
رئیس جمهور گفت: آمریکا قادر نیست برای ملت های منطقه 
نسخه بپیچد.به گزارش خبرنگار مهر، حجت ااسام حسن 
روحانی پیش از سفر به ترکیه در فرودگاه مهرآباد و در جمع 
خبرنگاران با تأکید بر اینکه آمریکا قادر نیست از هزاران کیلومتر 
فاصله، برای منطقه و روابط کشورها و ملت های بزرگ این 
منطقه نسخه  بپیچد، گفت: در این سفر در خصوص مسائل 
ملی، منطقه ای و بین المللی و همکاری های بانکی، اقتصادی، 
انرژی، نفت و گاز، رایزنی خواهد شد و در این زمینه ها هم 
اسنادی به امضا خواهد رسید.رئیس جمهور با اشاره به حضور 

تجار و بازرگانان در این سفر گفت: یک همایش اقتصادی در 
آنکارا برگزار خواهد شد. زمینه بسیار خوبی برای توسعه روابط 
وجود دارد و حجم روابط در حال حاضر ۱۰ میلیارد دار است 
که به نظر ما بسیار پایین بوده و تأکید ما بر ۳۰ میلیارد دار 
است که در این سفر آن را پیگیری می کنیم.روحانی با بیان 
اینکه به غیر از روابط دوجانبه، مسائل ترانزیتی هم برای ما 
بسیار مهم است، افزود: یکی از کشورهایی که می تواند بین 
کشورهای شرقی و غربی ما اتصال ایجاد کند، ترکیه است. مسائل 
مواصاتی برای ما بسیار مهم است.وی با اشاره به مذاکرات 

سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه تصریح کرد: این 
مذاکرات مهم است و اخیراً در ژنو نیز مذاکراتی صورت گرفت.

رئیس جمهور با اشاره به دو هدف جمهوری اسامی ایران از 
این مذاکرات گفت: امنیت سوریه و بازگشت مردم آواره به 
کشورشان هدف اول ماست و هدف دوم اینکه سرنوشت سوریه 
باید در اختیار مردم سوریه باشد.روحانی گفت: در این سفر 
در زمینه امنیت منطقه و مبارزه با تروریسم که جزء مسائل 
مهم دو کشور است و همچنین در زمینه همکاری در مباحث 

مهاجرین مذاکره انجام خواهد شد.
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يادداشتيادداشت
ایران، بهشت انرژي خورشیدي درجهان

محسن رفيعي 
توسعه صنعت برق کشور از سال ۱۳46 شروع شده و همچنان 
ادامه یافته و هماکنون توانسته است توسط نیروگاه ها پاسخگوي 
انرژي مورد نیاز بخشهاي مصرف )خانگي- صنعتي و کشاورزي 
و خدماتي( باشد. اساس کار نیروگاههاي حرارتي بر تبدیل 
انرژي حرارتي حاصل از سوخت ذغال سنگ- نفت- مازوت- 
گازوئیل- گاز به انرژي الکتریکي است. با توجه به افزایش 
میزان سرانه تولید انرژي برق و افزایش جمعیت نیاز انرژي 

الکتریکي افزایش یافته  که 9۰ درصد آن با سوزاندن سوخت هاي فسیلي به دست 
خواهد آمد و بیشتر از 22 میلیون تن مازوت براي تأمین کل تولید انرژي ساانه 
مورد نیاز است. با توجه به فاکتورهاي انتشار آلودگي ناشي از سوختهاي فسیلي، 
مقدار بسیار زیادي ذرات معلق و گازهاي دي اکسیدگوگرد و اکسیدهاي ازت و 
هیدروکربورها و دي اکسیدکربن و منواکسید کربن در هواي مناطق مختلف کشور 
تخلیه مي شود و این درحالیست که متوسط  بازدهي نیروگاه هاي موجود در ایران 
 کمتر از 4۰ درصد است و در نیروگاه هاي قدیمي تر گاها بازدهي به کمتر از 2۰ درصد
به  نیروگاه هاي حرارتي موجود در کشور  باعث شده که  این موضوع  مي رسد. 
 کارخانه هاي تولید حرارت و آلودگي تبدیل شوند و تا 8۰ درصد انرژي سوخت هاي

تجدیدناپذیر فسیلي را از بین ببرند. با توجه به اینکه خروجي این نیروگاه ها گازهاي 
سمي و خطرناک هستند، باعث شده کشورهاي اروپایي و حتي عربي به فکر تامین 
 انرژي برق خود از طریق انرژي باد و خورشید باشند. در مقابل این نیروگاه ها، انرژي هاي
تجدیدپذیر به ویژه انرژي هاي خورشیدي وجود دارد که در سال هاي اخیر استفاده 
آن در دنیا رشد قابل توجهي داشته  است وبا توجه به پیش بیني کاهش ذخایر نفت 
و گاز در جهان، تقریبا تا نیم قرن آینده تمامي کشورها مجبور خواهند شد به صورت 
کامل از انرژي هاي پاک و تجدیدپذیر مانند نور خورشید استفاده کنند. ایران که 
داراي میزان تابش بااتر از میزان متوسط جهاني است، به بهشت انرژي خورشیدي 
در دنیا معروف شده است. ایران ۳۰۰ روز آفتابي با متوسط تابش 5/4 تا 5/5 کیلووات 
ساعت بر متر مربع را در بیش از دو سوم مساحت خود دارد که این موضوع خود 
به تنهایي دلیلي منطقي براي نیروگاه خورشیدي است. جالب تر اینکه بیشترین 

بازدهي نیروگاه هاي خورشیدي در محدوده مناطق محروم کشور است. 
به عنوان مثال منطقه سیستان و بلوچستان که بدلیل خشکسالي و نبود سیاست 
صحیح دولت ها در دوره هاي مختلف از جمله محرومترین مناطق کشور به شمار 
مي رود. این درحالیست که مردم باعزت این استان باید بدانند که خاک شهر و 
استانشان طاست! آن ها مي توانند با تهیه و قرار دادن سلول هاي خورشید تنها 
در بااي پشت بامشان با سرمایه اولیه 2۰ میلیون تومان ، درآمد ماهیانه 7۰۰ هزار 
تومان با فروش برق به وزارت نیرو داشته باشند. البته هزینه 2۰ میلیون تومان براي 
دار 4۰۰۰ توماني بود و اکنون با چند برابر شدن قیمت ارز دیگر مقرون به صرفه 

نیست. با این وجود چند سوال مهم براي مردم کشور ایجاد مي شود...
اول اینکه با وجود پتانسیل بااي کشور در تولید انرژي تجدیدپذیر خورشیدي ، چرا 
هنوز تولید سلول هاي خورشیدي باید وابسته به دار و واردات باشد؟ با وجود این 
همه نخبه در زمینه ساخت و تولید انواع فناوري ها، چرا تولید سلول هاي خورشیدي 

هنوز به طور کامل بومي نشده است؟ 
چرا توسعه نیروگاه هاي تجدید پذیر با سرعت پایین و فراز و نشیب روبه رو است در 
حالي که مردم مناطق محروم شدیدا تشنه نصب سلول های خورشیدي در بااي 
پشت بامشان هستند؟ و چرا با افزایش هزینه تهیه و نصب سلول ها ، دولت هزینه 
خرید برق از این سلول ها را با وجود گذشت 6 ماه از گراني دار ، هنوز افزایش 
نداده است به صورتي که با فرسایشي شدن موضوع کارخانه هاي مونتاژ سلول هاي 

خورشیدي دچار مشکل عرضه و تقاضا شده اند؟
سبقت کشورهاي اروپايي و حتي عربي در ساخت نيروگاه هاي خورشيدي

انرژي  نیاز  افزایش جمعیت  انرژي برق و  افزایش میزان سرانه تولید  با توجه به 
الکتریکي افزایش یافته  که 9۰ درصد آن با سوزاندن سوختهاي فسیلي به دست 
خواهد آمد و گفته شده است که بیشتر از 22 میلیون تن مازوت براي تأمین کل 
 تولید انرژي ساانه مورد نیاز است و این درحالیست که متوسط  بازدهي نیروگاه هاي

موجود در ایران کمتر از 4۰ درصد است و در نیروگاه هاي قدیمي تر گاهي بازدهي 
کمتر از 2۰ درصد مي رسد.
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 توقف پیشتازی فرانسه
در اجرای پیمان پاریس 

حنيف غفاری
اگرچه سند توافق آب و هوایی پاریس عما  به نام 
کشور فرانسه و به صورت مشخص دولت فرانسوا 
اواند رئیس جمهور قبلی این کشور ثبت و ضبط 
شده است، اما خیزش معترضین علیه سیاستهای 
اقتصادی خاص امانوئل ماکرون رئیس جمهور فعلی 
فرانسه این معادله را تغییر داده است. بر این اساس، 
ماکرون دیگر نمی تواند نقش بازیگری پیشتاز را در 
قبال توافق آب و هوایی پاریس ایفا کند. در این میان بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند که عدم در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود در اجرایی کردن 
 توافق آب و هوایی پاریس، زمینه ازم را برای تجدید نظر در این پیمان
)توافق( و عدم اجرایی شدن آن در کشورهای پذیرنده این توافق را ایجاد 
کرده است. در این خصوص اخیرا روزنامه گاردین گزارش قابل تاملی را 
منتشر کرده است.بر این اساس، عقب نشینی امانوئل ماکرون در مقابل 
معترضین جلیقه زرد در فرانسه، به معنای شکست توافق پاریس بوده 
است. دولت فرانسه قصد داشت در قالب اجرای طرح افزایش مالیات 
بر قیمت سوخت، آن هم تحت عنوان مالیات محیط زیستی، قمت هر 
لیتر بنزین را 4 سنت یورو افزایش دهد. در این میان برخی تحلیلگران 
معتقدند که نگرانی ها و دغدغه های محیط زیستی ماکرون و دولت 
فرانسه، صرفا بهانه ای برای افزایش قیمت سوخت و اجرای سیاست های 
ریاضتی بوده است.در هر حال پس از حضور معترضین در خیابان های 
پاریس، ماکرون از این طرح عقب نشینی کرد. او ابتدا موقتا افزایش مالیات 
بر قیمت سوخت را به حالت تعلیق در آورد و سپس آن را به طور کامل 
از بودجه سال آینده فرانسه حذف کرد. با این حال معترضین فرانسوی 

همچنان به اعتراضات خود در این خصوص ادامه می دهند. 
گاردین در این خصوص نوشته است که تحوات داخلی فرانسه، ناکارآمدی 
پیمان آب و هوای پارس و عواقب و آثار اجرای سیاست های زیست  
محیطی و اکولوژیک را نشان داده است. این سیاست ها در عرصه اجرا، 
می تواند آثار و تبعاتی جبران ناپذیر داشته باشد. آنچه اخیرا در فرانسه 
رخ داد، می تواند در دیگر کشورهای دنیا ، خصوصا کشورهایی که در 

صدد اجرای توافق آب و هوایی پاریس هستند رخ دهد. 
در ادامه، روزنامه گاردین راهکاری را برای مواجهه با پیمان آب و هوایی 
پاریس مطرح کرده است. اینکه با توجه به رخدادهای کشور فرانسه، 
دیگر کشورهایی که  نمایندگان خود را برای بررسی راهکارهای اجرایی 
توافق پاریس به لهستان فرستاده بودند، در این خصوص تجدید نظر 
کنند. این کشورها باید در اجرای توافق و اعمال سیاست هایی مشابه 
دولت فرانسه تجدید نظر کرده و درحداقلی ترین وضعیت ممکن، نحوه 

اجرا و زمانبندی خود را مورد بررسی دوباره قرار دهند. 
عاوه بر فرانسه، کشورهایی مانند تونس ، الجزایر، بلژیک ، کانادا  و 
برخی کشورهای دیگر نیز مشغول اجرایی کردن پیمان  آب و هوایی 
پاریس هستند. با این حال در همه این کشورها شاهد شکل گیری 
اعتراضات جدی و عمیقی هستیم. در هر حال، ماکرون هم اکنون در 
پیشتاز جلوه دادن کشورش در اجرای توافق آب و هوایی پارس ناکام 
مانده است. از سوی دیگر، با توجه به خروج ایاات متحده آمریکا از 
توافق آب و هوای پاریس، این توافق عما از بین رفته و به یک پیمان 
مرده در نظام بین الملل تبدیل شده است. بدیهی است که این پیمان 
نه تنها در عرصه تئوریک قابلیت تفسیر ندارد، بلکه در عمل نیز قابلیت 
و ظرفیت اجرایی شدن ندارد. تحوات اخیر فرانسه این موضوع را به 
خوبی نشان داده است.  فراتر از آنچه روزنامه گاردین به آن اشاره کرده 
است، محدودیتهای پیمان آب و هوایی پاریس خود را در عمل نشان 
داده است. ضمن اینکه چنین پیمانی بیش از آنکه یک پیمان جمعی 
برای مواجهه با معضات اکولوژیک در جهان باشد، ابزاری برای محدود 

کردن  صنایع کشورهای غیر غربی محسوب می شود. 
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مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها:
  دو میلیون بازنشسته تأمین اجتماعي

 تا آخرهفته بسته حمایتي 
دریافت مي کنند

معاون پرستاري وزارت بهداشت:
جمعیت پرستاران کشور 
باید دو برابرافزایش یابد
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وزير راه و شهرسازي خبر داد:
 احداث 400 هزار 
 واحد مسکوني براي

اقشار متوسط و کم درآمد

سوئیس آماده راه اندازي 
 کانال ویژه مالي

با ایران است

4

9

علی باقری:
29 اقدام بازگشت ناپذیر 

انجام داده ایم

2

متولیانی که حرمت نگه نمی دارند
سيد محمد بحرينيان

یکی از مشکات و جه بسا بحران های 
اخاقی در میان مدیران و مسئوان کشور، 
نگاه کوتاه مدت و بدون دوراندیشی در 
موضع گیری ها و اظهارات است.مدیران 
 اجازه ندارند هر حرف بی حساب و 
بی اعتباری بزنند، به ویژه مدیران عالی 
که اظهار نظر و موضع گیری آن ها، اگر ناراست و یا در نگاه 
مردم خنده دار باشد، این فقط خود فرد نیست که آسیب 
می بیند بلکه مجموعه حاکمیت، اعتماد ملت و اعتبار دولت 
است که خدشه دار می شود.مثا وقتی نفر دوم قوه مجریه 
در مراسم تودیع یک مدیر نجومی بگیر که فقط در سال 
 95 حدود 7۰۰میلیون تومان حقوق گرفته، می گوید:

» او از ذخایر انقاب و از امانت داران بزرگ کشور است.« 
 این فقط جناب معاون اول دولت نیست که بی اعتبار 
می شود، بلکه سرمایه اجتماعی کشور آسیب می بیند. 

در باب سرمایه اجتماعی گفتنی هایی هست:
با  و  اهانت می کند  ۱-نماینده سراوان  به یک کارمند 
از  ناراضی  شود.مردم  می  مواجه  شهروند  یک  واکنش 
مسئوان متکبر و ناکارآمد، در فضای مجازی فیلم رفتار 
عصبانی  و  کنند  می  به دست  را دست  نماینده  زشت 
طی را  دیگری  مسیر  مجلس  اکثریت  اما   هستند، 
می کنند. در بهارستان حرف از اخراج کارمند و معرفی 
آن شهروند به دادگاه است. آقای لکسوس سوار هم در 
پیامی کوتاه ضمن عذر خواهی سوری، وزیر اقتصاد و رئیس 
کل گمرک را تهدید می کند. نمایندگان حامی همکار 
خود، دقیقاً متوجه چه چیزی نیستند؟ آنها می خواهند 
از شأن نمایندگی و جایگاه شغلی همکار خود دفاع کنند، 
اما متوجه نیستند که مواضع این چند روزشان،  چه بر سر 

سرمایه اجتماعی ایرانیان آورده است.
2- داماد رئیس جمهور، معاون وزیر صمت می شود و 
پس از چند بار تکذیب و تایید بااخره بنا بر مصالح از این 
 مسئولیت کنار می رود.این بزرگواران که دیگر خوب می دانند

دولت آنقدر سازمان و شرکت و نهاد وبنیاد دارد که عضویت 
در هیئت مدیره هر یک، می تواند ماهانه میلیون ها تومان به 
جیب مدیر جوان سرازیر کند، اما معلوم نیست چرا به اشتباه 
 او را به روی سن می آورند و در انظار عموم و رسانه ها

به اصطاح او را می سوزانند.چنین گافی نشانگر آن است 
روانی هم  عملیات  استاد  را  بزرگواران که خود  این  که 
می دانند،مصالح خود را هم نمی شناسند چه رسد به 

مصالح کشور.

سرمقاله

آگهي تجديد مزايده عمومي 
 نوبت اول

شهرداري مارد در نظر دارد 2 واحد از واحدهاي تجاري مجتمع تجاري صدف را از طريق برگزاري مزايده عمومي 
به اشخاص حقيقي و حقوقي طبق شرايط مشروحه ذيل واگذار نمايد.

1- سپرده شرکت در مزايده به ميزان مندرج در اسناد مزايده که مي بايست همراه اسناد مزايده تحويل گردد.
2- برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

3- کليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي جهت دريافت اسناد مزايده و کسب اطاعات بيشتر 
از تاريخ 97/10/6 لغايت 97/10/11 از ساعت 9 لغايت 13/30 به امور قراردادهاي شهرداري مارد مراجعه و از تاريخ 

97/10/6 لغايت ساعت12مورخ 97/10/15 پيشنهادهاي خود را تحويل دبيرخانه شهرداري مارد نمايند.
زمان گشايش پيشنهادها در ساعت 14/30 مورخ 97/10/15 مي باشد.

4- هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
5- متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده معرفينامه )به همراه کارت شناسايي ملي( و اصل فيش واريزي به 
مبلغ 200/000 ريال به حساب شماره 0100790829443 بانك شهر به نام شهرداري مارد، تحويل امور قراردادها نمايند.

6- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده درج گرديده است.
7- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

تاريخ انتشارنوبت اول: 97/9/29
تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/10/6

خ ش: 97/9/29
علي سلگي - شهردار مارد

 برنامه مراسم نماز جمعه 
 30 آذرماه 97 

در مصلي امام خميني)ره(
نماز عبادي - سياسي جمعه 30 آذرماه به امامت آيت ا... 

امامي کاشاني در مصلي تهران برگزار مي شود.
پيش از خطبه ها، آقاي دکتر سعدا... زارعي کارشناس 
محترم مسائل منطقه، با موضوع »بررسي و تحليل آخرين 

رويدادهاي منطقه غرب آسيا« سخنراني مي نمايند.
* درب هاي مصلي از ساعت 10 صبح باز مي شود و مراسم 

از ساعت 10:40 آغاز مي گردد.
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده )نوبت اول(
 شركت سيوان صنعت تجارت به شماره ثبت 277751

آگهي دعوت سهامداران شركت سيوان صنعت تجارت )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 277751 
شناسه ملي 10103051895 جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور 
فوق العاده که در روز پنجشنبه، مورخ 97/10/13 راس ساعت 10 صبح در محل شرکت به آدرس سمنان 
بلوار آزادي نبش خيابان 15 ساختمان توسعه مسكن، طبقه دوم، واحد 3 به کد پستي 3519819953 

برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب مديران )اعضاي هيات مديره(
2- انتخاب بازرس قانوني براي سال مالي 1397

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار جهت درج آگهي قانوني
4- افزايش يا کاهش سهامداران

هيات مديره شركت سيوان صنعت تجارتتاريخ انتشار: 97/9/29            خ ش: 97/9/29

رسالت گزارش می دهد؛

يلدای باستانی، جيب های زمستانی 
صفحه10

صفحه4



»

واعظي:
 کارمندان 

و بازنشستگان از کاهش 
حقوق در بودجه ۹۸ 

مستثني شدند

سيا سي پنج شنبه 29 آذر 21397
12 ربيع الثاني 1440-20 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9388

باقري:

29اقدامبازگشتناپذيرانجامدادهايم
عضو سابق تيم هسته اي ايران گفت: 29 اقدام بازگشت ناپذير انجام 
داده ايم.به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، علي باقري 
در مراسم تقدير از دانشجويان برتر و نمونه دانشگاه آزاد پرند با اشاره 
خروج آمريکا از برجام تصريح کرد: آمريکا در قالب برجام متعهد شده 
بود که تحريم هاي ايران را برمي دارد، اما نه تنها اين کار را نکرد؛ 
بلکه دوباره تحريم ها را برگرداند؛ با اين وجود اروپايي ها نيز گفته اند 
ما هم تحريم هاي آمريکا را اجرا مي کنيم؛ اما براي غذا و داروي ايران 
يک کانال ويژه باز مي کنند و اين در حالي است که غذا و دارو تحريم 
نيست.وي با بيان اينکه برخاف اينکه امروز رفتار هاي اروپا در سطح 
مقامات عالي رتبه کشوررا مي بينيم از اينکه اروپا از برجام حمايت 
مي کند تشکر مي کنند، تصريح کرد: با اين وجود چه تصويري از ما 
در ذهن اروپايي ها ايجاد مي شود؟ آيا نتيجه اين رويکرد فشار بيشتر 
نمي شود و اروپايي ها نمي گويند که فشار روي ما خيلي زياد است؟ 
باقري با اشاره به اينکه ما داريم به انسجام اروپا براي فشار بر خود کمک 
مي کنيم و اين خطرناک است و مي تواند ما را به مسيري ببرد که ديگر 
نتوانيم کار را مديريت کنيم، تصريح کرد: يکي از اهداف آمريکايي ها 
اين بود که با توافق هسته اي جلوي انگيزه جوانان در علوم هسته اي را 
بگيرند؛ با اين وجود سوال اين است که اان چه کسي حاضر است که 

در علوم هسته اي درس بخواند.عضو سابق تيم هسته اي ايران اظهار 
کرد: موگريني گفت که روحاني به من تضمين داده که در صورت 
خروج از برجام حاضر است در برجام بماند و هيچ کس نيز اين گفته 
موگريني را تکذيب نکرد.باقري با بيان اينکه ما در گذشته به دنبال 
نتيجه و تثبيت فناوري هسته اي و برداشته شدن تحريم بوديم، تصريح 
کرد: معتقدم که ما در اين مسير پيش رفته و به نتيجه هم خيلي 
 نزديک شده بوديم؛ به گونه اي که آمريکايي ها در ابتدا حق غني سازي
از غني سازي را  قرمز خود  نبودند حاضر شدند خط  قائل  ما   براي 
به ساخت ساح هسته اي تغيير دهند؛ يعني آن ها عقب رفتند؛ با اين 
بودند، عمل  پذيرفته  آمريکايي ها  آنچه  برخاف  برجام  در  ما  وجود 
کرديم و ترامپ به سال ۸۴ برگشته و مي گويد ما غني سازي ايران را 
قبول نداريم.وي در پاسخ به اين سوال که آيا خطوط قرمز رهبري در 
مذاکرات هسته اي رعايت شد، تصريح کرد: بنده هم نمي دانم که برجام 
با نظر رهبري بوده يا نه ايشان خودشان بايد جواب دهند، ولي رهبري 
درجريان مذاکرات هسته اي از ابتداي دولت يازدهم تا تير سال 9۴ که 
برجام حاصل شد يک سري مباحث را مطرح کردند اگر چه برخي ها 
القا مي کنند که رهبري به صورت علني يک جور حرف مي زند و در 
خفا جور ديگري، ولي اينگونه نيست.عضو سابق تيم هسته اي ايران با 

بيان اينکه حداقل ۱۱ خط قرمز مبناي مذاکرات بوده که رهبر معظم 
انقاب بر آن ها تاکيد کرده اند، افزود: مثا ايشان به تثبيت حقوق 
هسته اي ملت ايران اصرار داشتند؛ با اين وجود وقتي بررسي مي کنيم 
مي بينيم يک صد حق هسته اي را به دست خودمان از خودمان سلب 
کرده ايم.وي اظهار کرد: رهبر انقاب گفتند تحريم ها نبايد مشروط 
باشد، ولي اان تحريم ها مشروط است. ما اان حداقل 29 اقدام انجام 
داده ايم که بازگشت ناپذيرند همچنين ۵۷ دريچه اختصاصي نظارت و 
بازرسي و 2۸ محدوديت باا ۱۰ ساله را در برجام پذيرفته ايم و اين ها 
همه خاف نظرات رهبري بوده است.عضو سابق تيم هسته اي ايران 
عنوان کرد: طبق تعهدات برجام ما بايد ۱۰ هزار کيلو مواد را از کشور 
خارج مي کرديم با اين وجود رهبر معظم گفتند اين مواد به صورت 
تدريجي از کشور خارج شود، ولي آقايان ۱۰ هزار کيلو مواد را دادند 
و حتي يک گرم از آن را هم نگذاشتند معتقدم اگر آقايان اين توصيه 
رهبري را گوش مي کردند تا علمکرد آمريکا را بسنجند عما پس از 
گذشت چند سال ما ۵ تا ۶ هزار کيلوگرم مواد داشتيم تا هر ديوانه اي 
مثل ترامپ را عاقل مي کرد.وي با بيان اينکه آقايان مي گويند ما از 
نظر اخاقي پيروز شده ايم، تصريح کرد: مگر دنيا، دنياي اخاق است 

آيا ماک در برابر دزد اخاق است؟

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: کارمندان و بازنشستگان از کاهش حقوق در بودجه 9۸ 
مستثني شدند.به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري آنا، محمود واعظي 
در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران، با بيان اينک بودجه کشور بايد اصاح و 
ساختاري واحد پيدا کند، اظهار کرد: در ۱۰۰ سال گذشته بودجه با همان روش هاي قديمي 
تدوين شده و دولت و مجلس هر زمان که بخواهند به آن رديف هايي را اضافه مي کنند.وي 
با اشاره به اينکه براي برخي از رديف هاي بودجه سال آينده فشارهايي بر دولت وجود دارد، 
ادامه داد: براي بررسي رهنمودهاي رهبر انقاب در مورد بودجه سال آينده جلسات متعددي 
برگزار و در نشست اخير سران سه قوه برخي از هزينه هاي مختلف دولت کاهش يافت.رئيس 
دفتر رئيس جمهور در پاسخ به سؤالي درباره اينکه  آيا  حقوق کارمندان کاهش مي يابد، گفت: 
حقوق بازنشستگان، کارمندان و مستمري بگيران کميته امداد از کاهش هزينه هاي جاري 

دولت مستثني هستند.وي در جواب منتقدان دولت در مورد مذاکرات با اروپا، اعام کرد: 
دولت از تمام فرصت ها براي رايزني در مورد برجام استفاده خواهد کرد و زمينه همکاري 
شرکت هاي خصوصي خارجي را به وجود خواهيم آورد و چند بانک در هفته گذشته در ايران 
فعال شدند و SPV نيز براي کشور مزيتي مي تواند باشد.واعظي درباره کاهش قيمت کااهاي 
مصرفي با پايين آمد نرخ ارز، گفت: انتظار دولت اين است که کااهايي که با افزايش قيمت 
ارز باا رفته کاهش يابد و رئيس جمهور از وزارت صمت خواستند که قيمت ها تثبيت شود.

وي درباره برخي از انتقادهاي سعيد جليلي در مورد برجام و مذاکرات، اعام کرد: صحبت هاي 
وي فرافکني است و در زمان مسئوليت وي قطعنامه هاي ضد ايران و تحريم عليه کشورمان 
صادر شد.وي در مورد انتصاب داماد روحاني در معاونت وزارت صمت نيز گفت: روحاني در 

جريان اين  انتصاب نبوده و هيچ گاه فردي را توصيه نکرده و  نمي کنند.

اميري:
نمايندگان قبل از مراجعه به دستگاه هاي اجرايي 

با ما هماهنگ کنند
معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: نمايندگان قبل 
با ما هماهنگ  از مراجعه به دستگاه هاي اجرايي 
کنند.به گزارش خبرنگار دولت گروه سياسي باشگاه 
خبرنگاران جوان، حسينعلي اميري در حاشيه جلسه 
هيئت دولت، در واکنش به پخش  فيلمي از توهين 
کرد:  اظهار  سراوان،  نماينده  درازهي  عبدالباسط 
براي حضور در  نمايندگان  ما خواهشمنديم که  
دستگاه هاي اجرايي و  وزارتخانه ها  از قبل به ما  
اطاع بدهند تا وزرا زماني را براي نمايندگان تعيين 
کنند که موجبات گله مندي فراهم نشود.وي در 
خصوص فيلم منشر شده از نماينده سراوان گفت: 
 مدت فيلمي که بازبيني کرديم خيلي طواني تر
از ويدئوي منتشر شده است.اميري ادامه داد: رئيس 
جمهور بارها به صورت مکرر درباره  تعامل دولت 
تعامل  خصوص  در  کردند.وي  تاکيد  مجلس  و 
 دولت و مجلس تصريح کرد: روز سه شنبه حدودا
۴۵ دقيقه از زمان جلسه مجلس به صورت غيرعلني 

به بررسي اين موضوع اختصاص يافت؛ جمع بندي 
که انجام شد آن بود که جلسه اي با مسئوليت آقاي 
پزشکيان به عنوان نايب رئيس مجلس و با حضور 
اعضاي هيئت ناظر بر رفتار نمايندگان، وزير امور 
اقتصاد و دارايي، نماينده مردم سراوان و من برگزار 
شود.وي افزود: اين جلسه تشکيل شد و در آن به 
طور کامل فيلم ماجراي درگيري مورد بازبيني قرار 
گرفت؛ مدت اين فيلم نسبت به آنچه که در فضاي 
مجازي منتشر شده خيلي طواني تر بود. بر اساس 
آنچه که ما مشاهده کرديم نماينده سراوان به اداره 
گمرک مراجعه مي کند تا در آنجا هماهنگي هاي ازم 
انجام شود. ايشان دقايقي جلوي در معطل و سپس 
وارد قسمت پذيرش مي شود. از اين لحظه به بعد در 
کليپ موجود است.اميري با اشاره به اينکه در اين 
جلسه اظهارات نماينده سراوان شنيده  شد گفت: 
بناست تا نسبت به کارمندي که در فيلم مشاهده 
مي شود، ارباب رجوعي که با نماينده درگير مي شود و 

نسبت به همان نماينده محترم بر اساس قانون رفتار 
گردد؛ زيرا همه ما در کشور در برابر قانون مساوي 
هستيم. البته فردي که در کليپ  به نماينده سراوان 
اهانت مي کند کارمند دولت نيست، بلکه ارباب رجوع 
بوده است. قرار شد که نماينده سراوان فردي را که 
او را مورد اهانت قرار داده بود در دستگاه قضائي 
رضايت دهد.اميري با تاکيد بر اينکه تاکنون تعامل 
و همکاري هاي مناسبي ميان مديران اجرايي کشور 

و نمايندگان مجلس صورت گرفته است، خاطرنشان 
کرد: گاهي ممکن است اتفاقات نادري نظير آنچه که 
اخيرا افتاده، پيش بيايد، اما در اين زمينه خواهش 
ما از نمايندگان مجلس اين است که هر گاه قصد 
مراجعه به وزارتخانه يا دستگاه هاي اجرايي کشور را 
دارند، از قبل موضوع را اطاع و هماهنگي هاي ازم 
را انجام دهند تا اتفاقات نادري که اخيرا افتاد و براي 

همه ما نيز ناپسند است، رخ ندهد.

خبر
ذوالنور:

دفاع نمايندگان مجلس از افزايش 
بودجه دفاعي ۹۸ ضروري است

رئيس کميته هسته اي مجلس گفت: دفاع نمايندگان مجلس از افزايش 
بودجه دفاعي 9۸ ضروري است.حجت ااسام مجتبي ذوالنور در گفت وگو 
با خبرنگار مهر با اشاره به بودجه دفاعي در ايحه بودجه سال 9۸، گفت: 
هنوز ايحه بودجه سال آينده به مجلس ارائه نشده و در حال اصاح است.

وي افزود: اگر در برگشت ايحه بودجه و پس از اصاحات، بودجه دفاعي 
سال آينده افزايش نيافته باشد، اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس و ديگر نمايندگان موظف هستند از بودجه دفاعي کشور 
به خوبي و جانانه دفاع کنند تا افزايش پيدا کند.رئيس کميته هسته اي 
به  ويژه اي  توجه  بايد  نمايندگان مجلس  کرد: همه  مجلس خاطرنشان 
در  را  کشور  از  دفاع  مهم  مسئله  و  باشند  داشته  کشور  دفاعي  بودجه 

اولويت خود قرار دهند.

آيتاهعلويگرگاني:
مسئوان از صبر مردم، سوءاستفاده نکنند

استاد سطوح عالي حوزه علميه قم گفت: مسئوان از صبر مردم سوءاستفاده 
نکنند.به گزارش خبرگزاري تسنيم از قم، آيت اه سيد محمدعلي علوي 
گرگاني در ديدار رئيس کميته امداد امام خميني)ره( با اشاره به آيه اي 
ازقرآن کريم اظهار داشت: اگر مسئولين به وظيفه اي که به آن ها محول 
شده است عمل کنند صراط مستقيم به آن ها نشان داده مي شود.وي با 
اشاره به مشکات کشور و مسئوليت مديران در اين زمينه اافزود: مسئولين 
براي رفع مشکات کشور متعهد هستند و در اين زمينه نبايد از هيچ تاشي 
دريغ کنند.استاد سطوح عالي حوزه علميه قم با بيان اينکه اهل بيت)ع( 
مردم دار بودند وهمواره براي رفع مشکات مردم تاش مي کردند، اگر 
مسئولين کمي دلسوز بودند گراني و مشکات کشور رفع مي شد عنوان 
کرد: رئيس جمهور با من تماس گرفت و گفت اگر امري داريد بگوييد 
که به وي گفتم تلفن را زمين مي گذارم تا ناله هاي مردم را بشنويد که 
به خاطر مشکات کشور است.آيت اه علوي گرگاني با تاکيد بر اينکه 
ملت ايران نجابت دارند که نسبت به مشکات و گراني ها سکوت کرده اند 
گفت: به مسئولين گفتم که از صبر مردم سوءاستفاده نکنند و گراني ها را 
کنترل کرده و مشکات جامعه را رفع کنند از رئيس جمهور و مسئولين 
مي خواهم محبت خود را به جامعه نشان دهند و مردم مشاهده کنند که 

وضع کشور تغيير کرده و مشکات رفع شده است.

رئيسمجلس:
 توجه به سواحل مکران

يک جهت گيري استراتژيک است
رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: توجه به سواحل مکران يک جهت گيري 
استراتژيک است.به گزارش خبرنگار مهر، علي اريجاني در بدو ورود به 
فرودگاه بين المللي بندرعباس در جمع خبرنگاران بيان داشت: از مدت ها 
پيش در فکر اين بودم که از نزديک از استان هرمزگان که يکي از استان هاي 
کليدي و مهم کشور است بازديد کنم و ازم بود که از نزديک با مديران 
استان صحبت کنم چرا که فکر مي کنم يکي از نقاطي که براي توسعه 
ايران در درازمدت جاي کار دارد استان هرمزگان است و با توجه به شرايط 
خشکسالي که در کشور ما وجود دارد ظرفيت هاي اين استان و سواحل 
مکران ظرفيت سرمايه گذاري مطلوبي دارد.وي افزود: ما در برنامه ششم 
نيز توجه به سواحل مکران را به عنوان يک جهت گيري استراتژيک در 
نظر گرفتيم و برخي مسائل نبايد ما را از اين جهت گيري ها غافل کند و 
قرار است در اين سفر در خصوص اين مسائل با مديران و دست اندرکاران 

اقتصادي استان از نزديک ديدار و گفت وگو کنيم.

خبر
مصباحيمقدم:

ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي 
ارتباطي با پالرمو و CFT ندارد

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي 
ارتباطي با پالرمو و CFT ندارد.حجت ااسام والمسلمين غامرضا مصباحي مقدم 
در گفت وگو با ايسنا،  در توضيح تفاوت CFT و پالرمو  با " ايحه اصاح قانون 
مبارزه با پولشويي" اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشويي يک قانون داخلي است. 
همانطور که رهبر معظم انقاب نيز در ديدار با نمايندگان محترم مجلس بيان 
فرمودند شما خودتان قوانين داخلي را تصويب کنيد و اگر مطالب خوبي را هم 
در ديگران مي بينيد آن ها را هم در قوانين داخلي لحاظ کنيد؛ چنين اتفاقي 
در قانون مبارزه با پولشويي رخ داده است.وي خاطرنشان کرد: مجلس اين قانون 
را که در سال ۱3۸۶ تصويب شده بوده و شايد از کارآمدي ازم هم برخوردار 
نبود  اصاح کرد؛ اما اين اصاحات مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفت. البته 
باز مواردي از آن را مجلس اصاح کرد؛ اما مواردي باقي ماند که مجلس به آن 
اصرار کرد. پس اين موارد در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت.

وي افزود: دولت در بازنگري قانون مبارزه با جرم پولشويي، مواردي را که به 
مصلحت کشور است را اضافه کرده. مجلس هم اصاحاتي صورت داده و آن 
را تصويب کرده است. اکنون همان موضوع در دستور کار مجمع تشخيص 
مصلحت نظام است تا ببينيم مواردي که شوراي نگهبان ايراد گرفته و مجلس 
اصرار کرده آيا به مصلحت نظام است يا خير.مصباحي مقدم افزود: اين قوانين 
نه به پالرمو مربوط مي شود و نه به CFT، بلکه موضوعي داخلي است؛  بنابر 
اين ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي قانون داخلي ماست که ممکن است 

در مناسبات بين المللي ما هم مورد استفاده قرار بگيرد. 

صفارينطنزيخبرداد:
SPV پيشنهاد اروپا براي اجراي

رئيس کميته روابط خارجي مجلس شوراي اسامي از پيشنهاد جديد 
کشورهاي اروپايي مبني بر استقرار سازوکار SPV در يک نهاد قضائي 
در يکي از کشورهاي اروپايي خبر داد.مرتضي صفاري نطنزي در گفت وگو 
با خبرنگار مهر در خصوص تاخير اروپا در اجراي سازوکار SPV گفت: 
واقعيت اين است که اروپايي ها تاش دارند که اين سازوکار اجرايي 
شود اما در هر مرحله آمريکايي ها به شکلي ورود کرده و فشار مي آورند 
که اين کار را سخت مي کند.وي با تاکيد بر اينکه پيش از اين، دو کشور 
پذيرفته بودند که دفتر SPV در آنجا مستقر شود اما آمريکايي ها ورود 
کرده و بانک مربوطه را تهديد کردند لذا آنها مجبور به عقب نشيني 
شدند اظهار داشت: پيشنهاد جديدي مطرح شده است که سازوکار 
SPV در درون نهاد قضائي يکي از کشورهاي اروپايي مستقر شود تا 

آمريکايي ها نتوانند مزاحم شوند. اگر اين امر عملياتي شود، به زودي 
اين سازوکار اجرايي خواهد شد.

مجمععموميساليانهبانکپاسارگادبرگزارشد؛
مهر تأييد سهامداران بر عملکرد بانک پاسارگاد

مجمع عمومي عادي ساليانه بانک پاسارگاد )نوبت دوم(، در تاريخ 2۸ آذر 
۱39۷ در محل تاار بزرگ وزارت کشور و با حضور اکثريت سهامداران 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، در اين مجمع که با حضور 
بيش از 9۰ درصد از سهامداران برگزار شد، دکتر قاسمي به عنوان رئيس 
جلسه، امين تفرشي و به داش به عنوان ناظرين و دکتر نعيميان به عنوان 
منشي جلسه انتخاب شدند.در اين جلسه بانک پاسارگاد با ارائه گزارش 
عملکرد خود به طور شفاف و کامل، به ابهامات و سؤاات سهامداران پاسخ 
داد. همچنين موارد مطرح شده در جلسه با تأييد و رأي اعتماد اکثريت 
سهامداران به تصويب رسيد.بر اين اساس ضمن تأييد صورت هاي مالي 
بانک پاسارگاد توسط سهامداران، ميزان ۴۴ / ۴۶ ريال به عنوان سود براي 
سال مالي ۱39۶ تعيين شد. همچنين با رأي سهامداران روزنامه اطاعات 
به عنوان روزنامه رسمي بانک انتخاب شد.گفتني است بانک پاسارگاد با 
توکل بر خداوند و بهره گيري از دانش و تجربه مديران خود، ضمن رعايت 
کليه قوانين و دستورالعمل هاي تعيين شده از سوي نهادهاي نظارتي، تمام 
تاش خود را براي حفظ منافع سهامداران به کار بسته است. حضور اکثريت 
سهامداران و تأييد موارد مطرح شده نشان از اعتماد و اطمينان خاطر آنها 

نسبت به عملکرد خوب بانک پاسارگاد است. 

نقش مهم بانک پارسيان در طرح نوسازي 
ناوگان تاکسي هاي فرسوده

روزملي  همايش  حاشيه  در  مشهد  شهرداري  تاکسيراني   مديرعامل 
حمل و نقل، گفت: تجربه موفق بانک پارسيان در دوره گذشته به خصوص 
بانک درتسهيل شرايط  اين  ازهمکاري خوب  رانندگان  درحوزه رضايت 
دريافت تسهيات، باعث شد ادامه همکاري با اين بانک را براي دوره هاي 
بعد درنظر داشته باشيم.علوي مقدم  گفت: اجراي طرح نوسازي ناوگان 
تاکسي هاي فرسوده درسال 9۵ اتفاق مثبتي بود که با همکاري وزارت راه ، 
سازمان تاکسيراني، شهرداري، خودروسازها و برخي بانک ها صورت گرفت.  
از جمله بانک هايي که در اجراي اين طرح همکاري بسيار خوبي داشتند، 
بانک پارسيان بودکه خوشبختانه اين طرح هم در کاهش آلودگي هوا موثر 
بود و هم رضايت رانندگان را فراهم کرد.مديرعامل تاکسيراني شهرداري 
 مشهد در گفت وگو با ايلنا، افزود: دراين طرح بانک ها با ارائه وام هايي

 با بهره هاي پايين درطرح نوسازي کمک بسياري کردند و شهرداري مشهد 
هم دراين طرح تعداد 2هزار خودرو ازايران خودرو تحويل گرفت که موفق 

شد تا حدي ناوگان تاکسيراني نوسازي شود. 

کمک 10 ميليارد ريالي بانک تجارت 
براي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد

مديرعامل بانک تجارت از کمک باعوض ۱۰ ميليارد ريالي اين بانک از محل 
منابع ۵ درصد از 2 درصد حساب هاي قرض الحسنه براي آزادي زندانيان 
 جرايم غير عمد به ستاد مردمي ديه خبر داد. رضا دولت آبادي در آستانه
29 آذرماه سال روز تاسيس بانک تجارت در گفت وگويي با اشاره به اقدامات اين 
بانک در زمينه ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي گفت: بانک تجارت با همکاري 
ستاد مردمي آزادسازي زندانيان ديه و جرايم غيرعمد تعداد ۷۰ نفر از اين 
زندانيان در استان هاي مختلف کشور را آزاد کرده و به آغوش خانواده باز گرداند.
مديرعامل بانک تجارت همچنين با اشاره اقدامات پيشين اين بانک در حمايت 
از زندانيان جرايم غيرعمد افزود: بانک تجارت پيش از اين با برپايي غرفه در سي 
و يکمين همايش گلريزان ستاد ديه کشور نسبت به جمع آوري کمک هاي نقدي 
حاضرين اقدام کرده است. وي يادآور شد: اين بانک همچنين در راستاي ايفاي 
مسئوليت هاي اجتماعي خود، با امضاي تفاهم نامه اي با ستاد ديه کشور، ضمن 
ارائه انواع خدمات بانکي به اين ستاد، امکان واريز کمک هاي مردمي به حساب 
۷۷۷۷ ستاد ديه را از طريق تمامي شعب، دستگاه هاي خودپرداز، سرويس 

همراه بانک و پايگاه اينترنتي اميد تجارت فراهم آورده است.

آگهيدعوتشركترهتوشهسلماس)سهاميخاص(
بهشمارهثبت485شناسهملي10862088269

جلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتاولشركترهتوشهسلماسراس
ساعت4بعدازظهرروزچهارشنبهمورخه97/10/12درمحلخانهمعلمواقعدرخيابان
مدرسجنبمخابراتتشكيلميگردد.لذاازكليهسهامداراندعوتميشودجهت
اتخاتصميمراجعبهدستورجلسهدرروزوساعتمقرردرمحلتعيينشدهحضور
بههمرساننددرصورتمعرفينمايندهمطابقماده20اساسنامهمعرفينامهمعتبر

قانونيارائهفرمايند.
دستورجلسه:

انتخابهياتمديرهجديد
تاريخانتشار:97/9/29

خش:97/9/29
3460

آگهيدعوت
بدينوسيلهبهاطاعكليهاعضاءوسهامدارانشركتتعاونيمصرفكاركناندانشگاهرازيوارشاداساميميرساندجلسهمجمععموميفوقالعادهنوبتاولراسساعت10الي

12روزچهارشنبهمورخ1397/10/12درمحلكرمانشاه-پرديسدانشگاهرازي-سالناجتماعاتدانشكدهفنيمهندسيبرگزارميگردد.
خواهشمنداستجهتتصميمگيريدرخصوصدستورجلسهمشروحهذيلراسساعتوتاريخمقررحضوربههمرسانيد.

ضمنابهاستنادماده19آييننامه-تبصره3ماده33قانونبخشتعاوناقتصادجمهورياساميايرانهريکازاعضايشركتميتوانداستفادهازحقخودرابرايحضورودادن
رايدرمجمععموميبهيکنمايندهتامااختيارخودازمياناعضاءوياخارجازاعضاءواگذارنمايد.)حضورعضوونمايندهويتوامادرمجمععموميممنوعاست(

دستورجلسه:
1-تطبيقاساسنامهتعاونيباآخريناصاحاتقانونبخشتعاون)مصوب1393/2/17(

توضيح:)درمجامععمومييکمرحلهاي(هرعضووكالتسهنفرازاعضاءوهرغيرعضووكالتيکنفرازاعضاءراداراميباشد.
تاريخانتشار:97/9/29

خش:97/9/29

آگهيدعوتمجمععموميعاديبهطور
فوقالعادهنوبتدومشركتتعاونيمبادات

مرزنشينانسردشتبهشمارهثبت54
بنابهتصويبهياتمديرهجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتاول
شركتتعاونيمباداتمرزنشينانسردشتبهشمارهثبت54راسساعت15/30
روزچهارشنبهمورخ1397/10/12درمحلمسجدسرچشمهواقعدرآذربايجانغربي
شهرستانسردشتبهآدرسخيابانامامميدانسرچشمهتشكيلميگردد.ازعموم
سهامدارانواعضاءمحترمدعوتميشودجهتاتخاذتصميمراجعبهموضوعاتذيل
درروزوساعتمقرردرمحلتعيينشدهحضوربهمرسانندوياباتوجهبهمفادماده
19آييننامهنحوهتشكيلمجامععموميدرصورتيكهحضورعضويدرمجمعميسر
نباشد،ميتواندحقرايخودرابهموجبوكالتنامهبهعضوديگريانمايندهتامااختيار
ازمياناعضاءياغيراعضاءواگذارنمايددراينصورتهرعضوميتواندعاوهبرراي
خودحداكثرسهرايباوكالتوهرشخصغيرعضوتنهايکرايباوكالتداشتهباشد.
توضيحااينكهوكالتنامههايعاديبايستييکروزبعدازانتشارآگهيمذكورتايک
روزقبلازتشكيلمجمعبهغيرازايامتعطيلدرمحلدفترشركتتنظيمشدهو
توسطهياتمديرهبررسيوتاييدگرددودرغيراينصورتوكالتنامهرسميحضور

درمجمعبايستيبهتاييديكيازدفترخانههاياسنادرسميرسيدهباشد.
دستورجلسه:

1-اتخاذتصميمدرخصوصفروشيکواحدساختمانمتعلقبهشركتتعاونيمرزنشينان
سردشتواقعدرمسكنمهر6شهرستانسردشت

تاريخانتشار:97/9/29
خش:97/9/29

3472

آگهيدعوتمجمععموميعاديساليانه)نوبتاول(
شركتسنگوارهكربنشرقبهشمارهثبت2126

بدينوسيلهازكليهسهامدارانمحترمشركتسنگوارهكربنشرقدعوتميشودتادر
جلسهمجمععموميعاديساليانهكهدرروزدوشنبه،مورخ97/10/24راسساعت
9صبحدرمحلشركتبهآدرستهرانخيابانميرزايشيرازيخيابانشهيدخدري

)شاهينسابق(پاك68طبقهسومتشكيلميگرددحضوربههمرسانند.
دستورجلسه:

1-انتخاباعضايهياتمديره
2-انتخاببازرسين

3-تصويبترازنامهوصورتهايماليسال1396
4-انتخابروزنامهكثيراانتشار

تاريخانتشار:97/9/29
خش:97/9/29

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
فرمشماره3)اباغرايكميتهبدوياستاني(

احتراما،اصلفرمشمارهيکمربوطبهخانم/آقايحسنباني
مهجوردرجلسهمورخ1397/09/27كميتهبدويمشاغل
سختوزيانآوراستانقممطرحوازمجموع5)پنج(شغل
مطرحشده5)پنج(شغلموردتاييدقرارگرفتهاست،جهت

اقداماتبعديبهپيوستارسالميگردد.
مشاغلتاييدشده)ب(:شبكههوايي)شركتمخابراتاستان
قم(-شبكههوايي)شركتصبورخدمات(-شبكههوايي
)شركتصابرخدماتبرتر(-شبكههوايي)شركتسحرخيز(

-شبكههوايي)شركتيارانارتباط(
رونوشت:

1-معاونتمحترمدانشگاهعلومپزشكيومديريتدرمان
استانجهتاستحضارواقداممقتضيبرابرماده3آييننامه

2-شركت/كارگاه:مخابراتاستانقم،صبورخدمات،صابرخدمات
برتر،سحرخيزويارانارتباطجهتاطاعواقداممقتضي

3-آقاي:حسنبانيمهجورجهتاطاع
-اينرايبهاستنادتبصره5ماده8آييننامهاجراييمشاغل
سختوزيانآورظرف15روزقابلتجديدنظرخواهيدركميته
تجديدنظرمشاغلسختوزيانآورميباشدودرصورتعدم
اعتراضهريکازطرفينوقطعيوازمااجراشدنرايمزبور
بهاستنادتبصره2ماده16قانونتشكياتوآييندادرسيديوان
عدالتاداريظرف3ماهازتاريخاباغبراياشخاصداخلكشور
وظرف6ماهازتاريخاباغبرايافرادمقيمخارجازكشورقابل

فرجامخواهيدرديوانعدالتاداريخواهدبود.
تاريخانتشار:97/9/29

خش:97/9/29

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
فرمشماره3)اباغرايكميتهبدوياستاني(

احتراما،اصلفرمشمارهيکمربوطبهخانم/آقايسيدعيسي
حسينيدرجلسهمورخ1397/09/13كميتهبدويمشاغل
سختوزيانآوراستانقممطرحوازمجموع7)هفت(شغل
مطرحشدههفت)7(شغلموردتاييدقرارگرفتهاست،جهت

اقداماتبعديبهپيوستارسالميگردد.
مشاغلتاييدشده)ب(:كارگرساده،راننده3،رانندهپايهيک
)شهرداريمنطقه2قم(،رانندهپايهيک،راننده4،راننده5)شهرداري

مركزقم(،رانندهلودر)شركتتعاونيمعدنشوراب(
رونوشت:

1-معاونتمحترمدانشگاهعلومپزشكيومديريتدرمان
استانجهتاستحضارواقداممقتضيبرابرماده3آييننامه

2-شركت/كارگاه:شهرداريمنطقه2قم،شهرداريمركزقم
وتعاونيمعدنشورابجهتاطاعواقداممقتضي

3-آقاي:سيدعيسيحسينيجهتاطاع
-اينرايبهاستنادتبصره5ماده8آييننامهاجراييمشاغل
سختوزيانآورظرف15روزقابلتجديدنظرخواهيدركميته
صورت در و ميباشد زيانآور و سخت مشاغل تجديدنظر
عدماعتراضهريکازطرفينوقطعيوازمااجراشدن
و تشكيات قانون 16 ماده 2 تبصره استناد به مزبور راي
آييندادرسيديوانعدالتاداريظرف3ماهازتاريخاباغ
براياشخاصداخلكشوروظرف6ماهازتاريخاباغبراي
افرادمقيمخارجازكشورقابلفرجامخواهيدرديوانعدالت

اداريخواهدبود.
تاريخانتشار:97/9/29

خش:97/9/29

آگهيدعوت
آگهيدعوتسهامدارانشركتمهندسيسوران
صنعتفواد)سهاميخاص(بهشمارهثبت2865
شناسهملي10760267016جهتتشكيلجلسه
مجمععموميفوقالعادهومجمععموميعادي

بهطورفوقالعادهوجلسههياتمديره
بدينوسيلهازكليهسهامداراندعوتميشودتادرجلسهمجمععموميفوقالعاده
كهدرساعت8صبحمورخ1397/10/15ومجمععموميعاديبهطورفوقالعادهكه
درساعت9صبحوجلسههياتمديرهكهدرساعت10صبحودرمحلشركتبا
آدرس:آمل-كيلومتر7جادهقديمآملبهبابل-شهركصنعتيبابكان-خيابان
گايل-پاك121كدپستي4619432946تلفن:15-43113911-011تشكيلميگردد

حضوربههمرسانند.
دستورجلسهمجمععموميفوقالعاده:

1-نقلوانتقالسهام
دستورجلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعاده:

1-انتخاببازرسين
2-انتخابمديران

دستورجلسههياتمديره:
1-تعيينسمتمديران

2-تعييندارندگانحقامضاء
تاريخانتشار:97/9/29

خش:97/9/29

هيات مديره شركت ره توشه سلماس

هيات مديره شركت تعاوني

هيات مديره شركت سنگواره كربن شرق

هيات مديره شركت تعاوني مبادات مرزنشينان سردشترئيس هيات مديره و مديرعامل - اميد شكوهمند

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

ترك زاده آراني - مديريت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي شهرستان قم
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سرلشکر صفوي:
 اوباما فهميد
 بايد با ايران
 کنار بيايد اما
ترامپ نفهميد
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کمال خرازي:
ايران در قبال نقض تعهدات،ساکت نخواهد نشست

رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي کشورمان گفت: ايران در قبال 
نقض تعهدات ساکت نخواهد نشست.سيد کمال خرازي در گفت وگو 
با ايسنا درباره اينکه با توجه به وعده اروپايي ها تا چه اندازه امکان 
عملياتي شدن يا نشدن سازوکار مالي )SPV( وجود دارد، اظهار کرد: 
عملي شدن ساز و کار بستگي به اراده اروپايي ها دارد، آن ها تا به حال 
گام هايي را برداشتند و در صحنه گفتمان و اقدامات سياسي کارهاي 
خوبي را انجام داده اند، منتها موقعي اين  کارها قابل توجه است که 
اجرا شود.وي تصريح کرد: در حال حاضر طبق آخرين گفت وگوهايي 
که انجام شده، آن ها قول دادند که تا پايان سال جاري ميادي اين 
سازوکار را اجرا کنند؛ لذا بايد صبر کرد و ديد که واقعا چقدر اين 
کار را انجام خواهند داد.وي همچنين بيان کرد: اما اتکاي  ما به اين 
منابع داخلي، قدرت  توانايي داخلي،  به  بايد  ما  باشد،  نبايد  چيزها 
مردمي، ثبات و امنيتي که داريم، اتکا کنيم، راهکارهايي را در داخل 
کشور پيدا کنيم که چگونه در جهت توسعه اقتصادي گام برداريم 
به رغم تمام مشکاتي که وجود دارد.رئيس شوراي راهبردي روابط 
 SPV خارجي در پاسخ به اين سوال که برخي معتقدند ايران منتظر
است آيا واقعا اين طور است؟ يا اينکه کشور در حال انجام اقداماتي 
براي مقابله با تحريم ها است؟ گفت: هر دو، در اين که اروپايي ها قول 
دادند SPV  را اجرايي کنند، طبيعتا بايستي اين کار را انجام دهند 
و اگر نشود،  باز تخلفي از طرف اروپايي ها و نقض تعهدات آن ها است.

وي ابراز کرد: مي خواهم بگويم اتکاي ما نبايد به اين ابزارها باشد، 
بايستي در جهت طراحي راهکارهايي در داخل کشور گام برداريم تا 
بتوانيم مشکات تحريمي و اقتصادي را حل کنيم و دولت هم در اين 
زمينه تاش خود را انجام مي دهد که چگونه مي تواند با وجود تمام 
مشکات معيشت مردم را تامين و توسعه اقتصادي کشور را در حد 
معقول پيگيري کند.وي درباره اين که اگر به هر دليلي ساز و کار مالي 
توسط اروپايي ها به نتيجه نرسد،  ايران چه تصميمي را اتخاذ مي کند؟ 
گفت: ما کار خودمان را بايد ادامه دهيم.اين ديپلمات کشورمان  در 
پاسخ به اين که يعني در اين شرايط از برجام خارج مي شويم؟ تاکيد 
کرد: نه اين به معناي اين نيست که از برجام خارج مي شويم،  در اين 
صورت، بستگي به تصميم مقامات عالي کشور دارد، در شرايط خاصي 
که اروپايي ها کاما تعهدات خود را نقض کرده و دنبال نکنند ايران 
چه کاري خواهد کرد.رئيس شوراي راهبردي روابط خارجي کشورمان 
خاطرنشان کرد: البته در اين زمينه طراحي هايي را انجام داده اند و 
بنابراين در قبال نقض تعهدات ساکت نخواهند نشست، همان طور که 
در قبال نقض تعهد آمريکا ساکت ننشستند.وي درباره اين که برخي 
از منتقدان معتقدند که دولت عما کار را رها کرده و منتظر است 
تا اروپايي ها کاري انجام دهند، آيا شما هم معتقد هستيد که دولت 
دست روي دست گذاشته و هيچ کاري انجام نمي دهد؟ گفت: نخير، 
دولت تاش خود را انجام مي دهد  تا به سهم خود معيشت مردم را 

تامين کند، بنابراين،  اينگونه نيست که دست روي دست گذاشته 
است. وي همچنين بيان کرد: البته دولت بايد در اتخاذ سياست هاي 
جديد دقت بيشتري داشته باشد که سياست ها مشکل گشا باشد نه 
مشکل آفرين و اين  آگاهي نيز در دولت وجود دارد، در نتيجه دولت 
تاش خود را انجام مي دهد، مردم هم بايد از سياست هاي دولت حمايت 
کنند تا ان شاءاه ثبات بيشتري در عرصه اقتصادي  کشور به وجود 
آيد.خرازي افزود: اما اتکاي ما بايستي به خودمان باشد و نهايتا بايد 
روي پاي خودمان بايستيم، منابع، نيروي انساني قوي و همسايگان 
خوبي داريم و بايد ببينيم چه راهکارهايي مي توانيم طراحي کنيم تا 
اين دوران پر فشار حکومت زورگوي آمريکا را بتوانيم بگذرانيم.رئيس 
شوراي راهبردي روابط خارجي کشورمان همچنين درباره اين که چرا 
مسئله CFT تا اين اندازه در کشور جريان ساز يا حاشيه ساز شد در 
حالي که کشورهاي ديگر به راحتي آن را پذيرفتند، اظهار کرد: اين ها 
همه ناشي از ماهيت جمهوري اسامي ايران است و جمهوري اسامي 
نمي خواهد زير بار زور و فشار برود. عده اي نگراني هايي دارند و معتقدند 
که نکند اين ابزارها در آينده مايه فشار شود، اما از طرفي همه اين 
ابزارها، ابزارهاي بين المللي است که اگر بخواهيم در روابط بين الملل 
خود توسعه داشته باشيم در قالب اين ابزارها بايد کار کنيم، لذا اختاف 
نظر در اين مسئله است که اميدواريم زودتر تصميمات ازم در مجموعه 

گرفته و آن چه که به مصلحت کشور است اتخاذ شود.

دستيار و مشاور عالي فرمانده معظم کل قوا گفت: اوباما فهميد بايد با ايران کنار بيايد اما ترامپ 
نفهميد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، سرلشکر سيد يحيي 
صفوي در مراسم تجليل از راويان نهضت خاطره گويي دفاع مقدس گفت: با شرفيابي من خدمت 
رهبر معظم انقاب، ايشان مسئوليت ديگري را بر دوش من گذاشتند و فرمودند يکي از کارهايي 
که شما مي توانيد بکنيد اين است که برويد و براي چندصدهزار جوان در پادگان ها و ساير مکان ها 
خاطره تعريف کنيد و براي اين مأموريت جديد، سازوکاري جديد را ايجاد کرديم که اولين سازوکار، 
تدوين و تهيه منشور خاطره نويسي است.وي با بيان اينکه بايد ذهن جوانان را براي درک اتفاقات 
جنگ تحميلي آماده کنيم، افزود: در جنگ ما دچار غافل گيري استراتژيک شديم اما جمعيت ۳۷ 
ميليوني آن زمان با مقاومت زيبا توانست دفاع عميق کند و دفاعي بود که همه مردم در آن مشارکت 
داشتند، بنابراين بايد به جوانان بگوييم که در دفاع مقدس با وحدت ملت و قواي سه گانه زير پرچم 

وايت فقيه توانستيم به پيروزي برسيم، بنابراين از همان رمزهاي پيروزي مي توانيم در جنگ اقتصادي 
و عمليات رواني امروز استفاده کنيم تا در برابر دشمني که راهبردش تغيير انديشه و تفکر جوانان 
است، پيروز شويم.وي با بيان اينکه امروز نمي توانيم جلوي علم و فناوري را بگيريم، گفت: از اين علم 
و فناوري مي توانيم جهت ترويج و آشناسازي جوانان و مردم با فرهنگ دفاع مقدس استفاده کنيم.وي 
خاطرنشان کرد: چه کسي فکر مي کرد که روح و مکتب مقاومت ملت ايران به لبنان، سوريه، يمن و 
عراق صادر شود اما امروز کساني مي خواهند با تزريق نااميدي به جامعه اين مکتب را تضعيف کنند 
ولي امروز ايران به  عنوان يک قدرت علمي، فرهنگي و معنوي همچنان مقاومت مي کند و ايستاده 
است و خواهد ايستاد.وي افزود: اوباما فهميد که بايد با ايران قدرتمند کنار بيايد و به ايران امتياز 
دهد اما اين رئيس جمهور جديد آمريکا اين را نفهميد و از برجام خارج شد و ما اميدواريم که شر 

آمريکا تا يک سال آينده از منطقه کم شود و همچنين شر عربستان از يمن.

دريابان شمخاني:

آمريکا را مأيوس مي کنيم
دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: آمريکا را مأيوس 
مي کنيم.به گزارش خبرنگار مهر، دريابان علي شمخاني 
در مراسم يادواره شهيد تندگويان و يک هزار و ۵۵ 
شهيد صنعت نفت در اهواز با اشاره به اينکه شهدا 
اين سوال را  بايد  به گردن همه حق دارند، گفت: 
پرسيد که براي تجليل گرد هم مي آييم يا اينکه به 
دنبال اثبات معنايي هستيم که در رفتار، شهدا با ارائه 
بهترين، گران ترين و ذي قيمت ترين دارايي در عمل 
ثابت کردند که وفادار به خط و ارزشي هستند که امام 
حسين )ع( پايه گذاري کرد.وي با بيان اينکه جايي که 
احساس مي شود رفتار ما با راه شهدا زاويه دارد، بايد 
توبه کنيم، گفت: آيا ما عادت کرديم که مراسم برگزار 
کنيم و قسمتي از تشريفات است يا اينکه خير به دنبال 
برجسته سازي مسير و رفتاري هستيم که عامل بقاي 
نظام جمهوري اسامي ايران است.شمخاني با تأکيد 
بر اينکه در مراسمي که براي شهدا مي گيريم بيشتر 
بايد به دنبال عبرت گيري باشيم، ادامه داد: شهيد 

تندگويان اولين شهيد وزير و تنها شهيد وزير توليد 
وطني است چون فارغ التحصيل دانشکده نفت آبادان 
هست و درس خوانده دانشگاه هاي خارج از کشور نبود.
وي عنوان کرد: در هشت سال جنگ تحميلي نيروهاي 
انقابي وزارت نفت چنان پتانسيل اقتصادي داشتند 
که هم نفت توليد و صادر مي کردند و هم درعين حال 
در دفاع مقدس حضور مي يافتند.وي با اشاره به اينکه 
بايد مقابل خطاي سياسي، مالي  يا هر خطاي ديگري 
از خانواده شهدا خجالت زده شد، بيان کرد: هنوز اگر 
مدافع حرمي در نفت هست ناشي از پايه گذاري همان 
فرهنگ است که با تشريفات، پيام  يا تضاد عمل و 
حرف قابل نهادينه سازي نيست.وي با تأکيد بر اينکه 
بيني ترامپ را به خاک خواهيم ماليد، اظهار کرد: 
مهم اين است که بدانيم هر کدام از اقشار کجاي 
راهبرد قرار دارند، آن وقت پيروزي حتمي خواهد 
بود. صدام هم فکر مي کرد يک هفته اي خوزستان را 
اشغال مي کند يا اينکه چون اکثر مردم استان عرب 

هستند با گل از وي استقبال مي کنند ولي امروزه او 
حتي براي مقبره اش نگهبان دارد و عراق در اختيار 
شيعيان و ايران پابرجاست.شمخاني با اشاره به اينکه 
مي توانيم اين مقطع از فشار اقتصادي آمريکا را با تکيه 
بر توانمندي داخلي ايران مديريت و کشور را همچنان 
يکپارچه و رو به توسعه اداره کنيم، اظهار کرد: ترامپ 
خاک ريزهاي مختلف تعهدات خود را رد کرد؛ بنابراين 

با عهدشکني هاي ترامپ بايد راهبرد تحريمي آمريکا 
که به منظور تسليم جمهوري اسامي و تغييرات در 
اين کشور به کار برده را مأيوس کنيم.وي با تأکيد بر 
اينکه آمريکا به دنبال خدشه به تماميت ارضي ايران 
است، اضافه کرد: آمريکا به دنبال تجزيه و تضعيف 
ايران قدرتمند امروز است که در مديترانه و درياي 

سرخ حضور دارد.

خبر
جانشين دستيار عالي فرمانده کل قوا:

 قرارگاه نهضت خاطره گويي 
دفاع مقدس راه اندازي مي شود

جانشين دستيار عالي فرمانده کل قوا گفت: قرارگاه نهضت خاطره گويي 
دفاع مقدس راه اندازي مي شود.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري 
تسنيم سردار علي شمشيري در همايش تجليل از روايان نهضت 
خاطره گويي دفاع مقدس اظهار داشت: در اسفند ماه سال 9۳ و در 
جريان شرفيابي سردار صفوي به محضر فرمانده کل قوا، رهبر معظم 
انقاب فرمان مي دهند که خاطره گويي دفاع مقدس را به خصوص 
براي جواناني که آن دوران را نديده اند پيگيري کنند.وي افزود: سردار 
صفوي از آن زمان اين کار را به صورت فردي آغاز کردند و در 
بهمن ماه سال 9۵ که دوباره خدمت رهبر انقاب مي رسند، ايشان 
بر نهضت خاطره گويي تاکيد مي کنند و فرمان گسترش اين کار 
را مي دهند. از آن زمان به بعد سردار صفوي يک جمع 2۵ نفره را 
براي اين کار جمع مي کنند و از ابتداي سال 96 نهضت خاطره گويي 
دفاع مقدس به صورت جدي پيگيري مي شود.وي تصريح کرد: در 
گزارشي که آذرماه سردار صفوي خدمت رهبر انقاب ارائه دادند؛ 
حضرت آقا ذيل آن گزارش مرقوم فرمودند "کار خوبي انجام داديد 
به محتوا، سامت و  گسترش توجه شود".شمشيري اظهار داشت: 
پس از اين مرقومه رهبر انقاب، شرايط آماده شده است که بتوانيم 
قرارگاه نهضت خاطره گويي را راه اندازي کنيم. کليات ماموريت اين 
قرارگاه تدوين شده و در آينده ارائه مي شود.وي گفت: دفاع مقدس 
شعله اي از نهضت عاشورا را داشت که توانست منشأ تحول در منطقه 
شود. امروز شکي نيست که اگر نهضت مقاومت در منطقه وحشت 
است.جانشين  مقدس  دفاع  آن  منشأ  انداخته،  اندام دشمنان  بر 
دستيار عالي فرمانده کل قوا ادامه داد: هفت سال پيش در حالي 
که دشمنان در پي نابودي دولت قانوني سوريه بودند، نتوانستند. 
امروز هم صهيونيست ها در ذلت محض به سر مي برند. در جنگ 
دو   روزه اخير هم ديديم که صهيونيست ها به برادران حماس براي 
آتش بس فشار  مي آوردند و اين برادران حماس بودند که مي گفتند 

شما اشغالگر هستيد و ما با شما گفت وگو  نخواهيم کرد. 

دبيرکل حزب دفاع از ايثارگران:
 دولت بيمه ۸۵۰ هزار ايثارگر را 

قطع کرده است
دبيرکل حزب دفاع از ايثارگران و قانون اساسي از قطع بيمه ۸۵۰ هزار 
ايثاگر توسط دولت در نيمه سال جاري خبر داد.عليرضا متاني در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه دولت گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره مشکات بيمه 
ايثارگران بنياد شهيد و امور ايثارگران که قطع شده است، گفت: بيمه 
ايثارگران که نقش بسيار مهمي در کشور دارند از نيمه سال قطع شده 
است.وي با بيان اينکه طبق قانون شهروندان بايد بيمه اين قشر از جامعه 
توسط دولت درست شود، افزود: طبق مصوبه و قانون هيئت وزيران بايد 
بنياد شهيد و امور ايثارگران بيمه اين افراد را دوباره برقرار کند.دبيرکل 
حزب دفاع از ايثارگران و قانون اساسي اضافه کرد: هم اکنون بيمه ۸۵۰ 
هزار نفر از ايثارگران در کشور قطع شده که مديران هيچ فکري براي آنها 
نمي کنند و دولت بايد سريعاً مشکات ايثارگران را حل کند.متاني با اشاره به 
اينکه دولت به جاي برنامه ريزي براي موضوعاتي مانند مذاکره و FATF به 
بيمه و خدمات ايثارگران بپردازد، بيان کرد: اعام کرده ايم که اگر مشکات 
ايثارگران حل نشود، به صورت قانوني اين معضل را در هر جايي که ممکن 
باشد بررسي مي کنيم.وي با بيان اينکه جلسه اي در آينده نزديک با رئيس 
بنياد  شهيد و امور ايثارگران درباره اين موضوع خواهيم داشت، ادامه داد: 
اما بيمه آنها که  انجام داده اند،  ايثارگران تاش هاي زيادي براي کشور 

خدماتي حياتي براي آنها است قطع شود، اصًا مناسب نيست.

خبر

 آگهي مناقصه عمومي 
يك مرحله اي )نوبت دوم(

شرکت توزيع نيروي برق استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه هاي ذيل را از طريق 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 اين 
آگهي به مدت 5 روز کاري به سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. ازم به ذکر است برگزاري 
مناقصه هاي فوق از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت انجام مي پذيرد. ازم به ذکر است کليه مراحل برگزاري مناقصه ها 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 )ضمانتنامه 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، چك شخصي و نظاير آن مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*به پيشنهادهاي فاقد امضا،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي که بعداز انقضاي 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: 97/9/29
خ ش: 97/9/29

آگهي مناقصه خريد يراق آات خط 63 سرو - امامزاده
به شماره 117م/97

شرکت برق منطقه اي يزد در نظر دارد مناقصه فوق را براساس اطاعات ذيل و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به شماره 
فراخوان 200971071000019 برگزار نمايد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/1

م الف: 1399 خ ش: 97/9/29 

آگهي تجديد ارزيابي کيفي شماره 97/7 
 نوبت اول

مناقصه گزار: شرکت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان
موضوع مناقصه: خريد 2 دستگاه ترانسفورماتور قدرت و 2 دستگاه کامپکت

تاريخ دريافت اسناد ارزيابي کيفي: از سه شنبه مورخ 97/9/27 لغايت روز پنجشنبه مورخ 97/10/6
setadiran.ir نحوه دريافت اسناد ارزيابي کيفي: مراجعه به صفحه اعان عمومي سامانه تدارکات الکترونيکي دولت به آدرس

ضمنا اعام دريافت اسناد توسط مناقصه گر به صورت کتبي از طريق نمابر شماره 05433445764 الزاميست.
تاريخ تحويل پاکات ارزيابي کيفي: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز شنبه مورخ 97/10/22

نحوه تحويل پاکات ارزيابي کيفي: پاکات مدارك و مستندات ارزيابي کيفي که توسط مناقصه گر تهيه مي شود مي بايست به دو شکل تحويل 
شود:

1- بارگذاري پاکات به صورت الکترونيکي در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت مطابق با زمانبندي
2- تحويل فيزيکي پاکات مطابق با زمانبندي به آدرس: زاهدان، حدفاصل دانشگاه 37 و 39، شرکت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان - امور 

تدارکات و قراردادها - تلفن: 054-31137057
)تحويل پاکات ارزيابي کيفي به هر دو روش ذيل الزاميست(

مدت تحويل کاا: 8 )هشت( ماه شمسي از تاريخ اباغ قرارداد
* ازم به ذکر است تنها مناقصه گراني مي توانند نسبت به شرکت در ارزيابي کيفي اقدام نمايند که توليدکننده داخلي بوده و پروانه بهره برداري و ظرفيت 

توليد ارائه نمايند. در صورت عدم ارائه مستندات موارد مذکور در پاکت ارزيابي کيفي ارسالي، ساير مدارك مناقصه گر نيز بررسي نخواهد شد.
***

پيام مديريت مصرف
با ترويج فرهنگ صرفه جويي، صنعت برق را در ارائه خدمات پايدار ياري كنيم

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/1

م الف: 1911 خ ش: 97/9/29 
روابط عمومي شركت برق منطقه اي سيستان و بلوچستان

عمومي يك مرحله اينوع مناقصه1

1- کليه توليدکنندگان داخلي که داراي گواهينامه تايپ تست کااي موضوع مناقصه باشند: شرايط اوليه2
2- داشتن رضايتنامه حداقل از معاون دستگاه مناقصه گزار براي مناقصه گراني که از تاريخ 1391/01/01 به بعد سابقه انجام کار )در حال اجرا يا 

پايان يافته( براي مناقصه گزار داشته اند. )مستند اين بند عبارت است از تصوير رضايتنامه براي آخرين کار انجام شده براي مناقصه گزار(

از تاريخ 1397/9/29 لغايت 1397/10/5زمان دريافت اسناد3

 واجدين شرايط مي توانند اسناد را به صورت رايگان از سامانه ستاد به نشاني www.setadiran.ir  دريافت نمايند. براي ثبت نام در سامانهنحوه دريافت اسناد و ثبت نام در سامانه4
 با شماره تلفن 41934-021 تماس حاصل نماييد.

170/000/000 ريالمبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار5

ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 1397/10/16آخرين مهلت تسليم پيشنهادها6

ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 1397/10/17زمان گشايش پيشنهادها7

کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکات از طريق سامانه ستاد انجام خواهد شدتسليم پيشنهادها8

يزد - ميدان امام حسين - بلوار دانشجو، بعد از پارك شادي، شرکت برق منطقه اي يزد،  امور تدارکات و قراردادها، 38250344-035نشاني و شماره تماس دستگاه مناقصه گزار9

 ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن به پيشنهادهاي مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمين و پيشنهادهايي که غير از توضيحات10
سامانه ستاد ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

دفتر روابط عمومي

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه )ريال(مبلغ برآورد اوليه )ريال(شرح مناقصهشماره مناقصه

تجديد مناقصه پروژه احداث سه کيلومتر شبكه فشار ضعيف هوايي به صورت تك تيري 97/71-1
نقاط مختلف شهرستان 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 شبكه توزيع برق 14 روستاي دهستان حومه شهرستان سرپل ذهاب 97/85
)از محل اعتبارات عمراني( اعتبارات بازسازي مناطق زلزله زده )با مصالح و دستمزد(

11/590/989/279580/000/000

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

موضوع: فرآيند رفتار سازماني و 
آسيب شناسي سازماني در سازمان هاي اداري

مقاله حاضر درصدد بررسي فرآيند رفتار سازماني و آسيب شناسي سازماني در يك 
سازمان اداري مي باشد. در اين مقاله عوامل موثر در فرآيند رفتار سازماني افراد و 
آسيب شناسي آن بررسي و راهکارهايي جهت بهبود رفتار سازماني و افزايش سامت 

آن سازمان اداري ارائه گرديده است.
آسيب شناسي دقيق و بهنگام در يك سازمان اداري، يکي از مهم ترين اقداماتي است که 
باعث مي شود مدير و مسئوان آن سازمان اداري همواره از نقاط قوت ضعف، فرصت ها 

و چالش هاي موجود در سازمان خود مطلع باشند و اقدامات ازم را به کار گيرند.
فرآيند رفتار سازماني، به معني توانمند سازي سرمايه انساني سازمان ها و توانا ساختن 

افراد يك جامعه يا يك سيستم اجتماعي است.
در  که  مي دهند  نشان  پيشين،  مطالعات  و  اسنادي  مطالعات  از  يافته هاي حاصل 
مجموع مي توان متغيرهاي ابهام نقش، احساس بي هنجاري، احساس بي اعتمادي، 
عدم تکريم ارباب رجوع و تعارض نقش را به عنوان ابعاد و شاخص هاي رفتار سازماني 

و آسيب شناسي سازماني در يك سازمان اداري برشمرد.
قابل ذکر است که توانايي سازمان ها به عناصر انساني آن بستگي دارد و زماني 
از توانايي انسان ها بهره مند شوند که در محيط آنها عناصر  سازمان ها مي توانند 
انساني مناسب در دسترس باشد که اين عامل بستگي به فرآيند رفتار سازماني و 

آسيب شناسي سازماني هم بستگي خواهد داشت.
اين مقاله انتخابي بين متغيرهاي فرهنگي موثر بر فرآيند رفتار سازماني و آسيب شناسي 

سازماني در يك سازمان اداري است.
فرآيند رفتار سازماني و آسيب شناسي به چند شاخه تقسيم بندي شده است که 
عبارتند از: 1- انقاب صنعتي 2- مديريت علمي 3- جنبش روابط انساني مي باشد 
و در اين مورد مطالعات هاثورن و نيز آزمايشات وي وجود دارد که درباره آن بحث 

خواهيم کرد.
واژگان کليدي: فرآيند رفتار سازماني - آسيب شناسي سازماني

استاد راهنما: غامرضا باغباني دانشجوي دکترا مديريت دولتي تهران - دانشگاه 
عدالت - مدرس دانشگاه آزاد اسامي واحد زاهدان

دانشجو: دانيال نوري، دانشجوي کارشناسي حسابداري
تاريخ انتشار: 97/9/29

خ ش: 97/9/29

 آگهي دعوت تشكيل اولين مجمع عمومي عادي 
شرکت تعاوني تامين نياز شرکتها و دفاترخدمات مسافرت 

هوايي و جهانگردي و زيارتي)در شرف تأسيس(
اولين جلسه مجمع عمومي عادي شرکت تعاوني تامين نياز شرکتها و دفاترخدمات مسافرت 
و زيارتي)در شرف تأسيس( راس ساعت  13روز پنجشنبه مورخ  هوايي و جهانگردي 
20/ 1397/10 درمحل تهران اتوبان صدرخيابان فتح بن بست کاوه شرقي پاك 12 تشکيل 
 مي گردد. لذا از کليه  شرکتها و دفاتر که داوطلب عضويت در تعاوني مي باشند دعوت 
مي شود با پرداخت حداقل )200/000/000ريال(  بيش ازيك سوم مبلغ 500/000/000ريال 
بابت يك سهم بحساب جاري 1700/111/4777777/1بانك توسعه تعاون واقع در تهران 
خيابان فاطمي  واريز و بامعرفي کتبي ازسوي شرکت ويا دفاتر و همراه داشتن فيش و 
برگه ورود به جلسه جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه حضور بهم 
رسانيد .توضيحات:1- صاحبان شرکتها و دفاتر که  داوطلبان عضويت در سمتهاي هيأت 
مديره يا بازرسي هستند، موظفند حداکثرظرف مدت 7 روز پس از تاريخ  انتشار  مدارك 
مربوط به کانديداتوري خود را بهمراه معرفي نامه ازسوي شرکت  تحت عنوان هيأت مؤسس 
 به آدرس تهران خيابان شريعتي بعداز مطهري ساختمان 755 )واحد6(تحويل نمايند .

)فرم کانديداتوري نزدهيات موسس مي باشد(2- )شرکتها يکي ازصاحبان امضاي مجازشرکت 
به همراه اصل وکپي آگهي تاسيس وآخرين تغييرات ثبتي  ومهرشرکت (و)صاحب دفاتر به 
همراه داشتن اصل وکپي مجوز(   به همراه  داشتن فيش واريزي جهت ثبت نام وتکميل فرم 
فهرست مشخصات داوطلبان عضويت و دريافت برگه ورود به جلسه مجمع عمومي به آدرس 

تهران خيابان شريعتي بعداز مطهري ساختمان 755 )واحد6(مراجعه نمايند.
دستور جلسه :

 1-   بررسي و تصويب اساسنامه
 2-  انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره وفق اساسنامه تصويبي

 3-  انتخاب بازرس يا بازرسان علي البدل وفق اساسنامه تصويبي
 4-   تعيين روزنامه کثيراانتشاربراي درج آگهي هاي تعاوني
5-دادن مأموريت به اعضاي هيأت مديره جهت ثبت تعاوني .

تاريخ انتشار: 97/9/29
خ ش: 97/9/29

هيأت مؤسس 

 شرکت توزيع نيروي برق
 استان کرمانشاه)سهامي خاص(

 وزارت نيرو
شرکت سهامي برق منطقه اي شرکت برق منطقه اي يزد

سيستان و بلوچستان

امير دريادار سياري:
 امروز جوان نسل چهارمي 

از نسل اولي ها انقابي تر است
اولي ها  از نسل  امروز جوان نسل چهارمي  ارتش گفت:  معاون هماهنگ کننده 
باشگاه خبرنگاران  امنيتي گروه سياسي  انقابي تر است.به گزارش حوزه دفاعي 
جوان امير دريادار حبيب اه سياري با اشاره به اينکه انقاب اسامي ما يک حادثه 
نبود بلکه يک روند ريشه دار و معني دار است گفت: در آستانه ۴۰ سالگي انقاب 
ازم است با يک آسيب شناسي دقيق، نقاط قوت و ضعف خود را در راه رسيدن به 
آرمان هاي متعالي انقاب بررسي کنيم تا دشمن را در رسيدن به اهداف شومش که 
 شکست و نابودي انقاب اسامي است، ناکام بگذاريم.وي به دشمني هاي ۴۰ ساله 
دشمنان با انقاب اسامي ايران اشاره کرد و گفت: دشمن هيچگاه دست از دشمني 
با انقاب ما برنداشته و نخواهد داشت و امروز هم با همه توانش در صدد سد کردن 
راه انقاب و ضربه زدن به آن است.سياري با اشاره به نقشه و خيال باطل دشمنان 
در چلّه  انقاب مبني بر اينکه انقاب اسامي ايران ۴۰ سالگي را به خود نخواهد ديد 
افزود: دشمنان قسم خورده انقاب اسامي در سال هاي اخير و بعد از اينکه ديدند 
از طريق جنگ سخت و نظامي نمي توانند به اهدافشان برسند، تاش مضاعفي را 
در عرصه هاي جنگ نرم و تهاجم فرهنگي به کار گرفته و سعي دارند از اين طريق 
به همراه فشار هاي اقتصادي انقاب ما را زمين گير کنند، اما زهي خيال باطل که 
انقاب ما يک حادثه و رويداد نبوده تا از بين برود بلکه انقاب ما يک روند ريشه دار 
فرهنگي و تاريخي است که ريشه در قيام عاشورا دارد.وي در سخنانش به مقايسه 
سال هاي ابتدايي پيروزي انقاب اسامي با شرايط حاضر پرداخت و گفت: دشمنان 
ما اکنون همان دشمني هاي روز ها و سال هاي ابتدايي پيروزي انقاب اسامي مانند 
ترور و تحريم  را از خود بُروز مي دهند با اين تفاوت که جنگ نرم و تهاجم فرهنگي 
را نيز به آن اضافه کرده اند و سعي مي کنند جوانان انقاب و نسل چهارمي هاي 
ما را تحت تأثير القائات فکري خود قرار بدهند، اما آن ها در يک دور باطل گرفتار 
شده اند و جوان نسل چهارمي انقاب از نسل اولي هاي انقاب اسامي، انقابي تر 
است و در تمامي صحنه ها حضور موثر دارد.معاون هماهنگ کننده ارتش به علت 
اصلي دشمني دشمنان با انقاب اسامي نيز اشاره کرد و گفت: با وقوع انقاب 
اسامي در ايران دشمنان جايگاه و منافع خود در منطقه راهبردي ما را ازدست 
دادند لذا از آنجا که نمي توانستند و برايشان قابل تحمل نبود که منافع نامشروعشان 
در منطقه به خطر بيفتد از همان ابتداي پيروزي انقاب شروع به دشمني با ما 
کردند تا وضعيت را به شرايط پيش از پيروزي انقاب برگردانند که البته تاکنون 

در رسيدن به اهدافشان ناکام بوده اند.  

انصاري: ۲۰۰ نفر از رياست جمهوري رفتند
معاون رئيس جمهور گفت: 2۰۰ نفر از رياست جمهوري رفتند. جمشيد انصاري 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاري تسنيم گفت: با اجراي قانون 
منع به کارگيري بازنشستگان 2۰۰ نفر از دولت رفتند. وي افزود: حدود ۵ الي 

6 نفر هم  براي ادامه کار مجوز  ازم  را گرفتند. 
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معاون آبفاي كشور:
 در ايحه 

 بودجه سال 98
  افزايش تعرفه آب

 نداريم
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معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير نيرو از تهاتر 
و تسويه بيش از 8 هزار ميليارد تومان از مطالبات 
پيمانکاران و توليدکنندگان غير دولتي آب و برق در 
سال جاري خبر داد.به گزارش صداوسيما از پايگاه 
اطاع رساني وزارت نيرو؛ محسن بختيار،در خصوص 
تأمين مالي صنعت آب و برق در چارچوب قانون 
بودجه سال جاري اظهار داشت: عمده اعتبارات 
وزارت نيرو فصول انرژي منابع آب و آب و فاضاب 
سال جاري  بودجه  قانون   )1( شماره  پيوست  در 

اين  بر  داد:  ادامه  است.وي  اباغ شده  و  مصوب 
اساس جمعاً مبلغ 4300 ميليارد تومان اعتبارات 
طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي در فصول 
يادشده در چارچوب قانون بودجه سال جاري به 
دستگاه هاي اجرايي اباغ شده است که تاکنون در 
حدود 90درصد اعتبارات فوق به ميزان 3800ميليارد 
تومان تخصيص پيدا کرده است.بختيار افزود: عاوه 
بر اين مبلغ 800ميليارد تومان ديگر در چارچوب 
اوراق مشارکت اسامي در فصل منابع آب و مبلغ 
700ميليارد تومان ساير اوراق مالي اسامي در فصل 
آب و فاضاب خارج از سقف اعتبارات اباغي سال 
در مرحله تخصيص است.وي تصريح کرد: به طور 
ميانگين اعتبارات تخصيص يافته 25درصد بااتر 
از سقف اعتبارات اباغي خواهد بود. معاون وزير 
نيرو گفت: در ايحه بودجه سال آينده نيز اعتبارات 
مورد نياز براي پرداخت هاي پرسنلي تقويت و به 

ميزان کافي لحاظ شده است.

بختيار اعام كرد؛
تسويه بيش از هشت هزار ميليارد تومان از مطالبات 

پيمانکاران وزارت نيرو
رئيس سازمان ملي استاندارد ايران گفت: براي جلوگيري 
از ورود کااهاي بي کيفيت نيازمند تنظيم مقررات 
فني هستيم.   نيره پيروزبخت، رئيس سازمان ملي 
استاندارد ايران در هفته پژوهش با بيان اينکه، امروزه 
پژوهش زيربناي توسعه فرهنگي، علمي و صنعتي 
در کشورها است گفت: پژوهشگاه استاندارد به لحاظ 
ارتباط مستقيم با استاندارد نقش عمده اي در توسعه 
علمي کشور دارد. وي به قانون تقويت و توسعه نظام 
استاندارد اشاره کرد و افزود: در قانون جديد به همه 
مولفه هاي پژوهشي و توسعه اي کشور توجه شده 
است.پيروزبخت، موفقيت هاي سازمان ملي استاندارد 
ايران را در بخش تدوين استانداردهاي بين المللي 
مرهون تاش پژوهشگران استاندارد دانست و تاکيد 
کرد: با توجه به شرايط اقتصادي کشور در دوران 
تحريم، نيازمند تنظيم مقررات فني هستيم چرا که 
با اين مقررات مانع از ورود کااي بي کيفيت به کشور 
خواهيم شد.وي اظهار داشت: برخي از استانداردها در 

 مراودات تجاري الزامي نيست اما مقررات فني مي تواند 
براي تسهيل تجارت تنظيم و در دستور کار قرار گيرد.

پيروز بخت در جمع پژوهشگران پژوهشگاه استاندارد 
اظهار داشت: ازم است گروههاي پژوهشي نياز محور 
با توجه به ماهيت استاندارد در استانهاي مختلف 
 داشته باشيم.پيروزبخت بر هماهنگي و هم افزايي 
پژوهشگاه استاندارد تاکيد کرد و گفت: با تجميع 
اقدامات پژوهشي مي توان گام بزرگي در راستاي 

توسعه کشور برداشت. 

رئيس سازمان ملي استاندارد:
براي جلوگيري از ورود کااهاي بي کيفيت، نيازمند 

تنظيم مقررات فني هستيم

عباسي خبرداد؛ 
کاهش مصرف چهار هزار متر مکعبی آب در هر هکتار از اراضی کشاورزی

رئيس مرکز توسعه مکانيزاسيون کشاورزي گفت: سه 
تا چهار هزار متر مکعب آب در هر هکتار از اراضي 
کشاورزي با استفاده از روش هاي مکانيزاسيون صرفه 
جويي شده است.به گزارش صداوسيما؛ کامبيز عباسي 
در نشست خبري افزود: در حال حاضر دو ميليون 
هکتار از اراضي کشاورزي تحت پوشش حفاظتي و 
عمليات کم خاک ورزي و بي خاک ورزي و آبياري هاي 
نوين و کم فشار قرار گرفته است.وي به کشت برخي 
از محصوات بهاره در پاييز اشاره کرد و گفت: برخي 
محصوات بهاره به علت اينکه در پاييز بارندگي بيشتري 
داريم و نياز به آب کمتر است کشت مي شوند.عباسي 
همچنين به توسعه گلخانه ها براي کاهش مصرف آب 
اشاره کرد و افزود: در سال چهار تا پنج هزار هکتار از 
اراضي کشاورزي تحت پوشش گلخانه قرار مي گيرند.
وي گفت: 10 تا 20 درصد محصوات تحت پوشش 
روش هاي کم خاک ورزي و بي خاک ورزي قرار گرفته 
اند.عباسي با بيان اينکه ما به دنبال افزايش بهره وري 
آب هستيم افزود: يعني با آب کمتر محصول بيشتري 
توليد کنيم.وي با اشاره به اينکه در حال حاضر با يک 

متر مکعب آب، هفت دهم کيلوگرم محصول توليد 
مي شود اضافه کرد: اين رقم بايد به دو و يک دهم 
کيلوگرم افزايش يابد.عباسي با بيان اينکه هم اکنون 19 
و نيم درصد گندم آبي کشور کشت مستقيم مي شود 
گفت: 15 درصد گندم ديم کشور، 14 درصد جو ديم 
کشور و 34 درصد از علوفه تحت عمليات کم خاک 
ورزي و بي خاک ورزي قرار گرفته اند. رئيس مرکز توسعه 

مکانيزاسيون کشاورزي افزود: پيش بيني مي شود تا 
پايان برنامه ششم 45 درصد از اراضي کشاورزي کشور 
تحت عمليات کم خاک ورزي و بي خاک ورزي قرار 
گيرد.عباسي به اقدامات در حوزه فناوري هاي نوين در 
بخش کشاورزي اشاره کرد و گفت: ۶00 هزار هکتار 
از اراضي کشور تحت خسارت سرمازدگي و خسارات 
ناشي از تگرگ قرار گرفته و حدود 10 هزار ميليارد 

تومان خسارت به اين اراضي وارد شده است. رئيس مرکز 
توسعه مکانيزاسيون کشاورزي افزود: 15 تا 20 ميليون 
تومان در هر هکتار خسارت ناشي از تگرگ داريم و 
در صورت استفاده از سامانه ضدتگرگ که هزينه آن 
200 ميليون تومان است مي توان با هزينه پنج ميليون 
توماني در هر هکتار از خسارت هاي بعدي جلوگيري 
کرد.وي با بيان اينکه ما در پي استفاده از فناوري 
مقابله با سرمازدگي و سامانه ضدتگرگ با امواج صوتي 
 هستيم افزود: در حوزه سامانه ضدتگرگ يک سري 
توپ صوتي که با ارتفاع 10 کيلومتر صورت از آن ها 
ساطع مي شود براي مقابله با تگرگ و جلوگيري از 
خسارت به محصوات کشاورزي استفاده شده است.

گفت:  کشاورزي  مکانيزاسيون  توسعه  مرکز  رئيس 
اين توپ صوتي با امواج صوتي توده تگرگ را از بين 
مي برد و هر سامانه ضدتگرگ مي تواند 100 هکتار 
را پوشش دهد.عباسي با بيان اينکه بخش کشاورزي 
در توسعه فناوري نوين به دستاورد هاي بسيارخوبي 
دست يافته است افزود: سياست ما مبارزه با نامايمات 

اقليمي و نوسانات توليد است.

معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شرکت مهندسي آب و فاضاب کشور گفت: در قالب 
ايحه بودجه سال 98 هيچ تصميمي براي افزايش تعرفه آب شرب گرفته نشده و قرار 
نيست در قالب بودجه شاهد افزايش تعرفه آن باشيم. به گزارش خبرنگار ما ،مسعود 
خشايي در حاشيه دومين کنفرانس دوساانه اقتصاد آب در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: سهم آب در هزينه هاي يک خانواده ايراني 0/4 درصد است که در مقابل ديگر 
هزينه هاي جاري زندگي از جمله هزينه هاي ارتباطات )موبايل و تلفن( بسيار بسيار 
 هزينه ناچيزي است.وي افزود:57 درصد مشترکان آب شرب در کشور خوش مصرف 
هستند و مطابق الگوهاي مصرف،   اقدام مي کنند اما 43 درصد از مشترکان، بدمصرف 
هستند و بيش از نياز به مصرف آب شرب اقدام مي کنند. معاون برنامه ريزي و امور 
اقتصادي شرکت مهندسي آب و فاضاب کشور ادامه داد: به دنبال اين هستيم که 

در قالب قانوني جدا از قانون بودجه، مصوبه اي را براي افزايش تعرفه آب فقط براي 
مشترکان پرمصرف و بدمصرف دريافت کنيم تا بتوانيم با افزايش شيب تعرفه پلکان هاي 
بااي مصرفي، مشترکان بدمصرف را به خوش مصرفي تشويق کنيم.مدير برنامه ريزي 
و امور اقتصادي شرکت مهندسي آب و فاضاب کشور گفت: در شرکت آبفا تقريبا 80 
هزار ميليارد تومان ساانه درآمد کسر مي شود که از اين ميزان، 3200 ميليارد تومان 
خالص درآمد و ۶200 ميليارد تومان هزينه است و درمجموع 21 هزار ميليارد تومان 
زيان ساليانه داريم.خشايي با تاکيد بر اين مساله که براساس قانون بايد در يک بازه 
زماني به قيمت تمام شده برسيم، ادامه داد: با توجه به اينکه قيمت گذاري در اختيار 
شرکت آب و فاضاب نيست، تاکنون نتوانسته ايم اين مساله را اجرايي کنيم.وي افزود: 

حدود 20 در صد هدر رفت آب داريم.

خبر
بانک مركزي:

درآمد هاي دولت ۲/8 درصد 
افزايش داشته است

 بانک مرکزي گفت: دولت در هفت ماه ابتداي امسال ۶00/9 هزار ميليارد ريال 
درآمد مالياتي کسب کرده است.به گزارش خبرگزاري صداو سيما، 
بررسي وضع بودجه عمومي دولت به استثناي درآمد ها و پرداخت هاي 
اختصاصي در مهرماه امسال که از سوي بانک مرکزي منتشر شده 
به  از درآمد هاي دولت  نشان مي دهد 755/5 هزار ميليارد ريال 
نسبت 1279/3 هزار ميليارد ريال مصوب در هفت ماهه سال 97، 
محقق شده است. درآمد هاي دولت در هفت ماهه سال گذشته 
734/8 هزار ميليارد ريال بوده که نشان دهنده رشد 2/8 درصدي 
است.بر پايه اين گزارش، ميزان درآمد هاي مصوب مالياتي در هفت 
ماه ابتداي امسال 840/8 هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان، 
۶00/9 هزار ميليارد ريال محقق شد. اين در حالي است که دولت 
در هفت ماهه سال 9۶ معادل 52۶/4 هزار ميليارد ريال و در هفت 
ماهه سال 95 برابر 512/4 هزار ميليارد ريال درآمد هاي مالياتي 
دارد.در   97 سال  در  درصدي   14/2 رشد  از  حکايت  که  داشته 
بخش ماليات اشخاص حقوقي طي هفت ماه ابتداي امسال 240/5 
هزار ميليارد ريال درآمد مصوب شده بود که از اين ميزان 139/1 
هزار ميليارد ريال محقق شد. همچنين از پيش بيني 114/8 هزار 
ميليارد ريال درآمد در بخش ماليات بر درآمد ها نيز 104/5 هزار 
ميليارد ريال نهايي شده است.دولت در هفت ماهه سال 97 موفق 
به کسب 20/5 هزار ميليارد ريال ماليات بر ثروت شده و در عين 
حال پيش بيني درآمد در اين خصوص به ميزان 20/7 هزار ميليارد 

ريال بوده است. 

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها:
  دو ميليون بازنشسته تأمين اجتماعي

تا آخرهفته بسته حمايتي دريافت مي کنند
مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها با تشريح پرداخت بسته 
حمايتي گرو ه هاي هدف گفت:  دو ميليون و 50 هزار بازنشسته تأمين 
اجتماعي تا آخر اين هفته بسته حمايتي دريافت خواهند کرد و 
براي 11 ميليون کارگر نيز به زودي واريز مي شود.اکبر ايزدي در 
گفت وگو با فارس با اشاره به توزيع سبد حمايتي خانوارهاي هدف 
اظهار داشت: براي مرحله اول سبد حمايتي 3 هزار ميليارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته شده و تاکنون 2500 ميليارد تومان آن پرداخت 
شد. مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينکه منتظر 
هستيم ساير گروه هاي هدف از سوي دستگاه هاي ذي ربط معرفي و 
نهايتا بسته حمايتي را دريافت کنند، تصريح کرد: آخرين گروه هايي 
که طي روزهاي آتي مبلغ بسته حمايتي به حسابشان خواهد رفت 
مربوط به بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي 
است که دو ميليون و 500 هزار نفر هستند و تا آخر اين هفته 
بسته حمايتي را دريافت مي کنند. وي با اشاره به اينکه پس از آن 
10 تا 11 ميليون نفر بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي مشمول 
دريافت بسته حمايتي هستند گفت: تامين اعتبار اين بخش نيز 
 صورت گرفته و نامه مربوطه را از وزارت رفاه دريافت کرديم و در حال 
حاضر منتظر جزئيات اطاعات هستيم که طي روزهاي آتي اين 

تعداد شاغان نيز بسته حمايتي را دريافت خواهند کرد.  

وزير ارتباطات: 
 ماهواره پيام دانشگاه اميرکبير

 اين هفته تحويل مي شود
وزير ارتباطات گفت: ماهواره پيام اميرکبير همين هفته تحويل 
مي شود و به عنوان اولين ماهواره در مدار قرار مي گيرد و پس از 
آن نيز بايد ماهواره ظفر دانشگاه علم و صنعت سريع تر تحويل 
شود.به گزارش فارس، محمد جواد آذري جهرمي وزير ارتباطات و 
فناوري اطاعات از دانشگاه علم و صنعت بازديد کرد که اين بازديد 
معطوف به مرکز فضايي اين دانشگاه بود.وي در اين بازديد با بيان 
علت حضور در اين دانشگاه گفت: علت اصلي حضورم  پيگيري 
پروژه هاي فضايي  است و چهارشنبه هفته آينده بخش نوآوري 
فناوري  و  ارتباطات  ديد.وزير  خواهم  نزديک  از  را  دانشگاه  اين 
در  ارزشمندي  اقدامات  صنعت  و  علم  دانشگاه  افزود:  اطاعات 
حوزه ICT و فضايي انجام داده است و در حوزه فضايي مقداري 
تاخير داريم که بايد عجله کنيم.وي ادامه داد: ماهواره ظفر علم 
و صنعت داراي دقت دو برابر  ظرفيت  موجود است و از اين رو 
کنيم.وي   عجله  آن  تحويل  براي  بايد  و  دارد  نياز  آن  به  کشور 
ادامه داد: زماني هنگام ساخت ماهواره نويد علم و صنعت تمرکز 
بر ساخت ماهواره  هاي بلوکي  بود، اما امروز  بر کاربردهاي فضايي 
متمرکز شده ايم و از مرحله اوليه عبور کرده ايم. جهرمي با اشاره 
به مثال هايي از کار بر د هاي فضايي گفت: تا چه زماني مي خواهيم 
مشکل پياز و سيب زميني در کشور باقي بماند که يک سال همه 
کشاورزان پياز مي کارند و سيب زميني گران مي شود و حال که 
پيازها روي دستشان مانده و سيب زميني ناياب شده، براي سال 
بعد همه سيب زميني بکارند و پياز کم شود. اين مشکات نشان 
مي دهد که نياز به پايش سطح زير کشت در کشور داريم و خدمات 

صنعت فضايي راه حل اين مشکات است. 

رئيس كل بيمه مركزي: 
دريافت عوارض از صنعت بيمه را 

بايد به طور کامل حذف کنيم
رئيس کل بيمه مرکزي ايران اعام کرد: با دريافت عوارض از صنعت 
بيمه بسيارمخالفم و بايد تاش کرد تا جلوي اين موضوع را گرفت.به 
گزارش  فارس به نقل از روابط عمومي سنديکاي بيمه گران ايران، 
غامرضا سليماني شامگاه سه شنبه در دومين گردهمايي سراسري 
اينکه عوامل  با اعام  هيات رئيسه شوراهاي هماهنگي استان ها 
بيروني بر صنعت بيمه اثرگذار است، اظهارداشت: اگر جلوي اين 
کار گرفته نشود، امروز عوارضي به اين صنعت تحميل مي شود و 
فردا عوارض ديگر و يا حتي در مجلس در اين رابطه قانون تصويب 
مي کنند تا از موضوعاتي ديگر عوارض بگيرند.سليماني خواستار رفع 
مشکات صنعت بيمه از طريق رايزني سنديکاي بيمه گران ايران شد 
و گفت: براي بودجه سال آينده تبصره هايي پيشنهاد شده است و 
پيگيري هايي مي شود تا مبادا ديگر دستگاه ها تبصره هايي ضد ما 
نداشته باشند.رئيس شوراي عالي بيمه با تاکيد بر اينکه سنديکاي 
بيمه گران ايران با همکاري شوراهاي استاني آن مي توانند کارهاي 
 بزرگي انجام دهند، گفت: بايد مساله عوارض از صنعت بيمه را به طور 
کامل حذف کنيم.وي با ابراز اميدواري نسبت به اينکه صنعت بيمه در 
خدمتي که به مردم ارايه مي دهد، دعاي مردم را نيز پشت سر خود 
 داشته باشد، تصريح کرد: در شوراهاي استاني سنديکاي بيمه گران 
مباحث بسيار مهم و اساسي مطرح شده است که نشان مي دهد 
شعب استاني بيمه ها در سراسر کشور با مشکات صنعت بيمه 
آشنا هستند.رئيس کل بيمه مرکزي با تاکيد بر اينکه بايد بخشي 
از مشکات اين صنعت را مي توان در سنديکاي بيمه حل کرد 
و بخشي نيز با کمک بيمه مرکزي به عنوان نهاد ناظر قابل حل 
است، گفت: شرکت هاي بيمه در تهران بايد بدانند که کار اصلي 
را شعبات بيمه در استان ها انجام مي دهند و اين شعبه ها نيز از 

طريق نمايندگي ها امور را به انجام مي رساندند.
سليماني افراد فعال در نمايندگي هاي بيمه سراسر کشور را حدود 
140 هزار نفر برآورد کرد و گفت: اگر مي خواهيم ضريب نفوذ صنعت 
بيمه را در کشور افزايش دهيم بايد افراد شاغل در سطح نمايندگي ها 

به يک ميليون نفر افزايش يابد.

خبر
احراميان:

قيمت فواد ۳۰ درصد کاهش يافت
نايب رئيس انجمن توليدکنندگان فواد ايران از کاهش 30 درصدي قيمت فواد خبر 
داد و علت آن را افزايش عرضه فواد و محصوات آن در اثر کاهش صادرات عنوان 
کرد.بهادر احراميان در گفت وگو با ايسنا، از ريزش قيمت فواد در سه هفته گذشته 
خبر داد و گفت: روند کاهش قيمت فواد در دو ماه گذشته ثابت شده بود اما در سه 
هفته گذشته اين روند تسريع شد و در حال حاضر قيمت فواد نسبت به ماه گذشته، 
30 درصد کاهش يافته است.به گفته وي، مقايسه ساليانه قيمت هاي فواد درست 
نيست، چرا که قيمت ها بايد نسبت به قيمت هاي جهاني سنجيده شوند که آن ها دائم 
در حال تغيير هستند.احراميان ادامه داد: در حال حاضر قيمت محصوات فوادي 
ايران، همچون ميلگرد از قيمت جهاني قراضه پايين تر است که اين موضوع نشان 
دهنده افت سقف قيمت ها و قرار گرفتن بازار فواد ايران در فاز عقبگرد است.نايب 
رئيس انجمن توليدکنندگان فواد ايران علت اين کاهش قيمت را مشکات صادراتي و 
در نتيجه وجود مازاد مصرف در بازار عنوان کرد و گفت: ميزان توليد فواد حدود 25 
ميليون تن و مصرف داخل حدود 12 ميليون تن است که در صورت کاهش يا توقف 
صادرات، وجود مازاد مصرف در بازار منجر به کاهش قيمت ها مي شود. وي همچنين 
 کاهش قيمت فواد را زنگ خطر بزرگي براي اقتصاد خواند و تصريح کرد: در حال 
کاهش  به  منجر  که  دارد  وجود  صادرات  راه  سر  بر  ابهاماتي  و  مشکات  حاضر 

صادرات شده است. 

مؤيدي خبر داد؛
 اتصال سامانه گمرک به سامانه 

جامع تجارت تا پايان سال
رئيس ستاد مرکزي مبارزه باقاچاق کاا و ارز با بيان اينکه اتصال سامانه گمرکي به 
سامانه جامع تجارت تاپايان سال انجام مي شود، گفت:۶0 درصد از کار انجام شده 
و مابقي نيز تاپايان سال انجام خواهد شد.به گزارش خبرنگار مهر، علي مؤيدي 
خرم آبادي  در نشست خبري با بيان اينکه شفاف سازي اقدامات همه دستگاه هاي 
عضو ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز در اولويت کاري ما است، اظهار داشت: ستاد 
هيچ گاه متوسل به مچ گيري يا به چالش کشاندن دستگاه ها نمي شود بلکه در راستاي 
مطالبات مردم، دولت و مقام معظم رهبري به دنبال يک شفاف سازي درست و قابل 
قبول است.وي افزود: هيچ ابايي در معرفي کردن دستگاه هاي خاطي نداريم و تا 
پايان سال گزارشي از تمام دستگاه ها حتي دستگاه هاي امنيتي و انتظامي به اطاع 
مردم خواهيم رساند؛ قرار نيست با کسي تعارفي داشته باشيم و واقعيات را به مردم 
نگوييم.رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاا و ارز در پاسخ به سؤال خبرنگار 
مهر در خصوص علت عدم اتصال سامانه امور گمرکي به سامانه جامع تجارت گفت: 
ستاد در اين زمينه تدابيري را انديشيده، برنامه هايي را تدوين کرده است و تاش 
دارد تا پايان سال اين مسئله را به سرانجام برساند.مؤيدي با بيان اينکه اتصال سامانه 
امور گمرکي به سامانه جامع تجارت، مطالبه رئيس جمهور است، اظهار داشت: اوايل 
هفته جاري با دستگاه هاي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت صمت 

جلسه داشتيم و براي پيشرفت کار، مهلتي را تعيين کرديم.

اسماعيلي:
 آمار ثبت نام کارت سوخت 
به مرز ۲/۵ ميليون نفر رسيد

آمار ثبت نام دريافت کارت هوشمند سوخت المثني به مرز دو ميليون و 500 هزار 
نفر رسيد.به گزارش  مهر به نقل از وزارت نفت، زيبا اسماعيلي  سخنگوي شرکت 
ملي پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران اعام کرد: تا )چهارشنبه، 28 آذرماه( 
بيش از دو ميليون و 400 هزار نفر از طريق مراجعه حضوري به دفاتر پليس 10+ يا 
از طريق اينترنتي درخواست خود را براي دريافت کارت سوخت المثني ثبت کرده اند.
وي افزود: از اين تعداد 3۶1 هزار نفر به صورت حضوري و از طريق مراجعه به دفاتر 
پليس 10+ درخواست خود را ثبت کرده اند.اسماعيلي تاکيد کرد: با توجه به پايان 
مهلت ثبت نام در روز شنبه  )يکم دي ماه( ازم است مالکان خودرو و موتورسيکلت 
که کارت سوخت ندارند، در فرصت باقيمانده نسبت به ثبت درخواست خود اقدام 
کنند. با توجه به تمديد زمان ثبت نام کارت سوخت المثني ازم است تنها افرادي 
که کارت سوخت ندارند در فرصت باقي مانده ثبت نام کنند.اسماعيلي گفت: همچنان 
امکان پذير است.به  از طريق سامانه  امکان ويرايش اطاعات يا حذف درخواست 
گزارش مهر، ثبت نام کارت هوشمند سوخت المثني از روز شنبه )سوم آذرماه( آغاز 
شد و تا روز شنبه )24 آذرماه( ادامه يافت. شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
در اطاعيه شماره هفت خود اين زمان را به مدت يک هفته ديگر يعني تا روز 
شنبه )يکم دي ماه( تمديد کرد.براي ثبت درخواست کارت سوخت، مالکان خودرو 
،www.mob.gov.ir اينترنتي  سامانه  به  مراجعه  با  مي توانند  موتورسيکلت   و 

 اپليکيشن خدمات دولت همراه و کد دستوري #4* اقدام و خودروهاي عمومي و 
دولتي نيز به دفاتر پليس 10+ مراجعه کنند.

متوليانی که حرمت نگه نمی دارند
ادامه از صفحه اول

گذشته از اين، موضع گيری رئيس دفتر رئيس جمهور و يکی از مشاورين 
جنجالی او جداً عجيب است.محمود واعضی گفته:» روحانی در جريان اين انتصاب 
نبوده و هيچ گاه فردی را توصيه نکرده و نمی کنند.« هر قدر که اين بخش 
 اظهارات واعظی خنده بر لب مخاطب می آورد، حرف بعدی او شنونده را به بهت 
وا می دارد، بهت از آنکه جداً مرزهای بی توجهی به شايسته سااری چقدر جابه جا

 

شده است، واعضی در علل انتصاب داماد روحانی می گويد:» مهدی زاده دکترا 
دارد و همشهری آقای رحمانی هم هست« و تاکيد می کند او از »چند ماه !« 
قبل از ازدواجش سابقه اجرايی داشته است. حسام الدين آشنا هم در کانالش از 
داماد روحانی با عبارت »جوان شايسته« ياد می کند. انچه روحانی و جهانگيری 
 و رحمانی و واعظی و آشنا و هر که در اين جريان نقشی داشته بدان توجه

نمی کند آن است که در اثر اين ماجرا و تبعات آن، روحانی يا دامادش نيست 
که آسيب می بيند، يعنی حتی آسيب هم ببيند آنقدر اهميت ندارد، آنچه آسيب 

می بيند دولت جمهوری اسامی ايران است.
3-حل مقطعی يک مشکل با يک حرف نسنجيده يا برداشتن فشار افکار عمومی 
با يک مصاحبه، ممکن است بتواند در کوتاه مدت آرامشی به اردوگاه سياسيون 
بياورد، اما در بلند مدت خانمانسوز است. اساساً سرمايه اجتماعی به تدريج و با 
کندی از بين می رود، اما جبران آن هم سال ها زمان می طلبد و در مواردی، 
شايد نشدنی باشد کافی است مردمی که شنيده اند،  صفدر حسينی از  ذخاير 
انقاب و از امانت داران بزرگ کشور است، فيش حقوقی او و بند های حق 
اوقات فراغت، حق دندان پزشکی ، حق اياب و ذهاب ،حق ورزش و حق خريد 
کتاب را ببينند . اين مردم حق دارند فکر کنند اغلب مسئوان همانی هستند که 
در برخی از شبکه ها و در فضای مجازی گفته می شود.باوجود چنين عملکردی 
 چرا انتظار داريد مردم به شما اعتماد داشته باشند؟ آيا انتظار اعتماد از مردم،

توقعی بی جا نيست؟
 4-اما راه حل چيست؟ انتظار نداريم مسئوان به يک باره همگی اهل تدبير شوند

يا فساد مالی از کشور رخت بربندد ويا همه انتصابات برمبنای شايسته سااری 
باشد.قبول داريم که مهم تر از اجرا و انتصاب، اصاح اين مسائل می تواند 
زمانبر باشد.اما ااقل مسئوان امر که می توانند قدری در اظهار نظر، مصاحبه 
و سخنرانی خويشتن دار باشند، برای خوش آيند يک مسئول بااتر هر حرف 
شاذی نزنند. به يکباره نخواهند فرزند و دامادشان يا دوستان شان را به رياست 

برسانند و قبل از هر موضعی، کمی به عواقب آن بينديشند.

وزير راه و شهرسازي گفت: برنامه احداث 400 هزار واحد مسکوني 
براي اقشار متوسط و کم درآمد کشور در دستور کار دولت قرار 
دارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما؛ محمد اسامي در 
حاشيه نشست هيئت دولت در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اين 
واحد هاي مسکوني را توسعه گران و انبوه سازان در سراسر کشور 
مي سازند، افزود: از اين ميزان 200 هزار واحد مسکوني در 21 شهر 
جديد، 100 هزار واحد مسکوني در شهر هاي زير 50 هزار نفر و 
100 هزار واحد مسکوني در مناطق بافت فرسوده احداث مي شود.
وي با اشاره به اينکه براساس قانون اساسي وظيفه تأمين مسکن 
براي اقشار متوسط و کم درآمد بر عهده ماست، اضافه کرد: احداث 
اين واحد ها در کنار تکميل و تحويل 500 هزار واحد مسکن مهر در 

 سال هاي 98 و 99 اجرايي مي شود.اسامي همچنين گفت: ۶0 هزار 
واحد مسکوني در اختيار کميته امداد قرار داده مي شود تا آن را 
براي افراد تحت پوشش خود تکميل کند.وزير راه و شهرسازي با 
 بيان اينکه براساس برآورد هاي آماري ساانه حداقل بايد 500 هزار 
مسکن در کشور عرضه شود، گفت: با فعال سازي جريان توليد 
مسکن بنا داريم متعادل سازي عرضه و تقاضاي مسکن را فراهم 
کنيم ، ضمن اينکه اين روز ها بنا داريم برنامه مشخص و شفافي 
را پايه گذاري کنيم تا جريان توليد مسکن شکل گيرد. اسامي 
در  کامل  صورت  به  مسکوني  واحد هاي  اطاعات  اينکه  بيان  با 
شهرداري ها موجود است، افزود: طرحي را به دولت پيشنهاد داديم 
که قانون طوري اصاح شود تا شهرداري ها مکلف شوند سامانه 

اطاعات واحد هاي مسکوني را فعال کنند تا از اين طريق بتوان به 
واحد هاي خالي دسترسي داشت.وي در پاسخ به پرسشي درباره 
اينکه طرح هاي مسکن آيا به قرارگاه خاتم واگذار شده است گفت: 
خبري که در رسانه ها منتشر شده بود مربوط به شهر پرديس است 
که براساس برنامه قرار شد براي اطراف تهران که تراکم زيادي وجود 
دارد طرح هاي شهري از قبيل خيابان کشي را قرارگاه خاتم انجام 
دهد. اسامي درباره انتقال پايتخت از تهران افزود: از 30 سال 
پيش اين موضوع مطرح بوده و مطالعات زيادي در اين باره صورت 
گرفته ضمن اينکه به طور متوازن در بخش کارشناسي مخالف و 
موافق وجود دارد؛ براي اين موضوع مکان يابي ها صورت گرفته و 

پيشنهاد شد، اما هنوز به طرح تبديل نشده است.

رئيس کميسيون عمران مجلس گفت: قطعاً در قانون بودجه و تخصيص 
اعتبارات،  حمايت هاي کافي از مردم منطقه قلعه گنج خواهيم داشت.  محمد 
رضايي کوچي  به همراه ديگر اعضاي کميسيون عمران از پروژه محروميت زدايي 
بنياد مستضعفان شهرستان قلعه گنج در حال بازديد است،در گفت وگو با 
فارس، اظهار داشت:شهرستان قلعه گنج، شهرستان محروم و ضعيفي بود 
و آمار اشتغال در اين منطقه بسيار پايين بود اما با ورود بنياد مستضعفان 
و توانمندسازي اين منطقه، شهرستان قلعه گنج روز به روز در حال رشد 
اقتصادي است.رئيس کميسيون عمران مجلس افزود: پروژه محروميت زدايي 
بنياد مستضعفان در قلعه گنج، در اصل با همکاري مردم و با محوريت 
توانمندسازي مردم منطقه شکل گرفته است، آموزش ها توسط بنياد انجام 

مي شود تا اشتغال ادامه يابد، قرار نيست بنياد مستضعفان  در قلعه گنج بماند، 
بلکه در قالب ارائه تسهيات و سرمايه گذاري، مردم را توانمند مي کند تا در 
گام بعدي بتوانند روي پاي خود بايستند و اشتغال ايجاد شود که اين کار 
ارزشمندي است.رضايي کوچي ادامه داد: بازديد از زيرساخت هاي اصلي 
منطقه قلعه گنج خصوصا شهرک صنعتي از سوي اعضاي کميسيون عمران 
مجلس انجام شد، موضوع جاده هاي دسترسي شهرک و تکميل آنها بررسي 
شد، همچنين به بررسي  پروژه هاي عمراني و زيرساختي شهرستان قلعه گنج 
پرداختيم و در پايان سفر جمع بندي ها ارائه خواهد شد.رئيس کميسيون عمران 
مجلس افزود: قطعاً در قانون بودجه و تخصيص اعتبارات،  حمايت هاي کافي 
از مردم اين منطقه محروم خواهيم داشت.  رضايي کوچي با تأکيد بر اينکه 

بنياد مستضعفان در  منطقه قلعه گنج بسيار خوب عمل کرده است، اضافه 
کرد: از اين نهاد به خاطر توجه به مناطق محروم قدرداني مي کنيم، بنياد کار 
زيربنايي و اساسي در منطقه قلعه گنج انجام مي دهد، اينکه هزاران ميليارد 
 تومان در  منطقه اي محروم هزينه کنيم اما توانمندسازي رخ ندهد، بي فايده 
و موقت است، بايد مردم روي پاي خود بايستند، خصوصا آموزش هايي در 
خصوص ايجاد اشتغال  انجام مي شود، بسيار مطلوب ارزيابي است.وي اضافه 
کرد: در برهه اي از مديريت کشور، مناطق محروم کمتر مورد توجه قرار 
گرفتند اما امروز در  منطقه قلعه گنج مي بينيم که روحيه هاي جهادي در 
بين مديران ما وجود دارد و اميدواريم اين روحيه به نسل هاي بعدي هم 

منتقل شود و شاهد شرايط بهتر در منطقه باشيم.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس عنوان كرد؛
رشد ارزآوري با صادرات هدفمند 

زعفران از طريق بورس کاا
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به ايجاد ارزآوري باا با 
صادرات هدفمند زعفران از طريق بورس کاا، گفت: با توجه به آمار 
بااي توليد زعفران در کشور عرضه اين محصول استراتژيک در 
بورس کاا اين امکان را به تجار و بازرگانان مي دهد تا با اطمينان 
خاطر براي صادرات محصولي با کيفيت و قيمت مناسب، اقدام 
کنند.به گزارش ايلنا، علي اکبر کريمي درباره عرضه زعفران در 

بورس کاا، گفت: متاسفانه هر ساله کشاورزان در حالي که ماه ها 
براي توليد محصولي با کيفيت زحمت کشيده اند، مجبور هستند 
دسترنج خود را با کمترين درآمد و سود حداقلي به داان بفروشند. 
اما با عرضه زعفران در بورس کاا نه تنها  قيمت ها براساس نظام 
عرضه و تقاضا تعيين مي شود بلکه زعفرانکاران به سود واقعي خود 
خواهند رسيد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: بورس کاا با 
ايجاد سازوکارهاي رقابتي مي تواند در رونق اقتصادي بسيار موثر 
باشد و به طور يقين ورود زعفران به بورس کاا باعث خواهد شد 
تا در کنار نظارت بر معامات اين محصول، شاهد شفافيت قيمتي و 
افزايش کيفيت باشيم.وي تصريح کرد: با توجه به آمار بااي توليد 
زعفران در کشور، عرضه اين محصول استراتژيک در بورس کاا 

اين امکان را به تجار و بازرگانان مي دهد تا با اطمينان خاطر براي 
صادرات محصولي با کيفيت و قيمت مناسب اقدام کنند.

کريمي گفت: به طور يقين با عرضه زعفران در بورس کاا نياز 
هيچگونه  بدون  و  مستقيم  صادرات  طريق  از  جهاني  بازارهاي 
واسطه اي تامين مي شود؛ ضمن اينکه مزيت صادرات مستقيم اين 
محصول استراتژيک به کشورهاي هدف اين است که براي کشور 
ارزش افزوده باايي خواهد داشت.اين عضو کميسيون اقتصادي 
مجلس اظهار داشت: بورس کاا داراي رينگ صادراتي بوده و به 
اين ترتيب زمينه و مقدمات کافي براي صادرات هدفمند زعفران 
از طريق بورس موجود است و به طور قطع با صادرات هدفمند از 

اين طريق مي توان براي کشور شاهد ارزآوري باايي بود

وزير راه و شهرسازي خبر داد؛
احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکوني براي اقشار متوسط و کم درآمد

رئيس كميسيون عمران  مجلس:
 تخصيص اعتبار به قلعه گنج در ايحه بودجه  انجام مي شود

ايران، بهشت انرژي خورشيدي درجهان
ادامه از صفحه اول

 اين موضوع باعث شده که نيروگاه هاي حرارتي موجود در کشور به کارخانه هاي 
توليد حرارت و آلودگي تبديل شوند و تا 80 درصد انرژي سوخت هاي 
 تجديدناپذير فسيلي را از بين ببرند. با توجه به اينکه خروجي اين نيروگاه ها 
گازهاي سمي و خطرناک هستند و همچنين پيش بيني کاهش ذخاير نفت 
و گاز در جهان، تقريبا تا نيم قرن آينده، تمامي کشورها مجبور خواهند شد 
به صورت کامل از انرژيهاي پاک و تجديدپذير مانند نور خورشيد استفاده 
کنند. به همين منظور چندي پيش شرکت آرامکو به عنوان بزرگترين غول 
نفتي عربستان سعودي اعام کرده است که قصد دارد با اختصاص ميلياردها 
دار به احداث و توسعه پروژه عظيم تحت عنوان اسپارک )Spark( بپردازد 
که به موجب آن عربستان سعودي را به بزرگترين مرکز و هاب انرژي هاي 
پاک و تجديدپذير در جهان تبديل خواهد کرد. به گفته مقامات و مديران 
اين شرکت، اين پروژه که قرار است در زميني به مساحت 50 کيلومتر مربع 
و در نزديکي دو شهر دمام و ااحساء احداث شود، در سال 2035 ميادي 

تکميل خواهد شد که توسعه و بهره برداري از اين پروژه عظيم به صورت 
مستقيم و غير مستقيم بالغ بر 100 هزار شغل در عربستان سعودي ايجاد 
خواهد کرد و در زيرساختهاي صنايع و بخشهاي مختلف در اين کشور تغيير و 
تحوات مثبتي را ايجاد خواهد کرد. از طرفي دولت چين در تاش است براي 
مقابله با آلودگي هواي ناشي از گازهاي خروجي اتومبيلها و سوختن زغال 
سنگ در پکن، سلول خورشيدي رايگان ارائه دهد و قصد دارد سيستمهاي 
اين  اروپايي که در  ايجاد کند. کشورهاي  آينده  بيشتري در  فتوولتائيک 
زمينه پيش قدم بوده و هستند. براي مثال اسپانيا قصد دارد تا سال 2050 
انرژي برق اين کشور را از منابع انرژي تجديدپذير تامين کند و در تاش 
است که کربن را به طور کامل از چرخه توليد برق اين کشور حذف کند. 
در اين راستا قصد دارد کل سيستم برق خود را تا 30 سال آينده به منابع 
تجديدپذير تبديل کند. در اين بين، کشور عزيزمان ايران ، که داراي ميزان 
تابش بااتر از ميزان متوسط جهاني است، به بهشت انرژي خورشيدي در دنيا 
معروف شده است )ايران 300 روز آفتابي با متوسط تابش 5/4 تا ۶ کيلووات 

ساعت بر متر مربع را در بيش از دو سوم مساحت خود دارد که اين موضوع 
خود به تنهايي دليلي منطقي براي ساخت و افزايش ظرفيت نيروگاه هاي 
خورشيدي است(. با اين وجود، به نظر مي رسد مسئولين پرتاش و انقابي 
کشور بايد زودتر به فکر ساخت نيروگاه هاي کوچک و بزرگ تجديدپذير 
مي بودند و حداقل در توليد سلول هاي خورشيدي به طور کامل خودکفا 
مي شديم تا نوسانات ارزي باعث ايجاد بن بست در ساخت اين نيروگاه ها 
نشود! يادآوري اين نکته حائز اهميت است که در حال حاضر کمبود آب در 
 کشور و پائين آمدن سطح آب در سدهاي نيروگاهي کشور يکي از چالش هاي 
مهم در زمينه توليد انرژي در نيروگاههاي آبي و يکي از بحران هاي آينده 
کشور است. از سوي ديگر انرژي خورشيدي، منبعي بدون آلودگي، ارزان و 
تجديدپذير است. اميد مي رود که در دولت در کنار تدبيرهاي سازنده خود، 
در اين موضوع نيز تدبيري بينديشد تا شاهد از بين رفتن تناسب عرضه و 
تقاضا در بازار سلول هاي خورشيدي و همچنين عقب ماندن از کشورهايي 

مانند عربستان سعودي نباشيم .



»خبر

«

پنج شنبه 29 آذر 1397
12 ربيع الثاني 1440-20 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9388

«

 در ديدار مديرعامل گازگلستان 
 با نماينده ولي فقيه دراستان 

مطرح شد:
همياري در اشاعه و 

ترويج فرهنگ مديريت 
مصرف 

گرگان-خبرنگاررسالت: 
مهندس محمد رحيم رحيمي مديرعامل گاز گلستان و هيئت همراه با حضور در 
دفتر نماينده ولي فقيه در استان وامام جمعه گرگان باحضرت آيت ا...نورمفيدي 
ديداروگفت وگو کردند . در اين ديدار که با هدف بهره گيري از رهنمودهاي ارزنده  
نماينده ولي فقيه در استان  انجام گرفت،مديرعامل شرکت گازاستان گلستان ضمن 
ابراز خرسندي از توفيق فرصت کسب شده،گزارش کوتاهي از اقدامات شرکت گاز 
در راستاي توسعه گازرساني در سطح استان و عملكرد فعلي شرکت ارائه نمود. 
مهندس رحيمي درادامه ازاهتمام وتوجه حضرت آيت ا...نورمفيدي نسبت به جايگاه 
شرکت گازوهمچنين همياري بااين شرکت درنيل به اهداف موردنظرشرکت بويژه 
درزمينه مباحث مرتبط با فرهنگ سازي مديريت مصرف تشكر  و قدر داني کرد. 

مديرعامل گازگلستان همچنين ازنماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه گرگان 
درخواست داشت با توجه به نفوذ و تاثيرگذاري ارزشمند فرمايشات ائمه جمعه 
درسطح جامعه، اين شرکت را همانند سالهاي گذشته همچنان ياري رسانده و 
توصيه هاي ازم را درخصوص صرفه جويي در مصرف گاز به مردم شريف ارائه 
فرمايند تا  فصل سرما  بدون هيچگونه نگراني و مشكلي سپري شود. درادامه حضرت 
آيت ا...نورمفيدي نماينده ولي فقيه دراستان وامام جمعه گرگان نيزضمن عرض 
خيرمقدم به مديرعامل گازگلستان وهيئت همراه از زحمات  مجموعه گازگلستان 
درزمينه توسعه گازرساني وخدمات رساني وتاش در جهت حفظ و صيانت از گاز 
طبيعي تقدير کرد و انجام فرهنگ سازي صرفه جويي در مصرف گاز و صيانت از 

اين نعمت خدادادي را بسيار شايسته خواند.

شهرستان

خبر
برداشت كيوي در تالش پايان يافت

تالش- خبرنگار رسالت:
مدير جهاد کشاورزي تالش گفت: کيوي تالش امسال با کيفيت بسيار 
خوبي برخوردار بوده و بازارهاي داخلي وخارجي اين محصول داغ است. 
علي موسوي با بيان اين که تالش قطب توليد کيوي در گيان است بيان 
کرد: برداشت اين محصول در تالش پايان يافت و اکنون کيوي تالش در 
بازارها در حال فروش است. وي افزود: عاوه بر بازارهاي شهرستان تالش 
اين ميوه در بازارهاي ديگر شهرستان هاي گيان و استان هاي کشور 
هم فروخته مي شود. ضمن اين که کشورهاي روسيه و هندوستان نيز 
از کيوي تالش استقبال خوبي دارند. مدير جهاد کشاورزي تالش ادامه 
داد: اين شهرستان 25 واحد سردخانه فعال دارد و تخمين زده مي شود 
50 هزار تن کيوي در سردخانه هاي اين شهرستان وجود داشته باشد. 
اين مسئول با بيان اين که  4500 نفر در توليد کيوي تالش فعاليت 
دارند، تصريح کرد: در زمان برداشت کيوي تالش بيش از 7 هزار نفر 

در بسته بندي وفروش اين محصول همكاري دارند. 

برترين هاي دوساانه ملي دانشجويي 
پوستر رضوي در نيشابور معرفي شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
سما بياتي، درسا خاکپور و وحيد يعقوب لو هر سه از دانشگاه نيشابور 
به عنوان برگزيدگان جشنواره ملي دانشجويي دوساانه پوستر رضوي 
معرفي شدند.اين مطلب را سهراب اسدخاني سخنگوي هيئت داوران 
جشنواره مذکور در تاار اجتماعات دانشگاه نيشابور بيان داشت.وي 
افزود: به اين افراد تنديس و لوح يادبود جشنواره به همراه 50 ميليون 
ريال وجه نقد به عنوان جايزه تعلق گرفت.او اضافه کرد: زهرا يوسفي، 
خاطره دهقاني و سيدمهدي بيضايي از دانشجويان دانشگاه نيشابور، 
مرتضي رحمتي، عاطفه مودب از دانشگاه هاي ديگر کشور به عنوان افراد 
شايسته تقدير جشنواره دانشجويي پوستر رضوي معرفي  شدند.مشاور 
معاون فرهنگي و اجتماعي وزير عتف)علوم، تحقيقات و فناوري( هم 
گفت: واقعه هجرت امام رضا)ع( از مدينه به مرو و در مسير ايران جز 

با تحليل فرهنگي، سياسي و اجتماعي قابل فهم نيست.

رئيس اداره ورزش و جوانان دامغان:
   دامغان داراي ۴۲۰۰ ورزشکار

سازمان يافته و بيمه شده مي باشد 
دامغان -خبرنگاررسالت:

رئيس اداره ورزش وجوانان دامغان  در نشست با اصحاب مطبوعات 
و رسانه شهرستان دامغان به گزارش عملكرد 10 ماه خود پرداخت و 
گفت: در شهرستان دامغان 4200 ورزشكار سازمان يافته و بيمه شده 
داريم و 36 هيئت ورزشي در دامغان فعاليت دارند ، ساسان معين 
افزود : در رشته هاي تيراندازي و جانبازان و معلولين صاحب مدال 
کشوري و جهاني هستيم که ارزشمندترين مدال استان را خانم زهرا 
برناکي کسب نمودند و امسال 38 مدال کشوري کسب کرديم که از 
اين تعداد 24 مدال طا ، 9 نقره و 3 برنز بود. وي خاطرنشان کرد : 
18 خانه ورزش روستايي در 6 ماهه سال 97 با اعتبار 200 ميليون 
تومان در دامغان تجهيز شده است که دراستان سمنان مقام اول را 
داريم ، رئيس ورزش دامغان در ادامه گفت : در طول فعاليت کاري ام 
زمين چمن مصنوعي اميريه و مجموعه باستاني انقاب دامغان افتتاح 
و راه اندازي شد. ساسان معين تصريح کرد : ساخت استاديوم 5 هزار 
نفري دامغان از سال 88 شروع شد که تاکنون 32 درصد پيشرفت 
فيزيكي عمراني دارد و تا به اان بيش از 3 ميليارد تومان هزينه شده 
است و براي تكميل آن 32 ميليارد تومان اعتبار نياز است و احتماا 
در بهمن ماه 97 با اعتبار 2 ميليارد تومان اين پروژه مجدد  ساخت 

آن آغاز شود .

انجام  15 هزار عمل آنژيوگرافي و 
چهار هزار عمل آنژيوپاستي در كاشان

کاشان- خبرنگاررسالت:
از زمان راه اندازي مرکز آنژيوگرافي مرکز قلب امام علي )ع( مجتمع 
بيمارستاني شهيد بهشتي کاشان از مهر ماه سال 89، بيش از 15 
هزار عمل آنژيوگرافي و چهار هزار مورد عمل آنژيوپاستي انجام شده 
است.  مدير بيمارستان مجتمع بيمارستاني شهيد بهشتي کاشان، با 
اعام اين مطلب افزود: بخش آنژيوگرافي بيمارستان با کادري مجرب، 
پزشكان متخصص و فوق تخصص قلب و عروق و دستگاه هاي به روز 
دنيا به مردم منطقه خدمت رساني کرده و توانسته با اقدام درماني 
بموقع و مناسب، بيماران قلبي را به زندگي عادي خود باز گرداند.دکتر 
سيد محمد حسين مكي، با اشاره به اينكه بسياري از بيماران قلبي 
از شهر ها و استان هاي ديگر کشور به اين مرکز مراجعه مي کنند، 
تصريح کرد: وجود اين بيمارستان و متخصصان با تجربه سبب شده 
تا بيماران قلبي و عروقي در کوتاهترين زمان ممكن روند درمان خود 
را سپري نمايند.وي، درد در ناحيه قفسه سينه، تنگي نفس به ويژه 
در زمان فعاليت، تپش قلب و حمات کاهش هوشياري را عمده ترين 
نشانه هاي بيماري قلبي در افراد برشمرد.مدير بيمارستان در ادامه، با 
اشاره به اينكه پيشگيري مقدم بر درمان است افزود: کنترل قند و 
فشار خون، عدم مصرف دخانيات، کم  کردن استرس و تغذيه مناسب 

از مهم ترين عوامل پيشگيري مي باشند.

 مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:
پروژه پارک محله اي واقع در خيابان 

نواب جنوبي تهيه شد
قزوين-خبرنگاررسالت:

محمد اسماعيل حافظي، مدير عامل سازمان خدمات طراحي شهرداري 
قزوين گفت : پروژه طرح پارک محله اي سطح منطقه اي واقع در خيابان 
نواب جنوبي تهيه شد.به گزارش روابط عمومي سازمان خدمات طراحي 
شهرداري قزوين؛ حافظي افزود: احداث پارک هاي محله اي تداوم برخي 
مسيرگشايي ها و توسعه فضاي سبز و فضاهاي ورزشي و تفريحي است 
که از خواسته هاي شهروندان اين منطقه بوده و مي توان اميدوار بود 
که احداث پارک محله اي به عنوان محيطي آرام براي شهروندان در 
جاي جاي اين شهر در دسترس باشد. وي خاطر نشان کرد: افزايش 
روزافزون جمعيت و پيچيدگي مسائل شهري، کمبود منابع مالي و 
انساني مناسب، آلودگي هاي زيست محيطي و… گاه موجب مي شود 
که شهرسازان فراموش کنند که شهروندان در اين هياهوي زندگي، 

آلودگي، خستگي و روزمرگي، نياز به آرامش  دارند.

مدير کل راه و شهرسازي استان مرکزي خبرداد:
تکميل محور ازنا- شازند با۷۴ ميليارد 

تومان اعتبار
اراک – خبرنگار رسالت :

مدير کل راه و شهرسازي استان مرکزي گفت: جهت  تكميل  
محورازنا - شازند  قراردادي به مبلغ حدود 74 ميليارد تومان 
نقل کشور  و  زيربناهاي حمل  توسعه  و  توسط شرکت ساخت 
ملي  از محل طرحهاي  که  مي باشد  مناقصه  فرايند  مرحله  در 

تامين اعتبار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي 
بازديد از محور ازنا - شازند توسط نماينده مردم شريف شازند 
و  شهرسازي  و  راه  کل  مدير  و  فرماندار   ، مرکزي  استاندار   ،
ساير مسئولين صورت پذيرفت.مديرکل راه و شهرسازي استان 
مرکزي در حاشيه اين بازديد گفت : طول کل اين  محور در 
استان مرکزي 39 کيلومتر مي باشد که 13 کيلومتر قطعه اول 
با  تومان  ميليون  دويست  و  ميليارد   6 مبلغ  به  قراردادي  طي 
مترمكعب  هزار   180 تاکنون  که  اجراست  حال  در  پيمانكار 
گرفته  صورت  انفجار  مرحله   5 با  سنگي  خاکبرداري  عمليات 
.همچنين 40 هزار مترمكعب خاکريزي و 44 دستگاه ابنيه فني 
در مراحل مختلف اجرايي مي باشد.شايان ذکر است به منظور 
تكميل کل محور قراردادي به مبلغ حدود 74 ميليارد تومان 
نقل کشور  و  زيربناهاي حمل  توسعه  و  توسط شرکت ساخت 
ملي  از محل طرحهاي  که  مي باشد  مناقصه  فرايند  مرحله  در 

تامين اعتبار خواهد شد.

فرماندار بناب:
سياست دولت حمايت از 

سازمان هاي مردم  نهاد است
بناب- خبرنگاررسالت:

هاي  سازمان  از  حمايت  دولت  سياست  گفت:  بناب  فرماندار   
و  توسعه  بوده و تاش مي کند در جهت تشكيل،  نهاد  مردم 

حمايت مالي اين سازمان ها قدم بردارد.
بر اساس اين گزارش، امين رفيعي در جلسه ستاد ساماندهي 
امور جوانان شهرستان بناب با محوريت ايجاد و توسعه سازمان 
و  اهداف  پيشبرد  براي  ها  اين سازمان  نقش  نهاد،  مردم  هاي 
برنامه هاي فرهنگي در سطح جامعه به ويژه براي جوانان را مهم 
دانست و خواستار همكاري، تعامل و فعاليت بيشتر سازمان هاي 
مردم نهاد در اين راستا شد.وي با اشاره به سابقه طواني فعاليت 
سازمان هاي مردم نهاد در کشور گفت: هيئت هاي مذهبي نيز 
اين هيئت ها  نهاد هستند و همچنان  جزء سازمان هاي مردم 
استقال خود را حفظ کرده، به دولت وابسته نيستند و منشأ 
کارهاي فرهنگي، ديني و مذهبي بوده اند.نماينده عالي دولت در 
شهرستان بناب سپس با اعام اينكه تبديل شدن جمعيت جوان 
جامعه به ميانسالي معضل بزرگي براي آينده اين کشور است؛ 
افزود: مسئوان و مردم تغيير ترکيب سني جوان به ميانسالي 

در کشور را بايد يک زنگ خطر تلقي کنند.
فرماندار بناب تأکيد کرد: بايد فضا را باز کنيم و زمينه را براي 

حضور و فعاليت جوانان مهيا کنيم.

مسئول انجمن پيشگامان سامت منطقه 18:
آموزش ماساژ قلبي براي احياء قلب 

بايد عمومي شود
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

مسئول انجمن پيشگامان سامت منطقه 18 تهران گفت: براي 
احياء  قلبي  ماساژ  آموزش  بايد  ناگهاني  مرگهاي  از  جلوگيري 

قلب عمومي شود.
به گزارش " پايگاه خبري مياد رسالت" محمد عمراني  با بيان 
اينكه نيمي از مرگ و ميرهاي ايست قلبي پيش از مراجعه به 
مراکز درماني است، گفت: اگر ماساژ قلبي بموقع انجام شود احياء 
قلب صورت مي گيرد.وي با بيان اين نكته که در ايست قلبي 
اگر بموقع ماساژ صورت نگيرد، مغز انسان به عنوان نخستين 
عضو مهم در معرض خطر قرار مي گيرد،افزود: در سكته قلبي 
يک رگ قلب بسته مي شود و عضله تحريک پذير سبب ايجاد 
مي  صورت  قلبي  ايست  نتيجه  در  و  قلب  ضربان  در  اختال 
گيرد.عمراني توضيح داد که مغز در مدت زمان بسيار کم که 
ايست قلبي صورت مي گيرد و خون به آن نرسد دچاراشكال 
تواند  مي  قلبي  ماساژ  انجام  اندک  زمان  اين  در  که  شود  مي 

شخص را نجات بدهد.
مسئول انجمن پيشگامان سامت منطقه 18 تهران مهمترين 
عائم بيماري قلبي را درد شديد قفسه سينه عنوان کرد و ادامه 
داد: دادن آسپرين به فرد بيمار با عائم درد شديد قفسه سينه 

اولين درمان دارويي است.

كسب دو مقام ورزشي منطقه اي 
توسط دانشجويان پزشکي نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مسئول اداره تربيت بدني دانشكده علوم پزشكي نيشابور گفت: 
دانشجويان خانم اين دانشكده در مسابقات ورزش هاي همگاني 
دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي منطقه شمال شرق کشور 
توانستند يک مقام اول و دو مقام چهارم را از آن خود کنند.مجيد 
فرح نيا افزود: اولين دوره مسابقات مذکور با شرکت هشت دانشگاه 
و دانشكده علوم پزشكي مشهد، سبزوار، گناباد، نيشابور، بيرجند، 
تربت حيدريه، تربت جام و وارستگان در چهار رشته طناب زني، 
فوتبال دستي، دارت و فريزبي به ميزباني دانشگاه علوم پزشكي 

تربت حيدريه برگزار شد.
علوم  دانشكده  تيم  مسابقات  از  دوره  اين  در  داشت:  اظهار  وي 
پزشكي نيشابور با کسب يک مقام اول در رشته پرتاب فريزبي و 
دو مقام چهارم در رشته هاي پرتاب دارت و پرتاب فريزبي به کار 

خود پايان داد.
فرح نيا اضافه کرد: فهيمه ابراهيمي دانشجوي رشته صنايع غذايي، 

در رشته پرتاب فريزبي، مقام اّول اين مسابقات را کسب کرد.

مديركل راه وشهرسازي چهارمحال وبختياري از پيشرفت 
63 درصدي پروژه هاي حوزه راه استان خبر داد 

شهرکرد- خبرنگاررسالت:
  داريوش حسيني  با اشاره به اينكه چهارمحال وبختياري در مسير کريدور جنوب به مرکز و 
غرب به مرکز واقع شده است، گفت: با افزايش تردد در محورهاي استان، اجراي طرح هاي ملي 
و استاني مانند احداث محورهاي چهارخطه، احداث باند دوم، حذف و اصاح نقاط حادثه خيز 
و همچنين بهسازي و ارتقاي اين مناطق، ارتقاي کيفي محورهاي مواصاتي را در پي دارد. 
مديرکل راه و شهرسازي چهارمحال و بختياري با بيان اينكه پروژه هاي حوزه راه در استان 
پيشرفت فيزيكي در حدود 63 درصد دارند، افزود: احداث 75 کيلومتر بزرگراه در قالب 10 
پروژه، احداث 70 کيلومتر راه اصلي در قالب 6 پروژه، بهسازي آسفالت و احداث 222 کيلومتر 
راه روستايي در قالب 40 پروژه و احداث و تكميل پنج تقاطع غير همسطح در مسيرهاي 
پرتردد استان از جمله پروژه هاي در دست اقدام در جهت توسعه محورهاي مواصاتي است. 
وي با اشاره به اينكه ارزش قراردادهاي حوزه راه در استان نزديک به 2 هزار و 466 ميليارد 
ريال است، ادامه داد: اين پروژه ها براي تكميل اعتباري نزديک به 4 هزار و 472 ميليارد ريال 
نياز دارند. حسيني اضافه کرد: پيگيري جدي در خصوص تخصيص اعتبار در جهت تكميل 

پروژه هاي حوزه راه استان در دست اقدام است.

 برگزاري جلسه ديدار عمومي مسئولين
 با مردم در شهرستان خرم دره

خرم دره -خبرنگاررسالت:
جلسه ماقات مردمي، با محمدي فرماندار خرم دره و ديگر مسئولين شهرستان 
با مردم مطابق روز هاي يک شنبه در محل دفتر فرماندار خرم دره برگزارشد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خرم دره: درراستاي رسيدگي به مشكات 
مردمي مناطق شهري وروستايي ،ديدار عمومي اين هفته با حضور فرماندار ، 
معاون فرماندار و ديگر نمايندگان و روساي ادارات بهزيستي، کميته امدادامام)ره( 
و تعاون،کار و رفاه اجتماعي در محل فرمانداري اين شهرستان برگزارشد.دربرنامه 
ماقات عمومي اين هفته مردم بامسئولين ،تعداد 30نفر از شهروندان ساکن 
درشهر خرم دره و روستاهاي تابعه با مراجعه حضوري  به فرمانداري مسائل و 
مشكات خود را با محمدي فرماندارونماينده عالي دولت در شهرستان وساير 
مديران دستگاه هاي اجرايي و حمايتي شهرستان در ميان گذاشتند،در برنامه 
ديدار مردمي اين هفته درمحل فرمانداري که سه ساعت به طول انجاميد.محمدي 
فرماندارخرم دره ضمن بررسي درخواست هاونامه هاي مراجعه کنندگان دستورات 

ازم را به دستگاههاي ذيربط جهت پيگيري صادر نمودند.

 حمايت كاركنان نفت و گاز مسجدسليمان 
از فرزندان بي سرپرست

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره بهبود روابط کار و امور اجتماعي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
از حمايت مالي کارکنان اين شرکت از کودکان بي سرپرست خبر داد . به گزارش روابط 
عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ، عبدالصمد يراحي با اعام اين خبر 
افزود : در جهت کاهش آام و نيازمندي هاي کودکان بي سرپرست يا خود سرپرست و در 
جهت کاهش آسيب هاي اجتماعي ، تعداد 25 نفر از کودکان نيازمند زير پوشش حمايت 
مالي کارکنان اين شرکت قرار گرفتند . وي افزود :  اين اقدام با هماهنگي و همكاري اداره 
بهزيستي و موسسات نيكوکاري مردم نهاد صورت گرفت و طي آن همكاران خير و نيک 
انديش در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان هر کدام بسته به توانايي مالي خود 
پرداخت بخشي از هزينه هاي زندگي به اين افراد را بصورت پيوسته و هميشگي متقبل و 
متضمن شدند . يراحي ادامه داد : با توجه به استقبال شايسته و قابل تقدير همكاران از اين 
انسان دوستانه ليست و مشخصات 60 نفر از کودکان بي سرپست يا خود سرپرست آماده شده 
و مقرر گرديده به زودي اين ليست در ميان همكاران توزيع تا دامنه بيشتري از افراد نيازمند 

از حمايت هاي مالي همكاران خير و نيک انديش اين شرکت بهره مند شوند . 

با حمايت موسسه خيريه شجره طيبه؛
  تيم رباتيک دانشگاه آزاد  اصفهان)خوراسگان( 
 نايب قهرمان مسابقات آسيا و اقيانوسيه ۲۰1۸ شد

اصفهان-خبرنگاررسالت: 
در آيين تجليل از اعضاي تيم رباتيک دانشگاه 
آزاد اسامي واحد اصفهان )خوراسگان( و ياور 
خواهان برتر موسسه خيريه شجره طيبه که با 
حضور مدير عامل موسسه و مشاور وزير آموزش 
و پرورش و جمعي از مسئوان استان اصفهان 
برگزار شد ، سعيد شريفي سرپرست تيم رباتيک 
دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان )خوراسگان( 
با بيان اينكه مسابقات رباتيک آسيا و اقيانوسيه 
2018 با حضور بيش از 22 تيم از 12 تا 20 
آذر ماه در جزيره کيش برگزار شد، گفت : اين 
تيم با جذب 17 نفر از  دانشجويان نخبه و فعال 
دانشگاه با هدف تجربه آموزي به دانشجويان و 
پيشرفت علمي آنها در ليگ ربات هاي انسان نما 

سايز نوجوان شرکت کرد.
فني  بخش  در  تيم  اين  افزود:  ادامه  در   وي 
ربات هاي انسان نما توانست به مقام نايب قهرماني  
مسابقات دست يابد و همچنين  جام تيم شايسته 
تقدير اين مسابقات را از آن خود کند.سرپرست 

تيم رباتيک دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان 
)خوراسگان(در مورد مشكات مالي براي حضور 
در اين مسابقات گفت : چون اولين بار 17 نفر 
را جهت شرکت در مسابقات جذب کرده بوديم 
البته  با مشكات عديده اي مواجه شديم که 
حدود30 الي 40 درصد از هزينه مالي توسط 
دانشگاه آزاد اسامي واحد اصفهان )خوراسگان( 
و با تاش هاي دکتر آذين رئيس دانشگاه تامين 
مسابقات  در  براي شرکت  مبلغ  اين  ولي  شد 
شجره  خيريه  موسسه  با  اينكه  تا  نبود  کافي 

طيبه آشنا شديم.

فرماندار بناب:
بانک توسعه تعاون در صورت عدم همکاري در پرداخت تسهيات نسبت به جمع آوري شعبه خود اقدام كند

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان:
ضريب نفوذ گاز در بخش روستايي استان كردستان به ۹۴ درصد خواهد رسيد

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

بناب- خبرنگاررسالت:
 فرماندار بناب با انتقاد از عدم همكاري برخي بانک هاي عامل در 
پرداخت تسهيات توليدي بويژه از سوي بانک توسعه تعاون گفت: 
مسئوان بانک توسعه تعاون استان آذربايجان شرقي در صورت عدم 
انجام تعهدات خود ظرف يک هفته آتي نسبت به جمع آوري شعبه 
خود از شهرستان بناب اقدام نمايند.بر اساس اين گزارش، امين 

رفيعي در نشست کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان 
بناب با بيان اينكه قوانين دست و پاگير داخلي همزمان با تحريم ها 
کمرتوليدکننده را شكسته است؛ افزود: قوانين دست و پاگير نبايد 
براي توليدکنندگان ايجاد مشكل کند.وي تأکيد کرد: توليدکنندگان 
امروز در خط مقدم جبهه جنگ تاش مي کنند و شايسته نيست با 
قوانين دست و پاگير براي آن ها موانع ايجاد کنيم.نماينده عالي دولت 

در شهرستان بناب تصريح کرد: در صورت مشاهده هرگونه کوتاهي 
از سوي مسئوان ادارات و کارشناسان آن ها در عدم همكاري با 
توليدکنندگان برخورد قانوني با آن ها صورت خواهد گرفت.رفيعي 
همچنين با اشاره به اينكه تمام مصوبات کارگروه به عنوان قانون 
هستند و قابليت اجرايي دارند؛ اذعان کرد: تمامي دستگاه هاي 

شهرستان و کارشناسان موظف به همكاري هستند.

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان کردستان بابيان اينكه ضريب نفوذ 
گاز در بخش روستايي در استان کردستان تا پايان برنامه ششم 
توسعه اقتصادي کشور به 94 درصد خواهد رسيد گفت: ضريب 
نفوذپذيري گاز در بخش روستايي اکنون به 85 درصد رسيده است، 
وتعداد روستاهاي گازدار استان تا پايان سال جاري به 1200 روستا 

افزايش خواهد يافت و ضريب نفوذ گاز طبيعي در بخش روستايي 
به 90 درصد ارتقاء خواهد يافت. به گزارش روابط عمومي شرکت 
گاز استان کردستان، مهندس احمد فعله گري با اشاره به اينكه 
هم اکنون 96 روستا نيز عمليات گازرساني در آن ادامه دارد، افزود: 
کل خانوار روستايي استان 133 هزار و 359 خانوار که از اين ميزان 
تعداد خانوار گازدار روستايي تا پايان آبان ماه سال جاري 114 

هزار و 113 خانوار مي باشد که تا پايان سال اين ضريب با افزايش 
روبه رو خواهد بود.وي اجراي پروژه هاي زيربنايي با هدف تقويت 
سيستم هاي گازرساني استان در راستاي تامين ايمني و استمرار گاز 
طبيعي را از برنامه ها ي آينده اين شرکت دانست و اظهار داشت: به 
همين منظور ارتقاي تعداد روستاهاي گازدار استان به 1 هزار و 500 

مورد جزء پروژ ه هاي در دست بررسي و اجرا خواهد بود.

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

سازندگي در پي داشته باشد نه انتقادي که براي 
اميال شخصي و از روي غرض ورزي و زير پا نهادن 
آبروي شخص و بدنام کردن جامعه باشد. من به 
نوبه خودم با کار انتقادي موافق هستم حتي در 
مورد شخص خودم اما اگر اين کار ازروي تفكر 
و دلسوزي و پيشبرد اهداف جامعه باشد باعث 
رشد و ترقي و تعالي مردم مسئولين و جامعه 
به مشكات پيش  اشاره  با  مي شود.کشاورزيان 

آمده در خصوص حذف آگهي هاي دادگستري 
براي  راهكارهاي جديدي  دنبال  به  بايد  افزود: 
درآمدزايي سالم باشيم تا از اهداف اصلي خود که 
حرفه خبر و اطاع رساني است دور نشويد، من 
هم در اين راه از هيچ تاشي که در راه رسيدن 
به اهداف شما باشد کوتاهي نخواهم کرد.حسين 
کشاورزيان در خصوص سوال يكي از خبرنگاران 
در خصوص خأ هاي قانوني که در سامانه جامع 

وجود دارد و باعث شده که برخي افراد سودجو 
وبي تخصص در اين امر وارد شوند توضيح داد: 
من مجري قوانين هستم، هرچند که ممكن است 
قوانين مشكل داشته باشد اما بايد راهكاري براي 
اين موضوع پيدا کنيم و از مقامات مربوطه بخواهيم 
که يک بازنگري در برخي از بند هاي قانون  سامانه 
جامع داشته باشند تا بتوانيم از ورود افراد نابلد 

در اين حرفه خودداري کنيم.

استاندار سيستان و بلوچستان:
CNG ظرف دو هفته آينده اولين محموله گاز 

به منطقه سيستان مي رسد

مديرکل هواشناسي استان اردبيل:
پيامک هاي هواشناسي باعث افزايش محصوات 

كشاورزي در استان  اردبيل شد
اردبيل-خبرنگاررسالت:

مديرکل هواشناسي استان اردبيل گفت: محصوات 
توليدي کشاورزان استان اردبيل با ارائه پيامک هاي 
توصيه اي توسط هواشناسي در سال زراعي 96 و 
97 بيش از30 هزار تن افزايش يافت.علي دولتي 
مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هواشناسي 
استان اردبيل با 120 هزار نفر از کشاورزان استان 
اردبيل ارتباط دارد و پيش بيني هاي هواشناسي و 
توصيه هاي ازم را از طريق پيامک به اطاع آنها 
مي رساند.وي افزود: بر اساس اعام کارشناسان 
جهاد کشاورزي در سال زراعي پارسال اين اقدام 
هواشناسي استان باعث شد کشاورزان اردبيل 
بيش از 700 ميليارد ريال سود بيشتري کنند.

مديرکل هواشناسي استان اردبيل از فعاليت هشت 
ايستگاه پايش تكميلي و اصلي هواشناسي در 
استان خبر داد و بيان کرد: همچنين 2 ايستگاه 
تحقيقات هواشناسي کشاورزي در شهرهاي اردبيل 
و پارس آباد و چهار ايستگاه خودکار جاده اي 
در گردنه هاي استان فعال هستند.دولتي مهر 
اضافه کرد: 2 ايستگاه ديگر هواشناسي هم در 
فرودگاه هاي اردبيل و پارس آباد فعال بوده و 
ايستگاه هواشناسي فرودگاه اردبيل گواهينامه 
ايستگاه  از 50  بيش  داد:  ادامه  دارد.وي  ايزو 
باران سنجي نيز در روستاها تعبيه شده و ميزان 
بارندگي را به طور دقيق در نقاط مختلف استان 

اندازه گيري مي کنند.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي کردستان: 
 ميزان ورودي آب به سدهاي استان كردستان 6 برابر

افزايش داشته است
سنندج-خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت آب منطقه اي کردستان بابيان 
اينكه با بارندگي هاي موثر پاييزه ميزان ورودي 
آب به سدهاي استان در سال آبي جاري نسبت 
به سال گذشته در همين مدت بيش از 6 برابر 
افزايش داشته است گفت: ورودي آب در سال 
آبي گذشته در اين مقطع به سد هاي استان 19 
مترمكعب بر ثانيه بود که اين ميزان اکنون بر 
اثر بارندگي هاي موثر پاييزه به بيش از 6 برابر 
افزايش  ثانيه  بر  به 118 مترمكعب  و  رسيده 
يافته است. به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب منطقه اي کردستان، کامران خرم با اشاره 
به اينكه ميزان آب موجود در مخازن سد هاي 

استان در سال گذشته همين ايام هزار و 161 
امسال  ميزان  اين  که  بود  مترمكعب  ميليون 
هزار و 289 ميليون مترمكعب است افزود: سد 
گاوشان، پرآب ترين و بزرگترين سد استان است 
که ميزان آب موجود در مخزن اين سد 504 
آب  ميزان  اين  باشدو  مي  مترمكعب  ميليون 
معادل 91 درصد حجم کل مخزن اين سد را 
شامل مي شود.وي با بيان اينكه هم اکنون 12 
سد در استان در حال بهره برداري و 10 سد 
هم در دست اجراست، اظهار داشت: امروز به 
طور ميانگين 65 درصد حجم مخازن سدهاي 
در دست بهره برداري هم اکنون پر بوده که 

اين ميزان سال گذشته 51 درصد بود.

برگزاري دهمين جشنواره نخستين 
واژه آب با حضور ۴۰۰ دانش آموز

رشت-خبرنگاررسالت: 
دهمين جشنواره نخستين واژه آب با مشارکت شرکت هاي آب و 
فاضاب روستايي و شهري گيان با حضور 400 نفر از دانش آموزان 
مدرسه انقاب اسامي محله ساغري سازان رشت برگزار شدمديرعامل 
شرکت آب و فاضاب روستايي گيان در اين جشنواره با اشاره 

به اينكه ايران کشوري خشک و نيمه خشک است، گفت: بحث 
آب و بحران کم آبي بايد در سرفصل دروس دانش آموزان قرار 
گيردمحب علي رنج ور با تاکيد بر رعايت الگوي درست مصرف 
آب از سوي خانواده ها و ضرورت آموزش آن به کودکان، افزود: 
ترويج فرهنگ صرفه جويي در مصرف آب بايد با مشارکت همه 
دستگاه هاي ذيربط به طور مداوم انجام شودوي گفت: در اين 
راستا بايد با الگو قرار دادن طرح همياران پليس حوزه راهنمايي و 
رانندگي، در بحث مديريت مصرف آب نيز طرح حاميان آب را از 
مدارس آغاز و بيش از گذشته تقويت کرد. مديرعامل شرکت آب 

و فاضاب شهري گيان هم در سخناني با بيان اينكه بعد از هوا، 
آب دومين نياز حياتي انسان است، گفت: آب هديه اي از سوي 
خداوند و به عنوان امانت در دستان ماست که بايد براي آيندگان 
حفظ شود. سيد محسن حسيني افزود: کودکان، بهره برداران آينده 
آب هستند که بايد الگوي درست مصرف و صرفه جويي در مصرف 
آب به آنان آموزش داده شود. بنابر اين گزارش؛ در دهمين جشنواره 
نخستين واژه آب، معاون امور عمراني استانداري، مديرکل آموزش 
و پرورش، معاونين شرکت هاي آب و فاضاب روستايي و شهري 

گيان و اعضاي شوراي شهر رشت حضور داشتند.

5

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان 
در حاشيه بازديد از جايگاه گاز CNG شهرستان 
زابل به خبرنگاران گفت: ظرف دو هفته آينده 
اولين محموله گازCNG به منطقه سيستان 

مي رسد.
پروژه اصلي گازرساني به زابل بر اساس برنامه 
زمانبندي انجام مي شود و در حال حاضر دو 
پيمانكار در مسير زابل به زاهدان در حال اجراي 
اين پروژه هستند و در بازه زماني حداکثر 24 
خواهد  بهره برداري  به  مهم  پروژه  اين  ماهه 

رسيد. استاندار گفت: به جهت اهميت موضوع 
و نياز مردم زابل؛ گازرساني از طريقCNG و 
با مخازن به سيستان انتقال مي شود.موهبتي 
ادامه داد: در حال حاضر براي 4 هزار مشترک 
 CNGدر زابل برنامه ريزي شده که از طريق
گاز رساني در فاز اول انجام خواهد شد.استاندار 
گفت: پروژه مهم و اصلي گازرساني به زابل امسال 
آغاز شده و ظرف دو سال آينده به بهره برداري 
خواهد رسيد.به طور قطع با زياده خواهان برخورد 
کرده و پشتيبان مردم مستحق و نيازمند هستيم 
احمدعلي موهبتي در شوراي آب، کشاورزي و 
منابع طبيعي استان که در استانداري با حضور 
احمد علي کيخا رئيس کميسيون کشاورزي 
آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسامي 
برگزار شد بيان داشت: ما به دنبال راهكارهاي 
جديد براي حل مشكات مردم استان هستيم 
و به طور قطع و يقين با زياده خواهان برخورد 
مي کنيم و مردم مستحق را کمک و پشتيباني 

مي نماييم.



»

موگريني: 
 براي رسيدگي
 به برنامه موشکي ايران 
بايد برجام را حفظ کرد
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از سياست هاي  اتريش ضمن حمايت  اعظم  صدر 
سختگيرانه خود در قبال مهاجران همچنين گفت 
که اروپا دوران سخت و پر چالشي را مي گذراند.به 
گزارش تسنيم ،سباستين کورس، صدر اعظم اتريش 
در مصاحبه با هفته نامه اشترن، خواستار خوش بيني 
بيشتر در بين سياستمداران اروپايي به يکديگر شده و 
در اين راستا به همتايان اروپايي خود انتقاد وارد کرد.

 وي در اين باره گفت که من اين چالش را دست کم 
نمي گيرم و آن بعضي وقت ها بسيار جدي است. 
به خصوص اروپا در مسئله مهاجرت در سال 2015 
در مسير غلطي قرار گرفت.کورس که کشورش در 
حال حاضر رياست دوره اي اتحاديه اروپا را بر عهده 
دارد در بخش ديگري از مصاحبه با هفته نامه اشترن 
تصريح کرد که اروپا در حال حاضر يک دوران سخت 
و چالشي را مي گذراند، اما من فکر مي کنم که نياز به 
خوش بيني بيشتري است. در حال حاضر سياستمداران 
زيادي وجود دارند که هر روز سناريوهاي تضعيف 

 اتحاديه در دنيا را شدت مي بخشند و حداقل يک بار 
در ماه ادعا مي کنند که پايان قطعي اتحاديه اروپا 
فرا رسيده است.کورس که حدود يک سال است به 
مقام صدر اعظمي اتريش نائل آمده است همچنين 
غلبه  موجود  هاي  بر سختي  اروپا  که  کرد  تصريح 
خواهد کرد. ما مي توانيم جريان هاي مهاجرتي را 
مديريت کنيم، بر بحران برگزيت فائق آييم و اروپا را 
در مسيري قرار دهيم که دوباره قدرتمند شود اگر 

همه خواهان آن باشند.

کورس: 
اروپا دوران پرچالشي را مي گذراند

وزير امور خارجه ايران در صفحه توئيترش 
از کشورهاي غربي خواست به جاي ديکته 
کردن راهکارها درباره سوريه ، راه حل هاي 
فارس،  گزارش  کنند.به  تسهيل  را  سياسي 
از خودش در کنار  انتشار عکسي  با  ظريف 
همتايانش از روسيه و ترکيه نوشت:در ژنو 
کميته  ]تشکيل[  مسئله  بردن  پيش  براي 
قانون اساسي جهت حل و فصل بحران سوريه 
در کنار همتايان روس و ترکيه اي بودم. ما 

هميشه روي يک راهکار سياسي تحت رهبري 
و مالکيت سوري ها اصرار مي ورزيديم. غرب 
منتهي  بپذيرد،  را  اين  شده  مجبور  اکنون 
را  آنها  ]امور[  کردن  ديکته  جاي  به  بايد 

تسهيل کند.
توئيت ظريف اندکي بعد از آن منتشر شد که 
وزراي خارجه ايران، روسيه، ترکيه و دي ميستورا 
در ژنو توافق کردند که براي تشکيل اولين 
نشست کميته قانون اساسي سوريه اوايل سال 
آينده ميادي )2019( در ژنو تاش کنند.
محمدجواد ظريف، سرگئي اوروف و مولود 
چاووش اوغلو وزراي خارجه ايران، روسيه و 
ترکيه به همراه استفان دي ميستورا نماينده 
ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور سوريه روز 
)سه شنبه( 27 آذر ماه )1۸ دسامبر 201۸( 
بعد از پايان نشست ژنو درباره کميته قانون 

اساسي سوريه بيانيه اي صادر کردند.

ظريف: 
غرب راهکار سياسي تحت رهبري سوري ها را پذيرفته است

عراقچي: 
اروپا براي صيانت از برجام گام هاي عملياتي بردارد

با  ايران در ديدار  معاون سياسي وزير خارجه 
مقامات فناندي حمايت سياسي اروپا از برجام 
را ارزشمند خواند ولي کافي ندانست و گفت: 
کشورهاي اروپايي بايد براي صيانت از برجام 
گام هاي عملياتي بردارند.به گزارش  فارس، سيد 
عباس عراقچي معاون سياسي وزارت امور خارجه 
ايران که براي ديدار دوجانبه در فناند به سر 
 مي برد، روز )سه شنبه( با »ماتي آنتونن« قائم مقام 
امور خارجه، خانم »آنه سيپي راينن«  وزارت 
معاون امور سياسي وزارت امور خارجه و »پرتي 
سالواينن« معاون کميته امور خارجي پارلمان 
و رئيس گروه دوستي پارلماني فناند و ايران 
ديدار و گفت وگو کرد.در اين ديدارها در خصوص 
آخرين تحوات برجام، منطقه و همکاري هاي 

دوجانبه بحث و تبادل نظر به عمل آمد. 
مقامات فناندي در اين ديدارها با تاکيد بر حمايت 
کامل کشور متبوع خود از برجام به عنوان يک 
دستاورد بزرگ سياسي، ديپلماتيک، چندجانبه 
و امنيتي اعام کردند که دولت فناند مصمم 
به توسعه همکاري ها با ايران است و شرکت هاي 

فناندي کماکان عاقمند به حضور در بازارهاي 
ايران و توسعه همکاري هاي خود در ايران هستند، 
از سوي  مناسب  ايجاد شرايط  انتظار  در  ولي 
اتحاديه اروپايي مي باشند.آنها عنوان کردند که 
دولت فناند در تاش است تسهياتي را براي 

شرکت هاي کوچک و متوسط فراهم کند.عراقچي 
نيز در اين ماقات ها با اشاره به اهميت برجام در 
رهگذر توسعه و گسترش همکاري ها و مبادات با 
کشورها از جمله فناند، اظهار داشت: سرنوشت 
برجام که يک دستاورد بزرگ ديپلماسي و امنيتي 

است در نتيجه خروج دولت آمريکا با چالش و 
خطر جدي روبه رو شده، دولت آمريکا با اين 
اقدام نه تنها برجام، بلکه استقال و حاکميت 
کشورها و تاش هاي جهاني ناظر بر عدم اشاعه 
را تضعيف مي کند.وي ضمن قابل تقدير خواندن 
حمايت هاي سياسي اتحاديه اروپا، اعام کرد: 
حمايت سياسي اروپا ارزشمند است، ولي کافي 
نيست. کشورهاي اروپايي بايد براي صيانت از برجام 
گام هاي عملياتي بردارند.عراقچي افزود: سياست 
تحريم سياستي شکست خورده است. ايران سال ها 
با تحريم زندگي کرده و حتي در شرايط تحريم 
به پيشرفت هاي قابل توجهي دست يافته است. 
زبان احترام بايد جانشين زبان تحريم و تهديد 
شود.وي در ادامه ضمن استقبال از اراده سياسي 
دولت فناند براي تداوم و توسعه همکاري هاي 
همه جانبه با کشورمان، ابراز اميدواري کرد در 
راستاي دستيابي به سازوکارها و راه حل هاي 
مناسب براي حضور و فعاليت شرکت هاي فناندي 
مخصوصا شرکت هاي متوسط و کوچک در ايران 

تاش  هاي بيشتري صورت گيرد.

مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با بيان اينکه توافق هسته اي برجام کانال هايي 
براي تعامل با ايران باز کرده گفت که بدون اين توافق مذاکره با تهران در مسائل ديگر 
دشوار مي شود.به گزارش فارس،فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
روز سه شنبه ضمن تأکيد بر تعهد اين اتحاديه به پايبندي به برجام گفت که بروکسل 
مي خواهد به برنامه موشکي ايران نيز رسيدگي شود. موگريني گفت: ما در جايگاه اتحاديه 
اروپا قطعاً مي خواهيم به مسئله موشک هاي بالستيک ايران رسيدگي کنيم. مي خواهيم 
به مسئله اشاعه تسليحاتي در منطقه هم رسيدگي کنيم. براي انجام اين کار، ازم است 
که توافق هسته اي )برجام( حفظ شود.کشورهاي اروپايي بعد از خروج آمريکا از توافق 
هسته اي برجام وعده داده اند با تضمين منافع اقتصادي ايران، اين توافق را حفظ کنند. اين 
کشورها، علي رغم ايستادگي هاي لفظي و سياسي در برابر اقدام آمريکا تا کنون موفقيتي 

در اقدامات عملي وعده داده شده براي حفظ اين توافق کسب نکرده اند.اتحاديه اروپا 
همچنين علي رغم مخالفت با تصميم آمريکا در زمينه برجام با ساير ادعاهاي اين کشور 
در زمينه  فعاليت هاي موشکي و منطقه اي ايران همسو شده است. جمهوري اسامي 
ايران همواره تأکيد کرده قدرت موشکي اين کشور يک قدرت دفاعي بازدارنده است و 
تهران براي افزايش قابليت هاي آن از هيچ تاشي فروگذار نخواهد کرد.تهران همچنين 
اعام  کرده بر سر اين موشک ها مذاکره نخواهد کرد و همانند ساير کشورها امنيت و 
اقتدار دفاعي  خود را به گفت وگو، آن هم با دشمن گره نخواهد زد. مسئول سياست 
خارجي اتحاديه اروپا در ادامه به اين موضوع که مي توان توافق هسته اي برجام را بستر 
تعامل با ايران در موضوعات مختلف قرار داد، اشاره کرد. او از پيشرفت در مذاکرات 

يمن به عنوان يکي از نتايج مثبت برجام نام برد.

سند خودرو سواري سايپا مدل 1396 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور M13/5983260 و شماره شاسي 
NAS411100H055296 و شماره پاك 49-845ج59 به نام مهناز جاويد دولت آباد فرزند نورعلي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد هاچ بك سيستم سايپا تيپ 111SE مدل 1396 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
M135842572 و شماره شاسي NAS431100H5712276 و شماره پاك ايران 91-326ق85 به نام خديجه 

آذري خياوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مادر خودرو سواري پرايد مدل 1383 به شماره انتظامي 69-566ق17 و شماره موتور 00953367 و شماره 

شاسي S1412283335455 به مالكيت نعيمه عسگري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پرايد سواري صبا GTXI مدل 1383 به شماره پاك ايران 72-429ط12 و شماره موتور 00903974 

و شماره شاسي S1412283299190 به نام اينجانب مجيد حيدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAR03FE5JJ623386 179 و شماره شاسيB0015553 برگ سبز و كارت خودرو 207 پژو مدل 1397 به شماره موتور
و شماره پاك ايران 38- 513ن67 به مالكيت مريم بيرامي كد ملي 4890011293 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 S1412286667605 اصل سند، سند كمپاني وبرگ سبز سواري پرايد مدل 1386 به شماره پاك 89-183د39 و شماره شاسي

و شماره موتور 2245707 متعلق به سارا غامي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهي فقدان - سند قايق صيادي به شماره 1/2972  امام خميني)ره( و شماره پروانه 23035 م تاريخ ثبت 1377/8/30 
به طول 6/70 متر و عمق 0/90 و عرض 2/65 متر موتور ياماها به شماره 353995 به قدرت 48 اسب بخار جنس 
بدنه فايبرگاس متعلق به فاضل نصاري به شماره ملي 5270062089 فرزند اسمعيل متولد 1371/11/7 صادره از 

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

نشاني دانشگاه آزاد واحد زاهدان ميدان دكتر حسابي ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت جك مدل 94 رنگ سفيد ش ش ايران 75-141س68 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز )برگ اعام وضعيت( و برگ كمپاني خودرو سواري پژو 206 به شماره انتظامي 55-268ل33 و شماره موتور 

13389013926 و شماره شاسي NAAP41FDXBJ291438 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ اعام وضعيت )برگ سبز( و سند كمپاني خودرو سواري سمند مدل 1387 به رنگ سفيد صدفي و شماره موتور 
12487077775 و شماره شاسي NAACC1CF68F403944 و شماره انتظامي 15-329ق42 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ 405 )جي ال ايكس آي 8/1( به رنگ عنابي متاليك مدل 1381 و شماره 
موتور 22568125228 و شماره شاسي 0081022952 و شماره پاك انتظامي ايران 34-759ص88 و به نام مالك 

سليمان عليپور لفطيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( كاميون كمپرسي آميكو مدل 1387 به شماره انتظامي 27-153ع29 و شماره شاسي 
NA2F3LLD68A000703 و شماره موتور 1508E096786 به نام محمدفهيم عيسي زاده مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3470
اصل پروانه بهره برداري فيزيوتراپي امين به شماره: 1622/2439/20/ف به تاريخ 93/10/16 و اصل پروانه مسئول 
فني فيزيوتراپي امين به شماره 665/2439/20/ف/ت به تاريخ 93/10/16 مربوط به شهر اصفهان به نام محسن 

رضايي ادرياني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب رحيم فرجي فرزند حسين مالك خودرو سمند ايكس 7 مدل 1384 به شماره انتظامي 61-385م28 و 
شماره شاسي 14521091 و شماره موتور 12484089120 به علت فقدان اسناد فروش )برگ كمپاني( تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAC91CC69F174868 اينجانب قاسمعلي قاسم زادگان مالك خودرو سمند به شماره انتظامي 17-158د99 و شماره شاسي
و شماره موتور 12487187816 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 3471
برگ سبز سواري پرايد 132 مدل 1388 به شماره موتور 2964112 و شماره شاسي S1422288079474 و شماره 

پاك 89-419د42 متعلق به سيدعبداه حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك خودرويي اعم از شناسنامه مالكيت، برگ سبز و سند و فاكتور فروش كمپاني و كارت شناسايي خودرو 
سواري پيكان به رنگ سفيد مدل 1383 و شماره انتظامي 264ب94- ايران 98 و شماره موتور 11283073416 
و شماره شاسي 83448148 به نام اينجانب نصرت اله رمضاني فرزند حسن بگ به شماره شناسنامه 2 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني يك دستگاه نيمه يدك كفي عمومي ماموت تيپ كا اس 22/5 مدل 1383 به رنگ سفيد روغني و شماره 
شاسي 83026658K471 و شماره پاك 59-325ع11 به نام شهرام بي باك مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
دفترچه ثبت ساعت پليس راه به شماره 10660 به نام اينجانب حميدرضا طهماسبي فرزند موسي رضا به ش ش 4242 
صادره از ماير متولد 1351 و به شماره انتظامي ايران 22-428ع11 پژو 405 كرايه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كارخانه و برگ سبز سواري پژو 405 مدل 1394 به شماره انتظامي 25-843ج12 و شماره موتور 
124K0758626 و شماره شاسي NAAM01CE9FR230549 به نام محمد حنفر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت ماشين سواري پرايد تيپ جي  تي ايكس آي مدل 1387 به شماره موتور 2408435 و شماره شاسي 
S1412287753358 به رنگ سفيد روغني به نام سجاد قمري و شماره پاك ايران 38-799ط44 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري پژو تيپ 405 جي ال به رنگ مشكي روغني مدل 1374 و شماره موتور 
2417303190 و شماره شاسي 73015818 و شماره پاك ايران 68-711م74 به نام نصرت اله خدابخشي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري هاچ بك سيستم سايپا تيپ 111SX مدل 1391 به رنگ آبي سير متاليك و شماره موتور 4718802 
و شماره شاسي S5430091719815 و شماره پاك ايران 10-969ط94 و شماره ملي 0018279342 به نام مهسا 

كريمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز خودرو سواري سيستم پيكان تيپ 1600 مدل 1379 به شماره انتظامي 27-381ج37 و شماره موتور 
91127901339 و شماره شاسي 0079505100 به نام خالق شريفيان فرزند خضر مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 3476
اصل گواهينامه پايان تحصيات دوره متوسط )شاخه نظري رشته علوم تجربي( به شماره 431-84/6/30 و همچنين 
اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي به شماره 439-1385/12/21 صادره از آموزش و پرورش فيروزكوه اينجانب 
شراره وطني فرزند سيروس به شماره شناسنامه 797 صادره از حوزه 2 دماوند )سابق( و حوزه مركزي فيروزكوه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به اداره آموزش و پرورش شهرستان 

فيروزكوه به نشاني فيروزكوه - ميدان معلم - خيابان شهيد ماجعفري قسمت امتحانات ارسال نمايند.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو سواري پژو پارس مدل 1384 به شماره انتظامي 27-734ج71 و شماره 
شاسي 11301946 و شماره موتور 12684001548 به نام عادل رسولي شرانلو مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 3478
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و كارت شناسايي سواري پژو 206 به شماره انتظامي 644ق37- ايران 82 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
برگ سبز و سند كمپاني ماشين سواري دوو سي يلو به رنگ سبز اطلسي معمولي مدل 1379 و شماره موتور 775392 
و شماره شاسي IR78165011811 و شماره پاك ايران 28-261د29 و شماره ملي 3978373122 به نام زهرا 

اسكندري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

اينجانب سيدسعداله جاليان مالك سواري هاچ بك پژو TU5 206 به شماره موتور 163B0242369 و شماره شاسي 
NAAP13FE1GJ857036 و شماره پاك ايران 361ب35- ايران 72 به علت فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت 
المثني سند خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است 

پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAP03EE7HJ054236 165 و شماره شاسيA0088960 اينجانب سهيل رضايي مالك سواري پژو 206 به شماره موتور
و شماره پاك 644ق37- ايران 82 به علت فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور را 
نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي ساري 
واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عادل رسولي شرانلو مالك پژو پارس به شماره انتظامي 27-734ج71 و شماره شاسي 11301946 و شماره 
موتور 12684001548 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو 
واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 3477
برگ سبز خودرو سواري پيكان تيپ 1600 مدل 1373 به شماره پاك 35-799ل46 و شماره موتور 01127307124 

و شماره شاسي 73435562 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو تيپ 206 آريان به رنگ نقره اي متاليك مدل 1385 و شماره موتور FX7M2785836 و 
شماره شاسي 18902728 و پاك 23-861ص46 به نام اعظم اميدواري ش ش 540 گلپايگان مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني و كارت موتورسيكلت زمرد رنگ مشكي مدل 84 به شماره انتظامي 34752- ايران 
626 و شماره موتور 1204258 و شماره تنه 8400692 به نام حسين آميري فيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد 131SE مدل 1394 به شماره انتظامي 374ب73- ايران 28 و شماره موتور 5498736 و شماره 

شاسي NA6411100F1161746 به نام محمدكرم عبدالملكي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حسين ميرزايي بابايلو فرزند عزيزاله به شماره شناسنامه 32912 صادره از تهران در 
مقطع كارداني رشته الكترونيك صادره از واحد دانشگاهي اسامشهر با شماره 0911681 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد اسامشهر به نشاني اسامشهر، 

ميدان نماز، خيابان صياد شيرازي، دانشگاه آزاد اسامي واحد اسامشهر ارسال نماييد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1387 به شماره موتور 12487037521 و شماره شاسي 361743 و شماره 

انتظامي 69-966س55 به نام معصومه لكزائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 431100G5851716 كليه مدارك سواري پرايد 111 مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره موتور 5528302 و شماره شاسي

و شماره انتظامي 69-842ق26 به نام فاطمه نيك نژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و كارت سوخت خودرو ام وي ام X33 مدل 1396 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 12412 و شماره شاسي 6012432 

و شماره پاك 42-657س12 مربوط به محمدرضا بابازاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند فاكتور فروش خودرو سواري پژو 405 مدل 1383 به شماره پاك 156ج91- 
ايران 10 و شماره شاسي 83063859 و شماره موتور 12483140510 به نام شعيب مباركي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو 405 مدل 1392 به شماره پاك 121د49- ايران 95 و شماره 
شاسي 472469 و شماره موتور 124K0348491 به نام رحم  بي بي سندك زهي چاه شهي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح شكاري تك لول ته پر كوسه ساخت: روسيه به شماره ساح 09038717 به نام شهاب الدين زردكوهي 

به شماره شناسنامه 353 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح ساچمه زني تك لول مدل كوسه كاليبر 12 به شماره ساح E07949 و شماره سريال 2402572 ساخت 

روسيه به نام حسن لجعي فرزند عيدمحمد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 147H0000456 برگ سبز خودرو سواري سمند مدل 1391 به شماره انتظامي 875د55- ايران 85 و شماره موتور
و شماره شاسي NAACR1HS3CF513496 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري زانتيا سيتروئن مدل 1382 به شماره انتظامي 845ج14- 
ايران 65 و شماره موتور 02004688 و شماره شاسي S1512282108379 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد جي ال ايكس آي مدل 86 به شماره پاك انتظامي 984م85- ايران 14 و شماره شاسي 

S1412286097978 و شماره موتور 1966549 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 163B0179253 سند كمپاني اتومبيل سواري پژو 206 مدل 1394 به شماره انتظامي ايران 91-826ط24 و شماره موتور

و شماره شاسي NAAP41FE9FJ به نام علي نصرتي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب منصور خادمي مالك پژو 206 به شماره موتور FSS14787126 و شماره شاسي 83640445 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين عاالديني مالك پژو پارس به شماره موتور 12488190468 و شماره شاسي AE665289 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 BG135875 اينجانب اباذر راست گويان اصفهاني مالك وانت پيكان به شماره موتور 11489041938 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد فرخي مالك سمند به شماره موتور 12483132831 و شاره شاسي 83241608 به علت فقدان اسناد 
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب منيره مسلم آذر قلعه جوقي مالك پژو 405 به شماره موتور 12488092913 و شماره شاسي 9K964911 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 
جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري سپند پي كي مدل 83 رنگ زرشكي به شماره انتظامي 492ب89- ايران 23 و شماره موتور 
M13618034 و شماره شاسي 2024042 به نام حامد خدابخش درب  اصفهاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كاميون ولوو به شماره 4234023 به شماره انتظامي 45-955ع15 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 124K0077795 برگ سبز و اصل سند كمپاني خودرو سواري پژو 405 نقره اي متاليك مدل 1391 به شماره موتور
و شماره شاسي NAAM01CA2CR584637 و شماره پاك 63-932ي64 متعلق به صغري خشنود بهمن آبادي 
فرزند جوزعلي به كد ملي 2433048168 و ش شناسنامه 175 صادره از مرودشت مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

خبر

خبر

 سوئيس آماده راه اندازي کانال ويژه 
مالي با ايران است

روزنامه انگليسي فايننشال تايمز گزارش داده سوئيس در آستانه راه اندازي 
مکانيسمي است که هدف آن مجاز کردن فروش غذا، دارو و کااهاي پزشکي 
از طريق شرکت هاي اين کشور است.به گزارش تسنيم ،يک روزنامه انگليسي 
گزارش داده سوئيس در آستانه راه اندازي مکانيسمي است که هدف آن مجاز 
کردن فروش غذا، دارو و کااهاي پزشکي توسط شرکت هاي اين کشور با 
استفاده از يک کانال مستقل پرداختي است. فايننشال تايمز گزارش داده 
طرح برن براي تأمين کااهاي انساني با ايران در حالي است که کشورهاي 
اتحاديه اروپا گفته اند قصد دارند در هفته هاي آينده کانال ويژه اي براي 
تسهيل گسترده تر تجارت با ايران راه اندازي کنند. راه اندازي اين کانال يکي 
از وعده هايي است که کشورهاي اروپايي بعد از خروج آمريکا از برجام براي 
حفظ اين توافق به ايران داده اند.يک نماينده وزارت دارايي سوئيس به اين 
روزنامه گفت اين کشور آماده ايجاد اين کانال ويژه پرداخت در اسرع وقت 
است،اما نمي تواند درباره زمان راه اندازي آن موعدي ارائه دهد. اين منبع 
گفت: رايزني ها با مقام هاي آمريکايي، ايراني و شرکت هاي سوئيسي هنوز 
در جريان هستند.سوئيس از آن جهت که عضو اتحاديه اروپا نيست، بخش 
گسترده اي در داروسازي دارد و به سنت بي طرفي در مناقشات سياسي 
پايبند است از امتيازهاي ويژه اي براي ميزباني چنين ساختاري برخوردار 
است.  شرکت داروسازي هوفمان اروش گفت از رايزني ها بر سر راه اندازي 
يک کانال مالي براي مبادله کااهاي انساني با ايران برخوردار است، اما 
قادر به اظهارنظر بيشتر در اين باره نيست. اين شرکت گفت:حسب اطاع 

ما، هنوز هيچ طرح ملموسي ارائه نشده است.

 نگراني آمريکا از نفوذ فزاينده 
حزب اه در لبنان

يکي از مقام هاي وزارت خارجه آمريکا اعام کرد که کشورش اميدوار است 
دولت آتي لبنان با واشنگتن در تمامي زمينه هاي مورد اهتمام طرفين 
همکاري کند.به گزارش تسنيم به نقل از راي اليوم، يک مقام مسئول در 
وزارت خارجه آمريکا، روز گذشته طي اظهاراتي، نگراني کشورش را از نفوذ 
فزاينده جنبش حزب اه در لبنان اعام کرد.وي گفت:اميدواريم که دولت 
آتي لبنان کشوري باثبات، امن و پايبند به صلح را برقرار سازد، به نيازهاي 
ملت لبنان پاسخ دهد و با اياات متحده در تمامي زمينه هاي مورد اهتمام 
طرفين همکاري کند.با وجود گذشت بيش از پنج ماه از انتخابات پارلماني 
لبنان و مأمور شدن سعد الحريري به تشکيل دولت، اما هنوز کابينه اين 

کشور معرفي نشده است.

 روسيه: 
آمريکايي ها به موشک  هاي اس ۴۰۰ 
در ترکيه دسترسي نخواهند داشت

به گفته سخنگوي کرملين، روسيه اطمينان دارد که طرف ترکيه اي به تعهدات 
خويش درباره فاش نشدن مختصات و ويژگي هاي سامانه هاي موشکي اس۴00 پايبند 
 مانده و کارشناسان آمريکايي به اين سامانه دسترسي نخواهند داشت. به گزارش 
تسنيم؛ به نقل از اينترفکس،دميتري پسکوف سخنگوي دفتر رياست جمهوري 
روسيه اعام کرد، مقامات مسکو اطمينان دارند که ترکيه اجازه نخواهد داد 
کارشناسان آمريکايي به سامانه هاي موشکي اس۴00 روسي که به آنکارا تحويل 
داده مي شود،دسترسي پيدا کنند.وي گفت:طبق روال مرسوم،همکاري هاي نظامي 
- فني روسيه با ساير کشورها شامل تعهدات حقوقي محکمي در رابطه با عدم 
فاش شدن مختصات و اطاعات حساس مربوط به اين همکاري هاست و طرف 
ترکيه اي هم چنين تعهداتي را برعهده گرفته است.پسکوف بدين ترتيب اطاعات 
رسانه هاي گروهي آمريکايي درباره اينکه گويا ترکيه وعده داده کارشناسان فني 

آنها را با سيستم سامانه هاي اس۴00 روسي آشنا کند، تفسير کرد. 

 مادينوف: 
 اسرائيل قوانين بين المللي را نقض مي کند

و کودکان فلسطيني را به قتل مي رساند
هماهنگ کننده سازمان ملل در روند سازش خاورميانه تأکيد کرد که رژيم اسرائيل 
قوانين بين الملل را نقض مي کند و کودکان فلسطيني را به قتل مي رساند.به گزارش 
تسنيم،مادينوف هماهنگ کننده سازمان ملل در روند سازش خاورميانه در جريان 
 جلسه شوراي امنيت درباره اوضاع فلسطين گفت:اسرائيل قوانين بين المللي 
را نقض مي کند و کودکان فلسطيني را به قتل مي رساند و شهرک سازي را توسعه 
مي دهد.وي افزود:اسرائيل هيچ گونه اقدامي براي توقف شهرک سازي انجام نداده 
است که اين امر نقض قوانين بين المللي است.مادينوف گفت:اسرائيل ۴0 خانواده 
فلسطيني را براي احداث شهرک ها از محله سلوان در بخش شرقي قدس آواره 
کرده است. اسرائيل همچنين کودکان و نوجوانان فلسطيني را در جنوب نوار غزه 
به قتل رسانده است.وي تصريح کرد: دهها سرباز اشغالگر به شهر رام اه در کرانه 
باختري يورش برده و وارد خبرگزاري فلسطيني شده و شماري از فلسطيني ها 
را زخمي کردند.درهمين راستا، منصور العتيبي نماينده کويت در سازمان ملل 
نيز در سخنان خود در جلسه شوراي امنيت گفت: اسرائيل جنايات جنگي و 
جنايت عليه بشريت در حق فلسطيني ها مرتکب مي شود.وي بر لزوم اين نکته 
تأکيد کرد که شوراي امنيت در برابر جنايات رژيم اسرائيل در اراضي اشغالي 
ساکت ننشيند. العتيبي از رژيم اسرائيل به عنوان نيروي اشغالگر خواست تا همه 

فعاليت هاي شهرک سازي خود در اراضي اشغالي را متوقف کند.

نتانياهو: 
آمريکا با تحريم در حال جنگ با ايران است

نخست وزير رژيم صهيونيستي با اذعان به حمات هوايي اين رژيم در سوريه، 
آن را نبرد با ايران توصيف کرد و گفت هم زمان آمريکا نيز با ابزار تحريم در 
حال جنگ با ايران است.به گزارش فارس،بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم 
صهيونيستي  با انتقاد از توافق هسته اي با ايران، گفت: اکنون آمريکا با اعمال 
تحريم هاي اقتصادي در حال نبرد با ايران است.نتانياهو که در کنفرانس نشريه 
گلوبز در قدس اشغالي صحبت مي کرد، گفت:ايراني ها توافق فوق العاده اي از باراک 
اوباما رئيس جمهور آمريکا دريافت کردند. بعد از 10 سال، آن ها مي توانند به 
ميزاني نامحدود غني سازي کنند، آن هم در حالي که ميلياردها دار براي ساخت 
يک امپراطوري دريافت کرده اند.نخست وزير رژيم صهيونيستي ادامه داد:ارتش 
اسرائيل، تنها ارتش جهان است که در حال جنگ با ايراني هاست. ما در سوريه 
به نيروهاي ايراني حمله مي کنيم و اياات متحده هم با تحريم دارد اين کار را 
مي کند.وي در ادامه به ارتباط رژيم صهيونيستي با کشورهاي عربي پرداخت و 
گفت اين روابط روز به روز در حال گسترش است و کشورهاي عربي آن را به 
دستيابي به توافق سازش فلسطيني ها مشروط نکرده اند.نتانياهو گفت:ما خواهان 
صلح هستيم، اما فلسطيني ها از آن گريزان هستند. خبر خوب اينکه ما منتظر 

نمانده و عرب ها هم منتظر حل مسئله فلسطين نيستند.

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت تعاوني مسكن 

آموزش و پرورش ناحيه يك تبريز
تاريخ انتشار: 97/09/29

بدينوسيله به اطاع کليه اعضاي محترم شرکت تعاوني مسکن آموزش و 
پرورش ناحيه يک تبريز به شماره ثبت 9441 به شناسنامه ملي 10200153602   
مي رساند جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاوني ساعت 9 صبح تا 12 ظهر روز شنبه مورخه 97/10/15 در محل دفتر 
تعاوني مسکن واقع در باغميشه- خيابان شهريار- پرديس دوم- پاک 
3 برگزار خواهد شد لذا از تمامي اعضاي محترم دعوت مي شود در اين 

جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هيئت مديره
استماع گزارش بازرس

اتخاذ تصميم بيان مالي سال 96
تعيين خط مشي آتي شرکت

اتخاذ تصميم در خصوص پاداش پيشنهادي براي هيئت مديره و مديرعامل 
و بازرس

برگزاري انتخابات بازرس
تغييرات اعضا و سرمايه

سال  براي  مديره  هيات  پيشنهادي  بودجه  خصوص  در  تصميم  اتخاذ 
1397

تذکر: افرادي که قصد دارند براي حضور در مجمع وکيل خود را اعزام 
نمايند بايستي با در دست داشتن تاييديه هيئت مديره تعاوني و با حضور 
توأمان وکيل و موکل در دفتار تعاوني واقع در باغميشه- خيابان شهريار- 
پرديس دوم پاک سوم از ساعت 9 صبح لغايت 12 مورخه 97/10/01 لغايت 
 97/10/11 نسبت به دريافت وکالتنامه اقدام نمايند. ازم به توضيح است به 

وکالت نامه هاي غيررسمي ترتيب اثر داده نخواهد شد.
خ ش: 97/9/29

اطاعيه
به اطاع عموم مي رساند، شش دانگ مالکيت پاک ثبتي 6059 فرعي 
انتهاي نسيم  به آدرس تهران-منطقه 22- خيابان کوهک-  از 1 اصلي 
شانزدهم)بلوار علوم و فنون(-جنب دانشگاه امام حسن-پاک 29 متعلق 
به شرکت ترنيان سهم بوده و هر گونه تصميمي در خصوص پيش فروش 
يا واگذاري تمام يا بخشي از پاک ثبتي مذکور توسط اشخاص ثالث و 
انجام هر گونه معامله توسط اشخاص غير، فاقد وجاهت قانوني بوده و 

کاهبرداري محسوب مي گردد.
شرکت ترنيان سهم

آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومي 
فوق العاده

بدينوسيله از کليه شرکاء/سهامداران ايمن پمپ زنجان )سهامي خاص( به 
شماره ثبت 8972 و شناسه ملي 1046123564 دعوت به عمل مي آيد تا در 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت که در ساعت 10 مورخ 97/10/15 

در محل شرکت تشکيل مي شود، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوق العاده

1- تغيير آدرس شرکت
تاريخ انتشار: 97/9/29

خ ش: 97/9/29

هيئت مديره تعاوني مسکن آموزش و پرورش 
ناحيه يک تبريز

هيات مديره

قرض الحسنه، نگين بانکداري اسامي
سي و نهمين مرحله قرعه کشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز بانک ملي ايران برگزار 
و جوايز برندگان آن اهدا شد.در حال حاضر بيش از ۴0 ميليون حساب قرض الحسنه پس 
انداز در بانک ملي ايران وجود دارد که موجودي هر کدام از آنها از حداقل ممکن تا چند 
ميليارد تومان متفاوت است. مجموع اين منابع، چندين هزار ميليارد ريال را به صورت 
متمرکز در اختيار بانک قرار داده تا آن را با دقت هر چه تمام تر در مسير عام المنفعه و 
يا پرداخت تسهيات هزينه کند.گاه اين سوال مطرح مي شود که چرا عده اي بايد منابع 
مالي خود را بدون دريافت هيچ سودي، در اختيار يک بانک بگذارند؟ چگونه ممکن است 
در دنياي امروز، کسي از سود کاني که مي تواند با سپرده گذاري بلند مدت در نظام بانکي 
به دست بياورد چشم پوشي کرده و آن را رايگان در يک حساب قرض الحسنه ذخيره 
کند؟ بررسي وضعيت حساب هاي قرض الحسنه پس انداز نشان مي دهد که دارندگان 
اين حساب ها، عميقا به نحوه مصرف اين منابع در کار خير، اعتقاد دارند. اساسا تعداد و 
موجودي حساب هايي که در دوره هاي منتهي به برگزاري قرعه کشي جوايز افتتاح و يا 
تکميل مي شوند، قابل توجه نيست.ميزان منابع و ماندگاري موجودي اغلب حساب هاي 
قرض الحسنه پس انداز بانک ملي ايران به قدر کافي زياد است، به طوري که موجودي 
برخي حساب هاي افراد حقيقي نه تنها چندين ميليارد تومان است، بلکه طي سال هاي 

متمادي، اين رقم افزايش هم يافته است.

 انتخاب پژوهشگر بانک ملت 
به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکي

پژوهشگر بانک ملت به عنوان يکي از سه پژوهشگر برتر نظام بانکي کشور انتخاب شد.به گزارش 
روابط عمومي بانک  ملت، در مراسمي که به مناسبت هفته پژوهش و با حضور دکتر اکبر 
کميجاني، قائم مقام و دکتر محمد طالبي دبيرکل و اعضاي هيئت عامل بانک مرکزي، رئيس 
پژوهشکده پولي و بانکي، مديران و اعضاي هيئت مديره بانک ها برگزار شد، از دکتر احسان 
عابدي پژوهشگر اين بانک به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکي تجليل شد.در اين مراسم، دکتر 
احسان عابدي از بانک ملت، ميثم علي محمدي از بانک صادرات ايران و حسين محسني از 
بانک اقتصاد نوين به عنوان پژوهشگران برتر نظام بانکي مورد تجليل قرار گرفتند.در عين حال 
در مراسم يادشده، از چهار پژوهشگر منتخب بانک مرکزي، 11 پژوهشگر منتخب بانک ها، 
يک پژوهشگر منتخب پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، نويسنده يک مقاله و نويسنده 
يک کتاب در حوزه پول و بانک، با حضور مسووان ارشد پولي و بانکي کشور تجليل شد.اين 
گزارش حاکي است، علي رضا لگزايي عضو هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل، دکتر مسعود 
کيماسي رئيس اداره کل بازاريابي و دکتر عليرضا جالي رئيس مرکز تحقيقات و تحول 
استراتژيک بانک ملت در اين مراسم حضور داشتند.دکتر علي ديواندري، رئيس پژوهشکده 
پولي و بانکي و دکتر اکبر کميجاني قائم مقام بانک مرکزي در اين مراسم حول محور اهميت 

پژوهش و اقدامات انجام شده در اين زمينه، سخنراني کردند. 

چقازردي خبر داد:
فروش آرد در کشور با سامانه جديد بانک سپه ساماندهي شد

بانک سپه، فروش آرد در کشور  راه اندازي سامانه جديد  با  بانک سپه گفت:  مديرعامل 
ساماندهي شد.به گزارش پايگاه بانک سپه، محمدکاظم چقازردي، ضمن اعام خبر فوق، 
الکترونيک ملي  با تکيه بر تجارب موفق خود در راه اندازي سامانه هاي  افزود: بانک سپه 
براي شفاف سازي و ايجاد انضباط در فرآيند تأمين کااهاي استراتژيک کشور با همکاري 
وزارت جهاد کشاورزي سامانه جديد فروش آرد را راه اندازي کرد.وي ضمن اشاره به اجراي 
موفق فاز اول سامانه فروش آرد با همکاري وزارت جهاد کشاورزي و بانک سپه، تصريح 
کرد: بانک سپه براي کمک به تحقق دولت الکترونيک در کنار ساير دستگاه هاي ذي ربط 
اقدامات مؤثري انجام داده و سامانه هاي ملي نظير سامانه مهار و تنظيم آب هاي مرزي و 
سامانه جامع نهاده هاي دامي توسط کارشناسان و متخصصان اين بانک با همکاري وزارت 
خانه هاي مربوط و همسو با اهداف کان اقتصادي راه اندازي شده است.سيف معاون وزير 
جهاد کشاورزي ضمن قدرداني از عملکرد بانک از بانک سپه اظهار داشت: استفاده از سامانه 
جديد فروش آرد ساير مصارف کشور به کاهش تخلفات احتمالي، فراهم کردن زمينه توزيع 
عادانه آرد و همچنين رصد و کنترل فرآيند خريدوفروش اين محصول استراتژيک کمک 
قابل توجهي خواهد کرد.رئيس اداره کل بانکداري تجاري بانک سپه هم ضمن تأکيد بر 
همسويي بانک سپه باسياست هاي اقتصادي دولت، اظهار داشت: بانک سپه در راستاي ايفاء 
مسئوليت اجتماعي خود به دنبال فراهم کردن بسترهاي ازم براي دسترسي آسان تر مردم 

به خدمات بانک از طريق توليد و توسعه سامانه هاي مشتري محور است.



»

دادستان تهران مطرح کرد:
 رد مال 

 1100ميليارد توماني 
باقري درمني
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 دادستان تهران با اشاره به رد مال هزارو۱۰۰ ميليارد توماني باقري درمني ازمتهمان يقه سفيد 
به عنوان چهارمين عامل بروزفساد ياد کرد وافزود: عده اي در کشوربه عنوان سران فساد 
اقتصادي شناخته مي شوند وسال هاست که پرونده هاي آن ها مطرح است و ازدادسرا ودادگاه 
گذرمي کنند، ولي اين باريقه هاي آن ها بيشترگرفته شده وبه سراغ آنها رفته ايم وبه همين 
لحاظ سروصدايشان بلند شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جعفري دولت 
آبادي درمورد اقدامات مجرمانه حميد باقري درمني گفت: محکوم عليه حميد باقري درمني 
پس از رسيدگي هاي قاطع دستگاه قضائي به اتهام افساد في اارض به اعدام محکوم شده و 
مبلغ قير هايي که گرفته و پول آن ها را نداده است، به قيمت امروز۹۰۰ ميليارد تومان برآورد 
مي شود وعاوه بر اين به بانک ملي۴۱ ميليارد تومان، به بانک گردشگري۹ ميليارد تومان، به 
شرکت سامان مجد ۵۷ ميليارد تومان و به صرافي بانک اقتصاد نوين ۷۰ ميليارد تومان رد 

مال دارد که در مجموع بالغ برهزارو۱۰۰ ميليارد تومان است.وي درپاسخ به ادعاي مطرح 
شده مبني بر اينکه پرونده حميد باقري درمني به شعب ويژه ربط داده شده، تصريح کرد: 
اين پرونده ازسال ۱۳۹۰ مطرح بوده و به دليل پيچيدگي هايي که داشت به مدت هفت 
سال دردادسرا رسيدگي شد وحال رسيدگي آن را به شعب ويژه نسبت مي دهند درحالي که 
کيفرخواست پرونده، قبل از راه اندازي شعب ويژه صادر شده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقاب 
 با حضور وکاي متهم و نماينده دادستان و با تشکيل ۹ جلسه به اتهام افساد في اارض 
محاکمه و محکوم گرديده واين حکم در ديوان عالي تاييد شده است.دادستان تهران ادامه 
داد: باقري درمني پرونده ديگري نيز در اجراي احکام دادسراي تهران دارد که در حال 
اجراست و به موجب آن به دليل تحصيل مال از طريق نامشروع بايد مبلغ ۱۹ ميليارد 

تومان و۹ ميليون دار به بانک هاي کشاورزي و سپه بپردازد.

خبر

خبر

رئيس کل دادگستري استان تهران: 
ايحه قانون تجارت بيش از10 سال 

در مجلس معطل مانده است
رئيس کل دادگستري استان تهران گفت: ايحه قانون تجارت بيش 
از۱۰ سال درمجلس معطل مانده است.به گزارش فارس، غامحسين 
با  اسماعيلي درجلسه شوراي گفت و گوي دولت وبخش خصوصي 
دعاوي  به  رسيدگي  روند  شدن  متمرکز  و  تخصصي  لزوم  به  اشاره 
تجاري اظهار داشت: در حال حاضردرتهران، دادگاه اقتصادي نداريم، 
اما دربرخي ازشعب دادگاه هاي استان، مانند شعبه دادگاه شهيد بهشتي، 
به صورت تخصصي به دعاوي تجاري رسيدگي مي شود.وي افزود: با 
از۱۰ سال است که  قانون تجارت، بيش  اين حال، متأسفانه ايحه 
اين ايحه  ما در ذيل  مانده که  بررسي وتصويب  درمجلس، معطل 
هم  را  اقتصادي  دادگاه هاي  نيزرسيده،  قضائي  دستگاه  تائيد  به  که 
تعريف کرده ايم.رئيس کل دادگستري استان تهران همچنين تصريح 
کرد: يکي ازمشکات و دردهاي مزمن حوزه قضائي، اطاله دادرسي 
است که  حل وفصل اين درد جزبا تأمين وبه کارگيري قضات جديد 
امکان پذيرنيست.اسماعيلي گفت: البته ما با مشکل محدوديت قانوني 
در اين مسئله مواجه هستيم. دربحث تشکيل پرونده دعاوي تجاري 
نيز، اگراصحاب پرونده همکاري داشته باشند، بازه زماني اين مسئله 

از۴۲ روزبه ۲روزکاهش مي يابد. 

معاون فني و نظارت سازمان نوسازي مدارس کشور: 
۹0هزارکاس درس، سامانه گرمايشي 

استاندارد ندارند
معاون فني ونظارت سازمان نوسازي مدارس کشور گفت: نزديک به۹۰ هزارکاس 
درس درکشور سامانه گرمايشي استاندارد ندارد.داريوش ورناصري معاون فني و 
نظارت سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور درگفت و گو با فارس 
اظهارکرد: از سال ۹۱ بحث استانداردسازي سيستم گرمايشي و سرمايشي 
مدارس دردستور کارسازمان نوسازي مدارس کشورقرارگرفت واعتباراتي نيز 
براي آن پيش بيني شد.وي ادامه داد: از آن زمان تاکنون۶۰ درصد مدارسي 
که سيستم گرمايشي وسرمايشي استاندارد ندارند، مجهزبه سيسيتم استاندارد 
شدند و۴۰ درصد باقي ماندند. ورناصري به توزيع۸ هزاربخاري هوشمند گازي 
بين مدارس اشاره کرد وگفت: در حال حاضر حدود۹۰ هزارکاس درس داراي 
سيستم گرمايشي استاندارد نيستند که اميدواريم تا يک يا دو سال آينده سيستم 
گرمايشي و سرمايشي اين مدارس نيز استاندارد شود. وي در خصوص سيستم 
گرمايشي مدارس غيردولتي، اظهار کرد: مؤسس مدارس غيردولتي براي اخذ 
مجوز فعاليت بايد از سازمان نوسازي مدارس، مجوز استاندارد فضاي آموزشي 
و تجهيزات را بگيرند که اين مجوز دو ساله است و بايد هر دو سال يکبار، آنها 

اين مجوز را تمديد کنند و اگر انجام دهند، تخلف محسوب مي شود.

 ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:
 کشف بيش از16 ُتن انواع مواد مخدر 

و روانگردان در يک هفته
معاون مقابله با عرضه وامور بين الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر ازکشف بيش 
از۱۶ تُن انواع مواد مخدر و روانگردان درهفته اخيردرکشورخبرداد.به گزارش 
فارس، اسداه هادي نژاد، گفت: مجموع کشفيات اين هفته ۱۶ هزارو۲۸۳ 
کيلوگرم است که نسبت به هفته گذشته که ۱۳هزارو ۶۸۷کيلوگرم بوده 
۱۹ درصد افزايش را نشان مي دهد.وي بيان داشت: بيشترين حجم مواد 
مکشوفه مربوط به ترياک به ميزان ۱۴ هزار و ۵۳۶کيلوگرم بوده است که 
۸۹ درصد مجموع کشفيات را شامل مي شود.هادي نژاد ادامه داد: همچنين 
از اين ميزان، ۸۶۶ کيلوگرم حشيش، ۱۱۷ کيلوگرم هروئين، ۴۵۵ کيلوگرم 
مرفين،   ۵۹ کيلوگرم شيشه، ۵۵۲ ليتر مواد پيش ساز، ۸۴۷۴ عدد قرص 
روانگردان و ۲۴۷ کيلوگرم ساير مواد کشف و ضبط شده است.وي با بيان 
اينکه اين ميزان از کشفيات طي ۱۱۱۸ فقره عمليات صورت گرفته است، 
گفت: سرانه کشفيات مواد مخدر در اين دوره ۱۴/۷ کيلوگرم به ازاي هر 

عمليات بوده است.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي مطرح کرد؛
گره گشايي از کار محرومان، هدف 

دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي 
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي گفت: هدف از ايجاد دفاتر 
نمايندگي آستان قدس رضوي در استان هاي مختلف گره گشايي از 
کار محرومان و توسعه فرهنگي در اقصي نقاط کشور با نام مبارک 

حضرت امام رضا)ع( است.
سيد مرتضي بختياري قائم مقام توليت آستان قدس رضوي در 
آيين تکريم و معارفه مدير دفتر نمايندگي آستان قدس رضوي 
در استان اصفهان که با حضور آيت اه سيد يوسف طباطبايي نژاد 
نماينده ولي فقيه در استان اصفهان، خانواده هاي معظم شهدا و 
جمعي از مسئوان و خادمياران رضوي استان اصفهان برگزار شد، 
با اشاره به ثبت نام ۱۰ هزار خادميار رضوي در اين استان گفت: 
آستان قدس رضوي موضوع زائر محوري و توسعه مفهوم خادم، 
خدمت و مخدوم را از طريق دفاتر نمايندگي خود در استان هاي 

کشور دنبال مي کند.
وي افزود: توجه به محرومان، توسعه خادمياري حضرت رضا)ع( و 
توسعه مباني نظري خادم، خدمت و مخدوم از مهمترين رويکردهاي 
آستان قدس رضوي بر اساس منشور هفتگانه مقام معظم رهبري 

است.
بنياد  به تأسيس  اشاره  با  توليت آستان قدس رضوي  قائم مقام 
کرامت امام رضا)ع( و خدماتي که توسط اين بنياد به محرومان 
و مستضعفان ارائه شده است، تصريح کرد: شبکه خادمياري امام 
رضا)ع( وابسته به هيچ جناح و حزبي نيست، هدف از ايجاد دفاتر 
نمايندگي آستان قدس رضوي در استان هاي مختلف گره گشايي از 
کار محرومان و توسعه فرهنگي در اقصي نقاط کشور با نام مبارک 

حضرت امام رضا)ع( است.
بختياري همچنين با آرزوي توفيق براي مدير جديد دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي در استان اصفهان گفت: اميدواريم با قدرت، 
قوت و جديت به دنبال تحقق مأموريت هاي آستان قدس رضوي در 

جهت اهداف متعالي نظام و انقاب مقدس اسامي باشيد.
آيت اه سيد يوسف طباطبايي نژاد نماينده ولي فقيه در استان اصفهان 
نيز در اين مراسم با بيان اينکه برکات معنوي و مادي حضرت رضا)ع( 
در دوره توليت جديد آستان قدس رضوي در سراسر کشور گسترده 
شده است، اظهار کرد: تشرف زائران محروم زيارت اولي از اقصي 
نقاط کشور به حرم مطهر امام علي بن موسي الرضا)ع( از اقدامات 
 ارزشمند و انسان سازي است که در دوره توليت حجت ااسام 

و المسلمين رئيسي بدان اهتمام شده است.
گفتني است، در پايان اين مراسم سيد مرتضي بختياري قائم مقام 
از تاش هاي حسين آذين در دفتر  توليت آستان قدس رضوي 
نمايندگي آستان قدس رضوي در استان اصفهان تقدير و دکتر 
سيد رضا مرتضوي را به عنوان مدير جديد دفتر نمايندگي در اين 

استان معرفي کرد.
ازم به ذکر است، سيد رضا مرتضوي سوابقي همچون استاد و 
استاندار  اصفهان، مشاور  دانشگاه صنعتي  علمي  عضويت هيئت 
اصفهان، عضويت در قرارگاه پيشرفت و آباداني کشور، قائم مقامي 
مديرعامل شهرک هاي صنعتي استان اصفهان و فرمانداري شهرضا 

را در کارنامه اجرايي و مديريتي خود دارد.
ديدار با حضرات آيات مظاهري، ناصري و طباطبايي نژاد و استاندار 
اصفهان و حضور در گلزار شهداي اصفهان از ديگر برنامه هاي سفر  

سيد مرتضي بختياري بود.

معاون پرستاري وزارت بهداشت اظهارکرد: با توجه 
بيش  به  کشوربايد  پرستاران  تعداد  استانداردها،  به 
ازدوبرابرافزايش يابد.دکترمريم حضرتي درگفت و گوبا 
 ايسنا، با اشاره به رشد سالمندي درايران وافزايش بيماري هاي 
غيرواگيردرکشور گفت: همه اين عوامل ضريب اشغال 
تخت را درسال هاي نه چندان دورافزايش مي دهد و 
دراين راستا آموزش به بيمار براي کاهش مدت زمان 
بستري بسيارحائز اهميت است.وي آموزش به بيمار را 

يکي ازاولويت هاي اصلي وزارت بهداشت عنوان کرد 
وافزود: مسئوليت اين آموزش به معاونت پرستاري و 
جامعه پرستاران واگذارشده که اين کارنيازمند ايجاد 
زمينه هايي است ودراين ميان مسئله کمبود پرستار،کار 
را قدري دشوارکرده است وتا زماني که کمبود نيروي 
پرستارحل نشود، نمي توان انتظارداشت که آموزش به 
بيماربا کيفيت عالي انجام شود.وي خاطرنشان کرد: درحال 
حاضرميانگين تعداد پرستاربه تخت درکشورحدود ۷/. 
است واين درحالي است که استانداردها دراين زمينه۱/۸ 
است واين آمارنشان مي دهد براي رسيدن به استانداردها 
بايد تعداد پرستاران کشوربه بيش ازدوبرابرافزايش يابد. 
البته دراين شرايط و با وجود کمبودهاي موجود بازهم 
کارآموزش به بيماردرحال انجام است.وي با تاکيد برلزوم 
تخصصي شدن پرستاري درکشورگفت: درحال حاضرطرح 
پرستارتخصصي به مدت يک سال دراستان اصفهان به 

صورت پايلوت اجرايي شده است.

معاون پرستاري وزارت بهداشت:
جمعيت پرستاران کشور بايد دو برابرافزايش يابد

فرمانده انتظامي پايتخت گفت: با تاش ماموران فرماندهي 
انتظامي تهران بزرگ۲۰۷ نفر از اراذل، اوباش ومخلين نظم 
و امنيت درعمليات پليس تهران دستگيرشدند.به گزارش  
فارس،  سردارحسين رحيمي اظهارداشت: دراين مرحله 
اراذل،   از  نفر  از ۲۰۷  واوباش، بيش  اراذل  با  ازبرخورد 
اوباش، مخلين نظم و امنيت، قاچاقچيان ساح ومواد مخدرو 
افرادي که باعث رعب و وحشت مردم مي شدند شناسايي 
ودستگيرشدند. وي گفت: از اين افراد ۳۶ قبضه ساح 
جنگي و شکاري کشف و ضبط شد. سردار رحيمي ادامه 
داد: درمجموع دو باند وارد کننده ساح نيزمنهدم شدند. 
وي به تخلف۱۳ واحد صنفي پرداخت وگفت: اين واحدهاي 
صنفي پلمب شده و ۳۰ تا ۴۰ واحد صنفي ديگر که به 
عنوان مراکز تجمع اراذل و اوباش بودند در شرف پلمب 
قرارگرفتند. سردار رحيمي گفت: ۹۸ بوستان پاکسازي 
وبه۷۲ باشگاه بدنسازي که علي رغم تذکرات وتعهدات بازهم 
محل تردد اراذل واوباش بودند مورد بررسي قرارگرفتند. 

وي گفت: دراين طرح۱۸۱ قهوه خانه وسفره خانه نيزمورد 
بازرسي قرارگرفت. سردار رحيمي درخصوص دستگيري 
 عوامل آتش افروز خودروها درپايتخت، اعام کرد: آتش زدن 
خودروهاي مردم را دردومنطقه بهارستان وعبدل آباد 
رواني داشتند. وي  اختال  افراد  اين  بوديم که  شاهد 
گفت: شاهديم افرادي که دستگيرمي شوند سابقه چندين 
بار زندان را داشته اند؛ معتقدم اين امربه دليل پايين بودن 

هزينه جرم است.

فرمانده انتظامي پايتخت خبرداد:
دستگيري207 نفراز اراذل، اوباش و مخلين نظم و امنيت

سخنگوي مبارزه با قاچاق کاا و ارز عنوان کرد:
قاچاق روزانه 11/5 ميليون ليترسوخت به خارج 

سخنگوي مبارزه با قاچاق کاا و ارزبا اعام قاچاق روزانه ۱۱/۵ 
ميليون ليترسوخت به خارج، گفت: ۸۵ درصد از قاچاق روزانه 
سوخت، نفت گاز و بقيه نفت سفيد، نفت کوره و بنزين است.به 
گزارش خبرگزاري صدا و سيما، حميدرضا دهقاني نيا با حضور 
در برنامه گفت و گوي ويژه خبري با اشاره به اينکه سوخت شامل 
فرآورده هايي مانند نفت سفيد، نفت کوره، بنزين ونفت گاز)گازوئيل( 
است، افزود: آنچه که نقش مهمي درقاچاق سوخت ايفا مي کند نفت 
گازاست.وي ادامه داد: قيمت هرليترسوخت براساس فوب خليج 
فارس۵۰ تا۶۰ سنت است که براساس نرخ دار مي توان ارزش 
اين مقدارقاچاق سوخت را مشخص کرد.دهقاني نيا با بيان اينکه 
کشفيات قاچاق سوخت در۶ ماهه سال۹۷ نسبت به ۶ ماهه سال 
۹۶ حدود ۶۲ درصد رشد داشت، اضافه کرد: بر اساس قيمت فوب 
خليج فارس، حدود ۵ ونيم ميليون داردرروزقاچاق سوخت انجام 
مي شود.وي گفت: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاا و ارزاز۲۵ 
تا۲۶ دستگاه تشکيل شده است و۲ نفرازنمايندگان مجلس هم 
عضواين ستاد هستند.وي با اشاره به اينکه اين ستاد اقدامات بزرگي 
را انجام داده است، افزود: تفاوت فاحش قيمت سوخت داخل و 
کشورهاي همسايه ازعلل مهم قاچاق سوخت است.دهقاني نيا اضافه 
 کرد:۱۸۰ هزارکارت سوخت مهاجردراستان کردستان سوزانده شد.

دهقاني نيا با بيان اينکه سامانه بارنامه برخط سازمان راهداري 
وحمل ونقل جاده اي وسامانه رسيد حواله وسامانه حواله هاي 
بارگيري شرکت نفت، راه اندازي شده است، گفت: اکنون هيچ بارنامه 
جعلي نداريم درحالي که ۹ ماه پيش اين گونه نبود. سخنگوي ستاد 
مبارزه با قاچاق کاا و ارز با تاکيد براينکه اقدامات ستاد موجب 
کنترل وکاهش قاچاق سوخت شده است، افزود: ۳۳ ونيم ميليارد 
ليتردرسال نفت گاز توليد مي کنيم که ازاين ميزان وزارت نفت، ۳۱ 
ميليارد ليتر را توزيع مي کند وبقيه صادرمي شود.دهقاني نيا با اشاره 
به اينکه بيشترحجم قاچاق سوخت مربوط به استانهاي سيستان 
و بلوچستان وهرمزگان درحوزه خشکي ودرياست، گفت: برخي 
 اوقات زيرساخت هاي جلوگيري ازقاچاق سوخت نيازبه هزينه هايي 
قاچاق کاا  با  مبارزه  افزود: ستاد  نمي شود.وي  انجام  دارد که 
است  داشته  پوشاک  قاچاق  با  مقابله  براي  را  وارزطرح جامعي 
و با مديران مجتمع هاي تجاري هم اتمام حجت کرده است و 
واحدهاي بدون مجوزشناسايي شدند.عضو کميسيون اقتصادي 
مجلس شوراي اسامي نيز با حضور در اين برنامه با بيان اينکه با 
توجه به اينکه مبارزه با قاچاق، فرادستگاهي و فراسازماني است، 
گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز از ۲۶ دستگاه تشکيل شده 
است. اين دستگاه ها با هم بايد کار کنند تا نتيجه خوبي را داشته 

باشيم.احمد انارکي محمدي ادامه داد: نبود سامانه جامع موجب 
مي شود تا آمار دقيقي از قاچاق سوخت نداشته باشيم و همچنين 
اقتصاد ما پنهان است.وي با اشاره به اينکه قانون مبارزه با قاچاق 
کاا در سال ۱۳۹۲ براي نخستين بار به طور جامع و کامل نوشته 
شد، افزود: اين قانون چند بار اصاح شد و اکنون ايحه دولت 
دراصاح قانون مبارزه با قاچاق کاا به مجلس شوراي اسامي 
 ارائه شده است.انارکي محمدي با اشاره به نبود زيرساخت هاي 
ازم گفت: شفافيت در آمار و اطاعات وجود ندارد.فرمانده نيروي 
انتظامي استان هرمزگان نيز در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: 
در مرداد امسال طرح پايش پمپ بنزين ها و جايگاه هاي سوخت 
را اجرا کرديم و همان زمان اعام کرديم که روزانه ۹۵۰ هزار ليتر 
سوخت مازاد بر نياز استان در حال توزيع است که مديرعامل وقت 
شرکت پخش فرآورده هاي نفتي هم تاييد کرد.سردارعزيزاه ملکي 
با بيان اينکه۲۴ ميليون ليترسوخت را کشف کرديم، افزود: با باند 
سازمان يافته قاچاق سوخت برخورد کرديم که به زودي اطاعات 
آن را اعام مي کنيم.وي اضافه کرد: در۶ ماه نخست امسال ۱۲۶ 
کانتينر حامل سوخت قاچاق را از مبادي رسمي گمرک کشف 
کرديم که ۵۴ کانتينر با اظهار سنگ، روغن و الکل بود و بقيه 

قاچاق ازدست رفته اعمال شد.

خبر
معاون آموزشي وزارت بهداشت: 

شبکه اخاق پزشکي درکشورتشکيل مي شود
معاون آموزشي وزارت بهداشت گفت: شبکه اخاق پزشکي با هدف ارائه راهکارهايي 
جهت توسعه علمي، آکادميک ومرتفع ساختن چالش هاي پيش روي اين حوزه 
تشکيل مي شود.به گزارش فارس، باقر اريجاني، درنشست تخصصي با دانش آموختگان 
اخاق پزشکي مناطق ۱۰ گانه کشوردردانشگاه علوم پزشکي جهرم، ازتشکيل شبکه 
اخاق پزشکي درکشور خبر داد وگفت: اين شبکه با هدف ارائه راهکارهايي جهت 
توسعه علمي وآکادميک و مرتفع ساختن چالش هاي پيش روي اخاق پزشکي، با 
عضويت تمام فارغ التحصيان اين رشته راه اندازي خواهد شد.وي در ادامه افزود: 
انجمن اخاق پزشکي کشور، چند سال است که با اخذ مجوز، فعاليت هاي خود را 
شروع کرده که اميدواريم با فعاليت اين انجمن اخاق پزشکي درکشورتوسعه يابد. 
اريجاني ادامه داد: دايره المعارف اخاق پزشکي با ديدگاه اسامي و بينش اهل بيت 
با اخذ مشورت با شبکه اي از مسلمانان دنيا در حال شکل گيري است که اميدواريم 

با تحقق اين مهم، گامي در جهت نشر اين افکار برداشته شود.

وزير اطاعات:
 يک اخالگر اقتصادي دستگير و 

به کشور بازگردانده شد
وزيراطاعات گفت: با اقدامات پيچيده اطاعاتي يک اخالگر اقتصادي دستگير و 
به کشور بازگردانده شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت ااسام سيد 
محمود علوي گفت: با اقدامات پيچيده اطاعاتي يک اخالگر اقتصادي دستگيروبه 
کشور بازگردانده شد.وي افزود: متهمه »شيرين ن« سال گذشته معادل ۸۰۰ 
ميليارد تومان در قالب ارزهاي رايج از يکي ازبانک هاي کشور اختاس و به خارج 
ازکشورمتواري شده بود.وزير اطاعات تصريح کرد: اين متهمه با تغيير هويت و اخذ 

پاسپورت يکي از کشورها بيش از يکسال از چنگ قانون فراري بود.

سخنگوي سازمان ثبت احوال:
 بانک ها مکلف به استعام آناين 

احراز هويت افراد شدند
سخنگوي سازمان ثبت احوال گفت: بانک ها يا دستگاه هايي که نيازمند بررسي 
هويت افراد هستند، مکلفند به صورت برخط وآناين ازسازمان ثبت احوال استعام 
بگيرند.سيف اه ابوترابي درگفت و گو با ايسنا، درپاسخ به اين سوال که آيا کساني 
که تکميل ثبت نام کارت ملي هوشمند انجام داده اند اما هنوزموفق به دريافت کارت 
ملي هوشمند نشده اند درپروسه کارهاي اداري به مشکلي نخواهند خورد،گفت: پس 
از تکميل ثبت نام،اطاعات افراد در سامانه ثبت احوال ثبت خواهد شد و برگه اي نيز 
به افراد پس از تکميل ثبت نام تحويل داده مي شود که نشان دهنده اين است که 
فرد تکميل ثبت نام انجام داده است. بنابراين مشکلي براي افراد در انجام کارهاي 

اداري ايجاد نخواهد شد. 

مليحه زرين پور
خبري  که  مدتهاست  اند؛  رفته  باا  تصاعدي  ها  قيمت 
فرا  سال  شب  ترين  طواني  فردا  نيست.  ارزاني   از 
مي رسد اما عدم تغيير برخي سياست گذاري ها، فرصت 
خريد را از خانواده هاي ايراني گرفته است! سالهاست که 
ديگر خبري از آن دور همي هاي دوستانه و ساده و به دور 
از رنگ و لعاب هاي امروزي باقي نمانده و ديگر با اين 
پذيرايي  توان  و ميوه، کسي  نجومي آجيل  قيمت هاي 
از مهمانهاي يلدايي را ندارد. اين روزها دل دهک هاي 
پايين جامعه در يلداي نجومي و جيب هايي که هر سال 
زده  يخ  تر مي شود،  آور خالي  قيمت هاي سر سام  با 
 است. کافي است سري به بازار بزنيد سرتان از قيمت هاي 
سوت  ميوه  و  تخمه  و  بادام  و  پسته  و  آجيل   نجومي 
مي کشد. وقتي قيمت آجيل مخلوط درجه يک، دو و سه 
از کيلويي ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است و تخمه ژاپني 
را به کمتر از کيلويي ۴۰ هزار تومان نمي توان پيدا کرد، 
 وقتي بادام زميني هميشه در دسترس هم به يکباره ناياب 
 مي شود و قيمتش تا کيلويي ۳۵ هزار تومان صعود مي کند 
ديگر خبري از شادي در يلدا نيست چرا که مردم ديگر 
که  است  اين  از  اخبار حاکي  برخي  ندارند.  توان خريد 
تعزيرات براي کاهش قيمت آجيل در شب يلدا نظارت 
داشته، گشت مشترک تعزيرات حکومتي در بازرسي از 
واحد هاي صنفي مرتبط با اقام شب يلدا، نظارت بر بازار 
را شدت بخشيده و قيمت آجيل مخلوط را شکسته است 
به طوري که قيمت آجيل از۱۵۸ هزارتومان به ۷۵ هزار 
تومان کاهش يافت.اما بايد سري به آجيل فروشي ها بزنيم 

و قيمت ها را جويا شويم.
اولين مغازه آجيل چهار مغز شور و خام را کيلويي ۲۰۰ هزار 
تومان، آجيل شيرين کيلويي ۱۳۰ هزار تومان، آجيل شور 
مخلوط ۱۰۰ هزار تومان و آجيل شب يلدا کيلويي ۱۴۰ 
هزار تومان، دومين فروشگاه هم آجيل مخلوط چهار مغز 
را کيلويي ۲۰۰ هزار تومان، بادام درختي ايراني کيلويي 
۱۷۰ هزار تومان و خارجي کيلويي ۱۵۰ هزار تومان، پسته 
اکبري و فندقي به ترتيب ۲۵۰ و ۱۸۰ هزار تومان و مغز 

پسته کيلويي۳۰۰ هزار تومان بود.
ديگرمغازه ها هم انجير پرک اعا و انجير استهبان را به 
ترتيب کيلويي ۱۶۰ و ۹۰ هزار تومان، کشمش و مويز هم 

کيلويي ۶۳ و ۷۰ هزار تومان بود.
با  برويد  که  خشکبار  هاي  فروشگاه  يا  مولوي  بازار  به 
 قيمت هاي متفاوت و درجه بندي هاي بسيار متفاوت تر 
روبه رو خواهيد شد، درجه بندي محصوات اشکالي ندارد اما 
قيمت آن ها نسبت به سال گذشته همين زمان بسيار رشد 
داشته در صورتي که درآمد ها هيچ تغييري نکرده است.

يلداي بي فروغ کارگري
 با يک حساب سر انگشتي مي شود به عمق فاجعه پي برد؛ 
کارگري که از صبح تا شب کار مي کند تا ۳۷ تا ۴۰ هزار 
تومان روزمزدي اش را بگيرد يا سر ماه حقوق يک ميليون 
و ۱۱۲ هزارتومانش به حسابش واريز شود چطور خواهد 
توانست با هزينه هاي اجاره خانه و معيشت روزانه خانواده 
اش به فکرتهيه آجيل و ميوه شب يلدا هم باشد اصا مگر 
پولي هم مي ماند؟ و بايد گفت يلداي امسال براي قشر 

کارگري بي فروغ تر ازهرسال است. 
کارشناسان مي گويند آجيل و خشکبار با توجه به سرمازدگي 

ابتداي سال به باغات پسته و افزايش نرخ ارز چندين برابر 
گران شده است اما مسئله تنها گراني آجيل و پسته شب 
يلدا نيست بلکه با توجه به شرايط اقتصادي و نوسانات ارز و 
بازار و گراني چندين برابري اقام مصرفي و مايحتاج مردم، 
قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است و اين مهمترين 
مسئله اي است که قيمت هاي سر سام آور يلداي امسال 
را نجومي و فضايي کرده است چرا که نسبت به ابتداي 
سال و زماني که حقوق حداقلي کارگران يک ميليون و 
۱۱۲ هزار تومان تعيين شد همه چيز چندين برابر شده 

اما حقوق و در آمدها تغييري نداشته است.
مصطفي احمدي، رئيس اتحاديه آجيل و خشکبار تهران 
قيمت پسته را از کيلويي۹۰ تا ۲۵۰ هزارتومان بسته به 
کيفيت آن متغير عنوان کرده و گفته است: »اين اختاف 
قيمت ناشي از گران فروشي يک واحد توزيع کننده نيست 
 بلکه عامل را بايد در کيفيت پسته عرضه شده جست و جو 
آنکه احمدي ۳۰ درصد قيمت فعلي آجيل و  با  کرد.« 
خشکبار را کاذب مي داند و معتقد است با استمرار روند 
کاهشي نرخ دار، قيمت کاذب آجيل و خشکبارنيزمي 
شکند اما به نظر نمي رسد باز هم اين قيمت ها به قيمت 
آجيل کيلويي۵۵ تا ۸۰ هزار تومان سال گذشته برسد. 
سال گذشته هم قيمت ها براي اقشار مختلف ودهک هاي 
متوسط و ضعيف جامعه گران بود اما امسال ديگر حرفي 

براي گفتن نمانده است.
سنتي باستاني با قيمت هاي نجومي 

اکنون سري به بازار زده ايم تا در گزارشي ميداني از نزديک 
جوياي حال و احوال يلدايي اين روزها باشيم.

خيابان مولوي، خياباني هميشه مملو از رهگذران و شلوغ 
اقام جويا  ديگر  و  قيمت خشکبار  درمورد  ازخريداران. 

نظرشان  بودند که  و دختري درحال عبور  مادر  شديم، 
طرز  به  خشکبار  قيمت  گفت:  مادر  و  پرسيديم  را 
و  آجيل  که  بوديم  شنيده  است،  کننده  شوکه  عجيبي 
بياييم قيمت ها  به مولوي   خشکبار گران شده، گفتيم 
را ببينيم اما با چنين قيمت هايي که واقعي نيست و هر 

مغازه يک قيمت دارد نمي شود خريد کرد.
مرد ديگري در مغازه مي گفت اين روزها نه تنها مسئوان 
جنس  منت  با  فروشندگان  و  مديران  و  کاسبان   بلکه 

مي فروشند و همه چيز را گردن دار مي اندازند.
 عسکري، يکي از فروشندگان آجيل و خشکبار بازارمي گويد: 
مردم  از  بسياري  که  شده  گران  آنقدر  ها  قيمت   «
شوند  مي  منصرف  خريد  از  ها  قيمت  ديدن  از   بعد 
و تمايلي براي خريد ندارند و برخي بااجبار مقدار خيلي کمي 
خريداري مي کنند خصوصا آنهايي که نوعروس و دامادي 

دارند و مجبور به پذيرايي از مهمانان هستند.«
به گفته اين فروشنده قيمت ها نزديک شب يلدا و با افزايش 
تقاضا به يکباره جهش يافته و بعد از گذران اين سنت 

ديرينه مجدد به حالت نرمال برمي گردد. 
 مردي را در صف خريد آجيل ديدم که مي گفت تازه عروس 
دارم و براي شب اول زمستان بايد آجيل و عيدي ببريم 
کيلو  پول۲  فقط  تومان  هزار  مبلغي حدود۳۰۰  و من 

آجيل داده ام و اين براي ما پول کمي نيست.
معصوميان خانم مسني است که براي خريد آجيل به اين 
مغازه آمده است و با چهره اي مغموم از درآمد پايين و 
حقوق بازنشستگي اش مي گويد. وي عنوان مي کند: »هر 
سال شب چله نوه ها و بچه هايش به خانه اش مي آيند و 
رويش نمي شود در سفره يلدايش آجيل نباشد.« وي معتقد 
است مسئوان بايد از چند ماه پيش از چنين سنت هايي که 

 براي مردم با ارزش است کنترل دقيق تري روي قيمت ها 
و اقام مورد نياز مردم داشته باشند.

خشتکار راننده آژانسي است که به گفته خودش تنها دارد 
قيمت ها را بررسي مي کند تا ببيند با توجه به پولي که 
چند ماه است براي يلدا پس انداز کرده چطور مي تواند 
هم آجيل و ميوه تهيه کند و هم هزينه شام مراسم شب 
او مي گويد:» کاش مردم  بپردازد.  را  چله اي دخترش 
همه چيز را کمي ساده تر مي گرفتند اينطوري نه بازار 
به سبب تقاضاي بااي مردم به چنين روزي مي افتاد 
فرزندانش مشوش  کردن  داماد  و  عروس  از  نه کسي   و 
مي شد و يلدا هم مانند همان سال هاي گذشته خوش 

رنگ و لعاب و زيبا مي ماند.«
يلدا هم يلداي قديم

کردن  بررسي  حال  در  دخترش  همراه  به  که  خانمي 
است،  عسکري  آقاي  آتشه  دو  هاي  زميني   بادام 
مي گويد: »يلدا هم يلداي قديم! شور و شوقي بود و برو 
بيايي داشت ولي حاا تنها چشم و هم چشمي است که چه 
کسي در عکس شب يلدايش سفره اش رنگين تر و ميزش 
پر و پيمان تر است. اما اينها هم مال يکي دو سال گذشته 
است چرا که امسال با اين قيمت هايي که من مي بينم فکر 

نکنم مردم توان خريد آجيل و ميوه داشته باشند.«
خودش را منور منصوري معرفي مي کند و مي افزايد: »شوهرم 
کارمند يکي از ادارات دولتي است و هر چند به لطف وام 
اداره و قرض و قوله و نخوردن و جمع کردن، صاحبخانه 
هستيم اما اين تنها ظاهر قضيه است.« وي عنوان مي کند: 
 »نمي دانم چه کسي مسئول وضع فعلي و قيمت هاي

نجومي آجيل و ميوه است ولي خدا را خوش نمي آيد مگر 
مردم چقدر توان و تحمل دارند؟«

دباغ هم دبير بازنشسته است و به ما مي گويد: » قيمت ها واقعا 
 سر سام آور و نجومي است من ۲ميليون حقوق بازنشستگي 
 مي گيرم و مجبورم براي گذران زندگي ام کاس کنکور و اضافه کاري 
هم بکنم از طرفي هزينه دانشگاه و مدرسه سه پسرم را 
بپردازم و کرايه خانه هم بدهم. در اين شرايط واقعا قيمت 
۱۰۰ هزارتوماني آجيل هم برايم نجومي است چه برسد 
به قيمت۲۵۰ هزار توماني پسته و آجيل مخلوط! واقعا 

شرايط سختي است.« 
يلداي نجومي و جيب هاي زمستاني

کمي آنطرف اما هستند افرادي که حتي با آجيل ۲۵۰ 
هزار تومان و ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان اما هر چه درجه 
يک تر هم به اصطاح ککشان نمي گزد چرا که با نوسان 
بيشتر  سودشان  و  درآمد  تنها  ها  قيمت  افزايش  و   ارز 
مي شود. چنانچه يکي از فروشندگان آجيل و خشکبار از 
خانواده اي روايت مي کند که بيشتر از ۱۰ ميليون تومان 
آجيل درجه يک براي مهمانانشان تهيه کردند و باز هم 
آنطرف تر ماجراي ديگري در حال  روايت است و چشم 
گريان پدري به تصوير کشيده مي شود که حتي جرات 
نگاه کردن به آجيل و ميوه را هم ندارد چه برسد به خريد 

حتي ۲۰۰ گرمش.
از ديد کارشناسان اقتصادي با توجه به نرخ تورم توليد کننده 
و مصرف کننده، قيمت ها همچنان صعودي خواهد بود، اما 
مردم از بي توجهي به نظر کارشناسان و حرف بدون عمل 
خسته اند، در روزهاي قديم مردم خستگي شان را نشان 
نمي دادند اما اين روزها آنقدر فشارهاي دقيقه اي افزايش 

مي يابد که توان مقابله با آن را ندارند.
دراين ارتباط محسن بيگلري، دبير کميسيون برنامه 
وبودجه درگفت و گو با رسالت مي گويد: قيمت ها بايد 
همانگونه که با دار افزايش پيدا کرد کاهش يابد اما 
متاسفانه کاهش قيمت نداشته ايم. وي بيان کرد: اين 
مشکل ما در بازرسي است، دولت در نظارت، ارزيابي 
و بازرسي بسيار ضعيف عمل کرده است، زماني که 
اقام ضروري  قيمت  داشتيم  را  دار  قيمت  افزايش 
و غير ضروري به بهانه قيمت دار به راحتي افزايش 
 پيدا کرد اما امروز که دار از ۱۷ هزار تومان به کانال 
۹ يا ۱۰ هزار تومان رسيده بايد کاهش محسوس قيمت 
اقام را داشته باشيم و متاسفانه اينگونه نيست. دبير 
کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين که بررسي 
کاهش يا افزايش قيمت ها با دار بايد در دستور کار 
 مجلس قرار بگيرد، افزود: دولت بايد نظارت بر قيمت ها 
و اقتصاد را بيشتر کند، اين موضوع هنوز در دستور کار 
مجلس قرار نگرفته اما نمايندگان پيگير اين موضوع 
هستند و بررسي اين موضوع حتما بايد در دستور کار 

مجلس قرار گيرد.
درپايان بايد اذعان داشت مطابق آنچه در بررسي ميداني 
به دست مي آيد درصد باايي از مردم اين روزها گرفتار 
جيب هاي زمستاني هستند و يلداي امسال را بايد بدون 
آجيل و ميوه سر کنند. با اين حال يلدا سرجايش باقي 
است هر چند به اذعان بسياري يلداي بدون آجيل و ميوه 
يلدا نمي شود اما اصل ماجرا و سنت يلدا به دور هم بودن 
فاميل و صله ارحام آن به بهانه گذر از پاييز و رسيدن به 
زمستان سرد است و آجيل و ميوه تنها بهانه است آن هم 

بهانه اي گران و خارج از توان اين روزهاي مردم.

رسالت گزارش مي دهد؛

يلداي باستاني، جيب هاي زمستاني 
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عسکري:
  مسيراصلي 
 تکواندو 
المپيک است
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سرمربي جديد تيم ملي کشتي نوجوانان گفت: اين 
تيمي که تحويل گرفته ام، قهرمان دنيا نيست و ما 
از تيم سابق فقط يک کشتي گيررا در ترکيب سال 
آينده مان داريم. امير توکليان اظهار داشت: اول از 
همه، کارکردن در اين رده سني عشق مي خواهد. 
من تجربه کارکردن دراين بخش را داشتم و پيش 
ازاين به عنوان مدير تيم هاي ملي پايه درآسيايي 
نوجوانان نيز حضور داشتم به همين دليل از تيم 

نوجوانان کاما شناخت دارم.وي خاطرنشان کرد:  
يکي از کارهايي که جزء اصولم دراين رده سني 
خواهد بود اين است که شديدا با وزن کم کردن 
در تيم ملي نوجوانان مخالفم و موفقيت را به هر 
قيمتي نمي خواهم. قرار نيست به خاطر يک مدال 
با آينده يک بچه بازي کنيم. نگاهم به اين موضوع، 
قهرماني نيست و به اين فکر مي کنم که تيم ملي 
نوجوانان، پايه و فوندانسيون تيم ملي بزرگساان را 
تشکيل مي دهد.توکليان تصريح کرد: وزارت ورزش 
اعتباري را براي نخبه هاي رشته هاي مختلف درنظر 
گرفته که اميدوارم نگاه آنها وهمچنين کميته ملي 
اين رده سني و  به  المپيک و فدراسيون کشتي 
خصوصا کشتي ويژه باشد. اگر مي خواهند درمسابقات 
جهاني والمپيک هاي بعدي نتيجه بگيريم بايد از 
تيم ملي نوجوانان حمايت کنيم. اين هزينه نيست 

بلکه سرمايه گذاري است. 

توکليان: 
حمايت از آينده سازان کشتي ، هزينه نيست

سنگربان با تجربه پاري سن ژرمن از پيوستن به اين 
تيم به عنوان هديه بزرگ زندگي اش ياد کرد. او تاکيد 
کرد که بعد از حضوردراين تيم فرانسوي از فوتبال 
خداحافظي خواهد کرد.  بوفون، سنگربان با تجربه سابق 
يوونتوس بعد از سال ها حضور دراين تيم تصميم گرفت 
 که راهي ليگ فرانسه شود تا پيراهن پاري سن ژرمن 
را بر تن کند.وي گفت: فصل قبل تصميم گرفته بودم 
که از فوتبال خداحافظي کنم. به خودم گفتم که تنها 
درصورتي که از پاري سن ژرمن يا بارسلونا و رئال مادريد 
پيشنهاد داشته باشم از تصميمم منصرف مي شوم. اين 
سه باشگاه شوروهيجان را درمن به وجود مي آورد و 
خوشبختانه يکي ازآنها به من پيشنهاد داد.بوفون ادامه 
داد: فکر نمي کردم که پاري سن ژرمن پيشنهاد دهد 
و به همين خاطر به زندگي خود بعد از فوتبال فکر 
مي کردم. پيشنهاد پاري سن ژرمن آمد و خيلي سريع 
به توافق رسيديم. خوشبختانه به اين نتيجه رسيدم 

که مي توانم دو فصل ديگر بازي کنم. پاري سن ژرمن 
ايستگاه پاياني من درفوتبال است.بوفون گفت: مديران 
پاري سن ژرمن به من گفتند که هدف اصلي آنها قهرماني 
درليگ قهرمانان اروپا نيست چرا که اين هدف به 7 سال 
کارنياز دارد، بلکه مي خواهند که روزبه روز بهتر شوند 
وتجربه ازم را دراين رقابت بزرگ به دست  آورند. من 
۲۴ سال براي باا بردن اين جام تاش کردم اما نشد. 

اميدوارم به اين افتخار برسم.

بوفون:
اميدوارم با جام از فوتبال خداحافظي  کنم

 سرمربي تيم ملي تکواندو گفت: روند مثبت و رو به رشد هادي پور و مرداني مي توانند الگوي 
بسيار خوبي براي ساير قهرمانان تيم ملي باشند.فريبرز عسکري در خصوص کسب مدال طاي 
سجاد مرداني و برنز آرمين هادي پور درچين اظهار داشت: خوشحالم که بچه ها توانستند مدال هاي 
ارزشمندي کسب کنند. بازيکنان ما دراين مسابقات روند مثبت و رو به جلويي داشتند، که 
مي توانند الگوي خيلي خوبي براي سايرقهرمانان باشند. سال آينده مسابقات قهرماني جهان را 
در پيش خواهيم داشت. اميدوارم بچه ها بتوانند با چنين جديتي که توانستند تغييرات را درخود 
ايجاد و ناکامي را پشت سر بگذارند، با يک حرکت رو به جلو نيز خود را براي مسابقات جهاني 
منچستر آماده کنند. وي درخصوص روند مثبت  مرداني گفت: مرداني بازيکن فکوري است 
وتغييراتش به عنوان کاپيتان تيم ملي مي تواند به تغييرات تيم ملي نيزکمک کند. درصورت 
تداوم روند خود، اتفاق هاي خوبي براي او خواهد افتاد.سرمربي تيم ملي تکواندوافزود: عملکرد 

مرداني درس بزرگي براي ما به عنوان حامي خواهد بود تا صبر و تحمل خود را بيشتر کنيم. 
قهرمانان ما درحال تاش هستند و قطعا به مرور زمان با توجه به اينکه مسير، مسير المپيک 
است اين تغييرات رقم خواهد خورد. اميدوارم نتيجه اين تغييرات را با نتايج درخشان درالمپيک 
توکيو بگيريم که بچه ها شايستگي آن را دارند.عسکري گفت: درمسابقات انتخابي اين شانس را 
به تمام کساني که مدعي حضوردرتيم ملي هستند، اما هيچ سابقه اي ندارند خواهيم داد تا خود 
را محک بزنند. اصا قصد ندارم دستخوش هيجان شوم و تمام تاشم خود را انجام خواهم داد 
که بهترين نفرات به مسابقات جهاني اعزام شوند.وي درخصوص تقويت کادرفني اظهار داشت: 
درمسابقات جهاني بايد با 8 ورزشکارحضور داشته باشيم ونيازاست يک مربي ديگربه کادرفني 
تيم ملي نيزاضافه شود و ما درحال بررسي اين موضوع هستيم. احتماا تا قبل ازاردوي جديد 

تيم ملي نيز مربي مدنظرخود را معرفي خواهيم کرد.

آگهي تغييرات شرکت زيست رويش توسن سهامي خاص به 
شماره ثبت 60511 و شناسه ملي 14007593784 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : محمد خسروي کدملي 1199655929 به سمت 
مدير عامل و عضو هيئت مديره - احمد وليخاني کدملي 
1199609900 به سمت رئيس هيئت مديره -مهسا علي پور 
کدملي 0940072858 به سمت نائب رئيس هيئت مديره تا 
تاريخ 99/2/3 انتخاب گرديدند.کليه اسناد واوراق بهادار مالي 
شرکت اعم از چک، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامي 
و بطور کلي هر گونه قراردادي که براي شرکت ايجاد تعهد 
نمايد با امضاء مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد. 
مدير عامل مجري مصوبات هيئت مديره خواهد بود. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري اصفهان )320950(

آگهي تغييرات شرکت سرپناه سازان بروجن سهامي خاص به شماره 
ثبت 895 و شناسه ملي 10340033460 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: موارد زير به موضوع الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت 
اصاح گرديد: خريد و فروش واردات و صادرات کليه کااهاي مجاز 
بازرگاني ، سرمايه گذاري داخلي و خارجي ،ارائه کليه خدمات و 
تسهيات در امر تجارت داخلي و بين المللي ، اخذ نمايندگي از 
شرکتهاي داخلي و خارجي ، اعطاي نمايندگي به ساير اشخاص 
حقيقي و حقوقي ، تشکيل دفاتر نمايندگي در داخل و خارج از 
کشور به منظور اهداف شرکت، شرکت در مناقصات و مزايدات 
خصوصي و دولتي ، اخذ وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات مالي و 
هرگونه فعاليت مجاز در رابطه با موضوع شرکت- انجام کليه امور 
عمراني اعم از پل سازي و سد سازي و تونل سازي و انجام کليه 
امور خدماتي به صورت پيمانکاري عمومي EPC،)مهندسي خريد 
و ساخت( و مديريت پيمان)MC( - انجام کليه امور خدماتي تهيه 
و توزيع و بسته بندي کليه مواد غذايي به کليه اشخاص حقيقي و 
حقوقي- انجام کليه امور خدماتي و بازرگاني اعم از خريد و فروش 
و واردات و صادرات انواع مواد اوليه شيميايي و بازيافتي و ضايعاتي. 
ثبت موضوع به تنهايي مجوز فعاليت نمي باشد ، انجام مفاد موضوع 
شرکت در صورت لزوم منوط به کسب مجوز از مراجع مراجع مربوطه 
مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بروجن )322334(

آگهي تغييرات شرکت پاکريس شهرضا سهامي خاص به شماره ثبت 275 
و شناسه ملي 10260064639 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
مورخ 1397/04/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - روزنامه کثيراانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. - حسابرسي اعتماد 
ارقام امين به شناسه ملي 14005653038 به عنوان بازرس اصلي و آقاي 
فرشيد ترازودار بازار به شماره ملي 1288146604 به عنوان بازرس علي 
البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. - ترازنامه و حساب سود 
و زيان شرکت منتهي به پايان سال 1396 مورد تصويب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري شهرضا )322117(

شرکت  مينياتور  کرم  مرمريت  معدني  شرکت  تغييرات  آگهي 
سهامي خاص به شماره ثبت 219 و شناسه ملي 10380507889 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس استان خراسان 
شمالي - شهرستان فاروج - بخش مرکزي - شهر فاروج-محله 
]امام رضا 6[-کوچه خرمشهر -2پاک  بنفشه  خرمشهر-کوچه 
-9طبقه همکف- کدپستي : 9481719779 تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان خراسان شمالي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري فاروج )320693(

داورزني:
استفاده ابزاري از ملي پوشان فوتبال پسنديده نيست

بخش ورزشي: معاون وزير ورزش به صحبت هاي 
سرمربي تيم ملي فوتبال واکنش نشان داد و گفت: 
درست نيست که از ملي پوشان کشور به عنوان 
ابزاردرمقابل وزارت ورزش استفاده شود.داورزني 
برگزاري مجمع  براي  کانديداها  انتخابات  درباره 
فدراسيون ها افزود: مشکلي که درحال حاضر درباره 
همه فدراسيون ها داريم بحث روساي بازنشسته 
هيئت هاست. با توجه به نقطه نظرات ديوان عدالت 
اداري و سازمان بازرسي بايد ببينيم که پس از 
تعيين تکليف درباره روساي بازنشسته چه اتفاقي 
رخ خواهد داد؟ اگر روساي بازنشسته بايد از سمت 
خود بروند مجبورهستيم اين روسا را جابه جا کنيم 
واين موضوع نيز تنها شامل حال واليبال نمي شود.

وي درباره فدراسيون کشتي نيز گفت: طبق آخرين 
مذاکره اي که با بني تميم داشتيم گفتم بر اساس 
نامه ديوان عدالت اداري، تمام هيئت ها تا زمان 
تصويب اساسنامه جديد فدراسيونها شامل قانون 
منع مي شوند. به همين دليل نامه اي به رئيس 
مجلس داده ايم تا دراين باره تعيين تکليف کنند.

داورزني گفت: از جنجال و هياهو چيزي عايد ورزش 

کشور نمي شود. همانطور که ديديد در مجمع ساانه 
تمام روساي هيئت ها حضور داشتند. انتظار ما اين 
است تا به حفظ آرامش در واليبال کمک کنيد و 
فضايي فراهم شود تا واليبال درگير حاشيه نشود. 
اگردرجايي اختاف نظري وجود دارد که باعث به 
اين موضوع  ابهامات مي شود حتما  آمدن  وجود 
قابل پيگيري است اما مطرح کردن آن دررسانه 
درست نيست. نبايد شرايطي را فراهم کنيم که 

مردم احساس نگراني کنند واين موضوعات بايد با 
روحيه همدلي برطرف شود.معاونت ورزش قهرماني 
درباره صحبت هاي کي روش درباره عدم حمايت 
وزير ورزش درمراسم بدرقه از تيم ملي نيز گفت: 
درمقامي نيستم که پاسخ کي روش را بدهم اما 
مسئوليت ورزش درکشوربا وزارت ورزش است. تيم 
ملي واليبال، فوتبال، کشتي و ... مسئوليتشان با 
وزارت ورزش است. مگر وزارت ورزش مي تواند 

حمايت نکند. وزارت تا به امروز حمايت کرده اما 
مراسم استقبال و بدرقه از تيم هاي ملي پروتکل 
خاص خود را دارد و قطعا فدراسيون فوتبال اين 
پروتکل را بهتر مي داند.وي افزود: تيم ملي درآستانه 
رفتن به سفروبرگزاري ديدارهاي تدارکاتي است وبه 
يکباره سرمربي تيم ملي اين گونه درباره وزيرورزش 
صحبت مي کند و مي گويد وزير بي احترامي کرده 
است. اين اصا درشأن ورزش کشور نيست. مگر 
دلسوزتر از وزارت ورزش ومردم داريم؟ همه اتفاقات 
براي حضور تيم ملي درجام جهاني درشرايطي 
پيش رفت که خواست فدراسيون فوتبال بود و 
وزارت ورزش به عنوان متولي ورزش از تيم ملي 
حمايت کرد.داورزني ادامه داد: مناسب نيست که 
ازملي پوشان به عنوان ابزاردرمقابل وزارت ورزش 
استفاده کند. هم وزير ورزش و هم مجموعه وزارت 
ورزش دغدغه تمام فدراسيون ها را دارند تا مشکلي 
براي آنها پيش نيايد. کي روش نيز زحمات بسياري 
براي تيم ملي کشيده. اجازه دهيد تا درفضايي آرام 
تيم ملي را درمسابقات تدارکاتي مهيا کنيم تا براي 

حضوري پرقدرت در جام ملت ها حاضر شود.

گوناگون

نكته

خبر

حسرت المپيک پايان مي يابد؟
عملکرد ونمايش اميدوار کننده تيم فوتبال اميد نشان دهنده مسيردرستي است 
که کرانچار و شاگردانش را مي تواند به موفقيت هاي بزرگ تري نزديک کند.تيم 
اميد با يک استراتژي درست کارخودش را آغاز کرد و با ترکيب زير ۲1 سال 
در بازي هاي آسيايي  حضور يافت تا با وجود ناکامي درآن مسابقه، گام مهمي 
در مسير شکل گيري يک تيم منسجم و هماهنگ برداشته باشد که به نظر 
مي رسد درتحقق اين هدف نيز موفق بوده است. اميدهاي فوتبال ابتدا درعمان 
برابر تيم اميد اين کشور پيروز شدند و روز گذشته درکيش  سوريه را مغلوب 
کردند، ۲ روز ديگربازهم در کيش براي دومين بار مقابل سوريه قرارمي گيرند و 
پس ازآن جهت ديدار با تيم اميد اردن به اين کشور سفر خواهند کرد.کرانچار 
از روز نخست بر ضرورت انجام بازي هاي تدارکاتي تاکيد داشت و البته بارها 
به اين مسئله اشاره کرد که مايل است به جاي ديدار با باشگاه هاي داخلي با 
حريفان آسيايي و ساير تيم هاي اين رده بازي کند. تا امروز با حمايت و همراهي 
فدراسيون فوتبال  ۴ بازي تدارکاتي در برنامه اميدها قرارگرفته، عاوه برآن 
حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر قطعي شده و احتماا پس ازآن اميدهاي 
فوتبال ايران درمسابقات تورنمنت تاجيکستان نيزحاضر مي شوند.شايد تعبير 
کرانچار بعد از بازي مقابل سوريه مناسب ترين عبارت ممکن باشد. اينکه تيم 
اميد ايران در مسير درستي قرار گرفته و البته طبيعتا بايد درهمين مسير به 
حرکت ادامه بدهد. استمرار برنامه هاي آماده سازي و برگزاري بازي هاي تدارکاتي 
همچنين تداوم روند موجود و هماهنگي هرچه بيشتر نفرات مي تواند تيمي 
را شکل بدهد که ابتدا در فروردين ماه سال 98 از آزمون مرحله نخست دور 
مقدماتي به سامت عبور کند و در دور نهايي نيز بتواند يکي از مدعيان جدي 

صعود به المپيک و عبور ازحسرت ۴۴ ساله باشد.

آذري:
 معضات فوتبال را برطرف کنيد

مديرعامل باشگاه ذوب آهن مي گويد استفاده از تکنولوژي کمک داور ويدئويي 
در شرايط فعلي نبايد دراولويت فوتبال ايران باشد. سعيد آذري که تيمش در 
نيم فصل اول ليگ برتر فوتبال روي اشتباهات داوري آسيب ديد، درباره تاش 
فدراسيون فوتبال براي استفاده از تکنولوژي کمک داور ويدئويي  گفت: هر 
تکنولوژي جديد در ابعاد بين المللي فلسفه خاصي دارد. افزايش سرعت فوتبال 
دنيا نشان داد اشتباه داوري مي تواند تاثيرات منفي روي عملکرد بعضي تيم ها 
داشته باشد.وي افزود: با اين حال فکر مي کنم بيشتر ازاينکه به سوي سيستم 
برويم، بايد به فکر برطرف کردن معضات فدراسيون و ساختارسازماني فوتبال 
و نظام مند کردن آن باشيم. باشگاه ها با فقر نسبي روبه روهستند. بايد مشکات 
استاديوم ها را رفع کنيم. بايد تکليف حق پخش را مشخص کنيم. اينها مهمتر 

ازسيستم است. ما اولويت هاي بيشتري ازکمک داور ويدئويي داريم.

آقاي گل به امارات مي رود
بازي  به عنوان مهمان ويژه  علي دايي آقاي گل فوتبال جهان 
افتتاحيه جام ملت هاي آسيا به امارات دعوت شد. شنبه 1۵ دي 
افتتاحيه جام ملت هاي آسيا وآغاز رسمي اين مسابقات با برگزاري 

بازي دو تيم امارات و بحرين انجام خواهد شد.

  منچستر با اسطوره مي آيد
باشگاه منچستر يونايتد يکي از اسطوره هايش را به عنوان جانشين 
مورينيوانتخاب کرد.سولسشردرزمان بازيگري اش 10 سال در جمع 
شياطين سرخ بود و با به ثمر رساندن 1۲8 گل در367 بازي يکي 

از اسطوره هاي اين باشگاه به شمارمي آيد.

عبور اميد ها از سد سوريه
 تيم فوتبال اميد ايران که خود را براي حضوردرمرحله مقدماتي المپيک 
 آماده مي کند در ديداري تدارکاتي برابر تيم اميد سوريه به برتري ۲ بر 
صفر رسيد.ملي پوشان اميد  براي حضوري مقتدر درمرحله مقدماتي 
المپيک نياز به برگزاري بازي هاي تدارکاتي بيشتردارند تا اشتباهات فني 

و تاکتيکي که در ديدار برابرسوريه داشتند را برطرف کنند. 

  نورافکن آبي مي پوشد
احتمال بازگشت اميد نورافکن بعد از يک نيم فصل دوري ازاستقال 
به اين تيم قوت گرفت تا ملي پوش جوان آبي ها بار ديگر با پيراهن 
اين تيم ديده شود. دو باشگاه استقال و شارلوا بر سر نحوه اين انتقال 
بايد با هم به توافق برسند. توافقي که اگر حاصل شود کاپيتان تيم 

ملي اميد بارديگر به جمع آبي پوشان بازخواهد گشت. 

اردوي پرسپوليس در قطر
 برانکو از مسئوان باشگاه پرسپوليس درخواست کرد تا هرچه سريعتر زمان اردو 
قطررا مشخص کنند. با تصميم سرمربي تيم پرسپوليس اين تيم درتعطيات 

نيم فصل راهي قطر خواهد شد تا اردويي را دراين کشور ترتيب دهد.

 ستاره 23 ساله در بارسلون
به  ژرمن  پاري  سن  از  ربيو  آدرين  انتقال  براي  بااخره  بارسلونا 
نيوکمپ با اين ستاره به توافق رسيده و قراراست او در تابستان 
به اسپانيا سفرکند.ستاره ۲3 ساله درحال حاضر قراردادي با تيم 

فرانسوي دارد که تا پايان فصل اعتباردارد. 

 بانوي رکابزن لژيونر شد
 ماندانا دهقان، بانوي رکابزن تيم ملي کشورمان با تيم واترزلي 
هلند قرارداد همکاري امضا کرد تا اولين دوچرخه سواري باشد 

که در تيم هاي اروپايي رکاب خواهد زد.

 منشا از پرسپوليس مي رود
 شايعه جدايي گادوين منشا از پرسپوليس اين روزها بسيار جدي تر ازگذشته 
شنيده مي شود اما يک منبع آگاه شرط جدايي اين بازيکن را جذب 
 يک مهاجم با کيفيت اعام کرد. برانکو براي تقويت تيمش درنيم فصل 

دوم قصد دارد يک مهاجم با کيفيت جذب کند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

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

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

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

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

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

ارمنستان - جنوب شرق آسيا - پوکت - 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 وكالت در دعاوي حقوقي، كيفري، خانواده

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593815
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آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

مالکيت صادر خواهد شد.
غامرضا غضنفري - رئيس ثبت اسناد و اماک يافت آباد

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

م الف: 18511

آگهي اباغ مفاد راي صادره از طرف هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي اراضي اماک و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مصوب سال 1390/09/20

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

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

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

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت دوم( 

شركت صنايع ذوب و فواد كوثر ره آورد 
توس  ثبت شده به شماره 42613

به دليل به حدنصاب نرسيدن اعضاء در جلسه مجمع مورخ 97/9/6 بدينوسيله 
از کليه سهامداران شرکت صنايع ذوب و فواد کوثر ره آورد توس سهامي 
خاص، ثبت شده به شماره 42613 و شناسه ملي 10380585714 دعوت 
مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت دوم( که 
در ساعت 8 صبح مورخ 1397/10/10 به آدرس مشهد - هاشميه 43 - پاک 

47 - تلفن 38903878-051 تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/9/29

خ ش: 97/9/29

اصاحيه
آگهي نوبت اول مجمع عمومي عادي انجمن صنفي کارگري رانندگان ناوگان 
حمل و نقل کااي جاده اي شهرستان شادگان در تاريخ 97/9/10 و نام و 

نام خانوادگي: نجم هيالي صحيح است.
تاريخ انتشار: 97/9/29

خ ش: 97/9/29

هيات مديره شركت



 سيد محمد بطحايي:
 مجبوريم از وسايل گرمايشي خطرآفرين 

در مدارس استفاده کنيم!
وزير آموزش و پرورش گفت: وسايل گرمايشي بسياري 
از مدارس کشور به دليل کافي نبودن اعتبارات، غير 
استاندارد است و ما مجبوريم از وسايل گرمايشي 
خطرآفرين استفاده کنيم.به گزارش خبرنگار مهر، 
سيد محمد بطحايي  با اشاره به حادثه مدرسه 
زاهدان اظهار داشت: من به خانواده هاي داغدار اين 
حادثه تسليت مي گويم. اتفاقي که در مدرسه زاهدان 
افتاد را بايد بيشتر بررسي کنيم و سهم قصوري 
که متوجه افراد است را مورد ارزيابي قرار دهيم.

بطحايي تأکيد کرد: وسايل گرمايشي بسياري از 
مدارس کشور به دليل کافي نبودن اعتبارات، غير 
استاندارد است و ما مجبوريم از وسايل گرمايشي 
خطرآفرين استفاده کنيم.وزير آموزش و پرورش 
خاطرنشان کرد: ما از مجلس شوراي اسامي انتظار 

داريم در بودجه سال ۹۸، اعتباراتي را به وزارت 
آموزش و پرورش اختصاص دهد تا بتوانيم نهضتي 
براي برچيده شدن وسايل گرمايشي خطرناک شکل 
بدهيم در غير اين صورت نه تنها تا سال آينده 
بلکه تا ۷ يا ۸ سال آينده هم امکان حذف اين 

وسايل گرمايشي را نداريم.

تهيه کننده سري جديد برنامه سينمايي »هفت« گفت: 
نگاه ما اين است که کاما به صورت شايسته سااري و 
عادانه و به دور از هرگونه غرض  ورزي به مسائل سينما 
 بپردازيم و در اجراي اين برنامه با قدرت پاي مباني 
و اصولمان خواهيم ماند.»مجتبي اميني« تهيه کننده 
برنامه سينمايي »هفت« در گفت وگو با  فارس، درباره 

انتخاب محمد حسين لطيفي به عنوان مجري اين 
برنامه در ايام جشنواره فيلم فجر گفت: هنوز حضور 
محمدحسين لطيفي در برنامه »هفت« به مرحله نهايي 
نرسيده است.وي ادامه داد: بعد از اينکه تهيه کنندگي 
اين برنامه را عهده دار شدم، طي جلسه هاي مختلفي که 
براي طراحي برنامه در فصل جديد و برنامه ريزي ها برگزار 
کرديم، براي بررسي افراد هيئت تحريريه و همچنين 
افرادي که مي توانستند کانديداي اجراي برنامه»هفت« 
شوند به جمع بندي هايي رسيديم.اميني در ادامه در 
همين زمينه بيان داشت: يکي از اين گزينه ها آقاي 
لطيفي بود که در حال حاضر مشغول مذاکره با او 
هستيم و سعي بر اين است تا نقطه نظرات طرفين 
را جمع بندي کرده و ببينيم اين تعامل تا چه سطح 

منطقي و همسو خواهد بود.

تهيه کننده هفت: 
 سري جديد »هفت« بدون غرض ورزي 

به سينما مي پردازد

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نمايه

چون پيشامد سختى به عاقل رسد، غم را با دورانديشى مى رانَد و درگاه عقل 
را براى چاره جويى مى کوبد.

صاحب امتياز: بنياد رسالت
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10
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يك فيلمساز  گفت: جوامعي همچون کره و برخي کشورها، تاريخي ندارد اما 
با افسانه سازي در سريال و فيلمها، تاريخ درست مي کنند تا در آيندگانشان هم 
ايجاد باور نمايند. درحالي که ما سابقه بسيار منحصري به فردي داريم مثل همين 
ازادگان که در دسترس هستند.در ميزگرد ي زنده ادبي  ابوالقاسم، طالبي سازنده 
سريال »بازگشت پرستوها« در اين باره گفت: حق نداريم  اسارت و جنگ را تبديل 
به خيال و افسانه کنيم.سازنده فيلم سينمايي »يتيم خانه ايران« به خاطرات 

اسارت راوي کتاب »سرباز کوچك امام« اشاره داشت و گفت: شجاعت اسراي 
ما به واقع از حضرت امام )ره( به رزمندگان و اسرا رسيده بود، تا جايي که يك 
بچه 13 ساله اين قدر شجاعت و ايستادگي دارد که همه جوره جلوي سياست 
حزب بعث بايستد.به گفته وي؛ امثال شهيد حججي امروز، مثل طحانيان ديروز، 
همچنان موجودند همان کساني که به چشم هم فضاي دفاع مقدس را نديده اند 

اما بسيار معتقدتر از قبلي ها هستند و اسطوره هم مي شوند.

ابوالقاسم طالبي:
 حق نداريم  اسارت

 و جنگ را تبديل به 
خيال و افسانه کنيم

فارس/  حسين مرصادي 

آبشار دوْدَوَزن 
آبشار "دوْدَوَزن" از آبشارهاي زيباي استان گيان است 
که در فاصله ۲۴ کيلومتري از شهرستان شفت، در منطقه 
کوهستاني و يياقي "سياْهِمْزگي" قرار گرفته است. از 
آنجا که پژوهش هاي دقيقي در مورد اين آبشار صورت 
نگرفته ارتفاع دقيق آن مشخص نيست، اما حدود ۵۴ متر 
تخمين زده شده است. پوشش جنگلي انبوه، رودخانه هاي 
پرجوش و خروش، چشمه هاي گوارا و زيبايي هاي کم 
نظير در حوالي اين آبشار، از تماشايي ترين مناطق ايران 
هستند. آب اين آبشار از چشمه اي در نزديکي آن با 
نام چشمه "دوْدَوَزن" تامين شده و پس از جاري شدن 
و سقوط از ارتفاع آبشار به رودخانه ريخته و روستاهاي 
پايين آبشار را سيراب مي کند. در خصوص قدمت اين 
آبشار بر اساس تحقيقات زمين شناسان عنوان مي شود 
که آبشار "دوْدَوَزن" چيزي حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ سال قدمت 
دارد. قرار گيري اين آبشار در ميان جنگلي انبوه و راه 
 دسترسي مناسب، از دايل جذب گردشگر به اين منطقه است.

چهار تصوير از اين آبشار زيبا را مي بينيد.

گزارش
در دورهمي بزرگ راديويي مطرح شد 

نيروي انساني ارزشمندترين سرمايه راديو
کريم باباخانيان

و  راديويي در جشنواره هاي کشوري  برتر  از 3۲  راديويي ها  در دورهمي 
بين المللي تجليل شد. دورهمي صميمي راديويي ها  در دو  استوديوي 
شماره يك  و هشت ساختمان شهداي راديو برگزار شد. جايي که همه 
هنرمندان و گويندگان راديو در آنجا حضور پيدا کرده بودند.دکتر حميد 
شاه آبادي معاون صداي رسانه ملي در سخناني اظهار کرد: به دنبال فرصتي 
بوديم تا گزارش از اقدامات انجام شده در فضايي متفاوت ارائه شود. يك 
سال از برگزاري نشست با کارگروه ها گذشته است و اين بهانه خوبي بود 
تا مروري بر کارهايي که انجام داديم، داشته باشيم. او همچنين با اشاره 
ارائه شده توسط روساي چهار کار گروه تهيه کنندگان،  به گزارش هاي 
نويسندگان، گزارشگران و گوينده ها ، خاطرنشان کرد: يکي از دغدغه هاي 
اصلي من در راديو نيروهاي انساني است. همان طور که قبا نيز بارها تاکيد 
کرده ام ، ارزشمندترين سرمايه راديو  نيروي انساني است.او با بيان اينکه 
مي شود،  روشن تر  راديو  انساني  نيروهاي  اطلس  مي رويم  جلوتر  چه  هر 
افزود: ما به يك معيار واحد براي ساماندهي ها موضوعات مختلف در راديو 
احتياج داشتيم و سعي کرديم بر روي اين موضوع تمرکز کنيم. در همين 
راستا تاکنون به  سه دستورالعمل نرخ نامه، تغيير ساختارهاي توليد، تبديل 
موظفي ها از ساز و کار ريالي به دقيقه اي رسيده ايم که ان شاء اه در تاشيم   
که در سال جديد  اجرا يي شوند.  در بخش ديگري از برنامه شهرام  مازاده 
رئيس کارگروه  تهيه کنندگان راديو ضمن ارائه گزارشي از عملکرد کارگروه 
از سوي  را  مسئوليت  اين  که  اسفندماه  از  داشت:  اظهار  تهيه کنندگان، 
حميد شاه آبادي بر عهده گرفتم، در مرحله اول با مديران شبکه ها تماس 
 گرفتم تا نمايندگاني را به ما معرفي کنند. اين نمايندگان که  تعداد آنها به 
۲6 نفر رسيد )هر شبکه دو نماينده( دور هم جمع شدند و با برگزاري 
جلساتي مشکات تهيه کنندگان را مورد بررسي قرار داديم و طبقه بندي 
کرديم.همچنين غامرضا بحيرايي رئيس کارگروه گويندگان با اشاره به ارائه 
مسائل مهم و دغدغه هاي اين قشر در راديو، تاکيد کرد: موضوع برآورد، 
 موظف و تقسيم برنامه ها، سابقه کاري و مشکات ستادي جزء دغدغه هاي 
گويندگان راديو بوده است. در وهله اول ما سعي کرديم يك تعريف مناسبي 
براي شغل گويندگي داشته باشيم. يداه  گودرزي رئيس کارگروه  نويسندگان 
نيز  با اشاره به اهداف اين کار گروه  براي ارائه بهترين متن هاي نويسندگي 
در راديو، گفت: مي دانيد که نويسندگي با مشاغل ديگر متفاوت است، هرگز 
به عنوان شغل رسانه اي مطرح نبوده، به همين خاطر با تشکيل کارگروه ويژه 
به دنبال به روزرساني بانك اطاعات نويسندگان بوده ايم. زيرا نويسندگي يکي 
از مهمترين مشاغل راديويي است که مي تواند برنامه را به اوج برساند.حسن 
آقاجاني رئيس کارگروه گزارشگران نيز طي صحبت هايي به فعاليت هاي 
اين  پرداخت.در  رو  پيش  اهداف  و  عملکرد  گزارش  ارائه  و  کارگروه  اين 
مراسم حسن ريوندي استندآپ کمدي اجرا کرد که مورد استقبال حضار 
قرار گرفت و در بخش ديگر مجيد اخشابي به اجراي چند اثرخود پرداخت.
در بخش هاي متنوع پيش بيني شده براي اين برنامه اولين آنونس معرفي 
برنامه هاي منتخب زمستان شبکه هاي راديويي از توليدات روابط عمومي 
صداي رسانه ملي اجرا شد که بزودي اين آنونس از شبکه هاي راديويي و 
تيزر آن از شبکه هاي تلويزيوني پخش خواهد شد.در پايان از برگزيدگان 

راديو در جشنواره هاي کشوري و بين المللي  تجليل شد.

ره نماي طريق
  اگر پدر و مادر، به غيبت اشخاص بپردازند، 
فرزند، تا چه حد مجاز به نهي کردن آن ها و 
دفاع از شخص غايب خواهد بود؟ آيا دل گير 
شدن والدين از اين برخورد فرزندشان، وظيفه  
فرزند را کمتر مي کند و آيا درصورت عدم 
توجه والدين و ناراحت شدن آن ها، تكليف 

از فرزندشان ساقط مي گردد؟
اگر پدر و مادر غيبت کنند، بايستي آن ها را 
از اين کار نهي نمود و از مؤمن غايب دفاع 

کرد، البته با کمال ادب، اخاق، اظهار کوچکي و تواضع در برابر والدين. 
دل گير شدن آن ها هم، چون به خاطر گناهي است که مي کنند، مانعي 
براي فرزند ايجاد نمي کند. در هر صورت شما وظيفه  مقابله با گناه و دفاع  
از مؤمن را بر عهده داريد. حال اگر آن ها به دفاع شما اعتنا نمي کنند و 
به غيبت شان ادامه مي دهند، بايستي از مجلس آن هابرخيزيد. اما همه 
کارها را بايد با فکر و محاسبه انجام دهيد که دل گيري و ناراحتي بي جا 

به وجود نيايد.
 در خانه اي هستم که اهالي آن زياد غيبت مي کنند، وظيفه  من چيست؟ 
آيا بايد از افراد غيبت شده حاليت بطلبم؟ اين مسئله  در سير و سلوك، 

بنده را متوقف مي کند؟ بنده براي جبران چه بايد بكنم؟ 
وظيفه  کسي که غيبت مي شنوند، اين است که غيبت کنندگان را از اين کار 
بازدارد. مثًا بگويد: غيبت کرديد! يا اينکه غيبت نکنيد! اگر شما اين گونه در 
برابر آن ها عمل کنيد، وظيفه خودتان را عمل کرده ايد. اگر تا به حال به اين 
وظيفه عمل کرده ايد، به فتواي مراجع حاضر حاليت گرفتن واجب نيست؛ 
اما از نظر اخاقي چنين کاري ازم است؛ پس شما به آن ها بگوييد که غيبت 
نکنند و سپس رفته رفته مسائل شرعي مربوط به غيبت را براي آن ها توضيح 
دستغيب  آيت اه  کبيره   گناهان  ازکتاب  را  مسائل  اين  هم  خودتان  دهيد. 

بخوانيد و ياد بگيريد. 

آگهي مناقصه عمومي )احداث باغ پارك دينارآباد( 
 نوبت دوم

شهرداري شهريار در نظر دارد درخصوص »احداث باغ پارك دينارآباد« با اعتبار 10/000/000/000 ريال از طريق مناقصه عمومي نسبت به انتخاب 
پيمانكار داراي صاحيت، توانمند و باسابقه طبق مجوز شوراي اسامي شهر به شماره 1815 مورخ 97/07/03 اقدام نمايد. لذا از متقاضيان 
واجد شرايط دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و 

با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 500/000/000 ريال مي باشد. )مطابق آيين نامه تضمين معامات دولتي(

2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.

4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در رشته ابنيه باشند.
7(آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/10/13،  آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي 

پاکت ها مورخ 97/10/19 خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/29

خ ش: 97/9/21

آگهي تجديد مناقصه عمومي )لکه گيري معابر اميريه(
نوبت اول 

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به لكه گيري معابر شهرك اميريه با اعتبار 4/000/000/000 ريال به استناد مجوز شوراي شهر به شماره 851 
مورخ 97/04/09 نسبت به انتخاب پيمانكار توانمند و داراي صاحيت از طريق تجديد مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجدين 
شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به مدت 10 روز به دفتر امور پيمان  و قرارداد شهرداري 

شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند..
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 200/000/000 ريال مي باشد )نوع ضمانت مطابق با آيين  نامه تضامين معامات دولتي(

2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به تعداد، مشخصات فني و نحوه پرداخت در اسناد مناقصه درج گرديده است.

4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري در رشته راه و باند باشند.
7( آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/10/23، آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي 

پاکت ها مورخ 97/10/26 خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/29
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/6

خ ش: 97/9/29 احسان درخشان نسب - شهردار شهرياراحسان درخشان  نسب - شهردار شهريار

آگهي تملك
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به استناد ايحه قانوني، نحوه خريد و تملك اراضي و اماك براي 
اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 58/11/17 شوراي انقاب، قصد خريد و تملك 
حدود 18000 هزار مترمربع از مستثنيات قانوني اراضي تحت پاك ثبتي 31 و 32 اصلي واقع در شهرستان 

دليجان دهستان جاسب را مطابق کروکي 
ذيل دارد. از اين رو بدين وسيله مراتب طي 
يك نوبت به اطاع کليه مالكين و صاحبان 
حقوق رسانده مي شود تا براساس تبصره 
2 ماده 4 ايحه قانوني مزبور ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشار اين آگهي با در دست 
داشتن جميع اسناد و مدارك مالكيت 
خود جهت معرفي کارشناس و کارشناس 
مرضي الطرفين به نشاني تهران خيابان 
سيدخندان، خيابان کابلي جنب بانك 
کوثر ساختمان ولي امر طبقه 8 واحد 
معاونت خريد و تملك مراجعه نمايند. 
مراجعه  عدم  در صورت  است  بديهي 
مالكين و صاحبان حقوق ظرف مهلت 
مقرر، اقدامات قانوني ازم وفق ايحه 

قانوني مزبور معمول مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/9/29

خ ت : 97/9/29
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جمعه 97/9/30

 آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي - نوبت دوم

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين در نظر دارد واگذاري کليه فعاليتهاي مربوط به تهيه مواد اوليه، نگهداري، 
طبخ و توزيع غذاي سلف معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه خود را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به شرکتهاي معتبر که 

داراي گواهينامه صاحيت کار و همچنين صاحيت ايمني کار از سازمان کار و تعاون و رفاه امور اجتماعي مي باشند واگذار نمايد.
1- دستگاه مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

2- شرح مختصري از مناقصه:
واگذاري کليه فعاليتهاي مربوط به تهيه مواد اوليه، نگهداري، طبخ و توزيع غذاي سلف معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

3- مبلغ خريد اسناد مناقصه: به مبلغ 1/000/000 ريال براي هر يك از مناقصه ها و واريز به حساب درآمد دانشگاه به شماره 37168551 
بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكي قزوين

4- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه:
به مبلغ 2/214/009/000 ريال مي باشد که بايستي به يكي از صورتهاي مشروحه ذيل ارائه گردد:

- ارائه رسيد بانكي واريز وجه به حساب شماره 37167339 بانك رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشكي قزوين
- ارائه ضمانتنامه از بانكهاي دولتي و يا موسسات اعتباري غيربانكي داراي مجوز از بانك مرکزي جمهوري اسامي با دارا بودن اعتبار 

سه ماهه و قابل تمديد تا سه ماه ديگر
5- فروش اسناد مناقصه: از تاريخ 97/10/01 لغايت 97/10/04 مي باشد.

6- آخرين مهلت دريافت پاکات پيشنهادي مناقصه گران: ساعت 14/15 روز دوشنبه تاريخ 97/10/17
7- زمان تشكيل بازگشايي پاکات الف، ب، ج: روز سه  شنبه به تاريخ 97/10/18 ساعت 10 صبح

8- محل فروش اسناد مناقصه: مديريت خدمات پشتيباني واحد امور قراردادها به نشاني: قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، 
ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين به شماره تلفن 02833375164 )آقاي مصطفي صفدري(

9- خريد اسناد به صورت فيزيكي صورت مي گيرد.
10- مدارك ازم جهت دريافت اسناد: اصل فيش واريزي به همراه ارائه اصل معرفينامه الزامي است و بدون ارائه آنها تحويل اسناد 

صورت نخواهد گرفت.
تاريخ انتشار: 97/9/29

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خ ش: 97/9/29
خدمات بهداشتي درماني قزوين

خبر
وزير علوم:

با متخلفان علمي و کپي کارهاي 
پايان نامه اي با جديت برخورد مي کنيم

وزير علوم از برخورد جدي اين وزارتخانه و دانشگاه ها با متخلفان علمي و همچنين 
دانشجويان واعضاي هيئت علمي که در پايان نامه ها کپي کاري انجام دهند خبر 
داد.به گزارش ايسنا،  دکتر منصور غامي در نشست همايش پژوهش فناوري و 
مسئوليت اجتماعي که  در دانشگاه تربيت مدرس  برگزارشد، بر ضرورت وجود 
نوآوري در پايان نامه هاي دانشجويي به ويژه رساله هاي دوره دکتري تاکيد کرد 
و افزود: بخش مهمي از نوآوري در حوزه هاي کشف علوم است نه در کاربرد 
آنها، اين موضوع اهميت پايان نامه هاي دوره دکتري را نشان مي دهد که البته 
بخشي از آن مي تواند کاربردي باشد اما من معتقدم پايان نامه ها معموا در 
 کتابخانه يا دانشگاه ها قرار مي گيرد البته فايل آن به صورت پي دي اف در 

ايران داک نيز قرار داده مي شود.  


