
توهين وزير به يک خبرنگار
فروردين گذشته، وزير وقت راه و شهرسازي، در پاسخ به  سوال يک 
خبرنگار که در مورد مرجوعي بودن هواپيماي ايرباس تحويلي به 
ايران پرسيده بود، ابتدا در جلوي دوربين پاسخ دادکه» مرجوعي يعني 
چي، اين حرف ها عجيب است.« اما بافاصله پس از قطع دوربين 
شروع به اهانت به خبرنگار کرد. ميکروفون را از دست خبرنگار زن 
کشيد و با فرياد گفت:»شما از خبرنگاري سردرنمي آوريد. خبرنگار 
بايد يک جو عقل داشته باشد.« البته از اقبال بد او، تصاوير اين کار 
زشت، توسط عکاسان ثبت شد. البته آخوندي در زمينه توهين به 
شهروندان سابقه دار است. او پيش از اين هم در بازديد از فرودگاه، به 
خانمي که به گراني پارکينگ فرودگاه معترض بود، توهين کرده و با 

لحني تمسخر آميز گفته بود:»بايد بيشتر ازت پول بگيرن.«
 اهانت هاي وزير ميلياردر، از شهروندان گرفته تا فرماندار دولت 

براي قاضي زاده هاشمي، پرونده قطوري از توهين به مردم و مقامات 

ثبت شده است.او در جريان يک سفر، در يک جمع چند ده نفره، خطاب 
به فرماندار بدره گفت:»اگر گذاشتم يک روز ديگر سر کار بموني، 
بي شعور!« وزير بهداشت در جريان يک بازديد، خطاب به پيرمردي 
با تمسخر گفت: بااي فيزيوتراپي گله داشت،  از هزينه هاي   که 

»کاري نداره که خودت بمال«.
توهين نمايندگان به مردم!

نادر قاضي پور در سخناني در جمع هوادارانش؛ به زنان اهانت هايي 
کرد که قابل نوشتن نيست. او در شهريور 95 با خبرنگار روزنامه 
ايران درگير شد و به صورت او ضربه زد. حمداه کريمي، نماينده 
بيجار هم در مرداد 96، يک مامور پليس فرودگاه مهرآباد را که تنها 
به وظيفه اش عمل کرده بود، طوري مورد ضرب و شتم قرارداد که 
بيني مامور شکست. هردو خبرنگار هم به هيئت نظارت بر رفتار 

نمايندگان شکايت کردند، شکايتي که به جايي نرسيد.

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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رهبر معظم انقاب:

 نبايد  دنبال رياست 
بدويم

آيت اه جوادي آملي:
 اداره موفق کشور 
 با سفارش و توصيه
 محقق نمي شود

يادداشتيادداشت
چگونه گراني ها کليد مي خورد؟

غامرضا انبارلويي
تورم ناشي از کاهش ارزش پول ملي و گراني ناشي از تغيير برابري 
ريال در برابر ارزهاي خارجي سفره مردم را روزبه روز کوچک و 
اقام سبد معيشت خانوارها را به نسبت تهي کرده است. سهم 
گراني خدمات دولتي آب و برق و گاز و تلفن در اين تهي سازي 
اگر از گراني ديگر کااها بيشتر نباشد کمتر هم نيست. ماهانه 
براي حدود 20 ميليون مشترك اينگونه خدمات فيش از سوي 
شرکت هاي ارائه دهنده خدمات صادر مي شود آيا عناوين و ارقام 

وصولي از مردم اواً قانوني و ثانياً تقويم و تسجيل درستي دارد؟ چندي پيش شاهد بوديم 
که ديوان عدالت اداري با ابطال يک مصوبه  به دريافت و پرداخت هاي خاف قانون تحت 
عنوان آبونمان مندرج در فيش تلفن در شرکت مخابرات راي داد. آيا اين اتفاق خاف قانون 
فقط در اين شرکت افتاد؟ در فيش هاي ديگر شرکت هاي ارائه کننده خدمات چطور؟ مثًا 
آيا وجوهي که شرکت  ملي گاز از مصرف کنندگان دريافت مي دارد عنواناً قانوني و مبالغ آن 
تقويم و تسجيل مالي و محاسباتي درستي دارد؟ توجه به مراتب زير پاسخي است مستند 

و مستدل بر اين پرسش:
1- مصرف کننده اي در مقطع زماني 97/4/20 تا97/6/13 ) طبق تعريف شرکت فصل گرم 
محسوب مي شود( 14 متر مکعب گاز مصرف کرده و عناوين و ارقام فيش صادر و براي اين 

مصرف کننده  به شرح زير برايش في الواقع صورت حساب شده است.

2- سوال از مسئولين شرکت ملي گاز و مراجع نظارتي اعم از حسابرسي مستقل، بازرس 
قانوني سازمان تعزيرات حکومتي- ديوان محاسبات کشور اين است که ، آيا عناوين و ارقام 
با قوانيني موضوعه و محاسبات منتهي به وصول اين وجوه، مورد  چنين فيشي منطبق 

تأييد آنهاست؟
3- فراموش نکنيم اگر در اين فيش يا فيش هاي مشابه فقط 100 تومان از مشترك وجهي 
که عنوانش قانوني است، مبلغ آن اضافه  دريافت شود يا وجهي که هم عنوان و هم مبلغ 
آن غيرقانوني است از مردم دريافت شود با توجه به سيستم نرم افزاري محاسبات در تيراژ 
حدود 20 ميليون نفر کمتر يا بيشتر از مشترکين ميلياردها تومان دريافت و پرداخت اضافه  

را در اين  حوزه شاهد خواهيم بود.
4- در اين فيش گاز بها براي 14 مترمکعب مصرف گاز 17402 ريال محاسبه شده در صورتي 

که محاسبه صحيح آن به روش پلکاني مندرج و ظهر فيش به تقويم زير باشد. 
15134 = 1081× 14 مترمکعب

فلذا مبلغ  مابه التفاوت يعني مبلغ 2268 ريال در فيش از مشترك اضافه  دريافت شده است.
5- آيتم بعدي در فيش ماليات ارزش افزوده و عوارض شهرداري است. تجميع اين دو عنوان 
در يک سرفصل صورت حسابي به دليل آنکه ذينفع  ماليات به عنوان درآمد عمومي دستگاه 
دولتي سازمان امور مالياتي و ذينفع عوارض شهرداري به عنوان درآمد اختصاصي يک نهاد 

عمومي غيردولتي يکي نيستند صحيح  به نظر نمي رسد و تفکيک آنها الزامي است.
6- آيتم بعدي صورت حساب بيمه است. مبنا و مبلغ بيمه در قانون موضوعه با آنچه که در 
فيش آمده صحيح نيست. در قانون بودجه سال 97 کل کشور )1( و قانون الحاق برخي از 
مواد به قانون نظير بخشي از مقررات دولت )2( قانونگذار مقرر کرده از هر مشترك شهري 
مبلغ  2000 ريال بابت بيمه کسر و با شرکت هاي غيرتجاري براي جبران خسارات احتمالي 
آتش سوزي هزينه شود اما در فيش به جاي 2000 ريال 3616 ريال کسر شده يعني 1616 
ريال اضافه  دريافتي از مردم را در اين  آيتم شاهديم آيا مردم تکليف دارند آنچه را که مقنن 
گفته بپردازند؟ يا مجبورند آن مبلغي که شرکت گاز مي گويد پرداخت کنند؟ البته معلوم 

است که اگر نکنند گازشان قطع خواهد شد.
ادامه در صفحه 2

صنعت افسارگسيخته خودروسازي
احمدرضا هدايتي

اگرچه به رغم وعده هاي مسئولين محترم، قيمت 
دار در سال جاري چندبرابر مدت مشابه سال قبل 
افزايش يافت و با اين که مجدداً با کاهش مواجه شد، 
اما همچنان حدود سه برابر قيمت قبلي خود ثابت 
باقي مانده است، با اين حال اين وضعيت نمي تواند 
بهانه معقول و منطقي براي افزايش قيمت خودرو 

توسط خودروسازان کشور باشد.
چرا که اواً؛ قيمت خودروهاي ايراني با توجه به کيفيتي که دارند، 
تقريباَ از همان ابتدا بيش از ارزش واقعي قيمت گذاري شده است. 
ثانياً مسئولين خودروسازي کشور طي سال هاي گذشته با معرفي 
چند خودروي توليد داخل که از آنها به عنوان خودروي ملي نام برده 
مي شد، بارها اعام کرده بودند که خودروهاي مذکور کامًا بومي و 
توليد داخل است و در مورد ساير خودروها متناسب با نوع آن بين 

50 تا حدود 90 درصد به خودکفايي رسيده ايم.
عاوه براين؛ ايران از نظر تأمين مواد اوليه صنعت )مانند: فواد، 
متخصصين  و  خودکفاست  کامًا  اقام(  ساير  و  استيک  مس، 
اگر  که  کرده اند  اعام  بارها  نيز  قطعه سازان  و  مبتکرين  و 
قطعه اي  نوع  هر  قادرند  کنند،  حمايت  دولت  و  خودروسازان 

را در داخل توليدکنند.
البته گاهي اين گروه )قطعه سازان( نيز از موقعيت انحصاري خود 
براي افزايش قيمت ها سوءاستفاده کرده اند و متقابًا خودروسازان 
نيز علي رغم اينکه از مزيت پيش فروش خودرو هم بهره مند هستند، 
اغلب در پرداخت ديون خود به آنها تأخير مي کنند و از پرداخت 

بموقع طلب قطعه سازان اجتناب مي نمايند.
در واقع به اين ترتيب خودروسازان هم از مزيت پيش فروش سود 
پرداخت  براي  قطعه سازان  به  تحميلي  شرايط  از  هم  و  مي برند 
ديرهنگام هزينه قطعات خريداري شده منفعت مي برند، البته گاهي 
 مجبورند بخش ناچيزي از اين منفعت طلبي ها را نيز به مشتريان يا 

تأمين کنندگان خود پرداخت نمايند.
در هرحال مديران خودروسازي کشور يا خداي ناخواسته در گذشته در 
مورد خودکفايي و عدم وابستگي در توليد خودرو مرتکب دروغگويي 
شده اند يا هم اکنون براي کسب منفعت شخصي بيشتر )به عنوان 
مثال؛ از محل واردات( به اين صفت رذيله متوسل شده اند، که در 
صورت صحت هر کدام از اين دو وضعيت، مديران مربوط بايد برکنار 

و مجازات شوند.
کيسه  از  دولتي  مدير  يک  همانند  که  خودروسازي  حال؛  هر  در 
بيت المال حقوق مي گيرد، اواً تاش مي کند در هر شرايطي و با 
هر عملکردي، خود را از حداکثر حقوق و مزايا بهره مند سازد، ثانياً 
احتمااً همين منفعت طلبي سبب مي شود به خاطر منافع شخصي 
داخلي  توليدکنندگان  و  مبتکرين  براي  قطعات،  واردات  از  ناشي 
اهميت چنداني قائل نشود و از دانش و محصوات آنها استقبال 
نکند، ثالثاً به راحتي سفارش دوستان و بستگان و ساير مسئولين را 
براي جذب متخصص و غير متخصص در مجموعه تحت سرپرستي 
خود بپذيرد و مرتکب دهها خطاي استراتژيک ديگر نيز بشود و در 

نتيجه صنعت را به ورشکستگي بکشاند.
بنابراين؛ اگر قرار باشد علت باا بودن قيمت تمام شده خودروي 
ايراني و ساير نابساماني هاي مطرح در صنعت خودروسازي مشخص 
و قيمت آن در حد واقعي کاهش يابد، بايد با آسيب شناسي دقيق 
علت هاي واقعي مانند؛ خصولتي بودن صنعت، وجود مديران بي انگيزه 
و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافي و اثرگذار، عدم برخورد با 
مديران متخلف، تحميل بخشنامه ها و دستورات نامناسب از سوي 
دستگاه هاي مختلف به خودروسازان، نامشخص بودن دخل و خرج و 
نحوه هزينه کرد درآمدها، عدم استفاده از دانش بومي، عدم خاقيت و 

نوآوري واقعي و امثال آن پرداخته و در جهت رفع آنها اقدام شود.

ادامه در صفحه2

شأن نمايندگي و فرهنگ عذرخواهي
مسعودپيرهادي

واکنش ها به فيلم منتشر شده از توهين 
نماينده سراوان به يک کارمند گمرك و 
واکنش يک شهروند،  بسيار شديد است. 
مردم و رسانه ها از ضرورت برخورد 
با نماينده هتاك و پيگيري پرونده او 
 در هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان 
مي گويند.فشار افکار عمومي به حدي رسيده که نماينده 
سراوان به صورت رسمي عذر خواهي هم کرد، البته بماند 
که در عذر خواهي خود همچنان با زبان درشتي و تهديد 

سخن گفته است.در اين باره اما گفتني هايي هست.
فيروزکوه  و  دماوند  نکو، نماينده  ميرزايي  قاسم   -1
در واکنش به اين موضوع گفته که بايد در آن اداره 
 يعني گمرك را گل گرفت.نفس اين حمايت از نماينده 
توهين کننده غير از آنکه رفتاري غير مردمي و خاف 
شان نمايندگي است، حاوي توهين هم هست. او همچنين 
اين فيلم چگونه گرفته  بايد مشخص شود که  گفته 
و بافاصله پخش شده و چرا اين همه انعکاس پيدا 

کرده است؟
2- پروانه مافي،  نماينده ديگر ليست اميد و از همکاران 
انتخاب وقتي  با  محمد باسط درازهي، در گفت و گو 
صحبت به رفتار مراجعه کننده مي رسد مي گويد کار 
آن مراجعه کننده بسيار بسيار زشت و نادرست بود.اما 
در مورد اهانت صريح نماينده سراوان به گفتن اين جمله 

بسنده مي کند که به آن نماينده نقد وارد است.
3- نماينده سراوان در بند آخر متن عذر خواهي نوشته 
است:»تا پاي استيضاح وزير اقتصاد و اخراج مدير کل 

گمرك و کارمند هتاك ايستاده ام.
امروز نوبت من است و فردا نوبت نماينده اي ديگر. اگر 
 به اين موضوع رسيدگي نشود.استعفاء داده و به دانشگاه 
برمي گردم. از حق و حقوقم يک ذره کوتاه نمي آيم.«
4- از نماينده مردم شريف سراوان انتظار استعفاء نداريم.
کسي که نمي تواند با صراحت و با توجه به اشتباه روشن 
خود، از مردم عذر خواهي کند، قطعاً مسئوليت را هم به 
اين سادگي رها نمي کند.آنکه عذر نمي خواهدُ چگونه 

انتظار داشته باشيم که استعفاء کند؟
اما حداقل از او انتظار داريم که براي دوره بعد نامزد 
نظارتي هست  هاي  دستگاه  از  هم  انتظار  اين  نشودو 
توهين  اشخاصي  يا  شخص  به  علنا  که  افرادي   که 

مي کنند  تاييد صاحيت نشوند.
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ترامپ از کدام پيروزي 
سخن مي گويد؟

فتاح خبر داد:

افزايش۶۲۰ هزار نفري 
خانوارهاي تحت پوشش 

کميته امداد  

 اعضاي جديد 
 شوراي مرکزي 

حزب مؤتلفه اسامي 
انتخاب شدند

صادق الحسيني:

 بودجه ۹۸
فارغ از شرايط تحريم 

تدوين شده است

گزارش رسالت از ميزان ادب برخي مسئولين نسبت به مردم

حداقل توهين نکنيد
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 مسئواني كه عذرخواهي نمي كنند، شكايت هايي كه به نتيجه نمي رسد 
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ابتداي درس خارج  انقاب اسامي در  رهبر معظم 
فقه خود به ذکر خاطره اي از دليل پذيرفتن مسئوليت 

رياست جمهوري پرداختند.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم ، پايگاه 
اطاع رساني حفظ و نشر آثار حضرت آيت اه خامنه اي، 
اسام  گرامي  پيامبر  از  حديثي  شرح  فيلم  و   متن 
صلي اه عليه و آله و سلّم درباره تبعات اخروي رياست 

توسط رهبر انقاب اسامي را منتشر کرده است.
متن کامل بيانات امام خامنه اي به شرح زير است:

بسم اه الّرحمن الّرحيم
الحمده رّب العالمين و الّصاة و الّسام علي سّيدنا محّمد 

و آله الّطاهرين و لعنة اه علي اعدائهم اجمعين.
عن الّنبّي صلَى  اَه عليه و آله قال: ايَُؤَمُر َرُجٌل َعلى 
َعَشَرةٍ َفما َفوَقُهم  اِّا ِجي َء بِِه يَوَم القياَمِة َمغلولًَة يَُدُه 
اِلىُعُنِقه َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفَک َعنُه َو اِن کاَن ُمسيئاً 

زيَد ِغًا اِلىِغلِِه.)1(
ايَُؤَمُر رَُجٌل َعلى َعَشَرةٍ َفما َفوَقُهم  اِّا ِجي ءَ بِِه يَوَم القياَمِة 

َمغلولًَة يَُدُه اِلى ُعُنِقه
اين حديث درباره  بنده و امثال بنده است؛

]رسول اکرم صلّي اه عليه و آله[  فرمود که هيچ کس 
نيست که بر 10 نفر يا بيشتر رياست و امارت داشته باشد 
ــ هر کسي که بر 10 نفر، نه حاا بر هشتاد ميليون نفر 
ـ »اِّا جي ءَ بِِه يَوَم القياَمِة  امارت و رياست داشته باشد؛ ـ 
َمغلولًَة يَُدُه اِلى ُعُنِقه «، ]مگر اينکه[ اين آدم رئيس را که 
اين قدر در دنيا محترم است و رئيس است و مدير است، 
 چنين آدمي را در روز قيامت وقتي که مي آورند، دست او 
را به گردنش بسته اند؛ يعني دست بسته او را وارد محشر 
مي کنند، آن هم به اين شکل که دستش به گردنش 
بسته است. نْفس اين مسئولّيت و آمريّت و رياست، يک 

تبعاتي دارد که ايجاب مي کند اين را.
در آن حوزه  مأموريّت که ما آنجا رئيسيم، مديريم، يک 

کاره اي هستيم، بعضي از کارها انجام مي گيرد که ما 
مي توانستيم مانع آن بشويم و نشديم؛ حاا يا غفلت 
کرديم ]وارد[ نشديم، يا از روي تنبلي وارد نشديم؛  
اين کار خاف، زير نظر ما و در پُست نگهباني ما انجام 
گرفت ــ پُست نگهباني ما است ديگر ــ يا بعضي از 
کارها بايد انجام مي گرفت در حوزه مأموريّت ما که انجام 
نگرفت؛ يا به خاطر اينکه ما نفهميديم، دّقت نکرديم، 
تعقيب نکرديم، مشورت نکرديم، پرس و جو نکرديم و 
ندانستيم، يا نه، دانستيم، تنبلي کرديم، امروز و فردا 
کرديم، ]گفتيم[ حاا ان شاءاّه بعداً، فردا و ضايع شد، 
فوت شد. اگر ماها عقل داشته باشيم، بايد دنبال رياست 
ندويم؛ واقعاً اين جوري است. بايد دنبال رياست نرويم؛ 
رياست اين تبعات را دارد. بعضي مي دوند دنبال رياست، 
نمي فهمند که نْفس اين آمريّت و رياست، اين خطرات 
را دارد که روز قيامت وقتي او را بياورند، مغلواً)2( 
مي آورند؛ اين چيز خيلي مهّمي است. مغلواً مي آورند 

او را در پاي محاسبه  الهي.
َفاِن کاَن ُمحِسناً ُفَک َعنه

اگر چنانچه او آدم خوبي بود، درستکار بود، در آنچه 

انجام گرفته بود تقصيري و گناهي متوّجه او نبود، اينجا 
رها مي کنند او را. بااخره شارع مقّدس و پروردگار عالم 
موازيني دارد؛ يک جاهايي ممکن است که انسان َمعفّو 
ـ گاهي  باشد به دليلي؛ قصورش قصورِ عن تقصيرٍ نباشدـ 
ما قاصريم، جاهليم اّما جهلمان عن تقصيرٍ است، گاهي نه، 
واقعاً تاش خودمان را کرده ايم، زحمتمان را کشيده ايم، 
ـ اين ]قصور[، اينجا مورد  آخرش اين ]نتيجه[ درآمدهـ 
عفو الهي است. پس اگر »محسن« باشد اين آمر و اين 

رئيس، ُفَک َعنه.
َو اِن کاَن ُمسيئاً زيَد ِغًا اِلىِغلِه

اّما اگر نه، انسان نيکوکاري نبوده است در دنيا، خودش 
ـ هرجور بدعملي اي  هم آدم بدکار و بدعملي بوده استـ 
ـ اينجا آن گرفتاري و آن غل و زنجيري  که فرض کنيدـ 

که به او بسته شده است، افزايش پيدا مي کند.
اينها را بايد ما بفهميم؛ اينها را بايد بفهميم. دنبال 
ـ چه رياست اجرايي، چه  کرسي هاي رياست ]بودن[ـ 
رياست تقنيني؛ مي بينيد براي نمايندگي مجلس بعضي 
خودشان را مي ُکشند، اگر چنانچه راه پيدا نکنند به هر 
دليلي يا مثاً فرض کنيد صاحّيتش را تأييد نکنند 

يا رأي نياورد و غيره، خودش را به آب و آتش و در و 
ـ عقل نيست، تدبير نيست.  ديوار مي زند که چرا نشدـ 
ماحظه کرديد؟ اگر چنانچه اين رياست، مايه  يک 
چنين دغدغه اي است، خب انسان رها کند؛ مگر اينکه 
واقعاً متوّجه انسان بشود و واجب باشد براي انسان؛ آن 

]جا[ بله ]ازم است[.
بنده دوره  دّوم رياست جمهوري، قطعاً عازم)3( بودم به 
ـ حاا دوره  اّول که  اينکه نامزد رياست جمهوري نشومـ 
ـ دوره  دوم ديگر يقيناً گفتم من  تحميل شد بر ما، هيچـ 
قطعاً نامزد نمي شوم؛ امام به من فرمودند "بر تو واجب 
ـ گفتند: هم  ـ هر دو را گفتندـ  عيني و تعييني است"ـ 
واجب عيني است، هم واجب تعييني است؛ خب بنده 
هم بر خاف ميل خودم قبول کردم و رفتم. درست 
اين است که اگر چنانچه تکليفي وجود ندارد، واجب 
بر انسان نيست، انسان نرود به سراغش و دنبال نکند 
آن را. بله، اگر چنانچه ناچار شد، ناگزير شد، به گردن 
انسان گذاشته شد، آنجا »ُخذها بُِقَوة«؛)4( بايستي با 

قّوت انسان دنبال بکند. )صفحه  264(
پيش نوشت ها:

1( امالي طوسي، مجلس دهم، ص 246؛ »پيامبر 
اکرم)ص( مي فرمايد: هيچ کس نيست که بر 10 نفر 
يا بيشتر،  رياست و امارت داشته باشد مگر اينکه 
او را روز قيامت در حالي مي آورند که دستش به 
گردنش بسته است؛ پس اگر چنانچه آدم درستکاري 
بود و تقصيري متوّجه او نبود، او را رها مي کنند و 
اگر چنانچه بدکار و گناهکار بود، غل و زنجيرش 

افزايش پيدا مي کند«.
2( دست بسته

3( کسي که اراده  قطعي به انجام کاري کند
4( سوره   اعراف، بخشى از آيه  145؛ »...آن را بجد 

و جهد بگير...«.

»

سردار وحيدي:
 افزايش بودجه دفاعي 
 براي دفع تهديدات 

 محيط پيراموني
 ضروري است

سيا سي چهارشنبه28 آذر 21397
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رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي گفت: افزايش بودجه دفاعي براي دفع تهديدات محيط پيراموني 
ضروري است. سردار احمد وحيدي در گفت وگو با خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه 
سياسي خبرگزاري آنا،  با اشاره به اهميت افزايش بودجه دفاعي در سال آينده گفت: رهبر 
معظم انقاب اسامي در بيانات خود بر افزايش بودجه دفاعي تأکيد کرده اند و با بررسي 
و تجزيه وتحليل رويدادهاي منطقه به اين نتيجه خواهيم رسيد که بايد نگاه ويژه اي به 
افزايش توان دفاعي داشته باشيم.وي با بيان اينکه برخي باور دارند در شرايط اقتصادي و 
مشکات بودجه اي براي دولت، نيازي به افزايش سهم دفاعي در بودجه سال آينده نيست 
افزود: فقط کافي است در نظر داشته باشند اگر در وضعيت بحراني منطقه، نگاه ويژه اي به 
مبحث توان بازدارندگي نداشته باشيم، در دفع تهديدات محيط پيراموني با مشکل روبه رو 
مي شويم.رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي افزود: ايران به دنبال تشديد رقابت تسليحاتي در 

منطقه نيست اما وقتي همسايگان متخاصم ما ميلياردها دار از درآمدهاي کشورشان را 
صرف افزايش توان تسليحاتي و توان بازدارندگي خود مي کنند، پس ضروري است که ما 
هم با جديت موضوع دفاع و توان بازدارندگي را پيگيري کنيم.وحيدي به موضوع تصويب 
اقتصاد و موضوعات امنيتي کشور اشاره کرد و گفت: اين ايحه  بر  تأثير آن  CFT و 

نمي تواند در حل مشکات اقتصادي کشور تأثيرگذار باشد، زيرا در حوزه اقتصادي بايد به 
مسائل داخلي توجه کنيم و هيچ اميدي هم به اين نيست که از خارج کمکي به ما شود و 
تا به امروز هم  چنين اتفاقي نيفتاده است.وي در خاتمه خاطرنشان کرد: حتي در مواردي 
مشاهده شده که پيوستن به لوايح و کنوانسيون هاي بين المللي، ممکن است در حوزه هاي 
امنيت، هزينه ساز باشند، بنابراين من پيشنهاد مي کنم دولت محترم مصالح کشور را در 

نظر بگيرد و عجوانه برخورد نکند.    

رهبر معظم انقاب:

نبايد دنبال رياست بدويم

چگونه گراني ها كليد مي خورد؟
ادامه از صفحه اول

7- آيتم ديگر عوارض  گازرساني است به طوري که ماحظه مي شود در 
فيش دو عنوان عوارض محاسبه شده هم عوارض شهرداري که ما ماليات 
ارزش افزوده تجميع  شده و هم عوارض گازرساني که جداگانه محاسبه  
شده است. سخن اين است ذينفع عوارض گازرساني کدام دستگاه است 
و معناي قانوني آن کدام است؟ آيا براي ارائه يک خدمت، وصول دو عنوان 

عوارض محمل قانوني دارد؟
8- ممکن است ادعا شود اشتباه صورت گرفته عمدي نبوده و سهوي است 
و در فيش نقدي اين سهو اصاح شده است اما اين ادعا به  دايل عناوين 
و ارقام فيش بعدي هم نادرست است چرا که در فيش بعدي اين مشترك 

با مصرف 73 مترمکعب گاز فيش ذيل صادر شده است.

9- همانطوري که مشاهده مي    شود گاز بهاي اين مشترك در ماه بعد بايد به 
روش پلکاني ظهر فيش به تقويم زير مي بود اما 2860 ريال کمتر در فيش 

محاسبه شده که ظاهراً اشتباه  فيش ماه قبل اصاح شده است. 
73 ×1311 = 95703

10- اما مشترکي که بنا به مندرجات فيش ماه قبل هيچ گونه  بدهي 
نداشته  در ماه بعد مبلغ 13000 ريال بدهي گذشته  و 21800 ريال 
بدهي متفرقه  به شرکت گاز بدهکار شده است به عبارتي در فيش ماه 
بعدي همان شرکت مبلغ 2860 ريال بابت اضافه دريافتي در فيش ماه قبل 
کسر ولي مبلغ  44800 ر يال يعني 15 برابر مبلغ اصاحي از اين مشترك 
تحت عنوان بدهي اضافه  دريافت شده است. توجيه مالي و محاسباتي 

اين گونه احتساب چيست؟  و تسجيل اين بدهي کدام است؟
11- آيتم بعدي در فيش ماه بعد اين مشترك بيمه است و مبلغ آن 
2893 ريال، در حالي که قانون بودجه و قانون الحاق 2 مبلغ  بيمه را 
براي مشترکين گاز 2000 ريال تعيين کرده فلذا مابه التفاوت آن يعني 

893 ريال در فيش اضافه بر قانون تقويم شده است.
12- مخلص کام. قانون اساسي مي گويد؛ همه پرداخت ها بايد به 
موجب قانون باشد )3( قانون عادي )4( مي گويد؛ دريافت و پرداخت 
غيرقانوني ممنوع است. عقل و منطق و شرع حکم مي کند که عملکرد 
مالي در حوزه بيت المال و ماليه عمومي بايد شفاف باشد و مسئولين 
پاسخگوي شبهات. آيا در دو حوزه اجرا و نظارت نبايد التزام عملي 
به اين شفافيت داشته باشيم؟ ساانه بيش از 22 ميليارد متر مکعب 
گاز در کشور مصرف مي شود اگر قرارباشد از مصرف کننده خانگي 
و اداري وضعيتي به شرحي که مستند و مستدل شد، اضافه دريافت 

مواجه  غيرقانوني  پرداخت هاي  و  دريافت  از  کاني  مبالغ  با  شود 
خواهيم شد که فشار معيشتي مردم را افزون و سبد و سفره آنها را 
کوچک تر خواهد کرد. سفره اي که سبدهاي حمايتي وعده داده شد 

کفاف آن را نخواهد کرد.
13- ختم کام؛ در کشور بيش از 18 ميليون مشترك گاز وجود دارد. 
فيش هاي ارسالي به دفتر روزنامه مبالغ بااي 600 تومان را هم شامل 
مي  شود اگر به طور متوسط در هر فيش مثا ً 200 تومان از اين بابت 
مردم  از  قانوني  خاف  پرداخت  و  دريافت  مبلغ  شود  دريافت  اضافه  

مي شود به تقويم زير:
43/200/000/000 = 12 ماه × تومان 200 × 18/000/000

اين در حالي است که  کل درآمد پيش بيني شده و در رديف 16085 
جدول شماره 5  بودجه  از اين باب 56/400 ميليون ريال است. همين 
اتفاق در مورد برق هم افتاده و رقم هايي به حساب مشترکين برق منظور 
شده در فيش ها بيش از مبلغي است که مقنن در بند ز تبصره 6 قانون 
بودجه منظور کرده است. آيا اين شرکت ها بازرس قانوني ندارند؟ حسابرس 
مستقل ندارند؟ آيا ديوان محاسبات کشور که بيش از 375 ميليارد تومان 
براي انجام مأموريتش بودجه از بيت المال دريافت مي دارد وظيفه اي براي 

جلوگيري از اين اجحاف به مردم ندارد ؟
پي نوشت ها:

)1( – بند ز تبصره 6 قانون بودجه  97
)2( – ماده 12 قانون الحاق 2

)3( – اصل 53 قانون اساسي 
)4(- ماده 60 قانون الحاق 2

فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: دنيا 
نمي تواند خيزش تمدن دريايي ايران را ناديده بگيرد.به گزارش 
حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، امير دريادار 
حسين خانزادي در حاشيه بازديد از نمايشگاه بين المللي صنايع 
دريايي ايران در جمع خبرنگاران گفت: امروز به واسطه تاشگران 
و متخصصان داخلي پيشرفت هاي بسيار خوبي در عرصه صنعت 
دريايي اتفاق افتاده است که بخشي از آن  را در اين نمايشگاه 
توانايي هايي  از  قابل توجهي  افزود: بخش  ماحظه مي کنيد.وي 
که در مجموعه دفاعي در حوزه توليد تجهيزات موردنياز صنعت 
دريايي شکل گرفته است، به واسطه دانش و فناوري متخصصان 

بومي، مورد استفاده بخش هاي ديگر نيز قرار گرفته است.فرمانده 
نيروي دريايي ارتش خاطرنشان کرد: بحمداه همه مجموعه ها در 
صنايع دريايي کشور دست به دست هم دادند تا حرکت روبه جلو 
داشته باشيم و بخش خصوصي نيز در راستاي پيشرفت و توسعه 
صنعت دريايي کشور حرکت خوبي را آغاز کرده است.وي با بيان 
اينکه امروز به برکت انقاب اسامي تمدن دريايي کشور با توجه 
به ظرفيت هاي ژئوپليتيکي و جغرافيايي در حال خيزش است، 
افزود: قطعاً دنيا نمي تواند اين ظرفيت بسيار بزرگ را ناديده بگيرد؛ 
چراکه پيشرفت هاي اميدوارکننده در اين حوزه اتفاق افتاده است.
امروز کشور در حوزه صنايع  ادامه داد: پيشرفت هاي  خانزادي 

دريايي، تأمين کننده نياز هاي آتي منطقه و جهان براي دستيابي 
به امنيت جمعي و استفاده از ظرفيت اقتصاد آبي است.وي افزود: 
باوجود اينکه دشمنان ما را 40 سال تحريم کردند اما ظرفيت ها 
و توانمندي هاي ما آن قدر باا و قابل توجه است که قطعاً کمک 
آزاد جهان  در عرصه آب هاي  را  مقتدرانه اي  تا حضور  مي کند 
داشته باشيم.فرمانده نيروي دريايي ارتش تصريح کرد: نيروي 
را در مناطق دريايي تحت  امنيت  امروز  ارتش  دريايي سپاه و 
حاکميت ايران اسامي برقرار مي کنند و قطعاً اين مسيري که 
در حال عبور از آن هستيم بلوغ و توسعه تمدن دريايي ايران 

اسامي را تضمين مي کند.

امير خانزادي: 
دنيا نمي تواند خيزش تمدن دريايي ايران را ناديده بگيرد

گفت وگو
سيد مرتضي نبوي:

صيانت از حسن اجراي سياست هاي 
كلي نظام، صيانت از قانون اساسي است

عضو هيئت نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: صيانت از حسن 
اجراي سياست هاي کلي نظام صيانت از قانون اساسي است.

مهندس سيد مرتضي نبوي در گفت وگويي ضمن تأکيد بر اينکه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از هرگونه نقدي نسبت به عملکرد خود استقبال 
مي کند، به سؤاات خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس درباره اشکاات 
حقوقي وارد شده نسبت به نظارت مجمع بر ُحسن اجراي سياست هاي 

کلي نظام پاسخ داد. متن اين گفت وگو به شرح زير است.
فارس: به نظر مي رسد پس از آن که طي چند هفته گذشته از سوي 
چند تن از اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره 
شبهات مطرح شده نسبت به کار هيئت عالي نظارت اين مجمع، 
توضيحاتي داده شد، منتقدان قانع شده باشند، اما چند روزي است 
که دوباره در رسانه ها شاهد انعکاس انتقادات به اين هيئت از سوي 
برخي چهره هاي سياسي هستيم. به نظر شما اين اِشکاات جديدي 

است که مطرح مي شود يا اينکه تکرار شبهات قبلي  است؟
نبوي: من صرفاً شبهات مطرح شده را از ديد اشکااتي که به ذهن صاحبنظران 
و منتقدان رسيده است مطرح مي کنم و بنا را بر اين مي گذاريم که انگيزه شان 

خير است و مي خواهند يک امر حقوقي و قانوني روشن شود.
اين مدت مطرح شده  در  آيا شبهه جديد  اينکه  تشخيص  در  رسانه ها 
است يا نه بر خود ما اعضاي مجمع تشخيص مصلحت اولي هستند اما 
من در همين بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيدم که ظاهراً اشکاات 
جديدي نسبت به عملکرد هيئت عالي نظارت بر مصوبات مجلس مطرح 
نشده است، اما در عين حال چون مسئله، جديد است اشکالي ندارد که 
برخي حرف ها تکرار شود و به بيان هاي مختلف پاسخ داده شود تا شبهات 

کامًا برطرف شود.
پس با اين حساب مجمع تشخيص مصلحت نظام از طرح شبهات و 

اشکاات نسبت به وظايف و اختياراتش استقبال مي کند ...
بله، اما وارد اين موضوع نمي شويم که غرض و انگيزه ها از طرح اين شبهات 
چيست؟ بلکه بنا را بر اين مي گذاريم که افراد، دلسوز هستند و مي خواهند 
قانون بر کشور حاکم شود و اين موقعيت خيلي خوبي است چرا که در 
طرح شبهاتشان مکرر عنوان مي کنند که نظارت مجمع تشخيص مصلحت 
نظام بر مصوبات مجلس خاف قانون اساسي است و ما هم دوست داريم 
اين شبهه را روشن کنيم از آن رو که انگيزه منتقدان را دفاع از جايگاه 

قانون اساسي مي بينيم.
مهمترين ارزش در جامعه امروز ما اين است که قانون حاکميت يابد؛ همه 

قوانين کشور از قانون اساسي سرچشمه مي گيرد که قانون مترقي است.
برجسته مجلس  نمايندگان  بعضي  از سوي  که  از شبهاتي  يکي 
مطرح شد اين بود که سياست هاي کلي نظام جزء قانون اساسي 
نيست و اگر مصوبه اي در مجلس چه مغاير با اين سياست ها باشد 
و چه نامنطبق با آنها، نمي توان به عنوان خاف قانون اساسي به 

آن ايراد گرفت، به نظر شما اين ايراد وارد است؟
ما در قانون اساسي اصل 110 را داريم که وظايف و اختيارات رهبري را 
ذکر کرده است و بند يک آن تعيين سياست هاي کلي نظام را با مشورت با 
مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله وظايف و اختيارات ايشان مي داند.
بند 2 نيز نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام را از جمله وظايف 
و اختيارات رهبري مي داند، پس آيا مي توان گفت که »سياست هاي کلي 
نظام« که در قانون اساسي نسبت به آن تصريح شده است خارج از قانون 
اساسي است؟ و منشأ قانون اساسي ندارد؟ در حالي که 2 بند از اصل مهم 

110 قانون اساسي ناظر به همين سياست هاي کلي است.
آيا قانون اساسي در مقام تفنن بوده است؟ در مقام کار تشريفاتي بوده است؟ 
يا اينکه قرار است همه مفاد آن و از جمله بندهاي اصل 110 آن اجرا شود؟ 
اگر قرار است قانون اساسي اجرا شود ما طبق اصول همين قانون مي رويم 
به دنبال تدوين سياست هاي کلي، اباغ و سپس نظارت بر حسن اجراي 
آنها. حال چگونه مي توان گفت که سياست هاي کلي نظام خارج از قانون 
اساسي است؟مهمترين عرصه اجراي بندهايي از 310 درباره سياست هاي 
کلي نظام، عرصه قانونگذاري است، حال به نظر منتقدان، رهبري چگونه 
مي تواند نظارت کند که سياست هاي کلي نظام در مصوبات مجلس مد نظر 

قرار مي گيرد و لحاظ مي شود تا خاف قانون اساسي نباشد؟
يکي از نماينده هاي مجلس گفته است که شما فرض کنيد اختيار 
خود در نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام را به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام تفويض نمي کرد.ايشان در ادامه پرسيده 
است در اين صورت آيا رهبري خود وارد عمل مي شد و درباره 
مصوبات مجلس و انطباق آنها با سياست هاي کلي نظام اظهار نظر 
اين کار را نمي کرد پس  نماينده گفته است رهبري  مي کرد؟اين 
و طرح ها  لوايح  درباره  نبايد  نظام هم  مجمع تشخيص مصلحت 

پس از تصويب در مجلس اعام نظر کند.
پس رهبري براي عمل به وظيفه اي که در بند 2 اصل 110 قانون اساسي 
برايش قيد شده است چه مي کرد؟ يعني بايد بنشيند و نگاه کند که اگر 
نمايندگان مجلس سياست هاي کلي نظام را در مصوبات خود مد نظر قرار 
دادند که هيچ و اگر اين سياست ها را مد نظر قرار ندادند، هم اهميتي 
ندارد؟ آيا در اين صورت رهبري وظيفه قانون اساسي خود را عمل کرده 
است؟ پس بايد راهکاري را پيش بيني کرد که رهبري در چارچوب قانون 
اساسي وظيفه خود را انجام دهد يعني مطمئن شود که سياست هاي کلي 

نظام در مصوبات و قوانين کشور اعمال مي شود.
سوالي که اين منتقد محترم پرسيده است به گونه اي است که گويي رهبري 
به طور قطع هيچگاه درباره عدم انطباق مصوبات و سياست هاي کلي نظام 
سخن نمي گفتند. ايشان از کجا اين را مي گويند؟ آيا علم غيب دارند؟ يا از 

رهبري استفسار کرده اند؟ اين سخن ايشان متکي به چيست؟ 
بديهي است که اگر رهبري در قبال عدم انطباق مصوبات و قوانين کشور با 
سياست هاي کلي نظام سکوت کنند به وظيفه خود عمل نکرده اند و در آن 
صورت بايد هم در برابر خدا پاسخگو باشند و هم در برابر ملت که چرا به 
اين ميثاق ملي عمل نکرده اند؟ البته به نظر مي رسد اين ادعا درباره سکوت 
رهبري نسبت به مغايرت مصوبات مجلس با سياست هاي کلي نظام ناشي از 
بي اطاعي و کمبود مطالعه باشد، چرا که رهبري در مقام اجراي وظيفه اي 
که در بند 2 اصل 110 قانون اساسي بر عهده ايشان قرار داده شده است 
اقدام کرده اند؛ آيا دوستان از اين اقدام اطاع دارند يا نه؟ اگر اطاع ندارند 
من توضيح مي دهم تا بيشتر متوجه شوند.رهبري در مرحله اي وظيفه نظارت 
خود را به مجمع تشخيص مصلحت نظام تفويض کردند، اما در دوره جديد 
براي اينکه اين نظارت کارآمدتر باشد گفتند که مجمع هيئتي را انتخاب 
کند در صورتي که مجمع فرصت آن را ندارد که بر انطباق مصوبات مجلس 
با سياست هاي کلي نظام نظارت کند اين هيئت منتخب که از تعداد کمتري 
تشکيل شده است اين وظيفه را انجام دهد و مسئله به اينجا هم ختم نمي شود.
ما آيين نامه اي جهت نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام در زمان 
تفويض اين اختيار به مجمع نوشته بوديم که به تأييد ايشان رسانديم و تا 
زماني که هنوز هيئت عالي نظارت تشکيل نشده بود طبق اين آيين نامه عمل 

مي کرديم البته همان زمان هم ايرادهايي مي گرفتند.
چه ايرادهايي؟ 

به هيئت عالي نظارت گرفته مي شود،  امروز  ايراداتي که  نوع  از همين 
پيش تر به نظارت خود مجمع بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام 
با  که  داشتند  رهبري  از  استفساري  هم  نگهبان  مي شد.شوراي  گرفته 
اين نظراتي که هيئت عالي نظارت به ما مي دهد چگونه مواجه شويم؟ و 
رهبري هم پاسخ دادند که شما اينها را به مجلس منعکس کنيد تا رعايت 
کنند. يعني از شوراي نگهبان خواسته اند که عاوه بر موارد عدم انطباق 
مصوبات مجلس و موازين شرع و اصول قانون اساسي نظرات هيئت عالي 
نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درباره عدم انطباق مصوبات با 

سياست هاي کلي نظام به مجلس منتقل کند.

خبر
 وزير دفاع: امروز صنايع دفاعي

به عنوان پيشران صنعت كشور است
وزير دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح گفت: امروز صنايع دفاعي به عنوان پيشران 
صنعت کشور است. به گزارش حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، امير سرتيپ امير حاتمي در جمع مديران و متخصصين صنايع الکترواپتيک 
شرکت صنايع الکترونيک وزارت دفاع در اصفهان با تاکيد بر توجه ويژه به نياز ها 
و درخواست هاي تکنولوژيکي نيرو هاي مسلح اظهار داشت: توجه به فرايند هاي 
نوآورانه، مهندسي سيستم، مديريت دانش، استاندارد سازي و تضمين هاي کيفيت 
را از اولويت هاي پيش برندگي صنعت دفاعي در شرايط تحريم دانست. وي ادامه داد: 
با توانمندي، ظرفيت هاي فوق العاده اي و زير ساخت هاي فناورانه در شرکت صنايع 
الکترونيک و صنايع الکترواپتيک اصفهان خواهيم توانست به طور جامعي نياز هاي به 
روز نيرو هاي مسلح را در حوزه هاي الکترواپتيکي، ليزري و تجهيزات پزشکي بدون نياز 
به خارج از کشور پاسخ دهيم. وزير دفاع قدرت و اقتدار دفاعي کشور را مرهون آگاهي 
و بصيرت ملت بزرگ ايران اسامي، تدابير فرمانده معظم کل قوا، حمايت هاي دولت و 
تاش و مجاهدت هاي رزمندگان نيرو هاي مسلح و متخصصان صنعت دفاعي دانست 
و افزود: امروز صنايع دفاعي به عنوان پيشران صنعت کشور نماد خود باوري و اتکا به 
ظرفيت هاي داخلي است.سرتيپ حاتمي پيشرفت هاي چشمگير در حوزه هاي مختلف 
بويژه الکترونيک و اپتيک در وزارت دفاع را مرهون تفکر انقابي، جهادي و جوان گرايي 
عنوان و بيان کرد: در آينده خبر هاي بسيار خوبي را از پيشرفت هاي صنايع الکترونيک 

وزارت دفاع به استحضار ملت عزيز و سربلندمان خواهيم رساند.

دادستان تهران خبر داد:
اتمام تحقيقات از فردي كه مدعي تقلب 

هشت ميليون راي در انتخابات۸۸ بود
دادستان تهران گفت: اتمام تحقيقات از فردي که مدعي تقلب 8 ميليون راي 
در انتخابات 88 بود.به گزارش خبرگزاري مهر عباس جعفري دولت آبادي گفت: 
اخيراً آقايي گفته بود که در انتخابات سال 1388، هشت ميليون رأي تقلب شد و 
وقتي دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد  که چه مدرکي داريد، به اظهارات 
زيد و عمرو استناد مي کرد. لذا اين فرد تحت تعقيب قرار گرفت و پرونده اتهامي 
در شرف صدور کيفرخواست است. وي تصريح کرد: امروز فضاي رسانه اي کشور 
به گونه اي است که هرچه مي خواهند مي گويند و انتظار  دارند که تحت تعقيب 
قضائي قرار نگيرند و براي دفاع از خود، موضوع آزادي مطبوعات را مطرح مي کنند 
درحالي که رسانه ها طبق قانون مکلفند مطالب واقعي، صحيح و عاري از تهمت و 
افترا را منتشر نمايند.دادستان تهران با اشاره به احضار يکي از سلبريتي ها به دليل 
تبليغ يک آمپول گفت: اخيرا خانمي در فضاي مجازي اقدام به تبليغ يک آمپول 
کرده بود در حالي که کسي حق ندارد در کاري که به او مربوط نيست دخالت کند.

وي با اشاره به سياست دادستاني در برخورد با اخبار بدون مبنا اظهار کرد: مقامات 
مسئول و افراد، اگر مطالب بدون مبنا بگويند، حتما از آن ها دليل مي خواهيم؛ چرا 
که زير سوال بردن برخي مسائل، مردم را دچار ترديد کرده و جو بي اعتمادي و 
نااميدي نسبت به مسئولين نظام را ترويج مي دهد.جعفري دولت آبادي با تاکيد 
بر مرز ظريف بين انتقاد، توهين، روشنگري و تخريب، اظهار داشت: مطبوعات در 
انتقاد و روشنگري آزاد هستند، اما در توهين و تخريب، قانون مانع آن ها مي شود.

صباغيان بافقي در نطق ميان دستور:
براي دفاع از كيان ايران بايد پشت سر 

رهبر انقاب باشيم
نماينده مردم مهريز در مجلس گفت:براي دفاع از کيان ايران بايد پشت سر رهبر 
انقاب باشيم.وي افزود:اگر مسئوان نمي توانند در شرايط سخت اقتصادي کار قابل 
توجهي براي مردم انجام دهند، حداقل 30 الي 50 درصد حقوق خود را کاهش 
دهند. به گزارش  فارس به نقل از خانه ملت، محمدرضا صباغيان بافقي در نشست 
علني  در نطق ميان دستور خود ضمن گراميداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه، 
گفت: برخي از مشکات اساسي وجود دارد که بسترساز چالش هاي کنوني است؛ 
در شرايطي قرار داريم که دشمن عهدشکن در کمين است تا نقشه هاي شوم 
خود را اجرايي کند لذا مي بايست هم اکنون همه پشت سر رهبر انقاب باشيم 
تا از کيان ايران و ملت دفاع کنيم.نماينده مردم مهريز در مجلس شوراي اسامي 
اظهار کرد: بايد ضعف ها و مشکات و نقدهايمان را بر اساس اصول مشخص و 
برادرانه مطرح کنيم؛ يکي از مشکات اساسي وجود ربا است که امروزه اقتصاد 
کشور را آلوده کرده است و اين مهم در حالي است که اين موضوع در قرآن کريم 
جنگ با خدا معرفي شده است.عضو کميسيون امور داخلي کشور در مجلس شوراي 
اسامي افزود: همچنين برخي از سياسيون و مديران در مقابل کادو و هديه آلوده 
به رشوه شده اند و اين امر بستر هر نوع سودجويي و اختاس را فراهم مي کند. 
حضرت علي )ع( در اين رابطه مي فرمايند در زمان مسئوليت هديه نپذيريد. وي 
افزود: تضعيف هر نهادي در جمهوري اسامي  به صاح نيست؛ متاسفانه در اين 
خصوص مجلس هر روز نقشي که بر عهده دارد ضعيف تر مي شود لذا نمايندگان 

بايد تاش کنند اين امانت را به درستي به آيندگان تحويل دهند.

شأن نمايندگی و فرهنگ عذرخواهی
ادامه از صفحه اول

5- از ساير نمايندگان مجلس هم که به خيال حفظ جايگاه و شان مجلس، به 
حمايت از نماينده سراوان برخاسته اند، اين نکته را يادآور مي شويم که حفظ 
جايگاه و شأن نمايندگي به دفاع از يک نماينده که فيلم هتاکي اش علني شده 
و همگان ديده اند نيست. همچنان که حفظ  شان نمايندگي به سهم خواهي از 
سفره انقاب نيست، به سلفي گرفتن با يک خانم که مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپاست هم نيست. و مثال ها از اين دست فراوان است. ليست اميد و 
برخي از نمايندگان فعلي مجلس آزمون بدي پس داده اند. حفظ جايگاه و شأن 
نمايندگي به پيگيري حقوق ملي و سپس منطقه اي مردم است، به سامت و 
پاکدستي و دوري از رانت براي خود و بستگان است، به حفظ عزت کشور در 

برابر بيگانه است، به ادب و سواد نمايندگي است.  
6. مگر در تفکر اسامى، مردم ولى نعمت نيستند؟ مگر کسى غير از اين مردم، رؤسای 
قوا و وزرا  و وکا را به قدرت رسانده است؟ اينکه يک مسئول از کوره در برود عجيب 
نيست، اما رفتاری که نشانگر نگاه باا به پايين است، رفتار از سر تکبر و نخوت، توهين 
به مردم و عذرخواهى در اثر فشار، آن هم همراه با تهديد و لجبازی، واقعا هيچ نسبتى 
با انقاب اسامى و امام )ره( ندارد. همان امامى که فرمود: »وقتى مردم خدمتگزاری 
را نخواستند بايد کنار برود« و »در هر صورت ما بايد دنبال اين معنا باشيم که مردم 

را نگه داريم و بدون پشتيبانى مردم نمى شود کار کرد«.
7. دو هفته پيش، مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج خود، از 
يک طلبه در جمع شاگردان و در حضور رسانه ها عذرخواهى کردند، آن هم 
به علت آنکه روز قبلش در واکنش به فرياد آن طلبه، قدری تند شده بودند؛ 
ضمن آنکه فيلمى هم از آن موضوع منتشر نشده و هيچ فشاری از سوی افکار 
عمومى نبود. واقعا در نظامى که رهبرش در جمع چند صد نفری و در برابر 
رسانه ها، آن هم در شرايطى که توهينى صورت نگرفته و مهم تر از همه کسى 
هم از موضوع مطلع نبوده، از يک طلبه عذرخواهى مى کنند، بايد مسئولينى 
وجود داشته باشند که بابت توهين صريح و استفاده از الفاظ زشت، حاضر به 
عذرخواهى صريح و بدون تهديد نباشند؟ خوب است مسئوان غير از هزينه 

کردن از رهبری به هر مناسبت، کمى هم به رفتار ايشان تمسک کنند.

92843 ريالگازبها
13000بدهي گذشته
21800بدهي متفرقه
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9285عوارض گازرساني
19كسر هزار ريال
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ادامه از صفحه اول
در سال هاي گذشته، بارها وبارها، پاي رسانه ها 
به اتهام توهين به يک مسئول يا يک دستگاه 
باز شده است. آستانه تحمل برخي از مسئوان 
آن قدر پايين است که معاونت حقوقي دستگاه 
متبوعشان، کاري جز شکايت از رسانه ها و پيگيري 
پرونده ها و دادگاه هاي مرتبط با آن مسئول 
ندارد. اين وضعيت گاهي شديدتر مي شود و غير 
از مديران مسئول روزنامه ها، خبر گزاري ها و 
پايگاه هاي خبري و تحليلي، حتي يک دانشجوي 

وباگ نويس را هم شامل مي شود.
البته اگر واقعاً اهانتي در کار بوده باشد، پيگيري 
قضائي آن از سوي مقامات مسئول هيچ ايرادي 
قرار  کسي  چه  که  آنجاست  سوال  اما  ندارد. 
به  مسئوان  برخي  توهين  پاسخگوي  است 

مردم باشد. 
به  اهانت  تا  منتقدان  به  توهين   از 

يک شهروند 
به  ارشد  مسئوان  برخي  توهين  داستان 
از  دارد.  باا  بلند  اي  سابقه   منتقدانشان، 
»بي شناسنامه« و »بي سواد« خواندن منتقدان 
حواله  تا  گرفته  جمهور  رئيس  توسط  برجام 
 دادن آنها به جهنم.فهرست کنايه ها و الفاظ 

 توهين آميز حسن روحاني به منتقدانش در 
5 سال گذشته شامل ده ها مورد است. او در 
محافل و سخنراني هاي رسمي، منتقدان خود، 
 منتقدان دولت يا منتقدان برجام را بي عقل، متوهم،
 بي فرهنگ، بزدل، هوچي باز و عصر حجري ناميده 
است.به عنوان نمونه، چند ماه پيش روحاني 
در سخناني خطاب به منتقدان گفت:»بي خبر 
نيستم از افرادي که تاش مي کنند دستاورد 
دولت]در حوزه تورم[ آسيب ببيند.البته اين از 
 روي کم عقلي است وقتي حساب مي کنم، 
مي بينم کساني که با دولت مخالفت مي کنند، بيشتر 

بر مبناي کم عقلي است.«
گفته   96 اسفند  در  روحاني  سخنان  اين 
انتخابات  از  ماه  شد، يعني در شرايطي که 9 
در  روحاني  و  بود  گذشته  جمهوري  رياست 
راي  جلب  براي  تاش  و  انتخاباتي  موقعيت 
نبود. علي مطهري، هم شهريور امسال ، يک 
منتقد را که ، پس از سخنراني او، از وي سوال 
مي کرد، » احمق و نادان « خطاب کرد . او 
در دوره هاي قبلي مجلس، يکي از نمايندگان 
را »پفيوز« خطاب کرد . جالب است که طبق 
، نايب رئيس مجلس ، مسئول هيئت  قانون 

نظارت بر رفتار نمايندگان است. 

توهين نماينده مردم سراوان به يک کارمند 
گمرك

  2 روز پيش ، فيلمي از رفتار زشت محمد باسط 
 درازهي منتشر شد که از يک کارمند گمرك 
درخواستي دارد، اما کارمند به او مي گويد ما 
از شما دستور نمي گيريم . در پي اين جواب، 
 درازهي با ادبياتي زشت و سخيف  به کارمند توهين 
مي کند، تا جايي که يک شهروند حاضر در صحنه 
 هم عصباني مي شود و او را بيرون  مي کند . 
نماينده سراوان پس از اين اهانت ، ويدئويي از 
خود منتشر و فيلم پخش شده را دسيسه اي 

عليه خود ، اهل سنت و قوم بلوچ دانست!
درازهي روز گذشته، در کانال تلگرامي خود از 
رفتارش عذر خواهي کرد. عذر خواهي او، بيش 
از آن که نشانگر پشيماني و حالت اعتذار باشد، 
رنگ و بوي تهديد و فضايي حق به جانب داشت. 
درازهي در متن عذرخواهي خود آورده است» 
تا پاي استيضاح وزير اقتصاد و اخراج مدير کل 
گمرك و کارمند هتاك ايستاده ام . از حق و 

حقوقم يک ذره کوتاه نمي آيم.«
کنند  نمي  خواهي  عذر  که   مسئواني 

شکايت هايي که به نتيجه نمي رسد 
اغلب مسئوان هيچ گاه از توهين کردن خود 

عذرخواهي نمي کنند، مگر در شرايطي که فيلم 
يا صوت يا تصويري از صحنه توهين توسط يکي 
از حاضران ضبط شده باشد و به لطف فضاي 
مجازي ، دست به دست شود . اغلب نمايندگان 
 توهين کننده به مردم هرگز عذر خواهي نکرده اند 
و اگر هم عذر خواهي کرده اند، از نوع متن عذر 
 خواهي نماينده سراوان بوده است . شکايت ها 
هم که غالبا به نتيجه نمي رسد و طرح نظارت 
راهروهاي  در  که سال ها  نمايندگان  رفتار  بر 
اجرا  اي  گونه  به  بود، عما  بهارستان معطل 
به  جدي  صورت  به  شکايتي  کمتر  که  شده 

نتيجه مي رسد. 
سخني با مسئوان

در اوضاع نابسامان اقتصادي کشور و در شرايطي 
که اغلب خانواده ها با مشکاتي چون بيکاري و 
گراني دست و پنجه نرم مي کنند و اغلب اين 
مشکات ناشي از بي تدبيري مسئوان است از 
انتظار  افراد صاحب تريبون و صاحب منصب 
بااتر است . به قول آن خبرنگار خوش ذوق 
بايد به برخي از مسئوان گفت اگر حرف زدن 
بلد نيستيد، حرف نزدن که بلديد. از مسئوان 
انتظار مي رود اگر نمي توانند مشکات مردم 

را کم کنند ، حداقل توهين نکنند . 

گزارش رسالت از ميزان ادب برخي مسئولين نسبت به مردم

حداقل توهين نكنيد
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آيتاهجواديآملي:
 اداره موفق کشور 
 با سفارش و توصيه
 محقق نمي شود
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رئيسديوانمحاسبات:

بودجه98باتوجهبهشرايطتحريمتدوينميشود
رئيس ديوان محاسبات گفت: بودجه 98 با توجه به شرايط تحريم تدوين 
مي شود.به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، عادل آذر در جلسه علني روز 
سه شنبه مجلس، گزارش اين ديوان از عملکرد هشت ماهه قانون بودجه 97 
از منابع و مصارف و ضرورت توجه به اقتضائات و الزامات را به نمايندگان 
ارائه کرد.وي با بيان اينکه بر اساس ماموريت رئيس مجلس به ديوان 
محاسبات، کميته اي در اين ديوان با همکاري نهادهاي درگير تنظيم و 
اجراي بودجه مانند مرکز پژوهش هاي مجلس، سازمان برنامه و بودجه 
و وزارت اقتصاد و دارايي شکل گرفت تصريح کرد: نتيجه بررسي هاي 
اين کميته در کميته آسيب شناسي نظام بودجه ريزي کشور تحت عنوان 
گزارش الزامات و اقتضائات ايحه بودجه تدوين شد.آذر همچنين اظهار 
داشت: شرايط تدوين بودجه امسال بر اساس بيانات رهبر معظم انقاب 
و رئيس مجلس شوراي اسامي بر اساس شرايط تحريمي خواهد بود.

وي با بيان اين که دولت و مجلس بايد در زمان بررسي ايحه بودجه 
درباره ساز و کارهاي توليد و افزايش اشتغال دقت کنند، افزود: نرخ 
رشد اقتصادي با نفت و بدون نفت در اين فهرست قرار گرفته و نکته 
کليدي در اين موضوع آن است که هرگاه ما شوک هاي ارزي در کشور 
داشته ايم بافاصله اثر جدي و رشد اقتصادي داشته است.رئيس ديوان 
محاسبات با تاکيد بر اينکه شوک اقتصادي و به ويژه ارزي سال 90 
بافاصله رشد اقتصادي را به منفي 7/4 رساند يا در شرايط جديد و 

اکنون که بابت نرخ ارز ما يک شوک را داشتيم و بايد انتظار تاثير آن 
را بر رشد اقتصادي سال هاي آتي به ويژه سال 97 و 98 داشته باشيم 
اظهار داشت: عارضه ديگر رشد، حجم نقدينگي است که به شدت باا 
مي رود و عدد آن بسيار باا است تا حدي که به 8/38 هم رسيده است.

وي با تاکيد بر اينکه عملکرد هشت ماهه بودجه سال 97 نشان مي دهد 
که همچنان بخش هزينه اي نسبت به پيش بيني ها، 83 درصد و تملک 
دارايي ها نسبت به پيش بيني ها، 73 درصد تحقق يافته است، اگر چه 
در اين جا درصد تملک دارايي سرمايه اي باا است، اما نسبت هزينه هاي 
عمراني و هزينه هاي انجام شده عدد ناچيزي است و حتي نرخ منفي را 
نشان مي دهند افزود: طبق الزام برنامه بايد سهم درآمدهاي مالياتي 45 
درصد باشد، اما عملکرد هشت ماهه امسال مي گويد که 32 درصد بوده 
است و شايد تا پايان سال به 36 درصد برسد، اما بيشتر نمي شود. اينها 
همه مربوط به معافيت هاي مالياتي در بودجه است براي مثال در سال 
94 معافيت هاي مالياتي هزار ميليارد تومان بوده است، اما با قوانين و 
احکام و خارج از بودجه، معافيت هاي مالياتي به حدود 46 هزار و 800 
ميليارد تومان رسيده است.وي با بيان اين که بايد در حوزه معافيت هاي 
مالياتي و گمرکي دقت بيشتري شود، افزود: يکي از چالش هاي جدي در 
بودجه سال 98 اوراق هاي مالي - اسامي است. آذر خاطرنشان کرد: بايد 
در بودجه 98 حدود 40 هزار ميليارد تومان بابت اوراق مالي - اسامي 

براي اصل و سررسيد و سود آن پيش بيني کرد که اگر اين اتفاق رخ 
ندهد بايد درصد اوراق را افزايش داده و دوباره با انتشار اوراق، دولت 
بدهکار شود، ما اين موضوع را پارسال، آينده فروشي ناميديم چون با 
اين کار از آيندگان قرض مي گيريم. وي ادامه داد: هزينه ها در بودجه 
متناسب با منابع نيست، در سال 90 رديف فاقد عملکرد داشتيم که 
اين تعداد در سال 96 به 21 رديف با عملکرد صفر رسيد، در حالي که 
بايد تناسب هزينه وجود داشته باشد. رئيس ديوان محاسبات کل کشور 
افزود: بر اساس برآوردهاي ما منابع خوب، ارزشمند و قابل اتکا از جمله 
دارايي هاي دولت داريم که مي تواند مبناي برنامه ريزي باشد، طبق اعام 
صورت گرفته در سامانه سادا حدود يک ميليون و 887 هزار ميليارد 
تومان دارايي هاي ثبت شده از دولت وجود دارد که برخي مي گويند 
اين طرح ها 25 درصد از دارايي هاي دولت است. آذر اظهار داشت: بايد 
بخشي از رديف هاي درآمدي که طي پنج سال اخير عملکرد نداشته 
است را حذف کرد. وي با اشاره به الزامات بودجه 98 در بخش مصارف، 
گفت: بايد اولويت برداشت و هزينه را به تملک دارايي ها داد، در حال  
حاضر حدود 25 هزار پروژه  در کشور تعيين تکليف نشده است و دولت 
برنامه اي براي صندوق ها و رفع نابرابري در تخصيص اعتبارات ندارد. 
همچنين شاهد اختصاص اعتباراتي براي کمک به اشخاص حقيقي و 

حقوقي بدون عنوان مصرف هستيم. 

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: اداره موفق کشور با سفارش و توصيه محقق 
نمي شود.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه عبداه جوادي آملي در درس تفسير خود 
با بيان اينکه جاهليت در انديشه بر وهم، خيال و گمان حکم مي کرد، گفت: همچنين در عصر 
جاهليت بر اساس ميل و هوي و هوس حرکت مي شد و فعاليت ها بر اساس عقل و عدل نبود.وي 
افزود: قرآن فرمود وهم و خيال در معارف عقلي، علمي و جهان بيني سهمي ندارد، بلکه انسان بايد 
عالمانه و محققانه سخن بگويد؛ در بخش انگيزه نيز بايد عقل عملي و عدل سهم داشته باشد.استاد 
برجسته درس خارج حوزه علميه قم با بيان اينکه رسول اکرم )ص( جاهليت را به تمدن اسامي 
تبديل کردند، گفت: حضرت با سفارش و نصيحت کارها را پيش نبردند بلکه با عقل و عدل کارها 
رابه پيش مي بردند، اينگونه نبود که پيامبر تنها سفارش کند و عالمانه و محققانه سخن بگوييد 
بلکه برهان و دليل آورد و اسام را تثبيت کرد.وي ادامه داد: اگر مسئولي بخواهد در اداره مملکت 

موفق شود با سفارش و توصيه فايده ندارد، نصايح در رتبه دوم قرار دارند يعني بعد از اينکه همه 
کارها تثبيت شد واعظ راه هاي مشخص شده را بيان مي کند، از اين رو قبل از مشخص شدن راه 
با سفارش نمي توان کار را به پيش برد.آيت اه جوادي آملي با بيان اين که قرآن فرمود که انسان تا 
جان دارد بايد طلب علم کند، ابراز داشت: فهميدن، فريضه است چرا که اگر جامعه نفهمد پيش 
نمي رود، اسام انديشه و انگيزه جامعه را اصاح کرد.وي عنوان کرد: پيامبر فرمود معارف ديني، 
توحيد، وحي، نبوت، امامت، وايت، معاد بعد فقه و احکام ديني و سپس حقوق و اخاق علم 
را تشکيل مي دهند، اما ما همه را در فقه و اصول خاصه کرديم و وضع حوزه ها به اين صورت 
در آمد.وي افزود: قرآن فرمود کار انسان با آرزو پيش نخواهد رفت، همانگونه که با وهم و خيال 
 پيش نمي رود، جامعه بايد از عقل و نقل معتبر استفاده کند و اگر انسان توانست آن را با يکديگر 

جمع کند که بسيار خوب است اما در هر صورت بايد حجتي داشته باشد.

جهانگيري: اختال در روند مديريت اجرايي کشور 
خواست دشمن است

معاون اول رئيس جمهور گفت: اختال در روند مديريت 
اجرايي کشور خواست دشمن است.به گزارش خبرنگار 
اسحاق  آنا  خبرگزاري  سياسي  گروه  دولت  حوزه 
جهانگيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 
با اشاره به برنامه ريزي و هدف گذاري آمريکا براي 
تحريم بخش هاي مهم و اثرگذار در اقتصاد کشور که 
نسبت به آنها حساسيت اجتماعي باايي وجود دارد، 
تاکيد کرد: يکي از مهم ترين صنايعي که مورد تحريم 
آمريکايي ها قرارگرفته، صنعت خودروسازي کشور است. 
جهانگيري با اشاره به اهميت صنعت خودروسازي 
در اشتغال زايي، افزود: صنعت خودروسازي کشور 
با همه نقدها و گله هايي که در جامعه نسبت به آن 
وجود دارد، صنعتي است که زنجيره گسترده اي از 
واحدهاي صنعتي کوچک و بزرگ به ويژه واحدهاي 
قطعه سازي در سراسر کشور به آن وابسته هستند. وي 
با بيان اينکه چند صدهزار نفر در صنعت خودروسازي 
و صنايع وابسته به آن اشتغال دارند، تصريح کرد: يکي 

از اولويت هاي مهم دولت در شرايط خطير کنوني 
حمايت از واحدهاي توليدي در مقابل تحريم هاي 
ظالمانه آمريکاست چراکه اين تحريم ها باهدف ايجاد 
نارضايتي از طريق گسترش بيکاري و مانع تراشي 
بر سر توليد کااهاي موردنياز مردم انجام مي شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با يادآوري مسائل 
و مشکات پيش روي خودروسازان کشور نظير کمبود 
ارز، مشکل تامين برخي قطعات و سرمايه در گردش، 
بر ضرورت تاش جدي براي حل مسائل و مشکات 
صنعت خودرو کشور تاکيد و خاطرنشان کرد: ازم 
است وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، امور 
اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه وبودجه و نظام بانکي 
کشور حمايت هاي ازم را براي رفع مشکات و موانع 
پيش روي صنعت خودرو انجام دهند.وي تاکيد کرد: 
خودروسازان ضمن دفاع مستدل و قاطع از برنامه ها 
و عملکرد خود، به انتقادها و درخواست هاي مردم 
براي ارتقاي سطح کيفيت خودروها و جلب رضايت 

جامعه و اقناع افکار عمومي توجه کنند تا بتوانند 
از مشارکت و همراهي مردم در پيشبرد برنامه هاي 
آينده شان بهره مند شوند. معاون اول رئيس جمهور 
با اشاره به انتقادات برخي مديران از دخالت هايي 
که توسط نهادهاي نظارتي در فرايند تصميم گيري 
مسائل اجرايي کشور صورت مي پذيرد، تاکيد کرد: 

با توجه به شرايط سخت تحريم، ضرورت همراهي 
براي حل  اجرايي  و  نظارتي  نهادهاي  و همکاري 
مسائل و مشکات کشور بيش  از پيش احساس 
مي شود، زيرا امروز هر اختالي که درروند مديريت 
اجرايي کشور ايجاد شود در مسير خواست دشمن 

و به ضرر منافع و مصالح ملي است.

خبر
جليلي:

اگر غرب مرکز عالم نيست، مترسک هايي که 
از غرب بلند کرده ايد را زمين بگذاريد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر غرب مرکز عالم نيست 
مترسک هايي که از غرب بلند کرده ايد را زمين بگذاريد.به گزارش خبرنگار 
دانشگاه خبرگزاري دانشجو، سعيد جليلي در کنگره ملي مصطفي شهيد 
با بيان اينکه شهداي هسته اي در کنار باور هايي که داشتند ارمغان هايي 
را به بار آوردند تا کشور در مسير پيشرفت شتاب بگيرد و از نظر اين 
شهدا ازمه پيشرفت داشتن حق پژوهش بود و آن ها نمي خواستند کسي 
مانع تحقيق و پژوهش و پيشرفت کشور شود گفت: هم چنين که ايمان 
و عدالت ازمه امنيت است، شهداي هسته اي معتقد بودند و در عمل 
نشان دادند پيشرفت با ايمان و علم به دست مي آيد، به همين دليل 
دشمنان اين اصول را مورد هدف قرار دادند.وي با بيان اينکه غربي ها با 
خرابکاري، ترور و تحريم همواره تاش کردند تا مانع تحقيق و پژوهش 
در کشورمان شوند، اما کساني در مقابل آنها ايستادند و گفتند ما اجازه 
نمي دهيم تا کار ها به اجازه فان دولت و توافق محدود شود تصريح 
کرد: شهيد احمدي روشن براي اين بزرگ است که او غرب را مرکز 
عالم نمي دانست به همين خاطر اجازه نمي داد کساني بيايند که کشور 
را از 23 حق توسعه و تحقيق محروم کنند.جليلي افزود: کساني که 
مي گفتند بدون کدخدا ديپلماسي پيش نمي رود و بايد توافقي انجام 
شود بايد بدانند که امروز 23 حق تحقيق و توسعه از ملت گرفته شده 
است. در هر حال همين ها امروز ميگويند نبايد همه چيز را در آمريکا 
متمرکز کنيم و بايد کنش گري را باا برد؛ ما اين حرف را درست مي دانيم 
و معتقديم بايد بستر هاي کنش گري را باا ببريم. اما باا رفتن قدرت 
کنش گري يک ملت چگونه اتفاق مي افتد؟ معتقدم اين اتفاق زماني 
مي افتد که توافق صورت نگيرد که دهها حق تحقيق و توسعه از يک 
ملت گرفته شود.وي با بيان اينکه آقايان امروز مي گويند غرب همه 
دنيا نيست، اما با اين وجود قصد اين است که چرا بايد کشور را معطل 
 چند کشور اروپايي کنند که آيا SPV را ثبت مي کند يا نه تصريح کرد: 
اينکه مي گويند آمريکا سقوط اخاقي کرده يافته خوبي است، ولي 
ملت ما 65 سال پيش اين را فهميدند و يا اينکه مي گويند آمريکا مرکز 
عالم نيست يافته خوبي است، ولي باز هم ملت ما 40 سال پيش اين 
را فهميدند که آمريکا هيچ غلطي نمي کند.وي با بيان اينکه اگر آقايان 
مي گويند غرب همه عالم نيست پس ديگر نگويند به خاطر چند کشور 
غربي بايد فان کنوانسيون را بپذيريم وگرنه با مشکل مواجه مي شويم 
گفت: اگر آقايان به اين باور رسيدند که غرب مرکز عالم نيست پس 

مترسک هايي که از غرب بلند کرده اند را روي زمين بگذارند.

 اعضاي جديد شوراي مرکزي 
حزب مؤتلفه اسامي انتخاب شدند

مجمع عمومي حزب مؤتلفه اسامي، اعضاي اصلي دوازدهمين دوره 
شوراي مرکزي حزب مؤتلفه اسامي را از ميان 62 نامزد انتخاب 
کرد. به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، اسامي 35 
عضو جديد شوراي مرکزي به ترتيب حروف الفبا به شرح زير هستند: 
محمدمهدي اسامي، اله افتخاري، محمود الفت، محمدعلي اماني، 
محمدکاظم انبارلويي، حسين انواري، سيد مصطفي آقاميرسليم، 
اسداه بادامچيان، بهشته بادامچيان، حسن پزشکيان، حميدرضا 
ترقي،ابوالفضل توکلي بينا، محمدعلي چوبيني، محمدنبي حبيبي، 
محمد خرسند، محمدحسن ذاکري رئوف، سيدعلي اصغر رخ صفت، علي 
آرش روناسي، فاطمه رهبر، ميثم زرندي، محمدحسين شفيعيها، نصر 
عزيزي، اسداه عسکراوادي، اميرعباس فارسي نژاد، سيده فاطمه فخر، 
فضل اه فرخ، نرگس قديري، محسن قناعت، محمد کرمي راد، حسن 
اسجردي، احمدعلي مقدم، محمدعلي مينايي فر، امير احرار نظيفي، 

محمدحسين نيکنام و مجتبي همداني.

خبر
واکنش ظريف به مواضع جنگ طلبانه 

نتانياهو عليه ايران
وزير امور خارجه کشورمان به مواضع جنگ طلبانه نخست وزير رژيم صهيونيستي 
و بي توجهي کشورهاي غربي به اين مواضع واکنش نشان داد.به گزارش خبرگزاري 
مهر، محمدجواد ظريف در پيامي که در صفحه شخصي خود در توئيتر منتشر 
کرد به مواضع جنگ طلبانه نخست وزير رژيم صهيونيستي و بي توجهي کشورهاي 
غربي به اين مواضع انتقاد کرد. متن پيام ظريف به شرح زير است: »ابتدا نتانياهو 
مي آيد و کنار کارخانه ساخت بمب اتمي مي ايستد و ايران را تهديد به نابودي 
مي کند. حاا هم خيلي راحت درباره موشک هاي تهاجمي خود به گزاف اف 
مي زند که برد آن مي تواند به هر جايي برسد. با اين وجود هنوز هم دارد درباره 
 موشک هاي بازدارنده و دفاعي ايران آه و ناله سر مي دهد و غربي ها هم طوطي وار 

نگراني هايش را تکرار مي کنند.«

سردارفدوي:
هر بار که 6 دانگ پاي يک کار رفتيم 

موفقيت به دست آورديم
معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: هر بار که 6 دانگ پاي يک کار رفتيم موفقيت 
به دست آورديم.به گزارش خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، سردار علي 
فدوي در هشتمين جشنواره باقرالعلوم )ع( گفت: رئيس جمهور فعلي آمريکا که 
کار هاي بي عقلي زيادي هم انجام مي دهد در روز هاي اول رياست جمهوري اش، 
اعام کرد که مي خواهد ايرانيان را از آمريکا بيرون کند؛ همان زمان يک آدم علمي 
آمريکايي نامه اي به او نوشت و گفت: آنچه که به علم و فناوري آمريکا در جهان 
مي شناسند، مربوط به ايرانياني است که در آمريکا هستند و اگر ايرانيان از آمريکا 
بروند، علم و فناوري هم از آمريکا مي رود. توجه داشته باشيد که اين جمات را 
سپاه و وزارت خارجه ايران و وزارت بهداشت دولت نگفته اند بلکه يک آمريکايي 
گفته است.وي با بيان اينکه 40 سال است که سپاه کار علمي انجام مي دهد و من 
حداقل 35 سال شاهد اين کار ها بوده ام، گفت: در اين مدت هر بار که 6 دانگ 

پاي يک کار رفته ايم موفقيت به دست آورديم.

رضاييمطرحکرد؛
دولتمردان؛ جنگ با علم اقتصاد ممنوع

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصريح کرد: دولتمردان نبايد از انباشت 
اقتصاد  علم  با  نبايد  گذشت،  کار  از  کار  وقتي  و  مي کردند  غفلت  نقدينگي 
مي جنگيدند. به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، محسن رضايي طي 
مطلبي در صفحه شخصي خود با اشاره به انباشت نقدينگي در کشور، نوشت: 
دولتمردان نبايد از انباشت نقدينگي غفلت مي کردند و وقتي کار از کار گذشت، 

نبايد با علم اقتصاد مي جنگيدند.
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آگهيمزايدهعمومي
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2-سپردهنفراتاولتاسومتاانجامتشريفاتقانونيمزايدهوعقدقراردادمستردنخواهدشد

ضمنادرصورتانصرافهريكازشرکتکنندگانسپردهآنانبهترتيببهاستنادماده8آييننامهماليشهرداريهابهنفعشهرداريضبطوازنفردوموسومبهترتيبدعوت
بهعقدقراردادخواهدگرديد.
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5-رعايتمنعمداخلهکارکناندولتيوکشوريمصوب77/10/22مجلسشوراياساميوهمچنينبند)و(وماده10وظيفهعموميبرايکليهشرکتکنندگانالزاميميباشد.
تاريخانتشار:97/9/28
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آگهيمناقصهعمومي
) فراخوان ارزيابي كيفي(
بصورتدومرحلهاي

)97/20 (
1000 زميني بتني مخزن احداث مناقصه انجام به نسبت دارد نظر در دولتي( شرکت ( تهران استان روستايي فاضاب و آب شرکت
آارد روستاي حجمي کنتور و مخزن هاي حوضچه احداث و شيرآات نصب و تهيه طعام، نمك الكتروليز اطاق احداث مكعبي، متر
)مجتمعکوثر-رباطکريم(ازمحلاعتباراتارزشافزودهفرمانداريشهرستانرباطکريم،صندوقتوسعهمليواوراقاسنادخزانهاسامي،

ازطريقسامانهتدارکاتالكترونيكيدولت)ستاد(باتوجهبهشرايطمندرجدراسنادارزيابيکيفياقدامنمايد.
حداقلپايهموردنياز:5رشتهآبميباشدودارابودنگواهينامهتأييدصاحيتايمني)HSE(ازسويوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعي

الزاميميباشد.
برآوردپايه:7/229/938/550ريالميباشد.

لذاازواجدينشرايطدعوتبعملميآيدتاساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ1397/10/5جهتدريافتاسنادازطريقسامانهتدارکات
الكترونيكيدولتبهآدرسwww.setadiran.irاقدامنمايند.

مهلتبررسي،تكميلوارائهمداركارزيابيکيفيتاساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ1397/10/19براساسشرايطمندرجدراسناد،
صرفاازطريقسامانهتدارکاتالكترونيكيدولتميباشد.

درصورتکسبامتيازارزيابيکيفي)حداقلامتياز60(توسطکميتهفنيبازرگانيازتأييدشدگانجهتارزيابيفنيوماليتوسطسامانه
دعوتبعملميآيد.

ضمناهزينهدرجآگهيدردونوبتچاپبعهدهبرندهمناقصهميباشد.
تاريخانتشارنوبتاول97/9/28
تاريخانتشارنوبتدوم97/10/1
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مجازاتشمارهرايتاريخرايشمارهكارمندينامپدرنامونامخانوادگيرديف

اخراجازدستگاهمتبوع5533021396/7/163960700901070071سهرابخانمسانازعيدينژاد1

بازخريدباپرداخت5847081397/8/14397070260107026145عبدالناصرخانمسعاددادخواهفرهادي2
روزحقوقمبنايمربوط
درقبالهرسالخدمت

اخراجازدستگاهمتبوع5905381397/8/143970702401070211سيدمحسنسيداحمدابوالحسنيزاده3

اخراجازدستگاهمتبوع5784601397/8/143970700701070181غامعليميثممثنوي4

اخراجازدستگاهمتبوع5879121397/8/143960708601070881ابوالمحمداميدمهديپوركوراني5

اخراجازدستگاهمتبوع5832311397/8/143970702301070201ايرجعيسيفواديوندا6

نوبتاول

كميسيون معامات
شركت آب و فاضاب روستايي 
استان تهران 

5%سپردهشركتدرمدتاجارهبهسالقيمتپايهاجارهماهانهبهريالنوعفعاليتنامغرفهمورداجارهرديف
مزايده

نوعواگذاري

استيجارياشخاصحقيقيوحقوقي3/000/000ريال3سال3/000/000ريالرستورانغرفهشماره17

استيجارياشخاصحقيقيوحقوقي3/000/000ريال3سال1/500/000ريالكافيشاپغرفهشماره28

استيجارياشخاصحقيقيوحقوقي3/000/000ريال3سال2/000/000ريالخشكباروشيرينيفروشيغرفهشماره310

غرفهصنايعدستيوغرفهشماره411
گردشگريوهنريوكادوئي

استيجارياشخاصحقيقيوحقوقي3/000/000ريال3سال1/500/000ريال

آدرسغرفههايرديف
ميادين/بازارچه

قيمتپايهاجارهماهانهنوعفعاليت
هركدامبهريال

مدتاجاره
بهسال

5%سپردهشركتدرمزايدهبه
ازايهركداميكازغرفهها

تعداد
غرفه

نوعواگذاري

اشخاصحقيقيوحقوقي1/000/00014ريال1سال1/100/000ريالميوهفروشيغرفههاي48متري1

اشخاصحقيقيوحقوقي1/000/00023ريال1سال1/500/000ريالپاستيكفروشيغرفههايحجواوقاف2

كانونهايدارايمجوز)تولددوباره(1/000/0001ريال1سال500/000ريالميوهفروشيغرفهكانونتولددوباره3

اشخاصحقيقيوحقوقي1/000/0005ريال1سال1/100/000ريالميوهفروشيغرفههايميدانمعلم4

اشخاصحقيقيوحقوقي1/000/00012ريال1سال1/000/000ريالميوهفروشيغرفههايميدانقطب5

شهردار مراغه – احمديشهردار مراغه – احمدي

هيئت هفتم بدوي وزارت نفت 
) مستقر در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب(
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
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وزير راه و شهرسازي تاسيس صندوق توسعه حمل 
ونقل را يک اقدام تاريخي براي رشد و حرکت صنعت 
حمل ونقل کشور خواند و از اختصاص ۱۵ هزار 
ميليارد تومان اعتبار براي اين صندوق خبر داد.به 
گزارش خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، محمد اسامي 
در مراسم اختتاميه سومين نمايشگاه حمل ونقل 
و صنايع وابسته ضمن تبريک هفته حمل ونقل و 
هفته پژوهش، جامعه حمل و نقل را جامعه اي بزرگ 
و ارزشمند توصيف کرد و گفت: اين جامعه عاشقانه 

خدمت رساني مي کند و جريان نشاط را براي مردم 
به ارمغان مي آورد تا خاطره آن ها از سفر خاطره اي 
شيرين و به ياد ماندني باشد.اسامي از ايجاد صندوق 
توسعه حمل و نقل خبر داد و گفت: با تدبير دولت و 
مجلس شوراي اسامي، فرصت تاريخي براي تحول 
سامانه هاي  و  ساخت  زير  از  اعم  ونقل  حمل   در 
حمل و نقل و خدمات پشتيبان به وجود آمد.وي 
افزود: تاسيس اين صندوق در قانون پيش بيني شده 
بود و اساسنامه آن دو هفته پيش در هيئت دولت 
تصويب شد.وزير راه و شهرسازي افزود: خوشبختانه 
پيش بيني شده است که ۱۵ هزار ميليارد تومان منابع 
در سرفصل هايي که قانون گذار پيش بيني کرده است 
براي اين صندوق تامين و تحصيل شود تا پشتوانه اي 
براي شتاب  بخشي به جريان توسعه باشد.وي منابع 
انساني را بزرگترين ثروت هر کشور دانست و افزود: 
ارتقاي  افزايش و  صنعت حمل و نقل ما نيازمند 

منابع انساني است.

وزير راه و شهرسازي:
  ۱۵ هزار ميليارد تومان اعتبار براي صندوق 

توسعه حمل و نقل اختصاص يافت
وزير جهاد کشاورزي گفت: با بهره گيري از دانش فني 
و تکنولوژي روز راندمان آبياري در بخش کشاورزي 
افزايش مي يابد.به گزارش تسنيم  ساانه ۲ درصد 
،محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در همايش دومين 
کنفرانس دوساانه آب در محل اتاق بازرگاني ايران 
با اشاره به آنکه براي توسعه و رشد کشت گلخانه اي 
در کشور نيازمند همکاري وزارت نيرو هستيم اظهار 
کرد: در هشت ماهه ابتدايي امسال کشت به صورت 
با مدت مشابه سال گذشته  گلخانه اي در مقايسه 
۱400 هکتار رشد داشته است. يکي از مهمترين و 
اساسي ترين کارها که در زمينه جلوگيري از هدررفت 
آب بايد انجام شود تغذيه سفره هاي زيرزميني است و 
اگر جايي اين امکان وجود ندارد بايد آب را مهار کرد.

وي با بيان اينکه مهار کردن آب کار درستي است 
اما به دليل برخي اقدامات صورت گرفته در کشور 
نقدهايي بر آن وارد است گفت: يکي از مشکاتي 
از سفره هاي  که گريبانگير کشور ما بوده استفاده 

زيرزميني آب است که تعادل سفره ها را بر هم زده 
اخير  افزود: در ۵ سال  است.وزير جهاد کشاورزي 
بيشترين سرمايه گذاري که در موضوع آب در کشور 
مزرعه  در  آب  بهره وري  افزايش  براي  شده  انجام 
انجام شد.حجتي گفت: به منظور تغذيه و جلوگيري 
از مصرف بي رويه از سفره هاي آب زيرزمين طرح 
قرار گرفته  تعادل بخشي آب در دستور کار دولت 
است که اين طرح با مديريت وزارت نيرو و مشارکت 

مردم در حال انجام است.

وزير جهاد کشاورزي:
  تراز تجاري بخش کشاورزي ۱/۲ ميليارد دار 

بهبود يافت

معاون وزير راه و شهرسازي: 
 قرارداد خريد ۱۵ هزار تن ريل ملي امضا شد

 بخش اقتصادي :معاون وزير راه و شهرسازي از 
 UIC۶0 قرارداد خريد ۱۵ هزار تن ريل امضاي 
)ريل ملي( با ذوب آهن اصفهان خبر داد.به گزارش 
خبرنگار ما، خيراه خادمي در نشست خبري نمايشگاه 
بيان  با  وابسته   و صنايع  المللي حمل ونقل   بين 
اين  که شرايط تامين منابع مالي مورد نياز اين قرارداد 
وجود دارد،افزود:اميدواريم با اين کار در کنار راه آهن 
جمهوري اسامي ايران بتوانيم حداکثر استفاده را 
از ظرفيت داخلي براي توسعه زيرساخت هاي ريلي 
ببريم.مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي 
حمل و نقل کشور  با بيان اينکه از سال 9۲ تاکنون 
حدود 970 کيلومتر خط آهن ريل گذاري جديد 
بوده که کارهاي تکميل خط آن در حال انجام است 
اين ريل گذاري قبل  از  گفت: حدود ۶0 کيلومتر 
از سال 9۲ انجام شده است.وي گفت:از سال 9۲ 
تاکنون حدود ۶0 هزار تن ريل وارد کشور شده است. 
خادمي عنوان کرد: اقدامات بسيار خوبي در تامين 
زيرساخت هاي حمل ونقل طي 40 سال اخير انجام 
شده که بخش زيادي از نيازهاي کشور را به عنوان 
زمينه سازي ساير توسعه ها تامين کرده است.سال ۵7 

کل راه آهن بر اساس آمار 4۵۶۵ مسير ريلي بوده 
که امروز به ۱3790 کيلومتر )خطوط ريلي اصلي و 
فرعي( افزايش يافته است. در واقع 9۲00 کيلومتر 
يعني دو برابر طول ريل ساخته شده قبل از انقاب 
در دوره پس از پيروزي انقاب ساخته شده است. 
همچنين در سال ۵7 بالغ بر  ۲8۵ کيلومتر آزاد راه 

در کشور داشتيم که امروز ۲400 کيلومتر در حال 
بهره برداري است.خادمي با بيان اين که در دوره قبل 
از انقاب بزرگراه در کشور نداشتيم، بيان کرد: امروز 
۱۶ هزار و 8۲0 کيلومتر بزرگراه چهار خطه در حال 
بهره برداري است.وي با يادآوري اين که حدود 47 هزار 
کيلومتر راه اصلي، فرعي درجه ۲ و درجه 3 تا پيش 

از انقاب داشتيم، گفت: امروز ۱08 هزار کيلومتر 
راه اصلي، فرعي درجه ۲ و 3 در کشور داريم؛ حدود 
۶۲ هزار کيلومتر در 40 سال عمر انقاب احداث 
شده است.خادمي افزود: سال ۵7 حدود سه هزار 
کيلومتر راه روستايي آسفالتي در کشور داشتيم که 
امروز اين ميزان به ۱04 هزار کيلومتر  رسيده است.به 
گفته وي، در بخش ريلي 3۱97 کيلومتر خط آهن در 
حال احداث داريم، ضمن اين که ۵۲00 کيلومتر خط 
جديد در مرحله مطالعه قرار دارد.مديرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زيربناهاي حمل ونقل کشور با اشاره 
به اين که در بخش آزادراهي ۱۱۶7 کيلومتر پروژه 
در حال اجراست، اظهار کرد: در بخش راه اصلي و 
بزرگراهي هم حدود 7700 کيلومتر پروژه در دست 
تا ۱۲00  نيز حدود ۱000  ساانه  است.  ساخت 
تحويل مي دهيم. را  بزرگراه  و  اصلي  راه  کيلومتر 
خادمي درباره قطعه يک آزادراه تهران شمال گفت: 
پيشرفت فيزيکي قطعه يک 9۲ درصد است و در 
تمام جبهه هاي کاري عمليات روسازي در حال 
انجام است.  حدود ۵۵ درصد روسازی انجام شده و 

4۵ درصد باقيمانده است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه بيشتر از کمبود منابع آب در کشور بايد 
نگران مديريت منابع آب باشيم گفت: موضوع آب در آينده از نان هم واجب تر است 
و بايد فکري اساسي قبل از وقوع فاجعه انجام شود.به گزارش  تسنيم ، غامحسين 
شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در دومين کنفرانس دوساانه اقتصاد آب در محل 
اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد:در موضوع منابع آبي کشور بيش از آنکه نگران کمبود 
منابع آب باشيم بايد نگران چگونگي مديريت، مصرف و بهره وري آن باشيم.وي افزود: 
مصرف آب در بخش کشاورزي بايد براساس سازوکارهاي جديد و نوين آبياري موجود 
در دنيا و همچنين توجه به اقتصاد آب شکل گيرد.رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه 
داد: البته آموزش مصرف بهينه آب در بخش کشاورزي موضوعي دشوار است و در 
اين باره مقاومت هاي زيادي براي تغيير وجود دارد، اما با برگزاري همين همايش ها 

و جلسات تخصصي درباره آب مي توان فرهنگ سازي و مديريت ازم را اجرا کرد.
شافعي گفت: استفاده بيش از اندازه از آب هاي زيرزميني در مقاطعي انجام شده 
است که اين امر داشت به موضوع خطرناکي در کشور تبديل مي شد. پروانه دار کردن 
تمام چاه هاي غيرمجاز در گذشته از جمله اين خطرات بود که همکاران ما در اتاق 
فعاليتهاي زيادي انجام دادند تا جلوي آن را بگيرند و اکنون نيز متوقف شده است.

رئيس اتاق بازرگاني ايران افزود: در تاريخ ايران درباره آب اتفاقات زيادي روي داده 
که از آن جمله مي توان به مداخاتي اشاره کرد.وي همچنين درباره پديده سدسازي 
بي رويه در کشور گفت: براي اجراي سدسازي ها در کشور در زمان ازم مطالعات 
ازم و کافي صورت نگرفت بنابراين نه تنها بهره ازم از اين سدها را نبرديم بلکه در 

مواقعي  مشکاتي هم ايجاد شد.

خبر
صادق الحسيني:

بودجه ۹۸ فارغ از شرايط تحريم 
تدوين شده است

بودجه سال 98 که به احتمال زياد روز يک شنبه دوم دي ماه به 
مجلس ارسال مي شود داراي 3 ايراد اساسي است و فارغ از شرايط 
 تحريمي کشور تدوين شده است.به گزارش خبرنگار مهر،محمد 
صادق الحسيني با بيان اينکه بودجه اي که براي سال 98 نوشته 
شده يک بودجه کاما عادي است، اظهار داشت: بودجه تدوين شده 
براي سال 98 مختص شرايط عادي است؛ درواقع گويا نه ما تحريم 
هستيم و نه اتفاق خاصي افتاده است و همچون سنوات قبل نوشته 
شده است.اين کارشناس اقتصادي افزود: بايد در شرايط کنوني بودجه 
متناسب با بحران ها، درآمدها و هزينه ها باشد. دولت بايد با توجه به 
شرايط پر مشقتي که دارد اقدامات و اصاحات اساسي انجام مي داد.
وي ادامه داد: پيش بيني ها حاکي از اين است که بودجه سال آينده 
کسري بسيار بزرگي خواهد داشت. اين کسري بودجه بزرگ شرايط 
بروز تورم فزاينده را فراهم مي کند و يا منجر به ايجاد سيکل تورمي 
و در نهايت ابرتورم مي شود که اين مسئله بسيار خطرناک است.

وي تاکيد کرد: بودجه بويژه در شرايط تحريمي ايران بايد حتما در 
پيش بيني درآمدها دقت باايي داشته باشد و پذيرفته نيست که 

ضريب خطا در اين پيش بيني دهها درصد باشد.

رئيس سازمان اموال تمليکي:
4۵00 خودروي ترخيص نشده داراي 

ثبت سفارش جعلي، کجاست؟
رئيس سازمان اموال تمليکي گفت: 4۵00 خودروي ترخيص نشده داراي 
ثبت سفارش جعلي کجاست؟ وي با بيان اينکه تاکنون خودروهاي 
واردشده به کشور با ثبت سفارش جعلي و فاقد اعتبار تحويل سازمان 
اموال تمليکي نشده است، گفت: 4۲4 دستگاه خودروي توقيف شده 
به اتهام قاچاق در بندرعباس تحويل سازمان اموال تمليکي شده است.
جمشيد قصوريان جهرمي در گفت وگو با تسنيم ، با اشاره به پرونده 
خودروهاي وارد شده با ثبت سفارش فاقد اعتبار گفت: از خودروهاي 
ترخيص نشده اي که با ثبت سفارش هاي فاقد اعتبار )جعلي( وارد کشور 
شده اند، هيچ خودرويي تحويل سازمان اموال تمليکي نشده است. 
رئيس سازمان اموال تمليکي با بيان اينکه، دستگاه کاشف موظف بود 
بعد از کشف کااي قاچاق آن را تحويل سازمان اموال تمليکي نمايد، 
گفت: اين احتمال وجود دارد که در خصوص تخلف يا قاچاق بودن 
با پرونده ثبت سفارش هاي جعلي اختاف نظر  خودروهاي مرتبط 
وجود داشته باشد و به همين دليل هنوز اين خودروها تحويل سازمان 
اموال تمليکي نشده است.وي در پاسخ به اين سؤال که از ارديبهشت 
ماه که اعام جرم قاچاق عليه خودروهاي واردشده با ثبت سفارش 
فاقد اعتبار از سوي رئيس مرکز جرائم سازمان يافته شده، گمرک چه 
 اقدامي انجام شده است، تأکيد کرد: در حال حاضر با گذشت حدود 
۶ ماه از اعام جرم قاچاق هنوز خودروهاي موجود در گمرک که با ثبت 
سفارش هاي فاقد اعتبار وارد شده اند، به سازمان اموال تمليکي تحويل 
نشده است.گفتني است، طي سال هاي 9۵ و 9۶ حدود ۶400 خودرو با 
ثبت سفارش فاقد اعتبار وارد کشور شد و حدود ۱900 دستگاه بعد از 
اظهار از گمرک ترخيص شده است. ظاهراً بايد 4۵00 دستگاه خودرو 
در گمرک و محوطه گمرکي و بندري که با ثبت سفارش هاي جعلي 
وارد شده اند موجود باشد. اما هنوز اطاع دقيقي از وضعيت اظهار و 
دريافت کوتاژ 4۵00 خودروي ديگر در دست نيست، به عبارت ديگر 
اگر در خصوص اين 4۵00 خودرو عاوه بر ثبت سفارش فاقد اعتبار، 
کوتاژ نيز صادر شده باشد قاعدتاً اين خودروها شامل شرايط ظن قاچاق 

بوده و بايد تحويل سازمان اموال  تمليکي مي شد.

خبر
وزير نيرو: 

رتبه پنجم سطح زير کشت آبي به ايران 
اختصاص يافت

وزير نيرو با تشريح ساز و کارهاي اقتصاد آب در بخش کشاورزي گفت: رتبه پنجم 
سطح زير کشت آبي در دنيا، به ايران اختصاص داده شده است. به گزارش مهر 
به نقل از وزارت نيرو، رضا اردکانيان ديروز در کنفرانس اقتصاد آب با بيان اينکه 
وظيفه ذاتي دولت، فراهم آوردن حداقل نياز پايه آبي کليه آحاد کشور است، 
گفت: مردم بايد در تمامي نقاط کشور دسترسي اقتصادي و فيزيکي به حداقل نياز 
پايه آب را داشته باشند و اين از وظايف ذاتي دولت ها به شمار مي رود. وزير نيرو 
افزود: در اين ميان بايد پذيرفت زمان دسترسي به منابع آب فراوان براي توسعه با 
هزينه هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي اندک، سپري شده و بسياري از 
کشورهاي جهان، در حال ورود به مرحله مديريت منابع آب بر اساس اقتصاد آب 
رو به رشد هستند. وي تصريح کرد: توجه به اين موضوع بر پايه رقابت روزافزون 
براي بهره وري از آب استوار است که در حال حاضر با توجه به ميزان مصارف آب 
و سرانه مصرف، ايران در گروه کشورهاي مواجه با کمبود آب قرار دارد و ضرورت 

اهميت و توجه بيشتر به مقوله اقتصاد آب واضح تر از قبل شده است. 

 بازديد اعضاي کميسيون عمران مجلس
 از طرح محروميت زدايي قلعه گنج

تعدادي از اعضاي کميسيون عمران مجلس به منظور آشنايي با طرح ملي پيشرفت 
و آباداني بنياد مستضعفان در قلعه گنج از اين شهرستان بازديد مي کنند.به گزارش  
 تسنيم ، مسعود حيدروند مسئول طرح پيشرفت و آباداني شهرستان قلعه گنج 
درخصوص اهداف و برنامه هاي اين بازديد اظهار کرد: نمايندگان کميسيون 
عمران پس از بازديد از دامداري مردمي و آشنايي با اهداف اين طرح از جمله 
تامين معيشت مردم و حفظ منابع طبيعي از شهرک صنعتي و کارخانه هاي 
ايجاد شده توسط شرکت هاي وابسته به بنياد مستضعفان و بخش خصوصي 
بازديد مي کنند.وي افزود:هدف از احداث اين کارخانه ها  فراوري محصوات 
لبني  و کشاورزي منطقه جهت تکميل زنجيره ارزش و ايجاد ارزش افزوده 
است و در گزارشي که ارائه مي شود نمايندگان در جريان تاثير اين کارخانه ها 
در منطقه قرار مي گيرند.وي بازديد از کارخانه آهک را يکي ديگر از برنامه هاي 
بازديد اعضاي کميسيون عمران از شهرستان قلعه گنج توصيف کرد و افزود: 
توجه به معادن يکي از اهداف بنياد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج است 
و کارخانه آهک در همين راستا در حال ساخت است که ارديبهشت سال 98 
به بهره برداري مي رسد.مسئول طرح پيشرفت و آباداني شهرستان قلعه گنج 
بازديد از گلخانه هاي احداث شده در اين شهرستان که با همکاري بنياد علوي، 
سازمان فني و حرفه اي و جهاد کشاورزي ايجاد شده اند را از ديگر برنامه هاي 
اهالي  به  بانک سينا  اعطايي  با تسهيات  اين گلخانه ها  بازديد برشمرد.  اين 
منطقه و توسط جوامع محلي در راستاي صرفه جويي در مصرف آب و افزايش 

بهره وري ايجاد شده اند.

آگهي مزايده فروش خودرو 
شماره  نامه  موافقت  استناد  به  دارد  نظر  در  کرمان  جنوب  روستايي  تعاون  سازمان 
300/97/2678 مورخ 97/2/9  و صورتجلسه  کميسيون ماده 20 وزارت امور اقتصادي 
و دارايي اداره کل اموال دولتي به شماره  99/960/160 مورخ 97/2/4 نسبت به فروش 
دو دستگاه خودرو متعلق به سازمان بشرح مشخصات زير از طريق مزايده عمومي به 

بااترين قيمت بفروش برساند.

متقاضيان جهت بازديد دريافت فرم و شرايط شرکت در مزايده به مدت 15 روز کاري بعد 
از درج آگهي فرصت دارند به آدرس جيرفت- چهار  راه  بعثت روبروي سينما سازمان 
تعاون روستايي جنوب کرمان ) امور مالي ( مراجعه نمايند. تلفن 03443213790 ) هزينه 

درج آگهي بر عهده برنده يا برندگان مزايده مي باشد(
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28

 آگهي تجديد مزايده
 سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان 

نوبت اول 
سازمان  سيما، منظر وفضاي سبز شهري سيرجان در نظر دارد تعدادي مورد اجاره مستقر در شهربازي و ساير پارکهاي سطح 
شهر را ازطريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به  بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان دعوت 
بعمل مي آيد جهت  خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداکثر به مدت 10 روز به 

امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط شرکت در مزايده:

1- سپرده شرکت در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال که مي بايست به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر و يا رسيد پرداختي به 
حساب 0105938186001 بنام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.

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

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

5- ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
6- آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ 97/10/16 مي باشد.

7- تاريخ بازگشايي پاکات مورخ 97/10/18 ساعت 8 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول 97/9/28
تاريخ انتشار نوبت دوم97/10/5

خ ش 97/9/28

فراخوان مناقصه هاي عمومي دو مرحله اي خريد ) تجديد 2 (
) نوبت دوم( 

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان در نظر دارد تجديد مناقصه هاي عمومي دو مرحله اي خريد  را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت 
برگزار نمايد . ) کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام 

در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ( 

- تضمين شرکت در مناقصه : ) فرايند ارجاع کار ( ضمانت نامه معتبر بانکي 
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/9/26 مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  : ساعت 13 روز پنج شنبه تاريخ 97/10/06
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد  : ساعت 14  روز شنبه تاريخ  97/10/22 

ساعتزمان برگزاريمبلغ تضمينمبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصه
خريد لوله آبكش به مقدار 6۵0 شاخه 6 متري20097۱23۵000047

) تجديد 2 (
7/000/000/0003۵0/000/00097/۱0/23     8/30     

خريد كابل افشان به مقدار 8۱00 متر 20097۱23۵000048
) تجديد 2 (

۱۱/000/000/000۵۵0/000/00097/۱0/23      9         

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

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

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد 
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است 
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گزارش سناي آمريکا درباره دخالت روسيه در انتخابات 
۲۰۱۶ حاکي از اين است که ابعاد آن گسترده تر از 
گزارش  به  مي شد.  تصور  پيش تر  که  است  چيزي 
گروه بين الملل خبرگزاري آنا از رويترز، کميته امور 
اطاعاتي مجلس سناي آمريکا نتايج دو تحقيق درباره 
دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ را منتشر کرد که 
بر اساس آن، مسکو از طريق شبکه هاي اجتماعي، 
تاش گسترده اي براي ارائه و رواج اطاعات نادرست 
در ميان رأي دهندگان آمريکايي داشته و کوشيده است 
که از طريق دامن زدن به اختافات نژادي و رواج 
ايدئولوژي هاي افراطي در ميان آن ها تفرقه بيندازد. 
در اين دو گزارش که توسط کارشناسان خصوصي 
تنظيم و نتايج آن به سناتورها ارائه شده، تصريح شده 
است که دخالت روسيه در انتخابات آمريکا از طريق 
شبکه هاي اجتماعي بيش از آن چيزي است که پيش ازاين 
تصور مي شد. در اين گزارش همچنين ادعاشده است 
که »آژانس تحقيقات اينترنت« دولت روسيه که در 
سن پترزبورگ فعاليت دارد، براي »اخال در سياست 

آمريکا« کوشيده است. يکي از اين دو تحقيق توسط 
شرکت »نيو نالج« که در ايالت تگزاس مستقر است 
صورت گرفته و ديگري با همکاري دوجانبه شرکت 
»گرافيکا« با دانشگاه آکسفورد به دست آمده است. در 
بخشي از اين تحقيقات ادعاشده که »آژانس تحقيقات 
اينترنت« دولت روسيه که در سن پترزبورگ مستقر 
است، براي »دستکاري در سياست آمريکا« تاش 
کرده و از آمريکايي هاي آفريقايي تبار خواسته است 
که يا انتخابات را تحريم يا از روش هاي غلط رأي دهي 

استفاده کنند.

توسطسنايآمريکا؛
نتايج دو تحقيق درباره دخالت روسيه در انتخابات ۲۰۱۶ منتشر شد

 

فرستاده دولت آمريکا به سوريه گفت که هدف واشنگتن 
ديگر ساقط کردن حکومت بشار اسد نيست. به گزارش 
خبرگزاري آنا از الجزيره، »جيمز جفري« در کنفرانسي 
در مرکز تحقيقات واشنگتن گفت: »آمريکا در تاش براي 
سرنگون کردن حکومت بشار اسد نيست، ولي هزينه 
بازسازي اين کشور را تا زماني که ماهيت حکومتش 
تغيير نکند پرداخت نمي کند«. فرستاده دولت آمريکا 
به سوريه با بيان اينکه حکومت سوريه بايد کناره گيري 
کند، مدعي شد: »آنها در هفت سال گذشته هيچ 
موفقيت کاملي در جنگ کسب نکردند و در اين کشور 

همچنان ۱۰۰ هزار تروريست و مخالف فعاليت دارند«. 
وي افزود: »ما خواهان مشاهده حکومتي با ماهيت 
متفاوت در سوريه هستيم و من از تغيير نظام سخن 
نمي گويم، ما قصد سرنگون کردن بشار اسد را نداريم. 
هزينه بازسازي سوريه در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ميليارد 
دار برآورد شده است که اگر بر دستيابي به راه حل 
سياسي توافق نشود، کشورهاي غربي در تأمين آن هيچ 
سهمي نخواهند داشت«. »جفري« درباره تغيير رويکرد 
آمريکا درقبال سوريه گفت: »در سال هاي اول جنگ در 
سوريه دولت باراک اوباما، رئيس جمهور سابق آمريکا 
خواهان کناره گيري بشار اسد از قدرت بود. با گذشت 
زمان و شدت گرفتن جنگ، برخي مواضع تغيير کرد 
و اصاح شد، ازجمله اينکه ديگر سرنگون کردن اسد 

اولويت اصلي واشنگتن نيست«.
وي ادعا کرد: »اين تغيير رويکرد با روي کار آمدن دونالد 
ترامپ در ۲۰۱۷ به وجود آمد و ما ديگر خواهان کناره گيري 
بشار اسد از قدرت نيستيم و معتقديم سرنوشت اسد 

را بايد مردم سوريه مشخص کنند.

اذعانفرستادهآمريکابهسوريه:
هدف ما سرنگون کردن حکومت اسد نيست

اولتيماتوم مرکل به نخست وزير انگليس
صدر اعظم سرزمين ژرمن ها همچنان سعي دارد نقش يک کارگزار 
و مسئول ارشد را در حوزه سياست خارجي اروپاي واحد ايفا کند. به 
گزارش خبرگزاري آنا، آنگا مرکل در يکي از اين موارد تاش دارد 
مذاکرات برگزيت با طرف انگليسي را به سرانجام برساند. هم اکنون با 
تعويق راي گيري پارلمان انگليس بر سر برگزيت و احتمال راي منفي آن 
به طرح نهايي ارائه شده از سوي ترزا مي نخست وزير اين کشور، اروپا و 
لندن در نوعي بن بست سياسي گرفتار شده اند. با وجود اين منازعات، 
صورتبندي بحران موجود ميان اروپا و انگليس چندان سخت و دشوار به 
نظر نمي رسد!واقعيت امر اين است که ترزا مي ، نخست وزير انگليس 
مدعي شده است که طرحي بهتر از توافق مشترک صورت گرفته ميان 
انگليس و اروپا وجود ندارد و "خروج بدون توافق" بدترين گزينه ممکن 
براي لندن محسوب مي شود. اين در حالي است که برخي نمايندگان 
پارلمان انگليس که به هر دو حزب سنتي يعني کارگر و محافظه کار 
تعلق دارند خواستار راي منفي به توافق صورت گرفته هستند. آنها به 
صورت پشت پرده، بر روي گزينه اي ديگر به نام "برگزاري رفراندوم 
دوباره" تمرکز دارند، موضوعي که ترزا مي در ظاهر مدعي شده است 
امکان آن وجود ندارد! با اين حال برخي تحليل گران مسائل اروپا و 
انگليس بر اين باورند که دولت انگليس و پارلمان اين کشور در حال 
سوق دادن و هدايت شهروندان اين کشور به سوي مشارکت در همه 

 پرسي دوباره هستند. در اين ميان، هر دو حزب کارگر و محافظه کار 
) علي رغم اختافاتي که با يکديگر دارند( در حال تکميل پازلي مشترک 
هستند.در مقابل، مقامات اروپايي نيز سعي در تکميل اين پازل دارند. 
آنها از يک سو تاکيد مي کنند که برگزيت بدون توافق ميان لندن و 
بروکسل بدترين گزاره ممکن محسوب مي شود و از سوي ديگر، تاکيد 
دارند که برگزاري هر مذاکره ديگري ميان انگليس و اتحاديه اروپا بر 
سر اين موضوع غير ممکن است. به عبارت بهتر، مقامات اروپايي نيز 
با تاکيد مداوم بر روي اينکه امکان وقوع توافقي بهتر) براي انگليس( 
وجود ندارد،  سعي دارند زمينه را براي برگزاري همه پرسي دوباره بر 
سر برگزيت فراهم سازند. همان گونه که اشاره شد، آنگا مرکل در 
اين معادله نقشي اساسي ايفا مي کند. چنانچه اخيرا خبرگزاري رويترز 
اعام کرده ست، مرکل صراحتا تاکيد کرده است که مذاکرات ديگري 
ميان مقامات اروپايي و انگليسي بر سر برگزيت صورت نخواهد گرفت 
اما تاش هايي براي اطمينان دادن به بريتانيا در اين روند ) توافق با 
اروپاي واحد بر سر برگزيت ( صورت گرفته است. البته مرکل اشاره 
اي به اين تاشها نکرده است. در مقابل، نخست وزير انگليس خطاب 
به مرکل اعام کرده است که خروج بدون توافق انگليس و اروپا به 
سود هيچ يک از طرفين نخواهد بود و عواقب و آثار اقتصادي و سياسي 
خاص خود را خواهد داشت. در هر حال ترزامي سعي دارد برگزيت و 

توافق ميان بروکسل و لندن بر سر اين موضوع را به مثابه امري دست 
يافتني جلوه دهد، اما پازل چيده شده مشترک از سوي دولت و پارلمان 
انگليس و مقامات اروپايي به گونه اي است که اين معادله را پيچيده و 
 حل آن را ناممکن ساخته است. چنانچه تا کيد شد، تا کنون ترزامي 
در ظاهر با برگزاري همه پرسي دوباره در اين خصوص مخالفت کرده 
است اما تضميني وجود ندارد که اين مخالفت تا پايان پابرجا باقي 
بماند. عاوه بر صدر اعظم آلمان، »دونالد توسک« رئيس شوراي اروپا 
نيز اظهار کرده است که مقامات اروپايي  هرگز مذاکره مجدد بر سر 

توافق خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا را نمي پذيرند.
حدود  که  گيرد  مي  صورت  حالي  در  انفعاات  و  فعل  اين   تمامي 
۱۰۰ روز بيشتر تا فرا رسيدن ماه مارس ) زمان تعيين شده براي خروج 
انگليس از اروپا( باقي نمانده است. در هر حال، خروج انگليس، اسکاتلند، 
ولز و ايرلندشمالي از اتحاديه اروپا معمايي است که به صورتي عامدانه 
از سوي سران اروپايي و انگليسي غامض و پيچيده شده است. سوال 
اصلي اينجاست که چه اتفاقي طي ماه هاي آتي رخ خواهد داد ؟ آيا 
مقامات اروپايي طي ماه هاي آتي با نخست وزير انگليس بر سر خروج 
از اتحاديه اروپا مدارا خواهند کرد يا معامله اي ديگر ميان بروکسل 
و لندن ) و متعاقبا احزاب و گروه هاي سياسي داخل انگليس( بر سر 

برگزاري يک همه پرسي دوباره شکل خواهد گرفت؟!

 نخست وزير پاکستان ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان کشميري توسط نظاميان 
هند گفت: مردم کشمير خودشان بايد درباره سرنوشت شان تصميم بگيرند.

به گزارش خبرگزاري دانشجو، »عمران خان« نخست وزير پاکستان ضمن محکوم 
کردن کشتار مسلمانان کشميري توسط نظاميان هند گفت: مسئله کشمير فقط 
با مذاکره حل خواهد شد نه خشونت.وي افزود: براي حمايت از مردم بي دفاع 
کشمير به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مراجعه و درخواست خواهيم کرد که 
اين سازمان به وعده هاي خود درباره مسلمانان کشميري عمل کند.عمران خان 
تأکيد کرد: مردم کشمير بايد اجازه داشته باشند که خودشان درباره سرنوشت 
خود تصميم بگيرند.شاه محمود قريشي وزير امور خارجه پاکستان در اين زمينه 
گفت: مجامع بين المللي توجهي به مسئله کشمير ندارند، اما نمي توانيم در اين 

زمينه بي تفاوت باشيم.وي افزود: تا قبل از اين با تير هوايي معترضان کشميري 
پراکنده مي شدند، اما در حال حاضر نظاميان مردم را به صورت مستقيم هدف 
قرار مي دهند.اين در حالي است که به علت کشتار مردم کشمير توسط نيرو هاي 
نظامي سه روز عزاي عمومي در اين منطقه اعام شد.شرکت مردم در مراسم 
اداي نماز ميت تعدادي از کساني که توسط نظاميان کشته شده بودند اوضاع 
کشمير را وخيم تر کرد. با اينکه حکومت نظامي اعام شده بود، اما مردم کشمير 
دستکم  آن  اثر  بر  که  شدند  درگير  امنيتي  نيرو هاي  با  و  آمدند  خيابان ها   به 
۱۱ کشميري کشته شدند.از سال ۲۰۱۶ تا کنون بيش از ۵۰۰ نفر از مردم کشمير 
توسط نظاميان کشته و تعداد زيادي زخمي شده اند اين در حالي است که تعداد 

زيادي از جمله يک کودک ۱۸ ماهه بينايي خود را از دست داده است.

سند مالكيت ) برگ سبز( و کارت موتور سيكلت پيشتاز 125 سي دي آي مدل 1390 رنگ مشكي شماره 
از  و  تنه 125A9007291 مفقود گرديده  NEg شماره   پاك 25881- 766 شماره موتور 1095211 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1385 به رنگ مشكي متاليك با شماره پاك 477 
ج 42 ايران 89 و شماره شاسي S1412285988093 و شماره موتور 1779667 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
مدرك دانشنامه دائم مربوط به اينجانب محمد خزايي پول فرزند شاهدالدين به شماره  شناسنامه 70 و 
کارت ملي 6269979110 به شماره گواهي 9032/ص88/10 به تاريخ 88/11/30 صادره از دانشگاه 

عامه محدث نوري – شهرستان نور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
به کدملي  عابدي  مهدي  نام  به  بزرگمهر  و سونوگرافي  راديولوژي  موسسه  نام  به  فني  مسئول  پروانه 
مفقود  اصفهان  پزشكي  علوم  دانشگاه  از  برداري 111188- 3  بهره  پروانه  و شماره   1249497558

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نفيسه زرين اقبال فرزند اصغر به ش ش 769 صادره از قم در مقطع 
کارشناسي رشته علوم سياسي صادره از واحد دانشگاهي قم با شماره 13450 مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
ميباشد از ياينده تقاضا ميشود 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.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدخسروي فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 864 صادره از 
زاهدان در مقطع فوق ديپلم رشته کاربرد کامپيوتر صادره از واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد زاهدان با شماره  
1/1/3470 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسامي واحد زاهدان به نشاني دانشگاه آزاد واحد زاهدان ميدان دکتر حسابي ارسال نمايد.
کارت هوشمند کاميون خاور کاويان به شماره  1786503 مدل 1385 سفيد رنگ به شماره انتظامي 

31- ايران 862 ع 55 بنام اينجانب قاسم هاشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند کمپاني  و اصل شناسنامه مالكيت ) برگ سبز( و اصل کارت شناسايي و اصل کارت سوخت 
موتور سيكلت تك ساز مدل 1388 به رنگ قرمز به شماره بدنه 125K8832127 و به شماره موتور 
A884420 و به شماره پاك انتظامي 568- 87834 و بنام مالك حميد بهداروند مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري سمند ايكس 7 مدل 1382 به رنگ بژ متاليك به شماره موتور 32908121288 
به شماره ملي  به علي کنعاني  و شماره شاسي 82202861 و شماره پاك 24- 872 ج 72 مربوط 

1817639511 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي به رنگ سفيد روغني مدل 1388 به شماره موتور 
به سعيد  3021992 و شماره شاسي S1412288290304  و شماره پاك 34- 847 ج 43 مربوط 

بهمئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
 M13/5828827 برگ سبز خودروي سواري پرايد سايپا 131 به رنگ سفيد مدل 1396 به شماره موتور
و شماره شاسي 3597679H و شماره پاك 67- 296 ب 74 مربوط به  برديا تقوي نژاد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد مدل 1381 به شماره انتظامي 25- 633 ج 35 به شماره موتور 00358193 
به شماره شاسي S1412281823941 بنام محرم حسين خواه مرکيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
به  به رنگ سفيد روغني مدل 1392   PARSXUV پژو  ) برگ سبز( سواري  شناسنامه مالكيت خودرو 
– 43 به شماره موتور 124K0288834 و شماره شاسي  انتظامي 832 ن 56- ايران  شماره پاك 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  خوزاني  کياني  ابوالفضل  بنام   NAAN01CA0EH712144

ميباشد.
مدل  سفيد  رنگ  به  ايكس  ال  سمند  سواري  کمپاني  سند  و  سبز(  برگ   ( خودرو  مالكيت  شناسنامه 
1390 به شماره پاك انتظامي 173 ن 14- ايران – 43 و شماره موتور 12489329726 و شماره 
شاسي NAAC91CC5BF852953 بنام احمد نبي فوداني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.
کارت هوشمند کاميون خاور کاويان به شماره 1786503 مدل 1385 سفيد رنگ به شماره انتظامي 

31- ايران  - 862 ع 55 بنام اينجانب قاسم هاشمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
جواز حمل اسلحه  شكاري تك لول ته چخماقي کاليبر 12 به شماره سريال 88611481 بنام محمدحسن 

شاهيوندي فرزند باباحسين و کدملي 6139790999 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودرو پي کي سپند سواري مدل 1383 به شماره پاك 96- 223 ص 54 و 
شماره موتور M 13670511 و شماره شاسي 3028409 بنام سميرا تيموري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
اعتبار ساقط  از درجه  و  مفقود گرديده  ايزدي  بنام رسول  به شماره  2366418  باري  ناوگان  کارت 

ميباشد.
شماره  به  روغني  سفيد  رنگ  به  ايكس  ال  سمند  سواري  خودرو  شناسنامه  ميگردد  اعام  بدينوسيله  
NAAC91CC5BF و شماره پاك 73  685  12490133259 و شماره شاسي 876587  موتور 
م 33 بنام حسنيه بهمن زاده  به شماره ملي 5159735631 فرزند علي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز فروش کاميون باري فلزي ايسوزو مدل 1386 به رنگ سفيد و به شماره انتظامي ايران 276 

ع 82- ايران 45  و به شماره موتور 583459 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو پارس مدل 1397 به رنگ سفيد به شماره انتظامي 153 ب 16- ايران 
75 و به شماره موتور 124K1193999 به نام اميرمحمد يزداني نيا فرزند محمدجواد به شماره ملي 

3060685878 صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري کرايه پژو 405 مدل 1387 به رنگ زرد به شماره انتظامي 112 ع 57- ايران 
45 و به شماره موتور 12487099015 به نام موسي مراد منساري به ش ش 263 فرزند هوشنگ صادره 

از رفسنجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند موتورسيكلت سناتور به رنگ آلبالويي مدل 1389 به شماره انتظامي 67597- 812 و به شماره 
موتور 91465273 و به شماره  تنه 125E8902420 به نام حميد بازمانده قرائي فرزند اسماعيل به ش 

ش 977 متولد 1355 صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و سند کمپاني خودرو سواري پژو R0A دوگانه سوز CNG به شماره موتور 11686096007 و 
به شماره  شاسي 61801479 مدل 1387 به شماره  پاك ايران 78- 515 ط 88 به نام نسرين برموتباه  

مفقود و فاقد اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب عبداله  ديدني مالك خودرو سواري پژو  405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 61- 655 م 22 
و شماره بدنه  14289028 و شماره موتور 12484252025 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت 
10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مذکور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت ) برگ سبز( سند کمپاني و کارت  خودرو مگان مدل 1391 رنگ سفيد  به شماره  انتظامي ايران  
 NAPLM050EA1031287 و شماره شاسي F4R1773C063825 53 – 283 س 86 و شماره موتور

به مالكيت – مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت  وکارت موتور سيكلت سيستم ارشد 125 مدل 87 رنگ مشكي ش ش ايران 812- 78332 

ش م –  200776306  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 85 رنگ نقره اي ش ش ايران   65- 536 ب 81 ش 

م 12485086054 و شماره شاسي 13234842 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل سند مالكيت ) برگ فروش( و شناسنامه مالكيت ) برگ سبز( خودرو سواري سايپا 191SL مدل 1389 
به رنگ نقره اي – متاليك شماره موتور 3850398 و شماره شاسي S3482289341165 و داراي شماره 
پاك ايران 81- 855 ب 52 به نام اينجانب سعيد محمد پور فرزند درويشعلي که کدملي 6339676634 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد 132 مدل 1387 به شماره شهرباني 558 ب 33 ايران 28 و شماره موتور 2648897 

و شماره شاسي S1422287030372 به نام يوسف قضوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز و کارت خودرو نيسان زامياد مدل 1395 به شماره شهرباني 233 ب 82 ايران 28 و شماره 
به نام محمد ميرزايي مفقود   NAZPL140BG0459388 و شماره شاسي Z24-724379Z موتور 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل شناسنامه مالكيت ) برگ سبز( سواري سيستم پژو تيپ 405 ) جي. ال. ايكس. آي( 8/1 مدل 1385 
به رنگ نقره اي متاليك و به شماره موتور 12485215622 و به شماره شاسي 40304629 و به شماره 
تفاخ مفقود گرديده و از درجه  بنام مالك سيد عبدالحسين  انتظامي ايران 34- 663 و 26 و  پاك 

اعتبار ساقط ميباشد.
سند و برگ سبز خودروي سواري سمند  تيپ LX- EF7 به رنگ سفيد روغني مدل 1391 به شماره 
موتور 147H0016876 و شماره شاسي NAACR1HS7CF517079 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
برگ سبز کاميونت ون سيستم نيسان تيپ 2400 به رنگ آبي- روغني مدل 1383 شماره پاك انتظامي 
24- ايران 277 ص 11 شماره موتور 238181 و شماره شاسي D33763 بنام اه  رحيمي راکي 

فرزندخان محمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت ) برگ سبز( خودرو پژو 206 مدل 1396 رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران 67- 423 
ب 99 و شماره موتور 172B0012803 و شماره شاسي NAAP13FE2HJ125239 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند کمپاني- سند مالكيت ) برگ سبز( خودرو پرايد 141 مدل 1388 رنگ نقره اي متاليك به شماره 
انتظامي ايران 67- 682 ج 66 و شماره موتور 5- 31893 و شماره شاسي S1482288308387 به 

مالكيت هاجر صغيرا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت ) برگ سبز( – کارت خودرو پرايد مدل 1386 رنگ نوك مدادي متاليك  به شماره  انتظامي 
ايران 88- 486 م 51 و شماره موتور 1935581 و شماره شاسي S1412286327379  به مالكيت 

سيدمحسن حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شماره   به  مشكي  رنگ   1389 مدل   125 کوير  موتورسيكلت  کارت   – سبز(  برگ   ( مالكيت   سند 
انتظامي ايران 621 – 52226 و شماره  موتور STATE125N3C *10K04482  و شماره شاسي 
N3C ***125K89- 8345 به مالكيت محسن قرباني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

ميباشد.
برگ سبز و کارت خودرو  و سند کمپاني X33MVM مدل سفيد رنگ 1396 به شماره شهرباني 612 ط 76 
 NATGBAYL2H1018459 و شماره  شاسي MVM484FBDHO17888 ايران 28 و شماره موتور

به نام فارس غيبشاوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
کارت دانشجويي به شماره  9512964013 خانم شراره  رحيمي فرزند عليرضا دانشجوي رشته شيمي 

کاربردي از دانشگاه  ملي نهاوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
کارت سوخت – سند کمپاني و برگ سبز خودروسواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1385 با شماره پاك 
138 ب 77 ايران 79 با شماره موتور 12485149321 و شماره  شاسي 24240162 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پژو  GLX 405 مدل 1384 شماره پاك ايران  28- 958 ل 14 شماره  موتور 12484176931 

شماره شاسي 14266860 به نام وحيد شامحمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز پرايد صبا GTX مدل 1381 رنگ سفيد معمولي شماره پاك ايران 38- 423ن 81 شماره  
موتور 00318875 شماره شاسي S1412281782929  به نام محمد شفائي تازه کند مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودروي سواري هاچ بك سايپا تيبا 2 مدل 1394 به رنگ آبي و به شماره انتظامي 625 ب 
37- ايران 75 و  به شماره موتور 8167884 به نام علي خواجويي همسريشي فرزند احمد به شماره 

ملي 3060120463 صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شناسنامه مالكيت ) برگ سبز( خودروي سواري پرايد مدل 1383 به رنگ نوك مدادي متاليك و به شماره 
شاسي S1412283291520 و شماره موتور 900667 و شماره پاك ايران 69- 878 و 98 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
شناسنامه مالكيت ) برگ سبز( خودروي سواري پژو 405 مدل 1395 به رنگ سفيد و به شماره شاسي 
NAAM31FEXGH022416 و شماره موتور 164B0058671 و شماره پاك ايران 69- 693 و 58 

به نام مصطفي قواق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
دفترچه  کشاورزي اينجانب زينب تيموري به مساحت 2 هكتار واقع در روستاي شيرنگ بخش کماان 

شهرستان علي آباد کتول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه کشاورزي اينجانب مهدي شيرمحمدلي به مساحت 4 هكتار واقع در روستاي بدراق نوري شهرستان 

علي آباد کتول مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند مالكيت راهور ) برگ سبز( سواري هيوندا آزرا به شماره انتظامي 654 ص 67 – ايران 72مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است .ضمانت کشف هرگونه فساد احتمالي بر عهده مالك است
اينجانب فاضل سليماني مالك سواري پژو 405 به شماره موتور 12483064291 و شماره شاسي 83701657 
و شماره  پاك 442 ب 98 ايران 72 بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي 
مذکور را نموده است لذا چنانچه احدي ادعايي در خصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به 
دفتر منطقه اي ساري واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به  نكا جنب شرکت  شماليت مراجعه نمايند. بديهي 

است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد 
سند مالكيت راهور ) برگ سبز (  سواري پژو 405 به شماره انتظامي 442 ب 98  - ايران 72مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. مسئوليت ضمانت ناشي از کشف هرگونه  فساد احتمالي بر عهده مالك است 

برگ سبز و سند مالكيت وکارت خودروي سواري پرايد صبا GTXI به رنگ سفيد مدل 1387 شماره  پاك 
96- 579 ب 28 شماره موتور 2524163 شماره شاسي S1412287513909 متعلق به خانم صديقه  

خورسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري MVM هاچ بك مدل 1393 رنگ سفيد به شماره انتظامي ايران 53- 138 ق 
47 و شماره موتور FJAE026202 477 MVM به شماره شاسي NATFBAMD8E1020741  - مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
کارت خودروي سواري پرايد مدل 1382 به شماره انتظامي 853 ق 52- ايران 74 شماره موتور 00560013 

شماره شاسي S1412282115613 به رنگ سفيد شيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپاني خودروي سواري پژو 405 مدل 1389 به شماره  انتظامي 512 د 71- ايران 85 به شماره 
موتور 12489259548 شماره شاسي NAAM01CA6BE036324 به رنگ خاکستري متاليك مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
انتظامي 359 ج  به شماره   پژو 405 مدل 1389  مالكيت خودروي سواري  شناسنامه  و  کمپاني  سند 
84 – ايران 85 شماره موتور 12488316025 و شماره  شاسي NAAM01CA9AE861739 به رنگ 

خاکستري متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجويي اينجانب زهرا نارويي به شماره دانشجويي 9654693 رشته  زبان و ادبيات انگليسي 

دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
کارت دانشجويي اينجانب وليد بلوچ به شماره  دانشجويي 935063568 رشته  مديريت صنعتي دانشگاه 

پيام نور نيكشهر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

است.  پرکوسه  ته  تكلول  مدل   9350113 شماره   به   12 کاليبر  زني  ساچمه  ساح  سبز  برگ  اصل 
شناسه 0242577495962 ساخت روسيه بنام غامرسول رسولي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
سند کمپاني، کارت پاك، کارت سوخت خودروي سواري پژو 405 مدل 1389 به شماره انتظامي 364 
و 21- ايرن 55 به شماره موتور 12488326282 شماره شاسي NAAM01CA1AR328115  به رنگ 

نقره اي متاليك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند و شناسنامه مالكيت خودرو پژو 206 تيپ 2 به رنگ سفيد روغني مدل 1388 به شماره پاك 59- 341 
د 42 و به شماره موتور 14187039040 و شماره شاسي NAAP03ED49J035136 به نام آقاي مهدي 

مرادي زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
مجوز حمل اسلحه به شماره 218882 مورخ 96/5/21 مربوط به اسلحه برنو متعلق به  اينجانب علي 

عاشوري زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز اتومبيل پژو 405 مدل 1391 به شماره بدنه NAAM01CA4CR585367 و شماره موتور 

124K0077411 به شماره پاك 498 ن 43 ايران23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 
کارت هوشمند به شماره  3287204 ناوگان باري به شماره انتظامي 629 ع 18 ايران 29 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
 NAAM01CA4CR585367  اينجانب اميد رستمي مالك خودرو پژو  405 مدل 1391 به شماره بدنه
 ( اسناد فروش  بعلت فقدان  ايران 23  به شماره پاك 498 ن 43    124K0077411 و شماره موتور
سند کمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد 
خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع در اصفهان خ ارتش 
نرسيده به فلكه ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد 
برگ سبز خودروي سواري پرايد 132 مد 1388 به شماره انتظامي 416 س 32- ايران 95 به شماره  
موتور 2994637 و شماره شاسي S14222880985916 به رنگ سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   86/5/18 مورخ   15/86/9401 شماره   به  تأسيس  پروانه  

ميباشد.
برگ سبز 206 مدل 95 به شماره موتور 163B0229015 به شماره  شاسي 750712 به شماره انتظامي 853 

س 15 ايران 69 بنام اينجانب ابراهيم اسفندياري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد تيپ صبا GTXi  رنگ بژ متاليك – مدل 1384 شماره موتور 01207586 شماره  شاسي 
S1412284585172 به نام حسن طاهري فرزند عبدالعلي شماره شناسنامه 7 کدملي 6339775837 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري پرايد 131 مدل 95 به شماره پاك انتظامي 288 م 16- ايران 16  و شماره موتور 

5474579 وشاسي NAS411100F1171855 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب ثناپور مطلب دارياني مالك خودروکراس H30 شماره موتور FA173B0026244  و شماره 
المثني  رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  سند  فقدان  بعلت   HX038814 شاسي 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
– کرج شهرك  روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
و شماره شاسي  موتور 12489140612  مالك خودروي سمند شماره  بري  ذاکله  براري  امير  اينجانب 
AF226612 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي اصغر رستمي مالك خودروي پيكان به شماره موتور 91127906732 و شماره شاسي 79511924 
بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران 
خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب زينب دادي دهنوي مالك پژو 405 به شماره شاسي AR533646   و شماره انتظامي 227 ج 
62- ايران 65 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مصطفي نجار زادگان مالك خودرو پيكان به شماره شاسي IN82809463 و شماره انتظامي 626 
س 33- اصفهان بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مسعود خلوصي اطهر مالك خودرو پژو پارس به شماره  موتور 12484244834 و شماره شاسي 
19342319 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را 
نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب ابراهيم بيگلري مالك خودرو وانت پيكان به شماره  موتور 11487068327 و شماره شاسي 
811212G 9 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 

را نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 

طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عليرضا رخساري مالك خودرو پژو 405 به شماره شاسي 82050690 و شماره انتظامي 895  
ط 58- ايران 63 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر 
انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر  از  بديهي است پس  نمايد.  ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

اقدام خواهد شد.
 AK626278 اينجانب ابراهيم وليان مالك خودرو پژو 405 به شماره موتور 12489099183 و شماره شاسي
بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. 
لذا چنانچه هر کسي ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران 
خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران – کرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت راهور پژو 206 به شماره شاسي راهور Aj105104 و به شماره  انتظامي 716 ن 95- ايران 

55 بنام عباسعلي نيكونژاد مفقود گرديده  و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل سند و برگ سبز و سند قطعي سواري پژو  206 مدل 1389 به شماره انتظامي 14189059684 
بنام حامد احمدپور مفقود گرديده  و از درجه اعتبار   NAAP03ED5BJ471841  به شماره شاسي

ساقط ميباشد.

نکته

خبر

ترامپ از کدام پيروزي سخن مي گويد؟
بخشسياسيخارجي

رئيس جمهور اياات متحده آمريکا در يکي از تازه ترين توئيت هاي 
خود،از خود به عنوان فردي پيروز و منحصر به فرد در راس معادات 
خصوص  اين  در  ترامپ  است!دونالد  برده  نام  کشورش  سياسي 

نوشته است :
"اين باورنکردني است که با دار بسيار قدرتمند و تقريبا عدم تورم 
در اياات متحده، دنياي خارج پيرامون ما در حال انفجار است.

بانک  است.  عقب  خيلي  و چين  است  حال سوختن  در  فرانسه 
مرکزي آمريکا حتي در حال بررسي افزايش دوباره نرخ بهره است. 

پيروزي را دريابيد...!"
در  حالي  در  آمريکا  متحده  اياات  جمهور  رئيس  توئيت  اين 
فضاي مجازي مخابره شده است که مطابق اعام اداره بازرگاني 
و گمرک چين، ميزان صادرات اين کشور به اياات متحده نسبت 
به سال گذشته نيز افزايش پيدا کرده است. از سوي ديگر، چنانچه 
 بسياري از تحليل گران مسائل اقتصادي در آمريکا عنوان کرده اند، 
نشانه اي از مهار اقتصادي پکن از سوي واشنگتن ) آن هم دو 
سال پس از سرکارآمدن ترامپ( به چشم نمي خورد! فراتر از آن، 
اي مجلس  ميان دوره  انتخابات  در  شکست حزب جمهوري خواه 
نمايندگان پيام مهمي را به مخاطبان جامعه آمريکا مخابره کرده 
از  برآوردهاي موجود، يکي  نبايد فراموش کرد که مطابق  است! 
دايل پيروزي جمهوري خواهان در سنا نيز به راي گذاشتن تنها 
يک سوم کرسي ها بوده است. دموکرات ها معتقدند که اگر همه 
کرسي هاي سنا ) هر ۱۰۰ کرسي( به راي گذاشته مي شد، شاهد 
پيروزي جمهوري خواهان در انتخابات سنا نبوديم.ضمن آنکه ترامپ 
به خوبي مي داند که بخشي از آراي جمهوري خواهان سنتي که به 
سبد اين حزب واريز شده است، به وي تعلق ندارد. مطابق برخي 
نظرسنجي هاي صورت گرفته در اياات متحده، حدود ۳۰ درصد 
از اعضاي حزب جمهوري خواه، با سياست هاي ترامپ) به عنوان 

رئيس جمهور اين کشور( مخالف هستند. 
در اواخر تابستان امسال، نظرسنجي شبکه سي ان ان نشان داده 
بود که ترامپ در ميان ۷۰ درصد از طرفداران حزب جمهوري خواه 
محبوبيت دارد و ۳۰ درصد باقيمانده، با سياست هاي وي مخالف يا 
نسبتا مخالف هستند.  از سوي ديگر، شکست جمهوري خواهان و 
نتايج ضعيفي که آنها در اياات پاندولي و سرنوشت ساز اياات متحده 
آمريکا کسب کردند، پيام آور کاهش محبوبيت ترامپ در سطح کالج 
الکترال بوده است. جمهوري خواهان و شخص ترامپ در سال ۲۰۱۶ 
ميادي و در انتخابات سه ايالت پنسيلوانيا، ويسکانسين و ميشيگان 
توانستند هياري کلينتون نامزد حزب دموکرات را شکست دهند و 
به کاخ سفيد راه پيدا کنند. چنانچه پايگاه خبري نيشن اشاره کرده 
است، دموکرات ها در انتخابات ميان دوره اي سنا و فرمانداري ها در 
اين پيروزي نشان  يافتند.  به پيروزي دست  ايالت مذکور  هر سه 
دهنده بازگشتن آراي اين سه ايالت از ترامپ است. از سوي ديگر، 
 در ايالت مهم فلوريدا نيز جمهوري خواهان تنها با اختاف حدود 
۸ هزار راي توانستند در انتخابات سنا پيروز شوند. در صورتي که آراي 
 جمهوري خواهان ناراضي از ترامپ را از اين ميزان کسر کنيم، نگراني هاي 
سران اين حزب و شخص ترامپ از شکست در انتخابات رياست جمهوري 

سال ۲۰۲۰ در ين ايالت سرنوشت ساز بيشتر مي شود. 
در هر حال، دونالد ترامپ سعي دارد از پيروزي بزرگي سخن بگويد که نمادها 
و نشانه هاي آن هنوز در اياات متحده آمريکا و خصوصا فضاي عمومي اين 
کشور تحقق پيدا نکرده است. بديهي است که با آغاز انتخابات درون حزبي 
 دموکرات ها) براي انتخاب نامزد نهايي انتخابات سال ۲۰۲۰(، شاهد شکل گيري 
مباحث داغي در حوزه اقتصاد، سياست خارجي و مسائل رفاهي در اياات 
متحده آمريکا خواهيم بود.به نظر مي رسد  طرح اين مسائل در نهايت 
به سود ترامپ تمام نشود زيرا حتي اگر او دوباره به عنوان رئيس جمهور 
اياات متحده انتخاب شود، اين انتقادات به همراه اعتراض هاي شکل گرفته 

ناشي از آن، تا سال ۲۰۲۴ همراه و سربار وي خواهد بود!

نتانياهو، وزير جنگ رژيم صهيونيستي شد
جنگ  وزير  به عنوان  نتانياهو  انتخاب  با  صهيونيستي  رژيم  مجلس 
موافقت کرد. به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري آنا از روسيااليوم، 
مجلس رژيم صهيونيستي )کنست( »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير را 
به عنوان وزير جنگ اين رژيم تعيين کرد. »نتانياهو« با ۵۹ رأي موافق 
در برابر ۵۶ رأي مخالف نمايندگان مجلس رژيم صهيونيستي به اين 
سمت برگزيده شد. نخست وزير رژيم صهيونيستي پس از استعفاي 
»آويگدور ليبرمن« وزير جنگ سابق اين رژيم، سکان وزارت جنگ را 
به طور موقت در دست گرفت و اکنون با تأييد کنست، وزارت جنگ 
کامًا در اختيار وي قرار گرفته، قرار است »نتانياهو« يکي از وزيران 
حزب »ليکود« را به عنوان وزير امور خارجه معرفي کند که شاخص ترين 
گزينه »يسرائيل کاتز«، وزير اطاعات و »گيلعاد اردان«، وزير امنيت 

داخلي رژيم صهيونيستي هستند.

آمريکا در جلسه سازمان ملل درباره 
پناهندگان، منزوي شد

آمريکا و مجارستان تنها کشورهايي بودند که در نشست مجمع عمومي 
سازمان ملل با يک برنامه داوطلبانه براي حل بحران پناهندگان مخالفت 

کردند.
ديگر در جلسه مجمع  بار  آمريکا يک  فارس،  به گزارش خبرگزاري 
عمومي سازمان ملل متحد منزوي شد. اين کشور همراه با مجارستان 
بحران  حل  براي  داوطلبانه  برنامه  يک  با  که  بودند  کشورهايي  تنها 

پناهندگان مخالفت کردند. 
به نوشته رويترز، در جلسه دوشنبه تنها مجارستان از آمريکا حمايت 
کرد و به يک قطعنامه ساانه درباره آژانس پناهندگان سازمان ملل 
 رأي مخالف داد. ۱۸۱ کشور به قطعنامه مورد نظر رأي مثبت دادند و 
۳ کشور رأي ممتنع. اين قطعنامه طي بيش از ۶۰ سال گذشته با اتفاق 

آرا به تصويب رسيده است.
اما قطعنامه سال جاري با سال گذشته تفاوت دارد و در آن برنامه اي 
براي پناهندگان گنجانده شده است. اين برنامه را »فيليپو گراندي«، 
رئيس آژانس پناهندگان سازمان ملل تدوين کرده است. قطعنامه سال 

جاري از کشورها مي خواست اين برنامه را اجرا کنند. 
ماه گذشته که اولين مذاکرات بر سر اين قطعنامه مذاکره انجام شد و مورد 
تأييد کميته حقوق بشر مجمع عمومي قرار گرفت،آمريکا تنها کشوري 
بود که با پيش نويس آن مخالفت کرد. واشنگتن ادعا مي کرد برخي از 
مفاد موجود در قطعنامه اعم از رويکرد جهاني نسبت به پناهجويان و 

مهاجران با منافع اين کشور در تضاد است. 
قطعنامه هاي مجمع عمومي غيرالزام آور هستند اما مي توانند بار سياسي 

داشته باشند.

آگهي تصديق طلب 
صورتجلسهتشخيصوتصديقمطالباتطلبکارانشركتورشکستهتعاونيتوليديآزموده
بهشمارهثبت1008درراستاياجرايدادنامهشماره9709972330400065مورخه97/2/17
صادرهازشعبهدومدادگاهحقوقيشهرستاندامغانبرايعملياتتصفيهپسازانتشارآگهي
ورشکستگيدرروزنامهرسميوكثيراانتشارآفرينشونيزآگهيتصديقطلبدرروزنامه
رسالتمورخه97/4/5ودعوتازطلبکارانشركتبرايارائهاسنادومداركازاينطريقو
اسالدعوتنامههايكتبيبرايطلبکارانشناختهشدهوانقضايمهلتمقررقانونيوتعيين
جلسهبرايارائهاسناداشخاصذيلبعنوانطلبكارباارائهاسنادومداركخودحاضرومبالغ

ذيلرابهعنوانطلباعامداشتهاند.
1-بانكصادراتشعبهمركزيدامغان11194670272ريال
2-بانكرفاهكارگرانشعبهمركزيدامغان480000000ريال

3-محمودمزرعي120011384ريال
4-ابوالفضلحمزهاي145000000ريال

5-موسيعابدي60000000ريال
بعملآمدهورويتاسنادومداركومستنداتطلباشخاصذيلپذيرفته بازرسيهاي

شد.
1-بانكصادراتشعبهمركزيدامغان4736798135ريال

2-بانكرفاهكارگرانشعبهمركزيدامغان216000000ريال
3-محمودمزرعي100011384ريال

باوحدتماكازماده36قانونادارهتصفيهامورورشکستگيهركسنسبتبهاينصورت
طلباعتراضداردميتواندظرفمهلتبيستروزپسازانتشارآگهيواعاندرروزنامه

درشعبهصادركنندهرايورشکستگياعتراضخودراتقديمنمايد.
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مدير تصفيه 
دكتر مجتبي مشدئي

تمديد عضويت بانک آينده در انجمن 
بانکداران آسيا و اقيانوسيه

عضويت بانک آينده، در انجمن بانکداران آسيا و اقيانوسيه، تمديد شد.بانک آينده، با 
هدف تعامل بهينه با بانک هاي پيشتاز و استفاده از فرصت ها، ظرفيت ها و ديدگاه هاي 
بانک هاي برجسته حوزه آسيا و اقيانوسيه، از سال ۱۳۹۵ )۲۰۱۶ ميادي(، به انجمن 
بانکداران آسيا پيوسته است.انجمن بانکداران آسيا؛ با عضويت بيش از ۱۲۰ بانک 
معتبر از کشورهاي مختلف، از جمله: ايران، بزرگ ترين نهاد تخصصي غيردولتي 
بانکي در حوزه آسيا و اقيانوسيه است که برقراري تعامل و ارتباط بين آنها در بهبود 
ارتباطات و تسهيل روابط دولت ها مؤثر خواهد بود.عضويت در اين انجمن، ضمن 
ايجاد بستري براي تبادل ديدگاه هاي اعضا در خصوص پيشرفت هاي جاري در صنعت 
بانکداري، زمينه ساز توسعه روابط و همکاري  بين بانک هاي عضو و بهره گيري از 

تجارب بين المللي در عرصه فعاليت ها نيز به شمار مي رود.

بزرگ ترين رويداد حوزه حمل و نقل عمومي 
و خدمات شهري در راه است

رئيس ستاد برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي و خدمات 
شهري گفت:انتقال دانش فني و تکنولوژي روز و کارآمد به کشور در راستاي رشد 
کيفي و کمي محصوات داخلي، توسعه صادرات غيرنفتي، ايجاد ظرفيت هاي جديد 
در بخش توليد رقابتي، آشنايي با الگوهاي موفق جهاني در عرصه حمل و نقل و 
کاا و مسافر، فراهم نمودن زمينه هاي ازم براي سرمايه گذاري شرکت هاي داخلي 
و خارجي، بهبود وضعيت محيط زيست در کانشهر ها و بهينه سازي مصرف سوخت 
کشور از ديگر اهداف برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي 
و خدمات شهري است.به گزارش  پانا،سيد علي اعتدالي افزود:هر آنچه که در حوزه 
حمل و نقل عمومي و خدمات شهري وجود دارد يکجا در يک نمايشگاه تحت عنوان 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري در معرض 
ديد مخاطبان قرار مي گيرد. نمايشگاهي که در آن تقزيبا همه فعاان و صنعتگران 
اين حوزه گردهم مي آيند و جديد ترين توليدات،صنايع، ماشين آات، تجهيزات و 
خدمات خود را به نمايش عموم مي گذارند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني 
شانزدهمين نمايشگاه بين المللي حمل و نقل عمومي و خدمات شهري: اين نمايشگاه از 
۱۲ تا ۱۵دي ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران و با حضور شهرداري 
هاي سراسر کشور، سازمان هاي مرتبط با حوزه حمل و نقل و خدمات شهري و 
مشارکت بخش هايي از وزارت کشور برگزار مي شود. يکي از ويژگي هاي نمايشگاه 
امسال حضور شرکت هاي مختلف دانش بنيان و عرضه توليدات و محصوات نوين 
 براي نخستين بار است. مراکز دانشگاهي، شرکت هاي دانش بنيان و پژوهشگاهاي 

حوزه شهري هم در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت.



»

وزير اطاعات:
 سرويس هاي امنيتي 

کشورهاي همسايه 
مستقيم عليه امنيت 

 کشور ما وارد 
عمل شده اند
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رئيس ثبت اسناد کشورگفت :از اول دي ماه تائيد 
نهايي اسناد رسمي تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي 
با اثر انگشت سردفتران در سيستم الکترونيک اسناد 
صورت خواهد گرفت که باعث پيشگيري از خدشه 
احتمالي به اعتبار اسناد رسمي خواهد شد.به گزارش  
صدا و سيما، احمد تويسرکاني با اشاره به اينکه 
 سازمان ثبت يک دستگاه حاکميتي است و به موجب 
ماده 8 قانون مديريت خدمات کشوري، امور ثبتي 
از امور حاکميتي شناخته شده است افزود : سند 

رسمي به حکم قانون از اعتبار و اهميت باايي 
برخوردار است چرا که اسناد رسمي تنظيمي در 
دفاتر اسناد رسمي، ازم ااجراست و ادارات ثبت 
بدون رسيدگي قضائي و حکم دادگاه، مفاد اسناد 
رسمي را اجرا مي کنند.وي افزود: صدور سند رسمي 
در دفترخانه از وظايف شخص سردفتر است و قانون 
ثبت اسناد و اماک از جمله در مواد 49 تا 57 
و مواد 60، 76، 82 و 86 اين قانون و همچنين 
در قانون دفاتر اسناد رسمي تکاليف وسيعي را در 
زمينه تنظيم اسناد بر عهده سردفتر قرار داده است.
وي با اشاره به اينکه اين پروژه چندين ماه تحت 
بررسي کارشناسي بوده و نرم افزار ازم تهيه شده 
است، افزود: حدود يک ماه است که پروژه مذکور 
ابتدا در 40 دفترخانه و در حال حاضر در 760 
دفترخانه سراسر کشور به صورت پايلوت درحال 
اجراست و تا کنون بيش از 80 هزار سند در همين 

سيستم صادر شده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد:
تأييدنهايي اسنادرسمي تنظيم شده با اثر انگشت 

سردفتران انجام مي شود
ايران  بحران کشور گفت:  مديريت  رئيس سازمان 
درحوادثي چون زلزله و از بحران هايي چون ريزگردها 
رنج مي برد که منشا آن در خارج از مرزهاي ايران 
است و همکاريهاي بين المللي تاکنون نتيجه بخش 
نبوده است.به گزارش مهر،اسماعيل نجار معاون وزير 
کشور درافتتاحيه اجاس عالي مديريت بايا )اپديم( 
با اشاره به آسيب پذيري کشورهاي آسيا و اقيانوسيه 
در برابرحوادث گفت: ايجاد و تقويت مراکز مديريت 
اطاعات حوادث آسيا-اقيانوسيه يک ضرورت است.

مستعدترين  اقيانوسيه  و  آسيا  منطقه  افزود:  نجار 
منطقه جهان براي وقوع انواع حوادث طبيعي است 
و وقوع هر ساله زلزله هاي مرگبار طوفان هاي ويرانگر 
خشکسالي هاي طواني مدت سيل هاي مخرب و انواع 
ديگر حوادث اهميت مديريت ريسک حوادث طبيعي 
و لزوم همکاري هاي بين المللي را بيشتر ضروري 
مي سازد.وي با اشاره به اين نکته که امروزه دانش 
و تجربه کافي در مورد حوادث وجود دارد ادامه داد: 

اما اين دانش مي بايست از سطوح محلي به سطوح 
ملي و از سطوح ملي به سطح بين المللي منتقل شود 
و اين وظيفه سازمان هاي منطقه اي و بين المللي 
است که انتظار مي رود دست اندرکاران اپديم برنامه 
عمل مشخص در اين خصوص داشته باشند.نجار اضافه 
کرد: موضوعات انسان دوستانه مانند حوادث طبيعي  
در مرزهاي سياسي رنگ مي بازند و ريسک حوادث، 
چالش جهاني تلقي مي شود و رنگ نژاد، مليت و 

جنسيت يکسان نگريسته مي شود.

رئيس سازمان مديريت بحران:
 همکاري هاي بين المللي در زمينه ريزگردها

تاکنون موثر نبوده است

فتاح خبر داد؛
افزايش ۶۲0 هزار نفري خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد 

رئيس کميته امداد امام خميني)ره( گفت: سال گذشته 
۱5 درصد جمعيت جامعه هدف را کم کرده ايم، اما طي 
چند ماه اخير با افزايش 620 هزار نفري خانوارهاي 
تحت پوشش روبه رو شده ايم.به گزارش ايسنا، پرويز 
فتاح در ديدار با آيت اه سيد محمد سعيدي در سالن 
محراب حرم حضرت معصومه)س( اظهار کرد: کميته 
امداد در حمايت از مستضعفان و نيازمندان کارهاي 
سختي را بر عهده دارد، اما امسال با توجه به تورم 
تقاضاي  و  مردمي  مراجعات  اقتصادي،  و مشکات 
عضويت در کميته امداد افزايش يافته و اين موضوع 
کرد: 2500  اضافه  است.وي  کرده  را سخت تر  کار 
واحد مسکوني به صورت رايگان با کمک هاي مردمي 
و اعتبارات کميته امداد براي مددجويان ساخته شده 
و در اختيار آن ها قرار گرفته است.وي با بيان اينکه 
در جامعه هدف ما رفتار ناهنجار نداريم، عنوان کرد: 
در حوزه فعاليت هاي فرهنگي اقدامات قابل توجهي 
نمونه  به عنوان  است،  شده  انجام  امداد  کميته   در 
۳2 هزار نفر از مددجويان و سه هزار نفر از کارمندان را 
به سفر عتبات اعزام کرده ايم.فتاح با تاکيد بر اينکه در 

شهر مقدس قم به دنبال استفاده از ظرفيت حوزه هاي 
علميه و مراجع تقليد هستيم، گفت: هر چند مشکات 
اقتصادي مردم بيشتر شده، اما آمار کمک هاي مردمي 
به کميته امداد نزديک به ۳5 درصد افزايش يافته 
است.وي خاطرنشان کرد: اکنون هر يتيم داراي پنج 
حامي است و در قالب طرح اکرام نزديک به 220 

هزار تومان به صورت ماهيانه کمک هزينه دريافت 
مي کند؛ براي بودجه سال آينده کميته امداد نيز در 
تاش هستيم تا بتوانيم اعتبارات بيشتري را براي 
نيازمندان و مستضعفان جذب کنيم.رئيس کميته 
امداد يادآور شد: افزايش تورم و مشکات اقتصادي 
مردم با سخت تر شدن کار کميته رابطه مستقيم دارد 

به همين علت به هر ميزاني که دولت بتواند تورم را 
کنترل و اشتغال را مديريت کند، جمعيت ورودي به 
کميته امداد کمتر مي شود.وي خاطرنشان کرد: ما به 
دنبال آرامش قشر ضعيف هستيم و تاکنون در اين 
راستا از هيچ اقدامي دريغ نکرده ايم، به همين علت نيز 
با جامعه هدف خود هيچ مشکلي نداشته ايم؛ اين افراد 
خوش حساب ترين مشتريان بانک ها هستند و در حوزه 
ازدواج آمار قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهند 
اما در حوزه طاق آمار آن ها قابل توجه نيست.فتاح از 
کسب ۱50 رتبه زير هزار کنکور توسط مددجويان 
کميته امداد ياد کرد و گفت: 72 هزار دانشجو و طلبه و 
صدها نخبه از خدمات کميته امداد بهره مند مي شوند.
وي با تاکيد بر اينکه کميته امداد، نهادي فراجناحي و 
فرامذهبي است، عنوان کرد: نتيجه عملکرد متفاوت 
اين نهاد در افزايش اعتماد مردم به کميته امداد قابل 
مشاهده است؛ همانطور که ما در مناطق اهل سنت 
به دنبال ارائه خدمت به نيازمندان هستيم، جامعه 
اهل سنت نيز دو سال است که زکات خود را به اين 

نهاد پرداخت مي کنند.

وزير اطاعات گفت: سرويس هاي امنيتي کشورهاي همسايه و حتي کشورهاي دوردست 
مستقيم عليه امنيت کشور ما وارد عمل شده اند.به گزارش  فارس، حجت ااسام سيدمحمود 
علوي وزير اطاعات در صحن علني مجلس و در پاسخ به سوال جهانبخش محبي نيا نماينده 
مردم مياندوآب، شاهين دژ و تکاب در مورد اقدامات اين وزارتخانه براي مبارزه با تروريسم، 
خاطرنشان کرد: من از آقاي محبي نيا تشکر مي کنم که با سوال عالمانه خودشان فرصتي 
براي طرح بخشي از کارکرد فعاليت هاي نرم افزاري وزارت اطاعات را مهيا کرده است. وي 
ادامه داد: گزارشي که نايب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مطرح کردند 
بيشتر جنبه گزارش از آنچه در کميسيون اتفاق افتاده بود است، اما فکر مي کنم براي 
بيان بهتر مسائل آقاي محبي نيا سوال را مطرح کنند تا ابعاد موضوع مشخص شود و من 
در خدمت شما عزيزان سوال ايشان را پاسخ دهم.علوي خاطرنشان کرد: بخشي از سخنان 

آقاي محبي نيا سوال نبود بلکه دغدغه هاي خودمان بود، سوال ايشان در کميسيون ناظر 
به مسئله امنيت بود و مسائل ديگر را کمتر دربرمي گرفت، اما بيانات امروز ايشان مقداري 
فراتر از سواات کميسيون بود.وي بيان داشت: عزيزان استحضار دارند که شرايط امنيتي 
ما امروز متفاوت با سال هاي گذشته است. امروز با شرايطي مواجه هستيم که سرويس هاي 
امنيتي کشورهاي همسايه و حتي کشورهاي دوردست مستقيم عليه امنيت کشور ما 
وارد عمل شده اند.وزير اطاعات خاطرنشان کرد: از جريان هاي تروريستي با تمام وجود 
به صورت نقدي، کاايي و آموزشي حمايت تمام عيار مي کنند و ما سال هايي را پشت سر 
مي گذاريم که يکي از حاميان تروريست ها يعني داعش دولت خودخوانده تشکيل داده بود 
و تروريست ها در حوزه اين دولت خودخوانده از مراکز آموزشي مجهز مربوط به ارتش هاي 

عراق و سوريه بهره مند بودند و در آنجا آموزش مي ديدند.

خبر
شهردار تهران:

امکان دسترسي خودروهاي آتش نشاني 
به 200 ساختمان تهران وجود ندارد

شهردار تهران از وضعيت دسترسي به حدود 200 ساختمان بلند مرتبه 
در تهران به هنگام وقوع حوادث و بحران ها ابراز نگراني کرد.به گزارش 
ايسنا، پيروز حناچي در مراسم امضاء تفاهمنامه همکاري ميان سازمان 
آتش نشاني و بسيج شهرداري تهران که در دفتر مرکزي آتش نشاني 
تهران برگزار شد به حوادثي که تهران را تهديد مي کند اشاره کرد و با 
تاکيد بر ضرورت آموزش شهروندان گفت: در سازمانهاي هوشمند، نيروها 
آموزش ديده اند و آنان مي توانند که در زمان حادثه بدون هيچ پشتيباني 
در منطقه حاضر شده و اقدامات خود را انجام دهند.اين در حالي است 
که يکي از اصلي ترين مشکات ما بعد از وقوع حادثه به تجمع مردم در 
اطراف محل وقوع  حادثه مربوط مي شود که در اين خصوص بايد فرهنگ 
سازي و اقدامات ازم انجام شود.شهردار تهران با بيان اينکه پشتيباني از 
امداد گران در زمان بحران يکي از معضات اصلي است گفت: تجربيات 
جهاني نشان مي دهد که اگر حادثه اي در منطقه اي رخ دهد سبب انسداد 

شريان هاي اصلي شده و منطقه حالت نظامي به خود مي گيرد.

فوت دو دانش آموز در آتش سوزي مدرسه
دو دانش آموز دختر که در حادثه آتش سوزي مدرسه دچار سوختگي بيش از 
90 درصد شدند، جان خود را از دست دادند.به گزارش خبرگزاري تسنيم ، 
پيش دبستان و دبستان غيردولتي دخترانه اسوه حسنه ساعت 9 صبح ديروز 
دچار آتش سوزي شد. علت آتش سوزي، استفاده از چراغ نفتي براي گرم 
کردن يکي از کاس هاي درس بود. با وجود آنکه استفاده از اين چراغ ها و 
بخاري هاي چکه اي ممنوع است اما مدرسه از آن استفاده مي کرد و بر اثر 
آتش سوزي چراغ نفتي و سرايت آتش به کاس درس، چهار دانش آموز دچار 
سوختگي شدند.يک دانش آموز پيش دبستاني و سه دانش آموز کاس اولي 
 دچار سوختگي شده اند.به گزارش آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان 
اين  در  ديده  آسيب  آموز  دانش  دو  عربي  صبا  و  مونا خسروپرست 
حادثه جان خود را از دست دادند و مريم نوکندي احياء شد و به 

زندگي بازگشت.

رئيس سازمان تعزيرات حکومتي:
 مخالف افزايش ضابطه مند 

قيمت خودرو نيستيم
با بيان اين مطلب که مخالف  رئيس سازمان تعزيرات حکومتي 
افزايش ضابطه مند قيمت خودرو نيستيم،گفت:با افزايش هيجاني 
قيمت خودرو برخورد قانوني صورت مي گيرد.به گزارش خبرگزاري 
مهر، جمال انصاري معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات 
حکومتي در جلسه کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسامي که 
با حضور نمايندگان خودروسازان برگزار شد، گفت: قيمت گذاري 
خودروها بايد به صورت ضابطه مند، منطقي و متعادل انجام شود و 
در سازمان تعزيرات براساس وظايف قانوني، بايد با افزايش هيجاني 
قيمت خودرو برخورد کنيم.وي افزود: سازمان تعزيرات حکومتي 
به عنوان مرجع رسيدگي به تخلفات صنفي، نقشي در قيمت گذاري 
خودرو ندارد و مخالف افزايش قيمت نيستيم اما اين افزايش قيمت 
بايد براساس کارشناسي تخصصي سازمان حمايت از مصرف کنندگان 
و توليدکنندگان باشد.انصاري با اشاره به مبناي قيمت گذاري خودرو 
بااتر و پائين تر از 45ميليون تومان توسط ستاد تنظيم بازار و سازمان 
حمايت، تصريح کرد: ما معتقديم هر کاايي براي توليد آن از دولت 
ارز دريافت مي شود، قيمت گذاري و فروش آن بايد ضابطه مند و 
براساس کارشناسي تخصصي باشد تا مسير نظارت و تصميم گيري 

در مورد تخلفات نيز هموار شود.

خبر
محسن هاشمي: 

موافق ايحه کاهش پست ها و 
معاونت هاي شهرداري تهران هستم

رئيس شوراي شهر تهران گفت: بنده موافق ايحه کاهش تعداد معاونان 
 شهرداري تهران هستم و اميدوارم هر چه سريع تر اين اتفاق بيفتد.
به گزارش تسنيم،محسن هاشمي رفسنجاني در حاشيه برگزاري يکصد و 
هشتمين جلسه شوراي شهر تهران اظهار کرد: بنده موافق ايحه کاهش 
تعداد معاونان شهردار تهران هستم. وي گفت: تعديل بايد در پست هاي 
باايي شهرداري تهران اتفاق بيفتد.هاشمي در پاسخ به پرسش ديگري 
مبني براينکه جلسه کانشهرها برگزار خواهد شد و آيا در اين جلسه 
مديرعامل بانک شهر انتخاب خواهد شد يا خير گفت: در اين خصوص 

اطاعي ندارم. 

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر:
بيش از ۱۶ تن انواع مواد مخدر و 

روانگردان کشف شد
معاون مقابله با عرضه و امور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کشف بيش 
از ۱6 تن انواع مواد مخدر و روانگردان در هفته اخير در کشور خبر داد.به گزارش 
ايسنا، اسداله هادي نژاد گفت: مجموع کشفيات اين هفته ۱6 هزار و 28۳ کيلوگرم 
است که نسبت به هفته گذشته که ۱۳ هزار و 687 کيلوگرم بوده ۱9 درصد افزايش 
را نشان مي دهد.وي بيان کرد: بيشترين حجم مواد مکشوفه مربوط به ترياک 
به ميزان ۱4 هزار و 5۳6 کيلوگرم بوده است که 89 درصد مجموع کشفيات را 
شامل مي شود.اين مقام مسئول ادامه داد: همچنين از اين ميزان، 866 کيلوگرم 
حشيش، ۱۱7 کيلوگرم هرويين، 455 کيلوگرم مرفين،   59 کيلوگرم شيشه، 552 
ليتر مواد پيش ساز، 8 هزار و 474 عدد قرص روان گردان و 247 کيلوگرم ساير 
مواد کشف و ضبط شده است.هادي نژاد با بيان اينکه اين ميزان از کشفيات طي 
هزارو ۱۱8 فقره عمليات صورت گرفته است، گفت: سرانه کشفيات مواد مخدر 
در اين دوره۱4/7  کيلوگرم به ازاي هر عمليات بوده است.معاون مقابله با عرضه 
ستاد اظهار کرد: از مجموع 552 ليتر مواد پيش ساز مکشوفه در اين مقطع مقدار 
542 ليتر مربوط به استان تهران و ۱0 ليتر استان اصفهان است.هادي نژاد افزود: 
از 8 هزارو 474 عدد قرص هاي روانگردان مکشوفه در اين مقطع، بيشترين تعداد 
با 4 هزار و 600 عدد مربوط به استان گلستان و هزارو 98۱ عدد استان تهران 
است و مابقي نيز در استان هاي آذربايجان غربي، البرز، ايام، سمنان، ک و ب، 
مازندران و همدان کشف شده است. به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با 
مواد مخدر، هادي نژاد همچنين از کشف 594 کيلوگرم مواد مخدر از بازرسي 
يک دستگاه سمند در ايست و بازرسي سه راهي راين در کرمان، انهدام يک باب 
کارگاه خانگي توليد شيشه در اصفهان و کشف ۳۳0 کيلوگرم ترياک که از طريق 

دريا وارد سواحل بندر گناوه شده بود، خبر داد.

مراسم تجليل از زحمتکشان حوزه حمل و نقل هشتگرد برگزار شد 

  کميسيون اقتصادي مديريت شهري شهرجديد هشتگرد تشکيل جلسه داد

مراسم تجليل از زحمتکشان حوزه حمل و نقل با حضور حجت ااسام و المسلمين مختاري 
امام جمعه شهرستان ساوجباغ ، دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد ، رئيس و اعضاي شوراي 
اسامي شهر، مسئولين شهرستان و رانندگان در سازمان حمل و نقل شهرداري هشتگرد 
برگزار شد . در ابتداي اين مراسم امير منصور توده روستا سرپرست سازمان حمل و نقل 
همگاني هشتگرد ضمن عرض خيرمقدم به حاضرين، گزارشي کوتاه از عملکرد آن سازمان 
ارائه نمود و گفت : با حمايت شهردار و اعضاي محترم شوراي اسامي شهر خوشبختانه 
خدمات خوبي در راستاي حمل و نقل عمومي صورت پذيرفته و اميد است با ادامه اين روند 
در آينده شاهد ارتقاء سطح خدمات و استفاده حداکثري شهروندان از حمل و نقل عمومي 
باشيم. توده روستا افزود: در حال حاضر 900 تاکسي و ۱00 دستگاه ميني بوس تحت 
نظارت اين سازمان بوده و در ۱8 ايستگاه فعاليت مي کنند و  حدود 2000 دستگاه وانت 
بار و کاميون شناسايي و ساماندهي گرديده اند. سرپرست سازمان حمل و نقل گزارشي نيز 
از تاش هاي اين سازمان در راستاي صدور مجوز و نظارت بر پارکينگ هاي عمومي شهر، 
مرکز معاينه فني خودرو و نيز اجراي مصوبات و طرح هاي مطرح شده در کميته فني در 
خصوص اصاح هندسي معابر و همچنين ساماندهي تابلوهاي ترافيکي و عائم راهنمايي 
و رانندگي و خط کشي معابر ارائه نمود . علي شجري پور رئيس شوراي اسامي شهر اين 
روز را به رانندگان عزيز تبريک عرض کرد . شجري پور گفت :  26 آذر يادآور بسيج همگاني 
کاميونداراني است که در عمل به فرمان امام خميني )ره( و در شرايط بحراني جنگ با حضور 
در بنادر جنوبي کشور نسبت به تخليه کااهاي اساسي مردم اقدام کردند. رئيس شورا افزود: 
درشرايطي که کشور درگير جنگ بوده و حدود ۱00 کشتي حامل کاا در بنادر جنوبي در 
انتظار تخليه بوده اند فرمان امام )ره( موجب گرديد تا شبکه حمل و نقل کشور به کمک 
هموطنان بشتابند و چه بسيار فداکاري و تاش هايي که رانندگان و زحمتکشان عرصه 
حمل و نقل در زمان انقاب ، جنگ تحميلي و پس از آن متحمل شده اند. وي گفت: شبکه 
حمل و نقل يکي از ارکان پيشرفت و توسعه کشور مي باشد که در زمينه هاي مختلف ريلي، 
هوايي ، زميني و غيره شاهد ارتقا آن بوده ايم و اميدواريم با رعايت قوانين و آموزش هاي 
مورد نياز و تامين تجهيزات ازم به استانداردهاي مدنظر در اين زمينه دست يابيم. دکتر 
امير بهمني شهردار هشتگرد در اين مراسم ضمن تبريک وادت امام حسن عسکري )ع(و 
تبريک فرا رسيدن روز حمل و نقل چند نمونه از ويژگي هاي سيستم حمل و نقل مناسب 
را برشمرد و گفت سيستم حمل و نقل مناسب مي بايست ويژگي هاي متعددي داشته 
باشد تا بتواند ضمن ارائه خدمات بهينه به مردم، موجب پايداري و توسعه گردد و يکي از 

ويژگي هاي مهم حمل و نقل مناسب، آسان و در دسترس بودن آن است .  اگر ايستگاه 
هاي تاکسي ، ميني بوس و اتوبوس و غيره در محل هاي مناسبي و به صورت کارشناسانه 
جانمايي گردد شهروندان مي توانند به آساني به آنها دسترسي داشته باشند و در واقع سهل 
الوصول بودن امکانات حمل و نقل عمومي يکي از دايل مهم در افزايش استفاده آنها توسط 
شهروندان خواهد بود. وي افزود: به روز بودن ناوگان ، ايمني و انجام معاينات فني به صورت 
دوره اي و منظم از جمله ويژگي هاي ديگري مي باشد که نياز است تا برنامه ريزي ازم 
جهت دستيابي به آنها صورت پذيرد . شهردار هشتگرد از سرپرست سازمان حمل و نقل 
خواستار اجراي طرح غربالگري رانندگان و خودروهاي تحت نظارت شده و گفت : يکي از 
ويژگي هاي سيستم حمل و نقل مناسب دارا بودن امنيت و آن هم بصورت ويژه ايمني 
روحي رانندگان است و اميد است با انجام اين مرحله ، شهروندان با اطمينان بيشتري از 
ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده نمايند. بهمني از حمايت هاي رئيس و اعضاي شوراي 
اسامي شهر در ارتقاء سطح خدمات عمومي و دستيابي به عملکرد مناسب 9 ماهه امسال 
در زمينه هاي مختلف عمراني ، فرهنگي و خدماتي،  زحمات سرپرست سازمان حمل و 
نقل و پرسنل سازمان و رانندگان و کليه زحمتکشان حوزه حمل و نقل و برگزارکنندگان  
مراسم تقدير و تشکر نمود. حجت ااسام والمسلمين حاج آقا مختاري امام جمعه شهرستان 
ساوجباغ نيز در ادامه مراسم در خصوص اهميت حمل و نقل و جايگاه اين قشر و به ويژه 
رانندگان در جامعه سخن گفت. مختاري عنوان نمود : بي شک شما رانندگان همه روزه 
با اقشار مختلفي از جامعه برخورد داريد و مي توانيد در آگاه سازي افکار عمومي همگام 
با مسئوان تاش نماييد. وي با اشاره به دستاوردهاي انقاب اسامي طي 40 ساله اخير 
افزود: اين وظيفه شما رانندگان عزيز و زحمتکش است که براي مسافرين از تغييرات و 
پيشرفت هاي صورت گرفته در زمان انقاب سخن گفته و به مردم بگوييد که نظام مقدس 
جمهوري اسامي با اقتدار و استقال کامل در همه عرصه هاي بين المللي حضور دارد و 
شما رانندگان مي توانيد در تبيين اين دستاوردها نقش مهمي ايفا نماييد. برگزاري مسابقه 
طناب کشي، تجليل از رانندگان نمونه ، تجليل از مديران عامل سابق سازمان حمل و 
نقل شهري از جمله برنامه هاي اجرا شده در اين مراسم بوده است . سازمان حمل و نقل 
همگاني شهر هشتگرد در سال ۱۳84 تاسيس و شهردار رياست شوراي آن را برعهده دارد 

و مدير عامل با حکم شهردار)رئيس شوراي سازمان( منصوب مي گردد.

ايجاد  باهدف  شهري  مديريت  اقتصادي  کميسيون 
اشتغال و درآمد پايدار در شهر باحضور شهردار، اعضاي 
شد.  برگزار  مربوطه  کارشناسان  و  اسامي   شوراي 
اين کميسيون به منظور ايجاد درآمدهاي پايدار براي شهر 
با رويکرد اقتصاد مقاومتي و جلب مشارکتهاي مردمي و 
نهادينه کردن فرهنگ مشارکت مردم با شهرداري، تشکيل 
گرديده است. همچنين در اين جلسه مطرح شد اعضا 
بايد با کمک و همياري تمامي دستگاه هاي اجرايي قطار 
سرمايه گذاري شهر را روي ريل توسعه  حرکت دهند و 
 صحبت از کمک و همياري بايد به مرحله عمل برسد.

محمود پايکاري رئيس شوراي اسامي شهرجديد هشتگرد گفت: 
يکي از برنامه ها و سياست گذاري هاي شوراي شهر به عنوان نمايندگان 
مردم اين است که از تمامي فرصت هاي موجود جهت شکوفايي 

 شهر استفاده کنند و همچنين در اين زمينه فرصت ساز باشند.
 وي افزود: اين کميسيون وظيفه دارد، ضمن کارشناسي 
و کاهش هزينه ها به جهت ايجاد زمينه درآمدهاي پايدار 
براي شهر از سرمايه گذاران و شهروندان دعوت و باتوجه 
به ظرفيتها و پتانسيل هاي موجود شهر و شهرستان 
 زمينه سرمايه گذاري با مشارکت مردم را فراهم سازد.
رئيس شوراي اسامي ادامه داد:دراين زمينه با دعوت از 
کارشناسان اقتصادي ساکن شهر، شهروندان مطلع و آگاه، 
و استفاده از تمامي صاحبنظران شهري، و شهرداران اسبق 
کانشهرها به شناخت بهتر پتانسيل ها جهت رشد و شکوفايي 

اقتصادي خواهيم پرداخت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شرکت تعاوني چند منظوره تاش ) نوبت اول(

تعاوني  به تصويب هيئت مديره شركت جلسه مجمع عمومي عادي شركت  بنا 
چندمنظوره تاش در تاريخ 97/10/19 روز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر در محل 
سالن آمفي تئاتر سازمان جهادكشاورزي استان زنجان واقع در زنجان سعدي شمالي 
تشکيل خواهد گرديد. لذا بدينوسيله از كليه اعضاي شركت دعوت ميشود در تاريخ 
و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع 
مزبور حضور بهم رسانند  و يا وكاي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه 

تشکيل مجامع از بين اعضاء يا خارج از اعضاي شركت معرفي نمايند.
دستور جلسه:

1- گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد شركت در سال 1396
مالي  و صورتهاي  مديره  هيئت  عملکرد  در خصوص  بازرس شركت  گزارش   -2

سال 1396
3- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 1396

4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي يك سال مالي 1398
5- تصميم گيري در خصوص تغيير كاربري باغ  65 هکتاري به مجتمع گلخانه 

6- تصميم گيري در خصوص نحوه فروش گلخانه پرديس
7- تصميم گيري در خصوص پاداش و حق الجلسات هيئت مديره 

8- تصميم گيري در خصوص حق الزحمه بازرس
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28
م الف 1041

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده نوبت دوم 

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان  قانوني سهامداران شركت خدمات 
سوختي فخر جواديه قم ) سهامي خاص() در حال تصفيه( به شماره ثبت 2353 
شناسه ملي 10860971823 دعوت ميگردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به 
طول فوق العاده نوبت دوم كه در ساعت 20 روز شنبه مورخ 97/10/8 به آدرس قم، 
خيابان امام، چهار راه غفاري، كوچه 57 فرعي دوم ، پاك 58 به دليل به حد نصاب 
نرسيدن جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 97/9/25 با 
دستور جلسه ارائه عملکرد و انتخاب مدير/ مديران تصفيه و انتخاب ناظر تصفيه  

تشکيل ميگردد حضور بهم رسانيد.
تاريخ انتشار 97/9/28

 خ ش 97/9/28

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول 
 انجمن صنفي کارفرمايي توليد کنندگان 

و پرورش دهندگان اسب ايران 
بدينوسيله  از اعضاء محترم انجمن صنفي كارفرمايي توليد كنندگان و پرورش دهندگان 
اسب ايران دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول كه در روز 
يکشنبه  97/10/23 ساعت 18 به آدرس خيابان ستارخان خيابان شادمهر- پاك 

141- طبقه سوم دفتر انجمن صنفي تشکيل ميگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه: اصاح اساسنامه 

تاريخ انتشار 97/9/28 
يك سوم اعضاء انجمن خ ش 97/9/28

هيئت مديره شركت

مديران تصفيه 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شرکت رومان ) سهامي خاص( به شماره ثبت 

48154 و با شناسه ملي 104۲00۲0775
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت رومان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي بطور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخ 97/10/20 
در محل تهران- خيابان فتح شمالي- خيابان زهره- بن بست رهروان پاك 4 طبقه 

سوم تشکيل ميگردد حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه:

1- انتخاب اعضاي هيئت مديره 
2- انتخاب بازرسين

تاريخ انتشار 97/9/28
خ ش 97/9/28

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول 
 انجمن صنفي کارفرمايي توليد کنندگان

 و  پرورش دهندگان اسب ايران
و پرورش  توليد كنندگان  كارفرمايي  انجمن صنفي  اعضاء محترم  از  بدينوسيله 
دهندگان اسب ايران دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي ساليانه كه در روز 
يکشنبه 97/10/23 ساعت 16 به آدرس خيابان ستارخان خيابان شادمهر پاك 141 

طبقه سوم دفتر انجمن صنفي تشکيل ميگردد حضور بهم رسانند
دستور جلسه:  

1- انتخاب اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره و بازرسين
2- استماع گزارش هيئت مديره  

تاريخ انتشار 97/9/28 
خ ش 97/9/28

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 بطور فوق العاده ) نوبت دوم (

 شرکت تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت
 به شماره ثبت ۲۶

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني مسکن فرهنگيان سردشت راس ساعت 14 مورخه 97/10/13 در 
محل سالن مجتمع فرهنگي هنري شهرستان سردشت تشکيل مي گردد. از عموم 
اعضا و سهامداران و اعضاي محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به 
موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با 
توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضو 
در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا 
نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو 
مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر 3 راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك 
راي باوكالت داشته باشد. توضيح اينکه وكالت هاي عادي مي بايست  يك روز بعد 
از انتشار آگهي مذكور و تا يك روز قبل از تشکيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير 
اين صورت وكالتنامه رسمي عضو در مجمع بايستي به تاييد يکي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستور جلسه:

1- استماع  گزارش هيئت مديره و بازرسان 
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96

3- طرح و تصويب تغييرات سرمايه سال 96
4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي سال 97

5 – طرح و تصويب پاداش بازرسان و هيئت مديره 
6- طرح و تصويب حسابررسي سالهاي مالي 96 و 95 و 94 و 93

7- طرح و تصويب ديركرد براي كساني كه با شركت تسويه حساب ننموده و از اين 
راه به شركت هزينه تحميل نموده اند.

8- طرح و تصويب نحوه  پيگيري قراردادهاي منعقده در شركت از جمله قرارداد 
با خانواده اميني و...

9- طرح و تصويب انتقال اسناد مسکن مهر و تبديل مجدد آن از 99 ساله به  5 
ساله  با توجه به نامه مورخه 97/5/19 به شماره نامه  600/97/25421 وزارت راه 

و شهرسازي
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28
م الف 3463

هيئت مديره و بازرسان شركت تعاوني 
مسكن فرهنگيان سردشت 

يك سوم اعضاء انجمن 

اصاحيه 
پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده ) نوبت اول( 

شركت تعاوني  مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماك ، تعاون امور روستاها آذربايجان 
غربي به شماره ثبت231مورخه 97/8/28 در روزنامه رسالت تيتر آگهي و پاراگراف 
اول شركت تعاوني مسکن دارايي،ثبت اسناد و اماك، تعاون امور روستاها آذربايجان 
غربي جلسه  عمومي فوق العاده نوبت اول تعاوني مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماك، 

تعاون امور روستاها آذربايجان غربي صحيح ميباشد بدينوسيله اصاح ميگردد. 
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28
م الف 3466

 هيئت مديره شركت تعاوني مسكن دارايي،
 ثبت اسناد و اماك ، تعاون امور روستاها 
آذربايجان غربي شركت رومان ) سهامي خاص(



»

کاني:
پيشکسوتان 
محق ترين 
هستند
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 سخنگوي سابق شوراي فني کشتي آزاد گفت: 
ساعت وروزهاي موثري را درمسيرالمپيک درحال 
از دست دادن هستيم، درحالي که خيلي ازکشورها 
و رقباي ما روزشمار براي المپيک گذاشته اند.

مجيد خدايي با اشاره به وضعيت اين روزهاي 
اميدوارهستم  اظهار داشت:  فدراسيون کشتي 
که هرچه زودتر زمان ثبت نام از کانديداها ودر 
پي آن برگزاري مجمع انتخاباتي مشخص شود. 
بايد رئيس جديد بيايد تا مشخص شود که چه 
ديدگاهي برکشتي حاکم خواهد شد وکارها طبق 
جديد،  رئيس  حضور  با  قطعا  برود.  پيش  آن 
شد.وي  خواهد  اتخاذ  هم  جديدي  تصميمات 
تصريح کرد: به نظرمن جامعه کشتي بايد به اجماع 
برسند تا باز هم يکي از خانواده گوش شکسته ها 
مسئوليت را برعهده بگيرد. جامعه کشتي بايد 
دراين خصوص متحد شوند و اجازه ندهند پاي 
غريبه ها بارديگر به فدراسيون باز شود چون اين 

موضوع تبعاتي منفي براي کشتي خواهد داشت. 
خوب است که جامعه کشتي دراين خصوص روي 
يک نفر اجماع کنند و اورا مورد حمايت خود 
قرار دهند، ما تنها درصورتي مي توانيم به کشتي 
کشور خدمت کنيم که همه همدل و يکرنگ و 
متحد باشيم. دارنده مدال برنزجهان درخاتمه 
تاکيد کرد: اميدوارم زمان برگزاري مجمع زودتر 
مشخص شود، اين به نفع کشتي خواهد بود.تا 

اينکه از قافله عقب نمانيم.

 خدايي: 
اميدوارم پاي غريبه ها به کشتي باز نشود

معاون ورزش حرفه اي و قهرماني وزارت ورزش 
گفت:  مقام معظم رهبري پيگير واليبال هستند 
و نتايج اين رشته اهميت زيادي براي مردم دارد. 
داورزني درمجمع فدراسيون واليبال گفت:  زحمات 
زيادي کشيده شد که واليبال به اينجا برسد و حاا 
دررنکينگ هشتم جهان هستيم. سم حرکات ما 
حاشيه است و نبايد اجازه بدهيم اين سم واليبال 
را به حاشيه ببرد. بحث هاي اين خانواده نبايد 
رسانه اي شود و بايد درون خانواده حل شود.وي 

افزود: چشم به هم بزنيم انتخابي المپيک وجام 
آماده  بايد  و  داريم  پيش  در  را  آسيا  ملت هاي 
باشيم. بايد بجنگيم و نياز به انسجام داريم. تفرقه 
وموضوعاتي که موجب تخريب واليبال شود نوعي 
خيانت است. وي گفت:  آيا فضايي که براي واليبال 
ايجاد شده ما را به المپيک مي رساند؟! بايد احساس 
خطر کنيم. فضاي موجود بازگشت به عقب است 
و بايد براي قهرماني آسيا دست و پا بزنيم. کسي 
مدعي عدم وجود ضعف نيست، اما راه حل اين 
نيست که مشکات را جار بزنيم. نبايد روي شاخه 
نشسته ودرخت را از ريشه قطع کنيم.وي خاطر 
نشان کرد: بايد واليبال دربرف را هم راه اندازي 
کنيم. ما تجربه کوچکي دراين رشته داريم و با 
برنامه ريزي جديد بايد کمک کنيم تا اين رشته 
هم فعال شود. رشته جذابي خواهد بود و بايد به 
فکرآن هم باشيم. درواليبال ساحلي و بخش بانوان 

هم بايد با قدرت پيش برويم.

داورزني:
تفرقه، واليبال را به المپيک نمي رساند

پيشکسوت فوتبال گفت: سند خصوصي سازي بايد به تصويب جمعي دولت، مجلس و نيروهاي 
مسلح برسد. حسين کاني اظهار داشت:  پيشکسوتان پرسپوليس هم توانايي مديريتي وهم 
توانايي سرمايه گذاري دراين باشگاه را دارند وهمه با هم يک دل وهم قسم هستند که براي 
اين تيم تاش کنند.وي افزود: اين دو باشگاه فقط دو باشگاه فوتبال نيستند بلکه درخيلي 
از حرکت هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و حتي برون مرزي تاثيرگذارند و نمي توان فقط 
ازآن ها انتفاع مالي، ايجاد شادي، شور و نشاط را انتظار داشت. اين دو باشگاه, فرهنگ ساز 
در روابط اجتماعي هستند و با پشتوانه خوب مردمي، قدرت تغيير درحرکت هاي اجتماعي 
را دارند و شايد براي خيلي ها خوشايند نباشد که توسط گروه ديگري اداره شوند.کاني ادامه 
داد: اگر قرارباشد زماني اين دو باشگاه به بخش غيردولتي واگذار شوند هيچ طيفي محق تر از 
 پيشکسوتان پرسپوليس واستقال نيستند. آن ها که با همه سختي ها و محروميت ها دربرهه هاي 

سخت کشوربا اين دو تيم بودند و از همه وجودشان مايه گذاشتند و اان اين دو باشگاه با 
نام آنها عجين است.اگر بحث واگذاري قطعي باشد بايد بين ارگانهاي مختلفي که کم هم 
نيستند و دراين موضوع تصميم  گيري مي کنند هماهنگي به وجود آيد.وي اضافه کرد: بايد 
خيلي دراين خصوص مطالعه و صحبت کرد و تمام مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... 
توسط وکاي آگاه و افراد قدرتمند بررسي و درزمينه آنها تصميم گيري شود وحتما به تصويب 
جمعي دولت، مجلس، نيروهاي مسلح، وزارت اطاعات و... برسد تا سند محکمي باشد و با 
تغيير افراد تصميم گير، ناديده گرفته نشود.کاني خاطرنشان کرد: پيشکسوتان پرسپوليس 
دلسوزان باشگاه هستند. مردم به اين دوباشگاه عاقه مند هستند وموفقيت آنها باعث شادي 
و نشاط واميدواري آنها به آينده مي شود و مشکاتشان را فراموش مي کنند ازاين روکار 

واگذاري به اين سادگي نيست و نبايد عجله کرد.

آگهي تغييرات شرکت طراحان نقشه هيرکان سهامي خاص به شماره 
ثبت 10508 و شناسه ملي 10700193092 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - ترازنامه حساب سود و زيان سال مالي 1396 
مورد تصويب مجمع قرار گرفت. - آقاي رضا سعدي بشماره ملي 
2248773773 وآقاي مهدي سعدي بشماره ملي2239949325 و 
خانم مريم سعدي بشماره ملي 2239933348 براي مدت دوسال 
بعنوان اعضاي هيئت مديره انتخاب گرديدند. - با رعايت ماده 147 
ايحه اصاحي قسمتي از قانون تجارت: آقايان مياد تربتي نژاد 
کدملي 2122913126 و مهدي ملک شاهدهي کدملي2122651059 
بعنوان بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال 
مالي انتخاب شدند. - روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج 
آگهي هاي شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري  استان گلستان 

گرگان )322309(
آگهي تغييرات شرکت طراحان نقشه هيرکان سهامي خاص 
به شماره ثبت 10508 و شناسه ملي 10700193092 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد :ـ  آقاي رضا سعدي کدملي2248773773 بعنوان رئيس 
هيئت مديره. 2ـ  خانم مريم سعدي کدملي 2239933348 
آقاي مهدي سعدي  نايب رئيس هيئت مديره. -3  بعنوان 
کدملي2239949325 بعنوان عضو هيئت مديره. و مديرعامل 
براي مدت دوسال انتخاب گرديدند که بر اساس مواد ايحه 
اصاحي قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظايف خود را 
انجام دهند. مقرر شد کلية اسناد واوراق بهادار و تعهد آور 
بانکي اعم ازچک، سفته، بروات، قرارداد ها، عقود اسامي 
وساير نامه هاي عادي واداري با امضاي ثابت مديرعامل همراه 
با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

گرگان )322307(

آگهي تغييرات شرکت طراحان نقشه هيرکان سهامي خاص به شماره ثبت 10508 
و شناسه ملي 10700193092 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 
مورخ 1396/04/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - ترازنامه حساب سود و زيان سال 
مالي 1392 مورد تصويب مجمع قرار گرفت. - با رعايت ماده 147 ايحه اصاحي 
قسمتي از قانون تجارت: آقايان مياد تربتي نژاد کدملي 2122913126 و مهدي 
ملک شاهدهي کدملي2122651059 بعنوان بازرسان اصلي و علي البدل شرکت 
براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند. - روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج 
آگهي هاي شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گرگان )322308(

آگهي تغييرات شرکت طراحان نقشه هيرکان شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 10508 و شناسه ملي 10700193092 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - آدرس جديد : استان گلستان ، شهرستان گرگان ، بخش مرکزي ، شهر 
گرگان، زيبا شهر ، خيابان چشم انداز ، کوچه زيبا 6 ، ساختمان کيهان ، 
طبقه دوم کدپستي4917879841تلفن ثابت 32347492 - 017منتقل 
شد، در نتيجه ماده -4 اساسنامه شرکت بشرح فوق اصاح مي گردد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري گرگان )322306(

 برانکو:
تحت پرچم ايران،  از تيم ملي حمايت مي کنيم

اعتقاد دارد، سرپرست   سرمربي تيم پرسپوليس 
اين باشگاه نمي تواند يک شبه درپرسپوليس تغيير 
ايجاد کند. اوهمچنين گفت که ازتيم ملي حمايت 
مي کند.برانکو پس از تمرين ديروز تيم پرسپوليس 
در پاسخ به اين پرسش که بعد از نيم فصل خوبي 
که داشتيد يک سري حواشي به وجود آمد. آيا انتظار 
اين موضوع را داشتيد، گفت: بايد بگويم سرپرست 
باشگاه چند روزآمده وعما فرصتي نبوده تا کنار 
هم باشيم. ما بازي داشتيم و ايشان يک روز قبلش 
آمده بود. روز گذشته يک جلسه داشتيم تا مشکاتي 
که هميشه هست و مسائل مالي را برطرف کنيم 
و کمي هم در مورد اردو بحث شد. عرب هم يک 
شبه نمي تواند تغيير را ايجاد کند، اما بچه ها هم 
انتظاردارند درکمترين زمان مشکات حل شود و 

اردو را با شوق فراوان شروع کنيم.
وي در مورد شايعاتي که مبني برجذب مهدي طارمي 
مطرح مي شود گفت: من اصاً نمي دانم موضوع چيست 
و توجهي هم به آن نمي کنم. بازيکناني که ما گرفتيم  
ترابي،  رفيعي،  شيري، شريفي و  کريمي هستند. 
بازيکنان ديگر هم وقتي جذب کرديم اعام مي کنيم. 

در برنامه مان جذب سه بازيکن ديگرهم داريم و اينکه 
جذب آنها عملي شود يا نه، بستگي به عوامل زيادي 
مانند باشگاه،  خود بازيکن و وضعيت مالي ما دارد 
و به اين سادگي نيست، اما ما اولين گروه بازيکنان 

را جذب کرده ايم که خيلي مهم است.
باشگاه  و  هواداران  بازيکنان،  من،  گفت:  برانکو   
حاا  مي کنيم  حمايت  ملي  تيم  از   پرسپوليس 
هر کسي که سرمربي تيم ملي باشد. تيم ملي شخصي 

نيست و تيم تمام مردم ايران است، چون اگر تيم 
ملي موفق شود موفقيت من هم است. 

او  حمايت  که  موضوع  اين  به  واکنش  در   برانکو 
به عنوان يک مربي حرفه اي مي تواند حاشيه ها را از 
تيم ملي دور کند،  گفت: خب پس از ابتدا بگويم، 
من چه زماني عليه تيم ملي حرف زدم يا عليه چه 
کسي در تيم حرف زدم و چه زماني از تيم ملي 
حمايت نکردم؟سرمربي تيم پرسپوليس يادآورشد: 

16 مربي ديگر درليگ ايران هستند و16 ديدگاه و 
روش مختلف وجود دارد، آيا من بايد هميشه همخوان 
وهم صدا با آنها باشم؟ من با همه دوست هستم، اما 
اان وقت ندارم که بخواهم پشت سر کسي صحبت 
و  بازيکنان  کادرفني،   بارديگر مي گويم  کنم. يک 
پرسپوليس همگي تحت پرچم ايران،  هوادار تيم ملي 
هستيم. وي خاطرنشان کرد: نقل و انتقاات دراين 
مقطع ساده نيست. بازيکنان خوب تحت قرارداد 
باشگاه هاي خود هستند و طبيعي است که باشگاه 
آنها هم مخالف جدايي شان باشد. بازيکنان خوبي 
درابتداي فصل براي اين مقطع جذب کرديم و براي 
نيم فصل هم 3 بازيکن ديگر مدنظرمان هستند که 
باشگاه براي جذب آنها تاش خواهد کرد. فراموش 
نکنيد همين بازيکناني که در اختيارداريم وبا آنها 
درايران  کرديم  سپري  را  خوب  خيلي  فصل  نيم 
بهترين هستند.برانکو راجع به اينکه گفته مي شود 
ايرج عرب شرايط ازم را براي مديريت درباشگاه 
پرسپوليس ندارد و براي اين پست مهم به نوعي 
کم تجربه است، گفت: اتفاقا عرب چون درباشگاه 

بوده تجربه کارکردن در آن را دارد.

گوناگون

نكته

خبر

به اميد رونق فرهنگ در ورزش
چند روزي است که ازهفته پاياني نيم فصل اول ليگ برترفوتبال مي گذرد؛ 
فصلي که به جرات مي توان گفت اتفاقات تلخ و زشتي را براي فوتبال 
به همراه داشت. فحاشي هاي عجيب، سنگ پراني هاي گسترده، حمله 
از  به تماشاگران در ورزشگاه ها و آتش زدن پرچم باشگاه ها، بخشي 

زشتي هاي نيم فصل نخست بود. 
بدون شک اين تب و تاب سکوها جاي نگراني دارد و اگرقرار باشد اين 
روند همچنان ادامه پيدا کند مي تواند آينده ترسناکي براي فوتبال 
درپيش  يکديگررا  با  مختلف  شهرهاي  تيم هاي  تقابل  و  کشورمان 
داشته باشد.اين را بايد باورداشت اخاق يکي از موضوعات مهم در 
ورزش ايران است و به خصوص در ورزش پرطرفداري مانند فوتبال، 
درسال هاي اخير بيش ازهر زمان ديگري توجه رسانه ها و مردم را به 

خود جلب کرده است. 
همه جا درباره فوتبال صحبت مي شود. مردم نتايج بازي ها را دنبال 
مي کنند، سياسيون براي آن قانون وضع مي کنند، هنرمندان و افراد 
مشهور از نبود اخاق وفرهنگ درورزشگاه ها گايه مي کنند و درنهايت 
رسانه ها نيز هميشه دنبال حاشيه در فوتبال هستند. همه اين عوامل 
نشان مي دهد براي رسيدن آرامش همه بايد دست به کار شويم تا شاهد 
رونق فرهنگي سکوها باشيم. مهم ترين کار، حفظ ارزش درورزش است. 
بايد توجه کنيم که پول، قدرت، جام و مقام... جاي خود را با ارزش هاي 

اخاقي عوض نکند.

 کعبي: 
زمان خوبي از فوتبال رفتم

  کاپيتان پيشين تيم سپيدرود پس ازخداحافظي ازدنياي بازيگري گفت: 
براي اتخاذ اين تصميم با علي کريمي مشورت کردم.

شدن  واضافه  بازيگري  ازدنياي  خداحافظي اش  درباره  کعبي  حسين 
به کادرفني تيم سپيدرود گفت: اين تصميمي بود که خودم گرفتم و 
به نظرم زمان خوبي براي خداحافظي بود. دوست داشتم وارد عرصه 
مربيگري شوم. درهرصورت من يک روز به فوتبال آمدم ويک روزهم 

بايد آن را کنارمي گذاشتم.  

کفاشيان از فوتسال رفت
 به دنبال استعفاي علي کفاشيان از کميته فوتسال، مهدي تاج رئيس 
فدراسيون فوتبال ضمن تقدير از زحماتي در اين مسئوليت طي حکمي 

داوود پرهيزگاررا به عنوان سرپرست کميته فوتسال منصوب کرد.
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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 وکاي 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 کارگر جنوبي 
ساختمان مهستان، طبقه 5  ، واحد 504

665   665   52-665   665  53
665   665   5497
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ـكگلپا
کباب ها: کوبيده، کوبيده کم 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 کوشك - خيابان صادق - پاك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه کار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

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

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

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

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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 وكالت 
تخصص ماست

موسسه حقوقي مريم اسماعيلي
مشاوره و وکالت در دعاوي حقوقي، کيفري، خانواده

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وکيل حق شماست،وکالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593815
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت توسعه صنعتي بوکان ) سهامي عام( به شماره ثبت 562 

و شناسه ملي 10861682050
بدينوسيله به اطاع عموم سهامداران شرکت توسعه صنعتي بوکان ) سهامي عام( مي رساند 
باتوجه به  اينکه در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول در مورخه 97/9/26 
روز دوشنبه به دليل حدنصاب نرسيدن حاضرين در جلسه رسميت نيافت به استحضار مي رساند 
که  مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت راس ساعت15 روز چهارشنبه مورخه 
97/10/12 در محل سالن کوثر واقع در چهار راه شهرداري بوکان روبروي بانک رفاه تشکيل 
ميگردد لذا از عموم اعضاءسهامداران شرکت دعوت ميشود جهت اتخاذ تصميمات راجع به 
موضوعات ذيل در روز وساعات مقرر در محل تعيين شده حضور بهمرسانندو يا با توجه به مفاد 
اساسنامه وکاي خود را کتبا معرفي نمايند ازم به توضيح است در صورتيکه حضور عضوي در 
مجمع ميسر نمي باشد ميتواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام 
ااختيار از ميان اعضا يا غير اعضا واگذار نمايد کليه وکالتنامه هاي عادي بايد از زمان انتشار 
آگهي تا 24 ساعت قبل از برگزاري مجمع و در ساعت اداري در محل دفتر شرکت واقع در 
شهرستان بوکان، خيابان استادهيمن ) يکشوه ( روبروي کفش شهروندان ساختمان حاج محمود 
يوسفي کدپستي 5951876658 و با حضور طرفين  وکالتنامه تنظيم شود تا پس از احراز هويت 
طرفين عضويت متقاضي و اهليت نماينده به تاييد بازرس شرکت رسيده و برگه ورود به مجمع 

دريافت نمايد. همراه داشتن کارت ملي براي حضور در جلسه الزامي ميباشد.
دستورات جلسه: 

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شرکت 
2- طرح تصويب صورتهاي مالي در سال هاي 1395 و 1396 پس از استماع گزارش هيئت 

مديره 
3- اتخاذ تصميم نسبت به سود و زيان سال مالي سالهاي 1395 و 1396

4- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه  سال هاي 1395 و 1396
5- تصميم گيري در مورد ادامه فعاليت يا انحال شرکت

6- طرح و تصويب بودجه سال جاري
7- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيئت مديره 

8- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل 
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28
3465 

هيئت مديره شركت توسعه 
صنعتي بوكان ) سهامي عام(

اصاحيه 
 پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده

 ) نوبت دوم( 
شرکت تعاوني  مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماک ، تعاون امور روستاها آذربايجان غربي به 
شماره ثبت 231 مورخه 97/9/22 در روزنامه رسالت تيتر آگهي و پاراگراف اول شرکت تعاوني 
مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماک ، تعاون امور روستاها آذربايجان غربي جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده نوبت دوم تعاون مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماک ، تعاوني امور روستاها آذربايجان 

غربي صحيح مي باشد بدينوسيله اصاح مي شود. 
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28
م الف 3467

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شرکت سرمايه گذاري استان گلستان ) سهامي عام (
 مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سرمايه گذاري استان گلستان در ساعت  10  روز  يکشنبه   
مورخ 1397/10/30 در محل دفتر شرکت سرمايه گذاري استان گلستان واقع در گرگان ، خيابان 

وليعصر) عج ( ، عدالت يکم ، مجتمع گلستان ، طبقه اول  برگزار ميگردد .  
از کليه نمايندگان قانوني سهامداران دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 

زير در اين جلسه حضور بهم رسانند .
دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هيئت مديره در خصوص عملکرد سال مالي منتهي به 1397/6/31 
به  منتهي  مالي  سال  عملکرد  خصوص  در  قانوني  بازرس  و  حسابرس  گزارش  استماع   -2

 1397/6/31
3- بررسي و تصويب صورتهاي مالي ) ترازنامه و حساب سود و زيان ( و تصميم گيري براي 

تقسيم سود سال مالي منتهي به 1397/6/31   
4- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني شرکت براي سال مالي منتهي به 1398/6/31 و تعيين حق الزحمه 

5- تعيين روزنامه کثير اانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شرکت 
6- تعيين پاداش هيئت مديره براي عملکرد سال مالي منتهي به 97/6/31

7- تعيين حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره در سال مالي منتهي به 6/31/ 1398 
8- انتخاب اعضاي هيئت مديره 

9-ساير مواردي که در صاحيت اين مجمع عمومي عادي باشد .
ازم به يادآوري است : 

اين مجمع با حضور نصف به عاوه يک هر چند تعداد اعضاء يا نمايندگان تام ااختيار آنان        
رسميت مي يابد . 

ضمناً با عنايت به برگزاري انتخابات هيئت مديره در اين مجمع ، مستدعي است در صورت تمايل  
کانديداتوري آن شرکت را کتباً حداکثر تا تاريخ 97/10/18  اعام فرمائيد .

تاريخ انتشار : 28/ 1397/9 
خ ش : 28/ 1397/9 

اصاحيه 
 پيرو درج آگهي دعوت مجمع عمومي عادي

 بطور فوق العاده ) نوبت اول( 
شرکت تعاوني  مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماک ، تعاون امور روستاها آذربايجان غربي 
به شماره ثبت 231 مورخه 97/9/10 در روزنامه رسالت تيتر آگهي و پاراگراف اول سطر دوم 
شرکت تعاوني مسکن دارايي، ثبت اسناد و اماک ، تعاون امور روستاها آذربايجان غربي صحيح 

مي باشد بدينوسيله اصاح مي شود. 
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28
م الف 3462

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن دارايي، 
ثبت اسناد و اماك ، تعاون امور روستاها 
آذربايجان غربي

هيئت مديره شركت تعاوني مسكن دارايي، 
ثبت اسناد و اماك ، تعاون امور روستاها 
آذربايجان غربي

هيئت مديره 

دوملي پوش نامزد شدند
 ۲۰1۸ سال  بازيکن  بهترين  نفره   ۲۴ فهرست  چين  اسپورت  تيتان 
ملي  تيم  دروازه بان  بيرانوند  عليرضا  نام  که  کرد  عام  را  آسيا  درقاره 
و ملي  تيم  هافبک  جهانبخش  وعليرضا  پرسپوليس  و  ايران   فوتبال 

برايتون در اين فهرست ديده مي شود.

يوونتوس به دنبال پوگبا
يوونتوس بازيکن فرانسوي وناراضي منچستريونايتد را به صورت قرضي 
مي خواهد.درهفته هاي اخير بحث حضور پل پوگبا درتيم يوونتوس، سوژه 

عمده رسانه هاي اروپايي شده است.

نشست شفر با مديران استقال
شفر سرمربي تيم استقال قراراست نشست هايي را با مديريت باشگاه 
پيرامون نقل و انتقاات، زمان و مکان اردوي نيم فصل و .... داشته باشد 

و به همين دليل تا روز شنبه درتهران باقي خواهد ماند.

گلزن آفريقايي در ذوب آهن
مسئوان باشگاه ذوب آهن به منظور تقويت خط حمله تيم شان درنظر 
دارند يک مهاجم جديد و آفريقائي براي نيم فصل دوم به خدمت بگيرند.
همچنين نام زهيوي ديگر مهاجم سبزپوشان که از ناحيه رباط صليبي 

دچارآسيب شد، ازليست نيم فصل دوم خارج مي شود . 

 طباطبايي در جام جهاني
شطرنج بازکشورمان عنوان نايب قهرمان مسابقات آسيايي را ازآن خود کرد. 
طباطبايي با تساوي مقابل شطرنج باز چيني  عنوان دومي آسيا را به خود 

اختصاص داد و مجوز حضور درجام جهاني را کسب کرد.

 فوتسال به تايوان مي رود 
تيم فوتسال زير۲۰ سال ايران سال آينده درتورنمنت چهارجانبه تايوان 
و  ايران  تايلند،  ژاپن،  تيم هاي  حضور  با  تورنمنت  مي کند.اين  شرکت 

تايوان برگزار مي شود.

مورينيو سرانجام اخراج شد
اخراج  به  حکم  هفته   1۷ از  پس  سرانجام  يونايتد  منچستر  مديران 
 مورينيو دادند.مورينيو که سومين فصل حضور خود در منچستر را سپري 
مي کرد بازهم اسير سندروم فصل سوم مربيگري خود شد و با کسب 

نتايجي ضعيف از نيمکت مربيگري اين تيم اخراج شد. 

بدرقه  ملي پوشان درکيش 
 تيم ملي براي برگزاري اردوي تدارکاتي راهي قطر شد. ملي پوشان کشورمان خود 
را براي جام ملت هاي آسيا آماده مي کنند که از16 دي ماه درامارات آغاز مي شود. 

قبل ازاعزام تيم ملي به امارات قراراست مراسم بدرقه درکيش برگزار شود.

کي روش درفهرست انتظار
براساس گزارش يک تارنماي بريتانيايي کي روش سرمربي تيم ملي فوتبال 

ايران، يکي از گزينه هاي هدايت منچستريونايتد است. 



غامعلي حداد عادل:
اصحاب علوم انساني بايد در حوزه هاي مديريت و اجرايي کشور وارد شوند

حدادعادل با تأکيد بر اينکه اداره جامعه قطعاً 
نيازمند تخصص هاي علوم انساني است، گفت: 
اصحاب علوم انساني بايد در حوزه هاي مديريت 
و اجرايي کشور وارد شوند.به گزارش خبرنگار 
مهر، نشست »روز پژوهش و علوم انساني« با 
حضور شخصيت هاي علمي و اجرايي به مناسبت 
هفته پژوهش در دانشگاه عامه طباطبايي برگزار 
شد.حدادعادل، رئيس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي در اين مراسم با سخناني در خصوص 
سرنوشت علوم انساني در مقطع کنوني گفت:  
انساني  علوم  بودن  کاربردي  درباره  من  بحث 
است و مي خواهم به اين جنبه از علوم انساني 
توجه داشته باشم. تصور عموم اين است که کار 

دست پزشکان و مهندسان بايد باشد و کشور را 
آنها بايد اداره کنند و همانطور که مي بينيد در 
مناصب و مقامات هم نوعاً کار به دست اين گروه 
است و علوم انساني به اندازه علوم پايه، مهندسي 

و پزشکي جدي گرفته نمي شود. 

سلگي با بيان اينکه جشنواره پژوهش فرهنگي 
سال پتانسيل بين المللي شدن را دارد، گفت: در 
 نظر داريم تحقيقات ايران شناسي و اسام شناسي 
در ساير کشورها را به اين جشنواره اضافه کنيم.

محمد سلگي در نشست خبري پانزدهمين جشنواره 

پژوهش فرهنگي سال که در پژوهشگاه فرهنگ، 
هنر و ارتباطات برگزار شد، گفت:  پژوهش فرهنگي 
از نظر روشي به اثر مکتوب که به يک يا چند 
پرسش در مورد فرهنگ جامعه پاسخ دهد و بر 
اساس مدارک و شواهد با روش هاي علمي به 
 نتايج کاربردي و بنيادي برسد، اطاق مي شود. 
سلگي با بيان اينکه پانزدهمين جشنواره پژوهش 
فرهنگي سال در سه قالب برگزار مي شود، اظهار 
داشت: آثار بايد در قالب هاي طرح پژوهشي، پايان 
نامه کارشناسي ارشد و دکتري و کتاب برگرفته 
از طرح پژوهشي باشند.سلگي گفت :پانزدهمين 
امسال  بهمن  سال  فرهنگي  پژوهش  جشنواره 

برگزار مي شود.

رئيس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات:
جشنواره پژوهش فرهنگي سال، توسعه پيدا مي کند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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 منصور غامي در نشست شوراي ستاد خيرين وزارت علوم گفت: ستاد خيرين 
با هماهنگي صندوق نوآوري و شکوفايي و بررسي ابعاد مختلف موضوع، به 
 فراهم سازي زمينه سرمايه گذاري خيرين آموزش عالي در صندوق هاي 
بنيان  دانش  هاي  شرکت  از  حمايت  راستاي  در  فناوري  و   پژوهش 
و اشتغال فارغ التحصيان در اين شرکت ها اقدام کند.وي جلب مشارکت 
دانش آموختگان داراي سرمايه، اعتبار و شهرت دانشگاه ها در بنيادهاي 
خيرين دانشگاه ها را يک ضرورت دانست و افزود: عاقه مندان زيادي در 

بين فارغ التحصيان دانشگاه ها در راستاي مشارکت در رشد دانشگاه محل 
تحصيل خود وجود دارند و بايد مسئوان زمينه را فراهم، افراد موثر را 
شناسايي و دعوت کنند.وزير علوم اظهار داشت: بسياري از ايرانيان مقيم 
خارج از کشور عاقه مند به مشارکت در توسعه آموزش عالي هستند که در 
اين زمينه نيز بايد ستاد خيرين وزارت علوم فعاليت جدي را براي شناسايي 
اين هموطنان و ارائه راهکارهاي مناسب براي به کار گيري سرمايه هاي 

آنها را در دانشگاه ها فراهم کند.

وزير علوم تاکيد کرد:

 فعاليت خيرين 
آموزش عالي در اشتغال 

فارغ التحصيان 

مهر/ مينا نوعي

 رزق حال 
پيرمرد چاي فروش

در  که  کبير صابر  کاظم  تصاوير حاج  روزها  اين 
ترازوي عدالت معروف  به  تبريزي  بازاريان  بين 
شده، در فضاي مجازي سر و صداي زيادي به پا 

کرده است.
اين روزها نام حاج کاظم کبير صابر بر سر زبان هاست 
مجازي  شبکه هاي  در  او  مغازه  عکس هاي   و 
دست به دست مي چرخد و دّقت ترازوي اش ِورد 
زبان هاست. حاج کاظِم تبريزي چاي فروش است 
و در هنگام فروش به مشتريان وزن پاکت را از آن 
کم مي کند. او مي گويد قرار است به مردم چاي 

بفروشيم؛ نه پاکت کاغذي. 
اين مغازه دار با انصاف، در بازار قديمي تبريز مغازه 
دارد و با ترازوي عدل خود، نماد انصاف براي کسبه 

و بازاريان شده است.

تماشا

خبر

 يک نفر قرار است يک ساعت ديگر 
اعدام شود! 

الهه حاجي زاده
مهدي ميامي بعد از چند سال نمايش »مردي 
به نام دايک« نوشته واردن هولت را به صحنه 
برده است . اين نمايش که حال و هواي پليسي 
دارد، ميامي در مورد انتخاب اين متن گفت: »من 
يک روز در خانه سينما با شاه محمدي ماقاتي 
داشتم و او يک کتاب به من هديه داد. زماني که 

آن کتاب را خواندم ديدم چقدر اين نمايش دوست داشتني است. کمي 
بعد با او قراري گذاشتم و از او اجازه خواستم تا آن متن را به صحنه ببرم«.

او افزود:  با اجراي متن »مردي به نام دايک« موافقت کرده اند. مهدي 
ميامي در مورد داستان نمايش گفت: »يک نفر قرار است تا يک ساعت 
ديگر اعدام شود. او هيچ هويتي از خودش رو نکرده است و سراسر آمريکا 
ناراحت هستند که او کيست؟! رئيس زندان مي گويد از سراسر ايالت هاي 
آمريکا نامه رسيده و هرکس نسبتي با اين فرد دارد و هرکس خود را مالک 
او مي داند و در اين بين فرماندار زنگ مي زند و مي گويد اعدام را به تعويق 
بيندازيد. به اين دليل که داستان کمي پليسي است بهتر است تماشاگران 
خودشان بيايند و نمايش را ببينند«.او در ادامه درباره احساسش به بازيگري 
و کارگرداني توضيح داد: »بازيگري و کارگرداني واقعا دو مقوله جدا هستند. 
بازيگري عشق و خاقيت است و کارگرداني عشق وخاقيت و مديريت 
را هم مي خواهد البته در بازيگري هم مديريت هست، اما در کارگرداني 
مديريت اهميت بيشتري دارد و قابل قياس نيستند. اينکه بعضي از افراد از 
کارگردان شدن يک بازيگر تعجب مي کنند و اين حس القا مي شود که 
کارگرداني مرتبه برتري از بازيگري است، به نظرمن اين عقيده و ديدگاه 
درست نيست. من هردو کار را واقعا دوست دارم«. او در مورد سالن قشقايي 
براي اجراي نمايش گفت: » زماني که متن را به مديريت تئاترشهر دادم، 
گفتم فقط يک سالن کوچک مي خواهم يعني به غير از سالن اصلي، هر 
سالن ديگري برايم مناسب بود و آنها هم سالن قشقايي را به من دادند. 
بعضي از نمايش ها اصا براي سالني کوچک خلق مي شوند و بايد متناسب 
با متن، سالن را انتخاب کرد«. او در آخر در مورد انتخاب بازيگرانش نيز 
گفت: »انتخاب بازيگر مقوله بسيار سختي است. من اولين کسي هستم 
که در سينماي ايران انتخاب بازيگر کردم. زماني که انتخاب بازيگر فيلم 
»شليک نهايي« به من سپرده شد تا به حال کسي چنين کار نکرده بود، 
نه قبل انقاب نه بعد از انقاب. اين مقوله بسيار جالب است و بايد ويژگي 
هاي ظاهري و غيرظاهري بسيار زيادي را در نظر داشت. در نهايت من 
هم با توجه به همه اين نکات بازيگرانم را انتخاب کردم و حاا هم بسيار 
راضي هستم. اميدوارم مردم يک بارهم که شده به ديدن اين اثر بيايند به 
اين دليل که ما فقط 15 شب اجرا خواهيم داشت و بعد از آن به خارج از 
کشور مي رويم و شايد فرصت اجراي مجددي براي اين نمايش در کشور 
پيش نيايد«.ازم به ذکر است نمايش» مردي به نام دايک« تا 30 آذر هر 
روز ساعت 19.30 در تاار قشقايي به  روي صحنه مي رود و عاقه مندان 

براي خريد بليت مي توانند به سايت تيوال مراجعه نمايند.

 حذف ايراني ها از اسکار
آکادمي اسکار نام 9 فيلم بخش خارجي زبان خود را اعام کرد که در اين 
ميان نامي از »بدون تاريخ، بدون امضا« نماينده ايران در فهرست اسکار 
 Deadline نيست.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا، سايت
در خبري اسامي راهيافتگان به بخش جايزه بهترين فيلم خارجي زبان 
 را اعام کرد که در آن خبري از فيلم وحيد جليلوند نيست.از مجموع 
87 فيلم معرفي شده به اسکار به عنوان بهترين فيلم خارجي زبان  در 
نهايت 9 فيلم از جمله »رم« اثر آلفونسو کوارون و برنده جايزه شير طاي 

ونيز به بخش نهايي راه يافتند.

فراخوان مناقصه عمومي
 يک مرحله اي)نوبت دوم(

بدينوسيله اعام مي گردد کميته امداد امام خميني )ره( استان گلستان در نظر دارد 
مناقصه عمومي يک مرحله اي پروژه طرح توسعه)احداث طبقه اول( ساختمان اداري 
کميته امداد امام خميني )ره( خان ببين را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت 

برگزار نمايد.
لذا از شرکت هاي ساختماني داراي صاحيت )حداقل پايه 5 ابنيه و ساختمان( که متقاضي 
انجام پروژه فوق مي باشند دعوت بعمل مي آيد.برآورد قيمت پروژه خان ببين بر اساس 
فهرست بهاي سال 97 و با اعمال ضرايب )باا سري، منطقه ، ارتفاع ، تجهيز و برچيدن 

کارگاه( مبلغ 5/237/168/728  ريال مي باشد.
مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دريافت  از  مناقصه،  برگزاري  مراحل  کليه 
 گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه سامانه الکترونيکي دولت)ستاد( به آدرس:  
www.setadiran.irانجام خواهد شد. مدرک تضمين شرکت در مناقصه در قالب پاکت 
الف و فرم تکميل شده پيشنهاد قيمت)فرم شماره 7( در قالب پاکت ج عاوه بر ارسال 
از طريق سامانه مي بايست در مهلت قانوني و بصورت حضوري تحويل حوزه تدارکات 

کميته امداد امام خميني )ره( گردد . 
ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور 
و دريافت امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. در ضمن منابع 

مالي پروژه بصورت نقدي مي باشد.
تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه روز سه شنبه تاريخ 97/09/27  ساعت 14:30

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه تا ساعت 14:00 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/04 
مهلت زماني ارائه پيشنهادات ساعت 14:00 روز پنج شنبه مورخ 97/10/13 

زمان باز گشائي پاکت ها ساعت 10 روز شنبه مورخ 97/10/15 
کميته امداد امام خميني )ره( در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها بدون ذکر دليل براي 

مناقصه گر مختار است.
آدرس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 

پاکت ها: گرگان ميدان بسيج- سايت اداري- اداره کل کميته امداد امام خميني )ره(. 
هزينه آگهي روزنامه/ هفته نامه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مرکز تلفن 021-41934
تاريخ انتشار 97/9/28

خ ش 97/9/28

اداره کل کميته امداد امام خميني )ره( استان گلستان

آگهي مناقصه  عمومي يک مرحله اي ) نوبت اول(
شرکت توزيع  نيروي برق استان کرمانشاه  در نظر دارد پروژه هاي ذيل را ازطريق مناقصه عمومي به پيمانکار واگذار نمايد. لذا پيمانکاران واجد 
صاحيت و داراي رتبه نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم 
 www.setadiran.ir اين آگهي در روزنامه فناوران مورخ 97/9/29 به مدت 5 روز کاري به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت ) ستاد( به آدرس
مراجعه نمايند. ازم به ذکر است برگزاري مناقصه هاي فوق از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت انجام مي پذيرد. لذا کليه مراحل برگزاري 
مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از اين طريق انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت امضاي الکترونيکي جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند. 

توضيحات :
نوع تضمين شرکت در مناقصه  ) ضمانت نامه  بانکي و يا واريز وجه نقد(

مهلت و مکان تسليم پيشنهاد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 97/10/15 دبيرخانه شرکت 
زمان و مکان بازگشايي پاکات ساعت 14/30 روز شنبه  مورخ 97/10/15 اتاق کنفرانس شرکت 

به پيشنهادهاي فاقد سپرده ،  سپرده مخدوش، سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر، چک شخصي ونظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه  واصل مي شود، مطلقا ترتيب اثر داده 

نخواهد شد.
ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه  مندرج است.

جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 38255525- 083 تماس حاصل نماييد.
تاريخ انتشار 97/9/28
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فراخوان به شماره  200975750000004
شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد اباغيه اعتبارات استاني و موافقتنامه مبادله  شده با سازمان 
مديريت و برنامه ريزي استان البرز به شماره 467368 مورخ 97/9/1 و طرح شماره 020ذ1502004 سال 1397 نسبت 
به بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر سطح شهر جديد هشتگرد از طريق سامانه  تدارکات الکترونيک دولت به 

شرح ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط با مشخصات ذيل دعوت به همکاري مي گردد.
1( نشاني کارفرما: کيلومتر 65 آزاد راه تهران- قزوين- شهر جديد هشتگرد- شهرداري شهر جديد هشتگرد 

2( نشاني محل اجراي پروژه: شهر جديد هشتگرد- معابر شهري
3( موضوع مناقصه: بهسازي و زيرسازي و آسفالت معابر شهر جديد هشتگرد

4( مبلغ مناقصه: 2/712/000/000 ريال ) به حروف معادل دو ميليارد و هفتصد و دوازده  ميليون ريال(
5( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 135/600/000 ريال به صورت وجه نقد با ضمانت نامه بانکي که در اوراق 

مناقصه  قيد خواهد شد.
6( مدت اعتبار و پيشنهادات: موضوع بند )ي( ماده 2 و بند الف ماده 21 کتاب قانون برگزاري مناقصات که در اوراق 

مناقصه قيد خواهد شد.
7( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه  5 راه و باند يا گواهي صاحيت پيمانکاري معتبر باشند.

8( جهت دريافت اسناد مناقصه  از تاريخ 97/9/28 لغايت 97/10/3 ) به مدت 5 روزکاري ( و ارائه پيشنهادات از تاريخ 
97/10/4 لغايت 97/10/15 ) به مدت 10 روز کاري( از طريق سامانه  تدارکات الکترونيک دولت انجام مي گردد.

9( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار 97/9/28
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مبلغ تضمين شرکت در مناقصه )ريال(مبلغ برآورد اوليه ) ريال(شرح مناقصهشماره مناقصه 

تجديد مناقصه پروژه احداث سه کيلومتر شبکه فشار ضعيف هوايي به صورت تک تيري نقاط مختلف شهرستان 1- 97/71
سرپل ذهاب ) از محل اعتبارات عمراني( اعتبارات بازسازي مناطق زلزله زده ) با مصالح و دستمزد(

2/421/344/959121/100/000

 پروژه اصاح و بهينه  شبکه توزيع برق 14 روستاي دهستان حومه شهرستان سرپل ذهاب97/85
 ) از محل اعتبارات عمراني( اعتبارات بازسازي مناطق زلزله زده ) با مصالح و دستمزد(

11/590/989/279580/000/000

روابط عمومي 
شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه

اصغرآقايي
شهردار شهرجديد هشتگرد

 شرکت توزيع  نيروي برق
 استان کرمانشاه)سهامي خاص(

ره نماي طريق

خبر

انتقاد  و  گايه  غيبت،  بين  تفاوت   
و ماک تشخيص آن ها چيست؟

آيا گايه کردن از افراد مختلف در نزد افراد 
ديگر غيبت محسوب نمي شود؟ بعضي مواقع 
در مناسبات کاري، ممکن است چند  نفر 
کارمند به رفتار شخص يا قسمتي از اداره 
انتقاد داشته باشند، بنابراين در محافل 
چند نفره  در اين خصوص،  زبان به انتقاد 
و اعتراض مي گشايند. همين گونه است 

انتقاد دانشجويان نسبت به استاد يا انتقاد مردم از مسئولين. 
آيا اين نوع از انتقادها، غيبت به حساب نمي آيد؟

غيبت اين است که عيب برادر و خواهر مومني را در پشت سر او بگويي؛  
عيبي که  مخفي بوده و کسي از آن خبر نداشته است و فرقي نمي کند 
که براي عيب جويي باشد يا براي گله يا به عنوان انتقاد. مهم اين است 
که  عيب مخفي يک مومن را براي کساني که آن را نمي دانند، بگوييد 
و آشکار کنيد؛ بنابراين اگر مسئله اي مورد بحث، عيبي آشکار است، مثا 

حرفي است که در جمع مردم گفته شده،  ديگر غيبت نيست.
البته زماني که از عيب آشکار به قصد عيب جويي سخن بگويي، از سر 
دشمني يا براي تخريب يا از روي حسادت و امثال اين ها، ممکن است باز 
هم حکم غيبت را داشته باشد؛ پس اگر براي حل مشکل،  آن را به کسي 
مي گويي در حالي که تو نمي خواهي او را خراب کني، بلکه مي خواهي از 
راهي او را اصاح کني يا با گفتن به مسئول مربوطه مي  خواهي او راهي 

براي حل مسئله  پيدا کند و عيب برطرف شود، مانعي ندارد.

محمدحسين مهدويان: 
 کلمه بين المللي در جشنواره ها 
فقط يک اسِم سنجاق شده است

»محمدحسين مهدويان« کارگردان فيلم هاي »ايستاده در غبار« »ماجراي 
نيمروز« و »اتاري« درباره جشنواره هاي موضوعي و بين المللي نگاه 
نسبتاً متفاوتي دارد.محمدحسين مهدويان کارگردان سينما در گفت وگو 
با خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا عنوان کرد: من به راحتي 
مي شود  برگزار  موضوعي  شکل  به  که  جشنواره هايي  با  نمي توانم  
ارتباط برقرار کنم، مهدويان در خصوص جشنواره هاي بين المللي اظهار 
داشت: به نظرم پشِت بين المللي ترين جشنواره ها هم، نام بين المللي 
وجود ندارد، نمي توان براي هر جشنواره اي به دليل نمايش چند فيلم 
خارجي پسوند بين الملل روي آن بگذاريم که به نظرم ما ايرانيان آن 
را درست کرديم، چون جشنواره هاي ما واقعا بين المللي نيستند و 
ناچاريم تا نام بين الملل را به آن بچسبانيم و کمي دار خرج کنيم و 
اگر جشنواره اي با ارزش هاي بين المللي داشته باشيم ازم نيست اين 

واژه را به آن سنجاق کنيم.
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