارش نسيم آناين ،حجت اه عبدالملکي، اقتصاددان  
درباره نوسانات قيمت ارز به نود اقتصادي افزود:منشأ 
افزايش قيمت هايي که در چند ماه اخير در بازار اتفاق 
افتاده فقط مربوط به افزايش قيمت ارز و دار نبوده 
است، بلکه عوامل مختلفي از جمله احتکار و عدم نظارت 
مناسب بر بازار، افزايش قيمت ها را رقم زده اند، زيرا 
اگر تمام افزايش قيمت هايي که در بازار اتفاق افتاده 
است ناشي از افزايش قيمت دار بود، با سقوط قيمت 
دار همه کاا ها ارزان مي شد.او اظهار مي دارد:هرچند 
افزايش قيمت دار و ارز يک اثر هزينه اي مستقيم 
روي افزايش قيمت ها مي گذارد، يعني کاا هايي که 
وارداتي هستند يا بخشي از مواد اوليه آن ها وارداتي 
است با افزايش نرخ ارز، هزينه تمام شده شان افزايش 
پيدا مي کند. اما بايد گفت که قيمت دار در کشور ما 
حدود ۱2/۵ درصد تأثير دارد. يعني اگر قيمت ارز دو 
 برابر شود، بايد انتظار افزايش۱2/۵ درصدي قيمت ها
در بازار را داشته باشيم و نه بيشتر.عبدالملکي در ادامه 

با تشريح اين مسئله که ميانگين قيمت دار ۸ هزار 
تومان بوده و بنابراين قيمت کاا ها فقط بايد ۱2/۵ درصد 
افزايش پيدا مي کرد، مي گويد: »سه نوع ارز در کشور 
داريم؛ ارز ۴ هزار و 2۰۰ توماني که به بسياري از کاا ها 
تخصيص پيدا مي کند. ارز نيمايي که ميانگين آن ۸ هزار 
توماني است و يک ارز آزاد هم که تا ۱۶ هزار تومان 
افزايش پيدا کرده بود. ميانگين اين سه ارز کمتر از ۸ 

هزار تومان مي شود. پس قيمت تمام شده براي کشور 
کمتر از ۸ هزار تومان و نهايتاً نسبت به چند ماه قبل 
دو برابر شده است. به همين جهت تورم بيش از ۱2/۵ 
درصد کاا ها را رقم مي زند و بيش از اين ميزان تورم 
را که در بازار شاهدش هستيم، دايل ديگري داشته 
است.«اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه افزايش 
قيمت کاا ها به دليل عامل رواني تورمي بوده است، 

تصريح مي کند: »با افزايش قيمت دار شوک قيمتي به 
بازار وارد مي شود و اتفاق اصلي اين است که وقتي نرخ 
ارز افزايش پيدا مي کند تعداد زيادي از توليدکنندگان 
و بازرگانان کشور بدون هماهنگي با يکديگر، در فکر 
و ذهن خودشان تصور مي کنند پس همه چيز دو يا 
سه برابر خواهد شد و اين يک توهم غلط در ذهن 
آنهاست؛ بنابراين آن ها پيشدستي مي کنند و تصميم 
مي گيرند که قيمت اجناس و کااي خودشان را دو تا 
سه برابر افزايش دهند تا از بازار جا نمانند!عبدالملکي 
مي گويد:توليدکنندگان و بازرگانان زمينه گراني را فراهم 
مي کنند و وقتي به بازار و قيمت هاي سرسام آور آن نگاه 
مي کنيم و از آن ها مي پرسيم چرا قيمت کااي شما 
اين قدر گران است، کاا هاي ديگر را مثال مي زنند و 
مي گويند:دار گران شده و همه چيز را گران کرده است! 
در صورتي که تمام اين گراني ها حاصل توهم اشتباه خود 
توليدکنندگان و بازرگانان بوده است و همه آن ها دست 
به دست هم داده اند تا با افزايش قيمت همزمان، هزينه 
توليد را نيز افزايش بدهند. در اينجا افزايش قيمت ارز و 

دار فقط به صورت چاشني عمل مي کند.

 معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تا پايان سال جاري حداقل ۳۰۰هزار حلقه استيک 
با قيمت دولتي در اختيار کاميونداران قرار مي گيرد.به گزارش خبرنگارما،عبدل هاشم 
حسن نيا در نشست خبري نمايشگاه حمل ونقل و صنايع وابسته بيان کرد: طي چند 
ماه اخير يعني از تيرماه به اين سو، حمل ونقل جاده اي کشور با خواسته بحق رانندگان 
مواجه شد. در اين زمينه کارگروهي تشکيل شد تا به موارد مربوطه رسيدگي شود.رئيس 
سازمان راهداري  حمل ونقل جاده اي با اشاره به بازديد سرزده از پايانه هاي بار، گفت: 
حدود پرداختي بيمه تکميلي به حدود ۴۸ميليارد تومان رسيده است که نشان مي دهد 
توانسته ايم از اين طريق به رانندگان کمک کنيم.وي در خصوص واردات و توزيع استيک 
براي کاميونداران نيز گفت: از تير تاکنون ۳۵۰ هزار حلقه در اختيار کاميونداران قرار 
گرفته و از روز يک شنبه حدود ۱۰۰هزار حلقه توليد داخل در حال توزيع در کشور 

است. حسن نيا از خريداري 7۰ دستگاه ماشين آات جديد راهداري طي سال جاري خبر 
داد و افزود: در سراسر کشور حدود 9۰۰۰ دستگاه ماشين آات راهداري آماده راهداري 
زمستاني هستند.وي افزود: سازمان راهداري تنظيم گر روابط بين رانندگان، شرکت ها و 
صاحبان بار است؛ در اين زمينه توزيع عدالت بار، اخذ کميسيون اضافه و... مورد توجه 
قرار داده است. در رابطه با توزيع بار، سيستمي را در سازمان احيا کرديم تا رانندگان 
بتوانند مشکات خود را اعام کنند. حدود 22هزار شکايت به سازمان راهداري ارجاع 
شده که خروجي آن تعطيلي ۱۱2۴ شرکت بوده است.وي ادامه داد: به تمام شکايت ها 
رسيدگي کرده ايم و به حدود ۸9درصد رسيدگي شده است.حسن نيا درباره محاسبه کرايه 
بر اساس تن - کيلومتر، اظهار کرد: ماتريس تعيين قيمت را با حدود ۴ ميليون عدد 

محاسبه کرده ايم، اين که بگوييم هيچ اشکال ندارد حرف درستي نخواهد بود.

 تامين مالي بنگاه هاي توليدي
 اولويت بانک سپه قرار گرفت

مديرعامل بانک سپه در نامه اي خطاب به مديران شعب مناطق و رؤساي 
شعب ممتازمستقل از آنان خواست اعطاي تسهيات سرمايه در گردش 
به بنگاه هاي توليدي را اولويت نخست برنامه هاي اعتباري خويش 
قرار دهند.به گزارش پايگاه اطاع رساني بانک سپه: با توجه به شرايط 
اقتصادي حال حاضر و به منظور حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و حفظ 
اشتغال و افزايش سطح توليد که از مهمترين اولويت هاي اقتصادي و 
اجتماعي دولت محترم محسوب مي شود، بانک سپه در سال جاري 
نيز در راستاي صيانت از دستاوردهاي سال گذشته و تضمين تداوم 
تأمين مالي بنگاه هاي توليدي، اعطاي تسهيات سرمايه در گردش 
به بنگاه هاي مذکور را در اولويت قرار داده است.بر اساس اين گزارش 
در نامه مديرعامل بانک آمده است: »با توجه به اينکه به دليل شرايط 
کنوني اقتصادي و اعمال تحريم هاي ناعادانه بر عليه کشور، کمبود 
نقدينگي ناشي از افزايش نرخ ارز و قيمت نهادهاي توليدي يکي از 
مهمترين مشکات واحدهاي توليدي است، لذا بايستي با استفاده از 
سياست هاي اعتباري، برآوردن نياز واحدهاي توليدي، جلوگيري از 
رکود و تأمين مالي بنگاه هاي توليدي باتخصيص بهينه منابع محدود 
بانکي، بهبود در توليد و اشتغال را رقم زد که نقش بانک سپه در 
انجام اين مهم و همراهي با سياست هاي کان اقتصادي دولت محترم 
بسيار پررنگ مي باشد.اين گزارش مي افزايد: در بخش ديگري از نامه 
مديرعامل بانک ضمن تأکيد بر حساسيت شرايط کنوني و لزوم احساس 
مسئوليت بيشتر در خصوص تأمين مالي بنگاه هاي توليدي ازمديران 
شعب مناطق و رؤساي شعب ممتاز مستقل خواسته شده است که 
به رغم محدوديت منابع و مشکات و تنگناهاي اعتباري موجود به 
منظور جلوگيري از تشديد رکود بنگاه هاي مزبور با در اولويت قرار 
دادن بررسي درخواست واحدهاي مولد، ضمن رعايت ضوابط مربوط از 
جمله اعتبار سنجي و احراز توجيه پذيري در کوتاه ترين زمان ممکن 

اقدامات ازم را انجام دهند.

پژوهشگر منتخب بانک صادرات ايران 
مورد تقدير قرار گرفت

 پژوهشگر منتخب بانک صادرات ايران در هشتمين مراسم بزرگداشت 
هفته پژوهش و فناوري در حضور مديران عالي و پژوهشگران نظام 
بانکي مورد تجليل قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات 
ايران، ميثم علي محمدي، کارشناس مالي جوان اداره کل تحقيقات و 
برنامه ريزي اين بانک به دليل ارائه مقاات و تاًليف کتاب در حوزه هاي 
مختلف بازار پول و سرمايه از ميان ارائه دهندگان ۱9۸ مقاله و ۴۱ 
و  آثار  از  تجليل  در »هشتمين جشنواره  بانک کشور،  از 2۶  کتاب 
پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک« به عنوان پژوهشگر منتخب 
برگزيده و با اهدا لوح و جوايزي از وي تقدير شد.در اين مراسم که 
با سخنراني اکبر کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي و علي ديواندري، 
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي و حضور مديران عامل و 
اعضاي هيئت مديره بانک ها، مديران بانک صادرات ايران، کارشناسان 
و پژوهشگران حوزه بازار پول و سرمايه برگزار شد، از آثار منتخب و 
پژوهشگران شرکت کننده نظام بانکي تقدير شد.در اين همايش اکبر 
کميجاني با اظهار اميدواري نسبت به اثر گذاري نتايج مثبت پژوهش 
در تصميم سازي و سياست گذاري هاي پولي و بانکي، گفت: وجه تمايز 
رشد و پيشرفت کشورهاي مختلف که در راستاي افزايش رفاه عمومي 
شهروندان خود تاش مي کنند، در سرانه مخارج پژوهش و کاربردهاي 
نهايي آن خاصه مي شود.قائم مقام بانک مرکزي با بيان اينکه بايد در 
اين راستا به آنچه که علم و دانايي را تبديل به ثروت و رفاه عمومي 
مي کند، توجه بيشتري داشته باشيم، گفت: شواهد امر نشان مي دهد 
که با وجود تحقيقات فراوان ، هنوز نتوانسته ايم به اثرگذاري مطلوب 
پژوهش دست پيدا کنيم. وي با تقدير از منتخبان اين جشنواره بر 

تقويت واحدهاي تحقيقاتي بانک ها تاکيد کرد.

خبر
مه آبادي:

رادار جديد آسمان تهران ساخت داخل 
به زودي به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران گفت: با پايان عمليات نصب 
رادار جديد آسمان تهران، به زودي بهره برداري از اين رادار پيشرفته و مدرن که 
بصورت کامل ساخت داخل است آغاز مي شود.به گزارش صداوسيما،رحمت اه 
مه آبادي درنشست خبري سومين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل و صنايع 
وابسته افزود:بهره برداري رسمي از نخستين سيمياتور)شبيه ساز( سه بعدي برج 
مراقبت پرواز که در شرکت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران ساخته شده نيز به 
زودي با حضور مقامات رسمي کشور آغاز مي شود.وي اضافه کرد:همچنين بهره 
برداري آزمايشي نخستين سامانه بومي SSR که عمليات نصب آن در فرودگاه 
بين المللي مهرآباد آغاز شده و قرارداد آن چند روز قبل، به امضا رسيد آغاز 
 مي شود.مديرعامل شرکت فرودگاهها گفت:به رغم تشديد تحريم هاي بين المللي،
وضعيت فرودگاه هاي سراسر کشور و ناوبري هوايي ايران در وضعيت خوبي 
قرار دارد و کشور هم اکنون در بهترين شرايط ناوبري و فرودگاهي چهار دهه 
گذشته است و از نظر نوسازي و به روز رساني سامانه ها در شرايط خوبي قرار 
داريم.مه آبادي همچنين در خصوص خدمات فرودگاهي در فرودگاه هاي 
کشور نيز افزود:درايران هزينه فرودگاه ها را دولت پرداخت مي کند درحالي که 
در جهان کاربران اين هزينه ها را تامين مي کنند و شرکت فرودگاه ها مطابق 
دستور وزير راه و شهرسازي مراقب است به مردم تا حد ممکن اجحاف نشود.
وي درخصوص ساخت فرودگاه هاي جديد در کشور گفت:  مطابق قانون دولت 
نمي تواند فرودگاه جديدي بسازد، اما بخش خصوصي مي تواند با اخذ مجوز، 
فرودگاه هاي نسل سوم يعني فرودگاه هاي کوچک و کاربردي را با ماموريت 
توسعه محلي ايجاد کند و ما اين فرودگاه ها را نه رقيب فرودگاه هاي اطراف، 

که مکمل و باعث بهره وري بيشتر فرودگاه هاي موجود مي دانيم. 

نادي تشريح کرد:
لزوم تامين مالي بنگاه ها از طريق بورس کاا

مدير عامل تامين سرمايه نوين گفت: بورس کاا به دليل دارا بودن چندين ابزار 
مالي همچون اوراق سلف موازي استاندارد، گواهي سپرده کاايي و ابزارهاي 
 مشتقه مي تواند تبديل به اولين،بهترين و جذابترين گزينه تامين مالي بنگاه هاي
 اقتصادي شود.به گزارش ايسنا، ولي نادي قمي ضمن تشريح مهمترين مزيت هاي 
تامين مالي از مسير بورس کاا و بررسي ابزارهاي تامين مالي در اين بازار، 
راهکارهايي را براي سهولت تامين مالي از مسير بازار سرمايه براي صنايع ارائه 
کرد.وي در ارزيابي ابزارهاي تامين مالي در بورس کاا از حيث  جذابيت و 
تنوع گفت: در حال حاضر يکي از ابزارهاي تامين مالي مهم در بورس کاا، 
اوراق سلف موازي استاندارد است که اين امکان را براي فروشندگان کاا در 
بورس کاا ايجاد کرده تا بتوانند از طريق پيش فروش کاا و با سرعت و هزينه 
کمتر به نسبت سيستم بانکي تامين مالي کنند.نادي قمي گفت: با استفاده 
 از اوراق سلف موازي امکان تامين مالي شرکت ها از طريق پيش فروش
کااهاي توليدي و تحويل کااها در آينده امکان پذير مي شود که اين يکي از 
 مزيت هاي تامين مالي در مسير بورس کاا است.وي همچنين به گواهي هاي
سپرده کاايي اشاره کرد و گفت: عاوه بر اين، گواهي سپرده کاايي نيز به 
عنوان ابزاري جهت تبديل موجودي انبار شرکت به قبوض انبار در فرآيند تامين 
مالي شرکتها از طريق وثيقه کردن اين قبوض نزد بانکها براي اخذ تسهيات 
کمک شاياني کرده است. نادي قمي به ابزار اختيار خريد و فروش نيز اشاره 
کرد و گفت: با تعريف اختيار خريد و فروش براي ابزارهايي همچون سلف 
موازي استاندارد، امکان متضرر شدن خريدار و فروشنده اوراق مرتفع شده و 
از سوي ديگر براي اين بازار، معامات ثانويه راه اندازي شده است.مدير عامل 
تامين سرمايه نوين امکان تامين مالي و دسترسي به منابع سرمايه گذاران خرد 
 با هزينه کمتر و حجم بااتر خارج از سيستم بانکي را هم  از ديگر مزيت هاي
تامين مالي در بورس کاا دانست و افزود: تامين مالي از طريق گواهي سپرده 
کاايي باعث مي شود تا کااهاي راکد با استفاده از اين گواهي ها  امکان 

تبديل به نقدينگي را داشته باشند.

خبر
 ديواندري: 

نظام بانکي درحال پوست اندازي است
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به افزايش توجه به بانکداري الکترونيک 
از سوي بانک ها تاکيد کرد که نظام بانکي در حال پوست اندازي است.به گزارش  
تسنيم ،علي ديواندري در هشتمين بزرگداشت هفته پژوهش گفت: در حال حاضر 
تمام بانک هاي کشور پژوهش و علم محور شده اند و هر زمان از پژوهشکده 
پولي و بانکي براي مشاهده کارهاي پژوهشي خود دعوت مي کنند، شاهديم که 
اقدامات بسيار خوبي را انجام داده اند.وي با بيان اينکه نظام بانکي با استفاده از 
بانکداري الکترونيک در حال پوست اندازي است، اظهار داشت: تمام بانک هاي 
کشور به سمت درگاه هاي اينترنتي، پرداخت هاي موبايلي و ابزارهاي مجازي 
رفته اند.رئيس پژوهشکده پولي و بانکي ادامه داد که بدنه فکري بانک ها دچار 
دگرگوني شده و مي بينيم که در حال تغيير مديران کسب و کار خود براي 
 مواجهه با چالش ها و معضاتي هستند که امروزه نظام بانکي با آن روبه روست.

وي خاطرنشان کرد: مخاطراتي که درباره نظام بانکي از آن صحبت مي شود 
به مدد علم و فناوري و نيروهاي خوبي که در نظام بانکي وجود دارند، قابل 
رفع است. ديواندري ادامه داد که بسياري از فعاليت هاي نظام بانکي به حوزه 
بانکداري الکترونيک سپرده شده و در حال حاضر فرصتي به وجود آمده که از 
 فکر نيروهاي نظام بانکي براي برون رفت از چالش هاي موجود با راه حل هاي
علمي کمک بگيريم.وي رسالت پژوهشکده پولي و بانکي را پاسخگويي به نيازهاي 
پژوهشي و توسعه تحقيقات کاربردي در زمينه پولي و بانکي از طريق ارتباط 
تنگاتنگ با بانک مرکزي عنوان کرد و افزود: ورود به طرح هاي ملي و ايفاي 
نقش در حل مشکات بانکي، افزايش ارتباط با بانک هاي تجاري و تخصصي، 
هاي پژوهش  ساماندهي  بانکي،  نظام  نخبه  و  جوان  قشر  با  ارتباط   افزايش 
 اقتصادي و بانکي و فراهم آوردن بستر مناسب رشد و توسعه صنعت بانکي و 
نقش آفريني به عنوان حلقه اتصال خبرگان علمي و دانشگاهي با بدنه اجرايي و 
 سياست گذاران حوزه بانکي و انتقال دانش و تجربيات بين المللي از ديگر رسالت هاي

 پژوهشکده پولي و بانکي است.

 مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسامي ايران:
16 فروند هواپيما  وارد کشور شد

 مديرعامل هواپيمايي جمهوري اسامي ايران با يادآوري اين که سه قرارداد 
بزرگ براي خريد هواپيما در دوره برجام امضا کرديم، گفت: بر اين اساس۱۶ 
فروند هواپيما شامل سه فروند ايرباس و ۱۳ فروند ATR وارد کشور شد. وي 
با تاکيد بر اين که نگران مسائل مربوط به تحريم نيستيم، گفت: از اتحاديه 
اروپا انتظار داريم مانند هواپيماهاي ATR مجوز تمديد اوفک براي تحويل 
هواپيماهاي ايرباس به ايران اير را دريافت کند.به گزارش تسنيم ،فرزانه 
شرفبافي در نشست خبري با اشاره به اين که در حال برنامه ريزي پروازها 
در مسائل مربوط به تحريم ها هستيم، اظهار کرد: آمريکا ناجوانمردانه هما را 
در ليست تحريم قرار داده، آنها حتي هواپيماهاي زمينگير و متاشي شده 
ما را  تحريم کرده اند.وي با بيان اين که آمريکايي ها به دنبال آن هستند که 
جلو همکاري با هما را بگيرند، افزود: با وجود اعمال تحريم ها از روش هاي 
مختلف براي انجام پروازها به اروپا استفاده کرده ايم.مديرعامل ايران اير با 
اشاره به اين که ۵ فروند هواپيماي ATR با تمديد مجوز اوفک تحويل هما 
شد، گفت: از اين هواپيماها براي پروازهاي داخلي و خارجي )باکو(  استفاده 
مي شود.شرفبافي با بيان اين که از هيچکدام از قراردادهاي خريد هواپيما 
کوتاه نيامده ايم و دست باا را داريم، اظهار کرد: از اتحاديه اروپا انتظار داريم 
مانند ATR ها تمديد مجوز اوفک هواپيماهاي ايرباس را از آمريکا بگيرد. 
شرفبافي با تأکيد بر اينکه هما توانسته در ماه هاي گذشته 2۶ مسير جديد 
پروازي به مناطق کمتر برخوردار داخلي ايجاد کند، در خصوص موفقيت 
خود در اين شرکت گفت: در صنعت هوانوردي نگاه جنسيتي وجود ندارد 
و آمارها نشان مي دهد که در اين سمت موفق بوده ايم. در کنار روزهاي 

سخت، اين انسان هاي سخت هستند که مي مانند.

جيب  بري ملي و مقوله مسئوليت مدني
ادامه از صفحه اول

سوال اين است؛ يک تصميم نادرست را که منجر به کاهش دوسوم 
قدرت خريد مردم، آشفتگي بازار، اغتشاش در قيمت ها و باعث وهن 
ارزش پول ملي کشور و موجب ضرر و زيان به ميليون ها ايراني شده 

است چه کسي گرفته است؟
مي گويند يک "جمع اقتصادي". اين جمع اقتصادي چه کساني هستند؟ 
کارشناسان بانک مرکزي که نيستند، کارشناسان وزارت دارايي هم نيستند. 
رئيس جمهور هم که صددرصد با آن مخالف بوده است. جهانگيري هم 
قضا،  اين وسط، دستگاه  گرفتم.  را  تصميم جمع  فقط  من  مي گويد 
مدعي العموم براي احياي حقوق عامه و نهادهاي نظارتي يقه چه کسي 

را بگيرند؟
وقتي اين تصميم  گيري دولت که ربط مستقيم به سفره تک  تک ملت 
ايران به ويژه محرومان دارد، بدون اعتنا به قانون برنامه و احکام دائمي 
برنامه ششم و بدون اعتنا به مصوبات مجلس در قانون بودجه سال 97 
و بدون طي فرآيند قانوني براي اين تصميم  گيري بدون اعتنا به قانون 

پولي و بانکي کشور انجام مي شود.
اين وسط يقه چه کسي را براي جبران ضرر و زيان بايد گرفت؟! قانون 
مبارزه با قاچاق ارز و کاا آيا مبناي محمل تعيين ارزش برابري پول 
ملي است؟ پس شوراي پول و اعتبار و ده ها کارشناس پولي و بانکي 
در بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي که وفق قانون پولي و بانکي 
منشأ اين تصميم  گيري بايد باشند، چه جايگاهي در اين تصميم گيري 

دارند و چه کاره اند؟!
اين تصميم  گيري تمام نظامات و حساب و کتاب بودجه 97 را به هم 
ريخته است. معلوم نيست ديوان محاسبات چگونه مي خواهد تفريغ اعداد 
و ارقام درآمدها و هزينه ها را به ويژه در شرکت هاي دولتي و بخصوص 

شرکت ملي نفت بدهد؟
ترديدي نيست در اين تصميم  گيري نادرست و غير قانوني، ميلياردها 
تومان از جيب فقرا به جيب اغنيا سرازير شده است. مسئوليت مدني 
اين جيب  بري ملي به عهده کيست؟ نهادهاي نظارتي درسه قوه چه 

پاسخي براي آن دارند؟
دستگاه قضائي مدام از پرونده احمد عراقچي به عنوان خبط و خطاي 
اغتشاشات ارزي و اخال در نظام اقتصادي ياد مي  کند، در حالي که حاضر 

نيست راجع به محتواي پرونده کوچک ترين اطاع  رساني کند.
بر اساس اطاعات واصله، اصا اين پرونده ربطي به تاراج ۱۸ ميليارد 
داري از ذخاير ارزي کشور ندارد و به اين پرسش کليدي نمي خواهد 

پاسخ دهد!
که  جهانگيري  توماني   ۴2۰۰ ارز  پرونده   پس  که؛  است  اين   سوال 
غير مستقيم و مستقيم، به جيب و سفره مردم ربط پيدا مي کند، کي 
گشوده خواهد شد؟ آيا دستگاه قضائي از "جمع اقتصادي" که خارج از 
فرآيندهاي قانوني چنين تصميم نادرستي را به اقتصاد کشور در شرايط 
تحريم و جنگ اقتصادي تحميل کردند، با برگزاري يک دادگاه علني 

رونمايي خواهد کرد؟

آگهي مناقصه عمومي
مرحله اول )نوبت دوم(

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/2323/ش مورخ 1397/9/3 شوراي اسامي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري و 
انجام تشريفات قانوني مناقصه عمومي خريد لوازم ترافيکي و اصاح هندسي معابر سطح شهر، به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. 1- سپرده 
شرکت در مناقصه به يکي از روش هاي ذيل ارائه گردد: ضمانتنامه بانکي معادل مبلغ 5% که از تاريخ درج آخرين آگهي به مدت حداقل 
120 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب 1067613761 بانك رسالت شعبه هشتگرد کد شعبه 636. 
2- برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري در 
رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداري واريز 
و فيش آن را ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور قراردادها و 
پيمان هاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن 4-44222022-026 تماس حاصل فرمايند. 6- ازم به ذکراست هنگام خريد 
اسناد، داشتن رتبه، معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي تغييرات اعضاء شرکت، مهر شرکت و اصل و کپي 
کارت ملي نماينده شرکت الزامي مي باشد. 7- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 8- پيشنهادات مي بايست در 
پاکتهاي مجزا )الف - ب - ج( اك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 1397/10/10 به دبيرخانه شهرداري تحويل داده 

شود. 9- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشارنوبت اول: 97/9/20
تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/9/27

خ ش: 97/9/20

مناقصه طراحي، تهيه و اجراي شبکه آتش نشاني
)نوبت دوم(

شرکت ترنيان سهم به شماره ثبت 262445 در نظر دارد نسبت به طراحي، تهيه، اجرا و اخذ تاييديه شبکه آتش  نشاني يکي از پروژه هاي 
اين شرکت از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. متقاضيان مي  توانند جهت کسب اطاعات بيشتر، هماهنگي بازديد، دريافت برگ 
مناقصه، درخواست شرکت و تحويل پيشنهادات خود تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1397/10/5 از ساعت 8 صبح الي16:30 
با شماره هاي ذيل تماس گرفته و جهت انجام امور مناقصه اقدام نمايند. بازگشايي پاکت  هاي ارائه شده روز شنبه مورخ 1397/10/8 
ساعت 11 در محل شرکت ترنيان سهم به نشاني: تهران، فلکه دوم صادقيه، بلوار آيت اه کاشاني، بلوار شقايق شمالي، بن بست اول 

پرواز، پاك 6 صورت مي  پذيرد.
پاک ثبتيآدرس ملک

4/3۱8کيلومتر ۱9 جاده مخصوص کرج- شهرک وردآورد- خيابان وليعصر جنوبي
ماحظات:

رعايت کامل مفاد شرکت در مناقصه الزامي مي  باشد.
ميزان سپرده شرکت در مناقصه برابر با پانصد ميليون ريال بوده که مي  بايست اصل فيش واريزي به شماره حساب 172831417419891 

نزد بانك توسعه تعاون شعبه آيت اه کاشاني به نام شرکت ترنيان سهم در هنگام ارائه پيشنهاد، تحويل گردد.
پيشنهادهاي فاقد سپرده، مخدوش، مبهم، مشروط و خارج از مدت از درجه اعتبار ساقط است.

شرکت ترنيان سهم در رد يا پذيرش درخواست  ها در هر مرحله داراي اختيار مي  باشد.
وديعه نفرات سوم و بعد از آن پس از اعام نتايج از روز يکشنبه مورخ 97/10/9 در محل شرکت با در دست داشتن اصل رسيد و ارائه 

آن به شخص متقاضي يا نماينده قانوني وي)با در دست داشتن مدارك شناسايي و معرفي نامه( مسترد خواهد شد.
متقاضيان جهت کسب اطاعات بيشتر مي توانند با شماره هاي 44968872 يا 09122090122)آقاي آب پيکر( تماس حاصل نمايند.

تاريخ انتشار: 97/9/27
خ ت: 97/9/27

وزارت کشور
استانداري البرز

شهرداري هشتگرد

رشتهرتبه5% سپرده شرکت در مناقصه )ريال(اعتبار )ريال(عنوان پروژهرديف

راه و باندحداقل 4/954/۱28/44۰247/7۰6/4225خريد لوازم ترافيکي و اصاح هندسي معابر۱

امير بهمني - شهردار هشتگرد

شهرداري هشتگرد

شرکت ترنيان سهم
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مرکز رشد و فناوري 
سامت دانشگاه علوم 

پزشکي گيان در حوزه 
بهداشت راه اندازي شد

رشت-خبرنگاررسالت:
فناوري  و  رشد  مرکز  افتتاح  آيين  در  گيان  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئيس 
سامت دانشگاه علوم پزشکي گيان در حوزه بهداشت، با بيان اين مطلب 
که افتتاح اين مرکز در راستاي تحقق نقشه راهبردي داشگاه علوم پزشکي 
گيان،" پيشرو بودن در بين دانشگاه هاي نسل سوم" است، گفت:  يکي از 
پايه هاي اساسي مراکز رشد، شرکت هاي دانش بنيان و هسته هاي فناور 
 مي باشند.دکتر شاهرخ يوسف زاده در ادامه آغاز به کار مجتمع فناوري هاي 
پيشرفته دانشگاه علوم پزشکي گيان را دستاوردهاي دانشگاه ذکر کرد و 
افزود: مجتمع فناوري هاي پيشرفته پزشکي گيان داراي بيش از 40 هسته و 

واحد فناور و هفت شرکت دانش بنيان مي باشد.وي با بيان اين که يک چهارم 
هسته هاي فناور استان در دانشگاه علوم پزشکي گيان مستقر است، يادآور 
شد: روز به روز شاهد استقبال بيش از پيش جامعه علمي درحوزه فناوري 
سامت، هستيم.  در اين راستا، دانشگاه از ايده هاي مثمر ثمر و کاربردي، 
حمايت مي کند.رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيان، ادامه داد: راه اندازي 
مراکز رشد دانشکده داروسازي و دانشکده پيراپزشکي شرق گيان-لنگرود 
در دستور کار دانشگاه علوم پزشکي گيان قرار دارد و  همزمان  افتتاح مرکز 
رشد و فناوري سامت دانشکده بهداشت و آغاز فعاليت مرکز رشد پيراپزشکي 

در لنگرود را نيز شاهد هستيم.

شهرستان

جوابيه

خبر

جوابيه شرکت ملي پاايش و پخش 
فرآورده هاي نفتي به درج يك خبر

عطف به خبر مندرج در آن روزنامه، مورخ 97/9/7 با عنوان »مصوبه اخير 
دولت نشان داد که بنزين هاي وارداتي استاندارد يورو 4 ندارند« بدينوسيله 

توضيح زير به منظور اطاع شهروندان محترم ايفاد مي شود.
متن توضيحات:

در پي درج خبري با عنوان »مصوبه اخير دولت نشان داد که بنزين هاي 
وارداتي استاندارد يورو 4 ندارند« مورخ هفتم آذرماه در روزنامه رسالت، 
شرکت ملي پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي ضمن تکذيب اين خبر، 

توضيحاتي ارائه داد.
در خبر مذکور، فرد مصاحبه شونده از متن يک آيين نامه »آيين نامه 
فني کنترل و کاهش آلودگي هوا موضوع ماده 2 قانون هواي پاك« 
و تصويب نامه شماره 100602 آن اجتهاد کرده که بخش عمده اي از 

بنزين هاي وارداتي، يورو 4 نيستند.
فارغ از عجيب بودن اين خبر در ربط دادن مصوبه يک آيين نامه دولتي 

به آلودگي بنزين هاي وارداتي، ذکر نکات زير الزامي است:
1- در هيچ کجاي آيين نامه فوق اشاره اي به واردات بنزين نشده و 
تکاليفي که طبق ماده 2 اين قانون براي وزارت نفت تعيين شده نيز 

در حال اجراست.
2- در ماده 2 اين آيين نامه، افزون بر وزارت نفت، ارگان هاي ديگر نيز 
موظف به اجراي تعهداتي شده اند که مجموع وظايف آنها منجر به کاهش 

آلودگي هوا و اجراي بي نقص قانون هواي پاك خواهد شد.
3- بيش از 2 ماه است که واردات بنزين کشور کاما قطع شده و 
شايان ذکر است ميانگين واردات بنزين در 6 ماه اخير کمتر از پنج 
ميليون ليتر در روز بوده که کيفيت تمام آنها به تاييد سازمان استاندارد 

کشور رسيده است.
4- در خبر فوق عنوان شده که دولت دوازدهم ادعاي »بنزين بي کيفيت 
پتروشيمي ها عامل اصلي آلودگي هواي تهران و کانشهرها« را مطرح کرده 
است؛ اين در حالي است که موضوع بي کيفيتي بنزين پتروشيمي ها از 
ابتداي دولت يازدهم مطرح شد که همه مستندات فني آن موجود است.
5- دست آخر ذکر اين مورد ضروري به نظر مي رسد که آنچه هم اکنون 
در پاايشگاه هاي کشور به عنوان بنزين يورو 4 توليد مي شود، کفاف 
مصرف داخلي را مي دهد و به لحاظ کيفيت نيز قابل قياس با بنزين 

آلوده پتروشيمي در سالهاي گذشته نيست.
زيبا اسماعيلي - رئيس روابط عمومي

***

پاسخ سازمان حفاظت محيط زيست
پيرو درج مطلبي با عنوان مصوبه اخير دولت نشان داد که بنزين هاي 
وارداتي استاندارد يورو 4 ندارد در آن روزنامه مورخ 7 آذرماه 1397، 
خواهشمند است دستور فرماييد طبق قانون مطبوعات پاسخ اين سازمان 
به منظور تنوير افکار عمومي در همان صفحه منتشر گردد.  مسعود 
زندي رئيس مرکز ملي هوا و تغيير اقليم در پي انتشار مطلبي با عنوان 
بنزين هاي وارداتي استاندارد يورو4 ندارد مطالب زير را براي روشن شدن 
افکار عمومي بيان کرد. در حال حاضر، براساس استاندارد ملي سوخت 
کشور )استاندارد 4904(، سه نوع بنزين معمولي، سوپر و يورو4 در کشور 
توزيع مي شود و اين موضوع در نمونه گيري هاي انجام شده از سوخت 
توزيعي و گزارش هاي ارائه شده در کارگروه ملي کاهش آلودگي هوا، 
مشهود است. همچنين در مصوبه آيين نامه فني ماده 2 هيئت محترم 
وزيران به شماره 100602/ت 55072-هـ مورخ 97/7/30 که در انتقاد 
فوق الذکر، مورد اشاره قرار گرفته، تامين و عرضه سوخت توسط وزارت 
نفت براساس استاندارد يورو4 مطرح شده و هيچ گونه اشار ه اي به بنزين 

توليدي يا وارداتي و استاندارد نبودن آنها نشده است.
اميرعبدالرضا سپنجي - مديرکل دفتر روابط عمومي و امور رسانه

اولين مانور بزرگ برف روبي در قزوين 
برگزار شد

قزوين-خبرنگاررسالت:  
مانور ستاد برف روبي شهرداري قزوين با حضور سازمان هاي مديريت 
پسماند، عمران، حمل ونقل و ترافيک، پارك ها و فضاي سبز، آتش نشاني 
شهرداري و سازمان هال احمر، نيروي انتظامي و پليس راهور قزوين 
برگزار شد.به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري 
قزوين؛ در اين مانور 70 دستگاه ماشين آات برف روب، يخ زدا، امدادي، 
خدماتي، لجن کش و بيش از 200 نفر از کارکنان شهرداري حضور 
داشتند.اين مانور از توقفگاه امام علي )ع( سازمان اتوبوسراني آغاز و تا 
ميدان شورا ادامه داشت. اين مانور به منظور سنجش ميزان آمادگي 
ستاد برف روبي شهرداري قزوين و سازمان هاي مرتبط برگزار شد. دکتر 
علي صفري، شهردار و مسئول مديريت بحران شهر قزوين، در مانور 
برف روبي گفت: تهيه طرح جامع مديريت بحران در مراحل نهايي قرار 
دارد و سعي بر اين است تا با تصويب و اجراي آن فضاي امني براي 
شهروندان رقم بزنيم.شهردار قزوين با اشاره به راه اندازي گرمخانه زنان 
اظهار کرد: گرمخانه زنان در حال خدمت رساني به بانوان بي خانمان 

در فصل سرماست.

مسئول بسيج رسانه استان چهارمحال و بختياري خبر داد:
پنجم دي ماه آخرين مهلت ارسال آثار 

جشنواره ابوذر
شهرکرد- خبرنگار رسالت:

رئيس سازمان بسيج رسانه سپاه قمربني هاشم عليه السام، گفت: 
آخرين مهلت براي ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره رسانه اي ابوذر 
پنجم دي ماه مي باشد.مسئول سازمان بسيج رسانه سپاه قمربني هاشم 
عليه السام،درگفت وگوبا خبرنگاران  گفت: سومين جشنواره رسانه اي 
ابوذر همزمان با ايام اه دهه فجر و جشن پيروزي چهل سالگي انقاب 
اسامي در استان برگزار مي شود.سرهنگ پاسدار البرز ه گاني افزود: 
آثار اين جشنواره با موضوعات؛ بصيرت و دشمن شناسي، اقتصاد مقاومتي 
و حمايت از کااي ايراني، چهل سالگي انقاب اسامي و دستاورد هاي 
آن، مطالبات استاني )بيکاري و راه هاي برون رفت از آن، ناهنجاري هاي 
فرهنگي استان و راه هاي برون رفت از آن ها( و در قالب هاي گزارش، 
خبر، يادداشت، عکس، کاريکاتور، مستند، کليپ و فيلم کوتاه انتخاب 
مي شود.سرهنگ ه گاني افزود: عاقه مندان به شرکت در سومين 
جشنواره رسانه اي ابوذر مي توانند آثار خود را به نشاني شهرکرد، 
ميدان امام حسين )عليه السام(، سپاه قمر بني هاشم )عليه السام( 
چهارمحال و بختياري، بسيج رسانه ارسال کنند  يا براي کسب اطاع 

بيشتر با شماره تلفن 03831322043 تماس بگيرند.

 اجراي طرح سفيران سامت 
درکميته امداد شهراميريه دامغان

دامغان-خبرنگاررسالت:
 رئيس کميته امداد اميريه از اجراي طرح سفيران سامت جهت 
نيازمندان اين شهرخبردادوگفت: اين طرح به همت بخشداري اميريه 
و پزشکان گروه جهادي بهداشت ودرمان دامغان درمحل کميته امداد 
اين شهراجرامي گردد. مهدي رومناني افزود: بااجراي طرح سفيران 
سامت که به صورت يک روز درماه مي باشدنيازمندان شهراميريه 
وروستاهاي تابعه ازويزيت پزشک عمومي ومتخصص دارو  وخدمات 
بهداشتي درماني رايگان بهره مندخواهندشد. وي يادآورشد: اجراي 
طرح مذکوردرطبقه دوم ساختمان کميته امداد امام خميني )ره( 
نهاد  اين  به  نيازمندان مي توانندبامراجعه  شهراميريه مي باشدکه 

ازخدمات رايگان اين طرح جهادي استفاده نمايند.

کشف پنج دستگاه خودرو  و 17دستگاه  
 موتورسيکلت  مسروقه 
درشهرستان خرم دره

خرم دره-خبرنگاررسالت:
درجمع  دره  خرم  شهرستان  انتظامي  فرمانده  قاسمي  سرهنگ 
 خبرنگاران گفت:5دستگاه خودرو و17دستگاه موتورسيکلت مسروقه 
هاي  سرقت  درپي  گفت:  شد.وي  کشف  دره  خرم  درشهرستان 
متوالي درشهرستان وطبق شکايات وگزارشات مالباختگان پليس 
آگاهي نيروي انتظامي خرم دره پس ازبررسي هاطي عملياتي موفق 
گرديد2نفرسارق خودرو.ويک نفرسارق موتورسيکلت راشناسايي 
ودستگيروبه مراجع قضائي معرفي نمايد.سرهنگ قاسمي فرمانده 
انتظامي خرم دره افزود.2نفرمالخرنيزدراين خصوص دستگيروتحويل 

مراجع قضائي شده است .

در چهارمين اجاس استاني نماز کهگيلويه و 
بويراحمد: 

کميته امداد رتبه اول را در حوزه 
نماز کسب کرد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
از کميته  در اجاس استاني نماز استان کهگيلويه و بويراحمد، 
امداد استان به خاطر کسب رتبه اول در ترويج فرهنگ اقامه نماز 
تجليل شد.  به گزارش سايت خبري کميته امداد، اجاس استاني 
نماز با موضوع شيوه هاي دعوت به نماز با حضور معاون ستاد اقامه 
نماز کشور، نماينده ولي فقيه در استان و ديگر مسئوان استاني 
در دانشگاه ياسوج برگزار و از دستگاه هاي برتر در زمينه ترويج و 
اقامه نماز تجليل شد. مصيب حيدري رئيس روابط عمومي کميته 
امداد کهگيلويه و بويراحمد در حاشيه برگزاري اين مراسم با اشاره 
اقامه نماز استان با تشکيل هيئت هاي ارزيابي و  به اينکه ستاد 
داوري، نسبت به ارزيابي فعاليت هاي تمامي دستگاه هاي اجرايي 
استان در امر اقامه نماز اقدام کرده است، افزود: بر اساس ارزيابي 
به عمل آمده،کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در جهت تحقق 
توافقنامه و تکاليف و مأموريت هاي عمومي و اختصاصي مربوط به 
نماز در سطوح مختلف سازماني رتبه اول را کسب کرد و شايسته 
تقدير ويژه شد. وي بابيان اينکه توفيق خدمتگزاري به نماز، بااترين 
هديه الهي است، گفت: مهم ترين نتيجه و دستاورد نماز خدمت به 

مردم و بخصوص نيازمندان جامعه است. 

مدير جهاد کشاورزي شهرستان سنندج: 
40 واحد صنعتي در حوزه صنايع 

تبديلي و تکميلي فعاليت دارند
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير جهاد کشاورزي شهرستان سنندج گفت: اين شهرستان ضمن 
دارا بودن 40 واحد صنعتي در حوزه صنايع تبديلي و تکميلي، با توليد 
261 هزار و 799 تن در راستاي توليد و جلوگيري از واردات گام بر 
مي دارد. دادور سهرابي افزود: در حوزه مکانيزاسيون، سنندج داراي 
يک هزار و 614 دستگاه تراکتور ،40دستگاه کمباين، 45دستگاه 
دروگر و 283 تيلر است که براي انجام امورات کشاورزان به فعاليت 
مي  پردازد و هر ساله در فصول کشت و برداشت محصول، زير نظر 
کارشناسان ناظر مورد بازرسي و تنظيم قرار مي گيرند. وي اظهار 
داشت: بر اساس بررسي هاي ميداني صورت گرفته و پتانسيل هاي 
شناسايي شده آب و خاك کشاورزي شهرستان سنندج برآورد 
مي شود در نهايت بتوان 348کيلومتر کانال آبياري عمومي پيشرفته 
در شهرستان احداث شود که در حال حاضر 114کيلومتر احداث شده 
لذا 234 کيلومتر ظرفيت براي اجراوجود خواهد داشت که محقق 

شدن تمامي برنامه هاي موجود به زودي دور از انتظار نيست .

 آتش سوزي اتوبوس مسافربري
 در محور نيشابور- سبزوار

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور 
گفت: يک اتوبوس مسافربري که از تهران به مقصد مشهد در حرکت 
بود در 55 کيلومتري نيشابور دچار آتش سوزي شد.سيدمهدي 
حسيني افزود: با اعام اين حادثه به ستاد فرماندهي بافاصله دو 
تيم از آتش نشانان ايستگاه 2 و 1 نيشابور، يک تيم از شهرداري 
فيروزه و يک تيم از آتش نشاني سبزوار به محل اعزام شدند که با 
توجه به بعد مسافت و رسيدن همکاران سبزوار و فيروزه نيروهاي 
عملياتي نيشابور از بين راه برگشتند.وي اظهار داشت: خوشبختانه 
سرعت عمل راننده و کمک هاي وي موجب شد در همان لحظات 
اوليه تمام مسافران به سامت از اتوبوس خارج شوند.مديرعامل 
سازمان آتش نشاني نيشابور ادامه داد: اين حادثه زماني رخ داد که 
استيک عقب سمت راننده به علت نامعلومي داغ شده بود که با 
استشمام بوي استيک راننده به سرعت اتوبوس را متوقف ساخته 
و همزمان اقدام به خاموش کردن آتش با استفاده از خاموش کننده 

پودري و تخليه مسافران کردند.

سومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب 
شهرستان علي آباد کتول برگزار شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
سومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب علي آباد کتول با حضور معاون فرماندار 
و اعضاي شورا در محل فرمانداري اين شهرستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومي 
شرکت آب منطقه اي گلستان،  مهندس کوهستاني، معاون فرماندار اين شهرستان 
در اين جلسه در خصوص اهميت آب و برداشت هاي بي رويه و فرهنگ مصرف آن 
هشدارهاي ازم را دادند.رئيس اداره منابع آب شهرستان علي آباد کتول نيز در اين 
جلسه، ضمن ارائه آمار بارندگي و اطاعات حجم سفره هاي آب سطحي و زيرزميني و 
آخرين وضعيت پتانسيل رودخانه هاي اصلي علي آباد کتول از جمله رودخانه محمدآباد 
و زرين گل و منابع آبي اظهار کرد: با توجه به افزايش درجه حرارت و تبخير و شرايط 
خشکسالي حاکم نياز به همکاري مستمر همه دستگاه ها است.مهندس روح ا...جاليان 
افزود: کشت شالي براي کشاورزان سودآور است و بنابراين ازم است راهکارهايي براي 
تشويق کشاورزان جهت استفاده از محصوات کم آب طلب و متناسب با الگوي کشت 
شهرستان، افزايش راندمان آبياري واجراي سيستم آبياري تحت فشار، نصب کنتور 
هوشمند حجمي وپيگيري تامين اعتبار براي اجرايي شدن انتقال آب چاه ها از محل 

برداشت تا محل مصرف در دستور کار قرار گيرد.

 افتتاح گذرهاي فرهنگ و هنر کاشان با حضور
 وزير فرهنگ و ارشاد اسامي

کاشان- خبرنگاررسالت:
افتتاح  از  نوجوان کاشان،  و  المللي کتاب کودك  بين  نخستين جشنواره  اجرايي  عضو ستاد 
گذرهاي فرهنگ و هنر اين شهر به عنوان پايتخت کتاب کشور با حضور وزير ارشاد در آيين 

افتتاحيه اين جشنواره خبرداد.
  حسين معافي، عضو ستاد اجرايي نخستين جشنواره بين المللي کتاب کودك و نوجوان 
کاشان گفت: همزمان با برگزاري نخستين جشنواره بين المللي کتاب کودك و نوجوان کاشان، 
گذرهاي فرهنگ و هنر در منطقه يک )تاريخي( شهري کاشان که از مسجد آقابزرگ آغاز 
مي شود و تا ميدان فرهنگ و هنر )کمال الملک( کاشان پايان مي يابد با حضور سيدعباس 
صالحي،  مقام عالي وزارت ارشاد  افتتاح مي شود.وي با اشاره به اينکه گذرهاي فرهنگ 
انبار خان  از محور مسجد آقابزرگ، کوچه آشتي کنان، گذر آب  و هنر شهرستان کاشان 
و همچنين گذر درب باغ، گذر باب ولي و گذر پانخل تا ميدان کمال الملک از مهمترين 
مسيرهاي مشخص شده در گذر فرهنگ و هنر است گفت: اين گذرها با تاش شبانه روزي 
معاونت عمران و ترافيک و معاونت خدمات شهري منطقه يک در قالب پروژه هاي مختلف 
توسعه  راستاي  در  تنظيف  و  زيباسازي  فرش، شست وشو،  کف  مرمت،  بهسازي،  جمله  از 

فرهنگي شهر در بافت تاريخي انجام شد.

برگزاري سومين برنامه از دهمين جشنواره 
نخستين واژه آب در خميني شهر

اصفهان-خبرنگاررسالت:
سومين برنامه از دهمين جشنواره نخستين واژه با حضور بيش از 500 دانش آموز 
مقطع اول ابتدايي در خميني شهر برگزار شد.مدير آبفا خميني شهر با اشاره به 
اهميت فرهنگ سازي مصرف بهينه آب گفت:در سال گذشته مصرف سرانه آب در 
خميني شهرحدود 165 ليتر در شبانه روز بوده در حالي که اين رقم در 6 ماهه اول 
سال جاري به 148 ليتر در شبانه روز کاهش يافت است مسلما ترغيب مردم به 
مصرف صحيح آب در تحقق کاهش مصرف سرانه تاثير داشته است.جمشيديان  با 
بيان اينکه ما معتقديم فرهنگ سازي مصرف بهينه آب بايد از کودکان شروع شود 
افزود:جشنواره نخستين واژه آب طي دو سال متوالي در خميني شهر برگزارشد 
چراکه معتقديم برگزاري برنامه هايي از اين قبيل مي تواند کودکان را ترغيب به 

مصرف صحيح آب نمايد.
وي اعام کرد: در حال حاضر بيش از 6 هزار دانش آموز در مقطع اول ابتدايي در 
خميني شهر مشغول به تحصيل هستند بنابراين اگر ما بتوانيم مصرف صحيح آب 
را به اين آينده سازان کشور به خوبي آموزش دهيم قطعا گام بزرگي در راستاي 

فرهنگ سازي مصرف آب در کشور برداشته ايم.

با هدف معرفي محصول کود گوگرد بنتونيتي صورت گرفت
حضور پاايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد در نمايشگاه 

کشاورزي کرمان
مشهد-خبرنگاررسالت:

جمعي از کارشناسان پاايشگاه گاز شهيد هاشمي 
نژاد با هدف معرفي محصول کود گوگرد بنتونيتي به 
کشاورزان در دهمين نمايشگاه تخصصي تکنولوژي هاي 
نوين کشاورزي و ماشين آات وابسته سال 97 در کرمان 
حضور پيدا کرده و به معرفي دستاوردهاي اين شرکت 
پرداختند.به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش گاز 
شهيد هاشمي نژاد، کارشناس روابط عمومي اين پاايشگاه 
با اعام اين خبر افزود: اين نمايشگاه با هدف ايجاد 
بستر مناسب براي معرفي شرکت هاي توانمند، توليدات 
شرکت ها، معرفي تخصص و توانمندي هاي بخش 
کشاورزي، ماشين آات و ادوات کشاورزي و باغباني، 
نهاده هاي کشاورزي، سيستمهاي آبياري، تجهيزات و 
تاسيسات گلخانه اي، مکانيزاسيون کشاورزي، شرکتهاي 
بازرگاني، خدمات فني مهندسي و مشاور ، مراکز علمي 
و دانشکده هاي کشاورزي ايجاد ارتباط و تعامل دو 

سويه ميان توليدکنندگان، صادرکنندگان و تعاوني هاي 
بخش کشاورزي برگزار شد.هادي مهاجر اظهارداشت: 
اين مجتمع گازي در کنار رسالت اصلي خود مبني 
بر تامين گاز مشترکين شمال و شمال شرق کشور، 
محصوات جانبي همچون گوگرد را توليد مي نمايد و 
در حال حاضر به عنوان بزرگترين توليد کننده گوگرد 
در کشور به شمار مي رود و روزانه بيش از دو هزار تن 

گوگرد در اين مجتمع توليد مي شود.

استاندار مرکزي در شوراي اداري شهرستان تفرش:
توسعه گردشگري منوط به جذب سرمايه گذار است

در جلسه ستاد بازآفريني شهرستان تيران و کرون؛
 اگر بازآفريني به عنوان ارتقاء کيفيت زيستي ترجمه گردد، گام اول اين کيفيت، ماندگاري است 

وزير نيرو خبرداد:
اجراي 1۳۵پروژه آب، برق و آب و فاضاب در هرمزگان

فرماندار بناب:
آمار پايين سرانه مطالعه کتاب بزرگ ترين آسيب و فاجعه است

اراك – خبرنگار رسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي استان گفت: اولويت اداره کل رونق گردشگري 

سامت و توسعه اقامتگاه هاي بوم گردي است.
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري استان مرکزي، استاندار با تاکيد بر توسعه زيرساخت هاي 
شهرستان تفرش در جهت توسعه گردشگري گفت: » توسعه زيرساخت 
و راه هاي ارتباطي نياز زيربنايي در توسعه شهرستان تفرش است 

و ايجاد تونل نقره کمر عاوه بر توسعه راه ارتباطي افزايش جاذبه 
گردشگري و سرمايه گذاري در شهرستان را به همراه دارد. «سيد 
علي آقازاده افزود: » ظرفيت هاي اين شهرستان در بخش گردشگري 
بايد به طور موثر با مشارکت سرمايه گذاران و حمايت هاي دولت 
بارور شود.«معاون عمراني استانداري مرکزي نيز در اين نشست گفت: 
»گردشگري، صنايع دستي و خدمات از جمله مهمترين ظرفيت هاي 
شهرستان تفرش است که بايد مسئوان برنامه اصولي براي آن داشته 

باشند.  توسعه گردشگري و صنايع دستي در شهرستان تفرش با 
اعتبارات شهرستاني و استاني ناممکن است و مي طلبد که جذب 
اعتبارات ملي در دستور کار مسئوان قرار گيرد. «مهدي زنديه 
وکيلي افزود: » با توجه به فرهنگ غني تفرش و ظرفيت هاي پذيرش 
گردشگر،ايجاد زير ساخت هاي ازم در اين خصوص ضروري است. 
توسعه شهرستان تفرش نيازمند طرح مطالعاتي استراتژيک است و 

بايد اين طرح توسط ميراث فرهنگي تهيه شود.«

اصفهان-خبرنگاررسالت:
محات هدف و پايلوت و همچنين پروژه هايي در قالب بحث 
بازآفريني شهري مربوط به شهرهاي تيران ، عسگران و رضوانشهر 
معرفي و مصوب شهرستاني گرديد . به گزارش اداره ارتباطات 
ستاد  جلسه  در  شهرسازي،  و  راه  کل  اداره  رساني  اطاع  و 
زاغيان  امير  با حضور  که  کرون  و  تيران  بازآفريني شهرستان 

سرپرست اداره هماهنگي ستاد بازآفريني شهري اداره کل راه 
و شهرسازي استان اصفهان و به رياست مجيد حججي فرماندار 
اين شهرستان برگزار شد، محات هدف و پايلوت و همچنين 
پروژه هايي در قالب بحث بازآفريني شهري مربوط به شهرهاي 
تيران ، عسگران و رضوان شهر معرفي و مصوب گرديد .گفتني 
است در ادامه جلسه سه محله و سه پروژه، محله مصوب شهر 

تيران"، محله امامزاده و پروژه مصوب آن، بازآفريني حد فاصل 
خيابان طالقاني تا خيابان سرپل"، محله مصوب شهر عسگران 
"محله شماره يک و پروژه مصوب، بازآفريني حدفاصل خيابان 
رضوان  مصوب  محله  و  مرغاب"  چشمه  خيابان  تا  مطهري 
بازآفريني  آن،  پروژه مصوب  و  قديم  شهر،"محله رضوان شهر 

محور طالقاني تا مطهري" تصويب شد.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
برق  و  آب  حوزه  پروژه   135 حاضر  درحال  گفت:  نيرو  وزير 
هرمزگان  در  تومان  4800ميليارد  بااعتبار  وفاضاب  آب  و 
درحال اجراست.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي 
آب  تامين  طرح  افتتاح  مراسم  در  اردکانيان   هرمزگان،رضا 
بندرعباس از سدهاي شميل ونيان و طرح نوسازي خط اول 
آبرساني بندرعباس ازميناب افزود:  پروژه هاي مختلف در حوزه 

آب و برق بااعتبار 1480 ميليارد تومان در سطح استان مورد 
بهره برداري قرارمي گيرد. اردکانيان خاطرنشان کرد:طرح تامين 
نوسازي خط  طرح  و  ونيان  شميل  ازسدهاي  بندرعباس  آب 
اول آبرساني بندرعباس از ميناب وآب شيرين کن يکصدهزار 
مترمکعبي و مجتمع هاي آبرساني دژگان از جمله طرح هاي 
هرمز  واحدگازي  کرد:   خاطرنشان  نيرو  وزير  است .  افتتاحي 
به ظرفيت160مگاوات، فاز اول پروژه نمک زدايي از آب دريا 

و تهيه آب شيرين براي بندرعباس از جمله ديگر طرح هاي 
درحال اجرا دراستان مي باشد.وي تصريح کرد:يکي از بزرگترين 
طرح هايي که عمليات اجرايي آن يک ماه آينده آغاز مي شود، 
نيروگاه 1400مگاواتي سيريک است که باخط اعتباري فدراسيون 
روسيه بااعتبار 1200ميليون دار ساخته مي شود.همچنين دو 
واحد نيروگاهي ديگر به ظرفيت 627مگاوات تادوسال آينده 

وارد مدار مي شود.

بناب- خبرنگاررسالت:
 فرماندار بناب گفت: مطالعه کتاب و کتابخواني 
دوران افول را طي مي کند!بر اساس اين گزارش، 
امين رفيعي در نشست انجمن کتابخانه هاي 
عمومي شهرستان بناب با بيان اينکه آمار پايين 
سرانه مطالعه کتاب بزرگ ترين آسيب و فاجعه 
است؛ اظهار کرد: از اينکه فضاي مجازي را جايگزين 

کتابخانه کنيم، امکان پذير نيست و ضربه اي 
که فضاي مجازي به بحث کتابخواني زده، قابل 
جبران نيست و در آينده ضرر و آسيب هاي آن 

را خواهيم ديد.
وي تصريح کرد: اينکه وضعيت کتابخانه هاي 
عمومي شهرستان در شأن و منزلت اين شهرستان 
قبول  را  آن  بايد  و  است  واقعيت  يک  نيست، 

شهرستان  هاي  کتابخانه  انجمن  کنيم!رئيس 
بناب همچنين با اشاره به ضرورت فعال سازي 
با  شهرستان  در  ساز  کتابخانه  خيران  مجمع 
بزرگ کتابخواني  برگزاري مسابقه  از  استقبال 
در ايام دهه فجر در شهرستان بناب اذعان کرد: 
برگزاري اينگونه مسابقات و برنامه ها عاوه بر 
افزايش  به  کتابخواني  و  کتاب  مطالعه  ترويج 

همبستگي ملي و اجتماعي نيز منجر مي شود.
رفيعي بيان کرد: هم اکنون حدود 37 مجموعه 
و نهاد متولي اجراي مسائل فرهنگي در کشور 
هستند ولي با توجه به اين تعدد مراکز فرهنگي 
ضروري است با تجميع برخي از اين مجموعه ها 
مسائل  موضوع  به  پيش  از  بيش  توجه  شاهد 

فرهنگي باشيم.

رئيس اداره ارشاد شهرستان قدس در جمع اصحاب رسانه:
 انتقاد سازنده باعث رشد و شکوفايي 

جامعه  مي شود 

شهردار سنندج در ديدار با فرمانده جديد انتظامي کردستان:
  شهرداري در راستاي رفع مشکات سطح شهر
 به همکاري و تعامل نيروي انتظامي نياز دارد

سنندج-خبرنگاررسالت:
جديد  فرمانده  با  ديدار  در  سنندج  شهردار 
انتظامي استان کردستان با بيان اينکه تعامل 
موجبات  يکديگر  با  دستگاه ها  همکاري  و 
از  مردم  و  شده  شهر  سطح  مشکات  رفع 
اجرايي  بين دستگاه هاي  و همکاري   تعامل 
گفت: خوشبختانه  مي برند،  را  نفع  بيشترين 
در سال جاري و در سايه همکاري و حمايت 
 نيروي انتظامي و دستگاه قضا توانستيم با جديت 
با ساخت وساز غيرمجاز که يکي از مشکات سطح 
شهر است، مقابله کنيم.حشمت اله صيدي بااشاره 
به اينکه مردم همواره از دستگاه خدمات رساني 
را  وظايف  بيشترين   که  شهرداري  همچون 

مناسب  خدمات رساني  انتظار  دارند  برعهده 
در  هم  شهرداري  افزود:  دارند  را  شايسته  و 
راستاي رفع مشکات سطح شهر به همکاري 
از  اجرايي  دستگاه هاي  از  بسياري  تعامل  و 
جمله نيروي انتظامي نياز دارد.وي اظهارداشت: 
شهرداري با برنامه ريزي اصولي و مناسب گام 
بلندي را در راستاي حل پديده دستفروشي که 
سال ها باعث نارضايتي شهروندان در سطح شهر 
شده، برداشته است و کليات طرح ساماندهي 
دستفروشان تدوين و مجوزات ازم هم اخذ 
شده است اما اجراي دقيق اين طرح در گرو 
مشارکت و همکاري دستفروشان، شهروندان 

و نيروي انتظامي است.

معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد استان اردبيل خبرداد:
ايجاد بيش از 1400 فرصت شغلي براي مددجويان 

اردبيلي 
اردبيل-خبرنگاررسالت:

معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد استان 
اردبيل گفت: امسال تسهيات اشتغالزايي به 
خانوار زيرپوشش پرداخت شده و يک هزار و 
اردبيلي  مددجويان  براي  فرصت شغلي   421
ايجاد شد.منصور سيفي در جلسه تشريح ارائه 
خدمات کميته امداد استان به مددجويان در 
اردبيل اظهار داشت: طبق آمار به دست آمده 
در هشت ماهه امسال بيش از 21 ميليارد تومان 
تسهيات اشتغالزايي به خانوار زيرپوشش پرداخت 
شده و يکهزار و 421 فرصت شغلي در استان 
ايجاد شده است.وي بيان کرد: به دنبال ايجاد 
اشتغال مولد هستيم تا بتوانيم براي افراد جوياي 

کار شغل مناسب ايجاد کنيم و با اجراي طرح 
زيرپوشش  توانمندسازي خانوار  و  خوداتکايي 
به تمامي اهداف خود در راستاي خارج کردن 
از چرخه حمايتي جامه عمل بپوشانيم که اين 
است. اساسي  و  مهم  بسيار  ما  براي  موضوع 
معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد استان 
اردبيل تصريح کرد: 160 ميليارد ريال تسهيات 
اشتغالزايي در اختيار مددجويان قرار گرفته و 
بيش از يکهزار نفر با دريافت تسهيات اشتغال 
وارد بازار کار شوند تا مسير خوداتکايي خانوار 
زيرپوشش هموار شود و بيش از 57 ميليارد 
ريال تسهيات اشتغالزايي نيز از طريق صندوق 

امداد وايت پرداخت شده است.
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شهرستان قدس- خبرنگاررسالت:
حسين کشاورزيان رئيس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامي شهرستان قدس در نشست صميمانه با 
اصحاب رسانه ضمن اظهار خوشحالي در جمع 
اهالي فرهنگ ، خبرو اطاع رساني، در خصوص 
اهميت انتقاد ازمردم و مسئولين گفت: انتقاد سازنده 
و دلسوزانه باعث رشد و ترقي و تعالي  مردم ، مسئولين 
و جامعه مي شود، انتقادي که سازندگي در پي 

داشته باشد نه انتقادي که براي اميال شخصي و 
از روي غرض ورزي و زير پا نهادن آبروي شخص 
و بدنام کردن جامعه باشد. من به نوبه خودم با 
کار انتقادي موافق هستم حتي در مورد شخص 
خودم اما اگر اين کار از روي تفکر و دلسوزي و 
پيشبرد اهداف جامعه باشد.کشاورزيان با اشاره به 
مشکات پيش آمده در خصوص حذف آگهي ها ي 
دادگستري افزود: بايد به دنبال راهکارهاي جديدي 
براي درآمد زايي سالم باشيم تا از اهداف اصلي خود 
که حرفه خبر و اطاع رساني است دور نشويد، من 
هم در اين راه از هيچ تاشي که در راه رسيدن 
به اهداف شما باشد کوتاهي نخواهم کرد.حسين 
کشاورزيان در خصوص سوال يکي از خبرنگاران 
در خصوص خأ هاي قانوني که در سامانه جامع 
وجود دارد و باعث شده که برخي افراد سودجو 

وبي تخصص در اين امر وارد شوند .
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آمريکا نمي تواند ما را 
مجبور کند از ساح اتمي 
دست برداريم
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 سخنگوي وزارت خارجه ايران درباره کانال مالي اروپا 
براي حفظ برجام گفت که اين کانال صرفا براي دارو و 
 غذا طراحي نشده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم ، 
بهرام قاسمي سخنگوي وزارت خارجه جمهوري اسامي 
ايران در نشست خبري هفتگي خود با اصحاب رسانه به 
مسائل مهم بين الملل و منطقه اي پرداخت. سخنگوي 
ابتداي سخنان خود درباره سفر  وزارت خارجه در 
محمدجواد ظريف وزير خارجه کشورمان به قطر گفت: 
سياست هاي منطقه اي جمهوري اسامي ايران کماکان 
سياست هاي قبلي است. در مجموعه سياست هاي کان 
نظام تعريف شده و مبتني بر همکاري همزيستي و 
رايزني با همه کشورهاي همسايه و پيراموني است. 
را  فرصت هايي  آن  تحوات  و  منطقه  واقعيت هاي 
براي استمرار سياست و نگاه ما فراهم مي کند تا از 
با  را  بتوانيم مجددا مواضع خودمان  اين نشست ها 
حضار مطرح و ديدگاه هاي آنها را بشنويم، تحوات 
ببينيم  و  آينده داشته  به  نگاهي  و  را مرور  منطقه 

مي توانيم  ثبات چه  با  منطقه اي  به  براي دستيابي 
انجام دهيم. سخنگوي وزارت خارجه درباره کانال 
مالي اروپا براي حفظ برجام نيز گفت: اين سازوکار 
مدتي است درباره آن کار مي شود، سازوکاري براي 
تسهيل مبادات ايران با کشورهاي اتحاديه اروپا است 
و شامل اقام بسياري خواهد بود و بدون شک در 
اين سبد کاايي دارو و ساير نيازمندي هاي وارداتي 
احتماا در شکل  و  اين کشورها  از مجموعه  ايران 

نوين خودش حالت اجرايي پيدا کند. 

سخنگويوزارتخارجه:
کانال مالي اروپا صرفا براي دارو و غذا طراحي نشده است

شکست دولت فرانسه و عقب نشيني ماکرون در برابر 
معترضان فرانسوي در واقع شکست توافق پاريس در 
گام نخست بود. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل 
از گاردين، شکست دولت امانوئل ماکرون در فرانسه 
در برابر معترضان در واقع شکست توافق پاريس  بود،  
دولت فرانسه قصد داشت در قالب اجراي طرح ماليات 
به بهانه نگراني هاي زيست محيطي با عنوان ماليات 
زيستي ۴ سنت يورو قيمت هر ليتر سوخت را افزايش 
دهد. پس از ريختن معترضان به خيابان ها ماکرون 

مجبور شد اجراي اين طرح را به تعويق بيندازد و 
به طور کلي اين اتفاق نشان داد که چگونه اجراي 
سياست هاي اکولوژيک و زيست محيطي مي تواند 
باشد.البته برخي  انفجاري داشته  و  عواقب مخرب 
اجراي  پوشش  در  فرانسه  باورند که دولت  اين  بر 
سياست هاي زيست محيطي، در حال اجراي رياضت 
اقتصادي بود. با توجه به اتفاقي که در فرانسه افتاد، 
دولت ها در ديگر کشورها هم که اکنون نمايندگان 
خود را براي بررسي راهکارهاي اجراي توافق پاريس 
به شهر کاتوويتس لهستان فرستاده اند، بايد در اجراي 
اين توافق و اعمال سياست هاي مشابه تجديد نظر 
کرده و حداقل نحوه اجرا و زمانبندي آن را به دقت 
بررسي کنند. بسياري از کشورها و مقامات برخي 
شهرها اجراي سياست اعمال ماليات بر سوخت هاي 
فسيلي را آغاز کرده اند تا با سرعت بخشيدن به روند 
رفتن شهروندان به سمت سوخت هاي غيرفسيلي از 

گرم شدن کره زمين جلوگيري کنند.

گاردينخبرداد:
پيروزي معترضان و شکست توافق پاريس در گام نخست

تاملي بر بحران جديد اسپانيا 
 برپايي تظاهرات ضد دولتي و گسترده اخير در 200 شهر اسپانيا، شوک 

سختي به پدرو سانچز نخست وزير اين کشور وارد ساخته است. 
به گزارش خبرگزاري  آنا، برپايي اين تظاهرات گسترده در حالي صورت 
گرفته است که اسپانيا به صورت سنتي و به دليل شدت آسيب پذيري 
بااي آن در برابر بحران اقتصادي، استعداد تبديل شدن به يکي ديگر 
از کانونهاي اصلي بحران در اروپاي واحد و منطقه يورو را داراست. اين 
موضوع در جريان اعتراضاتي که متعاقب وقوع بحران اقتصادي و از 
سال 2007 تا 2010 در کل اروپا به وقوع پيوست به اثبات رسيد. با 
اين حال پس از آن شهروندان اسپانيايي عما مطالبات اقتصادي خود 
را پاي صندوق راي يا در نظرسنجي هاي عمومي پيگيري کردند. با 
اين حال به نظر مي رسد معادله اين بار با گذشته کمي متفاوت است! 
خيزش جليقه زردها در پاريس و ديگر شهرهاي فرانسه، روي معادات 

داخلي و اجتماعي اسپانيا نيز تاثيرگذاشته است. 
اخير  روزهاي  در  اسپانيا  اشاره شد،دويست  شهر  که  گونه  همان 
در اعتراض به درآمد پايين بازنشستگان، صحنه گسترده تظاهرات 
افزايش حداقل  معترضين خواستار  تظاهرات،  اين  در  بود.  مردمي 
حقوق بازنشستگان شده بودند. مادريد، بارسلون، کرونا و سويل از 
جمله شهرهايي بودند که در آنها تظاهرات اعتراضي برگزار شد. با 
اين حال شعارهايي که در اين تظاهرات سرداده شد، نشان دهنده 
نااميدي شهروندان اسپانيايي از دو جريان سوسياليست و محافظه کار 

بود. شهروندان اسپانيايي در اين تظاهرات عما خواستار سر کار آمدن 
جريان سومي بودند که بتواند معادات اقتصادي و سياسي اسپانيا را بر 
پايه "گذار از شرايط موجود" و "خلق بنيانهاي جديد" بازتعريف نمايد. 
يکي از شعارهايي که در اين تظاهرات داده شد، عليه سران احزاب چپ 
و راست بود. اين احزاب از سوي تظاهر کنندگان خشمگين نسبت 
به ناتواني در ارائه راه حل اساسي براي اوضاع اقتصادي) مخصوصا 
در خصوص بازنشستگان( متهم شدند. اتهامي که در خصوص هر دو 
جريان سياسي اصلي در اسپانيا، که قدرت به صورت سنتي ميان آنها 

دست به دست مي گردد، صدق مي کند. 
وقوع اعتراضات اخير در اسپانيا، نگراني هاي زيادي را در دو سطح داخلي 
و اروپايي ايجاد کرده است. در سطح داخلي، پدرو سانچز نگران تشديد 
اعتراضات و سقوط دولت خود است زيرا بحران اعتباري و اقتصادي 
جاري در اسپانيا به اندازه اي شديد است که وي نمي تواند بسياري از 
امتيازات را به معترضين بدهد. در عين حال خشم معترضين از دولت 
اسپانيا به گونه  اي است که شايد تنها اعطاي برخي امتيازات اقتصادي 
و رفاهي بتواند آن را تا حدودي مهار کند. از اين حيث،مي توان خشم 
مورد  فرانسه  در  زردها  جليقه  با خشم  را  اسپانيايي  تظاهرکنندگان 
مقايسه و ارزيابي قرار داد. برخي کارشناسان معتقدند که در صورت 
تکرار تظاهرات معترضين در اسپانيا و تبديل شدن آن به يک رويه، 
دولت پدرو سانچز حتي با اعطاي برخي امتيازات اقتصادي و رفاهي نيز 

نمي تواند جلوي خشم معترضين را بگيرد و در نتيجه ناچار به استعفا 
از قدرت خواهد بود. در اين صورت، برگزاري انتخابات دوباره و حضور 
رهبران رقيب نيز نمي تواند راه حلي بنيادين و اساسي براي مواجهه با 

بحرانهاي جاري در اسپانيا باشد. 
ازم به ذکر ست که پدرو سانچز نخست وزير اسپانيا اخيرا اعام کرده 
است که افزايش 22 درصدي حقوق کارمندان را تصويب و از ابتداي 
سل 2019 ميادي اجرا خواهد کرد.  با اين حال به نظر مي رسد خشم 
مردمي از رويه اقتصادي حاکم بر اسپانيا )که از سال 2007 ميادي تا 
کنون ادامه داشته است(، به گونه اي است که سانچز توان مديريت آن 
را به سختي خواهد داشت. در گذشته، اعتراضات اقتصادي و اجتماعي در 
اتحاديه اروپا از کشورهايي مانند يونان و اسپانيا آغاز شد و به کشورهاي 
ديگر نيز  تسري پيدا کرد. همين مسئله فرصت ازم را براي تروئيکاي 
اعتراضات  بار  اين  اما  کرد.  ايجاد  بحران"  موقت  مهار  براي"  اروپايي 
جاري در اروپا از کشور فرانسه ،يعني دومين اقتصاد منطقه يورو و يکي 
از سران اروپايي آغاز گرديده و به کشورهاي ديگر سرايت کرده است. 
بديهي است که در چنين شرايطي مهار بحران از سوي سران اروپايي 
به مراتب دشوار تر و قدرت تاثيرگذاري بحران بر ديگر کشورهاي عضو 
و حتي غير عضو در منطقه يورو نيز بيشتر خواهد بود. اسپانيا نيز از 
اين قاعده مستثني نيست. آيا در روزهاي آينده شاهد تبديل اسپانيا به 

يکي ديگر از کانونهاي جدي بحران در اروپا خواهيم بود؟

 کره شمالي تأکيد کرد: اگر دولت آمريکا گمان مي کند با افزايش تحريم ها 
و فشارها مي تواند ما را به دست  برداشتن از ساح اتمي مجبور کند، سخت 

در اشتباه است.
به گزارش خبرگزاري آنا از بي بي سي، دولت کره شمالي با انتشار بيانيه اي 
به شدت از تحريم هاي جديد آمريکا عليه سه مسئول اين کشور انتقاد و آن را 
محکوم کرد.پيونگ يانگ اعام کرد اين تحريم ها مي تواند خطر وجود ساح 
اتمي را در شبه جزيره کره براي هميشه حفظ کند و بيان کرد: »دونالد 
اين کشور فردي  امور خارجه  ترامپ، رئيس جمهور آمريکا خاف وزارت 
داراي بينش صحيح است و مي تواند تنش در روابط ميان دو کشور را بهبود 
بخشد«.کره شمالي تأکيد کرد که وزارت امور خارجه آمريکا در تاش است 

تا روابط ميان پيونگ يانگ و واشنگتن را تخريب کند و اين وزارتخانه بود 
که باعث شد سال گذشته درگيري لفظي ميان ترامپ و کيم جونگ اون، 
رهبر کره شمالي به وجود آيد.دولت آمريکا به تازگي سه مقام کره شمالي را 
به اتهام نقض حقوق بشر تحريم کرد.از سوي ديگر وزارت امور خارجه کره 
شمالي اعام کرد واشنگتن براي هشتمين بار تدابير بازدارنده  خطرناکي را 
عليه شرکت ها، افراد و کشتي هاي وابسته به پيونگ يانگ، روسيه، چين و چند 
کشور ديگر اعمال کرده است.پيونگ يانگ تأکيد کرد: »اگر دولت آمريکا گمان 
مي کند با افزايش تحريم ها و فشار مي تواند کره شمالي را به دست برداشتن 
از ساح اتمي مجبور کند، سخت در اشتباه است و اين اقدام مي تواند خطر 

ساح اتمي را همواره بر سر شبه جزيره کره نگه دارد«.

اينجانب مريم محافل فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 33793 صادره از بهبهان در مقطع كارشناسي ارشد 
رشته زبان و ادبيات فارسي صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب به شماره 1641891 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران جنوب 
به نشاني تهران - خيابان كريمخان زند - خيابان ايرانشهر شمالي - نبش آذرشهر پاك 209 و يا كد پستي 

1584715414ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب منصور مكري فرزند محمد به شماره شناسنامه 1226 صادره از تهران در مقطع 
كارشناسي رشته حسابداري صادره از واحد دانشگاهي فيروزكوه با شماره 44815 مورخ 87/12/14 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد فيروزكوه به 

نشاني فيروزكوه - دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايند.
گواهينامه موقت پايان تحصيات اينجانب مهديه قلي زاده فرزند اكبر به شناسنامه 804 در مقطع كارشناسي ارشد 
رشته برق و الكترونيك از دانشگاه آزاد اسامي واحد رفسنجان با شماره 2599619 مورخ 97/2/2 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد رفسنجان 

ارسال نمايد.
مدرك دانشنامه پايان تحصيات اينجانب مهديه قلي زاده فرزند اكبر به شناسنامه 804 در مقطع كارشناسي در 
رشته برق و الكترونيك از دانشگاه آزاد اسامي واحد كرمان با شماره 821080149185 مورخ 83/10/28 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد كرمان ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مليحه كلهرپور فرزند علي به ش ش 107638 صادره از قم در مقطع كارشناسي 
رشته علوم سياسي صادره از واحد دانشگاهي قم با شماره 11388 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد قم به نشاني قم، پرديسان، بلوار دانشگاه، مجتمع 
دانشگاهي ص پ 364/37185- اداره فارغ التحصيان ارسال نمايد.

كارت هوشمند راننده به شماره 3654353 به نام شكور فضائي راد فرزند عبدالرحيم داراي كد ملي 0731401247 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اصل سند كمپاني و كارت و برگ سبز )شناسنامه( پاك جلو و كليه مدارك خودرو سواري پژو روآ به شماره پاك 
322م54- ايران 24 رنگ نوك مدادي متاليك مدل 1385 و شماره موتور 116850I8894 و شماره شاسي 

I5417903 به نام تقي مدهني فرزند عيسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد مدل 87 رنگ سفيد به شماره انتظامي 853س45- ايران 43 و شماره 
موتور 2462117 و شماره شاسي S1412287484300 به نام محمدرضا نجاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند راننده به شماره 3017012 به نام اينجانب ميثم گنجي به شماره ملي 4172700403 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد صبا مدل 1388 به رنگ سفيد و شماره موتور 2771530 و شماره شاسي S1412287915178 و 
شماره پاك 24-137س97 مربوط به سيدحسين موسوي بادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري ساينا سيستم سايپا مدل 1395به رنگ نوك مدادي متاليك و شماره موتور 15/8324047 
و شماره شاسي 5705646 و شماره پاك 34-842ن23 مربوط به خانم مرجان صداقت نژاد مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( و سند كمپاني خودرو پژو پارس به شماره پاك 734م83- ايران 24 به رنگ سفيد 
روغني مدل 1396 و شماره موتور 164B0I35297 و شماره شاسي NAANI1FE3HH984195 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )سند مادر( خودرو سواري پژو تيپ جي ال ايكس مدل 1380 به رنگ عنابي متاليك و شماره انتظامي 
91-249ن17 و شماره موتور 22528017863 و شماره شاسي 0080316910 به نام محمود ملكوتي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131SEمدل 1395 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور M13/5772964 و شماره 
شاسي 3640325 و شماره پاك 34-915ن26 مربوط به نيما نادري آب الوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 89 رنگ نقره اي ش ش ايران 65-284ق41 و ش م 12489055295 

و شماره شاسي 517027 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت سواري پيكان مدل 80 به رنگ سفيد و شماره شهرباني ايران 65-783ي65 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل 83 رنگ نوك مدادي به شماره انتظامي 949و71- ايران 43 و شماره موتور 00706552 و شماره 

شاسي S1412283235914 به نام مسعود عبداله زاده حاج مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز اتومبيل سواري تيبا مدل 1394 به شماره انتظامي 258ط33- ايران 53 و شماره شاسي 
NAS811100F5881012 و شماره موتور 8263238 به نام فريدون فرهمند  دندلو مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه اجراي ساختمان به شماره 01710-300-22 صادره از اداره كل مسكن و شهرسازي استان كردستان مربوط به 
تحسين بيات به شماره عضويت 02012-3-22 سازمان نظام مهندسي استان كردستان و شماره ملي 3762045534 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 163B0027981 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور TU5 بدينوسيله اعام مي گردد برگ سبز خودرو سواري رانا
و شماره شاسي NAAU01FE2ET045157 و شماره پاك 83-534م45 به نام ماهر كارواني به شماره ملي 

2500776832 فرزند عامر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند خودرو سواري پيكان به رنگ سفيد روغني مدل 1383 و شماره موتور 11283054502 و شماره شاسي 
83512029 و شماره پاك 49-514ب13 به نام عزيز دوستاني علي آباد فرزند علي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 LF479Q2B2160895016 مدل 1395 به شماره پاك 72-711ط75 و شماره موتور X50 سند كمپاني خودرو ليفان هاچ بك
و شماره شاسي NAKSF4512GB105486 به نام حجت شكروي نورك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اينجانب شهرام عبداله زاده مالك خودروي سواري پيكان به شماره شهرباني 61-631م28 و شماره بدنه 80451082 
و شماره موتور 11128049682 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 مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري سمند LX به رنگ سفيد مدل 1395 و شماره پاك 522و32- ايران 
99 و شماره موتور 124K0879609 و شماره شاسي NAAC91CE1GF097659 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله اعام مي گردد كارت هوشمند به شماره 2587132 متعلق به آقاي ميثم طالشي فرزند علي اصغر به شماره 

ملي 2219201449 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو سواري پرايد صبا به رنگ نقره اي متاليك مدل 1388 و شماره پاك 351م33- 
ايران 24 و شماره موتور 2992717 و شماره شاسي S1412288285117 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري سيستم پژو پارس به رنگ نقره اي متاليك مدل 1387 و شماره موتور 
12487018546 و شماره شاسي NAAN01CAX8E703263 و شماره پاك انتظامي ايران 24-432م27 و 

به نام مالك علي پاپي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب معصومه شهسواري فرزند حكمت اله به شماره شناسنامه 2171 صادره از كرج در 
مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني صادره از واحد دانشگاهي علوم و تحقيقات با شماره 39442 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم 

و تحقيقات به نشاني تهران ميدان پونك - حصارك ارسال نمايند.

برگ فروش كمپاني خودرو سواري سمند مدل 1389 به شماره انتظامي 62811- ايران 22 و شماره 
موتور 14789004824 و شماره شاسي NAACJIJC9AF262585 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانبه زهرا توتونكار گوراب پس فرزند حسن به ش ش 1250122910 صادره از 
كاشان در مقطع كارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي تهران مركز با شماره 169110100700 
آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك  اصل  مي گردد  تقاضا  يابنده  از  است.  گرديده  مفقود   91/9/21 تاريخ  به  و 
اسامي واحد تهران مركزي به نشاني تهران، سوهانك، بلوار ارتش، ميدان قائم، خيابان خندان، خيابان 

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

شمالي - نبش آذرشهر پاك 209 و يا كد پستي 1584715414 ارسال نمايد.
كارت شناسايي تردد ادارات مركزي هواپيمايي جمهوري اسامي ايران به نام حامد مرادي به شماره 

كارمندي 1283512 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( و تسلسل اسناد سواري سمند به شماره انتظامي 621د45- 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   17619627 شاسي  شماره  و   12484233451 موتور  شماره  و   82 ايران 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري سايپا 131 به شماره انتظامي 492ب96- ايران 72  مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
انتظامي  شماره  به  آردي  پژو  سواري  سبز(  )برگ  راهور  مالكيت  سند  و  اسناد  تسلسل  كمپاني،  سند 
892ق29- ايران 82 و شماره موتور 11785021168 و شماره شاسي 23415673 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 1393 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پاك 376ب79- ايران 
89 و شماره شاسي NAAA36AA7EG654738 و شماره موتور 118P0051942 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودرو سواري زانتيا مدل 1386 به شماره انتظامي 17-397س79 و شماره موتور 
734215 و شماره شاسي S1512286162564 به مالكيت خانم نرگس نقي پور درزم مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3435
برگ سبز ماشين سواري پرايد تيپ جي تي ايكس آي مدل 1385 به رنگ نقره اي متاليك و شماره موتور 
1587736 و شماره شاسي S1412285882620 و شماره پاك ايران 28-337د55 به نام فرشته 

اسدبگي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد جي تي ايكس مدل 1383 به رنگ مشكي و شماره انتظامي 
ايران 23-592س19 و شماره موتور 01011113 و شماره شاسي 1412283389284 به مالكيت صديقه 

رحيمي فروشاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد مدل 1389 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 13-631ص73 
و شماره موتور 3755002 و شماره شاسي S1412289599397 به مالكيت مجيد رئيسي هاروني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران 43- به رنگ خاكستري و شماره پاك  پژو 206 مدل 1387  برگ سبز و سند كمپاني سواري 

درجه  از  و  گرديده  مفقود   21524767 شاسي  شماره  و   14186029085 موتور  شماره  و  996ن63 
اعتبار ساقط مي باشد.

به شماره   1391 131 مدل  پرايد اس ال  كارت خودرو سواري  و  كمپاني  برگ  و  )شناسنامه(  سبز  برگ 
انتظامي 548ب57- ايران 28 و شماره موتور 4796323 به نام رقيه سميع فرزند نعمت اله مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، سند كمپاني و پاك موتورسيكلت RKV به شماره پاك 15332-ايران 614 و شماره موتور 

G-N3C001160 و شماره تنه 9100355200G مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك از قبيل سند برگ سبز كارت مشخصات موتورسيكلت برگ خريد بيمه نامه مربوط به موتورسيكلت 
هوندا 152 تكتاز به شماره موتور 0500313 و شماره تنه 901309 و شماره شاسي 125A9013109 و شماره 
پاك 66638/565 به نام جمشيد بازدار فرزند حيدر به شماره شناسنامه 1052 كد ملي 1910834068 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند سواري پژو 206 تيپ 206TU2 به رنگ سفيد مدل 1390 و شماره موتور 14190027665 و شماره 
شاسي NAAP03ED9BJ521754 و شماره پاك ايران 34-232ج34 به نام محمد آقاجري فرزند 
عبداله به شماره شناسنامه 1236 كد ملي 5279759740 صادره از بهبهان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 LF11604389 برگ سبز سواري مزدا مدل 96 به شماره پاك انتظامي 255ن56- ايران 10 و شماره موتور

و شماره شاسي NAGS7CC26HC623531 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد 131 مدل 95 به شماره پاك انتظامي 388م16- ايران 16 و شماره موتور 5474579 

و شماره شاسي NAS411100S1171855 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت هوندا 125 ترمين به شماره پاك 16756- ايران 614 و شماره 

موتور 2956379 و شماره تنه 8712232 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1396 به شماره انتظامي 177د32- ايران 85 و شماره موتور 
124K1132026 و شماره شاسي NAAM01CE5HK128726 به رنگ خاكستري متاليك مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  و   85 ايران  143ع74-  انتظامي  شماره  به   1382 مدل   12 بي  ولوو  اتوبوس  هوشمند  كارت 

هوشمند 3261491 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو وانت مزدا 2000 مدل 1991 به شماره انتظامي 892ج15- ايران 
75 و شماره موتور 192295 و شماره شاسي 221786 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

DLXI 1/8 به رنگ نقره اي متاليك مدل  اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو 405 
و شماره   NAAM01CA9AR317962 و شماره شاسي ايران 81-643ب79  و شماره پاك   1388
موتور 12488275161 به نام شوراي سياستگذاري ائمه جمعه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
 PL140D14277 برگ سبز كاميونت نيسان مدل 1382 و شماره انتظامي 243ط16- ايران 53 و شماره شاسي

و شماره موتور Z24215724Z مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شاسي  شماره  و   23 ايران  675د22-  انتظامي  شماره  به   1378 مدل  آردي  پژو  اتومبيل  سبز  برگ 

INT78704248 و شماره موتور 22327804141 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پژو 206 مدل 1383 به شماره انتظامي 216ج15- ايران 13 و شماره شاسي 83661617 

و شماره موتور 10FSS14936734 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405SLX-TU5 مدل 1396 به شماره شهرباني 96-538ب61 و شماره 
دوابي  اعظم  خانم  به  متعلق   NAAM31FE8HK606429 شاسي  شماره  و   164B0104946 موتور 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب مرضيه فسخودي قلعه نائبي مالك پژو 405 به شماره موتور 124K0905126 و شماره شاسي 
اسناد  المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   GK427033
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 
مقرر  ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  يك  طبقه  سمند  ساختمان 

اقدام خواهد شد.

اينجانب معصومه عقبائي مالك پژو 206 به شماره موتور 14186022404 و شماره شاسي 21517873 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 جواد محمدحسن زاده فيروزمند مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0734504 و شماره شاسي 
FH270719 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 حسين خليل پور اعظمي مالك سمند به شماره شاسي JF381843 و شماره انتظامي 376د21- 
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 حسن خاكپور مالك پژو 206 به شماره موتور 182A0034025 و شماره شاسي JJ556511 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 حسن راحبي مالك سمند به شماره موتور 147H0235280 و شماره شاسي GF214443 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.
 HH996238 181 و شماره شاسيB0016730 اينجانب عصمت جليلي ذوق مالك پژو پارس 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 فرهاد خاكي فيروز مالك پژو 206 به شماره موتور CJ546321 و شماره انتظامي 641و76- 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 مهدي رامهي نصر مالك پژو 206 به شماره شاسي FJ213512 و شماره انتظامي 354و99- ايران 
66 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
  DK832516 124 و شماره شاسيK0220411 اينجانب عليرضا سنگاني مالك پژو پارس 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 محمدعلي اميني مالك پيكان به شماره شاسي 83901350 و شماره انتظامي 782ج76- ايران 11 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 FV519332 118 و شماره شاسيJ0010697 اينجانب بهنام راحمي مالك وانت آريسان 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 مسعود پرسته مالك پژو پارس به شماره شاسي AE671967 و شماره انتظامي 527ق86- ايران 
55 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 BJ980177 اينجانب سيدبنيامين زواري مالك پژو 207 به شماره موتور 13590003276 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.
اصل سند و برگ سبز وانت نيسان مدل 1384 به شماره انتظامي 35-139ط27 و شماره موتور 304439 

و شماره شاسي D874115 به نام رباب طهمزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز و كارت ماشين سواري زانتيا مدل 84 به شماره انتظامي 38-641ط68 
و شماره موتور 00421112 و شماره شاسي S1512284124277 به نام فرامرز نجفي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك موقت تحصيلي اينجانب علي رضا معارفيان فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 2065 صادره از 
كرج و كد ملي 0322360714 در مقطع كارشناسي رشته مهندسي دريا دريانوردي مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار است آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا احمدي فرزند مندعلي به شماره شناسنامه 978 صادره از نطنز در 
مقطع كارشناسي رشته فيزيك كاربردي صادره از واحد دانشگاهي شهرضا با شماره 84197633908 
-84/07/16 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسامي واحد شهرضا به نشاني دانشگاه آزاد اسامي شهرضا ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب كبرا صادقي نژاد فرزند اكبر به شماره شناسنامه 38152 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسي رشته علوم اجتماعي/خدمات اجتماعي صادره از واحد دانشگاهي اراك به شماره ثبت 
سازمان مركزي 38512105094 به تاريخ 88/1/19 صادر گرديده است فاقد اعتبار مي باشد. لذا از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد اراك به نشاني ذيل ارسال نمايد.اراك، ميدان 
امام خميني)ره(، بلوار امام خميني)ره(، شهرك دانشگاهي دانشگاه آزاد اسامي واحد اراك صندوق پستي 

38135/567 اداره فار غ التحصيان
برگ كمپاني سواري پژو مدل 1392 به رنگ مشكي متاليك و شماره پاك ايران 88-923ط23 و شماره 
موتور 124K0220411 و شماره شاسي NAAN01CA6DK832516 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

نكته

خبر

ادامه ارتباطات کوشنر و بن سلمان 
بخشسياسيخارجي

جرد کوشنر، داماد رئيس جمهور اياات متحده آمريکا بار ديگر 
طي روزهاي اخير به چهره اي جنجالي در رسانه هاي اين کشور 
تبديل شده است. ارتباطات  شخصي گسترده محمد بن سلمان 
وليعهد سعودي با کوشنر و نقش داماد ترامپ در مناسبات خاص 
واشنگتن با تل آويو و رياض، اين روند را تقويت کرده است. کوشنر 
از ابتدا نقش فعالي در مناسبات منطقه اي اياات متحده آمريکا 
و عربستان سعودي ايفا کرد. وي همچنين يکي از بانيان و عوامل 
ايجاد روابط پشت پرده و پنهاني رياض و تل آويو از سال 2016 تا 
کنون بوده است. پيشنهاد آشکارسازي روابط اعراب و رژيم اشغالگر 

قدس نيز از سوي کوشنر ارائه شده است. 
طي يک سال نخست حضور دونالد ترامپ در کاخ سفيد و زماني 
اياات  امور خارجه  وزارت  دار پست  تيلرسون عهده  که رکس 
متحده آمريکا بود، کوشنر بارها بدون هماهنگي با وزارت امور 
خارجه اين کشور، مذاکرات و رايزني هايي را با تل آويو و رياض 
رکس  شديد  انتقاد  و  خشم  به  منجر  موضوع  اين  داد.  صورت 
تيلرسون و همراهانش در وزارت امور خارجه آمريکا شد. با اين 
حال ترامپ نسبت به اعتراضات وزير امور خارجه سابق خود کاما 
بي تفاوت بود. اين روزها بار ديگر نام کوشنر بر سر زبانها افتاده 
است. دو روزنامه نيويورک تايمز و واشنگتن تايمز، طي روزهاي 
اخير، مطالبي را در خصوص کوشنر و ارتباطات خاص وي با بن 

سلمان مطرح کرده اند. 
خود،از  مطالب  ترين  تازه  از  يکي   در  پست  واشنگتن  روزنامه 
دموکرات هاي کنگره ) مجلس نمايندگان و سنا ( خواسته است 
تا در خصوص روابط کوشنر و بن سلمان تحقيق کنند. بر اساس 
آنچه واشنگتن پست و نيويورک تايمز اعام کرده اند، داماد رئيس 
جمهور اياات متحده آمريکا و وليعهد عربستان سعودي ، از زمان 
قتل جمال خاشقجي، روزنامه نگار و منتقد عربستاني با يکديگر 
ارتباطات پنهاني و دامنه داري را داشته اند. اين ارتباطات در ذيل 
مناسبات دوستانه و عميقي است که ميان اين دو شکل گرفته 
از جمله آگاهي قبلي  اين ميان برخي فرضيات ديگر  است. در 
 کوشنر نسبت به قتل خاشقجي از سوي بن سلمان مطرح مي شود. 
موضوعي که با توجه به ارتباطات خاص و نزديک کوشنر و بن 
سلمان بعيد به نظر نمي رسد. هر چند بسياري از رسانه هاي 
آمريکايي به ارتباطات بن سلمان و کوشنر پس از قتل خاشقجي 
اشاره کرده اند، اما آنها اشاره اي نسبت به آگاهي احتمالي کوشنر 

از قتل خاشقجي نکرده اند. 
سوال اصلي روزنامه واشنگتن پست اين است که چرا ارتباطات 
کوشنر و بن سلمان پس از وقوع قتل جمال خاشقجي از سوي 

وليعهد سعودي، به قوت خود باقي مانده است. 
همان گونه که اشاره شد، روزنامه نيويورک تايمز نيز اشاراتي صريح 
به اين موضوع داشته است. اين روزنامه در مقاله اي تحت عنوان 
"سعوديها چگونه در کاخ سفيد دوست پيدا کردند؟" اسنادي را 
در خصوص ارتباطات ويژه داماد ترامپ و وليعهد سعودي ها منتشر 
مسئولين  از  بسياري  که  است  نوشته  روزنامه  اين  است.  کرده 
ارشد آمريکايي از همان بدو حضور کوشنر در کنار ترامپ، نگران 
ارتباطات وي با محمد بن سلمان بوده اند. مذاکرات غير رسمي 
 کوشنر و بن سلمان ) که با چراغ سبز ترامپ صورت گرفته و 

مي گيرد( اين نگراني ها را تقويت کرده است. 
در نهايت اينکه طي هفته ها و ماههاي آتي، اخبار و مستندات 
بيشتري از نقش کوشنر در قتل خاشقجي و نسبت دقيق وي با 
اين پرونده منتشر خواهد شد. بدون شک نمي توان ميان پرونده 
قتل جمال خاشقجي و دوستي خاص بن سلمان و کوشنر ارتباطي 
قائل نشد. اين ارتباط در آينده اي نه چندان دور و با جمع آوري 
و انتشار اسنادي جديد از سوي منابع مختلف امنيتي و رسانه اي 

فاش خواهد شد.

جنبش جليقه  زردها به کانادا رسيد
معترضان با پوشيدن جليقه هاي زرد و با الهام گرفتن از تظاهرات سراسري فرانسه 
طي يک ماه اخير، در خيابان هاي شهرهاي مختلف کانادا راهپيمايي کردند. به 
گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري آناتولي، تظاهرات مردم معترض 
در شهرهاي مختلف کانادا روز شنبه با الگو گرفتن از جنبش جليقه  زردها در 
فرانسه برپا شده است. بر اساس اين گزارش، تظاهرات جليقه زردها در 8 شهر 
مختلف کانادا از جمله ادمونتون، تورنتو، ويني پگ، هاليفاکس و ساسکاتون 
برگزار شده است. اين تظاهرات در اعتراض به سياست هاي دولت کانادا و پيمان 
مهاجرتي سازمان ملل برگزار شد. ده ها نفر از معترضان با تجمع در برابر شوراي 
شهر هاليفاکس از سياست هاي جاستين ترودو نخست وزير کانادا و موافقت 
 دولت اين کشور با پيمان مهاجرت سازمان ملل به شدت انتقاد کردند.حدود 
 60 معترض نيز با تجمع در ميدان ناتان فيليپس شهر تورنتو از فقدان آزادي بيان 
در اين کشور و همين طور پيمان مهاجرتي سازمان ملل انتقاد نمودند.تظاهرات 
مشابهي نيز در ادمونتون و ويني پک در اعتراض به پيمان مهاجرت سازمان ملل 
برگزار شد. تظاهرات در سراسر کانادا در آرامش کامل برگزار شد و پليس هيچ 
گونه دخالتي نداشته است. اين در شرايطي است که مردم فرانسه از اواسط 
نوامبر تاکنون در اعتراض به وضعيت معيشتي و افزايش هزينه هاي زندگي عليه 

سياست هاي دولت امانوئل ماکرون، تظاهرات گسترده اي را آغاز کرده اند.

سيانان:
 افتضاحي که ترامپ به بار آورده 

بدتر از رسوايي واترگيت است
سي ان ان در ميزگردي با حضور کارشناسان مسائل سياسي به بررسي موضوع 
افزايش فشار ها بر رئيس جمهور آمريکا پرداخت.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
شبکه تلويزيوني سي ان ان در ميزگردي با حضور کارشناسان مسائل سياسي به 
بررسي موضوع افزايش فشارها بر دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا پرداخت.
به گزارش اين شبکه تلويزيوني, در ابتداي اين ميزگرد مت لوئيس، ستون نويس 
نشريه ديلي بيست در پاسخ به اين سوال مجري شبکه که پرسيد: شما در 
جايي اعام کرده ايد که محافظه کاران بايد خود را آماده احتماات درباره اينکه 
تحقيقات بازرس مولر منجر به کشف اطاعاتي آسيب زننده و جنايي در رابطه با 
رئيس جمهور شود, کنند. شما گفته ايد که محافظه کاران بايد آماده اين احتمال 
باشند. چرا شما معتقديد که محافظه کاران بايد آماده اين موضوع باشند، گفت: به 
اين موضوع توجه داشته باشيد که ليبرال ها هم بايد آماده اين احتماات باشند. 
شايد دونالد ترامپ تبرئه نشود، اما او همانند نيکسون ساقط نخواهد شد. افراد 
نبايد در حال حاضر قضاوت زودهنگام داشته باشند. شايد رسانه هاي محافظه کار 
بگويند اقدامات مولر در جهت بد نام کردن ترامپ است، اما اينگونه نيست. بايد 
منتظر بمانيم تا ببينيم نتيجه تحقيقات چگونه خواهد بود. هنوز معلوم نيست 
زماني که نتايج تحقيقات مولر منتشر شود شاهد چه تحوات شگرفي باشيم. 

به نظرم محافظه کاران بايد آماده هرگونه احتمالي باشند. 

پرداخت 620 هزار ميليارد ريال تسهيات 
بانک ملي ايران در هشت ماه ابتداي امسال

بانک ملّي ايران در هشت ماه ابتداي امسال بالغ بر 620 هزار و 30 ميليارد ريال تسهيات 
در قالب عقود مختلف به متقاضيان پرداخت کرده است.به گزارش روابط عمومي بانک 
ملّي ايران، اين بانک در هشت ماه ابتداي سال جاري، بيش از يک ميليون و 290 هزار 
فقره تسهيات در قالب عقد قرض الحسنه، مضاربه، فروش اقساطي، جعاله، خريد دين و... 
تخصيص داده است.مشارکت مدني بيشترين ميزان تسهيات پرداختي اين بانک را به خود 
اختصاص داد و در مدت مذکور، 71 هزار و 136 فقره تسهيات به ارزش 215 هزار و 58 
ميليارد ريال پرداخت شد.همچنين بالغ بر ۴9 هزار و 3۴1 ميليارد ريال تسهيات مضاربه 
در 60 هزار و 932 فقره به تجار و بازرگانان و 18 هزار و 282 ميليارد ريال تسهيات خريد 
دين در هفت هزار و 3۴1 فقره به صاحبان کسب و کار و بنگاه هاي اقتصادي پرداخت 
شده است.بانک ملّي ايران از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه نيز 287 هزار و 205 
فقره تسهيات در قالب عقد  قرض الحسنه به ارزش 38 هزار و 279 ميليارد ريال و 577 
هزار و 702 فقره تسهيات در قالب فروش اقساطي به ارزش 201 هزار و 110 ميليارد 
ريال پرداخت کرده است.از مجموع تسهيات پرداختي اين بانک، 2۴1 هزار و 851 فقره 
تسهيات به ارزش 59 هزار و 2۴6 ميليارد ريال به عقد جعاله و 229 فقره تسهيات به 

ارزش 875 ميليارد ريال به عقد اجاره به شرط تمليک اختصاص دارد.

 امکان انتخاب کارت هاي بانک ملت 
جهت ثبت نام کارت سوخت بانکي

امکان انتخاب کارت هاي بانک ملت در فرآيند ثبت نام کارت سوخت بانکي براي تمامي 
مشموان فراهم شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت و بر اساس اطاعيه شرکت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي ايران دارندگان وسايل نقليه بنزين سوز بدون کارت هوشمند 
سوخت مي توانند با يکي از روش هاي غير حضوري نسبت به ثبت اطاعات وسيله نقليه 
و کارت بانکي خود وفق جدول زمانبندي اعام شده ، اقدام کنند.بر اساس اين گزارش، 
دارندگان وسايل نقليه بنزين سوز مي توانند با مراجعه به سايت اينترنتي خدمات دولت 
همراه به نشاني)www.mob.gov.ir (و ورود به گزينه ثبت نام کارت سوخت بانکي و 
ثبت اطاعات يا دريافت و نصب رايگان نسخه هايAndroidوIOSاپليکيشن خدمات 
دولت همراه و ورود به گزينه ثبت نام کارت سوخت بانکي و ثبت اطاعات يا استفاده 
از کدUSSDبه نشاني #2*۴* و انتخاب گزينه ثبت نام کارت سوخت،نسبت به ثبت 
اطاعات وسيله نقليه و کارت بانکي خود وفق جدول زمانبندي اعام شده اقدام کنند.
اين گزارش حاکي است،درتمامي روش هاي فوق امکان معرفي و انتخاب کارت بانک 

ملت به عنوان کارت سوخت بانکي فراهم شده است.

همزمانباروزجهانيچاي؛
بزرگ ترين ليوان چاي جهان در ايران رونمايي شد

بزرگترين ليوان چاي جهان به همت فاميا و همزمان با روز جهاني چاي در ايران و در 
شهر تهران رونمايي شد.به گزارش خبرنگار ما، مراسم پرده برداري از بزرگترين ليوان 
چاي جهان با ارتفاع ۴ متر و قطر داخلي 3 متر با برند فاميا در جشن ويژه و باشکوهي 
 با حضور بيش از 1500 نفر از دوستداران چاي و ديگر بازديدکنندگان برگزار شد.

اين رکورد شکني توسط شرکت هستي آرين تامين که توليد و عرضه چاي فاميا در 
کشور را بر عهده دارد، انجام شد و مهمانان و بازديدکنندگان مجتمع تجاري تفريحي 
باملند درهواي دلچسب پاييزي به صرف چاي پرداختند و با توجه به برنامه هاي 
 تدارک ديده شده، لحظات جذاب و فراموش نشدني را در کنار يکديگر سپري کردند.
به گفته متوليان تحقق اين رکوردشکني جهاني، مهمترين هدف از ساخت و معرفي 
بزرگترين ليوان چاي جهان در ايران، جلب توجه مردم به اهميت چاي و جايگاه 
ويژه آن به عنوان يک نوشيدني ملي در بين ايراني ها و همچنين تاثير آن بر روابط 
با چاي فاميا اعام شد.  صميمانه در زندگي و همچنين آشنايي هر چه بيشتر 
براساس اين گزارش، پيش تر رکورد بزرگترين ليوان چاي جهان در اختيار کشور 
سريانکا)ارتفاع 3/0۴ وقطر 2/۴3 متر( و بزرگترين ليوان قهوه دراختيار کشور کره 
جنوبي)ارتفاع 3/3 و قطر 2/62 متر( بوده است. يادآور مي شود که در روز جهاني چاي 
مصادف با 15 دسامبر،هر ساله کشورهاي مختلف، به منظور ترويج، توسعه و پرورش 
چاي و نيز افزايش توليد و مصرف آن، مبادرت به برگزاري جشن و بزرگداشت روز 

جهاني چاي مي کنند.
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وزيرکشورگفت: درايحه بودجه۹۸ کشورپيش بيني 
تشخيص خود  به  را  يارانه ۳دهک  استانداران  شده 
حذف واعتبار آن را صرف توسعه حمل ونقل عمومي، 
توليد ومعيشت نيازمندان کنند.به گزارش مهر، عبدالرضا 
رحماني فضلي درهمايش روزملي حمل ونقل با اشاره به 
تاثيرهوشمندسازي وتوسعه انجام امور اداري به صورت 
الکترونيک گفت: پيش ازاين براي پرداخت يک قبض 
نيزبايد ازخانه بيرون مي آمديم اما درحال حاضرانجام 

بخشي ازفعاليت ها به صورت هوشمند درکاهش بارترافيکي 
تاثيرگذاشته هرچند هنوز۵۰ درصد کاربرروي زمين است 
وهنوز برروي نرم افزارهاي هوشمند ننشسته است.وي با 
اشاره به آماربااي استفاده ازسوخت درکشورگفت: به 
طورمعمول۸۰ تا۸۵ ميليون  ليتر بنزين درروزسوخت مي 
 شود که بيش ازشاخص هاي بين المللي است. همچنين

۵ هزارنفرتلفات تصادفات درون شهري ما است که اين 
آمارنيزبسيارغم انگيزوهزينه زا است.وزيرکشورتاکيد 
کرد: درشوراي عالي ترافيک ودرکميسيون ويژه کان 
 شهرها موضوعات مرتبط با ترافيک وحمل ونقل پيگيري 
مي شود ودرحال حاضربراي متروي کان شهرها ۲هزارواگن 
دريک نوبت و۳۵۰ واگن درنوبت ديگرسفارش داده شده 
است.وي با اشاره به موضوع هدفمند کردن يارانه ها گفت: 
خوشبختانه امسال درايحه بودجه ۹۸ بنا به تشخيص 
استانداران، يارانه۳ دهک حذف وصرف توسعه حمل ونقل 

عمومي، توليد ومعيشت افراد نيازمند مي شود.

وزير کشور عنوان کرد:
حذف يارانه ها به نفع توسعه حمل ونقل عمومي

مديرکل دفترحيات  وحش سازمان حفاظت محيط  زيست 
با بيان اينکه به لحاظ تنوع زيستي جزء۲۰ کشوري 
هستيم که تنوع زيستي قابل ماحظه اي دارد، تصريح 
کرد: اين درحالي است که متأسفانه عوامل زيادي اين 
مهم را درکشوربه چالش کشانده و تهديد کرده است.به 
گزارش ايسنا مجيد خرازيان مقدم با بيان اينکه متأسفانه 
دربحث چالش وبحران آب بيش از ۹۰درصد چالش اين 
عنصربراثرمديريت غلط است،اظهارکرد: براي ايجاد يک 
سانتي مترخاک چند سال طول مي کشد اين درحالي است 
که درکشوربا خروج غيرقانوني خاک وفرسايش آن مواجه 
هستيم.وي اظهارکرد: دربحث آلودگي هوا نيزبا چالش 
ريزگردها وآاينده ها مواجه  هستيم.خرازيان مقدم با بيان 
اينکه دربرنامه پنج ساله ششم توسعه براي جلوگيري از 
انقراض گونه هاي درمعرض خطرتهديد برنامه هايي به استانها 
اباغ شده است، گفت: حفاظت ازمحيط  زيست وگونه هاي 
گياهي وجانوري ومنابع طبيعي مشارکت فعال دانشجويان 

را مي طلبد و نقش دانشجويان درپژوهش هاي دانشگاهي 
وهمکاري آنان با مسئوان محيط  زيست کشوراثربخش 
خواهد بود وآنان مي توانند مطالب خود را درقالب مطالبات 
به ما مسئوان انعکاس دهند وما نيزبه عنوان بازوان کمکي 
ازآنها حمايت خواهيم کرد.وي با بيان اينکه بايد به دنبال 
فرمول هايي باشيم که مسائل زيست محيطي را درمدارس 
نهادينه کنيم،گفت: درزمينه مديريت منابع بايد موضوع 

مصرف را رعايت کنيم ومدنظرقراردهيم.

مديرکل دفترحيات  وحش سازمان محيط  زيست:
تنوع زيستي ايران تهديد شده است

رئيس قوه قضائيه:

دادستان ها به موضوع گراني ها ورود کنند
اقتصادي  مشکات  حل  براينکه  تاکيد  با  قضائيه  قوه  رئيس 
بابرخوردهاي صرفا قضائي ممکن نيست وبه تدبيردولت نيازدارد، 
به دادستان هاي سراسرکشوردستورداد که درچارچوب قانون به 
موضوع گراني ها ورودکنند. به گزارش مهر، آيت اه آملي اريجاني 
درجلسه مسئوان عالي قضائي با تاکيد براينکه ما درچارچوب 
وظايف خود به رسيدگي ها ادامه خواهيم داد ودست کساني را 
که دراموراقتصادي کشوراخال ايجاد کنند، قطع خواهيم کرد، 
يادآور شد: ماهيت اداره کشور ورفع مشکات معيشتي مردم، 
يک ماهيت کاما اجرايي است که دولت با همکاري وحمايت 
بحمداه تاش هاي  ببرد.  پيش  به  را  امر  اين  ديگربايد  قواي 
بسيار خوبي شده ومسئله ارزبه تدريج دريک مسيرتعادلي قرار 
گرفته اما همچنان مشکل گراني ارزاق و وسايل مورد نيازمردم 
پابرجاست واين جاي تأسف دارد.وي با تاکيد برضرورت توجه 
هرچه بيشتر دستگاه هاي نظارتي واتخاذ تدابير مناسب ازسوي 
دولت براي کنترل قيمت ها اظهارکرد: زماني برخي بي تدبيريها 
موجب افزايش بي رويه نرخ ارزشد. درحال حاضرنيزنبايد اجازه 
داد که پاره اي بي تدبيريها موجب وارد آمدن فشاربرمردم شود. 
برخي به بهانه اينکه قيمت ارزباا رفت، قيمت کااهاي خود 
را افزايش دادند وامروزهم که نرخ ارزسير نزولي دارد بازهم به 

بهانه آنکه اجناس را به قيمت باا خريداري کرده اند، همچنان 
گرانفروشي مي کنند.رئيس قوه قضائيه چنين رفتاري را غير 
قابل قبول دانست و با ذکربرخي افزايش قيمت هاي خودسرانه 
مانند گراني ها درصنعت لبنيات و... خاطرنشان کرد: قدرت خريد 
قشرکارمند و کارگرکه حقوق ثابتي دارد، محدود است وبراين 
اساس براي کنترل قيمت ها بايد فکرعاجلي کرد. البته درجلسه 
هماهنگي سران قوا مطالبي طرح مي شود ودولت نيزتاش هاي 
خوبي براي حل اين مشکات داشته اما دستگاه هاي اجرايي 
سريع  هرچه  تا  کنند  وتاش  بياورند  طرح  موظفند  ودولت 
کند. پيدا  ومنطقي  معقول  سامان  مردم  معيشت  تروضعيت 

تعزيرات  سازمان  وظيفه  به  اشاره  با  اريجاني  آملي  اه  آيت 
حکومتي براي نظارت برقيمت ها، به دادستانها نيزدستورداد 
که درچارچوب قانون و با همکاري مراجع ذي صاح به موضوع 
گراني ها ورود کنند. رئيس قوه قضائيه دربخش ديگري ازسخنان 
خود با اشاره به مقوله کاهش جمعيت کيفري وحبس زدايي، 
اين امر را مورد تاکيد وتوجه مجموعه دستگاه قضائي عنوان 
 کرد وگفت: درخصوص ديه ومهريه وبه طورکلي محکوميت هاي 
مالي، قبل ازاينکه قانون خاص داشته باشيم، ازآنجا که ابهامات 
که  فقهي  بحث  با  داشت  وجود  سابق  درقانون  واجمال هايي 

درمحضرمقام معظم رهبري انجام گرفت ومباحثي که درجلسات 
مسئوان عالي قضائي انجام پذيرفت به نتايجي رسيديم که آن 
را تبديل به بخشنامه کرديم وبعدها هم تبديل به قانون شد. 
مهمترين موضوع اين بود که ما گفتيم صرف ادعاي عدم اعسار 
ازناحيه خواهان نبايد موجب زنداني شدن مدعي عليه يا خوانده 
شود وتنها درموردي که تمکن فرد بدهکارثابت و احرازشد که 
ممتنع ازپرداخت است، تا زمان تاديه بدهي خود اعم ازمهريه، 
ديه و... بايد به زندان برود.آيت اه آملي اريجاني ادامه داد: 
جمعيت کيفري وتعداد زندانيان درکشور، منحصربه اين موارد 
نيست وما دردستورالعملي هم که در زمينه کاهش جمعيت 
کيفري صادرکرديم، موارد متعدد ديگري را مورد پيش بيني 
را  امر  اين  متعدد  نيزدرموارد  رهبري  معظم  مقام  قرارداديم. 
متذکرشدند که بايد مسئله حبس زدايي را جدي گرفت چون 
آسيب هاي زندان واقعاً زياد است وگاهي زندان به جاي آنکه 
موجب تأديب واصاح شود، برعکس عمل مي کند.وي افزود: 
از رأفت وماطفت وتوجه به خانواده  توانيم مدام دم  ما نمي 
زندانيان بزنيم وامنيت مردم را فراموش کنيم؛ لذا معتقديم در 
زمينه کاهش جمعيت کيفري بايد همه جوانب را درنظرگرفت 

تا جامعه دچار مشکل نشود.

سخنگوي وزارت بهداشت با اشاره به اينکه۸۰ درصد مردم توان ورود به بيمارستان خصوصي 
را ندارند، گفت: هرايراني 1۰/۳ باردرسال با نظام سامت درارتباط است، بنابراين پاسخگويي 
مناسب و ارائه خدمات با کيفيت از اهميت زيادي برخورداراست.به گزارش فارس، ايرج حريرچي 
دراولين نشست هم انديشي مسئوان ستادهاي کارآفريني واشتغال دانشگاه هاي علوم پزشکي 
کشوربا تاکيد برلزوم توجه هرچه بيشتربه کارآفريني درحوزه سامت، گفت: سازمان جهاني 
بهداشت تا سال ۲۰۰۸ افزايش طول عمريعني اميد به زندگي، افزايش کيفيت زندگي، کاهش 
 مرگ هاي زودرس وناتواني ها، حفاظت ازمخاطرات مالي ناشي ازبيماريها وکاهش هزينه هاي 
فقر زاي سامت را از اهداف سامت درکشورها عنوان کرد.وي با بيان اينکه پاسخگويي 
وافزايش رضايت مردم ازديگراهداف نظام سامت است، افزود: هرايراني 1۰/۳ باردرسال با 
نظام سامت درارتباط است، بنابراين پاسخگويي مناسب و ارائه خدمات با کيفيت از اهميت 

زيادي برخورداراست .حريرچي با تاکيد براينکه هراقدامي درحوزه کارآفريني سامت بايد در 
راستاي اهداف نظام سامت و دستيابي به آنها باشد، گفت: درحال حاضر، پنجره جمعيتي 
کشوربه نحوي است که داراي جمعيت فعال است ومولدانشان حدود۷۰ درصد جمعيت را 
تشکيل مي دهند وطي۳۰ سال آينده تعداد سالمندان کشورافزايش مي يابد وتعداد مواليدمان 
کم خواهد شد.وي در ادامه با اشاره به فعاليت بيمارستان هاي خصوصي درکشور، گفت: 
نزديک به بيست سال است که ۴۰ درصد تخت هاي اين بيمارستان ها هميشه خالي است 
و ازطرفي هم بيمارستان هاي خصوصي حاضر به ارائه خدمات درماني با هزينه کمترنيستند 
و۸۰ درصد مردم نيز، توان ورود به بيمارستان خصوصي را ندارند.حريرچي با تاکيد براينکه 
بايد انتخاب نوع اشتغال با مکان وموقعيت همخواني داشته باشد، افزود: اهداف کارآفريني 

درحوزه سامت بايد در راستاي اهداف نظام سامت باشد.

خبر
رئيس پليس تهران: 

کمبود ظرفيت مکاني، مهم ترين مشکل 
جمع آوري معتادان متجاهراست

رئيس پليس پايتخت با بيان اينکه کمبود ظرفيت مکاني مهم ترين 
مشکل جمع آوري معتادان متجاهراست، به تغييرکاربري مرکزکهريزک 
به محل بازپروري ونگهداري معتادان متجاهروبي خانمان اشاره کرد 
وگفت: اين مرکزبا هدف کاهش مصرف مواد مخدروترک اعتياد 
فارس،  گزارش  است.به  اندازي مجدد شده  راه  متجاهر  معتادان 
سردارحسين رحيمي در بازديد ازمرکز نگهداري و بازپروري معتادان 
متجاهرکهريزک، گفت: هدف اصلي ازبازپروري معتادان متجاهر، 
بازگرداندن آنها به جامعه وکانون خانواده است.وي ضمن تاکيد بر 
تاش پليس پايتخت درجمع آوري معتادان متجاهر، تصريح کرد: 
يکي ازمشکات جدي جامعه دربحث جمع آوري معتادان متجاهر، 
کمبود ظرفيت مکاني وهمچنين فرايند بازپروري آنان است.سردار 
رحيمي، عنوان داشت: اينکه يک معتاد را سه ماه دريک مرکزبازپروري 
نگهداشته وسپس درجامعه رها کنيم، ازآن نظرکه دراين مدت درحد 
خيلي محدود سم زدايي صورت مي گيرد، مناسب نيست، بلکه بايد 
ترک اعتياد ازمنظر رواني وجسمي توامان صورت گيرد.وي گفت: 
درنظر داريم يک حرکت جديدي را در رابطه با بازپروري و کاهش 
زمينه تقاضا که طبيعتاً زمينه ساز کاهش عرضه هم خواهد بود 
درکشور وخصوصا پايتخت ايجاد کنيم اما دراين ميان بايد به فرايند 

بازپروري اهميت بيشتري بدهيم.
سردار رحيمي با اشاره به اين مطلب که براي جمع آوري معتادان 
متجاهر ازمعابروخيابان هاي شهرتهران بايد فکري جديد داشت، 
تصريح کرد: فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با کمک بهزيستي و 
با محوريت ستاد مبارزه با مواد مخدردرتاش است که اقدامي نو 

وجديد را دراين زمينه رقم بزند.

ديوان عدالت اداري حکم داد؛
استرداد وجوه دريافت شده غيرقانوني 

مديران بيمه سامت ايرانيان
ديوان عدالت اداري باابطال فصل سوم آيين نامه استخدامي شرکت 
سرمايه گذاري سازمان بيمه سامت ايرانيان، بردولتي بودن اين شرکت 
وغيرقانوني وخارج ازضوابط ومقررات بودن پرداخت حقوق هاحکم 
داد. به گزارش روابط عمومي ديوان عدالت اداري، به دنبال شکايت 
سازمان بازرسي کل کشورازشرکت سرمايه گذاري سازمان بيمه 
سامت ايرانيان ودرخواست ابطال فصل سوم آيين نامه استخدامي 
اين شرکت مبني براينکه حقوق ومزاياي مديرعامل واعضاي هيئت 
مديره ازطريق مجمع عمومي تعيين گشته وحقوق ومزاياي کارکنان 
بايد با پيشهاد سرپرست مستخدم وتأييد مديراموراداري و تصويب 
اداري پس  ديوان عدالت  مديرعامل صورت گيرد.هيئت عمومي 
ازشنيدن دفاعيات طرفين شکايت، با اعام اينکه اوا با توجه به 
اينکه صددرصد سهام شرکت مذکورمتعلق به سازمان بيمه سامت 
ايران بوده ويک شرکت دولتي محسوب مي شود وازاين حيث مقررات 
 استخدامي وحقوق مزاياي کارکنان آن تابع مقررات حاکم برشرکت هاي 
دولتي مي باشد. ثانياً با توجه به دولتي بودن شرکت مذکورمقرره 
مورد شکايت با قوانين حاکم در زمان تصويب آن مغايرت داشته، 
ازجمله دروضع اين مصوبه موافقت شوراي حقوق ودستمزد اخذ 
نشده است وتفويض اختياربه هيئت مديره شرکت جهت تعيين بدون 
قيد وشرط اضافه کاري وبرقراري فوق العاده محروميت ازکارانتفاعي 
براي مديران شرکت، فاقد مبناي قانوني بوده است، حکم به ابطال 
اين فصل ازآيين نامه شرکت مذکورورفع آثارناشي ازاجراي اين 

مصوبه غيرقانوني ازتاريخ تصويب داده است.

خبر
هشدار رئيس پليس فتا:

 وب سايت هاي خريد و فروش 
ارزهاي ديجيتال، غيرقانوني است

براي  مشخصي  سازوکارهاي  تاکنون  اينکه  به  اشاره  با  ناجا  فتا  پليس   رئيس 
رمز ارزها درکشورتعيين نشده است، گفت: براي هيچ وب سايت اينترنتي دراين 
حوزه مجوزقانوني صادر نشده است.به گزارش فارس به نقل ازپايگاه خبري پليس، 
سردارسيدکمال هاديانفر با بيان اينکه فناوري باک چين درحوزه هاي مختلف 
افزود: گرچه  دارد،  کاربرد  و...  پزشکي  مالي، صنايع  منابع  تامين  نظيراقتصاد، 
ارزهاي رمزنگاري شده به عنوان روشي آسان براي پرداخت هزينه ها، خريد آناين 
 وآفاين، سرمايه گذاري، معامله گري ونقل وانتقال پول بين طرفين رواج يافته اند و
 مي تواند فرصتي براي برخي ازکشورها نيزباشد ولي آزاد بودن شبکه رمز ارزها بويژه 
بيت کوين به معناي آن است که اين ها متمرکزنيستند وبه تعبيرديگر صاحب 
است که هيچ  اعام شده  مردم جهان  براي  اخبارمنتشره  از  ودربرخي  ندارند 
گونه کنترل ونفوذي دراين حوزه وجود ندارد.رئيس پليس فتا ناجا ادامه داد: 
وکنترل  نفوذ  عدم  بوده،  پشتوانه  بدون  ارزها  رمز  اين  که  داشت  دقت  بايد 
براين ارزها نيزمعنا ندارد به طوري که دستکاري درقيمت ها )ايجاد نوسانات 
 بسيارباا درقيمت اين ارزها درصرافي ها ( و حمايت ازتحريم هاي موسوم به
  UN Security Council Sanctions list and OFAC وهمچنين تحريم

  کاربران ايراني وقطع دسترسي آنان توسط کشورهاي صاحب نفوذ دراين حوزه نشان دهنده 
 نفوذ وکنترل بر رمز ارزها بوده وموجب افزايش فوق العاده ريسک براي فعاليت هاي

 سرمايه گذاري وسفته بازي درحوزه رمز ارزها شده است.

جمع آوري روزانه ۶۰ تن پسماند عفوني ازتهران
 رئيس کميته نظارت شوراي اسامي شهرتهران گفت: درحال حاضر روزانه حدود
6۰ تن پسماند عفوني به مرکز جمع آوري پسماند آرادکوه منتقل مي شود.به 
 گزارش فارس، افشين حبيب زاده، اظهارکرد: شهرداري تهران هيچ الزام قانوني براي 
جمع آوري ودفن بهداشتي پسماندهاي عفوني ندارد وبراساس قانون مديريت 
پسماند، توليدکننده پسماندهاي عفوني هستند که بايد نسبت به تفکيک، نگهداري 
ودرنهايت بي خطرسازي اين پسماندها اقدام کند اما شهرداري تهران به جهت 

احساس مسئوليت درقبال شهروندان اقدام به اين کارمي کند.
اين  خود  اتوکاو  دستگاه هاي  با  کرده  اعام  بهداشت  وزارت  داد:  ادامه  وي 
پسماندها را بي خطرسازي مي کند وپس از آن، اين پسماندها عادي محسوب 
مي شوند وشهرداري تهران بايد نسبت به جمع آوري آن اقدام کند؛ اين درحالي 
سازمان  که  شده  اشاره  موضوع  اين  به  پسماند  مديريت  درقانون  که   است 
محيط زيست مي بايست بي خطرشدن اين پسماندها را تاييد کند وپس ازتاييد اين 
 سازمان، پسماند تبديل شده محسوب مي شود حتي نه پسماند عادي، اما سازمان 
محيط زيست تاکنون بي خطربودن اين پسماندها را تاييد نکرده است. بنابراين 
تا زماني که سازمان محيط زيست طبق قانون بي خطر سازي پسماندها را تاييد 

نکرده، همچنان اين پسماند از نظر ما عفوني محسوب مي شود.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شرکت عرشه سازان 
صنعت کاسپين به شماره ثبت 339714 

و شناسه ملي 10103873464
از کليه سهامداران شرکت عرشه سازان صنعت کاسپين )سهامي 
خاص( دعوت به عمل مي آ يد در جلسه اي که راس ساعت 10 صبح 
در روز دوشنبه مورخه 97/10/10 به آدرس تهران - بلوار آفريقا - 

خيابان گلشهر - پاك 17 واحد 15 حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تصويب صورتهاي مالي و تراز سالهاي 93، 94، 95، 96
2- انتخاب مديران

3- انتخاب بازرس و حسابرس اصلي و علي البدل
4- تعيين روزنامه کثيراانتشار و محلي

5- برنامه ريزي، تامين و تصويب اهداف و نحوه فعاليت در سال 
مالي 97 شرکت

تاريخ انتشار: 97/9/27
خ ش: 97/9/27

آگهي دعوت سهامداران شرکت 
افرا موتور سهامي خاص ثبت شده 
به شماره 392194 و شناسه ملي 

10320422178 جهت تشكيل مجمع 
عمومي فوق العاده

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 8 مورخ 1397/10/15 در 
آدرس: تهران - محله دريا، خيابان شهيد محمدمهدي فرحزادي 
9 واحد  سوم  طبقه   44 پاك  همتي  ناخدا  شهيد  خيابان   - 

 کد پستي 1466917973 - تلفن: 88567867 تشکيل مي گردد، 
حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:
بررسي و تصميم گيري درخصوص انباشت بدهي هاي مالي شرکت

تاريخ انتشار: 97/9/27
خ ت: 97/9/27

آگهي فقدان سند مالکيت
آقايان محمدرضا و محمدمهدي هاشمي و هادي و مجتبي و خانم هما همگي مرشدي به استناد 2 برگ استشهاد محلي که به امضا شهود و 
به گواهي دفترخانه شماره 2 دامغان رسيده مدعي مي باشد که سند مالکيت ششدانگ پاك 59 و 60 فرعي مفروز و مجزي شده از 4 فرعي 
از 587 اصلي واقع در بخش يك دامغان که به نام نامبردگان در صفحات 133 و 136 و 139 و 142 و 145 جلد 165 صادر و تسليم گرديده 
به علت جابجايي مفقود و مالك درخواست صدور سند مالکيت المثني را نموده است لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون ثبت 
آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود اسناد مالکيت مذکور نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالکيت به اين اداره تسليم و رسيد دريافت نمايد تا مورد رسيدگي قرار 
گيرد واا پس از انقضاي مدت مذکور و نرسيدن واخواهي و در صورت اعتراض اصل اسناد ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکيت المثني 
طبق مقررات اقدام خواهد شد ضمنا برابر صورتمجلس تفکيکي 486-1385/1/19 به سيزده قطعه تفکيك که کليه قطعات به جز قطعه 

دهم تحت پاك 75 فرعي مورد انتقال واقع گرديده که قطعه اخير در مالکيت مالکين فوق مستقر مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/9/27

د ش: 97/9/27

 رئيس هيات مديره 
 حميدرضا يعقوبي طرقي

هيات مديره شركت

ابراهيم غفاري - رئيس ثبت اسناد و اماك شهرستان دامغان

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع 
 عمومي عادي به طور فوق العاده 

 شرکت گاوداران صنعتي تربت حيدريه
 )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 1067 و 

شناسه ملي 10380115088
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در ساعت 9 صبح مورخه 
97/10/11 در آدرس دفتر شرکت واقع در تربت حيدريه خيابان امام 

رضا - امام رضا 19 تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

اتخاذ تصميم درخصوص:
1- تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سالهاي 93 الي 96 شرکت

2- ساير موارد
تاريخ انتشار: 97/9/27

خ ش: 97/9/27

 آگهي تغييرات شرکت توليدي گلزا شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 311 و شناسه ملي 10700033407 به استناد صورتجلسه 
هئيت مديره مورخ 1397/08/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1ـ آقاي سيد جعفر حسيني به شماره ملي 2249056625 به 
سمت رئيس هيئت مديره 2ـ آقاي سيد نعمت حسيني به شماره 
ملي 0058724745 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3ـ آقاي 
به سمت  ملي 2296968961  به شماره  سيد مهدي حسيني 
عضو هيئت مديره 4ـ آقاي سيد جعفر حسيني به شماره ملي 
2249056625 به سمت مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب 
شدند. ب : کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل 
چك ، سفته ، بروات ، قراردادها با امضاء منفرد آقاي سيد جعفر 
حسيني )رئيس هيات مديره و مديرعامل ( همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باشد و در غياب آقاي سيد جعفر حسيني ) رئيس 
هيات مديره و مديرعامل ( با امضاء مشترك آقاي سيد نعمت 
حسيني ) نائب رئيس هيات مديره ( و سيد مهدي حسيني ) 
عضو هيات مديره ( همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماك استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري بندر گز )320559( 

 آگهي تغييرات شرکت توليدي گلزا شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 311 و شناسه ملي 10700033407 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق 
العاده مورخ 1397/08/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: ـ اعضاي هيات مديره عبارتند از آقاي سيد جعفر 
حسيني به شماره ملي 2249056625 – آقاي سيد 
نعمت حسيني به شماره ملي 0058724745 – آقاي 
سيد مهدي حسيني به شماره ملي 2296968961 
براي مدت دو سال انتخاب شدند . ـ با رعايت ماده 
147 ايحه اصاحي قانون تجارت انتخاب آقاي خسرو 
درزي به کد ملي 2249076812 بسمت بازرس اصلي 
خانم پروانه کياني به شماره ملي 2249079455 به 
سمت بازرس علي البدل و براي مدت يك سال مالي 
انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 
گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

بندر گز )320558( 

 آگهي تغييرات شرکت درنا طيور دشت سهامي خاص 
به شماره ثبت 3840 و شناسه ملي 10700121143 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/03 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -فرشاد گلپايگاني بعنوان 
رئيس هيئت مديره - ابوالفضل بياري بعنوان نائب رئيس 
هيئت مديره -اميد بياري بعنوان مدير عامل و عضو 
هيئت مديره ، براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل 
با  اسامي  عقود  و  ،قراردادها  ،بروات  ، سفته  چك 
امضاي ثابت مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و ساير نامه هاي عادي و اداري با امضاي 
رئيس هيئت مديره يا مدير عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و اماك استان 
گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

گرگان )320557( 

 آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل باربري سامان بار 
سيمينه سهامي خاص به شماره ثبت 737 و شناسه 
ملي 10220036210 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/08 و مجوز شماره 
97/9/18-57/37382 اداره کل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي استان آ.غ تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - آقايان 
لقمان رضائي به شماره ملي 2928840672 ، عبداله 
يوسف حمه  و  ملي 6399528712  به شماره  رضائي 
رضائي به شماره ملي 2929875879 ، سليمان حمه 
رضائي به شماره ملي 6399559979 به سمت عضو 
انتخاب شدند  براي مدت 2 سال  مديره  اصلي هيات 
-2خانم فرشته احمدي به شماره ملي 2920080806به 
سمت بازرس اصلي خانم نشميل خورابه به شماره ملي 
6399579457به سمت بازرس علي البدل براي مدت 
يك سال مالي انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت اسناد و 
اماك استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري بوکان )320234(

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده و مجمع 
عمومي فوق العاده در شرکت آبادگران 

مزرعه خوشه طائي زنجان )سهامي خاص( 
 ثبت شده به شماره 10394 
شناسه ملي 10460138870

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت که در ساعت 10 
صبح مورخ 1397/10/07 و مجمع عمومي فوق العاده که در ساعت 
12 ظهر همان روز و همان تاريخ در آدرس زنجان - بازار باا - 
کوچه )راسته ميوه فروشان دوم( - کوچه )راسته ترابي( - پاك 
مي گردد  تشکيل  پستي 4514789779  کد  همکف  طبقه   -  6

حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل
دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده:

1- تغيير محل شرکت
تاريخ انتشار: 97/9/27

خ ش: 97/9/27

هيات مديره شركت

هيات مديره شركت

دکترآيت اه ابراهيمي:
کارعلمي مبتني برموازين فقهي، سامت اداري و اخاق حرفه اي دستاورد بانک انصار است

مديرعامل بانک انصار با تشريح مشکات و موانع موجود حوزه 
پولي و بانکي و جايگاه بانک انصار ، ضمن تأکيد بر تاش مستمر 
مديران وکارکنان در حفظ و افزايش تجربيات و دستاوردهاي 
حرفه اي گفت: کار علمي مبتني بر موازين فقهي، سامت اداري 
و  اخاق حرفه اي دستاورد بانک انصار است.به گزارش اداره کل 
روابط عمومي وتبليغات، دکترآيت اه ابراهيمي  مديرعامل بانک 
انصار در جمع مديران و کارشناسان نظارت و بازرسي بانک انصار 
با اشاره به دستاوردهاي اين بانک در تحول سازماني، آن را کاري 
بسيار پيچيده، سخت و زمان بر دانست و افزود: مديران و کارکنان 
بانک انصار ضمن ارتقاي توانمندي هاي خود در راستاي انطباق 

با تحوات عرصه بانکداري در جهان، با فعاليت هاي سازنده و 
ارزشي خود موظف به ارائه بهترين خدمات و انجام فعاليت هاي 
ارزش آفرين به مشتريان است .دکتر ابراهيمي، بانک انصار را 
بانکي ارزشي و حافظ دستاوردهاي انقاب اسامي در حوزه 
عمل خود دانست که از نظر شفافيت اطاعاتي، سامت اداري 
و رعايت موازين فقهي همچنان در رتبه برتر قراردارد و با پياده 
کردن طرح هاي تحول مبتني بر مطالعات دقيق، از جايگاه 
مطلوبي بين مردم برخوردار شده است.مديرعامل بانک انصار 
 با فراخواني مديران و کارکنان نظارت و بازرسي به فعاليت هاي 
نظارتي هوشمندانه و معاضدت در حفظ و افزايش سرمايه ها، 

تجارب و دستاوردهاي اين بانک، تصريح کرد: بانک انصار سرمايه 
اي عظيم از معرفت و تعهد را ايجاد و حفظ کرده است که 
کار خدامحور، تعهدسازماني و سامت اداري، جوهره وجودي 
آن را تشکيل داده است.وي حاضران در جلسه را به پيشرفت 
علمي و اخاق ديني و حرفه اي در حوزه کار خود  مکلف و 
آن را ضامن برتري عملياتي و جلوگيري از بروز خطا و اشتباه 
توصيف و بيان داشت: شما بايد هوشيار، بيدار و آگاه باشيد 
تا براي ديگر همکاران سرمشق باشيد.براين اساس با ارتقاي 
هوشياري، هوشمندي و حساسيت خود، صيانت از دستاوردهاي 

بانک انصار را براي خود فريضه بدانيد.
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تاج:
 فوتبال 
 به سيستم 
مجهز مي شود

11ورزش سه شنبه 27 آذر 1397
10 ربيع الثاني 1440-18 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9386

سرمربي تيم فوتبال اميد  با بيان اينکه براي 
صعود به المپيک نبايد درانتظار نسل طايي 
بود، گفت: تشکيل تيمي متحد و هماهنگ 
ازهمه چيزمهم تراست. کرانچاردرخصوص آخرين 
شرايط تيم اميد اظهار داشت: نسل فعلي حاضر 
در تيم اميد، تمامي مراحل و مدارج را به خوبي 
طي کرده و تيمي شايسته براي شکستن طلسم 
هراردويي  است.وي گفت:  المپيک  به  صعود 
اهداف خاصي دارد. بعد از بازي هاي آسيايي 
تا امروز، سه اردو برگزار کرديم که متاسفانه در 
اردوي نخست بازي تدارکاتي خوبي نداشتيم.
وي با قدرداني از مسئوان فدراسيون فوتبال 
تصريح کرد: اکنون با سوريه و سپس با اردن 
بازي مي کنيم. انجام سه مسابقه در اردوي 
کيش فوق العاده است و خيلي به ما کمک 
مي کند. مهمتر ازهمه اينکه درمرحله بعد براي 
حضوردرتورنمنت دوحه آماده مي شويم.کرانچارگفت:  

پس از اردوي کيش  آماده سفر به اردن مي 
شويم. مذاکراتي هم در خصوص يک تورنمنت 
 ديگردرتاجيکستان شده که با حضورتيم هاي 
قدرتمند آسياي ميانه برگزارمي شود.وي گفت: 
براي صعود به المپيک نبايد به دنبال نسل طايي 
باشيم و ساخت تيم هماهنگ ازهمه چيزمهم 
تراست. 44 سال از اين ناکامي تلخ و طواني 
مي گذرد وهمه ما براي شکستن اين طلسم 

بايد تاش کنيم.

کرانچار:
 صعود به المپيک، نسل طايي نمي خواهد 

سرمربي تيم ملي گفت:8 سال قبل وقتي به ايران 
آمدم با مشکات و چالش هايي رو به رو بوديم. بعد 
 از 8 سال  آماده حضورپرقدرت درجام ملت هاي 
آسيا هستيم. کي روش عنوان کرد: ما توقع نداريم 
قبل از کسب نتايجي که باعث شادي و شور و 
شعف مردم شد مراسم و جشني برايمان برگزارشود. 
مطلبي که مي توانم دراين مورد  بيان کنم اين است 
که چيزي که ما را نکشد قطعا ما را قوي ترخواهد 
کرد. وي افزود: مهم اين است که ما در اين مقطع 

آمادگي مان را باا ببريم و اين آمادگي را داريم 
بيشتر بجنگيم و فداکاري کنيم و توقعات را باا 
ببريم. بازهم تأکيد مي کنم ما براي مردم و قلب 
درآخر  افزود:  وي  مي کنيم.  بازي  و  تاش  آنها 
بايد بگويم مهمترين مطلب براي تيم ملي اين 
و  کنند  تسخير  را  مردم  قلب  بتوانند  که  است 
اکثريتي که ساکت هستند و تيم ملي را دوست 
اين قشررا  بايد قلب  دارند راضي نگه دارند. ما 
به دست بياوريم نه آن تعداد محدودي که در 
رسانه ها ايجاد سروصدا مي کنند.کي روش عنوان 
کرد:  بازيکن درحال حاضر کنارما هستند و 9 
بازيکن هم که درليست آماده باش ما هستند در 
خارج از ايران هستند اين 30 بازيکن تا سر حد 
توان خواهند جنگيد وهرکاري ازدستشان بر بيايد 
انجام مي دهند تا بتوانند در ليست نهايي تيم ملي 
قراربگيرند. واميدوارم بتوانيم بهترين عملکرد را 

درجام ملت ها داشته باشيم. 

کيروش:
هدف ملي پوشان، تسخير قلب مردم است 

رئيس فدراسيون فوتبال آخرين وضعيت استفاده ازسيستم کمک داور ويدئويي درليگ 
برتر ايران را تشريح کرد و گفت: در اين ارتباط به فيفا نامه زده ايم. مهدي تاج درباره بحث 
استفاده از سيستم ويدئويي گفت: يکي از بحث هاي اينفانتينو رئيس فيفا درکنگره اخير 
درقطر هم همين بود که امتياز فيفا اين بود که درجام جهاني ازاين سيستم استفاده شده 
بود.وي افزود: تا اان فقط ۱۱ درصد از کشورهاي دنيا در ليگ داخلي خود ازاين سيستم 
استفاده کرده اند. براي همين خيلي هم  دراين بحث عقب نيستيم. ما هم دراين ارتباط 
به فيفا نامه زديم و ازآنها درخواست کرديم. شخصا با نايب رئيس کميته داوران فيفا هم 
صحبت کردم و اوگفت نامه فدراسيون ايران که بيايد پيگيري مي کند.رئيس فدراسيون 
فوتبال با بيان اينکه فيفا احتماا با درخواست ايران موافقت مي کند، گفت: دنبال اين 
بايد  بدهيم.  انجام  نيم فصل  براي  ايران  ازورزشگاه هاي  تا دربسياري   سيستم هستيم 

دوربين ها را با صدا و سيما هم هماهنگ کنيم. صدا و سيما درورزشگاه آزادي 9 دوربين، 
دراصفهان ۶ دوربين و دربعضي استان ها کمترازاين تعداد دوربين دارند. با اين تعداد دوربين 
نمي شود سيستم واررا پياده کرد.تاج ادامه داد: ما دوربين خط، دوربين کنارو پشت دروازه 
را هم مي خواهيم. بايد دوربين مستقل باشد تا براي اين کار تجهيز شود. همچنين اين کار 
سيستم ويدئويي و داوران مجرب مي خواهد. در سمينار قطر مفصل بحث شد که چک 
کردن صحنه ها بايد زير۲ دقيقه انجام و نتيجه اعام شود. نبايد اينطور باشد که بازبيني 
صحنه ها ۵ دقيقه طول بکشد چون از جذابيت بازي کاسته مي شود و وقت اضافه زيادي 
شکل مي گيرد.رئيس فدراسيون فوتبال درباره هزينه احتمالي اين سيستم، گفت: دقيقا 
حساب نکرده ام. آنچه که من مي دانم و دستورش را داده ام اين است که وارد اين ماجرا 

شويم و مجوز ازم را بگيريم. استفاده از سيستم وار با ميزبان است.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت تعاوني 

 مسكن سردفتران و دفترياران تهران
 )نوبت دوم( به شماره ثبت 18174 و 

شناسه ملي 010100625844
بدينوسيلهازکليهاعضايمحترمشرکتتعاونيمسكندعوتميشودتا
درجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتدومکهدرساعت
15)پانزده(روزچهارشنبه1397/10/19درمحلسالناجتماعاتکانون
سردفترانودفتريارانواقعدرخيابانشهيدمطهري،روبرويخيابان

سنائيحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخاباعضايهياتمديرهشرکت
2-تعيينميزانحقالزحمههياتمديره

تاريخانتشار:97/9/27
خت:97/9/27

 آگهي دعوت مجمع عمومي
  عادي ساانه مجتمع راه هدايت 

به شماره ثبت 30
بدينوسيلهازکليهاعضايمحترمهياتامنايمجتمعراههدايتدعوت
تادرجلسهمجمععموميعاديساانهکهروزجمعهمورخ ميگردد
1397/10/07ساعت15درمحلاصليموسسهواقعدرشهرستانزاهدان،
بلوارجانبازان،20متريهدايت،کوچهميان10،دبيرستانراههدايت

برگزارميگردد،حضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-استماعگزارشهياتمديرهوبازرسقانوني
2-تصويبعملكردوحسابهايماليتا1397/6/31

3-تكميلوانتخاباعضايهياتامنا
4-انتخاباعضايهياتمديرهوانتخاببازرسقانوني

5-انتخابروزنامهکثيراانتشار
6-هرموضوعديگريکهتصميمگيرينسبتبهآندرصاحيتمجمع

عموميعاديميباشد.
تاريخانتشار:97/9/27

خت:97/9/27

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساانه
موسسه فرهنگي علوي به شماره ثبت 

384
بدينوسيلهازکليهاعضايمحترمهياتامنايموسسهفرهنگيعلوي
دعوتميگرددتادرجلسهمجمععموميعاديساانهکهروزجمعه
مورخ1397/10/07ساعت17:30درمحلدبيرستانعلويواقعدرتهران،
خيابانفخرآباد)شهيدمشكي(،پاك104برگزارميگردد،حضوربههم

رسانند.
دستورجلسه:

1-قرائتگزارشبازرسقانوني،استماعگزارشهياتمديره،تصويب
عملكردوحسابهايسالماليمنتهيبه1397/6/31

2-تكميلوانتخاباعضايهياتامنا
3-انتخاباعضايهياتمديرهوبازرسقانوني

4-انتخابروزنامهکثيراانتشار
5-هرموضوعديگريکهتصميمگيرينسبتبهآندرصاحيتمجمع

عموميعاديميباشد.
تاريخانتشار:97/9/27

خت:97/9/27

هيات مديره شركت تعاوني مسكن سردفتران 
و دفترياران تهران

هيات مديره موسسه هيات مديره مجتمع

جوادقراب:
واگذاري استقال و پرسپوليس به سود دولت است

ستاره اسبق تيم ملي و استقال پيگيري نتيجه بخش 
سلطاني فربراي واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقال 
را به بخش خصوصي حرکتي فوق العاده دانست که 
موجب رضايت و خشنودي مردم وپيشکسوتان فوتبال 

را به وجود آورده است.
جواد قراب،  خصوصي سازي و واگذاري اين دو تيم 
به بخش خصوصي را آرزوي ديرينه پيشکسوتان و 
آرزو  ها  سال  اظهارداشت:  و  کرد  عنوان  هواداران 
مي کرديم که اين اتفاق رخ دهد و اکنون پيگيري  
وزير ورزش نتيجه بخش بوده و هيئت دولت نيزاين 
واگذاري را تصويب کرده است تا با تحقق اين مهم 
بهترين شرايط براي فعاليت دوتيم به وجود آيد.عضو 
سابق هيئت مديره استقال توانمندي پيشکسوتان 
و هواداران واقعي را براي دراختيار گرفتن دو باشگاه 
بزرگ پايتخت مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: 
اکنون با توجه به شرايطي که وجود دارد پيشکسوتان 
دو باشگاه هم مي توانند با تحقق موارد قانوني و رعايت 
برخي الزامات براي در اختيار گرفتن پرسپوليس و 
استقال اقدام کنند و قطعا توانمندي مديريتي براي 
اداره صحيح، اصولي و فرهنگي در بين پيشکسوتان 

وجود دارد و اميدوارم بعد از کارشناسي هايي که در 
فرايند واگذاري صورت مي گيرد، اين مهم صورت 
گيرد و شک نکنيد پيشکسوتان که باشگاه ها را در 
اختيار بگيرند مي توانند برنامه ريزي هاي ازم را 
براي خودکفايي اقتصادي به مرحله عمل برسانند و 
به آرزوي ديرينه هواداران پايان دهند و شرايطي را 
رقم بزنند که بنگاه هاي اقتصادي وحتي هواداراني 
که توانايي حمايت مالي دارند درقالب برنامه اقتصادي 

مشخص شرايط مثبتي را براي فعاليت هاي وسيع 
و گسترده پرسپوليس واستقال فراهم کنند. قراب 
خصوصي سازي دو باشگاه را به سود دولت و مردم 
دانست و توضيح داد: واگذاري اين دو باشگاه باعث 
خواهد شد که بار رواني و مالي دولت در خصوص 
اداره آنها ازبين رود وازهمه مهمتربه سود مردم است 
و مي تواند بدون کمک دولت رونق اقتصادي را دراين 
دو باشگاه شاهد باشيم که درنهايت به سود منفعت 

ملي خواهد بود. پيشکسوت فوتبال بارديگر توانمندي 
پيشکسوتان را براي واگذاري پرسپوليس و استقال به 
آنها مورد تاکيد قرار داد و تصريح کرد: قطعا تحقق اين 
مهم از بعد فني تا زير ساختي موجب اتفاقات مثبتي 
خواهد شد به طوري که ديگر انعقاد قراردادهاي کان 
 براي به خدمت گرفتن بازيکنان خارجي بي کيفيت 
وقتي  وهواداران  بازيکنان  قطعا  يا  دهد  نمي  رخ 
پيشکسوتان را صاحب باشگاه مي بينند درواقع آنجا 
را خانه خود حس کرده وارتباط صميمي و بهتري 
بين بازيکنان و کادر فني و هواداران به وجود مي آيد. 
وي در پايان پيرامون قطع همکاري با هيئت مديره 
باشگاه استقال گفت: آنچه مسلم است شخصا تابع 
قانون هستم و به هيچ وجه حرکت برخاف مدارقانون 
را به مصلحت منافع کشور نمي دانم بنابراين برحسب 
وظيفه ملي و بدون توجه به اينکه آيا ديگران هم که 
مشمول اين قانون مي شوند استعفا داده اند يا نه 
استعفاي خود را تقديم کردم اما واقعيت اين است که 
از لحاظ اداري ارتباط من با استقال قطع شده ولي 
همچنان عاشق استقال ودلسوز اين تيم و هواداران 

باقي خواهم ماند.

گوناگون

نكته

خبر

عکس يادگاري ممنوع!
سفرتيم ملي به قطراين بار بدون وعده هاي دهان  پُرکن و درحالي که حضور 
نمايندگان رسانه چشمگير بود صورت گرفت اما هرچه چشم چشم کرديم خبري 
ازمسئوان نبود.هنوز فراموش نکرده ايم که بعد از ۲ دوره گذشته مسابقات جام 
جهاني مسئوان براي حضور درعکس هاي يادگاري چگونه درفرودگاه حاضر 
مي شدند و وعده هاي دهان پُرکن به ملي پوشان مي دادند.درست همين چند ماه 
پيش بود که استقبال 4 هزار نفره درفرودگاه توسط مردم از ملي پوشان صورت 
گرفت و مسئوان هم تحت تاثير همين استقبال و شوروهياهوي مردمي روي موج 
آنها سوارشده واعام کردند همه گونه همکاري را با تيم ملي انجام مي دهند اما 
دراين چند ماه اخير با وجود اعتراضات گسترده ملي پوشان وکادر فني تيم ملي 
در سوت و کورتمرين برگزار کرد به قولي تنها راهي مسابقات جام ملت ها شد.بد 
نيست خطاب به مسئوان ورزش به خصوص وزارتي هاي عزيز بگوييم حاا که 
تيم ملي در تنهايي وغربت و فقط با استقبال خبرنگاران رسانه هاي گروهي به جام 
ملت ها اعزام شده شما نيز حق نداريد درصورت موفقيت هاي احتمالي درعکس هاي 
يادگاري ونمادين برگشت تيم ملي به ايران حاضر باشيد! بدون شک اين بارهم 
خبرنگاران هستند که حق دارند درمراسم بدرقه ملي پوشان حضور پيدا کنند که 

بدون شک آنها بودند که درهر شرايطي تيم ملي را تنها نگذاشتند.

 بني تميم: به مربيان کشتي اعتقاد دارم
 سرپرست فدراسيون کشتي گفت: وزارت ورزش با توجه به اينکه متولي ورزش 
است تا اان نشان داده که جانبداري خاصي ازکسي انجام نداده ودرنهايت اين 
 اعضاي مجمع فدراسيون هستند که رئيس آينده را انتخاب خواهند کرد. بني تميم 
در مورد انتخاب محمد بنا وغامرضا محمدي به عنوان سرمربيان تيم هاي ملي 
کشتي فرنگي و آزاد گفت: هيچگونه فشاري ازهيچ شخصي براي معرفي اين 
افراد وجود نداشته و با مشورتي که با اهالي کشتي داشتيم اين دو نفررا انتخاب 
کردم.وي افزود: به توانايي اين دو اعتقاد دارم ومطمئن هستم اگر شخصي به 
غيرازبنده چه به عنوان سرپرست  يا رئيس فدراسيون بيايد، به طورقطع گزينه 

سرمربيگري تيم هاي ملي  اين دو نفرخواهند بود.

دژاگه:  به دنبال قهرماني هستيم
 اشکان دژاگه گفت: تيم ملي 4۵ سال است قهرمان نشده و ما تاش مي کنيم 
تا بار ديگر قهرماني را براي ايران به ارمغان بياوريم. وي گفت: بدون شک بعد از 
جام جهاني وعملکرد خوب تيم ملي و بازيکنان همه روي ما به عنوان يک تيم 
قدرتمند حساب مي کنند ما به دنبال اين هستيم که بازي خوبي انجام دهيم و 
هواداران را خوشحال کنيم. هافبک تيم ملي عنوان کرد: رقيبان ما درجام ملت ها 
مشخص هستند، ژاپن، استراليا وکره جنوبي براي کسب قهرماني مي آيند، ما هم 

تيم مان بسيار قوي است ودراين سال ها نشان داديم قدرتمند هستيم. 

کعبي مربي سپيدرود شد
بازيکن سابق سپيدرود با خداحافظي ازدنياي فوتبال به کادر فني پيوست.
حسين کعبي  حاا وارد دنياي جديدي شده که با استفاده از تجارب 

باايش همچنان کمک حال تيم محبوب خود خواهد بود. 

ميورا به تهران مي آيد
مربي ژاپني دوچرخه سواري کوهستان قراراست براي انجام مذاکرات به تهران 
بيايد. ميورا که سابقه هدايت تيم ملي کشورمان را در سال ۲00۵ درکارنامه 

دارد به عنوان مربي تيم استقامت و پايه هاي ژاپن فعاليت داشته است.

پرسپوليس تمرين مي کند
بازيکنان پرسپوليس ازامروز تمرينات خود را ازسر مي گيرند. عرب سرپرست باشگاه 
پرسپوليس پس از جلسه با حسيني کاپيتان به وي اعام کرد ديگراجازه اعتصاب 

تمرين را به بازيکنان نمي دهد وبازيکنان بايد درهر شرايطي تمرين کنند. 

استيلي:
تيم اميد محک خواهد خورد

 استيلي مديرتيم اميد گفت: حضوردرتورنمنت قطر برنامه بعدي تيم اميد است 
و مقابل نماينده کشور ميزبان، کويت و احتماا چين به ميدان خواهيم رفت. 
تيم اميد براي آمادگي درمرحله مقدماتي بازي هاي المپيک دورجديد اردوي 
خود را درکيش آغازکرد وقراراست روزهاي ۲7 و30 آذردر ديدار تدارکاتي 
برابر تيم اميد سوريه به ميدان برود.بازي هاي مرحله مقدماتي براي صعود 
به المپيک نيز فروردين ماه به ميزباني ايران برگزارمي شود و تيم فوتبال 

اميد درگروه سوم به مصاف عراق، يمن وترکمنستان خواهد رفت.

 انتقاد از آقاي خاص فوتبال
 کاسياس اسطوره تيم رئال مادريد و اسپانيا بعد از شکست منچستريونايتد 
مقابل ليورپول دراظهاراتي طعنه آميزازمورينيو انتقاد کرد.رابطه کاسياس و 
مورينيو در دوران حضورآن دو در رئال مادريد به سردي گراييد و مورينيو 
کاسياس را ازدروازه باني کنارگذاشت.منچستريونايتد با اين شکست درفاصله 

۱۱ امتيازي چهار تيم صدر جدول ليگ برتر انگليس قرارگرفت.

 هشدار پله به ستاره فوتبال
اسطوره فوتبال برزيل به نيمارهشدارداد که حواشي زندگي حرفه اي و 
شخصي اش از جمله تمارض ها و شيرجه هايش را کاهش دهد تا به شانس 
خود براي تبديل شدن به بهترين بازيکن دنيا لطمه نزند.پله گفت:هميشه 

گفته ام که نيمار بازيکن بزرگي خواهد شد .

تقدير رسن از همبازيانش
ازهمبازيانم  گفت:  پرسپوليس  تيم  عراقي  ملي پوش  بازيکن  بشاررسن 
درتيم ملي ، تيم پرسپوليس وهمچنين مدير برنامه هايم تشکر مي کنم و 

با کمک آنها بهترين بازيکن سال عراق شدم. 

مسي  با 13 گل در صدر
 مسي در ديداربارسلونا ولوانته دوباره نشان داد که فرازميني است. ستاره 
آرژانتيني در پيروزي ۵ بر صفر تيمشان توانست هت تريک کند ودوپاس 

گل بدهد.مسي با ۱3 گل در صدر برترين گلزنان قرار دارد.

آگهيتغييراتشرکتحملونقلبينالملليونمايندگيکشتيراني
پايانهترابرتهرانبامسئوليتمحدودبهشمارهثبت139046و
شناسهملي10101821148بهاستنادصورتجلسههيئتمديره
مورخ1395/06/07ومجوزشماره11/22229مورخ95/6/28
ادارهکلراهداريوحملونقلجادهاياستانتهرانومجوز
و بنادر سازمان 95/6/17 مورخ 95 / ص / 20781 شماره
دريانورديتصميماتذيلاتخاذشد:-اميرصارميتبريزيبه
شمارهملي0057185832بهسمتمديرعامل)خارجازشرکا
وخارجازاعضايهيئتمديره(برايمدتنامحدودانتخاب
گرديدند.-کليهاوراقواسنادبهاداروتعهدآورشرکتاز
و اوراق و اسامي عقود قراردادها بروات سفته چک قبيل
ضمانتنامههايبانكيباامضامتفقمديرعاملويكيازاعضا
هيئتمديرهودرغيابمديرعاملباامضادونفرازاعضاهيئت
مديرهمتفقاهمراهبامهرشرکتمعتبرميباشد.سازمانثبت
اسنادواماكکشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاري

تهران)319424(

آگهيتغييراتشرکتآذرفناورانپيمانمهرشرکتسهاميخاصبه
شمارهثبت514453وشناسهملي14007029085بهاستنادصورتجلسه
مجمععموميفوقالعادهمورخ1397/06/24تصميماتذيلاتخاذشد
:-شرکتمذکوردرتاريخفوقمنحلاعامگرديدوآقايميرزاقديمي
چنارلقبهکدملي1639579028بهسمتمديرتصفيهانتخابگرديد.
نشانيمحلتصفيهاستانتهران-شهركقدس-خفرحزادي-کوچهدهم
پاك13کدپستي1467753641ميباشد.سازمانثبتاسنادواماك

کشورادارهثبتشرکتهاوموسساتغيرتجاريتهران)319422(

آگهيتغييرمحلشرکتمهرويانآسانبرهمامبامسئوليتمحدودبهشماره
ثبت1011وشناسهملي10320344892بهاستنادصورتجلسهمجمععمومي
فوقالعادهمورخ1396/07/15تصميماتذيلاتخاذشد:آدرسشرکتاز
محلقبليبهادرسجديد-پرديس-خيابانابعلي-خيابانسياهسنگ-نبش
دانش2-پاك3-کدپستي1653158098تغييريافتومادهمربوطهدر
اساسنامهبشرحفوقاصاحگرديد.حجتالهقليتبارسرپرستادارهثبت
شرکتهاوموسساتغيرتجاريشهرستانهاياستانتهرانسازمانثبت
اسنادواماكکشورادارهکلثبتاسنادواماكاستانتهرانمرجعثبت

شرکتهاوموسساتغيرتجاريپرديس)319420(

آگهيتغييراتشرکتزنبقطائيايرانيانسهاميخاصبهشمارهثبت
مجمع صورتجلسه استناد به 10103301074 ملي شناسه و 293607
-: اتخاذشد ذيل مورخ1397/06/18تصميمات العاده فوق عمومي
مازندران-شهرستانجويبار-بخشگيل استان به: آدرسشرکت
خوران-دهستانچپكرود-روستاشهركصنعتيجويبار-خياباناله
شرقي-بنبستنسترن-پاك0سمومکشاورزي-طبقههمكف-کد
پستي4776173488تغييريافتومادهمربوطهدراساسنامهاصاح
گرديد.سازمانثبتاسنادواماكکشورادارهثبتشرکتهاوموسسات

غيرتجاريتهران)319421(

آگهيتغييراتشرکتورجدارودرمانشرکتسهاميخاصبه
شمارهثبت469482وشناسهملي14004788075بهاستناد
صورتجلسهمجمععموميفوقالعادهمورخ1395/12/09
تصميماتذيلاتخاذشد:تعداداعضاءهيأتمديرهاز5نفر
اصاح اساسنامه در مربوطه ماده و يافت نفرکاهش به4
گرديد.سازمانثبتاسنادواماكکشورادارهثبتشرکت

هاوموسساتغيرتجاريتهران)319419(
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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.

اهداي 
خون

اهداي
زندگي
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شمارههايتماس
66921112-66921113-66921114-66921115

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصصدرحملمبلمانواثاثيهمنزلوکاايتجاري

واداريبابستهبنديوبيمهدرشهروشهرستان
با كارگران ورزيده 

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

تورلحظهآخرتورلحظهآخر مجري مستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

استانبول-آانيا-سواحلمديترانه-توراروپا
گرجستان-مالزي-سنگاپور-امارات

ارمنستان-جنوبشرقآسيا-پوکت-آنكارا
ويزاشنگن-ويزاکانادا

زميني-هوايي

)فروشتورهاينوروزيآغازشد(مرداسگشت88773310

97
/9

/2
0-

105
ت

خ

 وكالت 
تخصص ماست

موسسه حقوقي مريم اسماعيلي
مشاوره و وكالت در دعاوي حقوقي، كيفري، خانواده

طاق، مهريه، نفقه، چك، سفته
مواد مخدر، ملكي، تخليه

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593815
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خ فروش
2دستگاهبيلمكانيكيهيوندا
سالساخت2015مدلSHو

R220L30
3دستگاهغلتکسالساخت89

H30P10030مدل
09109424363
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اعزام پرستار خ
شبانه روزي

دراسرعوقت
جهتنگهداريسالمندوکودك

77745907
09124472238
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شركت مهندسي گازرساني
شعلهبيهقثبت99341

اجرايپروژههايگازرسانيو
آتشنشاني)مسكوني،تجاري،صنعتي(

باتاييديهسازماننظام
مهندسيورتبهيکاتحاديه

تاسيساتمكانيكي
مشاورهرايگان-تهيهنقشه

فهيمي09121939167
09195017066



رئيس دانشگاه علم وصنعت:
آماده پرتاب سومين ماهواره علم وصنعت هستيم

رئيس دانشگاه علم وصنعت از آماده شدن سومين ماهواره 
اين دانشگاه خبر داد و گفت: در صورتي که مقدمات ازم 
فراهم شود اين ماهواره به زودي پرتاب خواهد شد.به 
گزارش ايسنا،  دکتر ذاکري در مراسم تقدير از پژوهشگران 
 برتر دانشگاه علم وصنعت که  با حضور وزراي کار و 
راه و شهرسازي در مجتمع امام خميني)ره( اين دانشگاه 
برگزار شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر ۳۶ مرکز 
تحقيقاتي پژوهشکده ومراکز پژوهشي، ۴۴۰ عضو هئيت 
علمي که ۱۷ نفر از آن جزء يک درصد دانشمندان برتر 
دنيا در رنکينگ هاي بين المللي پذيرفته شدند در دانشگاه 
علم وصنعت حضور دارند. در واقع اين دانشگاه عاوه  
بر پرديس مرکزي چهار پرديس ديگر در نور، دماوند، 
چابهار وکيش دارد که پرديس کيش اين دانشگاه در 
شرف احداث است.وي در ادامه دانشگاه علم وصنعت 
 را جزو سه دانشگاه صنعتي کشور در رنکينگ هاي 

بين المللي توصيف کرد و گفت: در اين رده بندي ها 
جايگاه دانشگاه در رتبه هاي اول تا سوم برتر صنعتي 
کشور قرار مي گيرد. ضمن اينکه حدود ۱۴ هزار دانشجوي 
مشغول به تحصيل داريم که ۱۸۰۰ نفر اين دانشجويان 
در مقطع دکتراي تحصيل مي کنند و به طور کلي ۷۰ 
درصد ظرفيت ها به دانشجويان تحصيات تکميلي 

اختصاص يافته است.

وزير علوم گفت: جايگاه علمي ايران با وجود عدم 
امکانات نسبت به ساير کشورها در بين کشورهاي 
صاحبنام است . ارزيابي هاي بين المللي توسط نهادهاي 
بين المللي است و قطعا واقعيت هايي است که مجبور 
منصور  فارس،  گزارش   آن هستند.به  اعتراف  به 
غامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم 
تجليل از برگزيدگان بيست و سومين المپياد علمي 

دانشجويي کشور با بيان اينکه اين روزها بازار علم 
و فناوري رونق دارد و نمايشگاه ها و نشست ها و 
جشنواره ها در دهه آخر آذرماه نشان دهنده تعلق 
اين ماه به علم و دانش است، گفت: خوشبختانه ما 
در جمهوري اسامي ايران حرف خوب براي گفتن 
در حوزه علم زياد داريم و همه اينها از اساتيد و 
پژوهشگران  ما است.وي افزود: جايگاه علمي ما با 
وجود عدم امکانات نسبت به ساير کشورها در بين 
کشورهاي صاحب نام است . ارزيابي هاي بين المللي 
توسط نهادهاي بين المللي است و قطعا واقعيت هايي 
است که مجبور به اعتراف آن هستند.رتبه شانزدهم 
توليد علم ما دو نتيجه ساده را به همراه دارد و آن 
اينکه مراکز علمي ما در لبه هاي علم دنيا حرکت 
مي کنند و اساتيد ما نامشان معموا در بين يک 

درصد اساتيد برتر تاثيرگذار دنياست.

وزير علوم: 
نهادهاي علمي دنيا چاره اي جز اعتراف به قدرت علمي ايران ندارند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نگاهش عبرت آموختن.
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وزير آموزش و پرورش بار ديگر بر رويکرد خود مبني بر مقابله با سوءاستفاده 
موسسات کنکوري تاکيد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزير آموزش و پرورش درصفحه توئيتر خود خطاب 
به موسسات کنکور نوشت تا زماني که او وزير آموزش و پرورش باشد اجازه 
سوءاستفاده موسسات کنکوري را نمي دهد.سيد محمد بطحايي در صفحه 

توئيتر خود نوشت: »برخي از موسسات از راه اضطراب آفريني و فشار بر 
دانش آموزان ارتزاق مي کنند و مي خواهند سياست هاي وزارت آموزش و 
پرورش را مطابق با خواسته هايشان تغيير دهند، پول و قدرت زيادي هم 
دارند.تا زماني که من مسئوليت خدمتگزاري در اين وزارتخانه را دارم اجازه 

نمي دهم چنين اتفاقي بيفتد.«

وزير آموزش و پرورش:

 اجازه سوءاستفاده 
موسسات كنكور را نمي دهم

ايرنا/مائده سیدي

  آخرين روزهای پاييز 
در گيان 

پاییز، روزهای  آخرین  به  شدن  نزدیک  با    
 زیبایی های طبیعت در گیان بیش از پیش چشم ها را

می نوازد.

يادداشت

خبر

 فرزندان مان را به تبعيد مرگ نفرستيم
افسانه پليس پايه 

رفتار نابهنجاري که فرد از خود در روابط اجتماعي اش بروز مي دهد، غالبا 
نتيجه رشد و تربيت نادرست است. 

افراد مختلف سطح فرهنگ و شخصيت خود را در چگونگي رفتارشان هنگام 
برآشفته شدن، آشکار مي سازند.

نشانه اعتراضي  هنجارشکني هايي که فرد از خود بروز مي دهد، معمواً 
است که به شرايط و موقعيت خود دارد. در آن هنگام که از پس تغيير آن 
موقعيت بر نمي آيد و کودکاني که در محيط خانواده شاهد خشونت بين 
والدين هستند، خشم فرو خورده خود و آنچه که آموختند را در اجتماع 

خرج خواهند کرد. 
 امروزه با توجه به فشار اقتصادي که روي اقشار مختلف اجتماع وجود دارد
بيش از پيش شاهد بروز خشونت در روابط اجتماعي و خانوادگي هستيم. 
 خشونتي که از درگيري هاي لفظي گرفته تا حرمت شکني ها و دست به گريبان

شدن ها و... امتداد يافته اند. 
خشونتي که از واماندگي مردماني از طبقات مختلف جامعه، در امور جاري 

زندگي برمي خيزد. 
 اما در اين نوشته نمي خواهم از داستان هاي بيشماري بگويم که درگيري هاي
معمولي، پرونده هايي جنايي را به دنبال داشته اند. مي توانم از درگيري 
بين دو راننده خسته از دويدن هاي بي ثمر بگويم که منجر به قتل و يتيم 
شدن فرزندان يکي از طرفين دعوا شد و همسر داغدارش نمي تواند که به 
اشک هاي مادر قاتل رحم کند و قلب سوزان خود و فرزندانش را ناديده 

گيرد و رضايت دهد... 
اما از انبوه اين داستان هاي تلخ که تبديل به پرونده هاي باز و مختومه 

بسياري گشته اند، مي گذرم تا به اين برسم که بگويم: 
مي توانيم که با لبخندي بگذريم از تلخي ها و فحاشي ها و... 

مي توانيم که در ترويج خشونت شريک نباشيم. که اين خشونت از دل 
جامعه و بين بزرگساان به خانواده و حريم امن کودکان مان راه نيابد. 
خواهد  پايين  اي،  گونه  بر  کشيده  زدن  براي  رود  مي  باا  که  دستي 
با درد، حکم خود  انتظاري سخت، توام  آمد براي زدن دستبند و در 

را خواهد گرفت.
پس دستي را که براي زدن کشيده باا مي بريم، براي دست دادن پايين 

آوريم و با لبخندي به خشونت و تبعاتش ] نه[ بگوييم.
که اگر مشکات مان در آرامش، با هوشمندي و کار بي وقفه حل نشوند، 
آيا با خشونت  حل خواهند شد يا که درگير تبعات خشونت هم خواهيم 

شد و بر انبوه مشکات مان خواهيم افزود؟ 
خشونت را از جامعه به محيط خانه نبريم و در خانواده هم به گونه اي رفتار 
نکنيم که فرزندان مان را با خشونت آشنا کنيم. مباد که کودکان امروزمان، 
نوجوانان بزهکار آينده اي نزديک باشند که قطعا گرفتن حکم قصاص براي 
نوجواني که بايد تا رسيدن به سن قانوني منتظر اجراي حکم اعدامش باشد، 
سزاوار فرزندان نازنين ما نيست... فرزندانمان را به تبعيد مرگ نفرستيم و 

نافي تاثير رفتارمان در شکل گيري شخصيت فرزندانمان نباشيم!  

30 آذر، آخرين فرصت ارسال آثار طراحي 
شخصيت جشنواره بازي هاي ويدئويي ايران 

پايان آذر آخرين فرصت ارسال آثار به مسابقه »طراحي شخصيت 
اصلي جشنواره بازي هاي ويديوئي ايران« است.به گزارش روابط 
عمومي بنياد ملي بازي هاي رايانه اي، هم زمان با تغيير نام جشنواره به 
»جشنواره بازي هاي ويديوئي ايران«، کاراکتر اين جشنواره نيز تغيير 
خواهد کرد. براي اين منظور مدتي پيش فراخواني عمومي در قالب 
مسابقه طراحي کاراکتر منتشر شد تا طراحان سراسر کشور بتوانند 
طرح هاي پيشنهادي خود را ارسال کنند و از بين آن ها بهترين اثر 
در صورتي که تمام شاخص هاي مد نظر را داشته باشد به عنوان 

کاراکتر جشنواره بازي هاي ويديوئي ايران انتخاب شود.
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آگهي مزایده عمومي 
 نوبت اول

سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي مارد و صفادشت در نظر دارد به استناد مجوز صد و سي و يكمين جلسه هيات مديره 
سازمان به شماره 1204/س پ د/97 مورخ 97/7/2 امور مربوط به تفكيك از مبدا منطقه مارد و شرق آسياب را از طريق برگزاري 

مزايده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در مزايده:

1- برآورد كل مزايده 3/000/000/000 ريال
2- دارا بودن مجوز كار جهت امور خدماتي از اداره تعاون، كار و امور اجتماعي

3- سپرده شركت در مزايده به ميزان 150/000/000 ريال كه مي بايست همراه اسناد مزايده تحويل گردد.
4- كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفينامه معتبر جهت دريافت اسناد مزايده و كسب اطاعات 
بيشتر از تاريخ 97/09/27 لغايت 97/10/07 از ساعت 9 لغايت 12/30 به امور قراردادهاي سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي 
مارد و صفادشت مراجعه و از تاريخ 97/10/04 لغايت 97/10/15 ساعت 13 پيشنهادهاي خود را تحويل سازمان مديريت پسماند 

شهرداري هاي مارد و صفادشت نمايند. زمان گشايش پيشنهادها روز يكشنبه مورخ 97/10/16 ساعت 13/30 مي باشد.
5- هزينه آگهي و كارشناس به عهده برنده مزايده مي باشد.

6- متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد معرفينامه )به همراه كارت شناسايي ملي( و اصل فيش واريزي به مبلغ 1/000/000 
ريال به حساب شماره 0108733015009 سيبا بانك ملي به نام درآمد سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي مارد و صفادشت 

تحويل امور قراردادها نمايند.
7- سازمان در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

8- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/27
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/4

خ ش: 97/9/27

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت اول )یک مرحله اي( نوبت اول
 اجراي فاز سوم پارك رسالت و تفكیك آب شرب از فضاي سبز در محدوده پارك رسالت

 و بلوارهاي منتهي به آن و انتقال آب از سد حوضیان براساس )فهرست بها 97( از محل تملك
شهرداري الیگودرز در نظر دارد به استناد موافقتنامه شرح عملیات طرح هاي تملک دارایي هاي سرمایه اي به شماره 48504 مورخ 97/5/2 سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان لرستان پروژه مشروحه ذیل را به شركتهاي 

واجد شرایط واگذار نماید.
مشخصات پروژه:

شرایط مناقصه:
1- متقاضیان مي توانند همه روزه در وقت اداري از تاریخ نشر آگهي تا تاریخ 97/10/3 جهت خرید اسناد )نوبت اول( از طریق سامانه تداركات الكترونیک دولت اقدام نمایند.

2- شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پیشنهادهاي خود را باید در پاكات جداگانه، اك و مهرشده شامل تضمین شركت در مناقصه را در پاكت )الف(  و گواهي تایید صاحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري و 
قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ESH )صاحیت ایمني پیمانكاري( و لیست نیروهاي فني و لیست تجهیزات و ماشین آات مرتبط همراه با اسناد مالكیت در پاكت را در )پاكت 

ب( و پیشنهاد قیمت را در )پاكت ج( قرار دهند و در وقت قانوني ثبت سامانه تداركات الكترونیک دولت نمایند. درج شماره تلفن در اسناد الزامي مي باشد.
3- محل اعتبار این پروژه ها از محل منابع عمومي 123ل1502001سال 1397 )در صورت تخصیص پرداخت از محل اوراق و یا وجه نقد( شهرداري پیش بیني شده است.

4- شركت كنندگان در موضوع بند 2 مي بایست مجوزات ازم جهت حفر چاه و سایر امور مربوط به موضوع مناقصه از امور آب را داشته باشند و ضمیمه اسناد خود بارگذاري نمایند.
5- تضمین حسن انجام كار به میزان 10% از مبلغ كل قرارداد مي باشد.

6- متقاضیان مي بایست مبالغ تضمین شركت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكي، واریز و تهیه و آن را در در پاكت الف در سامانه تداركات بارگذاري نمایند.
7- مهلت نهایي قبول پیشنهادات از تاریخ درج آگهي تا پایان مهلت مقرر مطابق مواعد تعیین شده در سامانه تداركات الكترونیک دولت مي باشد.

8- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرایط و ناقص و پیشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و فاقد رسید خرید اسناد و سپرده هاي شركت در مناقصه كمتر از میزان مقرر و چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر 
داده نخواهد شد.

9- شهرداري در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دلیل باشد مختار است.
10- كلیه كسورات قانوني به عهده پیمانكار مي باشد.

11- برنده مناقصه مي بایست 10% از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمین انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واریز نماید.
12- برنده مناقصه مي بایست پس از اعام برنده شدن در سامانه تداركات در مهلت مقرر در سامانه نسبت به پذیرش برنده بودن اقدام و پس از آن ظرف مهلت 48ساعت جهت ارائه تضمین انجام تعهدات و تنظیم قرارداد 
و انجام سایر مراحل به امور قراردادها مراجعه نماید. در غیر این صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداري ضبط 

مي گردد. همین شرایط براي نفر سوم نیز اعمال خواهد شد.
13- مبلغ خرید اسناد مي بایست به حساب شماره 15790096/01 شهرداري نزد بانک ملت واریز گردد و اسناد از طریق سامانه تداركات خریداري  گردد.

14- شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداري مي باشد.
15- این آگهي از طریق سایت شهرداري الیگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir  و سامانه تداركات الكترونیک دولت قابل دسترسي مي باشد.

16- كلیه متقاضیان شركت در مناقصه مي توانند در تاریخ هاي مندرج در این آگهي و سامانه تداركات جهت اطاعات بیشتر به نشاني استان لرستان - شهرستان الیگودرز - امور قراردادها مراجعه و یا با شماره 066-43325962 
داخلي 220 تماس حاصل نمایند.

تاریخ انتشار: 97/9/27
خ ش: 97/9/27

آگهي شركت در مزایده عمومي )نوبت دوم(
واگذاري )اجاره( كلیه امور ترمینال مسافربري و كارواش شهرداري الیگودرز

شهرداري الیگودرز در نظر دارد به استناد مجوزات اخذ شده از شوراي محترم اسامي شهر الیگودرز و كمیته انطباق فرمانداري ترمینال مسافربري شهرداري را به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
مشخصات موضوع مزایده:

شرایط مزایده:
1- متقاضیان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 7 روز با احتساب روزهاي تعطیل پس از درج آگهي در روزنامه جهت خرید اسناد مزایده با در دست داشتن اصل مدارك به واحد امور قراردادهاي شهرداري الیگودرز 

مراجعه و اسناد مزایده را خریداري نمایند.
2- داشتن سوابق و مجوز دفاتر اتوبوسراني و میني بوسراني براي شركت در موضوع بند 1 مزایده الزامي است.

3- متقاضیان مي توانند در یک یا هر دو موضوع مزایده شركت نمایند.
4- شركت كنندگان در مزایده، اسناد مزایده و پیشنهادهاي خود را باید در پاكتهاي جداگانه، اك و مهر شده شامل تضمین شركت در مزایده را »پاكت الف« و گواهي تایید صاحیت معتبر و اساسنامه و رزومه كاري )اشخاص 
حقوقي( و مدارك كامل شناسایي )اشخاص حقیقي( و قراردادهاي مربوطه مرتبط با موضوع مزایده در صورت وجود را در پاكت »ب« و پیشنهاد قیمت در »پاكت ج« قرار دهند و هر سه پاكت را در یک پاكت قرار داده و در 

وقت قانوني ثبت دبیرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي شهرداري تحویل نمایند.
5- متقاضیان مي بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شركت در مزایده را به یكي از صورت هاي زیر:

1( چک تضمین شده بانكي
2( ضمانتنامه بانكي، واریز و رسید آن را ضمیمه مدارك ارائه شده نمایند.

6- مهلت نهایي قبول پیشنهادات از تاریخ درج آگهي تا 3 روز كاري پس از پایان مهلت خرید این آگهي میباشد.
7- به پیشنهاد مخدوش، مبهم، داراي شرایط، ناقص، پیشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و یا سپرده هاي كمتر از میزان مقرر و چک شخصي و نظایر آن ترتیب داده نخواهد شد.

8- شهرداري در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دلیل باشد مختار است.
9- كلیه كسورات قانوني به عهده  مستاجر میباشد.

10- هزینه چاپ آگهي روزنامه در تمامي مراحل بعهده برنده مزایده میباشد.
11- برنده مزایده مي بایست تضمین انجام تعهدات را طبق شرایط اعامي درشرایط خصوصي و این آگهي قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واریز نماید. عاوه بر آن در صورت نیاز تضمینات دیگري نیز اخذ 

خواهد گردید.
12- مبلغ خرید اسناد مي بایست به حساب شماره 0108160079001 شهرداري نزد بانک ملي واریز گردد و پس از به رویت رساندن رسید خرید اسناد به امور قراردادها متقاضیان نسبت به خرید اسناد مزایده از شهرداري 

اقدام نمایند.
13- شركت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول تمامي شرایط و تكالیف شهرداري مي باشد.

14- برنده مزایده مي بایست ظرف مدت 3 روز پس از اعام به واحد امور قراردادها جهت تنظیم قرارداد مراجعه نماید. در غیر اینصورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد میگردد. در صورت 
عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده آن نیز به نفع شهرداري ضبط میگردد. همین شرایط براي نفر سوم نیز قابل اعمال میباشد

15- سایر شرایط طبق قرارداد منعقده  و شرایط خصوصي میباشد.
16- پرداخت كلیه هزینه ها اعم از عوارضات شهرداري و غیره به عهده برنده مزایده میباشد.

17- سایر شرایط خصوصي پس از خرید اسناد در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.
18- این آگهي از طریق سایت شهرداري الیگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir قابل دسترسي مي باشد.

19- كلیه متقاضیان شركت در مزایده مي توانند از تاریخ درج آگهي به مدت 7 روز كاري جهت دریافت اسناد و از تاریخ درج آگهي تا3 روز كاري پس از پایان مهلت خرید این آگهي جهت تحویل پیشنهاد به نشاني استان 
لرستان – شهرستان الیگودرز – امور قراردادها مراجعه نمایند.

تاریخ انتشار: 97/9/27
خ ش: 97/9/27

آگهي مزایده عمومي فروش ماشین آات فرسوده شهرداري الیگودرز )نوبت دوم(
شهرداري الیگودرز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 2/958 مورخ 96/11/10 و 6/294 مورخ 97/6/20 شوراي محترم اسامي شهر الیگودرز تعداد 2 دستگاه وسیله نقلیه فرسوده خود را برابر قیمت پایه ذیل الذكر به 

متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
مشخصات موضوع مزایده:

شرایط مزایده:
1- متقاضیان مي توانند همه روزه در وقت اداري به مدت 7 روز كاري پس از درج آگهي در روزنامه جهت خرید اسناد مزایده با در دست داشتن اصل گواهینامه تایید صاحیت معتبر شركت و یا اصل كارت ملي شخص حقیقي 

به واحد امور قراردادهاي شهرداري الیگودرز مراجعه نمایند.
2- شركت كنندگان در مزایده، اسناد مزایده و پیشنهادهاي خود را باید در پاكات جداگانه، اك و مهر شده شامل فیش واریزي سپرده شركت در مزایده خود را در )پاكت الف( گواهي تایید صاحیت معتبر و اساسنامه 
)اشخاص حقوقي( و اشخاص حقیقي مدارك كامل شناسایي را در )پاكت ب( و پیشنهاد قیمت را در )پاكت ج( قرار دهند و هر سه پاكت را در یک پاكت قرار داده و در وقت قانوني ثبت دبیرخانه شهرداري و به دفتر بازرسي 

شهرداري تحویل نمایند.
3- متقاضیان محترم جهت شركت در مزایده مي توانند از تاریخ درج آگهي به مدت 7 روز كاري در ساعات اداري پس از ارائه رسید خرید اسناد و دریافت اسناد با هماهنگي امور قراردادها به مسئول انبار و موتوري شهرداري 

مراجعه و پس از بازدید از وسایل مورد مزایده و آگاهي كامل از شرایط مزایده اسناد و مدارك خود را حسب موارد مندرج در آگهي و اسناد مزایده طبق بند 2 این آگهي تحویل نمایند.
4- مهلت نهایي قبول پیشنهادات از تاریخ درج  آگهي تا سه روز كاري پس از پایان مدت خرید آگهي نوبت دوم اعام خواهد شد.

5- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرایط و ناقص و مخدوش و نیز پیشنهاداتي كه كمتر از مبلغ پایه باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- كلیه كسورات قانوني به عهده برنده مزایده مي باشد.

7- اشخاص حقیقي و حقوقي مجاز به شركت در مزایده مي باشند.
8- شهرداري در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دلیل باشد مختار است.

9- هزینه چاپ آگهي و كارشناسي اولیه جهت تعیین قیمت پایه انجام شده به عهده برنده مزایده مي باشد.
10- برنده مزایده مي بایست ظرف مدت یک هفته  پس از اعام به واحد امور قراردادها و امور مالي جهت پرداخت مبلغ به  صورت نقدي و بارگیري و سایر مراحل قانوني مراجعه نماید در غیر اینصورت سپرده شركت در 

مزایده به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم منعقد میگردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم همین شرایط براي نفر سوم نیز قابل اعمال میباشد.
11- متقاضیان مي بایست همراه پیشنهاد قیمت خود مبالغ تضمین شركت در مزایده را به یكي از صورتهاي زیر 1- چک تضمین شده بانكي / 2- ضمانتنامه  بانكي، و یا واریز نقدي به حساب شماره  0106721682008 نزد 

بانک ملي واریز و رسید آن را ضمیمه  مدارك ارائه شده نمایند.
12-  مبلغ خرید اسناد مي بایست به حساب شماره 0108160079001 شهرداري نزد بانک ملي براي هر مورد به طور جداگانه واریز گردد و پس از به رویت رساندن رسید خرید اسناد به امور قراردادها متقاضیان نسبت به 

دریافت اسناد مزایده از شهرداري اقدام نمایند.
13-شركت در مزایده و دادن پیشنهاد دقیقا به منزله قبول شرایط و تكالیف شهرداري مي باشد.

14- كلیه عوارضات مربوط به  وسیله نقلیه مورد مزایده اعم از خافي- دارایي- محضر- نقل و انتقال – شهرداري و هزینه كارشناسي اولیه تعیین قیمت پایه و ارزش افزوده و – بعهده  برنده مزایده میباشد.
15- برنده مكلف است در زمان واریز وجوه مربوط به  قیمت خودرو و كارشناسي به حساب شهرداري مبلغ ارزش افزوده را نیز طبق محاسبات امور مالي به حساب شهرداري واریز نماید.

16- متقاضیان میتوانند در یک یا در هر دو مورد از موضوعات مزایده شركت نمایند.
17- این آگهي از طریق سایت شهرداري الیگودرز به آدرسwww.aligoudarzcity.ir     قابل دسترسي میباشد.

18- كلیه متقاضیان شركت در مزایده مي توانند از تاریخ درج آگهي به مدت 7 روز كاري جهت دریافت اسناد و از تاریخ درج آگهي تا سه روز كاري پس از پایان مدت خرید آگهي نوبت دوم جهت تحویل پیشنهاد به نشاني 
استان لرستان – شهرستان الیگودرز – امور قراردادها مراجعه نمایند.

19- متقاضیان میتوانند جهت اطاعات بیشتر به امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و یا با شماره تلفن  43325692- 066 داخلي 220 تماس حاصل فرمایند.
تاریخ انتشار: 97/9/27

خ ش: 97/9/27 بهرامعلي فتحي - مديرعامل سازمان مديريت پسماند

مبلغ سپرده شركت در مزایده مبلغ خرید اسناد - ریالقیمت پایه )ریال(رنگمدل سالشماره موتورشماره پاكمشخصات خودروردیف
- ریال

137/500/000650/0006/875/000سبز زیتوني10/01292758خرم آباد - 13378كامیون حمل گوشت1
27/500/0001/375/000سفید روغني411153821183182-914ج22وانت2

همايون ديناراني - شهردار الیگودرز

همايون ديناراني - شهردار الیگودرز همايون ديناراني - شهردار الیگودرز

میزان سپرده تضمین شركت در مزایده مبلغ پایه - یک سال - ریالمبلغ پایه - ماهیانه - ریالموضوع مزایدهردیف
)ریال(

مبلغ خرید اسناد 
)ریال(

70/000/000840/000/00042/000/000650/000واگذاري )اجاره( كلیه امور ترمینال مسافربري شهرداري الیگودرز1
15/000/000180/000/0009/000/000550/000واگذاري )اجاره( كارواش شهرداري واقع در ترمینال مسافربري2 رتبه مورد نیازمبلغ خرید اسناد - ریالمیزان سپرده - ریالمبلغ اولیه - ریالپروژهردیف

5 ابنیه6/001/056/191300/052/8101/900/000اجراي فاز سوم پارك رسالت از محل تملک دارایي هاي سرمایه  اي1
تفكیک آب شرب از فضاي سبز در محل محدوده پارك رسالت و بلوارهاي منتهي 2

به آن و انتقال آب از سد حوضیان به استخر پارك شهروند تا میدان رهبري
5 ابنیه و 5 تاسیسات و 6/999/999/800349/999/9901/900/000

كشاورزي )جداسازي آب(

سازمان مدیریت پسماند شهرداري هاي مارد و صفادشت

ره نماي طريق

خبر

  لقمه  حرام چه اثري روي ما و نسل 
ما مي گذارد؟

پيامبر اکرم )ص( فرمودند: » َمن أََکَل لُقَمَه 
لَم  َو  لَيلًَه  أَربَعِيَن  َصَاٌه  لَُه  تُقَبل  لَم  َحراٍم 
تُسَتَجب لَُه َدعَوٌه أَربَِعيَن َصَباحاً َو ُکُل لَحِم 
يُنِبُتُه الَحراُم َفالَناُر أَولَي بِِه َو إَِن اللُقَمَه الَواِحَدَه 
تُنِبُت اللَحَم«؛ سخن از عدم قبولي نماز در چهل 
شبانه روز و مستجاب نشدن دعا در چهل روز 
و گوشتي که با حرام برويد به آتش نزديک تر 

است، آمده است؛ ولي در اين حديث سخن از اثر آن در نسل هاي آينده 
به ميان نيامده است، اما در بعضي از احاديث دارد که کسي اگر مال 

يتيم بخورد در نسل وي اثر خواهد گذاشت.
  بنده چند وقتي است كه تصميم گرفته ام تمامي گناهان زبانم را تعطيل 
كنم. راه حل پيشنهادي بنده، تعيين يك دفترچه است كه اوا همه 
 گناهان را داخل آن يادداشت كنم و بعد براي آن ها چوب خط بگذارم
اگر چوب خطش پر شد، براي آن ها جريمه اي در نظر بگيريم؛ البته براي 
گناهاني كه ابتاي من به آن ها زياد است،  مانند دروغ، غيبت، تهمت، 

افتراء،  بهتان، و ... لطفاَ شما راهنمايي بيشتري بفرماييد.
تصميم شما تصميم بسيار خوبي است. تعيين دفترچه براي يادداشت 
هم بسيار خوب است، اما مسير صحيح تر اين گونه است که شما بايد 
اوا قصد کنيد که کا درباره کسي سخن نگوييد، زيرا اگر اين  گونه باشد 
که هر چه مي خواهيد بگوييد و در کنار آن بکوشيد که غيبت نکنيد 
يا تهمت نزنيد، لغزشتان زياد مي شود و گاه  به جايي مي رسد که ديگر 
نمي توان آن ها را جبران کرد، اما جريمه اي که انسان براي خودش قرار 
مي دهد از تعدادي صلوات تا روزه  مستحبي و پرداخت صدقه و ... بايد 
به قدري باشد که کمي دردآور باشد و انسان را تحت فشار قرار دهد. 
از هر جريمه اي مهمتر  اين است که آدم متعهد شود در مورد هر کسي 
صحبت کرد، حتما از خود او رضايت طلب کند و من فکر مي کنم اين، 

بهترين راه براي آن است که زبان آدم مودب شود.

بهداروند: 
مرتضي سرهنگي روزي را بدون 
دغدغه انقاب سپري نكرده است

نويسنده کتاب »زندان الرشيد« درباره شخصيت مرتضي سرهنگي گفت: مرتضي 
سرهنگي مرادش از کار در حوزه ادبيات و نشر کتاب، تحقق اهداف وااي خود و 
ايفاي نقشش در حوزه فرهنگي انقاب اسامي است.حجت ااسام بهداروند با 
بيان اينکه مرتضي سرهنگي روزي را بدون دغدغه انقاب سپري نکرده است، 
گفت: مرتضي سرهنگي براي کشف استعدادها و شناسايي افراد مستعد که 
نهفته هستند دست به سفر به سراسر ايران زد و توانست استعدادهاي بسيار 

خوبي را کشف کند. 


