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سردار جعفري:
 اميدواريم دشمنان 

 به توان پاسخ كوبنده ما
پي برده باشند

 حجت ااسام عليرضا پيروزمند
در گفت  وگو با رسالت:
 فرهنگ در قالب تمدن

 تجلي عيني 
پيدا مي كند

يادداشتيادداشت
عمل كارگزاران در دولت  اسامي

عباس خسرواني
چند سالي است که برخي رفتارهاي زننده و دور از شان برخي 
صاحب منصبان کشور و انتشار گسترده آن به مدد رسانه هاي 
ارتباط جمعي،احساسات مردم را جريحه دار کرده و اعتراضات 
اقشار مختلف مردم را برانگيخته است.بعد از گذشت 40 سال 
از انقاب شکوهمند اسامي ايران جا دارد که وجود اينگونه 
صاحب منصبان و کارگزاران را در بخش هاي مهم حکومت 
اسامي مورد بررسي قرار داد.کارگزاراني که با ولي نعمتان 

خود رعايت ادب و انصاف را نمي کنند و همچون نظام ارباب و رعيتي با مردم سخن 
مي گويند،چه نسبتي با حکومت اسامي دارند؟حضور اينگونه افراد در حکومت 
اسامي ناشي از چيست و کجاي کار اشکال دارد؟آسيب شناسي اين پديده امري 
ضروري است.کارگزاراني که مودب به آداب اسامي نيستند قطعا نسبتي با حکومت 
اسامي ندارند.جمهوري اسامي براي ادامه راه و رسيدن به آرمانهاي بلند خود 
نيازمند کارگزاراني است که فهم درستي از حکومت اسامي داشته باشند.تکميل 
مرحله تشکيل دولت اسامي با وجود کارگزاراني که فهم دقيق و درستي از شرايط 
کارگزاري در دولت اسامي ندارند امکان پذير نيست و ضرورت دارد اين موضوع 
مورد آسيب شناسي قرار گيرد.با وجود چنين کارگزاراني است که با گذشت 40 سال 
از پيروزي انقاب اسامي و تأسيس نظام جمهوري اسامي هنوز در مرحله دولت 
اسامي قرار داريم.امروز بخش مهمي از ناکارآمدي هاي دولت اسامي در تحقق 
آرمانها و اهداف خود ناشي از حضور چنين کارگزاراني است که نه عقا معارف و 
احکام دين را مي شناسند و نه قلبا به حکومت اسامي ايمان و اعتقاد دارند و نه 
عما التزامي به رعايت اصول آن دارند.حضور کارگزاراني که نه عقا،نه قلبا و نه عما 
التزامي به حکومت اسامي و آرمانها و چارچوب هاي آن ندارند در حکومت اسامي 
يک آفت است.رهبر معظم انقاب اسامي مي فرمايند:"اين ها بايد جهت گيري ها 
و رفتار اجتماعي و رفتار فردِي خود و رابطه شان با مردم را با معيارهاي اسامي 
تطبيق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم بايد آن جهت گيري ها را در 
مّد نگاه خودشان قرار دهند و به سرعت به سمت آن جهت گيري ها حرکت کنند؛ 

اين مي  شود دولت اسامي."
در حکومت اسامي که پيامبر عظيم الشان آن با همه قدرت و عظمت در آخرين 
سخنراني خود خطاب به مردم مي فرمايند:"هر کسي حقي بر گردن من دارد که ادا 
نشده است امروز بگويد و حساب مرا تسويه کند،مرا ببخشد و از من درگذرد يا قصاص 
کند تا حساب ما به آخرت نيفتد") امالي شيخ صدوق ص 634 و 635( ،وزير و وکيلش 
حق تعرض و توهين به مردم را ندارند.به پيروي از سيره پيامبر )ص(،حضرت امام )ره( 
به عنوان بنيانگذار کبير انقاب اسامي و سپس رهبر معظم انقاب تا به امروز بارها و 
 بارها کارگزاران نظام را به رعايت ادب در برخورد با مردم توصيه کرده اند.ما از امام )ره( 
و رهبري آموخته ايم که در جمهوري اسامي مسئوان اعم از دولتي و مجلسي و 
قضائي در برابر مردم متواضع و مودب سخن بگويند و از موضع قدرت و سلطه با مردم 
سخن نگويند.احکام نوراني اسام و سيره پيامبر مکرم اسام و امامان معصوم عليهم 
السام در نحوه مواجهه با مردم به خوبي نشان مي دهد که يکي از اصول مهم در 
حکومت اسامي خدمتگزار بودن مسئوان و کارگزاران نسبت به مردم است و قطعا 
در حکومتي که مسئوان خود را خدمتگزار مردم مي دانند و نه ارباب آنها، در جهت 
مصالح آنها )و نه مصالح فردي و گروهي خود( گام برمي دارند و کساني که در جهت 
مصالح مردم گام بر مي دارند در برخورد با مردم نيز رعايت ادب و انصاف را خواهند 
داشت.يکي از مهمترين شاخصه هاي کارگزاران نظام اسامي،پذيرش مردم به عنوان 
ولي نعمتان و ذوي الحقوق بودن آنهاست.اين فهم به کارآمدي کارگزار نظام اسامي 
کمک خواهد کرد.لذا بخشي از ناکارآمدي کارگزاران را بايد در فهم غلط آنها از نحوه 
 مواجه با مردم و عدم فهم درست از جايگاه مردم در نظام اسامي جستجو کرد.به همين 
دليل است که حضرت امام)ره( در وصيت نامه سياسي الهي خود به مجلس و دولت 
و دست اندرکاران توصيه کردند که قدر اين ملت را بدانند و در خدمتگزاري به آنان 
به خصوص مستضعفين و محرومان و ستمديدگان که نور چشم و اولياي نعم همه 
هستند فروگذار نکنند.لذا در آستانه 40 سالگي انقاب اسامي نسل جوان ما بايد 
 بداند که وجود برخي وزراي مغرور و متکبر و برخي نمايندگان درشت گوي پر مدعا 
هيچ نسبتي با نظام اسامي و حکومت اسامي ندارند و نبايد عمل آنها را در هر 

کسوتي که هستند به پاي انقاب اسامي بنويسند.
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بيگانه با مردم
طاهره نيارکي

پس از انتخاب شهردار جديد و رفت و آمد 
نمادينشان با دوچرخه که عملي پسنديده 
است،  از سوي خانم زهرا صدر اعظم نوري 
منتخب شوراي شهر از ليست اميد و شوراي 
اصاح طلبان اظهاراتي مبني بر پيوستن نيمي 
از جامعه)بانوان(  به پويش دوچرخه سواري 
امر مشکلي  اين  نموده اند  اذعان  ايشان  است.  صورت گرفته 

شرعي ندارد.
ضروري ا ست به افراد مسئول علي الخصوص بانوان فعال سياسي 
از هر جناح تفهيم شود، مرجع تطابق موضوعات جديد با شرع، 
آنها نبوده و اساسا صاحيت آن را ندارند و تشخيص آن با مراجع  
عظام است، چه بسا حکم مسئله اي در زمان ها و شرايط مختلف 

و مسائل فرهنگي جامعه متفاوت باشد.
بهتر بود خانم نوري چند صباحي در کوچه و خيابان هاي تهران 
قدم ميزدند. در شمالي ترين مناطق تهران، فرمانيه، قيطريه، 
نياوران، دزاشيب و ... به يمن تراکم فروشي و برج هاي سر به 
فلک کشيده، پارک ماشين ها در فرعي ها و کندي عبور و مرور 
 حتي پياده روي مناسب جهت تردد عابرين وجود ندارد، چه رسد 
دوچرخه سواري؛ حال وضع مرکز و مناطق جنوبي شهر را 
بسنجيد. اگر زنان به اين پويش بپيوندند آيا معضل ترافيک 
چندبرابر نخواهد شد؟ زماني که مسئوليت نظم شهري و ترافيک 
و امنيت آن به عهده راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي 
ا ست نبايد از آنان نظر کارشناسي خواست؟ چرا با طرح نظرات 
سليقه اي و غيرکارشناسي و بي توجه به زمان و مکان و فرهنگ 
جامعه، هر روز چالش جديدي ايجاد مي کنند. گويي دوقطبي 
کردن جامعه فقط در مسائل سياسي نيست و تقابل ميان زنان 

و مردان، در شرح وظايف برخي گنجانده شده است.
جهت ورزش و توانمندي بانوان راهکار اصلي ايجاد مراکزي نظير  
بوستان بانوان است. محل هايي که بانوان محجبه آزادانه ورزش 
کنند. چرا به جاي کشاندن زنان به معابر، بخشي از پارکها را 
به آنان اختصاص نمي دهند. هم اکنون نيز مبلمان ورزشي شهر 
که در پارک ها تعبيه شده براي بانوان مقيد به رعايت عفاف و 

حجاب و حفظ حريم از نامحرم کاربرد چنداني ندارد. 
بسياري از بوستان ها و خدمات ويژه بانوان در دوره شهرداري 
بودند،  راضي  آن  از  هم  مردم  و  شده  اجرا  قاليباف   آقاي 
اما متاسفانه با رفتن او از شهرداري بسياري از اين اقدامات 

متوقف و يا کند شد.
 پس از رفتن ايشان در اين مدت طواني جز کاشتن چندين 
چنار، افتتاح طرح هاي ساخته شده   قبلي و تغيير نام چند 
خيابان چه فعاليتي در کارنامه شهرداري تهران است؟ آيا 
انتخاب شهرداري جهت کانشهري مثل تهران که خود اذعان 
به بيماري قلبي داشت و شهردار بازنشسته بعدي به صاح 
تهران بود؟ چرا هرکه نام اصاحات را يدک مي کشد سعي در 

تخريب و ضايع نمودن خدمات خادمين ملت دارد. 
چرا شوراي شهر به وظايف اصلي خود در حل معضات شهري 
عمل نمي کند و حال با احساسي کردن بانوان و جلب نظر 
دختران جوان و مطالبات بعدي، خوراک براي رسانه هاي 
معاند آماده مي کنند. در حالي که زيرساخت هاي ازم حتي 

براي مردان هم فراهم نيست.
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پنهان  سازي تغيير ايدئولوژيک!
محمد کاظم انبارلويي

خدا رحمت کند مرحوم حاج  ابوالفضل 
حاج  حيدري از قتله منصور را، او به همراه 
مرحوم حاج عسکراوادي و مرحوم حاج 
 مهدي عراقي، چهارده سال در زندان 
به آن  اين زندان  از  رژيم ستمشاهي 
زندان مي رفت و طعم تلخ شکنجه ها و 
آزارهاي ساواک و عمال شکنجه گر رژيم پهلوي را چشيده 
بود. يک وقتي به مناسبتي نقل مي کرد؛ اوايل سال 54 پس 
از انشعاب در سازمان مجاهدين خلق که عده  اي با اعام 
وفاداري به مارکسيسم از سازمان جدا شدند، روزي در زندان 
قصر نماز جماعت مي خوانديم. امام جماعت که يکي از 
اعضاي همين مجاهدين خلق بود عبارت "واالّضالّين" را 
خيلي غليظ خواند. وسط نماز يک دفعه يکي از مأمومين به 
نشانه اعتراض فرياد زد؛ بس است اين همه نفاق و دورويي 
 و پنهان  سازي! قرار بود نماز را سريع بخواني و جمع کني 
نه به اين غلظت و... حاج  حيدري گفت؛ جريان را پرسيديم، 
عناصر  همين  از  جمعي  زندان  داخل  در  شد   معلوم 
فريب  خورده مجاهدين، مارکسيست شده بودند، اما از مرکزيت 
)مسعود رجوي - موسي خياباني( به آنها دستور داده بودند 
اعام مواضع خود را 6 ماه به تاخير بيندازيد. امام جماعت 

هم قرار بود همين رويه را مدتي ادامه دهد.
***

فکر نمي کردم 40 سال پس از آن جنايت و خيانت تاريخي 
که منجر به شهادت مجيد شريف واقفي شد، همين نغمه ها 
از اردوگاه اصاحات شنيده شود. اخيرا شنيده شده است در 
جمع  بندي اتاق فکر برخي اصاح  طلبان بدخيم گفته شده؛ 
"دوستان ما به اين نتيجه رسيده اند انقاب اشتباه بوده است. 

تشکيل نظام ديني اشتباه بوده است، اما اين را نبايد به مردم 
بگوييم زيرا عقبه اجتماعي ما ريزش مي کند".

مبتني بر همين تغيير ايدئولوژيک، گفته اند؛ بايد تغيير 
قانون اساسي را تا 1400 با نقشه  راه "نافرماني مدني" 

عملياتي کنيم.
و  در داخل  منافقين  تتمه  اين جماعت  بارها گفته ام 
اين گفته هم وصيتنامه  و سند  خارج کشور هستند 
شهيد اجوردي است که با گوشت و پوست خود خطر 
منافقين قديم و جديد را حس مي کرد و آن را هشدار 
داده بود.راهبرد يادشده اين جماعت با راهبرد آمريکا 
به کارگرداني پمپئو، وزير خارجه آمريکا و جان بولتون، 

مشاور امنيتي ترامپ همخواني دارد.

گزارش رسالت از حرکت به سوي تمدن نوين اسامي؛سرمقاله

الگوسازي تا 50 سال آينده
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استفان لندمن در گفت و گو با رسالت:
 رهبران غربي 

 نسبت به رنج مردم
 بي تفاوت هستند 
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پورابراهيمي: 
  سه ميليون بشکه نفت 

در بورس عرضه مي شود

4

دهقان:
 ماجراي »درازهي« را 
به حساب كل مجلس 

نگذاريم

2

کميل طيبي در گفت وگو با رسالت: 

 نقاط تاريک بودجه 98 
بايد مورد نقد و بررسي 

قرار گيرد

گفت وگوي ويژه
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آگهي مزايده عمومي
مديريت و بهره برداري از جايگاه CNG شهروند شماره 1

)واگذاري به صورت اجاره جهت بهره برداري(
مرحله اول - نوبت اول

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 627/ش/ش مورخ 97/8/21 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد آگهي مزايده عمومي مديريت و بهره برداري 
از جايگاه CNG شهروند شماره 1 واقع در روبروي دانشگاه پيام نور مراغه را با شرايط مندرج در ذيل از طريق برگزاري مزايده عمومي )مزايده کتبي( 
 به شرکتهاي مجرب و واجدالشرايط ازم و داراي گواهي تاييديه از شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان و يا کشور مي باشند به صورت اجاره 
جهت بهره برداري واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي محترم واجدالشرايط دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و 
تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/10/19 روز چهارشنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مرکزي مراغه - طبقه همكف - 
اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به 
آدرس: HTTP:.//IETS.MPORG.IR قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفكس 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شرکتهاي 

محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده ذيل مي باشد.

1- شهرداري به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداريها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مزايده مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از 

شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداريها به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزينه درج آگهي مزايده در دو نوبت آگهي بر عهده برنده مزايده مي باشد.

4- کليه کسورات قانوني اعم از )بيمه و ماليات( و غيره بر عهده پيمانكار مي باشد.
5- رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتي الزامي مي باشد.

6- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
تاريخ انتشار: 97/10/2

خ ش: 97/10/2

آگهي مزايده
 )نوبت اول(

اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در نظر دارد 35 دستگاه خودرو دولتي را از طريق مزايده عمومي توسط 
مراکز مجاز واجد شرايط براساس قوانين و مقررات اسقاط نمايد.

1-تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به مبلغ 60/000/000 ريال بايد از نوع ضمانت نامه معتبر بانكي يا واريز وجه 
نقد به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه به شماره حساب )2173126002004( در وجه اداره کل آموزش و پرورش 

استان البرز باشد.
2- مهلت دريافت اسناد از اداره کل: روز سه شنبه مورخ 97/10/04 لغايت آخرين وقت اداري روز يكشنبه مورخ 97/10/09
3- مهلت تحويل اسناد به اداره کل: روز دوشنبه مورخ 97/10/10 لغايت آخرين وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 97/10/20

محل دريافت اسناد مناقصه: با ارائه معرفينامه معتبر به آدرس کرج - عظيميه - ميدان مهران - اداره کل آموزش 
و پرورش - اداره پشتيباني و خدمات

4- زمان و مكان گشايش پيشنهادها: زمان و مكان گشايش پيشنهادها و نيز ساير شر ايط و توضيحات و مشخصات 
فني در اسناد مزايده قيد مي گردد.

تلفن تماس: 02632563219 و 02632510404
تاريخ انتشارنوبت اول: 97/10/2
تاريخ انتشارنوبت دوم: 97/10/3

شناسه آگهي325523 خ ش: 97/10/2 

5% سپرده شركت در مزايده به ريالمدت واگذاري به صورت اجاره:سهم پايه شهرداري:مورد مزايده واگذاري به صورت اجاره:رديف

مزايده عمومي واگذاري به صورت اجاره جهت مديريت و بهره برداري از 1
جايگاه CNG شهروند شماره 1 واقع در روبروي دانشگاه پيام نور مراغه

30% سهم شهرداري از فروش گاز 
طبيعي بعد از كسر بهاء اداره گاز

250/000/000 ريال1 سال

شهردار مراغه - احمدي

اداره كل آموزش و پرورش استان البرز

 عليرضا صدرا:
 امنيت ملي ما ايجاب مي كند

به مسائل به صورت فراملي بنگريم

 محمدمهدي بهداروند:
تمام مولفه  هاي تمدن اسامي در چارچوب 

آموزه هاي قرآن است

 محمدمهدي ناظمي اردكاني:
 مهم ترين شاخص تمدن نوين اسامي

 مردم سااري ديني است



»

نماينده کليميان در مجلس:
رهبر انقاب به حقوق 

شهروندي اقليت هاي ديني 
کامل باور دارند

سيا سي يك شنبه 2 دي 21397
15 ربيع الثاني 1440-23 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9390

عضو حزب اعتماد ملت گفت: دولت عملکردي ندارد 
که نياز به سخنگو داشته باشد.به گزارش الف علي 
تاجرنيا در گفت وگو با انتخاب اظهار داشت: ضعف 
و  اخير  ماه هاي  فقط مختص  دولت  اطاع رساني 
نداشتن سخنگو نيست. متاسفانه دولت از ابتداي 
تشکيل و حضورش حتي در دوره اول آنچنان که 
بايد و شايد از امکان پاسخگويي مناسب برخوردار 
نبود.وي افزود: بخش عمده اين موضوع به نوع نگاه 
حلقه اول نزديکان روحاني برمي گردد. آنها عمدتاً تا قبل از اين بيشتر در جايگاه هايي حضور داشتند 
که کمتر نياز به مواجهه با افکار عمومي و پاسخگويي داشتند، به همين دليل کمتر روحيه پاسخگويي 
در اين حلقه وجود دارد.وي تاکيد کرد: متاسفانه وزراي روحاني هم اين نقش را به درستي ايفا 
نمي کنند و بخش عمده دفاع از عملکرد دولت بر دوش شخص رئيس جمهور است.تاجرنيا گفت: از 
ديدگاه من، فقدان سخنگو نيز نشات گرفته از همين علل هاست. احساس مي شود دولت در حال 
حاضر در موضع منفعانه قرار دارد. همين امر باعث مي شودبسياري از افراد زيربار قبول مسئوليت 
سخنگويي نروند.وي با بيان اينکه سخنگويي براي هيچ کس در مجموعه دولت اهميتي ندارد افزود: 
افراد احساس مي کنند دولت عملکرد قابل دفاعي ندارد و حرفي براي گفتن ندارد.وي ادامه داد: 
دولت عملکردهاي مثبت زيادي داشته و اگر مسئوليت پاسخگويي دولت در دست افرادي بود که 
مي توانستند به خوبي نقش  خود را ادا کنند، افکار عمومي هم نسبت به بسياري از اقدامات دولت 
مطلع مي شدند.تاجرنيا يادآور شد: مردم کم کم به اين نتيجه مي رسند دولت عملکردي ندارد که نياز 
به سخنگويي داشته باشد.او افزود: برخي افراد و حتي خود روحاني در ابتدا فکر مي کردند گفتماني 
به نام اعتدال شکل گرفته و اين گفتمان روحاني را به پيروزي رسانده در حالي که اين گفتمان زير 
شاخه و اينفک اصاحات قرار داشت که روحاني و برخي دوستان اصولگراي خود بامشي اي که 

داشتند به اين سمت و اين جريان فکري رجوع کردند.

تاجرنيا: دولت عملکردي ندارد که نياز به 
سخنگو  داشته باشد

نايب رئيس فراکسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: 
ماجراي »درازهي« را به حساب کل مجلس نگذاريم.
محمد دهقان در گفت وگو با خبرنگار مهر با بيان اينکه 
تصور افکار عمومي اين است که شأن و جايگاه مجلس 
کاهش يافته است، گفت: هيئت رئيسه مجلس با هدف 
کمک به دولت، تعامل نزديکي با قوه مجريه دارد 
 که اين امر موجب شده است که مجلس شعبه اي 
از دولت تلقي شود و اين امر به جايگاه مجلس ضربه 
زده است.وي ادامه داد: اين طرز تفکر بر روي کارکنان دولت نيز تاثير گذاشته است. رياست مجلس بايد 
تدبيري بينديشد که مجلس به عنوان شعبه اي از دولت تلقي نشود.نايب رئيس فراکسيون نمايندگان 
وايي مجلس اظهار داشت: اينکه آقاي درازهي با هماهنگي قبلي به سازمان گمرگ رفته اند يا بدون 
هماهنگي به آن سازمان مراجعه کرده اند بايد بررسي شود، ولي در هر صورت شأن هر شخصي بايد 
ابتدا توسط خود شخص حفظ شود.وي اظهار داشت: برخورد نماينده مجلس با کارمند عادي جلوي 
در سازمان به هيچ وجه در شأن ملت ايران و نمايندگان ملت نيست و عدم احترام به نماينده مجلس 
توسط نگهبان توجيهي براي به کاربردن کلمات قبيح توسط نماينده نمي شود. آقاي درازهي نبايد در 
برابر منع ورود وي به داخل سازمان از خود ناشکيبايي نشان مي داد و کلماتي به کار مي برد که شأن 
مجلس و شأن خود را پايين بياورد.دهقان افزود: انتظار داريم با توجه به اينکه همه مسئوان و مردم 
در برابر قانون يکسان هستند، هرکس خطايي انجام داده است با وي برخورد شود.وي تصريح کرد: در 
اين ماجرا هر فردي که خطايي انجام داده است، بايد متناسب با خطاي صورت گرفته با وي برخورد 
شود، چه مسئولي که نگهبان خود را توجيه نکرده و از ورود نماينده مردم به داخل سازمان جلوگيري 
کرده و چه نماينده اي که مطابق شأن ملت و موکان خود عمل نکرده و شأن مجلس را پايين آورده 
است. وي با بيان اينکه نبايد اين موضوع به حساب کل مجلس گذاشته شود، گفت: بايد با هرکس 

متناسب با خطايي که انجام داده، برخورد شود و نتيجه آن به ملت اعام گردد.

 دهقان: ماجراي »درازهي« را 
به حساب کل مجلس نگذاريم

اسامي گفت:  موتلفه  مرکزي حزب  عضو شوراي 
برنامه هاي اقتصادي  اصاح طلبان در دولت براي حل 
مشکات مردم شکست خورده است.حميدرضا ترقي 
در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به 
اينکه جريان تندروي اصاح طلبان از روحاني عبور 
کرده است، گفت: بخش تندرويي از اين جريان همان 
مسير طي شده غربي ها مانند نافرماني مدني و کمک 
به تغيير سياست هاي کلي نظام را دنبال مي کنند و  جريان اصاحات مي خواهد هرگونه اصاحي را 
در درون نظام انجام دهد و از مجاري قانوني ديدگاه خودش را پيش ببرد.وي با تاکيد بر اينکه ائتاف 
اصاح طلبان در شوراي شهر، مجلس و دولت در طي اين مدت از طرق مختلفي با ناتواني مواجه 
شده چراکه برنامه هاي اقتصادي  آنان در دولت براي حل مشکات مردم شکست خورده است افزود: 
اين ائتاف حاکي از برنامه ها و سياست هاي اصاح طلبان است که عمدتا با تکيه بر بيرون کشور و 
اعتماد به آمريکا و غرب براي حمايت از اين جريان تدوين و تنظيم شده و تاکنون منجر به شکست 
جدي  آنها شده است.وي با اشاره به اينکه غربي ها حمايت خود از اين جبهه سياسي را کاهش دادند، 
تصريح کرد: غربي ها به جاي حمايت از جريان سياسي اصاح طلب به دنبال براندازي و ضربه زدن 
به کليات نظام هستند.ترقي با بيان اينکه اصاح طلبان متوجه حيله غربي ها شده اند، تصريح کرد: 
حمايت غربي ها از اصاح طلبان به خاطر عاقه شان به آن ها نبوده بلکه از آن ها به عنوان ابزاري براي 
براندازي نظام و تضعيف هويت نظام جمهوري اسامي استفاده مي شد لذا اکنون جريان اصاحات 
به مرور متوجه شده اند که مسير اشتباهي را در عرصه سياسي و اقتصادي پيمودند و قطعا از ملت 
ايران به خاطر اشتباهشان عذرخواهي مي کنند.وي با خوش بينانه خواندن اين عذرخواهي بيان کرد: 
اين عذرخواهي نشانه درک اصاح طلبان از اشتباهشان در گذشته مانند همراهي آن ها با فتنه هاي 

آمريکايي ها و غربي ها و ابزار دشمن شدن آن ها براي تضعيف ارکان نظام است.

ترقي: برنامه هاي اقتصادي  اصاح طلبان در دولت 
براي حل مشکات مردم، شکست خورده است

نماينده کليميان در مجلس شوراي اسامي گفت: رهبر انقاب به حقوق شهروندي 
اقليت هاي ديني کامل باور دارند.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، سيامک مره صدق در همايش شنبه هاي انقاب اسامي با شعار همبستگي و همدلي 
پيروان اديان توحيدي اظهار کرد: در قانون اساسي مشروطه و قبل از انقاب اسامي 
اقليت هاي ديني ساکن ايران تنها از حقوق شهروندي برخوردار بودند و بايد بقيه ايرانيان 
خارج از کشور به وزارت خارجه براي مشکات خود مراجعه مي کردند.وي با بيان اينکه 
قانون اساسي جمهوري اسامي و انقاب اسامي اقليت هاي ديني را شهروند درجه يک 
شناخت، افزود: اقليت هاي ديني ايران شهروند درجه يک کشور هستند.نماينده کليميان در 
مجلس با اشاره به اينکه يهوديان در ۱۷ شهريور سال ۵۷ عليه رژيم شاه تظاهرات کردند 
و تحت فشار قرار گرفتند، ادامه داد: شعار ما اين است که هر جا که مردم ايران باشند ما 

هم از آن ها حمايت مي کنيم و بعد از انقاب اسامي توحيد، نبوت و معاد اشتراک ديني 
همه اديان در کشور شد.مره صدق با تأکيد بر اينکه در چارچوب قانون اساسي فعاليت 
شهروندي خود را ادامه مي دهيم، اعام کرد: يهوديان بيمارستان دکتر سفير را ساختند 
و در زمان قبل و بعد از انقاب اسامي براي تمام ايرانيان خدمات پزشکي ارائه مي کنند.

وي با بيان اينکه اقليت هاي ديني مشکات خودشان را درون خانوادگي مي دانند و حل 
معضات در قانون اساسي گنجانده شده است، تصريح کرد: ما مشکات خود را به کف 
خيابان نمي آوريم و هيچ کسي هم در خارج دلسوز مردم ايران نيست.وي با اشاره به 
اينکه دشمنان ايران حق ندارند از برخي مشکات داخلي سوءاستفاده کنند، عنوان کرد: 
اقليت هاي ديني هر زمان که مشکات خودشان را به رهبر انقاب رجوع داده اند، بدون 

مشکل حل شده و رهبري به حقوق شهروندي اقليت هاي ديني کامل باور دارند.

گفت وگو
حجت ااسام عليرضا پيروزمند در گفت وگو با رسالت:

فرهنگ در قالب تمدن، تجلي عيني 
پيدا مي کند

عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم 
اسامي گفت: تمدن از فرهنگ جدا 
نيست اما فرهنگ در قالب تمدن تحقق 

عيني و اجتماعي پيدا مي کند.
حجت ااسام عليرضا پيروزمند اظهار 
کرد: بعضي تمدن را با فرهنگ يکسان مي 
 دانند و برخي ميان اين دو تفاوت هايي 
قائل مي شوند بنابراين اگر فرهنگ 
را با تمدن يکسان تلقي کنيم، به 

معناي مجموعه اي از رفتارها، ارزش ها و باورهايي است که 
در هر جامعه اي وجود دارد و اگر فرهنگ را با تمدن متفاوت 
بگيريم، به معناي آن است که تمدن را تجلي عيني فرهنگ 
محسوب کنيم و بگوييم اين باورها، ارزش ها و رفتارها وقتي 
مي خواهد نماد عيني پيدا کند در قالب ساختارها و محصواتي 

خودش را به نمايش مي گذارد.
وي ادامه داد: اگر ما فيلم سينمايي توليد و يا با معماري خاص 
کالبدي به اسم مسجد ايجاد مي کنيم، اين ها ابزارهاي تمدن 
سازي و نمادهاي تمدني هستند. تصورم اين است که فرهنگ 
در قالب تمدن تجلي عيني پيدا مي کند. لذا تمدن از فرهنگ 
جدا نيست اما فرهنگ در قالب تمدن تحقق عيني و اجتماعي 
مي يابد به همين دليل مي توانيم تمدن را محيط زيست عيني 
تعريف کنيم که بشر به دست خودش آن را ايجاد مي کند تا 

بتواند نيازهاي خودش را ارضا شده تر بيابد. 
 عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسامي با اشاره به شاخصه هاي 
تمدن در انديشه رهبري عنوان کرد: ايشان مجموعه فرمايشاتي 
در زمينه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياست 
خارجي و داخلي و نظام سياسي بيان فرموده اند که ممکن است 
به اسم تمدن نوين اسامي مطرح نشده باشد اما مجموعه اين ها 
شاخصه ها و ويژگي هاي تمدن اسامي را فرا روي ما قرار مي 
دهد. به عنوان مثال موضوع علم و پژوهش در کشور که ايشان 
موضوع اهتمام بر گفتمان جنبش نرم افزاري و توليد علم را از 

ويژگي هاي ازم براي جامعه اسامي برشمردند.
حجت ااسام پيروزمند افزود: البته گسترش علم و دانش مورد 
اهتمام همه جوامع و تمدن هاست منتها آنچه که به دانش در 
تمدن اسامي ويژگي مي دهد اين است که اين دانش بايد در 
خدمت فرهنگ اسامي و مبتني برجهان بيني و انسان شناسي 
اسامي و در خدمت عدالت و پيشرفت باشد، طبيعتا اين ها ماهيت 

و جهت گيري علم را تحت تاثير خودش قرار مي دهد. 
به گفته وي در حوزه نظام اقتصادي طبيعتا بايد اقتصادي را 
شاهد باشيم که خودشکوفا باشد و بتواند توانمندي هاي داخلي 
کشور را به شکوفايي وادارد و وابستگي به کشورهاي ديگر را به 
حداقل برساند البته اين به آن معنا نيست که تعامل بين المللي 
در مسائل اقتصادي با سايرکشورها نداشته باشيم بلکه بايد اگر 
مسئله خصوصي سازي را دنبال مي کنيم با عدالت اقتصادي توام 
باشد و به اسم خصوصي سازي ضعيف کشي و تاراج بيت المال 

اتفاق نيفتد و مبدا شکاف طبقاتي افزون تري نشود. 
وي تصريح کرد: مسئله مشارکت مردم در اقتصاد اهميت باايي 
دارد اما در صورتي که مبتني بر اخاق اسامي اتفاق بيفتد و 
منتهي به گسترش مفاسد اخاقي در جامعه از جمله حرص و 
حسد و اجحاف به ديگران و قانون گريزي نشود. ويژگي تمدن 
اسامي در نظام سياسي مبتني بر نظام امام و امت هست و نظام 
مردم سااري ديني يک الگوي متفاوتي از مشارکت را فرا روي 
جامعه ما قرار داده و در ساليان گذشته طليعه اين امر را تجربه 
 کرديم و در حال حاضر الگوي آن با دموکراسي و مردم سااري 
متفاوت است و مشارکت مردم برمبناي انگيزه ايماني اتفاق مي 
افتد و ارتباط آنها با امام از نوع بيعت با امام هست و به همين 
دليل ماندگار است و بر سر منافع مادي اين مشارکت و ارتباط 

اتفاق نيفتاده است.
عضو هيئت علمي فرهنگستان علوم اسامي يادآور شد: در بعد 
فرهنگي هم نبايد لودگي، افسردگي و بي بندوباري و مسئوليت 
گريزي را در جامعه تسري داد بلکه بايد به عبارتي احساس 
مسئوليت بيشتر، قانونمداري و اخاق مداري و ايثار و شجاعت 
را در جامعه گسترش دهيم. اکنون ما شاهد اين هستيم که 
بخشي از محصوات فرهنگي ما مبتني برفرهنگ اسام و انقاب 
نيست و انتظار مي رود که هنرمندان ما از سرمايه انقاب براي 

جوشش بيشتر فرهنگ اسامي استفاده کنند.
به گفته وي در سياست خارجي ويژگي تمدن اسامي، حفظ 
استقال و تماميت ارزي کشور است و مهمتر از آن پيگيري 
نظريه جهاني سازي اسامي و شجاعت براي پرداختن به اين 
مسئله و نظريه پردازي و اقدام در اين زمينه است. در زمينه 
اجتماعي بايد رشد متوازن جمعيت به اندازه تامين نيروي انساني 
و مقابله با پيري جمعيت اتفاق بيفتد. شهرنشيني بي رويه و 
يا حاشيه نشيني يکي از آفت هايي است که با مضامين تمدن 
اسامي سازگاري ندارد و اين ها به دليل گسترش شهرها و 
نداشتن برنامه در توسعه شهري اتفاق مي افتد به همين خاطر 
اين ها از اعم ويژگي هايي است که در بحث تمدن اسامي مي 

توانيم از آن ياد کنيم. 

عمل کارگزاران در دولت  اسامي
ادامه از صفحه اول

انقاب اسامي ايران قطعا در ادامه مسير و براي رسيدن به قله هاي 
پيشرفت و تعالي،چنين عناصري را از خود پاک سازي خواهد کرد.
وجود و حضور چنين عناصري در بدنه نظام اسامي به افزايش 
فاصله بين دولت و ملت و بي اعتمادي مردم به ساختارها منجر 
خواهد شد.در حالي که پيوند عميق مردم و حکومت يکي از نقاط 
قوت و مايه اقتدار جمهوري اسامي است.به تعبير مقام معظم 
رهبري مردم ولي نعمت حاکمان و صاحبان واقعي انقاب هستند 
و طي ساليان گذشته به شکل هاي مختلف حمايت خود را از 
 نظام اعام کرده اند و مايه عزت و قدرت ايران اسامي شده اند 
و ضرورت دارد که کارگزاران نظام خود را خدمتگزار مردم بدانند.
نعمتان  به ولي  بدانند هرگز  کارگزاراني که خود را خدمتگزار 
خود توهين نمي کنند و با آنان به درشتي سخن نمي گويند.
به هر حال مسئوان در هر رده اي که در حال خدمت هستند 
و توفيق خدمتگزاري به ملت بزرگ ايران را يافته اند بايد بيش 
از گذشته ادب و حرمت را در نحوه مواجه با مردم رعايت کنند.

شرايط امروز کشور به گونه اي است که مردم با مشکات عديده 
اقتصادي و معيشتي مواجه هستند و فشارهاي تحريمي داخلي 
و خارجي نيز مردم را در شرايط خاصي قرار داده و در اين شرايط 
مردم از کارگزاران خود توقع خدمت مضاعف دارند و اگر قادر به 
انجام کاري هم نيستند حداقل از متلک پراني و درشت گويي 
بپرهيزند.عبور از شرايط سخت امروز مستلزم همراهي و همدلي 
 مردم و مسئوان است.ازم است برخي از مسئوان براي يک بار
هم شده مطالعه اي در خصوص ماهيت حکومت اسامي و وظايف 
باشند. داشته  اسامي  حکومت  در  کارگزاران  هاي  شاخص   و 
بحمداه در اين زمينه ادبيات نظري غني و کافي وجود دارد.از 
سوي ديگر ازم است بخشي از بدنه نظام جمهوري اسامي نسبت 
به تربيت مديراني در تراز انقاب اسامي اهتمام ويژه و جدي 
 داشته باشند.جمهوري اسامي براي تحقق آرمانها و وعده هاي 
خود نيازمند کادرسازي و تربيت مديراني است که توان تحقق 

اين آرمانها را داشته باشند.

محمدصادق نيايش 
مي گويند ازمه دست يابي به تمدن نوين اسامي 
تکيه بر پيشرفت هاي همه جانبه و فراملي است. 
در  تمدن  اين  دانيم،  مي  بيش  و  کم  ما   همه 
برهه هاي مختلف تاريخ به مانند هر تمدن ديگري 
فراز و فرودهايي داشته اما اين مهم بعد از پيروزي 
انقاب و جنبش بيداري اسامي بار ديگر مورد توجه 
قرار گرفته است. برهمين اساس مقام معظم رهبري 
از »تمدن نوين اسامي« سخن گفته اند زيرا ايشان 
مقتضيات زمان را درک کرده و به درستي مي دانند 
در همه عرصه ها اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي 
و سياسي و يا به تعبير ديگر براي پيشرفت در حوزه 
علم، هنر، سينما، روابط بين الملل و غيره بايد متناسب 

با نيازهاي جديد بشري حرکت کرد. 
تمدن نوين اسامي ظرفي است که در اين ظرف انسان 
و نوع بشر قادر است، از تمامي ظرفيت هاي مادي و 
معنوي که خداوند در اختيار او قرار داده بهره مند شود 
و به تعالي برسد. در ظرف تمدن نوين اسامي رابطه 
انسان ها با يکديگر و رابطه آنها با طبيعت و مهمتر 
از آن رابطه انسان ها با خداوند مبتني بر دستورات 
و قوانين الهي که در قرآن آمده، تنظيم مي شود. 
تمدن نوين اسامي بشريت را به سمت تشکيل امت 
واحد اسامي و تحقق حيات طيبه سوق مي دهد. اما 
سوال اين است که شاخصه هاي اصلي آن در منظر 

انديشه مقام معظم رهبري کدامند؟ 
دکتر عليرضا صدرا، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران 
در گفت وگو با ما تمدن را پيشرفت همه جانبه مي داند 
و معتقد است: »در نظريه اسامي و در نگاه متفکران 
اسامي از جمله امام راحل و رهبري تمدن سه بخش 
دارد؛ توسعه اقتصادي از منظر کمي و کيفي و تامين 
آسايش عمومي. بخش ديگر آن توسعه و تعادل سياسي 
و اجتماعي است تا از اين طريق جامعه به تعادل برسد 
بنابراين بايد همزمان با توسعه سياسي، ارتقاء هرچه 
بيشتر کارآمدي اتفاق بيفتد. کارآمدي تمدن خيلي 
بااتر از يک دولت کوچک است. از سوي ديگر به اين 
طريق بايد در جهت توسعه و تعالي فرهنگي، معنوي و 
اخاقي و تضمين آرامش معنوي و مدني گام برداشت 

و در جامعه آرامش هم ايجاد کنيم.«
با نگاهي به تمدن مادي مدرن درمي يابيم که اين 
تمدن فقط روي آرامش بدني تاکيد دارد، در مقابل 
هندوئيسم و بودائيسم مي گويند آسايش کافي نيست 
و ازم هم نيست لذا تارک دنيا مي شوند اما تمدن 
اسامي، آسايش مادي را ازم مي داند اما کافي هم 
نمي داند چون بايد در جهت تعالي فرهنگي و معنوي 
باشد. صدرا در همين زمينه تاکيد مي کند: کليساهاي 
هاي  مکان  در  بودائيسم  و  هندوستان  در   مقدس 
دورافتاده است اما مساجد جامع ايران که مظهر تمدن 
و تفکر اسامي است در قلب و وسط شهرها قرار دارند. 
مثا در اصفهان مسجد وسط ميدان است. روبه روي 
آن دارالعماره يا سياست است. يک طرف آن مدرسه 
و دانشگاه و طرف ديگر بازار است. يعني علم، اقتصاد، 
سياست و ديانت باهم جمع اند. اين مظهر تمدن 
اسامي بوده و تمدن نوين اسامي به صورت روزآمد 

و کارآمد بايد تجديد و تاسيس شود.«
درباره راهکارهاي دستيابي به تمدن نوين اسامي 
مباحث بسياري مطرح مي شود. صدرا معتقد است که 
راهکار رسيدن شامل مقدمه و ازمه است. در مقدمه 
بايد الگوسازي پيشرفت را انجام دهيم تا پيشرفتي 
حاصل نشود، نمي توان دم از تمدن زد. زيرا تمدن 
شامل پيشرفت همه جانبه و فراملي است. همچنين 
بايد تا ۵0 سال آينده الگوسازي انجام دهيم تا در 
حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي پيشرفتي 
حاصل شود و کشورهاي ديگر از روي ما الگوبرداري 
کرده و از معماري، سياست، فرهنگ و اقتصاد الهام 
بگيرند. طبعا وقتي پيشرفت ما در حوزه هاي مختلف 

فراملي شد، به تمدن تبديل مي شود.«
پژوهشگران علوم اسامي بر اين مهم تاکيد دارند 
بايد کارآمدي ملي،  امر  اين  به  براي دستيابي   که 
بهره وري و اثربخشي ارتقاء يابد. اين کارآمدي در تمامي 
عرصه ها از اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، 

دولتي، عمومي و خصوصي بايد اتفاق بيفتد. ابتدا 
بايد خودمان رشد و پيشرفت کنيم و به تعبير مقام 
معظم رهبري وارد مرحله دولت سازي شده و بعد 
به تمدن سازي برسيم. ما بايد با دنياي معاصر فعال 
برخورد کرده و منفعل نباشيم. در اينجاست که ما 

به مرحله تمدن سازي دست مي يابيم. 
صدرا درباره اينکه آيا گام هايي به سمت تمدن سازي 
برداشته شده يا خير مي گويد: »کيسينجر بزرگترين 
استراتژيست جهاني است. ايشان چندين بار در طول 
دو سه سال گذشته اعام مي کند که ايران در حال 
تمدن سازي است. »حسن علي هيکل« هم اعام 
کرده ايران در حال ساختن تمدن است و به تعبير 
او کشور ما از طريق اشغال و جنگ در اين مسير 
گام برنمي دارد بلکه از طريق قلب ها وارد مي شود. 
 يعني الهام بخش است و در امور ساير کشورها دخالت 
نمي کند. دوم اينکه گفته است، من نمي فهمم وايت 
فقيه چيست اما مي دانم که ايران يکبار در زمان داريوش 
خودش را با نيروي نظامي تا مديترانه رسانده و در حال 
حاضر با نظريه وايت فقيه در حال توسعه تمدن اسامي 
است. از مديترانه تا باب المندب و آسياي مرکزي و 

کشمير. اين ها حوزه تمدني ماست.« 
اسامي  نوين  تمدن  به  دستيابي  مسير  در   طبعا 
نمي توانيم نسبت به کشورهاي منطقه بي تفاوت 
باشيم وقتي افغانستان ناامن باشد، آيا ممکن است 
که به ما آسيبي نرسد؟ قطعا ما هم آسيب مي بينيم. 
ما در يک جزيره قرار نداريم و اگر داعش در اشغال 
عراق موفق مي شد، امنيت ما را هم سلب مي کرد 
بنابراين ما بايد امنيت آنجا را تامين کنيم تا امنيت 

خودمان تضمين و تامين شود. 
صدرا بيان مي کند: »منافع و امنيت ملي ما ايجاب 
مي کند که به مسائل به صورت فراملي بنگريم زيرا 
ايران موقعيت خاص و راهبردي دارد. اين مسائل 
را با نگاه تمدني مي توانيم حل کنيم. وقتي همه 
کشورها از افغانستان و عراق تا ايران و پاکستان باهم 
توسعه پيدا کنند آن وقت است که ما در حوزه تمدن 
سازي موفق عمل کرده ايم. ما دلمان مي خواهد همه 
کشورهاي منطقه امن و با ثبات بوده و با يکديگر 
تعامل داشته باشند اما دشمن اين را نمي خواهد. 
کشوري مثل آمريکا وارد منطقه ما شد و ۷ تريليون 
هم هزينه کرد اما چيزي هم دستش را نگرفت. اين 
نگاه تمدن سازي است که باعث رشد و پيشرفت 
منطقه  حال  عين  در  و  شود  مي  خودمان  کشور 
 سود مي کند و جهان هم ضرر نمي کند. البته اگر 
بنابراين  بگذارند.  جهاني  جاهلين  و  طلبان  سلطه 
جمهوري اسامي ظرفيت سازي کرده و ظرفيت هم 
دارد. ايران همواره در طول تاريخ تمدن ساز بوده و 

اسام هم ديني مدني و تمدن ساز بوده است.« 
حجت ااسام محمدمهدي بهداروند، پژوهشگر پژوهشگاه 
بين المللي المصطفي)ص( هم در گفت وگو با ما بر اين 
مهم تاکيد دارد که تمدن نوين اسامي يک واژه جديد 
 نيست و ما صرفا امروزدر ادبيات فرهنگي و سياسي مان 

با اين واژه آشنا نشده ايم. تمدن في نفسه فارغ از 
اسامي يا غيراسامي و مادي و غيرمادي در طول 
تاريخ وجود داشته منتها بحث ما اين است که تمدن 
اسامي در يک عرصه زماني وجود داشته و بعد به 
دليل اتفاقاتي نظير رنسانس و انقاب صنعتي از دور 
خارج شده. يعني عده اي دين را فقط در عرصه هاي 
فردي و شخصي و جزئي مدنظر قرار داده و معتقد 
بوده اند، دين بايد بشر را به سعادت و اخاق و معاد 
آشنا کند، بعد از مدتي که ديدند همين مقدار هم براي 
آنها گران تمام مي شود، آن را کنار گذاشته و علومي 
مثل روان شناسي و جامعه شناسي را مطرح کردند تا 

روابط شخصي و فردي را متکفل شود.«  
امروزه ما در دنيا با يک تمدن غربي مواجه هستيم. 
تمدني مادي که زيرساخت هاي نظري آن براساس 
تعريف مادي از انسان، جهان و جامعه است. اين تمدن 
نگاه توده وار به انسان دارد و انسان را در حد شکم و 
دهان تعريف مي کند. براي انسان هدفي غير از رسيدن 
به تمنيات و لذت و احتياجات مادي تعريف و تصور 
نمي کند و هر وعده اي که اين تمدن در طول دوران 
حياتش داده، به هيچ کدام از آنها عمل نکرده و تماما 
تعاريف کاذبي بودند. اما پرسش اين است که مراد ما 
از تمدن نوين اسامي چيست؟ بهداروند بر اين باور 
 است که تمدن ديني، تمدني است که تمام مولفه ها، 
اند.  اسام  محور  بر  هايش  ويژگي  و  ها   شاخصه 
 تمدن اسامي، تمدني است که در چارچوب آموزه هاي 
 قرآني و متکي به روايت و سنت اهل بيت، عمل 
مي کند و مولفه هايش هم در نقطه مقابل تمدن مادي 
 قرار دارد که در آنجا به هيچ کدام از اين مولفه ها 
عمل نمي کند. در تمدن مادي، شعارهاي کاذب 
و دروغين مي دهند مثل کرامت انساني، آزادي و 
اخاق و عدالت. مقام معظم رهبري تمدن اسامي 
را فضايي مادي و معنوي مي دانند و معتقدند انسان 
در اين فضا مي تواند رشد کرده و به بالندگي برسد 
و به مطلوبي برسد که خداي متعال آن مطلوب را 

برايش خلق و تعريف کرده است.
وي تاکيد مي کند: »در تمدن مادي مطلوب يک تعريف 
اگزيستانسياليسمي، اومانيستي و زميني است. مطلوب 
يک مطلوب زميني است. اما مطلوبي که خداي متعال 
براي ما معرفي مي کند، يک مطلوب دست نيافتني 
توسط عقول بشر است و ما بايد به اين سمت و سو 
حرکت کنيم. بنابراين تمدن اسامي به اين معناست 
که انسان ها را از ميان امواج مادي عبور مي دهد و 
با دو شاخصه مادي و معنوي او را به غايت مطلوب 

مي رساند. يعني به آرامش و امنيت.«
حجت ااسام بهداروند، با اشاره به شاخصه هاي 
 رسيدن به تمدن نوين اسامي در انديشه رهبري 
مي گويد: »فرآيند تمدن بايد به گفتمان تبديل شده 
و از يک قوت علمي برخوردار باشد و حوزه هاي علميه 
با بهره مندي از ظرفيت قوي و غني منابع اسامي 
گفتمان سازي کنند. حضرت آقا پنج مرحله براي 
رسيدن به تمدن مطرح مي کنند. اول شکل گيري 

انقاب است که اين انقاب تحقق پيدا کرده و ما به 
يک نظام بي بديل به نام حکومت اسامي بر محور 
نظام  آن  دوم  مرحله  در  ايم.  رسيده  فقيه  وايت 
 اسامي است يعني همين نظام جمهوري اسامي اما 
حوزه هاي علميه در توليد ادبيات انقاب و مديريت 
آن کوتاهي و غفلت کردند. درحالي که بايد اين ادبيات 
را توليد کرده و به دست دانشگاه بدهند تا تبديل به 
برنامه ريزي اجرايي شود. اين اتفاق هنوز نيفتاده است. 
مرحله سوم تشکيل دولت اسامي است. يعني دولتي 
که براساس الگوها و معيارهاي کاما اسامي عمل 
کرده. نه براساس انديشه هاي اقتصاددانان غربي که 
 امروز جامعه را به سمت قهقرا و فقر و نداري برده اند. 
در مرحله بعد بايد سبک زندگي اسامي تبديل به 
يک گفتمان شود. گام نهايي در اين مراحل پنچ گانه 

تحقق تمدن اسامي است.«
 مقام مظعم رهبري فرموده بودند که تمدن اسامي 
 کشورگشايي نيست. بلکه به معناي تاثيرپذيرفتن ملت ها 
از انقاب اسامي است. بنابراين ازمه حرکت به اين 
سمت و سو، تحقق تمدن اسامي است. اگر اين امر 
صورت نگيرد ما مدام از الگوهاي رايج توسعه برپايه 
گيريم  مي  الگو  غيرالهي،  هاي  نظريه  و  اومانيسم 
و طبيعتا آثار و نتايجش همين مسائلي است که 
آزادي،  درباره  هايي  وعده  يعني  بينيم.  مي  امروز 
کرامت انساني و نقش زنان مي دهند که نه تنها 
محقق نمي شوند بلکه بيش از همه به شعارهاي 

کاذب شباهت دارد. 
 بهداروند درباره شاخصه ها و ويژگي هاي تمدن سازي 
نوين عنوان مي کند: طبعا توحيدمحوري در اين 
امروز تمدن غربي در  تمدن اسامي ماک است. 
افول  اين  اصلي  علت  است،  عقبگرد  و  افول  حال 
چيست؟ پاسخ روشن است چون انسان را به جاي 
خدا نشانده. مقام معظم رهبري به کارگزاران نظام 
فرمودند بدون ايمان پيشرفت در اين بخش ها ميسر 
نيست و کار به نحو صحيحي انجام نمي شود. بااخره 
به يک چيزي بايد ايمان و اعتقاد داشت. به دنبال اين 
اعتقاد و ايمان است که پيشرفت حاصل مي شود. 
خواهد  انتخاب  زندگي  سبک  ايمان  اين  براساس 
شد. اصل در تمدن اسامي، رسيدن به قرب است. 
نکته ديگر اخاق است که فصل مشترک تمام اديان 
توحيدي و غيرتوحيدي است و رسالت پيامبر هم 
تکميل اين نقطه بود. فرمود: من آمده ام اخاقتان را 
کامل کنم. اگر يک تمدني در خودش اخاق نداشته 
باشد و جامعه را به سمت اخاق نبرد، آن جامعه در 
حقيقت عاري از حقيقت است. اين اخاق مداري از 
شاخصه هاي بارز و مهم تمدني است که ما به آن 
وعده داده ايم. از سوي ديگر بيت الغزل تمدن هاي 

موجود، عدالت اجتماعي است. 
نبود  در تمدن اسامي هم عدالت اهميت دارد و 
عدالت هم اتفاقا يکي از عوامل زوال تمدن هاست. 
زوال تمدن ها معلول انحراف هاست و تمدن ها بعد 
از اينکه به اوج مي رسند به دليل ضعف ها و خاها 

اگر  روند.  انحطاط مي  به  رو  هاي خود  انحراف  و 
 عدالت اجتماعي  در تمدن اسامي نباشد راه به جايي 
نمي برد. مقام معظم رهبري در يکي از فرمايشاتشان 
فرموده اند براي رسيدن به تمدن نوين اسامي بايد 
جهاد کرد. جهاد اکبر و مبارزه با نفس و جهاد اصغر، 

مبارزه با دشمن خارجي.«
محمدمهدي ناظمي اردکاني، عضو شوراي مرکزي 
جبهه مردمي نيروهاي انقاب اسامي کشور هم به 
ما مي گويد: »تمدن نوين اسامي در اين مقطع از 
تاريخ اهميت باايي دارد و در واقع تحقق اين تمدن 
با مقتضيات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي 
حاکم بر جهان امروز که در امتداد تمدن اسامي 
بنيان نهاده شده، قرار دارد، البته اين مهم با فراز و 
فرودهايي همراه بوده و در اين فراز و فرودها، جوامع 
اسامي و فرهيختگان و متفکرين اسامي تجربيات 
زيادي آموختند. مهمترين شاخصه آن مردم سااري 
ديني است که امروز نظام جمهوري اسامي، آن را 
اجرا مي کند و بايد مراتب کمال خودش را پيدا کند 
و ديگري اقتصاد عدالت محور است. اينکه توسعه و 
صورت  جامعه  در  که  پيشرفتي  و  اقتصادي   رشد 
 مي گيرد مبتني برعدالت باشد. سوم باور به ظرفيت هاي 
مادي و معنوي که خداوند در اختيار انسان قرار داده 
و اين باور ازم است که بوجود بيايد. چهارم ايمان 
به ظرفيت ها و نظام الهي که در نتيجه آن، سبک 
زندگي تعيين مي شود. سبک زندگي در واقع منتج 
از ايمان است و نظامي که در آن قرار گرفته. به عنوان 
مثال آنهايي که امروز ايمان به نظام هاي ليبراليستي 
دارند، تصور مي کنند ليبراليست نجات دهنده زندگي 
آنهاست. توليد علم هم شاخصه ديگري است براي 
شناخت قوانين حاکم بر هستي و غلبه بر موانعي که 
 بر سر راه تعالي انسان وجود دارد. ششم انديشه ورزي 
و تعقل براي رهيافت مسيري که به سوي تعالي 
و کمال انسان ختم مي شود. هفتم تحقق سرمايه 
 اجتماعي به معناي اخص آن که تامين اعتماد مي کند 
بين اعضاي يک جامعه و تامين رفاه و آسايش همگاني 
و به عبارتي ايجاد حيات طيبه اي که در آن فساد و 
 تبعيض و فقر و بي عدالتي وجود ندارد بلکه زمينه هاي 
رشد و تعالي به صورت کامل فراهم است. استفاده 
براي  امروز  اي مدرن  رسانه  امکانات  از  حداکثري 
ترويج اسام ناب و مهندسي فرهنگ تمدن نوين 
اسامي. استفاده بهينه و حداکثري از ظرفيت روابط 
بين ملت ها و دولت ها براي تحقق چشم انداز و 
اهداف بلند تمدن نوين اسامي هم در اين زمينه 

مطرح است.«
به  رسيدن  راهکارهاي  اردکاني،  ناظمي  اعتقاد  به 
اين تمدن، مولفه هاي متعددي را شامل مي شود از 
مجاهدت ملي براي تحقق اهداف و ارزش هاي انقابي 
تا اجراي نقشه راه ترسيم شده توسط امام راحل و 
رهبري در تمامي عرصه هاي سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي و ارائه مدلي از حکمراني براي 
 جايگزيني مدل حکمراني نظام جهاني توسط قدرت هاي 
مسلط بر جهان و تحقق اهداف و چشم انداز جمهوري 
اسامي در افق ۱400 و اجرا و تحقق سند الگوي 

پايه اسامي ايراني پيشرفت.  
برداشته شده در حوزه  به گام هاي  اشاره  با  وي 
تمدن نوين اسامي مي گويد: »در اين زمينه بايد 
به دستاوردهاي انقاب اسامي ظرف چهار دهه 
گذشته اشاره کرد؛ يک، بيداري اسامي در جهان 
 به ويژه منطقه، دوم، موفقيت برنامه هاي منطقه اي 
سياست هاي  و  ها  برنامه  ،شکست  سوم  ايران، 
قدرت هاي مسلط در منطقه و جهان در رويارويي 
به طوري  علم  توليد  اسامي، چهارم،  انقاب  با 
 که ايران در اين زمينه رتبه اول را در منطقه و 
۱6 را در جهان دارد. پنجم، دستيابي به سلول هاي 
بنيادين و انرژي هسته اي و همچنين موفقيت در 
حوزه فناوري نانو، زيست فناوري، اقتدار نظامي ايران 
که قدرت سيزدهم برشمرده مي شود و کشور ما 
جزء هشت قدرت جهان است. از لحاظ شاخص 
اول رشد شاخص  ايران رتبه  انساني هم  توسعه 

توسعه انساني را داراست.«

گزارش رسالت از حرکت به سوی تمدن نوين اسامی؛

الگوسازی تا 50 سال آینده
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حجت ااسام والمسلمين اسامي:
مسئوان به جاي چشم دوختن به تحفه هاي غربي بر ظرفيت هاي داخلي تکيه کنند

نماينده مردم قزوين در مجلس خبرگان رهبري گفت: مسئوان به 
جاي چشم دوختن به تحفه هاي غربي بر ظرفيت هاي داخلي تکيه 
کنند.حجت ااسام والمسلمين علي اسامي در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاري رسا، به غير قابل اعتماد بودن آمريکا اشاره کرد و گفت: در 
 معاهدات و معامات بدون وجود اصل »اعتماد« نمي توان وعده هاي 
تاريخ، هر کجا در  ادامه داد: در طول  را پذيرفت.وي  طرف مقابل 
مقابل آمريکا کوتاه آمده و در جهت خواسته هايش عمل کرده ايم 
با بدعهدي ها و عدم پايبندي به معاهدات مواجه شده ايم، بنابراين 
بايد از همه تجربه هاي گذشته درس عبرت گرفته و ديگر به سراغ 
آمريکا نرويم.اسامي با اشاره به اين که مذاکره با آمريکا نتيجه اي 
 جز ضرر و خسارت براي کشور ندارد، ابراز کرد: با وجود بدعهدي هاي 
آشکار آمريکا، ديگر جايي براي مذاکره نمي ماند؛ امروز همه مي 
دانند که آمريکا اهل وفا و پايبندي به تعهدات خودش نيست.نماينده 
مردم قزوين در مجلس خبرگان رهبري با بيان اين که آمريکا حتي 
به مصدق هم رحم نکرد، افزود: کودتاي 28 مرداد در ظاهر به نام 
انگليس تمام شده است، اما اين آمريکا بود که با خيانت و از پشت 
خنجر زدن، مصدق و دولت مردمي را از بين برد.وي با تأکيد بر اين که 
 ما تحت هيچ شرايطي به آمريکا اطمينان نداريم، بيان کرد: تجربه هاي 
گذشته نشانگر بدعهدي آمريکا است، بنابراين طبق آيات قرآن کريم 

موظف هستيم که کوچکترين ميل و گرايشي به آن نداشته باشيم؛ 
آمريکا قابل اعتماد نبوده و همواره در پي آن است که ما را فريب 
به  نيازي  اين که جمهوري اسامي هيچ  بر  تأکيد  با  دهد.اسامي 
مذاکره با آمريکا ندارد، مطرح کرد: آيا آمريکا به ما امکانات مي دهد؟ 
اگر واقعاً آمريکا راست مي گويد قطعاتي که مربوط به هواپيماهاي 
مسافربري بوده و ده ها سال است که آن ها را خريداري کرده ايم به 
ما تحويل دهد؛ آمريکا قطعات هواپيماهاي مسافربري ما را ظالمانه و 
غاصبانه توقيف کرده و ادعاي انبارداري مي کند، با اين حال چگونه 
مي تواند به کشور منفعت برساند؟نماينده مردم قزوين در مجلس 
خبرگان رهبري ادامه داد: چگونه مي توان با آمريکايي سازش کرد، 
در حالي که همه روزه به دنبال ايجاد ترور و ناامن سازي مرزهاي 
کشور بوده و عاوه بر تهديد ملت ايران، دشمنان کشور را تحريک 
مي کند؟ آمريکا هيچ منفعتي به ما نخواهد رساند، بنابراين نبايد 
داشته  اصرار  آمريکا  با  سازش  و  مذاکره  انجام  بر  مسئوان  برخي 
باشند، بنده تعجب مي کنم از کساني که مي پندارند آمريکا به ما 
منفعت مي رساند.وي افزود: کدام کشور از آمريکا خير ديده است 
که ما دومي باشيم؟ در 45 يا 46 دولت آمريکا حتي يک دولت هم 
پيدا نمي شود که به کشورهاي وابسته اش منفعتي برساند، بنابراين 
ضروري است که مسئوان به ظرفيت هاي داخلي توجه داشته و به 

توان داخلي تکيه کنند، زيرا کشوري که به ظرفيت هاي خود تکيه 
داشته باشد به استقال خواهد رسيد.نماينده مردم قزوين در مجلس 
خبرگان رهبري خاطرنشان کرد: مسئوان بايد به جاي چشم دوختن 
به مائده غرب و تحفه گران بهاي غربي به ظرفيت هاي داخلي توجه 
داشته باشند.وي با اشاره به اين که حادثه تروريستي چابهار از سوي 
آمريکا پايه ريزي شده بود، ابراز کرد: امروز دشمن با مشاهده حضور 
هند و چين در بندر چابهار و مزيت هاي ويژه اي که در اين بندر 
وجود دارد، به خشم آمده و سعي مي کند آن محدوده را ناامن کند، 
بنابراين آمريکا به دنبال توسعه مملکت نبوده و هيچ منفعتي به کشور 
نخواهد رساند. اسامي تأکيد کرد: بزرگترين خدمت انقاب اسامي به 
ملت اين است که ماهيت و هويت آمريکا را به تصوير کشيده است؛ 
هنگامي که فرد نسنجيده، بي منطق، بي خرد و چارواداري همچون 
ترامپ که از عقل اوليه عاري است، بر آمريکا حکومت مي کند ديگر 
جايي نمي ماند که برخي هنوز هم آرزوي مذاکره با غرب و سازش با 
آن را داشته باشند.نماينده مردم قزوين در مجلس خبرگان رهبري 
با بيان اين که طرح مسئله سازش، فکري خام و خائنانه است، يادآور 
شد: خنده دار است که عده اي از مهد حکمت و تمدن بخواهند با 
فردي همچون ترامپ که خودش اذعان دارد حرف هايش براي کاسبي 

است، پاي ميز مذاکره بنشينند.

عضو فراکسيون وايي مجلس گفت: از بيان زنده باد مرده بادهاي بي حاصل پرهيز شود.حبيب اه  
دهمرده در گفت وگو با ايسنا با اشاره به هشدار مقام معظم رهبري در خصوص برنامه هاي خصمانه 
آمريکا براي سال ۹8 گفت: تمام آزادي خواهان و حتي دشمنان از جايگاه مقام معظم رهبري 
به عنوان يک رهبر برجسته جهان باخبر هستند، رژيم صهيونيستي هم مي داند با وجود مقام 
معظم رهبري نمي تواند کاري از پيش ببرد.وي افزود: ۹۰ درصد مشکات ما دروني است، بايد از 
ترامپ به عنوان يک فرصت استفاده کنيم نه به عنوان يک تهديد، ترامپ زورش به ما نمي رسد. 
مقام معظم رهبري هميشه فرمايشات صحيح دارند، اما براي اجراي فرمايشات ايشان بايد قدم 
برداريم، دشمن هميشه آماده توطئه است اما براي اينکه ما بتوانيم دشمنان را سر جايشان بنشانيم 
مردم بايد در صحنه باشند و از انقابشان دفاع کنند، بايد در اين خصوص به سه عنصر توجه 
کنيم، رهبري، مردم و اعتماد و توکل به خداوند بزرگ.وي گفت: گوش به فرمان بودن مشخص 

است، اما در کنار اين بايد از مطالب تفرقه انگيز، زنده باد و مرده بادهاي بي حاصل پرهيز کرد. 
در اين خصوص اعتماد مردم نيز امري مهم است.وي افزود: براي افزايش اعتماد مردم بايد با اين 
حرام خوارها که با سکه و ارز براي مردم مشکل ايجاد کردند و با رانت خواران و غارتگران برخورد 
قاطع شود تا مردم نسبت به نظام اميدوار شوند.دهمرده افزود: يقينا دشمن هميشه در صحنه 
است، بستگي دارد ما به چه ميزان قوي باشيم، اگر دشمن متوجه شود ما قوي هستيم اجازه 
تحرک به خود نمي دهد اما اگر متوجه شود ما ضعيف هستيم از يک جايي نفوذ مي کند، براي 
ايجاد وحدت مردم بايد به نظام جمهوري اسامي و مسئولين اعتماد کنند، براي اينکه حول 
محور نظام مقدس جمهوري اسامي جمع شوند بايد به توده مردم رسيدگي و با گراني مبارزه 
کنيم و جلوي نااميدي را بگيريم، دشمنان خارجي و حرام خواران داخلي به دنبال اين هستند 
مردم را نسبت به نظام نااميد کنند، وقتي مردم نااميد شوند ديگر وحدتي وجود نخواهد داشت.

حجت ااسام والمسلمين مجتهد شبستري:
گراني و رکود بي سابقه، نتيجه برجام است

نماينده مردم آذربايجان غربي در مجلس خبرگان 
رهبري گفت: گراني و رکود بي سابقه نتيجه برجام 
است.حجت ااسام والمسلمين جواد مجتهدشبستري 
در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با اشاره به 
انقاب  تاريخ  طول  در  همواره  غربگرا  طيف  اينکه 
اسامي در پي سازش با آمريکا بوده اند، گفت: اين 
 جريان، آمريکا را قبله آمال خود دانسته و همواره سعي 
ايجاد  را در گرو  تا حل مشکات کشور  مي کنند 
ارتباط با غرب جلوه دهند.وي ادامه داد: اگر کسي به 
رابطه اي که ايران در طول تاريخ انقاب اسامي با 
غرب برقرار کرده است دقت کند، مي داند که هرگاه 
با آمريکا مذاکره کرده ايم، نتيجه اي جز ضرر برايمان 
حاصل نشده است؛ به عنوان مثال ما سال ها قبل در 
قضيه افغانستان با آمريکا مذاکره کرديم، اما ديديم 
که مسئوان آن دوران آمريکا، ملت ايران را با يک 
ادبيات بي شرمانه و توهين آميز، تروريست خواندند 
و همه آن مذاکراتي که با نرمش صورت گرفته بود، 

بي فايده شد و حتي اصاح طلبان آن دوران که در 
مناصب دولتي بودند، تعجب کردند.مجتهدشبستري 
به تجربه تلخ برجام اشاره و عنوان کرد: همه شاهد 
بوديم که آمريکا با بي شرمي به صورت يکطرفه از 
برجام خارج شد و همه تعهدات خود را زير پا گذاشت و 
 امروز برجام بنابر اذعان خود مذاکره کنندگان ثمره اي 
جز تعطيلي هسته اي نداشته است.وي خاطرنشان کرد: 
کساني که به دنبال مذاکره بوده و حل مشکات را در 
گرو ايجاد ارتباط با آمريکا مي دانند، خوب است به 
گذشته توجه داشته، از تجربه هاي تلخ عبرت بگيرند 
و بدانند مردم  کشور داراي روحيه انقابي، استقال 
و نفي سلطه بيگانگان هستند و با اين روحيه اجازه 
نخواهند داد آمال و آرزوهاي غربگرايان و بزداني که 
گاهي از روي ترس سخن از مذاکره به ميان مي آورند، 
محقق شود.وي گراني ها، تورم و رکود بي سابقه را 
ثمره برجام دانست و تأکيد کرد: نتيجه تلخ برجام 
بايد به تجربه روشني تبديل شود که ديگر کسي از 

مذاکره با آمريکا سخن به ميان نياورد؛ در گذشته شاهد 
 بوديم که برخي از مسئوان برجام را حال مشکات 
مي دانستند و گاهي حل برخي مشکات را که ربطي 
به برجام نداشت را هم به تصويب برجام گره مي زدند، 
اما پس از تصويب آن نه تنها مسائل کشور حل نشد، 
بلکه با شرايط بدتري مواجه شديم.مجتهدشبستري با 
اشاره به اين که مسئوان نبايد حرف هاي برجام گونه 

را تکرار کنند، تصريح کرد: نبايد عده اي با تبليغات 
و ايجاد جو رواني، مردم را در مقابل مسئواني که 
وظيفه بررسي و تصويب لوايح و معاهدات بين المللي 
بر عهده آنهاست، قرار دهند، زيرا گره زدن مشکات 
جامعه به معاهدات بين المللي سبب مي شود تا برخي 
ساده انديشان باور کنند مشکات کشور با تصويب 

معاهدات خارجي حل خواهد شد.

خبر
سردار جعفري:

 اميدواريم دشمنان به توان 
پاسخ کوبنده ماپي برده باشند

فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامي گفت: توان دفاعي جمهوري 
اسامي ايران يک توان بازدارنده است.به گزارش خبرنگار دفاعي خبرگزاري 
تسنيم اعزامي به منطقه رزمايش پيامبر اعظم 12 نزسا، سردار سرلشکر 
محمدعلي جعفري در حاشيه برگزاري دوازدهمين رزمايش پيامبر اعظم 
نيروي زميني سپاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رزمايشي که انجام 
شد، پاسخي بود به ادعاهايي که دشمنان دارند. اين را بايد بدانند که توان 
دفاعي جمهوري اسامي ايران يک توان بازدارنده است. همانگونه که مقام 
معظم رهبري فرمودند اگر بخواهند يکي بزنند، حتما 1۰ تا خواهند خورد.

وي با تاکيد بر اينکه اين توانمندي اينجا اثبات شد که جمهوري اسامي 
و رزمندگان ما مي توانند چنين کاري را انجام دهند. اين توانمندي به نظر 
ما موجب بازدارندگي مي شود افزود: اميدواريم دشمنان بيش از گذشته به 

توان پاسخ ما و پاسخ کوبنده به تعقيب بعد از آن پي برده باشند.

گرامي داشت پنجمين سالگرد 
درگذشت مرحوم پرورش

مراسم گرامي داشت پنجمين سالگرد درگذشت مرحوم »سيد علي اکبر 
پرورش« در قم برگزار مي شود.به گزارش خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، مراسم گرامي داشت پنجمين سالگرد 
درگذشت »سيد علي اکبر پرورش« روز جمعه ۷ دي ماه از ساعت 18 در 
قم، خيابان شهدا )صفائيه(، کوچه 21، دارالقرآن عامه طباطبايي برگزار 

مي شود.اين مراسم با سخنراني آيت اه مقتدايي همراه خواهد بود.

پنهان  سازي تغيير ايدئولوژيک!
ادامه از صفحه اول

اين جماعت با سوزن  باني نهاد گروه اقدام عليه ايران در وزارت خارجه 
آمريکا که ماموريت دارد نتايج تشديد تحريم ها را در کوره يک آشوب و 

فتنه جديد عملياتي کند، عمل مي  نمايند.
اين جماعت رسوا هيچ گاه دلشان با اسام، انقاب، نظام، امام و رهبري صاف 
نبوده و نيست و نخواهد بود. در فتنه 18 تير ۷8 و فتنه 8 ماهه انتخابات 
سال 88 با دشمن همصدايي خود را نشان دادند. اکنون آماده مي شوند 
با تست هاي آشوب  آفرين در سال ۹6 و ۹۷ خود را براي فتنه سال ۹8 
آماده کنند.مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود به مردم هشدار دادند: 
"اگر چه نقشه دشمن لو رفته است،  اما همه بايد هوشياري خود را حفظ 
کنند، زيرا ممکن است آمريکا قصد فريب داشته باشد، سال ۹۷ جنجال 

کند، اما براي سال ۹8 نقشه بکشد."
اين بانگ بيدارباش، جدي است. همه بايد مراقب باشند، به دشمن ميدان 

ندهند و مواظب ميدان دادن برخي به دشمن باشند.
ميز ايران در وزارت خارجه آمريکا، وزارت خزانه داري کل و نيز پنتاگون 
 فعال است. گروه اقدام در وزارت خارجه آمريکا به رهبري برايان هوگ 

4 دستور مهم با بودجه 25۰ ميليون داري در دستورکار دارد؛
1- راه اندازي جنگ رواني و تبليغاتي عليه ايران

2-هماهنگي بين نيروهاي ضد انقاب براي ضربه ۹8 و اجراي پروژه سومين 
نبرد نرم آمريکا عليه ايران

3- فعال کردن گروه  هاي تروريستي
4- سياه نمايي و تخريب مقامات سياسي پاي کار انقاب.

جريان فتنه در داخل، خود را آماده مي کند تا با گروه اقدام، همنوازي، 
همصدايي و همگرايي کند. مردم هوشيارند، اما نهادهاي انتظامي، قضائي 
و امنيتي نبايد از رصد اين جماعت غفلت کنند. کوچکترين غفلت، تبعات 

زيادي براي امنيت و اقتدار ملي دارد.

خبر
هاشم زايي:

بايد در خانه به دنبال نفوذي ها بگرديم
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: بايد در خانه به دنبال نفوذي ها بگرديم.
عبدالرضا هاشم زايي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به هشدار مقام معظم رهبري 
به مسئوان در خصوص اقدامات دشمن در سال 13۹8 بيان کرد: ما بايد نفوذ را 
در جامعه بهتر تعريف کنيم، چرا که امروز اکثر ما فکر مي کنيم که نفوذي کسي 
است که با شمشير روبه روي ما مي ايستد در حالي که نفوذي با چهره خودي 
جلو مي آيد.وي اظهار کرد: از نظر بنده نيروهاي امنيتي بايد در جست وجوي 
نفوذي ها طيف گسترده تري را مدنظر قرار دهند و در خانه به دنبال نفوذي ها 
باشد. در بعضي از تصميمات خلق الساعه در زمينه  مسائل مختلف نفوذي ها 
نقش دارند. بعضي از تصميمات ممکن است از روي ناپختگي باشد، اما بعضي 
ديگر به دنبال نفوذ جريان هاي نفوذي است.نماينده مردم تهران در مجلس 
تصريح کرد: اگر منافع ملي براي همه اقشار و جناح ها با خط و خطوط  مختلف 
سياسي به درستي تعريف شود مي توان حول منافع ملي با اختاف سليقه هاي 
مختلف متعهد بايستيم.هاشم زايي خاطر نشان کرد: ما نمي توانيم از جناح هاي 
سياسي بخواهيم که اختاف ديدگاه نداشته باشند، ولي اگر منافع ملي را به 
درستي تعريف کنيم مي توانيم حول آن متعهد بايستيم و اعتماد عمومي را 

به مردم بازگردانيم.

فاحت پيشه: گفت وگوي ايران با دنياي 
بدون ترامپ ادامه پيدا خواهد کرد

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: گفت وگوي 
ايران با دنياي بدون ترامپ ادامه پيدا خواهد کرد. حشمت اه فاحت پيشه در 
 گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با اشاره به سرنوشت اجراي 
ساز و کار SPV گفت: عماً نگاه راهبردي نسبت به موضوع SPV در ايران 
وجود ندارد؛ يعني وقتي ما راهبرد کشور را ماحظه مي کنيم، مي بينيم از 
زماني که تحريم هاي اصلي آمريکا شروع شد به هر حال مديريت اقتصاد 
کشور هم تقويت و به نوعي همسويي در ميان سران قوا شکل گرفت که 
 SPV اين خود نشان مي دهد جمهوري اسامي ايران نگاه راهبردي به
ندارد.وي بيان اينکه ما دوست داريم اروپايي ها با يک نگاه راهبردي با ما 
وارد فعاليت شوند، تاکيد کرد: متاسفانه نوع وقت کشي که اروپايي ها در 
SPV داشتند باعث شد تا نگاه ايراني ها به SPV يک نگاه تاکتيکي باشد.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا اين مسئله مي تواند پايان برجام 
تلقي شود؟ يا خير تصريح کرد: بعيد مي دانم.فاحت پيشه با اشاره به دام 
افراطي گري در عرصه بين المللي ادامه داد: با توجه به دام افراطي گري، 
جمهوري اسامي ايران هرگز وارد فضاي افراطي نمي شود و بنده معتقدم 
سياست گفت وگوي ايران با دنياي بدون ترامپ ادامه پيدا خواهد کرد.

فاحت پيشه اظهار داشت: همين شرايط فعلي منافعمان را تامين مي کند 
به ويژه اينکه، ما به در حال گذار بودن اين شرايط ايمان داريم.

آگهي مناقصه
شهرداري سمنان براساس بودجه سال 1397 در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را 
به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه 
به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان، به آدرس: سمنان - بلوار سعدي - شهرداري مركزي سمنان - طبقه 

همكف مراجعه نمايند.

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه 
سمنان به نام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/11 مي باشد.
3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/12 و فقط از طريق پست پيشتاز امكانپذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 97/10/11 از طريق شماره تلفن هاي 33329102-023داخلي 158 
و 121 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 97/10/15 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.
تاريخ انتشار: 97/10/2

خ ش: 97/10/2

آگهي مزايده عمومي
شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به فروش و واگذاري 6 قطعه زمين با پاك ثبتي 1/1470 واقع در 
شهرك مخابرات با مشخصات جدول ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضيان درخواست مي گردد حداكثر 10 روز 
از انتشار اين آگهي جهت بازديد از ملك و دريافت اسناد مربوطه و ارائه پيشنهادات خود به امور مالي 

شهرداري اقدام نمايند.

ضمنا:
- هزينه درج آگهي مذكور و هزينه هاي متعلقه به عهده برنده مزايده خواهد بود.

- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.
- چنانچه نفرات اول، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شركت در مزايده به نفع شهرداري 

ضبط خواهد شد.
- شماره تماس: 021-76442114

www.Firouzkouh.org :آدرس سايت شهرداري فيروزكوه
تاريخ انتشار: 97/10/2

خ ش: 97/10/2

آگهي اباغ راي
بدينوسيله  به نامبردگان ذيل طبق تبصره ماده  302 ق . آ. د. م در يك نوبت  اباغ ميگردد كه به 
مجازات  ذيل محكوم شده لذا از تاريخ  نشر اين آگهي ظرف مدت سي روز مي توانند به دفتر هيأت 
بدوي واقع در اهواز- كوي فدائيان اسام نبش خيابان شهريور جنب درمانگاه شهيد بهشتي ساختمان 
شماره 105و يا واحد امور اداري ذيربط مراجعه و نسبت به راي صادره اعتراض نمايند، بديهي است 

پس از انقضاي مهلت سي روزه راي صادره قطعي و ازم ااجرا مي باشد.
www.shana.ir

تاريخ انتشار 97/10/2
خ ش 97/10/2

مجازاتشماره رايتاريخ  رايشماره کارمندينام پدرنام و نام خانوادگيرديف 

اخراج از دستگاه متبوع5533021396/7/163960700901070071سهرابخانم  ساناز عيدي نژاد 1

بازخريد باپرداخت 45 5847081397/8/143970702601070261عبدالناصرخانم سعاد دادخواه فرهادي2
روز حقوق مبناي مربوط 

در قبال هرسال خدمت

اخراج از دستگاه متبوع5905381397/8/143970702401070211سيدمحسن سيد احمد ابوالحسني زاده 3

اخراج از دستگاه متبوع 5784601397/8/143970700701070181غامعليميثم مثنوي4

اخراج از دستگاه متبوع 5879121397/8/143960708601070881ابوالمحمد اميد مهدي پورکوراني5

اخراج از دستگاه متبوع 5832311397/8/143970702301070201ايرج عيسي فوادي وندا 6

هيئت هفتم بدوي وزارت نفت 
) مستقر در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب(
روابط عمومي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شماره مجوز 4907، 1397
شرکت ملي نفت ايران

شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب

مبلغ تضمين )ريال(برآورد اوليه )ريال(صاحيت و رتبهعنوان پروژهرديف

6/137/467/395306/873/369حداقل ابنيهتکميل پارك شقايق1

11/477/709/262573/885/463حداقل ابنيهاحداث ساختمان اداري آرامستان2

مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سمنان

قيمت کارشناسيمتراژشماره قطعهقيمت کارشناسيمتراژشماره قطعه

12107/500/0004236/497/500/000

22107/000/0005236/487/500/000

3215/357/000/0006155/197/500/000

جعفر پرج - شهردار فيروزكوه

آگهي مناقصه عمومي تک مرحله اي
) نوبت  اول(

در اجراي قانون برگزاري مناقصات مصوبه شماره 130890 مورخه 83/11/17  مجلس شوراي اسامي و تصويب نامه شماره 67490 مورخه 
86/11/26 رياست محترم جمهوري اسامي ايران و نيز تصويب نامه شماره  29111/ت  33583 ه  مورخه 84/01/15 هيات محترم وزيران و 

ديگر آئين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط اين شركت در نظر دارد انجام پروژه اي با مشخصات كلي ذيل را به مناقصه بگذارد. 

يف
محل اجراي پروژه مـوضـوع منـاقصـهرد

مدت زمان مبلغ برآورد اوليه )ريال()شهرستان(
اجرايي)ماه(

مبلغ تضمين شرکت 
در فرآيند ارجاع کار 

)ريال(
شماره مناقصهنوع تضمين

لوله گذاري داخل شبکه آب و استاندارد سازي 1
ضمانت نامه 818/000/000شش ماه16/349/918/814بيله سوارانشعابات روستاي روحکندي

97/238/3456/صبانکي

 كارفرما و دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضاب روستايي استان اردبيل 
 لذا از كليه متقاضيان صاحيت دار در رشته آب  براي انجام مناقصه فوق دعوت مي گردد تا جهت دريافت اسناد، حداكثر تا ساعت 13 روز
پنج شنبه  مورخه 97/10/06 به نشاني سامانه تداركات الكترونيكي دولت ) www.setadiran.ir  ( مراجعه نموده و قيمت پيشنهادي خود را 
حداكثر تا ساعت 13 روز دوشنبه مورخه 97/10/17 در يك پاكت سر بسته اك و مهر شده حاوي پاكات الف و ب و ج به طور محرمانه به همراه 
ديگر اسناد مورد نياز به نحوي در اسناد قيد شده به نشاني كارفرما: اردبيل – شهرك اداري بعثت، شركت آب و فاضاب روستايي استان 
اردبيل ) دبيرخانه حراست( ارسال نمايند. پيشنهادهاي واصله در ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 97/10/18  در كميسيون معامات كارفرما 
مفتوح و خوانده مي شود كه حضور نماينده مطلع و تام ااختيار از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي و با 
دردست داشتن معرفي نامه معتبر آزاد مي باشد. مدت اعتبار پيشنهادها تا پايان وقت اداري مورخه 98/01/18 مي باشد. تاييد شركت بازرسي 
و كنترل كيفيت مورد قبول كارفرما در مورد مصالح پروژه ها و خريد ها الزامي بوده و هزينه مربوطه و هزينه درج آگهي ها و كسورات قانوني 
سهم پيمانكار برعهده برنده مناقصه مي باشد. ديگر جزئيات در اسناد مناقصه درج مي باشد. كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها 
 مختار است. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطاعات بيشتر به نشاني كارفرما مراجعه نموده و يا با شماره تلفن هاي14 -33746013- 045

) دفتر امور پيمان( تماس حاصل فرمايند .
تاريخ انتشار نوبت اول 97/10/2

روابط عمومي شركت آب و فاضاب روستايي استان اردبيلخ ش 97/10/2

وزارت نيرو
شرکت آب و فاضاب روستايي  استان اردبيل



»

پور ابراهيمي : 
  سه ميليون بشکه نفت 

 در بورس عرضه
مي شود

اقتصادي يك شنبه 2 دي 41397
15 ربيع الثاني 1440-23 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9390

رئيس کل بانک مرکزي گفت: ذخائر ارزي کشور در 
وضعيت مطلوبي بود و تسلط و احاطه بانک مرکزي بر بازار 
ارز پرقدرت تر از هميشه است.به گزارش مهر،عبدالناصر 
همتي  در صفحه خود در اينستاگرام نوشت: ثبات نسبي 
ايجاد شده در بازار ارز به همراه تقويت تدريجي ارزش 
پول ملي کشور، که موجب آرامش در بين اقشار مختلف 
مردم شده است، با ترفندهايي ازطرف کساني که با اهداف 
مختلف از جمله کسب سود از نوسانات بازار عليه ثبات 

و آرامش اقتصادي کشور جو رواني ايجاد مي کنند، 
همراه شده است. درج مطالب جعلي به نقل از اينجانب 
 در مورد ذخائر ارزي و سرنوشت برخي از سپرده هاي 
بانکي وکسري بودجه و... و بازنشر آن در فضاي مجازي 
المللي  بين  واخبار  اظهارات  برخي  نمائي   وبزرگ 
براي ايجاد نگراني از وضعيت ارزي کشور در بين مردم، 
ازجمله اين موارد است.همتي ادامه داد: در اين زمينه 
ازم ميدانم تاکيد کنم که نه تنها ذخائر ارزي کشور در 
وضعيت مطلوبي هست بلکه تسلط واحاطه بانک مرکزي 
بر بازار ارز پرقدرت تر از هميشه است و سياستهاي بانک 
مرکزي براي تقويت ارزش پول ملي و واقعي شدن نرخ 
ارز، بر مبناي نظرات کارشناسي و واقعيتهاي اقتصادي 
تداوم مي يابد.وي افزود: ازم است بار ديگر يادآوري 
کنم که بانک مرکزي ضمن صيانت ازم از سپرده هاي 
مردم در بانک ها، اصاح و به روز سازي نظام بانکي را 

با دقت طراحي و اجرا مي کند. 

همتي:
ذخائر ارزي کشور در وضعيت مطلوبي است

مدرس اقتصاد در دانشگاه تهران گفت:روحاني سه برابر مسکن 
مهر به پايه پولي اضافه کرد. به گزارش نسيم آناين، دکتر 
حسين دروديان،  اقتصاددان با انتقاد از افزايش پايه پولي 
در سال هاي اخير اظهار کرد: پايه پولي ما در سال 92، 
96 هزار ميليارد تومان بود، که چيزي نزديک به 50 هزار 
ميليارد تومان آن ناشي از مسکن مهر بود. آخرين آماري 
که در شهريور سال 97 اعام شده اين رقم به حدود 
240 هزار ميليارد تومان رسيده است.وي افزود: اين در 
حالي است که مسئوان دولت پنج سال پيش از مسکن 
مهر انتقاد مي کردند و مي گفتند که جلوي افزايش پايه 
 پولي به واسطه ساخت مسکن مهر را مي گيرند. اين يعني 
تقريبا نزديک 140 هزار ميليارد تومان ) پول سه بار 
 ساخت مسکن مهر( را به پايه پولي اضافه کردند، در حالي 
که يک ساختمان هم نساختند. اين نتيجه سياست گذاري 
ناکام اقتصادي است. اين سياست نظام بانکي ايران را 
ورشکسته کرد زيرا کسري وجوه نقدي بانکها خودش را 

تبديل به شکاف درآمد و هزينه بانک ها مي کند.دروديان 
افزود:امروز نهادهاي رسمي خبر از دستکم 500 هزار 
ميليارد تومان شکاف در درآمد و هزينه بانکها مي دهند، 
که حداقل 10 برابر سرمايه بانک هاست. فقط صندوق 
بين المللي پول در خوش بينانه ترين حالت در يک مطالعه 
محرمانه  دو سال قبل حدود 230 هزار ميليارد تومان زيان 
براي نظام بانکي ايران پيش بيني کرده که اين چهار برابر 

سرمايه نظام بانکي ايران است.  

 دروديان:
روحاني سه برابر مسکن مهر به پايه پولي اضافه کرد

چمني، نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران : 
استعام وزير کار از دولت براي بازنگري در مزد کارگران، مسير اشتباهي است

يک فعال کارگري استعام وزير کار از معاونت حقوقي رياست جمهوري 
براي بازنگري در مزد کارگران در نشست شوراي عالي کار را 

نشان دهنده بيگانگي با حوزه روابط کار دانست.
به گزارش فارس، محمد شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي اخيراً درباره درخواست کارگران براي افزايش دستمزد 
سال 97 گفته است که در اين زمينه از معاونت حقوقي رياست 
جمهوري استعام کرده و منتظر پاسخ آن هستند چرا که درباره 
اين سياست کلي که در يک سال چند بار حداقل دستمزد را 
تعيين کنيم بايد با دولت هماهنگي کامل داشته باشيم.ناصر 
چمني، نايب رئيس کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران 
در گفت و گو با فارس در اين مورد گفت: اصوا بحث دستمزد 
کارگران در شوراي عالي کار و بر مبناي سه جانبه گرايي تعيين 
مي شود و ارتباطي با معاونت امور حقوقي دولت ندارد که وزير 

اعام کرده در اين مورد از آنها استعام کرده اند.
با وزارت کار و  ابتدا  از  يا  آقاي شريعتمداري  ادامه داد:  وي 
قوانين اين حوزه آشنايي نداشته و يا داشته و حاا اين گونه 
در  وزارتخانه  اين  تصدي  از  پيش  ايشان  مي کند؛  برخورد 
شعارهاي تبليغاتي بحث جبران کاهش قدرت خريد کارگران 
را مطرح مي کرد.اين فعال کارگري استعام وزير کار از معاونت 
در  کارگران  مزد  در  بازنگري  براي  رياست جمهوري  حقوقي 

حوزه  با  بيگانگي  دهنده  نشان  را  کار  عالي  شوراي  نشست 
روابط کار دانست و گفت: قانون کار در مجلس مصوب شده 
و اگر در اين زمينه مشکلي باشد نيازي به تفسير گرفتن از 
دولت نيست بلکه مجلس بايد اين قانون را تفسير کند و اگر 
امور حقوقي مجلس  معاونت  از  بايد  باشد  استعامي  به  قرار 

استعام شود نه از دولت.
قانون  استناد  به  اظهار نظر شريعتمداري که  اين  وي درباره 
کار دستمزد صرفاً سالي يک بار مي تواند تعيين شود، گفت: 
که  مي کند  موظف  را  کار  عالي  کار، شوراي  قانون   41 ماده 
درصد  به  توجه  با  را  کارگران  مزد  حداقل  ميزان  ساله  همه 
تورم که از سوي بانک مرکزي اعام مي شود تعيين کند، اين 
ماده قانوني هرگز بحث سالي يک بار را مطرح نکرده است، در 
عين حال مگر بانک مرکزي تنها سالي يک بار تورم را اعام 
ميکند؟چمني معتقد است، استعام وزير کار از معاونت حقوقي 
رياست جمهوري براي بازنگري در مزد کارگران مسير اشتباه 

قانوني است که شريعتمداري طي کرده است.
وي درباره اظهار نظر ديگري از وزير کار مبني بر اينکه گراني و 
مشکات اقتصادي براي همه است و نميتوانم فرقي در اين زمينه 
درباره کارگران قائل بود نيز گفت: اگر واقعاً کارگران با کارمندان 
و بخش هاي ديگر فرقي ندارند بهتر است وزير کار اين موضوع 

را در عمل نهادينه کند و فقط همين يک شبهه را حل کند که 
 کارمندان امنيت شغلي دارند اما به واسطه دست اندازي  هاي 
مکرر به قانون کار، امنيت شغلي براي کارگران وجود ندارد.

و  تسهيات  قراردادها،  زمينه  در  که  تفاوتي  به  اشاره  با  وي 
امتيازات بين کارمندان و کارگران وجود دارد، يادآور شد: 96 
درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و هيچ 
از وزير کار  گونه تسهيات رفاهي براي آنها وجود ندارد؛ ما 
نسخه اي  آنکه  جاي  به  خواهيم  مي  است  کارگران  وزير  که 

براي همگان بپيچد فکري به حال کارگران کند.
وي درباره برگزاري نشست شوراي عالي کار با وجود چنين 
موضعي از سوي وزير تصريح کرد: طبق قانون شوراي عالي کار 
حداقل در ماه بايد يک جلسه برگزار کند و حتي اگر دستور 
کار ديگري نيز نداشته باشد جلسات ماهيانه بايد برگزار شود 
اما در اين مورد زماني که آقاي شريعتمداري تصدي وزارتخانه 
را بر عهده گرفت، نشست شوراي عالي کار را برگزار کرد و در 
آنجا سه نفر از اعضاي شوراي عالي کار درخواست جلسه فوق 
العاده را داشتند که بعد از برگزاري يک نشست و سپس برگزاري 
جلسه کميته دستمزد، نه تنها به درخواست نشست فوق العاده 
بي اعتنايي شد بلکه حاا بيشتر از يک ماه از موعد جلسه قبلي 

مي گذرد و نشست عادي هم برگزار نشده است.

 رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره جزئيات مصوبه جديد شوراي عالي هماهنگي 
اقتصادي درباره عرضه نفت خام در بورس گفت: قرار است سه ميليون بشکه نفت در 
بورس عرضه شود و وزارت نفت اختيار دارد صد درصد ريالي تسويه وجوه را انجام دهد.
محمدرضا پورابراهيمي عضو شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در گفت و گو با فارس 
درباره مصوبه جديد اين شورا درباره عرضه نفت خام در بورس گفت: خوشبختانه اين 
مساله مورد توافق سران قوا قرار گرفت.پورابراهيمي ادامه داد: براين اساس تقريبا حتي 
تا صد درصد ريالي هم مي تواند انجام شود. البته اين اختياري است که به وزارت نفت 
داده شده است تا بتواند حتي تا سقف صد درصد هم به صورت ريالي تسويه کند. لذا 
اين مساله حتما بر ساختار بورس نفت و ظرفيت بورس انرژي اثر مثبت خواهد داشت.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوالي درباره ميزان نفتي که براساس 

اين مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در بورس انرژي عرضه خواهد شد، گفت: 
فکر مي کنم فعًا در فاز اول تا سه ميليون بشکه توافق شده است و انشاءاه در روزهاي 
بعدي به اين حجم اضافه مي شود.پورابراهيمي با تاکيد بر اينکه بعد از اتمام حجم مذکور 
مجددا بايد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي مصوبه جديدي در اين زمينه داشته باشد، 
اضافه کرد: البته به دليل اينکه ازم بود شورا نتيجه را دريافت کند و بعد ارزيابي بکند، 
طبيعتاً اگر نتيجه مثبت باشد مثل همان شرايط ارزي در ريالي هم مي تواند اين استمرار 
داشته باشد.پورابراهيمي درباره شايعه نبود خريدار براي نفت عرضه شده در بورس گفت: 
خير. ما در جلساتي که با مديران بازار سرمايه، به   ويژه بورس انرژي داشتيم آنها اعام 
کردند اخيراً نمايندگان از طرف سفارت خانه  ها، حتي سفراي کشورهاي مهم اقتصادي، 

اعام آمادگي کردند و دارند کارها را مي کنند.

گفت وگو
کميل طيبي در گفت وگو با رسالت: 
 نقاط تاريک بودجه 98 

بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد
يک اقتصاددان و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
 گفت: رعايت انضباط مالي و جلوگيري از دخل و خرج هاي بي فايده 
در بودجه سال آينده ضروري است و از سوي ديگر بايد نقاط تاريک 

اين بودجه مورد نقد و بررسي قرار گيرد. 
کميل طيبي اظهار کرد: بودجه 98 باتوجه به شرايطي که در آن 
قرار داريم، از زواياي مختلف قابل بررسي است. ما درهر شرايطي 
يعني شرايط بحران و تحريم و حتي وضعيت نرمال و پايدار هم بايد 
مراقب پيش بيني هاي درآمدي و هزينه اي باشيم. از اين رو امروزه 
در ليست يا برنامه هاي عملياتي بودجه هاي مدرن، بحث انضباط 
مالي خيلي اهميت دارد و بايد بتوانيم برمبناي اين انضباط مالي، 
منابع مختلف خود که محدود و يا کمياب است را مديريت کنيم. 
اين اقتصاددان ادامه داد: انضباط مالي به معناي مديريت بهينه بر 
روي منابع محدود مالي است و اين امر در هر برهه زماني بايد اتفاق 
بيفتد و نبايد اجازه بدهيم وقتي بودجه داراي انضباط مالي است، 
کسري بودجه اي به وقوع بپيوندد زيرا اين کسري آثار و تبعات منفي 
مثل تورم و افزايش نرخ ارز را به دنبال دارد. به عبارت ديگر توصيه 
اقتصاددانان به دولت مبتني بر رعايت انضباط مالي و جلوگيري از 

دخل و خرج هاي بي فايده است. 
وي افزود: يک رکن اصلي در اقتصاد ما و به ويژه در بودجه دولت 
بحث درآمدهاي نفتي است، ما اگر اقتصادي داشتيم که کارکرد 
مالياتي اش صددرصد بود و از نظام مالياتي کارآمدي برخوردار بود، 
طبيعتا استفاده از نفت در بودجه اهميتي نداشت، اما ما نمي توانيم 
دريافت هاي ناشي از نفت را در بودجه درنظر نگيريم. به واسطه اينکه 
مي تواند اهرمي مناسب براي کنترل اوضاع مالي دولت، شرکتهاي 
دولتي وابسته و تزريق مالي مناسب به جريان اقتصادي باشد، اما 
اينکه خيلي وقت ها بر اين متمرکز مي شويم که سهم درآمدهاي 
نفتي در بودجه بيشتر شود، نادرست است، اما در حد معقول يعني 
20 تا 30 درصد مي توانيم اجازه دهيم بودجه دولت وابسته به نفت 

باشد. اين يک اهرم ايجادکننده تعادل است که اهميت دارد.
طيبي با بيان اينکه به علت سايه سنگين تحريم ها بودجه سال 
آينده بسيار حساس است، افزود: خيلي ها از ابهامات بودجه اي 
و منطبق نبودن آن با واقعيت هاي اقتصاد ايران سخن مي گويند 
و حتي از آينده فروشي منابع هم سخن گفته مي شود. بنابراين 
اثرات منفي تحريم ها را از طريق شفاف سازي و انضباط مالي تا 
حدودي مي شود کنترل کرد و از سوي ديگر اگر در همين شرايط 
تحريم، روابط اقتصادي ايران با ساير کشورهاي جهان برقرار باشد، 

نقش نامناسب تحريم ها را تعديل مي کند. 
به گفته وي بخش هاي مختلف بودجه بايد در مجلس تجزيه و تحليل 
شود اما رهنمون کلي اين است که بودجه 98 به سمت يک برنامه 
عملياتي برود تا قابل انعطاف باشد. بايد يک فهم متعادل در بودجه 
جاري و بودجه عمراني بوجود بيايد. نبايد دستگاه ها براي اينکه 
سهم خود را تامين کنند دولت را تحت فشار قرار دهند. بنابراين 
چانه زني مجلس و طرف هاي ذينفع بايد به سمت يک بودجه ريزي 

عملياتي باشد تا دولت تحت فشار قرار نگيرد.
عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان با بيان اينکه ما در 
شرايط ايده آل اقتصادي نيستيم و هر سياستگذاري در اين شرايط، 
اثرمنفي بوجود مي آورد و ممکن است خيلي از پيش بيني ها نيز 
قابل تحقق نباشد. گفت: انتقادهاي ما اقتصاددانان درباره بودجه 98 
بايد به سمت فضاي سازندگي پيش برود و بتواند به دولت و مجلس 
کمک کند تا بودجه مبتني بر واقعيت باشد ونقاط تاريک مورد نقد 
و بررسي قرار گيرد. تعادل بخشيدن بين بودجه عمراني و جاري 
خيلي اهميت دارد و مي تواند به انضباط مالي کمک کرده و اثرات 

تورم رکودي را که مورد انتظار است را کنترل کند. 

خبر
در دادگاه پاريس؛

توتال در پرونده رشوه براي 
قراردادهاي نفتي ايران،محکوم شد

دادگاهي در پاريس شرکت نفت و گاز توتال را به دليل پرداخت رشوه به مقامات دولتي 
در سال 1997 با هدف کسب قراردادهاي نفت و گاز در ايران به پرداخت 573 هزار 
دار معادل 500 هزار يورو جريمه محکوم کرد.به گزارش ايسنا، توتال متهم شده 
30 ميليون دار رشوه تحت پوشش قرارداد مشاوره پرداخت کرده تا قرارداد توسعه 
ميدان گازي پارس جنوبي در ايران را به دست آورد.دو دهه پس از پرونده رشوه 
سال 1997،شرکت توتال در سال 2017 نخستين غول نفتي بود که پس از برچيده 
 شدن تحريم هاي قبلي عليه تهران،به ايران بازگشت و قراردادي را براي توسعه فاز 11 
پروژه پارس جنوبي امضا کرد. اما پس از خروج آمريکا از برجام و اعام بازگشت 
تحريم ها عليه تهران از سوي واشنگتن، توتال به دليل واهمه از مجازات آمريکا از اين 
پروژه کنار کشيد.پاتريک پويانه مديرعامل توتال اوايل ماه ژوئن اظهار کرده بود شانس 
دريافت معافيت براي ادامه کار در پروژه پارس جنوبي بسياري اندک است و توتال 
پيش از آغاز تحريم هاي آمريکا، از ايران خارج شد.بر اساس گزارش اويل پرايس، براي 
نخستين بار نيست که توتال بر سر پرداخت رشوه به مقامات دولتي در پروژه هاي 
نفت و گاز مربوط به ايران جريمه مي شود.کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا در 
سال 2013 هم توتال را به نقض قانون ضدفساد و پرداخت 60 ميليون دار رشوه 
AوEبه واسطه ها براي کمک به کسب قرارداد توسعه ميدان هاي نفت و گاز سيري

متهم کرد. سهام توتال در بازار بورس نيويورک عرضه مي شود.  

دانشجو:
رهاسازي آب به سمت درياچه اروميه 

آغاز شد
مرحله نخست رهاسازي آب از سد مخزني بوکان به سمت درياچه اروميه در 
سال آبي 98-97 از امروز آغاز شد.به گزارش ايسنا،در راستاي اجراي مصوبات 
ستاد احياي درياچه اروميه و پيرو اباغيه اخير شرکت مديريت منابع آب ايران 
مرحله نخست عمليات رهاسازي آب از سد بوکان با دبي 70 مترمکعب در ثانيه 
از اول دي ماه سال جاري آغاز شد.دراين باره کيومرث دانشجو مديرعامل شرکت 
آب منطقه اي آذربايجان غربي اظهار کرد: بر اساس اباغيه اخير شرکت مديريت 
منابع آب ايران،رهاسازي آب از سد بوکان تا سقف 64 ميليون مترمکعب بدون 
توقف ادامه خواهد يافت.با رهاسازي اين ميزان آب،مناطق پايين دست سد و 
رودخانه هاي زرينه رود و سيمينه رود تحت تاثير قرار خواهند گرفت. براساس 
اطاعات سايت وزارت نيرو،از عموم مردم و ساکنان محلي خواسته شده ضمن 
رعايت دقيق نکات ايمني در زمان رهاسازي و پس از آن از نزديک شدن به 
حريم و بستر رودخانه ها خودداري کنند و همچنين کشاورزان منطقه در راستاي 
حمايت از برنامه هاي احياي درياچه اروميه از برداشت هاي غيرمجاز آب در طول 

مسيرها براي اهداف زراعي خودداري کنند.

آگهي تغييرات شرکت اطلس پترو پويش پاژ شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 59652 و شناسه ملي 14006239676 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/07/26 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اعضاء هيئت 
مديره به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي محمد افکن پور 
کدملي 4569584691 - سميرا باقري کدملي -4910037497 
مرضيه افکن پور کدملي 4569523269 براي مدت دوسال 
انتخاب گرديدند. -آقاي ابوطالب قلي زاده به شماره ملي 
0945378009 به عنوان بازرس اصلي و آقاي وحيد هنرمند 
به شماره ملي 0930855183 به عنوان بازرس علي البدل 
، براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )323565(
آگهي تغييرات شرکت اطلس پترو پويش پاژ شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 59652 و شناسه ملي 14006239676 
مورخ 1397/07/26  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي محمد افکن پور دهبرزوئي 
کدملي: 4569584691 بسمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
خانم سميرا باقري کدملي : 4910037497 بسمت نايب رئيس 
 : پور دهبرزوئي کدملي  افکن  هيئت مديره خانم مرضيه 
4569523269 به سمت عضو هيئت مديره شرکت براي 
مدت دو سال تعيين گرديدند . - حق امضاي کليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور از قبيل چک ، سفته ، بروات و 
اوراق عادي و نامه ها و مکاتبات اداري و قراردادها و عقود 
اسامي شرکت با امضاي منفرد مدير عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )323564(
آگهي تغييرات شرکت فرشته جاويد توس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 44513 و شناسه ملي 10380606183 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
آقاي   –  : شد  اتخاذ  ذيل  تصميمات   1397/05/24 مورخ 
محمدنوعي با کدملي 0943142296 - آقاي رضا پويامنش 
با کد ملي 0731714903 – آقاي غامرضا اسدي با کد ملي 
6519838365 - آقاي عليرضا شهبازي اوغاز با کدملي 
0829618112 - خانم فاطمه محمودي با کدملي 0920527027 
به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب 
شدند . آقاي سيدجليل شريفي سرند بسمت بازرس اصلي 
با کد ملي 0859429083 و آقاي محمد يحيي برقعي بسمت 
بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
روزنامه کثيراانتشار رسالت براي درج آگهي هاي شرکت 
انتخاب شد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد 

)323553(

آگهي تغييرات شرکت رايا پردازش هزاره چهارم پارس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 55359 و شناسه ملي 14005155986 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد: انجام امور انفورماتيکي شامل 
: طراحي و توليد و ارائه و پشتيباني نرم افزارهاي رايانه اي اعم از 
سفارش مشتري و بسته هاي نرم افزاري و واردات و پشتيباني نرم 
افزارهاي رايانه اي خارجي و فعاليت در زمينه سيستمهاي ويژه 
رايانه اي نظير اتوماسيون صنعتي و کارت هاي هوشمند ومشاوره 
و نظارت بر اجراي پروژه هاي انفورماتيکي و همچنين اجراي پروژه 
هاي انفورماتيکي و فعاليت درزمينه شبکه هاي رايانه اي و امنيت 
شبکه و شبکه هاي مخابراتي و شبکه هاي رايانه اي اطاع رساني 
نظير اينترنت وخريد وفروش و واردات وصادرات وتجهيزات رايانه 
اي و دستگاههاي جانبي رايانه و قطعات و ملزومات رايانه و ارائه 
خدمات پشتيباني تجهيزات سخت افزاري رايانه و ارائه خدمات 
پشتيباني نرم افزاري رايانه اي ودر زمينه موضوع فعاليت شرکت 
و اخذ وام وتسهيات و اعتبار از بانکها و موسسات مالي و اعتباري 
جهت شرکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت 
در نمايشگاههاي داخلي و خارجي واخذ و اعطاي نمايندگي و ايجاد 
شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزايدات در زمينه 
موضوع فعاليت شرکت . کليه گمرکات کشور، حق العمل کاري، 
ثبت سفارش ، اخذ تسهيات از کليه بانک ها و مؤسسات مالي 
خصوصي و دولتي جهت شرکت پس از اخذ مجوزهاي ازم و ثبت 
موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ صدور پروانه فعاليت نمي باشد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )323558(

آگهي تغييرات شرکت فرشته جاويد توس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 44513 و شناسه ملي 10380606183 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/24 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : – آقاي محمدنوعي با کدملي 0943142296 
فاطمه  و عضو هيئت مديره -2 خانم  به سمت مديرعامل 
محمودي با کدملي 0920527027 به سمت رئيس هيئت مديره 
3 – آقاي غامرضا اسدي با کد ملي 6519838365 به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره -4 آقاي عليرضا شهبازي اوغاز با 
کدملي 0829618112 به سمت عضو هيئت مديره -5 آقاي 
رضا پويامنش با کد ملي 0731714903 به سمت عضو هيئت 
مديره شرکت براي مدت دوسال انتخاب گرديده اند . و کليه 
اوراق واسناد بهادارو تعهد آور رسمي وبانکي و عادي و اداري 
با امضاء منفرد مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )323552(

آگهي تغييرات شرکت آريا گران صنعت نور البرز شرکت با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 774 و شناسه ملي 14006453026 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/03/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آدرس شعبه 
شرکت به آدرس ذيل “ تهران خيابان شريعتي بااتر از سيدخندان خيابان خواجه 
عبداه انصاري خيابان ابوذر غفاري شمالي نبش کوچه خوي پاک 60 واحد 8 به 
مديريت آقاي مياد زحمت کش فروتقه به کدپستي 1661715417 “ تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

چناران )323546(

آگهي تغييرات شرکت بهين پاايه شريف شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 62489 و شناسه ملي 14007050080 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/12 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1 -کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمي و بانکي با 
مهر  با  همراه  به  مديره  رئيس هيئت  يا  مديرعامل  امضاءمنفرد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان  بود  شرکت معتبر خواهد 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد 

)323537(

آگهي تغييرات شرکت کاوش تراز شهريار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 56945 
و شناسه ملي 14005525220 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي شهريار شهرياري کد ملي : 0942311922 به سمت 
:رئيس هيئت مديره و مديرعامل وآقاي هادي فرهنگ کد ملي : 0939851121 به 
سمت :نايب رئيس هيئت مديره و خانم شهرزاد شهرياري کد ملي : 0920132146 
به سمت :عضو اصلي هيئت مديره انتخاب گرديدند. کليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور و رسمي و بانکي شرکت با امضاء منفرد مدير عامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري مشهد )323530(

آگهي تغييرات شرکت کاوش تراز شهريار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
56945 و شناسه ملي 14005525220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
مورخ 1397/02/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي شهريار شهرياري کد ملي 
: 0942311922 و آقاي هادي فرهنگ کد ملي : 0939851121 و خانم شهرزاد 
شهرياري کد ملي : 0920132146 به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. خانم شها مير کدملي : 1288906986 به سمت بازرس اصلي و 
آقاي محمد رضا سلطاني کدملي : 6519944726 به سمت بازرس علي ا لبدل براي 
مدت يک سال مالي انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )323532(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني و ساختماني ملل گستر قنبري 
شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 61713 و شناسه ملي 
14006837896 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي محمدامير 
مورخ 97/7/28  به شماره 18257  بموجب سند صلح  قنبري 
صادره از دفتراسناد رسمي 292 حوزه ثبتي مشهد مبلغ 5000 
ريال از سهم الشرکه خود را به آقاي صادق قنبري و مبلغ 5000 
ريال به آقاي محمد سجاد قنبري منتقل نمود. ميزان سهم الشرکه 
نهايي شرکا به شرح ذيل مي باشد: آقاي محمدامير قنبري داراي 
975000 ريال آقاي صادق قنبري داراي 5000 ريال آقاي محمد 
سجاد قنبري داراي 5000 ريال خانم زهرا صادقي داراي 5000 ريال 
خانم حميده قنبري داراي5000 ريال خانم آمنه قنبري داراي 5000 
ريال سهم الشرکه - تعداد اعضاي هيات مديره از 2 نفر به 3 نفر 
افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )323528(
آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
1917 و شناسه ملي 10320394220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاي محسن احمديان 
به شماره ملي 0890170843 و آقاي مهران مصلحي به شماره ملي 5720010191 و 
آقاي مرتضي برزگر به شماره ملي 5729639376 و آقاي حسن اميري به شماره 
ملي 5729918194 ) خارج از شرکاء( به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي 
مدت نامحدود انتخاب شدند -روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر )323526(

آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 1917 و شناسه ملي 10320394220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 برابر سند صلح 
شماره 6328 مورخه 8/5/ 1397دفتر اسناد رسمي شماره 3 شهرآباد آقاي 
مهدي باقري به شماره ملي 5729917211 مقدار 250000ريال سهم الشرکه خود 
را به آقاي محسن احمديان شماره ملي 0890170843 و مقدار 50000ريال به 
آقاي مرتضي برزگر شماره ملي 57293676 منتقل و از شرکت خارج گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري کاشمر )323524(

مسئوليت  با  رضوان شرکت  گستر  ارم  تغييرات شرکت  آگهي 
به  ملي 10320394220  و شناسه  ثبت 1917  به شماره  محدود 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 تعداد اعضاي هيات مديره از 3 نفر 
به 4 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر )323521(

آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 1917 و شناسه ملي 10320394220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/06/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 برابر سند صلح 
شماره 6264 مورخه 97/6/31دفتر اسناد رسمي شماره 3 شهرآباد آقاي 
غام عباس يزدي به شماره ملي 0939364417 مقدار 100000ريال از سهم 
الشرکه خود را به آقاي محسن احمديان شماره ملي 0890170843 و مقدار 
300000ريال به آقاي مهدي باقري شماره ملي 57293676 منتقل و از شرکت 
خارج گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر )323523(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني راد آرمان داريوش شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 65728 و شناسه ملي 14007854995 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: 1 - موضوع فعاليت شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گرديد: ) کليه فعاليت هاي تجاري، بازرگاني مجاز داخلي 
و خارجي و تجارت کليه کااهاي مجاز در زمينه مواد سوختي، مواد معدني، 
مواد شيميايي و توليدات داخلي، صنايع نوين در زمينه پسماند، فعاليت 
در زمينه تجارت زميني، هوايي، دريايي، خريد و فروش و پخش و حق 
العملکاري کااها واردات و صادرات و نگهداري کاا و انجام کليه امور و 
مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکي، ترخيص کاا و واردات دام 
زنده و فرآورده هاي خام دامي،  نهاده هاي خوراک دام،  داروي دامي و 
تجهيزات مرتبط، ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهاي 
نوآور و نوپا در قالب مديريت شتاب دهنده کسب و کارها، انجام امور 
مشاوره اي در زمينه هاي اقتصادي، بازرگاني و ساختماني انجام مشاوره، 
بازاريابي غيرشبکه اي و غيرهرمي، ارائه زيرساخت هاي فني، بازرگاني، 
مشارکت، مديريت، خريد و فروش، صادرات و واردات کليه کااهاي مجاز 
بازرگاني، خريد و واردات کاا و مواد اوليه و توليد کااهاي قابل مصرف در 
داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهيات ريالي و ارزي از کليه بانک 
ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي داخلي و خارجي جهت 
شرکت، عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و غيردولتي، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي داخلي و خارجي و ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از 
کشور، اخذ و اعطاي نمايندگي از شرکت ها و موسسات داخلي و خارجي، 
مشارکت و شرکت در نمايشگاه هاي بين المللي تخصصي و غيرتخصصي 
داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهاي ازم و ثبت موضوع فعاليت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .( اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )323519(
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شهردار جديد بناب تصريح كرد:
پيشبرد کارها با مديريت 

هماهنگ شهري، 
 همگرايي و 

بدون حاشيه سازي

بناب-  خبرنگاررسالت:
به خاطر  اعضاي شوراي اسامي شهر  از  تقدير   با  بناب   شهردار جديد 
فرماندار  بويژه  و همچنين تاش مسئوان شهرستان  به وي  اعتمادشان 
شهرستان، به عدم وجود سيستم مديريت واحد شهري اشاره کرد و گفت: 
با توجه به اينکه مديريت واحد شهري در کشور عملياتي نشده است، از 
اين رو بايد به سمت مديريت هماهنگ شهري رفته و با همگرايي کارها 
را پيش ببريم و بدون حاشيه سازي در مسير مشخص استراتژي کار را 
تعريف کنيم.محبوب تيزپاز تصريح کرد: با توجه به وضعيت اقتصادي اين 
شهر و وجود زمينه در بحث سرمايه گذاري تاش خواهيم کرد فضاي واحد 

و منسجمي را جهت سرمايه گذاري در طرح هاي شهرداري فراهم کنيم 
با ايجاد درآمد پايدار فضاي امن و امنيت ازم را براي سرمايه گذاران  و 
در  را  توسعه  بتوانند  بناب  مردم  واحد  پنجره  تشکيل  با  تا  کنيم  فراهم 

بخش هاي مختلف شاهد باشند.
بر پايه اين گزارش، در اين جلسه که مسئوان شهرستان، اعضاي شوراي 
صنايع،  توليدي،  واحدهاي  مديران  معتمدان،  از  جمعي  شهر،  اسامي 
اصناف و طبقات مختلف حضور داشتند، ضمن تقدير و تشکر از زحمات 
نادر داوودي شهردار سابق و حسن قلي پور سرپرست شهرداري، محبوب 

تيزپاز به عنوان شهردار جديد بناب معرفي شد.

شهرستان

خبر
 تشكيل جلسه شوراي آموزش و پرورش تالش 

با حضور مسئولين محلي
تالش- خبرنگار رسالت:

جلسه شوراي آموزش و پرورش تالش به رياست فرماندار شهرستان 
تالش و اعضاي شورا در سالن کوثر فرمانداري برگزار گرديد. سيد 
مدير  مختاري  انتصاب  تبريك  با  تالش  فرماندار  مهدوي  عيسي 
اعضاي  بين  در  وظايف  تقسيم  بر  تأکيد  تالش  پرورش  و  آموزش 
و  است  مسئوليت  احساس  و  مشارکت  يعني  شورا  گفت:  شورا 
انتقاد نيست. رئيس شوراي آموزش و  عضو شورا وظيفه اش فقط 
پرورش در ادامه افزود تمام تاش خود را براي ايجاد فضاي امن 
براي تحصيل دانش آموزان مي نماييم تا دانش آموزان اين شهرستان 
عشايري  مدارس  تجهيز  تالش  فرماندار  ننمايند.  کمبود  احساس 
تغذيه  دانش آموزان و بررسي پل عابر پياده منطقه طواورد تالش 
مختاري   سيدمرتضي  ادامه  در  دانست.  پيگيري  و  تأکيد  مورد  را 
مدير آموزش و پرورش تالش و دبير شورا نيز ضمن بررسي مصوبات 
جلسه گذشته، دستور کار جلسه را مطرح نمود. وي با اشاره  به 
سازماندهي بيش از 1800 فرهنگي در سال جاري گفت: امسال 
60 نفر استخدام جديد 20 نفر منتقلي و 5 نفر سرباز معلم داشتيم،  
8 مدرسه  توسط خيرين، يك مدرسه  12 کاسه توسط نوسازي 
در سه ماه اخير افتتاح  شده است و دو مدرسه  خيرساز ديگر نيز 

آماده  افتتاح مي باشد.

احداث سالن ورزشي در يك روستاي 
محروم به همت سپاه  دزفول

دزفول- خبرنگار رسالت:
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج دزفول گفت: سالن ورزشي براي روستاهاي ماهور 

برنجي توسط سپاه ناحيه مقاومت بسيج دزفول احداث مي شود.
به گزارش روابط عمومي ناحيه مقاومت بسيج دزفول سرهنگ دوم 
پاسدار هادي سعادت زاده  در حاشيه برگزاري ميز خدمت سپاه در 
مناطق محروم بخش سردشت روستاي ماهور برنجي که انجام شد، 
اظهار داشت: در اين جلسات تمام تاش ما اين است که  با حضور 
مسئوان، مشکات مردم مناطق محروم بررسي شده تا در حد توان 

و بضاعت از محروميت اين مناطق کاسته شود.
از قبيل برق،  گاز و راه هاي  افزود: در جلسه گذشته مشکاتي  وي 
مواصاتي مطرح شد که در راستاي آن جلسه  ميز خدمت با حضور 
مسئوان مربوطه جهت آخرين اقدامات و پيگيري هايشان در اين باره 
برگزار شد که در اين جلسه مسئوان محلي گزارشات مشکات خود 
را ارائه داده که  در اين زمينه متصديان و مسئوان مربوطه  قول 

مساعد پيگيري مشکات مطرح شده را دادند.

در نوزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران برگزيده 
كشورصورت گرفت:

معرفي عضو هيئت علمي دانشگاه 
گيان به عنوان پژوهشگر برگزيده 

کشوري
رشت – خبرنگار رسالت:

 در مراسم نوزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده 
کشور؛ عضو هيئت علمي دانشگاه گيان، پژوهشگر برگزيده کشوري 
شد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه گيان، عضو هيئت علمي گروه 
شيات دانشکده منابع طبيعي دانشگاه گيان به عنوان يکي از 2۴ 

پژوهشگر برتر دانشگاهي انتخاب شد.
گفتني است در مراسم نوزدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و 
فناوران برگزيده کشور که با حضور معاون اول و معاون علمي و فناوري 
رئيس جمهور و وزراي علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش 

پزشکي برگزار شد از دکتر بهرام فاحتکار تقدير به عمل آمد.

 کاهش آب سد شهيد شاهچراغي 
دامغان

دامغان-خبرنگار رسالت:
ميزان آب ذخيره شده پشت سد شهيد شاهچراغي دامغان در مقايسه 

با پارسال 20 درصد کاهش يافته است .
 کارشناس سد شهيد شاهچراغي دامغان گفت : با اين کاهش شديد ، 
ميزان آب ذخيره شده پشت سد شهيد شاهچراغي دامغان هم اکنون 
فقط پنج ميليون متر مکعب است.يحيايي نيا ظرفيت ذخيره آب پشت 
سد شهيد شاهچراغي را 21 ميليون متر مکعب ذکر کرد و افزود : 
ميزان ورودي آب به پشت سد 300 ليتر در ثانيه و محل تامين آن 
چشمه علي است که اين ميزان هم 10 درصد در مقايسه با پارسال 
کاهش يافته است وي ميزان خروجي آب سد را 160 ليتر در ثانيه 
براي آبياري زمين هاي کشاورزي پايين دست و 90 ليتر را براي تامين 
آب آشاميدني اعام کرد .وي ، کاهش نزوات آسماني، خشکسالي و 
برداشت بي رويه کشاورزان باا دست سد را از مهمترين علت کاهش 

ميزان آب ذخيره شده پشت سد عنوان کرد.

در راستاي روز حمل و نقل عمومي در پارک ملت اراک؛
 همايش پياده روي خانوادگي

برگزار شد
اراک – خبرنگار رسالت:

طي  اراک،  شهرداري  الملل  واموربين  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
حضور  با  و  اراکي  شهروندان  خوب  استقبال  با  که   همايش  اين 
مديران  و  معاونين  اسامي،  شوراي  اعضاي  شهرداري،  سرپرست 
شهرداري برگزار شد، پس از انجام ورزش صبحگاهي و پياده روي 
خانواده ها ، در راستاي شور و نشاط اجتماعي برنامه هاي متنوع 
مراسم  اين  .در  شد  برگزار  نيز  محلي  بومي  ورزشي  مسابقات  و 
در راستاي تجليل از رانندگان حمل و نقل عمومي که به عنوان 
راننده نمونه از طرف سازمان حمل ونقل و بار و مسافر شهرداري 
انتخاب شده بودند، تقدير شد.در اين همايش بازي هاي مختلف 
شامل: هفت سنگ، لي لي، طناب کشي، روپايي، تير و کمان، پنجه 
واليبال، فوتبال دستي، طناب زني، دارت، دال پان ويژه بانوان و 
آقايان  و با استقبال چشمگير شهروندان برگزار گرديد. در بخش 
جنبي اين همايش نيز عاوه بر بخش هاي مختلف ورزشي، نقاشي 
کودکان با موضوعات شهروندي همراه با اهداي جوايز فرهنگي با 

حضور عاقه مندان و کودکان به انجام رسيد. 

مديركل راه و شهرسازي استان مركزي خبرداد:
 بازشماري اموال و اراضي ملي

استان  مرکزي براي اولين بار در کشور 
اراک – خبرنگار رسالت:

مهندس احمد مرزبان مديرکل راه و شهرسازي استان مرکزي  از 
بازشماري اموال و اراضي سازمان ملي زمين و مسکن  خبر داد. 
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رساني اداره کل راه و شهرسازي 
استان مرکزي، مرزبان افزود: جهت کسب اطاعات دقيق از اراضي 
ملي در اختيار يا اراضي اي که تاکنون در بانك اراضي ملي ثبت 
نشده يا اطاع کاملي از آنها در دست نبوده ، براي اولين بار در 
 ، تفرش  شهرستانهاي  در  اراضي  و  اموال  اين  بازشماري  کشور 
شازند و قسمتي از اراک انجام و به تاييد سازمان ملي زمين و 
مسکن رسيده است . وي ادامه داد: سازمان ملي زمين و مسکن 
که  بانك  ارزشمند  مجموعه  اين  داشتن  دست  در  با  تواند  مي 
توسط بازشماري تدقيق گرديده است ، به درستي از آنها حفاظت 
نموده وهم از هرگونه سوءاستفاده جلوگيري نمايد و همچنين مي 
تواند با بهره گيري صحيح و بهينه از اراضي ملي در جهت خدمت 
اقدام  ها  کارآفرين  و  سرمايه گذاران   ، هموطنان  به  بهتر  رساني 
نمايد و پشتوانه خوبي براي بازآفريني شهري خواهد بود .مديرکل 
راه و شهرسازي اضافه کرد: بالغ بر 6500 قطعه زمين در استان 
مرکزي در فاز اول صورت گرفته و 5000 قطعه زمين در فاز دوم 

صورت خواهد پذيرفت. 

با هدف ترويج دوچرخه سواري و كاهش آلودگي؛
شهردارمنطقه9درپويش سه شنبه هاي 

بدون خودرو شرکت کرد
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

شهردار منطقه9 به همراه مديران شهري منطقه با استفاده از دوچرخه 
به عنوان وسيله حمل و نقل پاک در برنامه هاي روز سه شنبه منطقه 

در حمايت ازسه شنبه هاي  بدون خودرو شرکت کرد.
به گزارش " پايگاه خبري مياد رسالت " و به نقل از روابط عمومي 
شهرداري منطقه9،سيد علي مفاخريان باحمايت ازپويش سه شنبه هاي 
بدون خودرو گفت:براي داشتن شهري بانشاط و به دور از آلودگي هاي 

زيست محيطي بايد اول از خودمان شروع کنيم.
وي افزود: پويش سه شنبه هاي بدون خودرو از جمله برنامه هايي 
است که با ترويج آن در استفاده از وسايل حمل و نقل پاک و 
ايجاد زيرساختهاي مرتبط با آن در فضاي شهري مي توان زمينه 
ايجاد شهري زيست پذير  ساز تحول در حفظ محيط زيست و 

براي همه بود.

برگزاري کارگاه آموزشي توليد 
زعفران در مرکز تحقيقات و آموزش 

کشاورزي و منابع طبيعي شاهرود
سمنان-خبرنگاررسالت:

 به مناسبت هفته پژوهش و فناوري، کارگاه آموزشي توليد زعفران  
با حضور 220 نفر از محققين، کارشناسان و بهره برداران کشاورزي 
استان در سالن اجتماعات مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و 
منابع طبيعي استان سمنان)شاهرود( برگزار گرديد. با توجه به 
گسترش کشت زعفران در منطقه، اين کارگاه مورد استقبال کم نظير 
بهره برداران قرار گرفت. در ابتداي اين کارگاه دکتر دزيانيان رئيس 
مرکز ضمن خير مقدم به حاضرين به بيان اهميت کشت زعفران در 
شرايط کمبود آب در استان پرداختند. سپس مدرس کارگاه، دکتر 
توکلي، محقق زعفران مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع 
طبيعي استان خراسان جنوبي در مورد کاشت، داشت و برداشت 
زعفران و مسائل و مشکات کشت زعفران توضيحات ازم را به 
حاضرين ارائه نموده و در پايان به پرسش هاي شرکت کنندگان 

پاسخ هاي ازم را ارائه گرديد.

 با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطاعات برگزارشد:
هشتمين مجمع عمومي انجمن 

دانش آموختگان پرديس شهيد عباسپور
شميران – خبرنگار رسالت:

هشتمين مجمع عمومي انجمن دانش آموختگان پرديس فني و 
وزير  با حضور  بهشتي  دانشگاه شهيد  عباسپور  مهندسي شهيد 
ارتباطات و فناوري اطاعات و رئيس دانشگاه شهيد بهشتي در 
مجموعه فرهنگي پرديس شهيد عباسپور برگزار شد.به گزارش 
" باشگاه خبرنگاران دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي " و به نقل 
ازروابط عمومي دانشگاه، در اين مجمع که درپانزدهمين سال تأسيس 
انجمن برپا شد، دکتر سيد حسن صدوق، رئيس دانشگاه شهيد 
بهشتي، مهندس محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري 
اطاعات که خود از دانش آموختگان اين دانشگاه است، دکتر سروش، 
معاون وزير نيرو، جمعي از معاونان و مديران ارشد وزارت نيرو و 
جمع کثيري از دانش آموختگان دانشگاه حضور داشتند.گفتني است 
انجمن دانش آموختگان پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور در 
سال 1382 تاسيس و مجمع عمومي دانش آموختگان هر دو سال 
يك بار برگزار مي گردد که در آن ضمن ارائه گزارش عملکرد دوره 
منتهي به برگزاري مجمع، انتخابات اعضاي هيئت اجرايي و دبير 

جديد انجمن براي دوره تصدي دوساله بعدي برگزار مي شود.

 شهر جديد هشتگرد 
همچنان در مسير توسعه و آباداني

کرج-خبرنگاررسالت:
با ورود مديريت جديد در شرکت عمران شهر جديد هشتگرد، روند 
رو به رشد شهر جديد دو برابر خواهد شد.  مهدي رضيئي سرپرست 
شرکت عمران شهر جديد هشتگرد گفت: شهر جديد هشتگرد بايد به 
شهري تبديل شود که هنر، فرهنگ و خاقيت در آن بروز کند . لذا 
تمام تاش خود را با استفاده ار ظرفيت ها و پتانسيل هاي موجود به 
کار خواهيم گرفت تا عاوه بر هويت بخشي به شهر با اجراي پروژه هاي 
شاخص متناسب با جمعيت پذيري شهر توسعه ، آباداني ، آرامش و 

اميد به زندگي را براي ساکنين و آيندگان به ارمغان آوريم.

 آتش نشانان نيشابوري متخصص تعمير تجهيزات
 آتش نشاني

نيشابور- خبرنگار رسالت:
 pok مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور گفت: دو دستگاه سرنازل
ساخت کشور آلمان، يك دستگاه اينداکتور بين مسير، يك دستگاه مارگير و دو دستگاه دهني 
دستگاه تنفسي در سال جاري توسط همکاران ما در ايستگاه يك آتش نشاني تعمير شده و به 
چرخه عمليات برگشته است.سيدمهدي حسيني افزود: تجهيزات و لوازم آتش نشاني ابزاري تخصصي 
بوده و براي تعميرات آنها در شهرستان ها و حتي مراکز استان ممکن است هيچ نمايندگي و مرکز 
مجاز تعميراتي وجود نداشته باشد و از سوي ديگر قيمت بااي اين تجهيزات و همچنين خارجي 

بودن اغلب آنها، کار تامين قطعات يا جايگزين کردن آنها را مشکل مي سازد.
وي اظهار داشت: رسول غيبي و ابراهيم زرين قلم در روزهاي شيفت و اوقات استراحت خود 
براي تعمير اين تجهيزات اقدام کرده اند که با اين کار حدود ۴0 ميليون ريال براي سازمان صرفه 
جويي شده است چون در غير اين صورت اين لوازم بايد براي تعمير به تهران يا شهرهاي بزرگ 

ديگر ارسال مي شد که قطعا هزينه بيشتري براي سازمان در پي داشت.

 اعزام مشمولين وظيفه
 وزارت نيرو

گرگان-خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت منابع انساني، مالي و پشتيباني شرکت آب منطقه اي گلستان 
گفت: پيرو جذب و پذيرش مشمولين وظيفه در شرکت مديريت منابع آب ايران و 
 شرکت هاي تابعه آن ، داوطلبان امريه سربازي براي نوبت اعزام 1/12/97 به آدرس سايت
 amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمايند.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي 
حبيب ا...شاکري اظهار کرد: وزارت نيرو به منظور تحقق و عملياتي نمودن برنامه هاي 
وزير نيرو و در راستاي اجرايي نمودن برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
کشور جهت استفاده بهينه از متخصصان در زمان صلح و سوق امکانات علمي کشور 
به سوي سازندگي و بالندگي، برقراري ارتباط با صنعت و به منظور ايجاد فرصت برابر و 
همچنين شفافيت بخشيدن به فرآيند جذب و پذيرش مشمولين وظيفه در صنعت آب 
 و برق ، افزايش سطح بهره وري و اثربخشي کارکنان وظيفه مامور، اقدام به راه اندازي 

سامانه امريه سربازي به آدرس amriyeh.moe.gov.ir نموده است.

 عمليات زيباسازي و نورپردازي
 بلوار شهيد بهشتي کهريزک به اجرا درآمد

شهرري-خبرنگاررسالت:
وحيد فروغي اظهار داشت: به منظور زيباسازي منظر ديداري شهر و ارتقاي روشنايي 
معابر اصلي کهريزک، طرح ويژه نورپردازي و ريسه کشي بلوار شهيد بهشتي از سوي 

واحد تاسيسات به اجرا درآمد.
معاون خدمات شهري شهرداري کهريزک در ادامه افزود: عمليات نورپردازي بلوار 
بهشتي در مساحتي حدود ۴00 متر طول به پايان رسيده است و هم اکنون نصب 
سازه هاي نوراني و تنديس هاي روشنايي در فواصل منظمي در طول اين خيابان 
درحال جانمايي است که اجراي اين طرح عاوه بر تامين روشنايي معبر تاثير بسزايي 
در زيباسازي بلوار پرتردد بهشتي و جلب رضايت شهروندان داشته است.فروغي 
خاطرنشان کرد: پس از اتمام طرح نورپردازي خيابان اصلي جاده قديم تهران قم و 
بلوار بهشتي ، اجراي طرح نورپردازي و زيباسازي ساير معابر کليدي شهر در دستور 

کار معاونت خدمات شهري قرار دارد.

استاندار سيستان و بلوچستان:
 سند توسعه شهرستان بمپور با همكاري فرهيختگان

 تهيه مي شود
زاهدان-خبرنگاررسالت:

استاندار سيستان و بلوچستان گفت: سند توسعه 
بمپور با همکاري فرهيختگان منطقه تهيه خواهد 
شد که اميدواريم با مشارکت مردم و حمايت هاي 
دولت شاهد توسعه و پيشرفت اين شهرستان 

در بخش هاي مختلف باشيم.
احمد علي موهبتي  در مراسم ارتقاء بخش بمپور 
به شهرستان که با حضور مدير کل تقسيمات 
کشوري وزارت کشور برگزار شد؛ اظهار داشت: 
ارتقاء اين بخش به شهرستان بستري براي استقرار 
دستگاه هاي اجرايي مختلف به منظور ارائه خدمات 
بهتر به مردم منطقه را فراهم کرده است.استاندار 
خاطرنشان کرد: با ارتقاء اين شهرستان، دولت 
نيز زير ساخت هاي توسعه شهرستان را فراهم 
همکاري  هم  مردم  اميدوارم  که  کرد  خواهد 
خوبي در اين خصوص داشته باشند. استاندار 
سيستان و بلوچستان گفت: مسئوان دولتي از 

سرمايه داران جهت سرمايه گذاري در بخش هاي 
مختلف اين استان حمايت مي  کنند. وي افزود: 
ضرورت دارد بستر سرمايه گذاري، توليد، اشتغال 
و خودکفايي را در بمپور فعال کنيم. موهبتي 
تصريح کرد: دشمنان ايران اسامي با ترفندهاي 
مختلف به دنبال اختاف انداختن بين مردم 
سيستان و بلوچستان هستند که الحمده با 
آنان،  آرزوي  اين  مردم،  بصيرت  و  هوشياري 

محقق نخواهد شد.

با هزينه اى بالغ بر ٧٤٠ ميليارد ريال؛
عمليات اجرايي حلقه حفاظتي ترافيكي شهر اصفهان  آغاز مي شود 

شهردار منطقه ٧ مشهد:
استفاده از فناوري هاي نوين ضرورتي اجتناب ناپذير است

مدير آب و خاک و امور فني مهندسي سازمان جهاد كشاورزي كردستان:
همايش روز جهاني خاک در سنندج برگزار مي شود

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون عمران شهري شهرداري اصفهان از آغاز عمليات اجرايي حلقه 
حفاظتي ترافيکي شهر اصفهان با هزينه اي بالغ بر 7۴0 ميليارد ريال و 
به طول 2/78 کيلومتر، با ساخت تقاطع غيرهمسطح شهيد اردستاني، 
در هفته جاري خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري 
اصفهان، ايرج مظفر با اشاره به اينکه احداث يك حلقه حفاظتي پيرامون 
اصفهان يکي از طرح هايي است که درجهت رفع مشکات ترافيکي 

موجود و جلوگيري از پيشرفت آن در کانشهر اصفهان مورد توجه 
قرارگرفته است، اظهار کرد: در همين راستا عمليات اجرايي حلقه 
حفاظتي کانشهر اصفهان، آغاز مي شود.وي ادامه داد: طول اين حلقه 
حفاظتي 2/78 کيلومتر و داراي چهار خط رفت و برگشت است. معاون 
عمران شهري شهردار اصفهان با بيان اينکه 23 تقاطع غيرهمسطح و 
7 پل بزرگ بخش هايي از اين طرح را شامل مي شود، گفت: 8/۴5 
کيلومتر از اين طرح، در 11 منطقه از کانشهر اصفهان، 6/28 کيلومتر 

آن در محدوده پنج شهر دولت آباد، خورزوق، خميني شهر، درچه و 
شهر ابريشم و 8/3 کيلومتر آن در محدوده فرمانداري ها قرار دارد.وي 
افزود: حلقه حفاظتي شهر اصفهان، مجموعه اي از بزرگراه ها و تقاطع هاي 
غيرهمسطح است که داراي اثرات اجتماعي و اقتصادي همچون تسهيل 
عبور و مرور در سطح شهر، کاهش اتاف وقت و کاهش مصرف سوخت، 
کاهش بار ترافيکي در مبادي ورودي شهر و توزيع ترافيك در ورودي 

شهر قبل از رسيدن به هسته شهر است.

مشهد-خبرنگاررسالت:
شهردار منطقه 7 مشهد گفت: ديگر نمي توانيم شهر را غيرهوشمند 
اداره کنيم و استفاده از فناوري هاي نوين ضرورتي اجتناب ناپذير 
است.کوروش باوندي، شهردار منطقه 7 مشهد در گفت وگو با ستاد 
خبري هشتمين نمايشگاه شهر هوشمند در خصوص هوشمندسازي 
منظر که موجب  اين  از  خدمات گفت: هوشمندسازي خدمات 

شفافيت و عدالت در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و فراهم 
کردن ساز و کاري مناسب جهت کنترل و نظارت دقيق بر فعاليت ها 
مي گردد، امري ازم و ضروري است؛ چراکه در يك شهر هوشمند 
همه وظايف با هم هماهنگ هستند و هيچ کدام موجب تضعيف 
ديگري يا خنثي نمودن اثراث ديگري نمي شوند. ارائه خدمات در 
بستر فناوري اطاعات باعث افزايش بهره وري خدمات ارائه شده 

مي گردد و بدين ترتيب رضايت شهروندان و عدالت اجتماعي را 
در پي خواهد داشت.وي ادامه داد: هوشمندسازي شهري موضوعي 
است که در همه شهرهاي پيشرفته دنيا به خصوص در شهرهاي 
پرجمعيت مورد توجه مي باشد؛ دستگاه هاي خدمت رسان شهري 
بايد پاسخگو، شفاف و کارآمد باشند و تضمين اين شفاف سازي 

در پياده سازي شهر هوشمند است.

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير آب و خاک و امور فني مهندسي سازمان جهاد 
کشاورزي کردستان در دومين جلسه هماهنگي 
گراميداشت روز جهاني خاک گفت: به مناسبت 
گراميداشت روز جهاني خاک همايش روز جهاني 
خاک با حضور مديران و مسئولين دستگاه هاي 

متولي خاک در دانشگاه کردستان برگزار مي شود.به 
گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان 
کردستان، فيروز احمدي،افزود :هدف از برگزاري اين 
همايش فرهنگ سازي و بيدار کردن اذهان جامعه به 
اهميت خاک و انتقال يافته هاي علمي و دانشگاهي 
در خصوص خاک به عموم مردم است. وي با بيان 

اينکه ، شعار امسال روز جهاني خاک" پيش به سوي 
رفع آلودگي خاک" است اظهارداشت: دفتر خاک 
کشاورزي با هدف پيگيري مسائل خاک، در معاونت 
آب و خاک راه اندازي مي شود و بالطبع در مديريت 
آب و خاک سازمان جهاد کشاورزي استان هاي کشور 
هم ايجاد خواهد شد.احمدي تصريح کرد: همچنين 

در راستاي فرهنگ سازي و جلوگيري از آلودگي 
خاک، امسال در سطح مدارس پيش دبستان و 
دبستان منطقه يك شهر سنندج مسابقه نقاشي 
با شعارجهاني)  پيش به سوي رفع آلودگي خاک( 
با همکاري ادره کل آموزش و پرورش و اداره کل 

محيط زيست استان برگزار مي شود.

رئيس كميسيون اصناف، صنايع و جذب مشاركت هاي شوراي شهر قدس:
واحدهاي آماده شده مجتمع آهن فروشان سريع تر 

به مالكان تحويل داده شود

 مدير پخش منطقه چهارمحال و بختياري تاكيد كرد:
 صرف جويي حدود 61 ميليون ليتر بنزين 

در چهارمحال و بختياري 
خبرنگاررسالت:  شهرکرد- 

 به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش 
و  چهارمحال  منطقه  نفتي  هاي  فرآورده 
بختياري ،جعفر سااري نسب  مدير پخش 
سال  ماهه   در هشت  کرد   اظهار  منطقه 
مترمکعب  هزار   556 و  61ميليون  جاري 
گاز طبيعي فشرده CNGدر مجاري عرضه 

CNGاستان به فروش رسيده است.
جعفرسااري نسب تصريح نمود: به ازاي گاز 
اين  در  شده  فشردهCNGمصرف  طبيعي 
بازه زماني  حدود61ميليون ليتر بنزين در 
شده  جويي  صرفه  بختياري  و  چهارمحال 

است.
 اين مقام مسئول افزود: بازديد هاي ادواري 
پخش  ملي  شرکت  کارشناسان   توسط 

جايگاه هاي  وضعيت  از  نفتي  فرآورده هاي 
عرضه سوخت CNG ادامه دارد  و اظهار 
کرد:در اين بازديدها  مطابق با چك ليست هاي 
جايگاه هاي  وضعيت   ، استاندارد  سازمان 
CNG استان در جهت  ارتقاء سطح ايمني 
مورد بررسي قرار مي گيرد و اقدامات ازم 
در جهت بهبود کيفيت عملکرد جايگاهاي 
درخدمات   CNG سوخت  کننده  عرضه 
قرار  پيگيري  و  تاکيد  مورد  شهرواندان   به 
مي گيرد. جعفر  سااري نسب اظهار گفت 
با پايش مستمر وضعيت عملکرد و تجهيزات 
فني  جايگاه هاي عرضه کننده گاز طبيعي 
فشرده CNG در سطح استان  سوخت رساني 
در اين بخش به مشتريان از وضعيت مطلوبي 

برخوردار است. 

رئيس پليس آگاهي اردبيل خبر داد:
 تشكيل پرونده هاي مفاسد اقتصادي به ارزش

 6 ميليارد تومان در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:

در  گفت:  اردبيل  استان  آگاهي  پليس  رئيس 
با محتکران و  سال جاري و در مبارزه بي امان 
مفسدان اقتصادي پرونده هايي به ارزش بيش 
از 6 ميليارد و 200 ميليون تومان تشکيل و به 

مراجع قضائي ارجاع داده شده است.
به حساسيت  با توجه  جواد تقوي اظهار کرد: 
موضوع مبارزه با جرائم اقتصادي پليس آگاهي 
استان اردبيل تاشي جدي را آغاز کرده تا با 
هرگونه جرائم رخ داده در اين حوزه بجد و با 
زمينه کشف سرنخ هاي  و  برخورد کرده  دقت 
اصلي را در اين حوزه فراهم آورد.وي به مجموع 
پرونده هاي شکل گرفته در حوزه جرائم اقتصادي 
اشاره و خاطرنشان کرد: عمده اين پرونده ها که 
مربوط به احتکار و همچنين مفاسد اقتصادي 

است بيش از 6 ميليارد و 200 ميليون تومان 
بوده که در اين زمينه پرونده هاي شکل گرفته 
با ارجاع به مراجع قضائي در حال بررسي است.
به آخرين  اردبيل  استان  پليس آگاهي  رئيس 
سرقت هاي  از  اعم  استان  در  سرقت  وضعيت 
خرد و بااهميت اشاره کرد و افزود: 80 درصد 
سرقت هاي رخ داده در اين استان سرقت هاي خرد 
نظير سرقت از مغازه، وسايل خودرو و همچنين 
سيم هاي برق بوده که اغلب اين سرقت ها توسط 

افراد معتاد انجام شده است.
تقوي عمده سرقت هاي رخ داده و کشف شده را 
مربوط به مرکز استان دانست و بيان کرد: کمتر 
از يك درصد وقوع سرقت ها را در استان اردبيل 
شاهد هستيم و 30 درصد سرقت هاي رخ داده در 

شهرهاي 9گانه استان اردبيل بوده است.

آتش سوزي به شرکت ريخته گري 
در ساوه 30 ميليارد ريال خسارت 

وارد کرد 
ساوه-خبرنگاررسالت:

معاون سياسي اجتماعي فرمانداري ساوه گفت: يك شرکت ريخته 
گري در شهرک صنعتي کاوه طعمه آتش شد که برآورد اوليه خسارت 

به تاسيسات آن 30 ميليارد ريال است. وي گفت »اين آتش سوزي 
در ساعت 10 و 30 دقيقه صبح  به دليل ترکيدن لوله روغن کوره 
مذاب رخ داد که گروه هاي آتش نشاني و امدادي به سرعت در محل 
حادثه حضور يافتندوي افزود: در اين حادثه کوره هلدر که از جنس 
چدن خاکستري است و از جمله قطعات وارداتي است  آتش گرفت 
که با تاش قابل تقدير آتش نشانان و عوامل امدادي پس از سه 
ساعت شعله هاي آتش مهار شد«معاون سياسي اجتماعي فرمانداري 
ساوه توضيح داد: اين حادثه تلفات جاني نداشت اما طبق برآوردهاي 

اوليه حدود 30 ميليارد ريال خسارت به جا گذاشته و بررسي هاي 
دقيق تر خسارت نهايي در دست انجام است معمارنيا گفت: نمايندگان 
شرکت بيمه براي  برآورد دقيق ميزان خسارت حضور يافتند مدير 
واحد آتش نشاني شهر صنعتي کاوه نيز از اعزام سه گروه مهار آتش 
به محل حادثه خبر داد و گفت: با تاش زيادي که ماموران انجام 
دادند،  اين حادثه کنترل شد»فرشاد محمودي عالمي« افزود: در 6 
ماه اول امسال   62 حادثه در حوزه شهر صنعتي اتفاق افتاد که 38 

مورد آن آتش سوزي در صنايع بوده است.
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شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
رئيس کميسيون اصناف، صنايع و جذب مشارکت هاي 
شوراي اسامي شهر قدس گفت: واحدهاي آماده شده 
مجتمع آهن فروشان سريعتر به مالکان تحويل داده 
 شود.حسين چناقچي در جلسه کميسيون اصناف،
صنايع و جذب مشارکت هاي شوراي اسامي شهر 
قدس که با حضور اعضاي کميسيون و رئيس و 
اعضاي هيئت امناي مجتمع صنفي آهن فروشان 
برگزار شد، گفت: اين جلسه با هدف بررسي و رفع 

مشکات مجتمع صنفي آهن فروشان برگزار شده 
است.وي افزود: پس از بحث و گفت وگو در باب مسائل 
و مشکات مجتمع صنفي مقرر شد که واحدهاي 
آماده شده در مجتمع به مالکين جهت استقرار هر 
چه سريعتر تحويل داده شود.چناقچي اظهار داشت: 
مقرر گرديد طي جلسه اي با هدف آگاهي و تفهيم 
به کسبه آهن کاران مستقر در خيابان آزادي منتهي 
به ميدان مصلي در خصوص جديت و تسريع در 
نقل و انتقال به مجتمع مذکور طي مهلت دو ماهه 
جاري به دليل ورود کميسيون بند 20  ماده 55 و 
پلمب مغازه ها ،  هماهنگي هاي ازم صورت پذيرد، 
همچنين هيئت امناي آهن کاران شهرستان قدس  
ليست اسامي مالکين واحدهاي مجتمع آهن فروشان 
را به  شوراي  اسامي شهر ارسال نمايند . تا مشکات 
موجود بررسي ونسبت به انتقال  صنوف آهن فروشان 
وآهن کارا ن وصنوف آاينده ومزاحم آسايش شهروندان 

عزيز به خارج از شهر انتقال يابد.

»
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بازديد  مديرعامل و 
هيئت مديره شرکت 
خودکفايي آزادگان 
از شرکت هاي مينو 

خرمدره و شوکوپارس

خرم دره-خبرنگاررسالت:
 دکتر عباسيانفر مديرعامل، دکتر رضايي رئيس هيئت مديره، دکتر غاث و دکتر 
رامندي اعضاي هيئت مديره شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان از شرکت هاي 

صنعتي مينو خرمدره و شوکوپارس بازديد کردند
در اين بازديد که بيش از 5 ساعت به طول انجاميد، از بخش هاي مختلف توليدي، 
انبارهاي مواد اوليه و انبارهاي محصوات توليدي بازديد به عمل آمد و با حضور 
مديران عامل اين شرکت ها و مديران خطوط توليد و انبارها، آخرين وضعيت 
هرکدام از آنها مورد بررسي قرار گرفت.دکتر عباسيانفر در اين بازديد، ضمن 
تشريح اوضاع سخت اقتصادي به ويژه در 6 ماهه اول سال جاري، گفت: ما سال 

را خيلي بد شروع کرديم؛ اوضاع غيرقابل پيش بيني اقتصاد کشور از يک طرف 
و طواني شدن انبارگرداني شرکت پخش قاسم ايران از سوي ديگر باعث شده 
بود که در سه ماهه بهار عمًا شرکت توفيقات خوبي را نداشته باشد و از اوايل 
خردادماه که بنده مديرعامل گروه شدم، ميزان موجودي انبارهاي فروش قاسم 
ايران به 64 روز رسيده بود و چون محصوات توليدي داراي تاريخ انقضا بودند 
و شرکت هاي توليدي بايد روزانه توليد مي کردند، عمًا شرايط سخت تر شده 
بود؛ ولي خوشبختانه امروز مي توانم بگويم که با همت، همکاري و همدلي تمام 
عزيزان و کمک فوق العاده بازار موجودي کااهاي توليدي در انبارهاي فروش 

قاسم ايران به 21 روز رسيده است.

شهرستان

خبر
درگيري قاچاقچيان چوب با مأموران 

حفاظت محيط زيست
تالش – خبرنگار رسالت:

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري تالش از ضرب و شتم ماموران حفاظت 
اين اداره در منطقه آق اولر توسط قاچاقچيان چوب خبر داد.

مهرزاد ناصري اظهار کرد: نيروي حفاظت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
تالش در نيمه هاي شب براي دستگيري قاچاقچيان چوب در حين 
وارد عمل شدند  پاي کنده  حمل چوب آات غيرمجاز جنگلي در 
و  درگيري شديد  به  منجر  قاچاقچيان  مقاومت  با  عمليات  اين  که 
و  طبيعي  منابع  اداره  رئيس  شدند.  حفاظتي  نيروهاي  مصدوميت 
آبخيزداري تالش ادامه داد: جنگلبان علي رغم ضرب و شتم پا عقب 
نکشيده و از جنگل حفاظت کردند و در اين درگيري متأسفانه يک 
نفر از نيروهاي حفاظتي و دو نفر از نيروهاي مردمي و هميار طبيعت 
مجروح و بافاصله به بيمارستان انتقال داده شدند. اين مقام مسئول 
اظهار کرد: پس از اتفاق، موضوع به دادستاني شهرستان تالش اعام 
شد که با دستور ايشان محل اختفاي متخلفان شناسايي شد و 4 نفر 

از آنان بازداشت و روانه زندان شدند.

مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
هرمزگان خبرداد:

 نصب 10 هزار و 740 عائم ايمني راه ها 
بندر عباس-خبرنگاررسالت:

  داريوش باقرجوان  در نشست خبري به اتفاق معاونين و صنوف حمل و 
نقلي با اصحاب رسانه به مناسبت هفته راهداري و حمل و نقل جاده اي 
به تشريح عملکرد اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
پرداخت مدير کل راهداري و حمل و نقل جاده اي ضمن تشريح عملکرد 
راهداري در بخش هاي مختلف حوزه راهداري شامل اداره نگهداري 
راه ها ، اداره نگهداري ابنيه فني ، اداره ايمني راه و حريم و ماشين 
آات در سال 1397 افزود: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان بيش از 13500 کيلومتر آزاد راه ، بزرگراه، راه هاي اصلي و 
فرعي را زير پوشش دارد که از اين ميزان حدود 10 هزار کيلومتر راه 
روستايي است که نگهداري از اين راه ها که سرمايه ملي هستند با 
هدف باا بردن ضريب ايمني و بهبود امنيت تردد در اين محور ها در 
حال انجام است .وي افزود : يکي از مهمترين منافع حاصل از فرآيند 
نگهداري درست راه ها در بحث کاهش هزينه چرخه عمر پروژه ها ي 
راه به دليل کاهش تعداد و شدت تصادفات و ارتقاء سطح ايمني راه هاي 
جديد و شبکه راه هاي موجود جهت بهره برداري مناسب از راه ها 
را بازديد مستمر کارشناسان و مسئوان هر حوزه و گزارشات بموقع 
دانست . وي از تهيه و نصب 10 هزار و 740 عائم ايمني راه ها اعم از 
اخطاري، انتظامي، مسيرنما در سال جاري خبر داد و اضافه کرد: تهيه 
و اجراي نرده رفوژ طرفين پل هاي عابر پياده در محور بندر شهيد 
رجايي يک هزار و 200 متر طول و بيش از 850 متر مربع تابلوهاي 
اطاعاتي راه ها با اولويت آشکارسازي نقاط پر تصادف در محور هاي 

استان تهيه و نصب شد .

رئيس بيمارستان وايت دامغان خبرداد:
  فعاليت ۹ پزشک متخصص جديد

در حوزه بهداشت  و درمان شهرستان دامغان 
دامغان -خبرنگاررسالت:

 دکتر غامرضا محمدي رئيس بيمارستان وايت دامغان  در جلسه 
بررسي مسائل ومشکات بهداشت و درمان شهرستان دامغان با حضور 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي سمنان گفت:9 پزشک متخصص جديد 
وارد چرخه حوزه بهداشت و درمان دامغان شدند و فعاليت خود را آغاز 
کردند. اين تعداد متخصص شامل 2 نفر راديولوژي، 1 نفر ارتوپد، 2 نفر 
طب اورژانس، 1 متخصص بيماري هاي عفوني، 1 نفر پاتولوژي و 2 نفر 
زنان و زايمان هستند. محمدي همچنين گفت: 2 متخصص ديگر نيز 
شامل 1 نفر اطفال و 1 نفر ارولوژي در آينده نزديک به سيستم حوزه 

بهداشت و درمان شهرستان دامغان افزوده خواهد شد . 

همزمان با يکصدمين سالگرد تئاتر كودک در ايران؛
مهمان هاي ناخوانده به کاشان رفتند

کاشان-خبرنگاررسالت:
زهرا  کارگرداني  و  نويسندگي  به  ناخوانده«  »مهمان هاي  نمايش 
مريدي از توليدات طرح »کتاب، تئاتر، مدرسه« مرکز تئاتر کانون 
همزمان با جشنواره بين المللي کتاب کودک و نوجوان در کاشان در 
حال اجرا است.  اين نمايش در دو نوبت صبح و عصر روزهاي 24 
و25 آذر 1397 در مدارس شهر کاشان و شهرستان هاي اطراف آن 
اجرا شد.نمايش »مهمان هاي ناخوانده« برگرفته از کتاب خاطره انگيز 
مادربزرگ  نوه هاي  که  است  اين گونه  و  نوشته شده  نام  همين  با 
قرار آمدن شان به هم مي خورد. کاغ خبر ناراحتي مادربزرگ را به 
حيوانات دهکده مي رساند حيوانات هر کدام تصميم مي گيرند که 
مادربزرگ را خوشحال کنند و...بر اساس اين خبر بازي دهندگان 
عروسک در اين نمايش زهره قاسمي و زهرا مريدي هستند و راوي 

و نوازنده آن اميرمحمد انصافي است.

شرمت فرماندار ويژه شهرستان کرج  
در همايش سه شنبه هاي بدون خودرو

کرج-خبرنگاررسالت:
 معاون استاندارالبرز وفرماندار ويژه شهرستان کرج در جمع مردم، 
ورزش دوستان و مسئوان مسير مهرشهر کرج را با دوچرخه طي 
کرد. »مهندس سيروس شفقي« در هفته اي که گذشت، در هشتاد 
و چهارمين همايش دوچرخه سواري و سه شنبه هاي بدون خودرو 
که در منطقه مهرشهر کرج با حضور رئيس فدراسيون ورزش هاي 
همگاني - مديرکل ورزش و جوانان و جمعي از دوچرخه سواران و مردم 
برگزار شد، بخشي از اين مسير را با هدف ترويج فرهنگ ورزش همگاني 
طي کردند. مهندس شفقي در حاشيه اين همايش ورزشي در جمع 
خبرنگاران گفت: براي توسعه ورزش همگاني بايد هرچه بيشتر اطاع 
رساني و فرهنگسازي صورت گيرد.  وي افزود: پيش بيني مسيرهاي ويژه 
دوچرخه سواري در جاي جاي مناطق شهري کرج توسط شهرداري ها، 
مي تواند زمينه ساز ترغيب اقشار مختلف جامعه براي روي آوردن به 
امر ورزش باشد.معاون استاندارالبرز همچنين توسعه ورزش دوچرخه 
سواري را حرکتي در جهت استفاده کمتر از وسايل نقليه شخصي در 

جهت کاهش آلودگي هوا عنوان کرد. 

حسابداران شرکت آب منطقه اي 
گلستان تجليل شدند

گرگان-خبرنگار رسالت:
از حسابداران شرکت آب منطقه اي گلستان تجليل شد.به 
گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، معاون 
سرپرست  گلستان،  اي  منطقه  آب  شرکت  توسعه  و  طرح 
معاونت منابع انساني، مالي و پشتيباني شرکت و ذيحسابان 
اهداء  با  اين جلسه  در  و جاري شرکت ضمن حضور  طرح 
تقدير  اين بخش  از زحمات وتاش هاي کارکنان  هدايايي 
آب  شرکت  توسعه  و  طرح  معاون  گيلک،  نمودند.مهندس 
منطقه اي گلستان در اين جلسه ضمن تقدير از تاش هاي 
پشتيباني  و  مالي  واحدهاي  مجموعه  و  شرکت  حسابداران 
حميت  و  جسارت  دقت،  کرد:  اظهار  شرکت،  حسابداري  و 
و  اقدامات  و شايد  است  تقدير  قابل  اين مجموعه  سازماني 
فعاليت هاي اين مجموعه کمتر نمود داشته باشد اما نبايد 
و  پيشرفت  در  مالي  و  حسابداري  مجموعه  ارزنده  نقش  از 

ارتقاء شرکت غافل بود.
سرپرست معاونت منابع انساني و مالي و پشتيباني شرکت 
آب منطقه اي گلستان نيز در اين جلسه ضمن تبريک روز 
حسابدار به همکاران مجموعه مديريت مالي و پشتيباني شرکت 
و حسابداري، گفت: حسابداري يکي از مشاغل مهم و حساس 
در هر سازماني است که  بخش زيادي از موفقيت هر سازمان 

به حسابداران و مديران مالي آن بستگي دارد.

مدير امور طيور و زنبور عسل سازمان جهاد 
كشاورزي استان كردستان:

کردستان رتبه نخست کشوري در 
گازرساني به واحدهاي مرغداري را 

دارد
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير امور طيور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزي استان 
استان  هاي  مرغداري  درصد   70 اکنون  تا  گفت:  کردستان 
گاز رساني شده و در بين استان هاي کشور رتبه نخست تامين 
گرماي پاک براي واحدهاي مرغداري را داريم که هدف اصلي 
با  پاک  گرماي  توليدي  مرغداري  واحدهاي  به  رساني  گاز  از 
هزينه هاي  وکاهش  طيور  پرورش  در  تهويه  اهميت  به  توجه 

توليد است.
سيد مادح حسامي بابيان اينکه در حال حاضر  تعداد 761 واحد 
اين ميزان تعداد  732  از  مرغداري در استان وجود دارد که 
واحد مرغ گوشتي، 16 واحد مرغ مادر گوشتي و 13 واحد مرغ 
تخمگذاراست، افزود: تا اکنون تعداد 533 واحد که معادل 70 
درصد مي باشد، گاز رساني شده و  اگر گاز رساني به واحدهاي 
فعال را در نظر بگيريم  به نوعي  79 درصد از مرغداري هاي 

استان گازرساني شده است.

با حضور وزير نيرو؛
کلنگ توسعه نيروگاه 500 مگاواتي 

سهند بناب به زمين زده مي شود
بناب- خبرنگاررسالت:

 فرماندار بناب گفت: فازهاي جديد توسعه نيروگاه 500 مگاواتي 
سهند بناب طي روزهاي آتي با حضور وزير نيرو و مسئوان 

استان آذربايجان شرقي کلنگ زني خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، امين رفيعي در گفت وگويي با خبرنگاران 
با اعام اين خبر افزود: اين واحد نيروگاهي 500 مگاواتي از نوع 
کاسF به زودي در محل نيروگاه سهند بناب احداث خواهد 
شد.به گفته وي، اين واحد نيروگاهي گازي و با تکنولوژي باا 
اراضي  از  هکتار   30 در  آايندگي  استانداردهاي  رعايت  با  و 

موجود نيروگاه حرارتي سهند بناب ايجاد خواهد شد.
گفتني است، شهرستان 140 هزار نفري بناب در 110 کيلومتري 
جنوب تبريز مرکز استان آذربايجان شرقي واقع شده و فازهاي 
مگاوات   650 توليد  ظرفيت  با  بناب  سهند  نيروگاه   2 و   1
قرار  برداري  بهره  مورد  و  افتتاح   1384 تيرماه سال  در  برق 

گرفته است.

هشدار آتش نشاني در خصوص 
فروش تجهيزات بي کيفيت بخاري 

در کارگاه هاي اطراف اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:

شهرداري  ايمني  خدمات  و  نشاني  آتش  سازمان  مديرعامل 
زمان خريد  در  کنيم  تقاضا مي  از همشهريان  اصفهان گفت: 
بخاري و تجهيزات آن، به کيفيت محصوات دقت کرده و در 
در  فن  اهل  با  را  موارد  محصوات،  اطمينان  به  نياز  صورت 

ميان بگذارند.
  به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، محسن 
ها،  بخاري  براي  ايمن  نا  تجهيزات  فروش  به  اشاره  با  گابي 
اظهار کرد: در برخي کارگاه هاي واقع در اطراف شهر اصفهان 
شاهد فروش زانو، کاهک اچ و لوله بخاري ناايمن و نامناسب 
با ورق هاي نازک و اتصاات ضعيف توسط برخي توليدکنندگان 
و افراد غير فني هستيم که با وجود اخطارهاي کتبي و رسمي 
فروش  و  توزيع  توليد،  شاهد  همچنان  مربوطه،  هاي  اتحاديه 

اين وسايل هستيم.
وي نازک بودن ورقه هاي استفاده شده، باز شدن اتصاات يا 
سوراخ شدن به دليل حرارت ناشي از احتراق و همچنين وجود 
بودن ورق  نامرغوب  به دليل  توليد شده  لوله هاي  شکاف در 
اوليه را دليل افزايش حوادث مرگ خاموش و گازگرفتگي، ذکر 
کرد و افزود: از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 

خواسته ايم تا با فوريت با عاملين اين تخلف برخورد کنند.  

 بزرگ ترين مرکز درماني شرق گيان
 در اهيجان آماده بهره برداري است

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش پايگاه اطاع رساني دانشگاه علوم پزشکي گيان دکتر شاهرخ يوسف زاده 
چابک-رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيان، در بازديد از بيمارستان پيروز اهيجان، با 
اشاره به افزايش ظرفيت و فراهم آمدن امکانات و تجهيزات جديد، اهيجان را به عنوان 
قطب شرق گيان در ارائه خدمات بهداشتي درماني به ويژه؛ نظام ارجاع خواند و افزود: 
با راه اندازي اين بيمارستان، پيش بيني مي شود، با توجه به داشتن استانداردهاي ازم 
درماني و تخصصي در اين شهر، امکان ارجاع بيماران از ديگر شهرهاي شرق گيان، 
به اهيجان ايجاد شود. در اين زمينه شهرهاي انزلي و تالش به عنوان قطب هاي ديگر 
و رشت نيز قطب اصلي نظام ارجاع هستند، بر اين اساس تمام مسيرهاي نظام ارجاع 
فراهم آمده است.وي ادامه داد: با استقرار نظام ارجاع، ارائه خدمات در اهيجان و نيز 
شرق گيان، با گذشته متفاوت خواهد بود و زمان انتظار خدمات کاهش مي يابد. در 
اين بازديد، فرماندار اهيجان و جمعي از مسئوان و مديران دانشگاه علوم پزشکي 
گيان حضور داشتند. همچنين در حاشيه بازديد، طي نشستي در محل فرمانداري بر 
بهبود زيرساخت هاي بهداشتي درماني در شهرستان اهيجان تاکيد شد.گفتني است؛ 
بيمارستان 200 تختخوابي پيروز اهيجان با 99 درصد پيشرفت فيزيکي و در نظر 
گرفتن تمامي امکانات درماني و تجهيزاتي مانند دستگاه سي تي اسکن 16 اسايس 

تا پايان آذر سال جاري به بهره برداري مي رسد.

 نشستي براي تقويت فعاليت هاي هنري 
در عسلويه

بوشهر-خبرنگاررسالت:
نشست معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي با شرکت عمليات غيرصنعتي 
پازارگاد به منظور برنامه ريزي فعاليت هاي هنري دراين منطقه برگزار شد. سيد مجتبي 
حسيني، معاون امور هنري، هادي مظفري مديرکل هنرهاي تجسمي، سيد امين مويدي؛ 
مشاور برنامه ريزي و نظارت راهبردي و مجيد فروغي، مدير روابط عمومي معاونت هنري 
در بازديد از منطقه عسلويه  در نشستي با مديران شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس 
و شرکت عمليات غير صنعتي پازارگاد براي برنامه ريزي توسعه فعاليت هاي هنري در 
عسلويه گفت وگو کردند.اين ديدار در پي بازديد و توصيه وزير فرهنگ و ارشاد اسامي 
براي محور قرار گرفتن دهکده گردشگري دريايي پازارگاد براي موضوعات مختلف فرهنگي 
و هنري انجام شد.معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي در اين ديدار با اشاره به 
تفاوت هاي مدينه و مدنيت گفت: مدنيت و توجه به فرهنگ و مسائل شهروندي، ماندگارتر 
از ساخت و سازهاي فيزيکي و مدينه سازي است و تاريخ گواه خوبي است براي اينکه 
کساني که عاوه بر ساخت وساز به موضوع فرهنگ نيز توجه داشته اند، ماندگارتر هستند. 
بايد با توجه به فرصت هاي مختلفي که در منطقه وجود دارد به موضوع مدنيت توجه 
بيشتري کنيم و در حوزه فرهنگ و هنر آماده ايم که با اين منطقه همکاري کنيم. بي 
ترديد فرهنگ و هنر مي تواند در وضعيت اجتماعي و انساني کارکنان صنعتي عسلويه 

نقش موثري داشته باشد.

 بهره برداري از سه طرح عمراني 
در منطقه ۶ اصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
شهيد  سردار  بوستان  طرح  سه  از  بهره برداري  ريال  ميليارد   283 معادل  اي  هزينه  با 
روح اامين، پل دوربرگردان شهيد علي باايي و طرح  هاي پياده راه سازي در منطقه 6 

اصفهان آغازشد ودر اختيار شهروندان قرار گرفت.
مدير منطقه 6 شهرداري اصفهان به هنگام بهره برداري از طرح هاي اين منطقه با حضور 
سرانه  افزايش  را  طرح ها  شاخصه  مهم ترين   ، اصفهان  شهردار  و  اسامي  شوراي  رئيس 
فضاي سبز و رفع مشکات ترافيکي دانست و اظهار کرد: بوستان سردار شهيد روح اامين 
، 11 هزار  آبي  به کم  اصله درخت مقاوم  با کاشت2500  به وسعت 144 هزار مترمربع 
مترمربع پياده راه سازي و مسير دوچرخه سواري به طول دو کيلومتربا هزينه 131 ميليارد 
و 500 ميليون ريال ساخته شده است.محمدرضا برکت اجراي طرح پل دوربرگردان سردار 
شهيد علي باايي با هزينه 140 ميليارد ريال ، شامل60 هزار مترمربع سطح جاده سازي ، 
طول عرشه 260 متر و عرض 4/12 متر را ازطرح هاي شاخص منطقه 6 شهرداري اصفهان 
المللي  بين  همايش هاي  مرکز  با  دوربرگردان  اين  همجواري  کرد:  نشان  وخاطر  برشمرد 

اصفهان  در رفع مشکات ترافيکي محدوده بسيار تأثيرگذار خواهد بود.
به  که  را  اصفهان  شهرداري   6 منطقه  سازي  راه  پياده  طرح  هاي  کل  مساحت   ،  وي 
بهره برداري رسيد ، 14 هزار و 620 مترمربع و هزينه آن را، 11 ميليارد و 340 ميليون 

ريال اعام کرد.

استاندار اردبيل:
سال آينده موزه دفاع مقدس استان  اردبيل به بهره برداري مي رسد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت: تابستان سال آينده موزه دفاع 
مقدس استان با تامين اعتبار مورد نياز به بهره برداري 
مي رسد.اکبر بهنامجو در بازديد از مراحل اجرايي 
مرکز فرهنگي دفاع مقدس استان اردبيل اظهار کرد: 
اين مرکز هم اکنون با پيشرفت فيزيکي 40 درصد در 
حال اجرا مي باشد و براي تکميل نياز به 140 ميليارد 
ريال اعتبار دارد که تامين شده است.وي بيان کرد: 
اين مرکز فرهنگي شامل 6 هزار و 500 متر مربع 
فضا بوده که شامل آمفي تئاتر ، گالري و موزه بوده 
و در آن دست نوشته ها ، وصيت نامه شهدا ، آثار و 
وسايل شهدا ، آزادگان و جانبازان و تصاوير شهداي 
استان در معرض بازديد قرار خواهد گرفت.مديرکل 
بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان 
اردبيل نيز در اين بازديد گفت: اجراي اين موزه از 
سال 95 با اعتبار23 ميليارد و 400 ميليون ريال آغاز 
شده است که در سال 96 نيز 14 ميليارد و 100 

ميليون ريال براي اجراي اين مجموعه اختصاص 
يافته است. علي واحد ادامه داد: امسال 32 ميليارد 
و 500 ميليون ريال براي اجراي اين مجموعه اباغ 
شده که 10 درصد آن تخصيص يافته است.وي بيان 
کرد: خاکبرداري از محل اجراي اين پروژه از سال 
89 شروع و زمينه سازي و رفع معارض منطقه تا 
پايان سال 93 به طول کشيده است و انشعابات گاز، 
برق ، آب و گاز اين مجموعه فرهنگي با همکاري 

دستگاه هاي مربوطه تامين شده است.

مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد مطرح كرد:
حمايت  ۶۹۶8 حامي از ايتام و فرزندان محسنين کهگيلويه و بويراحمد

مديركل بهزيستي استان چهارمحال وبختياري تصريح كرد:
بهزيستي و دستاورد هاي چهل سالگي انقاب اسامي در ارائه خدمت به معلولين  

دكتر طهرانچي در مراسم افتتاحيه مسابقات بين المللي ربوكاپ آسيا و اقيانوسيه:
ربوکاپ، محصول و مفهوم کامل فناوري است

معاون هماهنگي امور عمراني معاونت استانداري نيشابور:
 دولت 30 ميليارد تومان از ابتداي سال براي عمران نيشابور هزينه کرد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد از حمايت 6968 حامي 
نيکوکار از ايتام و فرزندان محسنين تحت حمايت کميته امداد استان 
در هشت ماهه سال جاري خبر داد. به گزارش سايت خبري کميته 
امداد، قباد مبشري گفت: 6968 خير نيکوکار سرپرستي پنج هزار و 
139 نفر از ايتام و فرزندان محسنين تحت حمايت اين نهاد را برعهده 
دارند. مبشري ميزان کمک به ايتام و فرزندان محسنين را در هشت ماهه 

سال جاري 6 ميليارد تومان اعام و بيان کرد: اين مبلغ نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 45 درصد افزايش داشته است. مبشري با اشاره به 
اينکه کميته امداد به منظور حمايت از کودکان بي سرپرست و نيازمند 
طرح اکرام ايتام و محسنين را در دستور کار خود قرار داده، افزود: دو 
هزار و 943 يتيم تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد 
است که از اين تعداد دو هزار و 922 نفر داراي حامي و 21 نفر بدون 
حامي هستند. مبشري تعداد فرزندان محسنين تحت حمايت کميته 

امداد اين استان را پنج هزار و 628 نفر اعام و بيان کرد: از اين تعداد 
دو هزار و 217 نفر از حمايت حاميان نيکوکار برخوردارند. وي با اشاره 
به اينکه سه هزار و 411 نفر از فرزندان محسنين اين نهاد بدون حامي 
هستند، گفت: خيران و نيکوکاران براي حمايت از ايتام و فرزندان 
محسنين کميته امداد مي توانند به دفاتر اين نهاد مراجعه، يا عدد يک 
را به سامانه 30000741 ارسال يا به سايتهاي اکرام و محسنين به 

آدرس http://mohsenin.ir اقدام کنند. 

شهرکرد- خبرنگاررسالت:
مي  متمايز  ها  سيستم  ساير  از  را  بهزيستي  سازمان  آنچه 
سازد فلسفه وجودي و ماموريت آن است که موجب مي شود 
و  کند  پيدا  معني  راهبردي  حوزه  در  مداخات  و  برنامه ها 
جامعه  ذينفعان  و  هدف  گروههاي  به  خدمات  ارائه  به  منجر 
چهارمحال  استان  بهزيستي  مديرکل  ميرزايي  محمد  گردد. 
نهادهاي  مهمترين  از  يکي  بهزيستي  گفت:سازمان  وبختياري 
حمايتي دولتي است که از طريق بودجه عمومي به افراد معلول 

و محروم جامعه کمک مي کند و قبل از انقاب به صورت چند 
ملي  سازمان  از جمله  سازمان هاي حمايتي  و  موسسه خيريه 
رفاهي نابينايان ، سازمان ملي رفاهي ناشنوايان ، سازمان زنان 
که  است  کرده  مي  فعاليت  اجتماعي  خدمات  ملي  سازمان  و 
ادغام سازمانهاي  از  بهزيستي  اسامي سازمان  انقاب  از  پس 
 : افزود  . وي  نموده است  فعاليت  به  خيريه و حمايتي شروع 
سازمان بهزيستي جهت تحقق اصول 3 و21و 29 قانون اساسي 
با تکيه بر مشارکت مردم و همکاري سازمانهاي ذيربط در جهت 

گسترش خدمات توانبخشي، حمايتي ، بازپروري و پيشگيري از 
آسيب هاي اجتماعي و معلوليت ها و کمک به تامين حداقل 
نيازهاي اساسي گروههاي کم درآمد اقدام کرده است .مدير کل 
بهزيستي استان تصريح نمود که قانونگذار مسئوليت تولي گري 
سامت اجتماعي در قانون احکام دائمي برنامه هاي کشور را به 
سازمان بهزيستي کشور واگذار نموده که مسئوليت اين سازمان 
را به عنوان يک سازمان سياستگذار و عملگرا در حوزه اجتماعي 

بيش از پيش نموده است . 

قزوين-خبرنگاررسالت:
دومين دوره مسابقات بين المللي ربوکاپ آسيا و اقيانوسيه با حضور 
مسئوان فدراسيون ربوکاپ آسيا، رئيس دانشگاه آزاد اسامي، 
استانداران  ايران،  اسامي  ربوکاپ جمهوري  ملي  رئيس کميته 
قزوين و هرمزگان، رئيس منطقه آزاد کيش، نايب رئيس مجلس 
شوراي اسامي، نماينده مردم قزوين، آبيک و البرز در مجلس 

شوراي اسامي، پژوهشگران، دانشجويان و عاقه مندان به رباتيک 
به صورت رسمي در جزيره کيش آغاز به کار کرد.

به گزارش ستاد اطاع رساني دومين دوره مسابقات ربوکاپ آسيا 
مراسم ضمن  اين  در  اسامي  آزاد  دانشگاه  رئيس  اقيانوسيه،  و 
تبريک روز دانشجو، گفت: دانشجويان و دانش آموزان آينده سازان 
ما هستند که خوشحاليم در اين مسابقات در فرآيندي علمي شرکت 

مي کنند و در کنار هم علم آموزي خواهند کرد.دکتر محمدمهدي 
طهرانچي با اشاره به تاريخچه شکل گيري دانشگاه در کشور، اظهار 
داشت: دانشگاه وقتي به کشور ما وارد شد يک موسسه آموزشي 
بود که افرادي با ذهن هاي خوب مي ساخت و علت آن اين بود که 
دانشگاه هاي ما تنها به بُعد آموزشي توجه داشتند و شيوه مدارس 

هم همين گونه بود. 

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون هماهنگي امور عمراني معاونت استانداري 
و فرماندار ويژه نيشابور گفت: 300 ميليارد ريال 
معادل 43 درصد از مجموع 708 ميليارد ريال 
اعتبارات استاني تملک دارايي و ماده 180 )اعتبارات 
متوازن( براي بودجه عمراني اين شهرستان تخصيص 
پيدا کرده است.عبدالناصر عرب پور در نشست 

خبري در سالن شيخ عطار فرمانداري نيشابور، 
افزود: امسال کل اعتبارات عمراني خراسان رضوي 
نسبت به پارسال 40 درصد کاهش و در نيشابور 
26 درصد کاهش پيدا کرده است.وي اضافه کرد: 
البته اين موضوع در برخي ها مثل حفاظت از 
گونه هاي زيستي 23 درصد، رسانه ها 50 درصد، 
امداد و نجات 34 درصد افزايش داشتيم اما در 

انرژي 100 درصد، قضائي 13 درصد،  آبفا 42 
درصد  توانبخشي 100  و   100 درمان  درصد، 

کاهش داريم.
هاي  پروژه  ترين  مهم  نيشابور  فرماندار  معاون 
شهرستان را گازرساني 5320 روستاي محورهاي 
بار، چکنه و برزنون با اعتبار 300 ميليارد ريال، 
تکميل احداث دانشکده هاي علوم پايه و علوم 

انساني دانشگاه دولتي با 70 ميليارد اعام کرد.عرب 
پور اضافه کرد: از محل اعتبارات ستاد بازآفريني 
شهري احداث کانتري 14 با 12 ميليارد ريال 
اعتبار، احداث پايگاه سامت بهزيستي با 6 ميليارد 
ريال، احداث کتابخانه و سراي 14 معصوم با 40 
 6 با  محات  هاي  پارک  تکميل  ريال  ميليارد 

ميليارد ريال در حال انجام است.

فرماندار شهرستان قدس:
تمام قد در مقابل اخالگران مي ايستيم

توسط كتابخانه گوياي رضوي انجام شد:
اهداي بيش از پنج هزار کتاب صوتي به کتابخانه 

نابينايان نيشابور
 مشهد-خبرنگاررسالت:

از ابتداي سال جاري، بيش از پنج هزار و 400 
عنوان کتاب صوتي توسط کتابخانه گوياي رضوي 
از کتابخانه هاي وابسته به آستان قدس رضوي در 
مشهد، به کتابخانه نابينايان دکتر علي شريعتي 
نيشابور اهدا شد.  رئيس کتابخانه گوياي رضوي با 
بيان اين که اين کتابخانه از کتابخانه هاي وابسته به 
آستان قدس رضوي در مشهد است که با فراهم آوري 
تجهيزات ويژه نابينايان و کتاب هاي چاپ بريل و 
صوتي، به جامعه نابينايان و کم بينايان خدمات ارائه 
مي دهد، اعام کرد: يکي از مهم ترين خدمات اين 

کتابخانه، تقويت منابع ديگر مراکز ويژه نابينايان و 
کم بينايان در مشهد و شهرستان هاي سراسر کشور 
است که در اين راستا، پيوسته منابع مورد نياز اين 
مراکز را تأمين کرده است. علي وظيفه دان در اين باره 
افزود: بنا به درخواست کتبي کتابخانه نابينايان دکتر 
علي شريعتي نيشابور وابسته به اداره کتابخانه هاي 
عمومي اين شهرستان، از ابتداي سال جاري تاکنون 
در سه مرحله، بيش از پنج هزار و 400 عنوان کتاب 
صوتي، در موضوعات ادبيات، روانشناسي، علوم اسامي، 
تاريخ، آموزش زبان انگليسي، عربي، جامعه شناسي 

و حقوق، به اين مرکز اهدا شده است.

معاون بازآفريني شهري و مسکن اداره كل راه و شهرسازي خبر داد:
پيشرفت فيزيکي  25 درصدي مرکز چندعملکردي 

کوي امام علي )ع( اراک
اراک – خبرنگار رسالت:

و  راه  کل  اداره  و مسکن  بازآفريني شهري  معاون 
شهرسازي از پيشرفت فيزيکي 25 درصدي ساخت 
مرکز چندعملکردي کوي امام علي )ع( اراک خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان 
مرکزي، دکتر مجيد موزوني گفت : در راستاي توسعه 
امکانات و خدمات روبنايي در مقياس شهري در محله 
فوتبال )کوي امام علي )ع(( و همچنين ارتقاء سرانه هاي 
مربوط به خدمات شهري بافت هاي فرسوده و ناکارآمد، 
پروژه مرکز چند عملکردي کوي امام علي )ع( بعد از 
رفع مشکات متعدد در مکان يابي و اختصاص زمين 

مناسب با حضور نمايندگان شهرداري اراک تحويل 
پيمانکار پروژه گرديدو هم اکنون داراي 25 درصد 
پيشرفت فيزيکي مي باشد.وي گفت : اعتبار اوليه مصوب 
جهت احداث پروژه از سوي سازمان بازآفريني شهري 
کشور بالغ بر 18 ميليارد ريال بوده و زمان اجراي آن 
18 ماه مي باشد.موزوني بيان کرد: مجتمع مزبور در 
5 طبقه  با زيربناي 1380 مترمربع با کاربري ورزشي 
– آموزشي- فرهنگي – خدماتي بصورت اقدام مشترک 
احداث خواهد شد به نحوي که زمين و نظارت پروژه 
با شهرداري و ساخت آن با اداره کل راه و شهرسازي 

از منابع بازآفريني شهري خواهد بود .
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شهرستان قدس- خبرنگاررسالت:
فرماندار شهرستان قدس در بازديد سرزده از اصناف 
سطح شهر گفت: تکريم و توجه به مطالبات مردم 
خط قرمز فرمانداري شهرستان قدس است و با 
متخلفان در هر حوزه اي برخورد قانوني و جدي 
خواهد شد و تمام قد مقابل اخالگران مي ايستيم.

علي اصغر ناصربخت فرماندار شهرستان قدس طي 
بازديد سرزده از اصناف، در يکي از واحد هاي نانوايي 
متخلف در حضور مردم افزود: براي ما فرقي نمي 

کند که در حوزه خدمت به مردم اين شهرچه کسي 
تخطي کرده؛ با احراز تخلف حتي در حوزه اصناف 
و درخواست مردم براي رسيدگي به آن از سوي 
نهادهاي قانوني با نظارت فرمانداري قدس، اقدامات 
قانوني و قاطعي با افراد خاطي صورت مي گيرد. 
وي اظهار داشت: در صورت ارائه گزارش مردمي 
دال بر وجود تخلف اصناف در سطح شهر، پس 
از تذکرات ازم در خصوص رفع تخلفات و اخذ 
تعهد از متصدي، بايد اطاع رساني شفافي در 
واحد مورد نظر انجام تا شاهد تکرار تخلف نباشيم 
و رضايتمندي شهروندان حاصل شود.در خاتمه 
پس از رسيدگي و اقدام صورت گرفته، اهالي در 
گفت وگو با نماينده فرمانداري از توجه و برخورد 
فرماندارشهرستان ابراز رضايت نموده و با قدرداني 
از زحمات ارزشمند مسئوان شهرستان خواستار 
تداوم اين بازديد ها و نظارت از سوي دستگاه هاي 

ذيربط شدند.
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به مناسبت هفته حمل و نقل، 
رانندگان و راهداري صورت گرفت

ديدار صميمانه 
دست اندرکاران راهداري 

و حمل و نقل جاده اي 
استان گيان با استاندار

رشت-خبرنگاررسالت:
به مناسبت فرارسيدن هفته حمل ونقل،رانندگان و راهداري مديركل راهداري 
وحمل ونقل جادهاي گيان به همراه جمعي ازروساي ادارات ونيزروساي تشکلهاي 
صنفي بخش حمل ونقل جاده اي استان با دكترسااري،استاندارديدارنمودندمد

يركل راهداري وحمل ونقل جاده اي گيان دراين ديدارطي سخناني گفت: 34 
تشکل صنفي حوزه حمل ونقل جاده اي كااومسافردراستان فعال مي باشندواستان 
گيان مفتخراست درهيئت مديره3 كانون از4كانون حمل ونقل كشوري داراي 
عضوفعال وتاثيرگذارمي باشد.اين مقام مسئول درادامه خاطرنشان نمود: 170 
شركت حمل ونقل كااو139شركت حمل ونقل مسافردراستان گيان فعال 
مي باشند.  وي افزود: بيش از12هزارراننده دربخش حمل ونقل عمومي استان 

گيان مشغول فعاليت مي باشند.مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي گيان،بابيان 
ازاين حيث  آبرودراستان گيان وجودداردكه  اينکه16هزارو756 دستگاه پل 
تعدادوحساسيت پل جزءسه استان اول كشورهستيم،خاطرنشان كرد: درهشت 
ماه سالجاري231كيلومترازراههاي استان توسط اين اداره كل روكش آسفالت 
شده كه8كيلومترآن آزادراه وبزرگراه،43 كيلومترآن راه اصلي و180 كيلومترراه 
ماه گذشته353  درادامه گفت: طي هشت  است. وي  بوده  وروستايي  فرعي 
هزارو296 تن كااازاستان ترانزيت گرديده است كه ازاين مقدار291هزارو998 
تن ازمرزآستاراو61 هزارو298 تن ازمرزانزلي ترانزيت شده است. همچنين طي 
مدت يادشده تعداد910939 نفرمسافرازپايانه مرزي آستاراترددنموده اندكه اين 

آماردرمقايسه بامدت مشابه سال گذشته63 درصد افزايش داشته است.

شهرستان

خبر
عمليات آسفالت معابر روستايي تالش 

آغاز شد
تالش- خبرنگار رسالت:

بخشدار مركزي تالش از آغاز عمليات آسفالت معابر روستاي گردشگرپذير 
قروق با استفاده از قير رايگان دولتي خبرداد. چنگيز شکوري گفت: 
به علت وجود  تالش  روستاي ساحلي قروق در 4 كيلومتري مركز 
جاذبه هاي گردشگري متعدد از مناطق گردشگرپذير اين شهرستان 
است و آسفالت معابر آن براي رفاه حال اهالي و گردشگران ضرورت 
دارد. به گفته بخشدار مركزي تالش شوراها و دهياري ها، بنياد مسکن 
انقاب اسامي ، فرمانداري و مهندسان فني در آسفالت معابر روستايي 

كمك مي كنند.

 افتتاح  اتاق پزشک در شرکت
 آب منطقه اي گلستان

گرگان-خبرنگاررسالت:
به استناد و مفاد دستور العمل اجرايي سنجش سامت كاركنان صنعت 
آب وبرق و در راستاي تامين حفظ و ارتقاء سامت جسمي و رواني 
كاركنان ودسترسي همکاران به خدمات بهداشتي و درماني در محيط 
كار، از ابتداي آذر ماه سال جاري اتاق پزشك در ساختمان مركزي 

شركت آب منطقه اي گلستان تجهيز و راه اندازي شد.
به گزارش روابط عمومي شركت آب منطقه اي گلستان، سرپرست 
معاونت منابع انساني، مالي و پشتيباني اين شركت اظهار كرد: هدف 
از استقرار اتاق پزشك در شركت، معاينه ، اقدامات اوليه ، دريافت 
درمان و مشاوره هاي پزشکي به صورت رايگان است كه با انجام اين 
اقدامات گامي در جهت ارتقاء سامت جسمي كاركنان و خانواده هاي 
آنان برداريم.مهندس حبيب ا...شاكري افزود: در نظر است تا با برگزاري 
كارگاه هاي آموزشي توسط پزشك مربوطه محتوي آموزشي مفيدي 
در خصوص مباحث بهداشتي و درماني ، تغذيه، پيشگيري وكنترل 
بيماري ها، رژيم هاي غذايي ، ارگونومي و...ارائه گردد.شايان ذكر است، 
اتاق پزشك روزهاي دوشنبه هر هفته از ساعت 9 الي 11 پذيراي 

همکاران  است.

سه بوستان جديد در صف انتظار افتتاح 
شهرداري کهريزک

شهرري-خبرنگاررسالت:
به منظور افزايش سرانه فضاي سبز شهر، ساخت سه بوستان جديد 
در فهرست اولويت هاي واحد فضاي سبز شهرداري كهريزک قرار 
گرفت.داريوش خطير اظهار داشت: بنا به تاكيد شهردار كهريزک 
مبني بر توسعه بوستان هاي شهر، 3 قطعه از اراضي شهرداري به 

عنوان  فضاي سبز تغيير كاربري پيدا كرد.
وي افزود: بوستان هاي جديد در اراضي شمالي شهرداري معروف 
متر،   15000 قطعات  اين  كه  است  شده  واقع  شاهي  چشمه  به 
8500 متر و 2700 متر مربع مساحت دارد كه مجموع آن حدود 
26 هزار متر مربع، سرانه فضاي سبز اين شهر  را ارتقاء مي دهد.

مسئول واحد فضاي سبز شهرداري كهريزک اظهار داشت: درحال 
حاضر عمليات خاكبرداري و خاكريزي بوستان درحال اجراست تا 
پس از تقويت و بهسازي خاک بوستان عمليات زيرسازي و كاشت 
ايجاد  منظور  به  كرد:  نشان  خاطر  پايان  در  شود.وي  انجام  نهال 
تنوع زيست محيطي در بوستان هاي شهر، كاشت نهال هاي جديد 
و سازگار با اقليم آب و هوايي شهر مانند درختان پائولونيا، پالم، 
توت ، سرو ، فونيکس و... در دستور كار واحد فضاي سبز شهرداري 

كهريزک قرار دارد.

امام جمعه سي سخت: 
کميته امداد منشأ خير در جامعه است

ياسوج-خبرنگاررسالت:
براي  منشأ خيروبركت  امداد  كميته  امام جمعه سي سخت گفت: 
جامعه است و در عرصه هاي مختلف خدمات ارزشمندي به مردم 
امداد،  كميته  خبري  سايت  گزارش  است.به  داده  ارائه  نيازمند 
ديدار  در  امام جمعه سي سخت  نژاد  مصباح  ناصر  ااسام  حجت 
مديركل كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد گفت: كميته امداد از 
و دستاوردهاي  بركات  و جزء  نظام  اين  در  متعال  الطاف خداوند 
فاصله  كردن  كم  و  فقر  رفع  باهدف  كه  است  اسامي  جمهوري 
است.  تأسيس شده  جامعه  در  اسامي  عدالت  اجراي  و  طبقاتي 
امام  حضرت  باقيات صالحات  امداد  كميته  اينکه  به  اشاره  با  وي 
جامعه  براي  منشأ خيروبركت  نهاد  اين  افزود:  است،  خميني)ره( 
است و در عرصه هاي مختلف خدمات ارزشمندي به مردم نيازمند 
كار  و  نگاه  با  اينکه  بابيان  امام جمعه سي سخت  است.  داده  ارائه 
بسيجي مي توان مشکات امروزي را حل وفصل كرد، گفت: بحمداه 
امدادگران كميته امدادباروحيه بسيجي و به دوراز نگاه اداري در كار 
اداري خدمت مي كنند و مملکت  از بخشنامه و وقت  فراتر  خود، 

بايد با همين نگاه ساخته شود. 
وي از اقدام تازه كميته امداد درخصوص تحت حمايت قرار دادن 
افراد نيازمند جديد قدرداني و بيان كرد: همين كه دل يتيم، ضعيف و 
درمانده اي را شاد كنيم و همين كه به در خانه نيازمندان مراجعه و از 
آنان دلجويي كنيم بهترين كار خير است. حجت ااسام مصباح نژاد 
كار كميته امداد را عبادت خواند و گفت: بعد از انجام واجبات، هيچ 
نيازمندان و محرومان نيست و  به  از خدمت رساني  بااتر  عبادتي 

دستگيري از فقرا بهترين فرصت براي نزديکي به خداست. 

شهردارهيدج :
 درجه شهرداري هيدج از 5

به درجه 6 ارتقايافت
خرم دره-خبرنگاررسالت:

باحضوردكتراميدي شهردار،مهندس نقي لورئيس شورا ي شهر،دكتر عسگري 
عضو شوراي شهر،كاظمي مسئول روابط عمومي شهرداري،خبرنگاران 
نشريات وصداوسيمانشست خبري درمحل شهرداري هيدج برگزارشدكه 
دراين نشست دكتراميدي شهردارهيدج گفت: پس از24سال درجه 
شهرداري هيدج از5به درجه 6ارتقايافت كه شهرداري هيدج دررتبه 
چهارمين شهر استان زنجان قرارگرفت.وي گفت :اقداماتي كه شهرداري 
از مردم  انجام مي دهد قابل تقدير است ومن  براي رفا حال مردم 
انتظار دارم  در راستاي خدمت رساني هرچه بهتر به شهروندان مارا 

ياري كنند . 

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبيل:
156 کيلومتر از جاده هاي استان اردبيل 

به سيستم روشنايي مجهز است
اردبيل-خبرنگاررسالت:

مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اردبيل گفت: 156 
كيلومتر از جاده هاي استان به سيستم روشنايي مجهز شده كه 
از اين نظر اردبيل جزء استان هاي برتر كشور محسوب مي شود و 
برنامه ريزي براي ايجاد سيستم روشنايي ادامه دارد.علي رحمتي در 
نشست خبري با خبرنگاران در اردبيل اظهار داشت: در حال حاضر 
38 دوربين سامانه نظارتي و تصويري در جاده هاي اردبيل نصب 
شده و24 دوربين ثبت سرعت سنجي نيز نصب شده و برنامه ريزي 
با  است.وي  گرقته  قرار  كار  مبناي  دوربين ها  اين  افزايش  براي 
اشاره به اين كه از اولويت هاي اساسي حمل و نقل جاده اي استان 
نگهداري جاده ها است گفت: در اين زمينه اقدامات خوبي از قبيل 
روشنايي و نصب گاردريل و خط كشي انجام يافته و اين طرح ها با 
جديت ادامه دارد.مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان 
اردبيل ضمن گراميداشت هفته حمل و نقل و راهداري نيز گفت: 
مراسمات مختلفي همزمان با هفته راهداري برگزار مي شود و جلسه  
راهداران در دفتر امام جمعه اردبيل با حضور نماينده ولي فقيه در 
استان برگزار شد.رحمتي از توزيع 6 هزار و 500 حلقه استيك 
در اردبيل خبر داد و گفت: برنامه ريزي براي توزيع استيك هاي 

ثبت نام شده ادامه دارد.

شهردار سنندج:
فاز نخست طرح ساماندهي دستفروشان 

اول دي ماه اجرا مي شود
سنندج-خبرنگاررسالت:

شهردار سنندج از آغاز اجراي فاز نخست طرح ساماندهي دستفروشان 
از اول دي ماه سالجاري خبر داد و گفت: وجود دستفروشان در 
معابر هسته مركزي يکي از مهم ترين مشکات سطح شهر است و 
سالها باعث ايجاد ترافيك، آشفتگي بصري و نارضايتي شهروندان 
شده است كه درراستاي رفع اين معضل در فاز نخست اين طرح 
و شب  بازار  روز  قالب  در  فردوسي  خيابان  دستفروشان  تمامي 
الملل  ارتباطات و امور بين  بازار ساماندهي مي شوندبه گزارش 
اينکه  به  بااشاره  اله صيدي  شهرداري سنندج مهندس حشمت 
يکي از برنامه شهرداري و شوراي اسامي شهر در اين دوره كه با 
جديت و برنامه ريزي اصولي در جهت عملياتي نمودن آن بوديم 
افزود: معاونت خدمات  بود  اجراي طرح ساماندهي دستفروشان 
شهري و سازمان  ساماندهي مشاغل شهري اين شهرداري با انجام 
مطالعات كارشناسي ودر جلسات مستمردرسال جاري كليات طرح 
ساماندهي دستفرشان را تدوين و در صحن شوراي شهر هم اجراي 

اين طرح به تصويب رسيد.

  حافظ مشهدي کل قرآن به مسابقات 
بين المللي قرآن کشور کويت راه يافت

مشهد-خبرنگاررسالت:
رضا گلشاهي، حافظ كل قرآن كريم و قاري با اخاق مشهدي 
ايران در رشته حفظ كل  نماينده جمهوري اسامي  به عنوان 
جلسه  يافت.  راه  كويت  كشور  قرآن  المللي  بين  مسابقات  به 
قاريان قرآن كريم  از  اعزام و دعوت  مشترک دبيرخانه كميته 
و مركز امور قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه پس از وصول 
دعوت نامه مسابقات بين المللي كويت جهت معرفي نمايندگان 
جمهوري اسامي ايران در اين دوره از مسابقات برگزار شد.يکي 
انتخاب رضا گلشاهي، حافظ كل قرآن  اين جلسه  از مصوبات 
و قاري با اخاق مشهدي به عنوان نماينده جمهوري اسامي 
ايران به عنوان نماينده مسابقات بين المللي كويت بود.گلشاهي 
در مسابقات كشوري سازمان اوقاف و امور خيريه، مقام ممتاز 

را كسب كرده بود.

»شب« از کانادا به بندرعباس رسيد
بندر عباس-خبرنگاررسالت:

صحرا فتحي نمايش »شب« را در بندرعباس به روي صحنه  برد.
به گزارش روابط عمومي نمايش، »شب« محصول كمپاني ديار به 
نويسندگي و كارگرداني صحرا فتحي با بازي  بهنوش بختياري و 
سروش جمشيدي در سالن طوبي بندرعباس به روي صحنه مي رود. 
ضمنا محمد قدس و صحرا فتحي تهيه كنندگي اين نمايش را بر 
عهده دارند.اين نمايش پس از حضور موفق خود در كشور كانادا در 
ادامه اجراهاي خود به شهرهاي مختلف ايران سفر خواهد كرد و بعد 

از آن به تور اروپا مي رود كه به زودي زمان آن اعام مي شود.
همچنين نمايش »شب« از 28 تا 30 آذر در فرهنگسراي طوبي 

شهر بندرعباس به روي صحنه رفت.

در راستاي ارتقاي کيفيت ساخت و ساز؛
سومين جشنواره ساختمان هاي برتر 

استان قزوين برگزار مي شود
قزوين-خبرنگاررسالت:

از  فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهردار قزوين 
در  قزوين  استان  برتر  برگزاري سومين جشنواره ساختمان هاي 
اسفندماه سال جاري خبر داد.به گزارش روابط عمومي معاونت 
شهرسازي و معماري شهرداري قزوين؛ نظري پور افزود: اين جشنواره 
در راستاي ارتقاء كيفيت ساخت و ساز در سطح استان و شهر 
قزوين برگزار خواهد شد.وي تامين موجبات رشد و اعتاي جايگاه 
مهندسي، تقويت و توسعه فرهنگ و ارزش هاي ايراني، اسامي، 
بومي، اقليمي و ارج نهادن به اخاق حرفه اي و رفتار مسئوانه 
منطبق بر دانش حرفه اي در عرضه خدمات مهندسي را از اهداف 
برگزاري اين جشنواره عنوان كرد.معاون شهردار قزوين بيان كرد: 
رشد آگاهي عمومي نسبت به اصول معماري و شهرسازي و مقررات 
ملي ساختمان و ترويج و تشويق سرمايه گذاران صنعت ساختمان و 
سازندگان مسکن بر اجراي ساختمان هاي با كيفيت از ديگر اهداف 

و رويکردهاي اين جشنواره است. 

تفاهمنامه محروميت زدايي از شهرستان زهک 
امضا شد 

زاهدان-خبرنگاررسالت:
تفاهمنامه اجراي پروژه پيشرفت و آباداني شهرستان زهك في مابين استانداري سيستان 
و بلوچستان و بنياد مستضعفان كشور در جلسه شوراي اداري اين شهرستان امضا 
شد.احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان در اين جلسه اظهار داشت: هر 
گونه توسعه و پيشرفت در هر منطقه منوط به مشاركت جدي مردم آن منطقه است. 
استاندار كه در جلسه شوراي اداري شهرستان زهك سخن مي گفت، بيان داشت: 
طرحهاي بنياد علوي كه قرار است در حوزه هاي مختلف اجرا شود؛ مي تواند تحواتي 
در اين شهرستان ايجاد كند اما ازمه اين امر مشاركت همه جانبه و كار كارشناسي است.
سعيدي كيا رئيس بنياد مستضعفان نيز در اين جلسه گفت: ما در كنار دستگاههاي دولتي 
خواهيم بود و به دور از هرگونه موازي كاري تاش خواهيم كرد، زمينه اشتغال، سرمايه 
گذاري وتوسعه اين منطقه را تسهيل كنيم.حبيب اه دهمرده نماينده مردم سيستان 
در مجلس شوراي اسامي هم در اين جلسه با اشاره به روزهاي آباداني  سيستان در 
گذشته گفت: پيگيري حقآبه سيستان، آبهاي ژرف وانتقال آب از درياي عمان در كنار 

ساير ظرفيت هاي منطقه توسعه منطقه را شتاب بيشتري مي دهد.

آستان قدس رضوي در نيشابور، مجتمع 
فرهنگي، درماني و خدماتي مي سازد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون هماهنگي امور عمراني معاونت استانداري و فرماندار ويژه نيشابور گفت: آستان 
قدس رضوي با ادارات شهرستان به ويژه شهرداري نيشابور توافق كرده است مجتمع 
فرهنگي، درماني، خدماتي، اقامتي، ورزشي، پارک زائر و سالن همايش در اراضي معروف 
به گودكوره احداث كند.عبدالناصر عرب پور افزود: آنها منتظر نقشه هاي شهرداري 
هستند كه آغاز اين پروژه به نامه دكتر مظفري فرماندار وقت و ديدار مسئوان نيشابور 
با توليت آستان قدس رضوي برمي گردد.دبير هيئت تطبيق مصوبات شوراهاي اسامي 
نيشابور با قوانين كشور ادامه داد: امسال 121 جلسه در شوراهاي هفت نقطه شهري 
شهرستان برگزار شده است كه 451 مصوبه داشتند كه ما 399 مصوبه آن را پذيرفتيم 
و تاييد كرديم.عرب پور اضافه كرد: 12 مصوبه شوراهاي شهري نيشابور به خاطر مغايرت 
قانوني مورد اعتراض ما قرار گرفت و 29 مصوبه به خاطر ابهام عودت داده شد كه البته 
هفت مصوبه ابهام زدايي شد و مورد تاييد گرفت.عرب پور اضافه كرد: هزار متر شبکه 
آبرساني به مبلغ دو ميليون ريال نوسازي و 500 متر جدول به مبلغ يك ميليارد ريال، 

جدول گذاري شد و همچنين شبکه هاي برق، گاز و مخابرات اصاح شد.

آيين تکريم مديرکل سابق و معارفه مديرکل جديد 
صدا و سيماي چهارمحال و بختياري برگزار شد

شهركرد- خبرنگاررسالت:
در اين مراسم كه با حضور معاون امور استان هاي رسانه ملي، معاون سياسي و امنيتي استاندار 
چهارمحال و بختياري و جمعي از مسئوان محلي برگزارشد، معاون امور استان هاي صدا و 
سيما به موفقيت هاي اخير مركز چهارمحال و بختياري به ويژه ميزباني شايسته بيست و يکيمن 
جشنواره توليدات صدا و سيماي مراكز استان ها اشاره و از تاش هاي مجموعه كاركنان اين 
مركز و مديركل سابق مهندس مهرداد  عظيمي تشکر و بر حفظ اين توفيقات به پشتوانه همدلي، 
مودت، انسجام و همبستگي تأكيد كرد.دكتر دارابي در بخشي ديگري از صحبت هاي خود با اشاره 
 به اينکه تاش هاي مذبوحانه دشمن، نشان از عظمت كار انقاب اسامي دارد، گفت: راه اندازي 
300 شبکه فارسي زبان گواه اين مهم است كه كار انقاب اسامي در چهل سال كار بزرگي بوده 
كه امروز تمام تاش هاي دشمن به ايجاد تفرقه و مبارزه با اعتقادات ديني و ملي مردم متمركز 
شده است. وي شبکه هاي استاني را مهم ترين محور توسعه پايدار در استان ها برشمرد وگفت: 
باز توليد اميد، نقد مشفقانه و ناصحانه، پرهيز از سياه نمايي، تکميل اطلس فرهنگي استان 
ها، همراهي با مردم ومسئولين به ويژه در معرفي دستاوردهاي نظام، ظرفيت هايي است كه 

شبکه هاي استاني در توسعه استان ها و ثبات نظام مي توانند از آنها استفاده كنند.

محمدرضا خيرانديش خبرداد:
 اخراج 80کارگر

شرکت ايمن شيشه سپهر ساوه
ساوه-خبرنگاررسالت:

محمدرضا خيرانديش ، با اشاره بر ضرورت حل مشکات 
جامعه كارگري اظهارداشت:  كارگران به عنوان مهم ترين 
قشر جامعه در عرصه توليد و كار با مشکات بسياري 
روبه رو هستند، مشکاتي كه گاه ادامه زندگي را براي 
خانواده اين افراد با چالش ها و سختي هايي روبه رو 
مي كند، نبود امنيت شغلي، دستمزد پايين و حتي فقدان 
بيمه ميان كارگران ازجمله مسائلي است كه مي توان 
به عنوان مهم ترين دغدغه زندگي اين افراد برشمرد 
وي افزود:طي چند سال گذشته بارها نمايندگاني از 
تشکل هاي كارگري مطرح كردند كه نبود دستمزد 
قابل قبول ميان كارگران تامين معيشت اين قشر از 
جامعه را با توجه به وجود تورم با سختي همراه كرده 
است، اما مسئوان وقت تنها به افزايش درصدي جزئي 
به دستمزد كارگران اكتفا كرده و اقدام موثر قابل قبولي 
در ارتقاء سطح كيفيت زندگي كارگران انجام ندادند؛ 
متاسفانه طي ادوارگذشته كارخانه ها و مراكز توليدي 
بسياري در معرض تعطيلي و ورشکستگي قرار گرفتند 
و در اين راستا نيز كارگران زيادي از كار بيکار شدند؛ اما 

مسئوان دولتي يکي پس از ديگري از زير بار مسئوليت 
در رفع مشکات كارگران شانه خالي كردندوي ادامه 
داد: امروز نيز شاهد اخراج بالغ بر 80كارگر از شركت 
ايمن شيشه سپهرساوه توليد كننده شيشه اتومبيل  و 
قطعات خودور به دليل بدهي قابل توجه خودروسازان 
به قطعه سازان، عدم نقدينگي  ونداشتن مواد اوليه 
ومشکل تامين ارز هستيم چه كسي مي تواند پاسخگو 
مشکات جامعه كارگران باشد اين در حالي است كه 
خودروسازان خود را تافته جدا بافته مي دانند واز سويي 
قيمت هاي نجومي در فروش خودرو موجب شده مردم 

در اين ميان قرباني ومحروم از خريد شوند.

در راستاي حفظ آمادگي در مقابله با بحران هاي احتمالي فصل زمستان:
جانمايي و استقرار انبارهاي نمک در چهار نقطه شهر صورت گرفت

    مدير آموزش و پرورش شهرستان دامغان:
انجمن اوليا و مربيان يکي از مهم ترين و کارآمدترين انجمن هاي مردم نهاد است

در همايش راهبردي شرکت عنوان شد:
عزم جدي ذوب آهن اصفهان براي ارتقاء صادرات در سال جاري

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
شهردار قدس ضمن تأكيد بر ضرورت تسريع در رفع انسداد و 
بازگشايي معابر سطح شهر، از جانمايي و استقرار انبار هاي نمك 
در 4 نقطه شهر خبر داد.مسعود مختاري شهردار قدس ضمن تأكيد 
بر ضرورت وجود مديريت يکپارچه در مواقع بحراني اظهار داشت: با 
توجه به تراكم بااي جمعيتي شهر و لزوم ارائه خدمات در كوتاهترين 
زمان تحت يك مديريت يکپارچه در مواقع بحراني و بارش هاي 

سنگين برف در فصل زمستان، و لزوم تسريع در عمليات بازگشايي 
معابر سطح شهر، دپوي نمك در انبارهاي 4 نقطه از شهر صورت 
گرفته است.وي افزود: سوله 137 واقع در منطقه1 شهرداري، سوله 
فرزان در منطقه 2 شهرداري، باغ ملي و انبار مركزي نمك محل 
هاي تعيين شده براي دپوي نمك بوده و ميزان ذخاير نمك شهر 
تا 5 برابر نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. شهردار قدس 
افزود: همچنين در راستاي حفظ آمادگي و پيشگيري از بحرانهاي 

احتمالي، با خريداري مخازن جديد، جانمايي آنها در فواصل منظم 
و تعبيه 3500 كيسه حاوي نمك و شن در مخازن مذكور، ميزان 
دپوي اين كيسه ها نسبت به سال گذشته 3 برابر افزايش يافته 
است.مختاري تصريح كرد: با توجه به لزوم رعايت موارد زيست 
محيطي، اين نمك ها با نسبت هاي مناسب با ماسه مخلوط و با 
توجه به اضطرار و اولويت در مواقع بحراني توسط نيروهاي مستقر 

در هر ايستگاه به كار گرفته خواهد شد.

دامغان-خبرنگار رسالت:
حسن كاتبي مدير آموزش و پرورش شهرستان دامغان گفت: 
انجمن اوليا و مربيان يکي از مهمترين و كارآمدترين انجمن هاي 
مردم  نهاد است.مديرآموزش وپرورش دامغان  افزود: انجمن 
انجمن هاي  از مهمترين و كارآمدترين  را يکي  اوليا مربيان 
مردم  نهاد برشمرد و تاكيد كرد: هيچ مسئوليتي بااتر از پدر و 
مادر بودن نيست لذا شما عزيزان با عنوان پدر و مادر بايد به 

آموزش و پرورش كمك نماييد، و هيچ كاري بااتر از تعليم و 
تربيت نيست. كاتبي اضافه كرد: كوچکترين هسته  يك جامعه 

خانواده است كه بزرگترين كار را انجام مي دهد
كرد:  تصريح  آموزشگاه  و  انجمن  همدلي  بر  تاكيد  با  وي 
قوي ترين و توانمندترين كادر آموزشگاه به تنهايي نمي تواند 
بار تعليم و تربيت را به دوش بکشد و با قدرت ترين خانواده 
و با سرمايه ترين خانواده نيز نمي تواند به تنهايي كار تعليم 

كه  بازويي هستند  دو  اينها  برساند  به سرانجام  را  تربيت  و 
افزود:  برسند.كاتبي  به هدف  توانند  بودن مي  يکي  با  فقط 
و  انجمن  پتانسيل  از  بتواند  كه  است  تر  موفق  آموزشگاهي 
خانواده ها بهترين استفاده را ببرند و انجمني موفق است كه 
با آموزشگاه همکاري داشته باشد اين دو آنچنان به  بتواند 
همديگر تنيده اند كه مانند دو بال و دو بازو در راه تکميل 

يکديگر هستند.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مهندس منصور يزدي زاده مديرعامل شركت 
در همايش راهبردي گفت : ذوب آهن اصفهان 
از زمان بهره برداري تاكنون بالغ بر 70 ميليون 
اين  نيز در  تن توليد داشته است.صادرات ما 
مدت بيش از 8 ميليون تن بوده كه عمده آن 
در سال هاي اخير بوده است.وي با اشاره به 

ميزان توليد و صادرات در شرايط فعلي افزود 
توليد  از  درصد   50 ميزان  گذشته  در سال   :
شركت صادر شده است و در هشت ماهه امسال 
نيز ميزان 662 هزار تن صادرات داشتيم كه 
با وجود مشکات  اميد است، در سال جاري 
از مرز يك ميليون تن صادرات  و تحريم ها، 
مسئوليت  و  اصفهان  آهن  نماييم.ذوب  عبور 

: در  اجتماعي مديرعامل شركت تصريح كرد 
زمينه نيروي انساني نيز هم اكنون ميزبان 14 
هزار نفر از كاركنان در داخل شركت هستيم 
نيز در بخش  نفر  تعداد 17 هزار  و همچنين 
اين  با  مستقيم  غير  صورت  به  كشور  معادن 
شركت در ارتباط مي باشند.اين مقام مسئول 
با اشاره به اينکه ذوب آهن اصفهان بزرگترين 

جنگل دست كاشت كشور را به مساحت 16 
هزار و 500 هکتار دارا مي باشد ، بيان كرد : 
ذات صنايع در همه جاي جهان با آايندگي 
همراه است اما نکته مهم كنترل و كاهش اين 
فرايند است. در زمينه زيست محيطي اين شركت 
اقدامات گسترده اي را انجام داده و پروژه هاي 

مهمي را نيز در دست اقدام دارد.

شهردار قرچک:
 رانندگان حمل ونقل عمومي، سفيران فرهنگ

 شهرها هستند

فرماندار بناب در جلسه هماهنگي ستاد دهه فجر و برنامه هاي 9 دي:
 ۹ دي نماد وحدت و همدلي مردم  وايتمدار

 ايران اسامي است
بناب- خبرنگاررسالت:

 فرماندار بناب گفت: نهم دي روز بصيرت و 
نماد وحدت و همدلي و جلوه بصيرت افزايي 

و وايت مداري ملت ايران است.
جلسه  در  رفيعي  امين  گزارش،  اين  بر  بنا 
هماهنگي ستاد دهه فجر و برنامه هاي 9 دي 
شهرستان بناب با بيان اينکه مردم ايران در 
پاسدار خون  دادند كه  نشان  حماسه 9 دي 
شهدا و حافظ ارزش هاي نظام و انقاب اسامي 
هستند؛ گفت مردم در اين روز ثابت كردند كه 
در پرتو وايت فقيه يك حقيقت واحد هستند.
وي افزود: بايد حماسه 9 دي تبيين، تعميق 

و براي هميشه ماندگار شده و فراموش نشود.
رئيس شوراي تأمين شهرستان بناب همچنين 
با اشاره به برنامه هاي دهه فجر افزود: دشمنان 
نظام جمهوري اسامي در تاشند تا اين انقاب 
40 سالگي خود را نبيند و در حال چينش انواع 
توطئه ها و پياده كردن اهداف خود هستند. آن ها 
با انواع تحريم ها و دامن زدن به اعتراضات داخلي 
در حال توطئه چيني هستند، ولي دشمنان 
خيال خام كرده اند!رفيعي تأكيد كرد: به كوري 
چشم دشمنان جشن چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اسامي را هرچه باشکوه تر و با عظمت تر 

برگزار خواهيم كرد.

در نشست سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اراک:
نيروهاي اجرائيات شهرداري بايد در چارچوب قانون 

وظايف خود را انجام دهند
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري 
اراک، مرادي سرپرست معاونت خدمات شهري 
شهرداري اراک در نشست با مسئولين اجرائيات، 
اظهار داشت: يکي از مهم ترين مشکات سطح 
شهرها كه اغلب شهرداري هاي سراسر كشور با 
آن روبه رو هستند مشکل سد معبر مي باشد و 
طبق قانون شهرداري ها در راستاي رفاه حال 
شهروندان موظف به رفع سد معبر هستند و 
نيروهاي اجرائيات شهرداري هم بايد اين وظيفه 
خود را به نحو احسن انجام دهد. مرادي گفت: 
در بازديدهاي صورت گرفته از سطح شهر گاهي 

اجناس  كسبه  از  بسياري  كه  هستيم  شاهد 
خود را در معابر عمومي گذاشته و همين امر 
باعث نارضايتي شهروندان از عدم اجراي رفع 
تاكيد  هستند. وي  شهر  سطح  در  معبر  سد 
نيروهاي  از  شهرداري  مديران  خواسته  كرد: 
اجرائيات انجام وظيفه در چارچوب قانون و تعامل 
از كسبه  به برخي  با شهروندان است. مرادي 
هسته  معابر  نمود:  توصيه  هم  ودستفروشان 
مركزي سطح شهر داراي عرض كمي است و 
در راستاي رفاه حال شهروندان و جلوگيري از 
سد معبر همکاري و تعامل ازم را با نيروهاي 

اجرائيات داشته باشند. 

برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و 
فناوري در البرز

كرج-خبرنگاررسالت:
معاون استاندار و جانشين ستاد گراميداشت هفته پژوهش البرز 
بر ايجاد ارتباط جدي تر بين حوزه هاي پژوهش و توليد تاكيد 
كرد. كامکار در مراسم گشايش اين نمايشگاه با اشاره به اينکه اين 

نمايشگاه نتيجه تاش چند ماهه كميته هاي مختلف ستاد بزرگداشت 
هفته پژوهش است گفت : ارج نهادن به اين رخداد علمي برازنده 
استان البرز است.وي افزود : حدود سه هزار و 500 واحد توليدي 
در استان مشغول فعاليت است .وي با بيان اينکه البرز قطب علم 
و فناوري كشور است افزود: امروز براي رهايي از اتکا به نفت بايد 
توليد و اشتغال را توسعه دهيم. كامکار گفت : توليد كنندگان براي 
توليد كااي با كيفيت و بومي سازي آنها بايد با پژوهشگران ارتباط 

برقرار كنند و فاصله بين اين دو قشر تاثيرگذار جامعه بايد كاهش 
يابد.معاون استاندار البرز با اشاره به اينکه كيفي بودن اين نمايشگاه 
مدنظر است تصريح كرد: از هر پنج كااي صادراتي ارائه شده در 
اين نمايشگاه سه كاا متعلق به استان البرز است.وي گفت : در 
170 غرفه اين نمايشگاه جديدترين يافته هاي پژوهشي  موسسات 
تحقيقاتي، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و بخش خصوصي  در 

معرض ديد عاقه مندان قرار گرفت.
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ورامين-خبرنگاررسالت:
شهردار قرچك گفت: رانندگان حمل ونقل عمومي 
سفيران فرهنگ همه شهرها هستند.به گزارش 
شبکه خبري تهران نيوز، محسن خرمي شريف 
در مراسم گراميداشت روز ملي حمل ونقل كه در 
محل سازمان حمل ونقل، بار و مسافر شهرداري 
قرچك با حضور اژدر نوروز پور رئيس شوراي 
اسامي شهر و ديگر مسئولين شهري برگزار 
شد با تبريك اين روزبه خانواده حمل ونقل اظهار 
داشت: اين اولين 26 آذري است كه در سازمان 
تازه ادغام شده حمل ونقل، بار و مسافر شهرداري 

برگزارشده است.وي افزود: 26 آذر روزي است كه 
تمام رانندگان درون شهري و برون شهري ديده 
مي شوند، رانندگان حمل ونقل عمومي سفيران 
فرهنگ همه شهرها هستند. شهردار قرچك بيان 
داشت: هر فرد غريبه اي كه وارد يك شهر يا 
شهرستان مي شود، فرهنگ شهر را از رانندگي  
يا نحوه برخورد رانندگان مي سنجد و  رانندگان 
مي توانند سطح فرهنگ آن  شهر را ارتقاء دهند.
خرمي شريف گفت: رانندگان اتوبوس و تاكسي با 
تمام مشقت هايي كه در حين كاردارند، صبورانه 
كار خود را انجام مي دهند و اين خدمات رساني 
مسائلي است كه ما از مشکات آن خبر نداريم 
و فقط مي بينيم كه اين عزيزان مسافر را جابه جا 
مي كنند.وي افزود: ازم است كه با اين عزيزان 
بنشينيم، صحبت كنيم و بايد از خودشان باشيم 
كه از نزديك مشاهده كنيم كه چه معضات و 
مشکاتي دارند، وظيفه شهرداري، شوراي اسامي 
شهر و سازمان حمل ونقل، بار و مسافر رسيدگي 

به مشکات اين قشر زحمتکش است.



»

 استفان لندمن 
در گفت و گو با رسالت:
 رهبران غربي نسبت
 به رنج مردم

 بي تفاوت هستند 
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فرستاده ويژه آمريکا در اوکراين در گفت و گويي 
اعام کرد که اين کشور هنوز از شرايط عضويت 

در ناتو برخوردار نيست.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسپوتنيک، 
»کورت والکر« فرستاده ويژه آمريکا در اوکراين 
در گفت و گو با روزنامه اوکرايني ِدن تاکيد کرد 
که کي يف از آمادگي ازم براي عضويت در ناتو 

برخوردار نيست. 
وي در ادامه افزود: اوکراين هنوز نتوانسته شرايط 
مورد درخواست ناتو براي عضويت در اين سازمان را 
به دست آورد، به همين منظور بايد تا زمان تحقق 
درخواست ها در صف انتظار پيوستن در ناتو باقي 
بماند. اوکراين از سال ۲۰۱۶ ميادي در خواست مبني 
بر عضويت در ناتو را مطرح کرده بود که همزمان با 

موافقت پارلمان آن کشور روبه رو شد.

اين در حالي است که چندي پيش ناتو در وبگاه 
خود جايگاه اوکراين را به رتبه »کشور متقاضي« 
ارتقاء داد؛ اقدامي که به عنوان اولين گام در آغاز 
فرايند رسمي عضويت اين کشور در سازمان پيمان 
آتانتيک شمالي به شمار مي رود.عاوه بر اوکراين 
نام گرجستان، بوسني و هرزگوين و نيز مقدونيه  

در اين فهرست قرار داده شده است.

آمريکا:
اوکراين آماده عضويت در ناتو نيست

وزير دفاع فرانسه تصميم رئيس جمهور آمريکا 
را  از سوريه  کشور  اين  نيروهاي  براي خروج 

"بسيار ويرانگر" خواند.
خبرگزاري  از  نقل  به  ايسنا،  گزارش  به 
اسپوتنيک روسيه، فلورانس پارلي، وزير دفاع 
 فرانسه در واکنش به تصميم اخير دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريکا براي خروج نيروهاي اين 

کشور از سوريه، آن را تصميمي بسيار ويرانگر 
دانست و تاکيد کرد: ماموريت ما در سوريه تمام 
نشده است. پارلي در ادامه گفت: ما تحليل هايي که 
مي گويند داعش نابود شده را تاييد نمي کنيم و بر 

اين باوريم که اين ماموريت بايد انجام شود.
او همچنين در اولين واکنش نسبت به تصميم 
ترامپ تاکيد کرد، داعش هنوز به شکل کامل 
شکست نخورده است.اين مسئول وزارت دفاع 
فرانسه با اشاره به اينکه گروه تروريستي داعش 
بايد در آخرين پايگاه شان در سوريه از نظر نظامي 
شکست داده شوند، گفت: پاريس به تعهدات 

نظامي خود در سوريه پايبند مي ماند!
پارلي همچنين ضمن تقدير از جيمز متيس، وزير 
دفاع مستعفي آمريکا، او را "سربازي بزرگ" و 

"شريکي در تمامي اتفاقات" توصيف کرد!

وزير دفاع فرانسه:
تصميم ترامپ درباره سوريه به شدت ويرانگر است

در پي عدم توافق کنگره و کاخ سفيد 
دولت آمريکا تعطيل شد

در پي عدم توافق دولت و کنگره آمريکا بر سر ايحه بودجه موقت، دولت 
آمريکا رسما وارد وضعيت موسوم به تعطيل شد.

به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، در پي عدم توافق دولت 
و کنگره آمريکا بر سر ايحه بودجه موقت، دولت آمريکا رسما وارد 
وضعيت موسوم به تعطيل شد.براساس اين گزارش، ۹ وزارتخانه و ده ها 
اداره دولتي تا زمان تصويب بودجه تعطيل خواهند بود و کارکنان آن ها 
هم حقوق دريافت نخواهند کرد.در پي عدم موفقيت نماينده هاي کنگره 
آمريکا در رسيدن به توافقي براي اجابت درخواست »دونالد ترامپ« 
رئيس جمهور اين کشور جهت تأمين بودجه احداث ديوار حائل در مرز 
 مکزيک بخش هايي از دولت فدرال تعطيل شد.جلسه جمعه شب)به وقت 
 واشنگتن(  مجلس نمايندگان آمريکا که در آن اکثريت با حزب جمهوري خواه 
است، با تصويب طرح بودجه که در آن مبلغ درخواستي ترامپ براي 
ديوار مرزي گنجانده شده بود، پايان يافت اما بعد از آنکه روشن شد 
دموکرات ها در سنا از اين طرح حمايت نمي کنند، کار به راي گيري در 
اين مجلس کشيده نشد. براي تصويب طرح بودجه در سناي آمريکا 
به آراي ۶۰ سناتور از مجموع ۱۰۰ سناتور نياز است و دموکرات ها در 

مجلس فعلي، 4۹ کرسي را در اختيار دارند.
از سوم ژانويه سال آينده ميادي، کنگره جديد آمريکا آغاز به کار خواهد 
کرد؛ کنگره اي که اکثريت مجلس نمايندگان آن در اختيار دموکرات ها 

است و سنا در کنترل جمهوري خواهان باقي مي ماند.
دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا نيز با انتشار يک پيام ويدئويي در صفحه 

توئيتر خود، دموکرات ها را مقصر تعطيلي دولت خواند.
او با تکرار درخواست خود براي بودجه مورد نياز 5 ميليارد داري براي 
ديوار مرزي با مکزيک، گفت: »کشور با عظمت ما بايد امنيت مرزي 
داشته باشد. ما نمي خواهيم شاهد آمدن افرادي به اينجا باشيم که نبايد 
اينجا باشند. افراد بايد از طريق فرآيند قانوني به کشور ما بيايند. اوضاع 
آن بيرون، خيلي خطرناک است، مواد مخدر در حال سرازير شدن به 
کشور است، قاچاق انسان و بسياري ديگر از مشکات وجود دارد. ...تنها 

چيزي که مانع اين چيزها خواهد شد، امنيت مرز است«.
وي افزود: »شب گذشته مجلس نمايندگان با دو سوم آرا يک ايحه 
زده  ايحه شگفت  اين  آراي  از  برخي ها  کرد،  تصويب  را  مهم  بسيار 
شدند، اما من تعجب نکردم چرا که همه دوست دارند از مرز حفاظت 
کنند،  حاا بسته به سنا و در واقع بسته به دموکرات ها است چرا که 
ما به آراي آنها نياز داريم و بدون آراي آنها امکان تصويب اين ايحه 
)بودجه موقت( وجود ندارد. ما تعطيلي )دولت( خواهيم داشت و کاري 
نيست که بتوانيم در اين باره بکنيم چرا که به راي دموکرات ها نياز 
داريم. مي خواهيد اسم اين را تعطيلي دولت توسط دموکرات ها بخوانيد 
يا هر چيزي که دوست داريد بگذاريد اما ما به کمک آنها براي تصويب 
)بودجه( نياز داريم. خوب دموکرات ها! ما يک فهرست عالي از چيزهايي 
که نياز داريم تا کشورمان را امن نگهداريم،در اختيار داريم، بياييد با هم 
کار کرده، فراحزبي عمل کنيم، بياييد که کار را تمام کنيم. اميدوارم که 

تعطيلي دولت آنقدرها طول نکشد.«

رسانه هاي آمريکا از جمله »سي بي اس« و پايگاه »هيل« نوشته اند جلسه 
جمعه شب قانونگذاران در مجلس نمايندگان آمريکا بدون نتيجه پايان 
يافته و مجلس سنا هم ساعت ۲۰:۰۰ به وقت محلي )مصادف با ساعت 

۰4:۳۰ بامداد به وقت تهران( به کارش پايان داده است.
پيشتر خبرگزاري رويترز گزارش داده بود که جلسه بعدي مجلس سناي 
آمريکا ظهر شنبه )ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرينويچ مصادف با ساعت 
اين ايحه مصوب مجلس  بود.  تهران( خواهد  به وقت  ۲۰:۳۰ شنبه 
نمايندگان آمريکا بايستي براي تأييد نهايي به تصويب مجلس سنا هم 
مي رسيد، اما »ميچ مک کانل«، رهبر اکثريت جمهوري خواه در مجلس 
سنا ساعت ۱۸:۰۰ عصر جمعه به وقت محلي اعام کرد توافقي حاصل 

نشده و فعًا هيچ رأي گيري در کار نخواهد بود. 
ترامپ پيش از اين تهديد کرده بود که اگر کنگره 5 ميليارد دار براي 
ساخت ديوار در مرز آمريکا و مکزيک منابع مالي تخصيص ندهد، با عدم 
امضاي ايحه بودجه، اجازه مي دهد که دولت تعطيل شود. او قباً از امضاي 
ايحه مصوب سنا که در آن بودجه اي براي ساخت ديوار در نظر گرفته 

نشده، خودداري کرد و از کنگره خواست ايحه تازه اي تصويب کند.
که  در صورتي  و  زمان بندي شده هستند  آمريکا  دولت  بودجه  لوايح 
وضعيت  وارد  دولت  نشود،  تصويب  مشخصي  موعد  تا  بعدي  بودجه 
تعطيل مي شود. همين موجب شده تا دولت ها و ادوار مختلف کنگره 
از اين ضرب ااجل هاي زماني به عنوان اهرمي براي تاييد سياست ها و 

طرح هاي مد نظر خود استفاده کنند.

يک نظريه پرداز آمريکايي تاکيد کرد: رهبران غربي نسبت به رنج و نارضايتي شهروندان 
خود بي تفاوت هستند.

استفان لندمن در گفت و گو با روزنامه رسالت اظهار داشت : "آنچه امروز در فرانسه رخ 
مي دهد، يک ژست سياسي يا اجتماعي نيست.نمي توان اعتراض هاي موجود در فرانسه 
را به موضوع وضع ماليات بر قيمت سوخت تقليل داد. آنچه منجر به خشم و نارضايتي 
شهروندان فرانسوي شده است، بي عدالتي اجتماعي شديد است.موضوعي که به نوعي در 
غرب نهادينه شده است. استعفاي ماکرون تنها يکي از خواسته هاي شهروندان فرانسوي 
محسوب مي شود. کاهش شديد محبوبيت رئيس جمهور فرانسه موضوعي است که بايد 
مورد توجه قرار گيرد. شهروندان فرانسوي ديگر سياست هايي مانند عدم پاسخگويي دولت 

به مطالبات خود و استمرار سياست هاي رياضتي را بر نمي تابند."

دانش آموخته دانشگاه هاروارد آمريکا در ادامه افزود: "ما امروز شاهد نارضايتي معترضين 
فرانسوي و صدها هزار شهروند ) جليقه زردها( در برابر طبقه حاکم اين کشور هستيم. اين 
نافرماني مدني متعاقب عدم توجه طبقه حاکم نسبت به نيازهاي شهروندان صورت گرفته 
است.همان گونه که تاکيد شد، در اين ميان مواجهه با بي عدالتي اجتماعي موضوعيت 
که خطاب به ماکرون بيان   دارد. شعارهايي از جمله "نه به رئيس جمهور ثروتمندان" 

مي شود، نشان دهنده همين مسئله است. "
لندمن در پايان تصريح کرد :"اين نابرابري اجتماعي صرفا در فرانسه تبلور پيدا نکرده 
است. در کشورهايي مانند آمريکا و انگليس نيز اين روند را شاهد هستيم. طبقه حاکمه 
در اين کشورها، امتيازات شخصي و ثروت و قدرت را نسبت به حقوق و رفاه شهروندان 

ترجيح مي دهند.  "

به شماره شناسنامه 8824  اينجانب طاهره عباسي كلهري فرزند قوچعلي  فارغ التحصيلي  مدرك 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته روانشناسي كودكان استثنايي صادره از واحد دانشگاهي 
تهران مركزي با شماره 385415 و تاريخ 1380/6/17 مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا مي  شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران مركزي به نشاني: تهران، سوهانك، بلوار ارتش، 

ميدان قائم، خيابان خندان، خيابان سلماس ارسال فرمايد.
اصل سند كمپاني پيکان وانت سفيد شيري مدل 1388 به شماره پاك 43-877ب32 و شماره موتور 
11488040260 و شماره شاسي NAAA36AA49G860220 به نام اينجانب حسن عباس زاده مقدم 

فرزند رمضان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به   070404042708064 شناسايي  كد  و   6993/1 شماره  به  روستايي  كوچك  دامداري  پروانه 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   85 ثبت  شماره  به  گلستان  تميشه  دامداري  تعاوني  شركت  نام 

ساقط مي باشد.
نام  به  چهارده  روستاي  در  واقع  هکتار   5 مساحت  به   439 شماره  به  كشاورزي  خدمات  دفترچه 

سيدقنبرعلي حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
61-458ج55  ايران  انتظامي  شماره  به   1391 مدل  پژو  سواري  كمپاني  وسند  سبز  برگ  و  سند 
و شماره موتور 0124K0011079 و شماره شاسي NAAM01CA2CH394133 متعلق به آقاي 

مهراب زارع زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو روآ مدل 1386 به شماره موتور 1168602336 و شماره شاسي 61339158 و 
شماره پاك 338ق17- ايران 35 به رنگ نوك مدادي روغني متعلق به خليل حسين خاني فرزند اباذر 

به شماره ملي 1551048027 صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالکيت )برگ سبز( خودرو سواري ام وي  ام X33 به رنگ سفيد روغني مدل 93 و شماره پاك 
25-674م36 به نام حسين زارع اكين آباد به شماره موتور MVM484FAFD025546 و شماره 

شاسي NATGBAXK6D1025675 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري دوو سي يلو مدل 1382 به رنگ بژ و شماره پاك 33-196م64 و شماره موتور 
013149H و شماره شاسي IR81165059116 متعلق به مرتضي اميري يزني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1387 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 829د97- 

ايران 65 و شماره موتور 12487178835 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 82/9/1 مورخ   10676 شماره  بهره برداري  پروانه   - بهره برداري  پروانه  شدن  مفقودن  آگهي 
توليدكننده انواع ترشيجات، مربا، خيارشور به آدرس خرم آباد روبروي گلخانه روستاي ديناروند 
به نام شركت صنايع غذايي تاف )خوش طعم يا گوزن نشان سابق( مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالکيت )برگ سبز( و كارت ماشين خودرو وانت زامياد Z24NIB به رنگ آبي مدل 
1390 و شماره پاك ايران 81-843ب53 و شماره موتور 582005 و شماره شاسي 530334 
به نام و مالکيت اينجانب امين فرامرزي كوشکي داراي كد ملي 4669847521 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالکيت )برگ سبز( خودرو سواري پژو GLXI 1/8-405 به رنگ خاكستري متاليك 
و شماره پاك ايران 23-645د99 مدل 1397 و شماره موتور 1248708283 و شماره شاسي 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  محمدي  عليرضا  نام  به   NAAM01CA08E373256

مي باشد.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 1392 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 158ي51- ايران 

63 و شماره موتور 124K0227939 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و كارت سواري هاچ بك تيبا 2 مدل 1394 به رنگ آبي روشن و شماره انتظامي 717و94- 
ايران 43 و شماره موتور 8241775 و شماره شاسي 1034761 به نام مژگان شاطري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 163B0014087 سند كمپاني و كارت پژو 206 مدل 93 به رنگ سفيد و ش ش ايران 65-876ب15 و ش م

و شماره شاسي 650050 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت برگ سبز خودرو سواري پژوپارس مدل 1397 به شماره انتظامي 88-229د91 
و شماره شاسي NAAN11FE5JH563326 و شماره موتور 181B0069468 به مالکيت سامي 

احمدي فرزند جعفر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
چك  فقره  يك  مفقوديت  تهران-موضوع  شهرستان  مسعوديه  شعبه  صادرات  بانك  محترم  رياست 
4071146699 طي  ملي  دارنده كد  فرج اله  فرزند  سپهوند  قربان  آقاي  بانکي-گواهي مي شود 
اظهارات مندرج در پرونده 970168 نزد اين شعبه اعام نموده است يك فقره چك به شماره سريال 
0963/963786 متعلق به آقاي مهدي يارمهدي به مبلغ 500/000/000 ريال يا پنجاه ميليون تومان 
را مفقود نموده است و به آدرس شهرك مسعوديه، خ كلهر، بين چهارراه دوم و سوم پاك 272 و 
يا آدرس بانك صادرات شهرك مسعوديه، خ كلهر، چهارراه اول مي باشد. لذا مراتب جهت هر گونه 
اقدام قانوني حسب تشخيص آن بانك محترم حضورتان ايفاد مي گردد. از يابنده تقاضا مي شود با 

شماره 09163611232 تماس بگيرد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت وانت نيسان زامياد مدل 81 رنگ آبي به شماره انتظامي 174د39- 
نام دانش حيدري  به   PL140C96975 و شماره شاسي Z24196532 ايران 81 و شماره موتور

بيرگاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند و كارت سوخت و كارت خودرو پيکان وانت مدل 85 به شماره شهرباني ايران 78-

426ب51 و شماره موتور 1128503928 و شماره شاسي 22105597 به نام آقاي نباتعلي سهامي 
خدادادي به شماره ملي 3991354195 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني اتومبيل سواري پژو 206 مدل 1394 و شماره انتظامي ايران 91-826ط24 و شماره 
موتور 163B0179253 و شماره شاسي NAAP41FE9FJ به نام علي نصرتي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت و كارت پژو 405 مدل 90 به رنگ نقره اي و ش ش ايران 21-317ج84 

و ش م 12490282578 و ش شاسي 295780 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي ايران 68-149ع32 و شماره كارت 1955130 مفقود  به شماره  ناوگان  كارت هوشمند 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري دوو )سي  يلو( مدل 1380 به شماره انتظامي ايران 79-714د19 و شماره موتور 
850107 و شماره شاسي IR80165032598 به نام آقاي محمد عباسي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سايپا 131SE به رنگ سفيد مدل 1392 و شماره موتور 4909599 و شماره شاسي 
ملي  كد   92 شناسنامه  شماره  به  طليع  فرزند  عبادي  حکيمه  نام  به   NAS411100D1269824

6619817289 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد هاچ بك مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 68-247س43 
و شماره موتور 3017777 و شماره ساسي S1442288207798 به نام فرزانه اميرغفاري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو 206 مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 68-281هـ25 و شماره 
مفقود  حصيري  شيوا  نام  به   NAAP03ED6BJ515104 شاسي  شماره  و   14190021128 موتور 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

انتظامي  و شماره  مشکي  رنگ  به   91 مدل  احسان  موتورسيکلت  كارت  و  سبز  برگ  و  كمپاني  سند 
95926- ايران 623 و شماره موتور 156FMI0235893 و شماره شاسي 9113582 به نام علي اكبر 

مهدوي فرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت زامياد تيپ Z24NIB به رنگ آبي روغني مدل 1395 و شماره شهرباني 388ب77- 
ايران 28 و شماره موتور Z24706800Z و شماره شاسي NAZPL140BG0438317 به نام وحيد 

خدري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند فروش و برگ اعام وضعيت )برگ سبز( خودروي سواري رنو به رنگ سفيد شيري مدل 1392 
و شماره موتور 100012866RD039520 و شماره شاسي NAALSRBYWDA503547 و شماره 

انتظامي 15-143و41 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد 131 به رنگ سفيد روغني مدل 1390 و شماره پاك 85-864د39 
و شماره موتور 4321083 و شماره شاسي S3412290984567 به نام سعيده ساار مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1394 و شماره پاك 95-179ق43 
و ش شاسي 213446 و شماره موتور 124K0661956 به نام منصور آسکاني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت خودرو )برگ سبز( سواري پرايد جي تي ايکس آي به رنگ سفيد روغني مدل 1385 و 

شماره پاك انتظامي 922س25- ايران 23 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو وانت پيکان مدل 1387 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 97-441ب37 
و شماره موتور 11486080829 و شماره شاسي 31677597 متعلق به عارف يارقلي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت خودرو )برگ سبز( سواري پرايد جي تي ايکس آي به رنگ سفيد روغني مدل 1385 و شماره 
 S1412285890669 پاك انتظامي 922س25- ايران 23 و شماره موتور 1610855 و شماره شاسي

به نام خديجه جوركش ورنوسفادراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت خودرو )برگ سبز( و سند كمپاني سواري پرايد صبا )جي تي ايکس( به رنگ سفيد 
مدل 1381 و شماره پاك انتظامي 685س21- ايران 23 و شماره موتور M13345386 و شماره 
شاسي S1412281811819 به نام سيف اله شکراني كوشکي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
شناسنامه مالکيت خودرو )برگ سبز( و كارت مشخصات خودرو سواري تيبا 231 به رنگ سفيد مدل 1390 و 
 S5810089003943 شماره پاك انتظامي ايران 43-418ن14 و شماره موتور 8000081 و شماره شاسي

به نام عبدالرضا حاجيان فروشاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  و شماره  روغني  رنگ آبي روشن  به  زامياد  وانت  كارت خودرو  و  كارت سوخت  سبز،  برگ 
657547 و شماره شاسي BE0370013 و شماره پاك 28-743د45 به نام محمد رحمتي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آگهي فقدان پروانه مطب - اينجانب حسين محمدي فرزند اميرعلي داراي شماره شناسنامه 10687 
صادره از شهربابك متولد 1350 استخضار مي دارد كه پروانه تاسيس مطب اينجانب به شماره 1137-

96511-312 تاريخ 1392/9/1 شهرستان سرچشمه مفقود گرديده است. لذا به موجب اين آگهي 
پزشکي  نظام  سازمان  به  را  فوق  پروانه  است  يابنده خواهشمند  از  ابطال  مي شود.  مذكور  پروانه 

جمهوري اسامي ايران تسليم نمايد.
شاسي  شماره  و   K4MA690D088863 موتور  شماره  به  ال 90  لوگان  رنو  سواري  كمپاني  سند 
NAPLSRALDA1057393 و شماره پاك 145و67- ايران 72 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند مالکيت راهور )برگ سبز( وانت پيکان به شماره انتظامي 395ط84- ايران 72 مخدوش 
بر  احتمالي  فساد  گونه  هر  كشف  ضمانت  مسئوليت  مي باشد.  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده 

عهده مالك است.
انتظامي  پاك  و شماره  رنگ مشکي مدل 1389  به   CDI125 تيپ نيما  سيستم  موتورسيکلت  سند 
 NBE***125B8908594 156 و شماره بدنهFMINBEB010710 95454- 563 و شماره موتور

به نام فرامرز يوسفي فرزند موسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري تندر L90 مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 741د59- ايران 
84 و شماره موتور 100013498RR238513 به نام ساره مرادزاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني پژو 405 مدل 86 به رنگ نقره اي و شماره شهرباني 869س74- ايران 75 و شماره موتور 

12486008780 و شماره شاسي 40314645 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري دنا مدل 1396 و شماره شاسي NAAW21HU1HE488935 و شماره 
موتور 147H0336049 و شماره پاك ايران 68-197ب57 به مالکيت رضا آزادفاح به شماره ملي 

4897668182 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالکيت )برگ سبز( و كارت تراكتور كشاورزي يورو پارس به رنگ قرمز مدل 1394 و شماره 
سريال 40440267 و شماره موتور X15059008 و شماره پاك ايران 59-497ك11 به نام جمشيد 

داوودي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند قطعي محضري سواري پژو پارس مدل 92 به شماره پاك انتظامي 258م64- ايران 
16 و شماره شاسي NAAN01CA0DK822497 و شماره موتور 124K0146991 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 86 به شماره پاك انتظامي 528ج83- ايران 16 و شماره شاسي 

50336753 و شماره موتور 12486171014 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAACJ1JCVCF108976 برگ كمپاني خودرو سمند ال ايکس مدل 91 به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي
و شماره موتور 14791002866  به نام شركت داروگستر رازي به شماره ثبت 147043 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سند كمپاني خودرو سواري سيستم پرايد به رنگ سبز مدل 1382 و شماره پاك 794ج87- 
ايران 51 و شماره شاسي S1412282116103 و شماره موتور 00559128 صادره از قروه مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  انتظامي  به رنگ سفيد و شماره  پيکان مدل 1382  سند مالکيت )برگ سبز( خودرو سواري 
13-991د61 و شماره موتور 11158235914 و شماره شاسي IN82423177 به مالکيت غامرضا 

رحيمي تهراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت، برگ سبز و سند كمپاني وانت پيکان مدل 1383 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 53-

163ي11 و شماره موتور 11283051493 و شماره شاسي 83908374 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز )سند مالکيت( خودرو سواري هاچ بك دانگ فنگ مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
 NAAE4CFZ8HX039992 و شماره شاسي FA173B0027126 ايران 67-427ج48 و شماره موتور

به مالکيت فرزانه فنائي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 HYDROSTA2W285ITM سند مالکيت )برگ سبز( و كارت پاك تراكتور 285 تك ديفرانسيل كشاورزي
مدل HS011391 و شماره پاك 852ك11- ايران 85 و شماره موتور LFW121816 و شماره شاسي 
N3HKA1CE2AM13530 به رنگ قرمز به نام قادرداد نوت زهي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت هوشمند خودروي ايسوزو مدل 1385 به شماره انتظامي 416ع37- ايران 33 و شماره هوشمند 
2079401 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودروي كاميون كمپرسي بنز مدل 1385 به شماره انتظامي 592ع14- ايران 85 و 
شماره موتور 33593210098983 و شماره شاسي 37433316596980 به رنگ نارنجي روغني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند وسيله نقليه كاميون كمپرسي سيستم آميکو تيپ )M2631LTI )4*6 به رنگ سفيد 
روغني مدل 1390 و شماره انتظامي 294ع45- ايران 59 و شماره موتور 1510J037638 و شماره 
شاسي NA2A3LLD61A001504 متعلق به اينجانب روح اله عرب مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالکيت خودروي سواري پرايد مدل 86 به شماره پاك انتظامي 654و28- 
از  و  مفقود گرديده  موتور 2272672  و شماره   S1412286685978 و شماره شاسي ايران 57 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAN01CA7BK104037 اينجانب عباسعلي بهرامي نيا مالك خودرو پژو پارس سواري به شماره بدنه
و شماره موتور 12490108751 و شماره پاك 72-829ط27 به علت فقدان برگ سبز خودرو و سند 
كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 5 
جاده ساري به نکا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كليه مدارك خودرو پرايد 131 سايپا مدل 1392 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 557س42- ايران 
53 و شماره موتور 4831201 و شماره شاسي NAS411100D3492204 به مالکيت سيدحميد محمديان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز و اسناد محضري خودرو سواري سيستم سپند تيپ پي كي  آي مدل 1385 و 
شماره انتظامي 37-341ص22 و شماره موتور M131474364 و شماره شاسي 063444 به نام نيما 

وظيفه عزيزي سااري فرزند ابراهيم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3496
 FJ330114 163 و شماره شاسيB0220894 اينجانب ياسر زعيم كهن مالك پژو 206 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سعيد طلوعي دان براني مالك پيکان به شماره موتور 09060225283 و شماره شاسي 421538 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فاطمه اميري صدر مالك رانا به شماره شاسي FT104362  و شماره انتظامي 883د81- ايران 
99 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه 

يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدعلي موسوي پور مالك تندر 90 به شماره موتور 100016216RR064700 و شماره شاسي 
اسناد  المثني   رونوشت  تقاضاي  راهور  مالکيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   HA535872
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 پيکانشهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اينجانب رقيه عباسي پلگ آباد مالك پژو 206 به شماره شاسي 7J222860 و شماره انتظامي 516ق82- 
ايران 65 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه 

يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محسن يزدي مالك سمند به شماره موتور 1248724990 و شماره شاسي 9F182930 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد پورباراني مالك دنا به شماره شاسي FE032069 و شماره انتظامي 226و69- ايران 
55 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه 

يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 EA506538 100012866 و شماره شاسيRD044738 اينجانب پرويز رجبي مالك تندر 90 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب عباس نوروزي حاجي آبادي مالك وانت پيکان به شماره موتور 11489037490 و شماره 
شاسي AG132336 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
 HJ127960 172 و شماره شاسيB0016375 اينجانب خديجه مظفري منفرد مالك پژو 206 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت 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 پيکانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب علي عزيز آبادي فراهاني مالك پژو 206 به شماره موتور 165A0050882 و شماره شاسي 
GJ816018 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالکيت راهور تقاضاي رونوشت المثني  اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر 
پيکانشهر  تهران - كرج شهرك  كيلومتر 14 جاده مخصوص  واقع در  ايران خودرو  حقوقي شركت 
ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

نكته

خبر

 منازعه  سناتورهاي جمهوري خواه
با ترامپ

بخش سياسي خارجي 
طي روزهاي اخير بارها نام ليندسي گراهام ، سناتور جمهوري خواه 
آمريکايي را در رسانه هاي اين کشور شنيده ايم. مخالفت گراهام با 
خروج اياات متحده آمريکا از سوريه و تاش وي براي جلوگيري از اين 
 عقب نشيني آشکار، در نوع خود قابل تامل است. گراهام نماد آن دسته 
از سياستمداران آمريکايي است که هم اکنون پس از ۷ سال در سوريه 
و منطقه غرب آسيا با شکست مواجه شده و هم اکنون در مرحله 
"پذيرش شکست" قرار دارند. بديهي است که در آينده اي نزديک، 
گراهام نيز به مانند ترامپ چاره اي جز پذيرش شکست در سوريه را 
نخواهد داشت. اين قاعده در خصوص ديگر سناتورهاي حزب دموکرات 

و جمهوري خواه نيز صدق مي کند. 
گراهام در مخالفت با تصميم ترامپ مبني بر خروج از سوريه اقداماتي 
را آغاز کرده است. چنانچه خبرگزاري رويترز گزارش داده است، گراهام 
خواستار برگزاري جلسه اي فوري در سناي آمريکا براي بررسي اين 
موضوع و نحوه واکنش به آن از سوي کنگره شده است. وي تصميم 
ترامپ مبني بر خروج از سوريه را محکوم کرده است. تصميمي که 
منجر به خروج جيمز متيس وزير دفاع اياات متحده از کابينه ترامپ 
شده است.ليندسي گراهام از متيس خواسته است تا در جلسه استماع 
سنا ) به عنوان وزير دفاع آمريکا ( حضور يابد و مستقيما تحليل خود 
را از اين موضوع ارائه دهد. به عبارت بهتر، گرهام خواستار ماقات 
مستقيم اعضاي کنگره با متيس شده است. اين در حالي است که نظر 
جيمز متيس در خصوص خروج نظاميان آمريکا از سوريه و افغانستان 
منفي است. در چنين شرايطي شاهد شکل گيري منازعه اي ديگر ميان 

سناتورهاي آمريکايي و کاخ سفيد خواهيم بود. 
قرار است در جلسه استماع سنا ، عاوه بر موضوع خروج نيروهاي 
آمريکايي از سوريه، در خصوص خروج 5 هزار نيروي آمريکايي از 
افغانستان نيز مطالبي مطرح شود. در هر حال تحليلگران مسائل 
داخلي آمريکا معتقدند که جلسه  استماع سناي آمريکا به نقطه آشکار 
 ساز تقابل بخشي از جمهوري خواهان با ترامپ تبديل خواهد شد. 
در اين معادله، ليندسي گراهام که پس از مرگ جان مک کين 
هدايت سياسي عده اي از جمهوري خواهان کنگره را بر عهده گرفته 
و سعي دارد نقش پررنگي ايفا کند. اين در حالي بود که گراهام 
در انتخابات رياست جمهوري سال ۲۰۱۶ ميادي، حمايت رسمي 
خود را از دونالد ترامپ اعام کرده بود. نکته قابل توجه اينکه قرار 
 است جلسه استماع سنا، صرفا با حضور سناتورهاي جمهوري خواه 

برگزار شود. 
ترامپ که به مانند اوباما، از اصلي ترين حاميان گروههاي تروريستي و 
تکفيري در سوريه و عراق محسوب مي شود، معتقد است با شکست 
داعش در سوريه اساسا ديگر نيازي به حضور آمريکا وجود ندارد. با 
اين حال گراهام و ديگر سناتورهاي آمريکايي به خوبي مي دانند که 
واشنگتن خود اصلي ترين حامي داعش بوده و اظهارات ترامپ، در واقع 
 نوعي اعتراف نسبت به شکست در سوريه است. شکستي که هم کنون 

پس از ۷ سال تحقق کامل پيدا کرده است. 
گراهام نگراني هاي خود در خصوص کاهش نيروهاي آمريکايي در 

افغانستان را نيز اين گونه بيان کرده است:
"من  نسبت به کاهش سربازان آمريکايي در افغانستان به شدت نگران 
هستم. ما در آنجا همچنان ۱4 هزار نيرو داريم. آيا داعش در افغانستان 
هم شکست خورده است؟! اين براي من واضح است که داعش براي حمله 
به آمريک دسيسه چيني مي کند. کاهش نيروهاي ما در افغانستان، 
ما را در برابر اين حمات تروريستي آسيب پذير مي سازد و احتمال 

گروگان گرفته شدن نيروهاي ما را افزايش مي دهد."
اين اظهارات در حالي صورت مي گيرد که دستاورد حضور اياات متحده 
آمريکا پس از ۱۷ سال در افغانستان  ، تشديد فعاليت گروههاي افراطي 

و رشد ترور و خشونت در اين کشور بوده است. 

ظريف: 
مشکل منطقه ما، عربستان سعودي است

وزير خارجه کشورمان تاکيد کرد: ما هيچ وقت به دنبال حذف هيچ کشوري نبوده 
ايم. برعکس، اين سعودي ها بوده اند که به دنبال صدمه زدن به ما هستند ولي 
چون موفق نمي شوند، ما را به توسعه طلبي متهم مي کنند.به گزارش ايسنا محمد 
جواد ظريف درخصوص عربستان گفت: مشکل منطقه ما عربستان سعودي است. 
)اين کشور( تاش دارد با حمايت آمريکا، فرانسه و انگليس، ايران را از خاورميانه 
محو کند يا حداقل منزوي نمايد. عربستان در هر جايي که اقدامي را انجام مي دهد 
فقط با انگيزه خصومت با ايران است. در حالي که اين سياست هيچ نتيجه اي 
نداده است. آنچه بر سر منطقه آمده است نتيجه اقدامات ما نيست بلکه نتيجه آن 
چيزي است که رياض انجام مي دهد.وي افزود:آنچه که به ما مربوط مي شود اين 
است که مدتها است به اين نتيجه رسيده ايم که ما نمي توانيم عربستان سعودي 
را از خاورميانه حذف کنيم. چون بحث بر سر يک قدرت منطقه اي است که نمي 
تواند، حذف شود. ما هيچ وقت به دنبال حذف هيچ کشوري نبوده ايم. برعکس، 
اين سعودي ها بوده اند که به دنبال صدمه زدن به ما هستند ولي چون موفق نمي 
شوند، ما را به توسعه طلبي متهم مي کنند.وزير خارجه کشورمان در خصوص 
برنامه موشکي ايران ادامه داد:اول اينکه برنامه موشکي ايران هيچ چيز غير قانوني 
در خود ندارد. هيچ چيزي وجود ندارد که خاف اين را ثابت کند. پيش از اين، 
قطعنامه ۱۹۲۹ از ايران مي خواست اين فعاليت ها را متوقف کند ولي اين متن 
هم ديگر وجود ندارد.ظريف پيرامون قدرت ايران در خاور ميانه بيان کرد:ما هيچ 
وقت به دنبال درگيري، با هيچ کس نبوده ايم. جمهوري اسامي ايران همواره 

مدافع همکاري با همه کشورهاي منطقه خليج فارس بوده است.

شمار قربانيان اعتراض هاي فرانسه به ۱۰ نفر رسيد
تعداد افرادي که در ارتباط با اعتراضات در فرانسه کشته شده اند، با تصادف 
روز گذشته در جنوب اين کشور به ۱۰ نفر رسيد.به گزارش فارس، روز 
جمعه در پي برخورد خودرو به کاميوني در جنوب فرانسه، راننده خودرو 
درگذشت.يکي از نيروهاي پليس، در اين مورد به خبرگزاري رويترز گفت 
که تصادف در مسيري رخ داد که معترضان جليقه زرد آن را در اعتراض 
به سياست هاي دولت مسدود کرده بودند.به اين ترتيب شمار کشته هاي 
ناآرامي هاي چند هفته گذشته به ۱۰ نفر افزايش يافت.اعتراضات مردمي 
در فرانسه تحت عنوان جليقه  زردها که از ۶ هفته پيش شروع شده، 
با وجود عقب نشيني رئيس جمهور اين کشور از گران کردن بنزين و 
تعليق طرح گراني بنزين، کم و بيش ادامه دارد. تظاهراتي که بيش از 
هزار و ۷۰۰ بازداشتي داشته است. اعتراضات امروز هم از ساعتي پيش 
در پاريس آغاز شده است به همين منظور مقامات اين کشور هزاران 
نيروي امنيتي را به حالت آماده باش مستقر کرده بودند.دولت فرانسه 
اگرچه اين طرح را به حالت تعليق درآورد، اما جليقه زردهاي فرانسوي 
خواستار لغو آن هستند و از همين روي، همچنان آتش تظاهرات در 

کل فرانسه شعله ور است.

رئيس شوراي اسامي کانشهر قم تصريح کرد:
اهميت حمايت بانک شهر از توسعه حمل و نقل 

عمومي و تکميل شبکه مترو
رئيس شوراي اسامي کانشهر قم، توجه به توسعه حمل و نقل عمومي و تکميل شبکه 
مترو را به عنوان يکي از مهم ترين برنامه هاي مديريت شهري کان شهرها دانست 
و گفت: بانک شهر در اين حوزه حمايت هاي قابل توجهي از شهرداري هاي کشور 
داشته است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، عبداه جالي با 
بيان اينکه بانک شهر نقطه اميد پروژه هاي شهري است،گفت:درحال حاضر نقش بانک 
شهر در کاهش مشکات و معضات شهري چشمگير و ملموس است.وي با تاکيد بر 
اينکه امروز بانک شهر به عنوان يک بانک تخصصي در کشور مطرح است،گفت:اين 
بانک با وجود آنکه سابقه طواني در نظام بانکي کشور ندارد اما به پاس خدماتي که 
به شهروندان مي دهد به بانکي محبوب در کشور تبديل شده است.رئيس شوراي 
اسامي کانشهر قم با بيان اينکه از کارهاي ارزشمند بانک شهر مي توان به بحث 
مشتري مداري اشاره کرد ، ادامه داد: مسئوان اين بانک تاش کرده اند که خدمات 
در دسترس براي شهروندان و مشتريان شبکه بانکي ايجاد کنند و اين مهم يکي 
از عوامل موفقيت بانک شهر است.وي با بيان اينکه بانک شهر پشتوانه خوبي براي 
 مديريت شهري و پروژه هاي شهري است گفت: در پروژه هاي مهم شهري بانک شهر 

به عنوان يک حامي قدرتمند شناخته شده است. 

فردا ؛آغاز به کار نوزدهمين نمايشگاه پژوهش 
فناوري و فن بازار در نمايشگاه بين المللي تهران

نوين ترين دستاوردهاي فناورانه و دانش بنيان کشور از فردا به مدت چهار روز در نوزدهمين 
نمايشگاه پژوهش، فناوري و فن بازار به نمايش گذاشته مي شود، مراسم گشايش اين 
نمايشگاه فردا در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.به گزارش 
روابط عمومي و اطاع رساني نوزدهمين نمايشگاه پژوهش و فناوري و فن بازار؛ مراسم 
افتتاحيه اين نمايشگاه با حضور مقامات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، معاونت علمي 
رياست جمهوري، سازمان انرژي اتمي ايران، برخي از  نمايندگان مجلس شوراي اسامي، 
رياست دانشگا ه ها و مراکز علمي و روساي انجمن هاي مرتبط برگزار مي شود. مدير کل 
دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دبير 
ستاد ملي هفته پژوهش از ارائه نوين ترين دستاوردهاي فناورانه و دانش بنيان کشور 
در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: اين نمايشگاه در واقع محل نمايش دست يافته هاي 
علمي، پژوهشي و تحقيقاتي يک سال اخير مراکز علمي و دانشگاهي کشور است.دکتر 
عبدالساده نيسي افزود: امسال نمايشگاه هفته پژوهش براي اولين بار با همکاري معاونت 
علمي و فناوري رياست جمهوري و همزمان با ششمين نمايشگاه ديگر از جمله نمايشگاه 
 تجهيزات و مواد آزمايشگاهي ساخت ايران از سوم تا ششم دي ماه و در محل نمايشگاه هاي 
بين المللي تهران، با شعار پژوهش هدفمند ، فناوري ارزش آفرين در خدمت توليد ملي 
برگزار مي شود.وي با بيان اينکه راهبرد اساسي اين نمايشگاه در دو حوزه عرضه فناوري 
و تقاضاي فناوري و بر پايه توسعه اکوسيستم نوآوري تعريف شده است گفت: با توجه به 
روند رو به رشد عرضه و تقاضاي فناوري در جامعه، نمايشگاه پژوهش و فناوري و فن بازار 

رويکرد جديدي در حوزه زيست بوم نوآوري برپا خواهد بود. 
 

نتيجه آراي سهامداران بانک پاسارگاد مشخص شد؛ 
تعيين بازرسان اصلي و علي البدل 

بانک پاسارگاد
با شمارش آراي سهامداران در مجمع عمومي عادي ساليانه، مؤسسه دايا رهيافت به عنوان 
بازرس اصلي بانک پاسارگاد، براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ انتخاب شد.به گزارش 
روابط عمومي بانک پاسارگاد، خسرو رفيعي مشاور مديرعامل و مدير روابط عمومي بانک پاسارگاد 
ضمن اعام اين خبر گفت: پس از شمارش آراي سهامداران در خصوص انتخاب بازرسان 
اصلي و علي البدل، مؤسسه دايا رهيافت به عنوان بازرس اصلي و مؤسسه آزمون پرداز ايران 
مشهود به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.وي ادامه داد: به دنبال برگزاري موفق مجمع 
عمومي عادي ساليانه بانک پاسارگاد در تاريخ ۲۸ آذر و تصويب مصوبات مجمع با اکثريت 
آراي سهامداران، اميدوار هستيم به زودي و پس از طي مراحل قانوني، نماد بانک پاسارگاد 

در بورس بازگشايي شده و شاهد بازگشت اين نماد به روال عادي باشيم. 
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وزيربهداشت با انتقاد ازتصميم مجلس ودولت براي افزايش 
سهميه ها ازآن تحت عنوان عاملي براي ترويج بي سوادي 
مدرن ياد کرد وتاکيد کرد که اين موضوع درحوزه پزشکي 
 تهديد کننده سامت مردم است. به گزارش فارس، قاضي زاده 
هاشمي درتشريح جزئيات اظهارنظرخود مبني براينکه 
مجلس ودولت گاهي درکاردانشگاه ها دخالت مي کنند که 
اين آسيب زننده است، گفت: آنچه دراين مورد مدنظربوده، 
دخالت هاي تکنيکي است که درامورآموزشي اختال 

ايجاد مي کند، کما اينکه دراين خصوص مي توان به 
موضوع سهميه ها اشاره کرد که البته منظورفرزندان 
شهدا وجانبازان نيست. وي ادامه داد: اگردانشگاه هاي 
علوم پزشکي کشور را مشاهده کنيد، مي بينيد دربرخي 
رشته ها ازجمله دانشگاه علوم پزشکي تهران رتبه هاي 
7، 16، 18، 21، 23، 27 و... متعلق به فرزندان شهدا 
وجانبازان است ونبايد درحق آنها ظلم کنيم.هاشمي 
تصريح کرد: هم اکنون انتظارنمي رود با وضع يک سري 
سهميه ، رتبه هاي اول کنکوردرکنار رتبه هاي114هزاردر 
رشته داروسازي يا رتبه 84 هزاردر رشته پزشکي بنشينند.

وي تاکيد کرد: البته درمسائل مديريتي دانشگاه هاي علوم 
پزشکي نيزچه در زمينه اداره وچه توسعه مکلف هستيم 
که واقعا آمايش سرزمين را درحوزه آموزش رعايت کنيم، 
درغيراين صورت بيسوادي مدرن را با دادن مجوزهاي 
متعدد و فارغ التحصيان کم سواد درکشورترويج کرديم 

که اين به صاح کشورنيست.

قاضي زاده هاشمي:
مجلس و دولت  درکار دانشگاه ها دخالت مي کنند

 مديرکل فني صندوق بازنشستگي کشوري گفت: برنامه ريزان 
ازبارمالي  درستي  وبرداشت  آگاهي  گيران  تصميم  و 
بازنشستگي ندارند.به گزارش  تصميماتشان برصندوق 
افزايش50  اباغ  به  اشاره  با  اکبر شيرمحمدي  فارس، 
درصدي حقوق شاغان سازمان امورمالياتي ازسوي دولت 
وتبعات وآثارمالي ناشي ازآن برصندوق بازنشستگي، گفت: 
اين تصميم با توجه به اينکه تعداد زيادي ازاين افراد به 
زودي بازنشسته مي شوند تأثيرمستقيمي در رقم حقوق 
بازنشستگي آنها دارد ودرکوتاه مدت بارمالي جديدي يعني 
حدود 2هزارميليارد تومان را متوجه صندوق بازنشستگي 
کشوري وبودجه عمومي دولت مي کند.وي با اشاره به اينکه 
گاهي آراي ديوان عدالت اداري نيزدستگاه ها را درمقابل 
هم قرارمي دهد، گفت: طبق قانون هيئت امناي دانشگاه 
براساس تصميم خود وبدون هماهنگي ها وپيش بيني هاي 
ازم حقوق اعضاي هيئت علمي وکارکنان خود را اضافه 
مي کند ودرمقابل قانون ديگري نيزصندوق بازنشستگي 

را مکلف کرده که اگرمصوبات افزايش حقوق ومزايا ازسوي 
نهادهاي مختلف آثاروتبعات مالي داشته باشد واين آثارديده 
نشود، ما نبايد آن را اجرا کنيم. وي با بيان اينکه بارمالي اين 
 مصوبات براي صندوق بازنشستگي پيش بيني نمي شود، 
گفت: توازن درآمد وهزينه درصندوق ازبين رفته است، اما 
برخي ازتصميم گيران تصورمي کنند که چون ما ازشاغان 
کسورمي گيريم، پس براي پرداخت حقوق بازنشستگي 

مشکلي نخواهيم داشت.

مديرکل فني صندوق بازنشستگي کشوري خبرداد:
تکرارتحميل بارمالي دوهزارميلياردي به صندوق بازنشستگي

حميدرضا باقري درمني به جرم افساد في اارض به دارآويخته شد
بخش اجتماعي: بامداد روزگذشته حکم حميدرضا 
باقري درمني فرزند محمدباقرکه به جرم افساد في اارض 
ازطريق تشکيل شبکه کاهبرداري و رشاء به اعدام 
محکوم شده بود، به اجرا گذاشته و اعدام شد.به گزارش 
خبرنگارما به نقل از دادسراي عمومي وانقاب تهران 
پرونده حميدرضا باقري درمني ومرتبطين وي که مشتمل 
بر156 جلد وبيش از25 هزاربرگ مي باشد، با شکايت 
شرکت پاايش نفت جي، بانک ملي، بانک گردشگري، 
صرافي اقتصاد نوين وسامان مجد در دادسراي عمومي 

وانقاب تهران رسيدگي شده ست.
محکوم عليه باقري درمني درساليان متمادي با تشکيل 
باند، به اقدامات مجرمانه اي دست زده است و با اعمال 
متقلبانه، جعل، تباني، پرداخت رشوه به کارکنان چند 
دستگاه وتشکيل شرکت هاي صوري وکاغذي متعدد 
ازجمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگاني شايان، 
شرکت پرشين به گستر، شرکت شکوه آبيده وشرکت آريا 
برج هرم ازشکات فوق جمعاً 10/078/171/400/000 
ريال معادل يک هزاروهفتاد وهشت ميليارد ويکصد 
وهفتاد ويک ميليون وچهارصد هزارتومان کاهبرداري 
کرده است.در رسيدگي به پرونده مشخص شد از47 
سند جعلي براي اخذ ضمانت نامه بانکي يا ترهين معامله 

و36 فقره ضمانت نامه جعلي و102 فقره ضمانت نامه 
بدون پشتوانه، 33 فقره چک هاي مخدوش با مبالغ 
سنگين و جعل دراسناد رسمي سازمان ثبت اسناد 
کشوراستفاده کرده است. باقري درمني با همدستي 
مرتبطين خود و با پرداخت رشوه وتباني با کارشناسان، 
اماک را به چند برابرقيمت واقعي ارزش گذاري وبه بانک 
ارائه مي داد، ازجمله ملکي که حدود400 ميليارد ريال 
ارزش داشته با پرداخت رشوه وتباني به126۹ ميليارد 

ريال ارزش گذاري ودر رهن شرکت نفت جي قرارداد.
متهم براي اخذ تسهيات ازبانک نيزمتوسل به جعل 
اسناد شده و با اسناد ملکي جعل شده که ازجمله با 
سند جعلي ازبانک گردشگري مبلغ60/000/000/000 
ريال تسهيات گرفته است.بازپرس دادسراي تهران پس 
ازتحقيقات مفصل، جمع آوري اسناد ومدارک مثبته جرم 
درخصوص باقري درمني به عنوان سرشبکه وسايراعضاء 
باند وشبکه به استناد ماده 4 قانون تشديد مجازات 

مرتکبين ارتشاء، اختاس وکاهبرداري وبه عنوان 
مفسد في اارض نظربه جلب دادرسي ومعاون دادستان 
وسرپرست دادسراي اقتصادي با صدور کيفرخواست 
پرونده را به دادگاه انقاب اسامي تهران ارسال مي نمايد. 
شعبه 15 دادگاه انقاب اسامي تهران در۹ جلسه 
چند ساعته و با حضورمتهم، وکا، ونماينده دادستان 
رسيدگي وپس ازختم رسيدگي طبق قانون، حميدرضا 
باقري درمني را به عنوان مفسد في اارض به اعدام و 
رد مال به مبلغ10/078/171/400/000 ريال محکوم 
نمود. با اعتراض وکيل محکوم عليه ودرمهلت مقرر)20 
روز( پرونده به ديوانعالي کشور ارسال شد وديوانعالي 
کشوردرتاريخ13۹7/8/13 رأي صادره ازشعبه15 دادگاه 
انقاب اسامي تهران را تاييد وابرام نمود. حميدرضا 
باقري درمني قبل ازاين نيزداراي دوسابقه محکوميت 
کيفري به شرح زير بوده است:1 -درسال1385 به 
جرم قاچاق به ضبط کاا ومبلغ 11/731/060/030 
ريال جزاي نقدي محکوم شده بود.2 - درسال 1388 
با شکايت بانک مرکزي، بانک سپه، بانک کشاورزي 
وبانک ملي درخصوص اخذ تسهيات ارزي به مبلغ 
۹/888/217 دار و ۹80/۹35/471/305 به سيزده ماه 

حبس و رد مال درحق شکات محکوم شده بود.

رئيس شوراي شهرتهران گفت: وجود اصاح طلبان درمديريت اجرايي کشورنشان مي دهد 
آن ها درقدرت شريک هستند وبراي کسب مجدد اعتماد مردم بايد پاسخگوباشند نه اينکه 
ژست اپوزيسيون بگيرند.به گزارش خبرگزاري دانشجو، محسن هاشمي گفت: اينکه بسياري 
ازمديران اجرايي کشوردرحال حاضرگرايش اصاح طلبي دارند، فراکسيون بزرگ اميد درمجلس 
ومديريت شهري بسياري ازکانشهر ها دراختياراصاح طلبان است نشان مي دهد که آنها 
درقدرت شريک هستند وبراي کسب مجدد اعتماد مردم بايد پاسخگوباشند نه ژست اپوزيسيون 
بگيرند.وي درباره برنامه هاي شوراي شهربراي کاهش هزينه هاي زندگي شهروندان وکم شدن 
هزينه هاي حمل ونقل درون شهري، گفت: شوراي پنجم برنامه جامعي براي ساماندهي حمل 
ونقل شهر تهران وتقويت حمل ونقل عمومي دارد، اما متاسفانه تاکنون شاهد همراهي کامل 
وانجام وظايفي که درقانون به عهده دولت وسايردستگاه ها جهت تامين تجهيزات ومنابع ازم 

توسعه حمل ونقل عمومي گذاشته شده نبوديم و يارانه پيش بيني شده دربودجه براي حمل 
ونقل عمومي به مديريت شهري پرداخت نشده است.وي  اظهارداشت: البته مديريت شهري 
نيزمي توانست بيش ازاين به مترو و سيستم حمل ونقل عمومي توجه کند، اما پيگيري هاي 
مطلوب صورت نگرفته وبه نتيجه نرسيده است که اميدواريم تقويت شود، اما هم اکنون هم 
يارانه قابل توجهي يعني بيش از50 درصد هزينه هاي حمل ونقل عمومي ازسوي شهرداري 
 پرداخت مي شود.هاشمي درباره انتخاب 4 شهردارو سرپرست درطول يک سال وناخرسندي اش 
ازعملکرد شوراي شهر، گفت: عمده ظهوروبروزعملکرد شوراي شهردرکارنامه شهرداري بايد 
صورت گيرد و به دليل اينکه تغييرات مديريتي زيادي درطول سال نخست رخ داد وعموما 
ناخواسته وخارج ازکنترل و اختيارات شورا بود، شهرداري نتوانسته است با عملکرد مطلوب 

رضايت شهروندان را برآورده کند، همه تاش ما اين است که اين نقيصه ها جبران شود.

خبر
دادستان زاهدان:

 عوامل سهل انگار در حادثه 
آتش سوزي زاهدان بازداشت شدند

 دادستان عمومي وانقاب زاهدان گفت: عوامل سهل انگاردرحادثه آتش سوزي 
مدرسه دخترانه »اسوه حسنه« زاهدان بازداشت شدند.به گزارش مهرحجت ااسام 
علي موحدي راد، اظهارداشت: درپي بررسي هاي به عمل آمده درارتباط با 
پرونده وقوع آتش سوزي درمدرسه دخترانه اسوه حسنه زاهدان که درپي آن4 
دانش آموزجان باختند؛ تاکنون دونفردرارتباط با اين پرونده دستگيرشده اند.
وي تصريح کرد: تحقيقات حاکي ازآن است که اين مدرسه تابستان امسال 
در زمان ثبت نام دانش آموزان درمکان ديگري مستقربوده ومتوليان آن بدون 
اطاع به مسئوان آموزش وپرورش سيستان وبلوچستان نسبت به جا به 

جايي مکان اقدام کرده اند.

وزير کشور:
عدم توازن و تعادل درسطح کشور 
ريشه رشد آسيب هاي اجتماعي است

هاي  آسيب  بروزورشد  ريشه اي  عوامل  تشريح  وزيرکشوردرمقام 
اجتماعي، مشکل اصلي دراين عرصه را عدم توازن وتعادل درسطح 
کشوردانست وگفت: درحوزه هاي مختلف دربرخي استانها انباشت 
ثروت، جمعيت، فعاليت، کاروسرمايه وموارد ديگر را شاهد هستيم 
درحالي که دربرخي استانها هيچ يک ازاين موارد وجود ندارد؛ مثًا 
درتهران، با انباشت ثروت مواجه وهمزمان بااترين ميزان بزهکاري 
وجرم را شاهد هستيم.به گزارش ايسنا، رحماني فضلي درديداربا 
جمعي ازفعاان اجتماعي گفت: آسيب هاي اجتماعي موضوعي 
پيچيده و چندبعدي است؛ چرا که سرريزهمه مسائل ومشکات 
اعم ازاقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ونظايرآن به آسيب هاي اجتماعي 
منتهي مي شود. وي تصريح کرد: درجلسات شورا که با حضور رهبري 
هاي  آسيب  زمينه  در  بايد  که  داشتند  تأکيد  ايشان   برگزارشد، 
اجتماعي به صورت فوق العاده عمل کنيم چراکه اين کار را بايد 
20سال زودترآغازمي کرديم واکنون عقب هستيم.وزيرکشوربا اشاره 
به اينکه در واقع موضوع آسيب هاي اجتماعي پنهان بود ودراين 
دوره، اين موضوع را درعرصه مديريت کشورآشکارکرديم، گفت: البته 
وضعيت کشوردراين حوزه بسياربهترازمتوسط سطح جهاني است 
واين را مديون الگوها، باورها، اعتقادات ودين خود هستيم، اما با اين 
وجود، به دليل پيشرفت هاي جامعه وگسترش شهرنشيني وتبعات 
آن، مشکاتي نظيرآسيب هاي اجتماعي نيزافزايش يافته است.    

معاون درمان وزارت بهداشت عنوان کرد:
رشد ۱۵ درصدي ناباروري درکشور

معاون درمان وزارت بهداشت با اعام رشد 15 درصدي ناباروري درکشور، 
گفت: پيرو اجراي سياست هاي جمعيتي اباغي ازسوي مقام معظم رهبري 
و با هدف افزايش دسترسي مردم به مراکزدرمان ناباروري دولتي به ويژه 
ناباروري در دستورکاروزارت  درمناطق محروم، برنامه حمايت از درمان 
بابايي درخصوص  ايسنا، دکترقاسم جان  قرارگرفت.به گزارش  بهداشت 
ارتقاي خدمات ناباروري درکشورگفت: براساس برآوردهاي تقريبي وضعيت 
فعلي، رشد ناباروري درکشور15 درصد برآورد شده است. همچنين براساس 
آمار دفترجمعيت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت حدود3 ميليون زوج 
ايراني، سابقه ناباروري اوليه وثانويه دارند وساانه حدود88 هزار زوج نابارور 

به اين تعداد افزوده مي شوند.
وي افزود: ساانه تقريبا35 درصد از زوج هاي نابارور به روش هاي 
کمک باروري )ART( نيازپيدا مي کنند و75 درصد ازکل روش هاي 

کمک باروري به زوج هايي با ناباروري اوليه ارائه مي شود. 

خبر
دادستان کل کشور: 

 استفاده ازمديران دوتابعيتي 
خاف قانون است

دادستان کل کشوربا بيان اينکه استفاده ازمديران دوتابعيتي خاف قانون 
است ضمن گايه ازسخنان نقويان گفت: آقاي رئيس جمهورکه ما براي 
شما احترام قائليم ماحظه بفرماييد که اين افراد چه گفتند واين موضوع 
مورد قبول شما است؟ ودرگزينش خود اجازه انتصاب افراد دوتابعيتي را 
مي دهيد؟ به گزارش فارس، حجت ااسام منتظري درنشست ماهانه 
حقوقي وکاربردي، گفت: ما درکشورافراد سالم زياد داريم وقحط الرجال 
نيامده است اما متاسفانه درپيدا کردن انسان هاي سالم مشکل داريم، 
فردي اخيراً نکته اي را فرموده است که منصوب شده به جايگاهي که 
شنيدن اين حرف ازاين فرد جاي تعجب دارد من به شدت نسبت به 
اين مسئله گله مندم واظهارتاسف مي کنم فردي را به عنوان مسئول 
گزينش کشورنصب کرده اند که دراوايل انتصاب است درمورد مسائلي 
بحث مي کند که بسيارقابل تامل است.منتظري با بيان اينکه اين فرد 
مي گويد  فرد  اين  گفت:  مي کند  قرآن  ازآيات  نادرستي  استفاده  اول 
 چه اشکالي دارد که ازافراد دوتابعيتي، سه تابعيتي وحتي5 تابعيتي 
مربي  يا  کارشناس  فوتبال  مديريت  براي  وچطوربايد  کنيم  استفاده 
خارجي مي آوريم چه اشکالي دارد که درمسائل اقتصادي نيزاين اتفاق 
بيفتد اوا قياس مع الفارغ است، آقاي عزيزيک مديرفوتبال که ازخارج 
بازي  چگونه  که  دهد  مي  ياد  کودکان  به  کند  کارمي  چه  آيد  مي 
کودکان  به  را  ورزش  فن  مربي  اين  کشورگفت:  کل  کنند.دادستان 
آموزش مي دهد وحتي درمراتب بااتراگرپزشک متخصص خارجي را 
به داخل کشوربياوريم تا قلب ومغز را عمل کند کسي مانع آن نخواهد 
 شد واشکالي ندارد اما مديريت هاي کان کشور ومديريت اقتصاد را 
مي خواهند به دست خارجي ها بدهند اين موضوع يعني چه؟ مگراين 
کشورقحط الرجال دارد ومگردراين مملکت ما رجال اقتصادي نداريم 
بايد به متخصصان اقتصادي زمينه داد وميدان را براي آنها بازکرد.وي 
خاطرنشان کرد: دوتابعيتي يعني اينکه شخصي يک پايش درايران است 
وپاي ديگرش درکانادا، يک پايش درايران است و يک پايش درآمريکا 
آنجا چه کارمي کند آيا به اوماموريت مي دهند نمي دهند ما نمي دانيم 
حداقل عقل اقتضا مي کند اين کارصورت نگيرد آقاي محترمي که 
درجاي مهمي تکيه زده ايد ومي خواهيد گزينش کشور را مديريت 
کنيد قانون اين موضوع را ممنوع کرده، قانون نظام جمهوري اسامي 
بلکه قانون مدني، آن وقت ما بگوييم چه اشکال دارد براي اموراقتصادي 

ازافراد دوتابعيتي استفاده کنيم. 
منتظري تاکيد کرد: آقاي رئيس جمهور که ما براي شما به عنوان رئيس 
دستگاه عالي اجرايي کشور احترام قائليم ماحظه بفرماييد که اين افراد 
چه گفتند و اين موضوع مورد قبول شما است و در گزينش خود اجازه 

انتصاب افراد دوتابعيتي را مي دهيد.

آگهي تغييرات شرکت فرشته جاويد توس شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 44513 و شناسه ملي 10380606183 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : – آقاي محمدنوعي با کدملي 0943142296 به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره -2 خانم فاطمه محمودي با کدملي 
0920527027 به سمت رئيس هيئت مديره 3 – آقاي غامرضا 
اسدي با کد ملي 6519838365 به سمت نائب رئيس هيئت 
مديره -4 آقاي عليرضا شهبازي اوغاز با کدملي 0829618112 
به سمت عضو هيئت مديره -5 آقاي رضا پويامنش با کد ملي 
0731714903 به سمت عضو هيئت مديره شرکت براي مدت 
دوسال انتخاب گرديده اند . و کليه اوراق واسناد بهادارو تعهد 
آور رسمي وبانکي و عادي و اداري با امضاء منفرد مديرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبرخواهدبود. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )323649(
آگهي تغييرات شرکت کاوش تراز شهريار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
56945 و شناسه ملي 14005525220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
مورخ 1397/02/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي شهريار شهرياري کد ملي 
: 0942311922 و آقاي هادي فرهنگ کد ملي : 0939851121 و خانم شهرزاد 
شهرياري کد ملي : 0920132146 به سمت اعضاي هيئت مديره براي مدت دو سال 
انتخاب گرديدند. خانم شها مير کدملي : 1288906986 به سمت بازرس اصلي و 
آقاي محمد رضا سلطاني کدملي : 6519944726 به سمت بازرس علي ا لبدل براي 
مدت يک سال مالي انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 

رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )323629(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني و ساختماني ملل گستر قنبري 
شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 61713 و شناسه ملي 
14006837896 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي محمدامير 
مورخ 97/7/28  به شماره 18257  بموجب سند صلح  قنبري 
صادره از دفتراسناد رسمي 292 حوزه ثبتي مشهد مبلغ 5000 
ريال از سهم الشرکه خود را به آقاي صادق قنبري و مبلغ 5000 
ريال به آقاي محمد سجاد قنبري منتقل نمود. ميزان سهم الشرکه 
نهايي شرکا به شرح ذيل مي باشد: آقاي محمدامير قنبري داراي 
975000 ريال آقاي صادق قنبري داراي 5000 ريال آقاي محمد 
سجاد قنبري داراي 5000 ريال خانم زهرا صادقي داراي 5000 ريال 
خانم حميده قنبري داراي5000 ريال خانم آمنه قنبري داراي 5000 
ريال سهم الشرکه - تعداد اعضاي هيات مديره از 2 نفر به 3 نفر 
افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )323625(

آگهي تغييرات شرکت کاوش تراز شهريار شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 56945 
و شناسه ملي 14005525220 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي شهريار شهرياري کد ملي : 0942311922 به سمت 
:رئيس هيئت مديره و مديرعامل وآقاي هادي فرهنگ کد ملي : 0939851121 به 
سمت :نايب رئيس هيئت مديره و خانم شهرزاد شهرياري کد ملي : 0920132146 
به سمت :عضو اصلي هيئت مديره انتخاب گرديدند. کليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور و رسمي و بانکي شرکت با امضاء منفرد مدير عامل و مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري مشهد )323627(

آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 
1917 و شناسه ملي 10320394220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور 
فوق العاده مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاي محسن احمديان 
به شماره ملي 0890170843 و آقاي مهران مصلحي به شماره ملي 5720010191 و 
آقاي مرتضي برزگر به شماره ملي 5729639376 و آقاي حسن اميري به شماره 
ملي 5729918194 ) خارج از شرکاء( به سمت اعضاي اصلي هيئت مديره براي 
مدت نامحدود انتخاب شدند -روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر )323623(

آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 1917 و شناسه ملي 10320394220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1397/06/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 برابر سند صلح شماره 
6264 مورخه 97/6/31دفتر اسناد رسمي شماره 3 شهرآباد آقاي غام عباس 
يزدي به شماره ملي 0939364417 مقدار 100000ريال از سهم الشرکه خود را به 
آقاي محسن احمديان شماره ملي 0890170843 و مقدار 300000ريال به آقاي 
مهدي باقري شماره ملي 57293676 منتقل و از شرکت خارج گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري کاشمر )323620(

آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت 
محدود به شماره ثبت 1917 و شناسه ملي 10320394220 
 1397/08/20 مورخ  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاي محسن احمديان به شماره 
آقاي  و  مديره  هيات  رئيس  به سمت  ملي 0890170843 
مهران مصلحي به شماره ملي 5720010191 به سمت نائب 
رئيس هيات مديره و مدير عامل و آقاي مرتضي برزگر به 
شماره ملي 5729639376 به سمت عضو هيات مديره و 
آقاي حسن اميري به شماره ملي 5729918194) خارج از 
شرکاء( به سمت عضو هيات مديره براي مدت نامحدود انتخاب 
شدند - کليه اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضاء مدير 
عامل) آقاي مهران مصلحي( و يا رئيس هيات مديره) آقاي 
محسن احمديان( همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر )323617(

آگهي تغييرات شرکت ارم گستر رضوان شرکت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 1917 و شناسه ملي 10320394220 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 برابر سند صلح 
آقاي  اسناد رسمي شماره 3 شهرآباد  مورخه 8/5/ 1397دفتر  شماره 6328 
مهدي باقري به شماره ملي 5729917211 مقدار 250000ريال سهم الشرکه خود 
را به آقاي محسن احمديان شماره ملي 0890170843 و مقدار 50000ريال به آقاي 
مرتضي برزگر شماره ملي 57293676 منتقل و از شرکت خارج گرديد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري کاشمر )323621(

مسئوليت  با  رضوان شرکت  گستر  ارم  تغييرات شرکت  آگهي 
به  ملي 10320394220  و شناسه  ثبت 1917  به شماره  محدود 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 تعداد اعضاي هيات مديره از 3 نفر 
به 4 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشمر )323618(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني راد آرمان داريوش شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 65728 و شناسه ملي 14007854995 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: 1 - موضوع فعاليت شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گرديد: ) کليه فعاليت هاي تجاري، بازرگاني مجاز داخلي 
و خارجي و تجارت کليه کااهاي مجاز در زمينه مواد سوختي، مواد معدني، 
مواد شيميايي و توليدات داخلي، صنايع نوين در زمينه پسماند، فعاليت 
در زمينه تجارت زميني، هوايي، دريايي، خريد و فروش و پخش و حق 
العملکاري کااها واردات و صادرات و نگهداري کاا و انجام کليه امور و 
مراحل مربوط به ثبت سفارش، امور گمرکي، ترخيص کاا و واردات دام 
زنده و فرآورده هاي خام دامي،  نهاده هاي خوراک دام،  داروي دامي و 
تجهيزات مرتبط، ارائه خدمات توانمندساز و توسعه دهنده کسب وکارهاي 
نوآور و نوپا در قالب مديريت شتاب دهنده کسب و کارها، انجام امور 
مشاوره اي در زمينه هاي اقتصادي، بازرگاني و ساختماني انجام مشاوره، 
بازاريابي غيرشبکه اي و غيرهرمي، ارائه زيرساخت هاي فني، بازرگاني، 
مشارکت، مديريت، خريد و فروش، صادرات و واردات کليه کااهاي مجاز 
بازرگاني، خريد و واردات کاا و مواد اوليه و توليد کااهاي قابل مصرف در 
داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهيات ريالي و ارزي از کليه بانک 
ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي داخلي و خارجي جهت 
شرکت، عقد قرارداد و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي و شرکت در 
مناقصات و مزايدات دولتي و غيردولتي، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي داخلي و خارجي و ايجاد شعب و نمايندگي در داخل و خارج از 
کشور، اخذ و اعطاي نمايندگي از شرکت ها و موسسات داخلي و خارجي، 
مشارکت و شرکت در نمايشگاه هاي بين المللي تخصصي و غيرتخصصي 
داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهاي ازم و ثبت موضوع فعاليت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد .( اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )323616(

آگهي موسسه شرکت انتفاعي غير تجاري انديشه سالم گناباد 
موسسه غير تجاري به شماره ثبت 106 و شناسه ملي 14000187401 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/29 و نامه 
شماره 920/97/116094 مورخ 1397/09/03 اداره بهزيستي 
شهرستان گناباد تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي محمد علي 
اصلي نژاد به شماره ملي 0919479456 به سمت رئيس هيأت 
مديره آقاي احسان اصلي نژاد به شماره ملي 0919952852 به 
سمت نايب رئيس هيأت مديره خانم اعظم غفوريان داي زنکي 
به شماره ملي 0942376242 به سمت خزانه دار براي مدت 3 
سال و آقاي محمد علي اصلي نژاد به شماره ملي 0919479456 
به سمت مدير عامل براي مدت دو سال انتخاب شدند. تمامي 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور موسسه با امضاي يکي از اعضاي 
هيئت مديره و مدير عامل همراه با مهر موسسه معتبر خواهد 
بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري گناباد )323608(

آگهي تغييرات شرکت طيوران زرين آريانا شرکت با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 55658 و شناسه ملي 14005215528 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
: - محل شرکت در  اتخاذ شد  العاده مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل  فوق 
واحد ثبتي مشهد به آدرس استان خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ،بخش 
مرکزي، شهر مشهد، سجادشهر ، خيابان اله شمالي )سجاد-9ابن سينا12( بلوار 
سجاد ، پاک0،پاساژ شهرشب ، طبقه اول ، واحد25 کدپستي: 9187815939 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )323590(

آگهي تغييرات موسسه انتفاعي غير تجاري انديشه سالم 
و شناسه  ثبت 106  به شماره  تجاري  غير  گناباد موسسه 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي  به  ملي 14000187401 
عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/29 و نامه شماره 
920/97/116094 مورخ 1397/09/03 اداره بهزيستي شهرستان 
گناباد تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاي هيئت مديره به قرار 
ذيل براي مدت سه سال انتخاب گرديدند: آقاي محمد علي 
اصلي نژاد به شماره ملي 0919479456 آقاي احسان اصلي 
نژاد به شماره ملي 0919952852 و خانم اعظم غفوريان داي 
زنکي به شماره ملي 0942376242 - آقاي محمد صمد زاده 
به شماره ملي 0919493858 به عنوان بازرس اصلي براي 
يک سال مالي انتخاب گرديد. - روزنامه کثيراانتشار رسالت 
جهت نشر آگهي هاي موسسه انتخاب شد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري گناباد )323604(

آگهي تغييرات شرکت آذين پاست کيميا شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 28740 و شناسه ملي 10380440107 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/07 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : بنا به تفويض اختيارحاصله از مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/09/07در خصوص افزايش سرمايه و 
با عنايت به اظهار نامه تنظيمي و همچنين سند حسابداري 
صادره مبني بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به 
حساب سرمايه هيئت مديره شرکت افزايش سرمايه مزبور 
را عملي دانسته در نتيجه مبلغ 4000000000ريال از حساب 
بدهي شرکت کسر و به حساب سرمايه منظور در نتيجه ماده 
5 اساسنامه به شرح ذيل اصاح مي گردد ماده 5 اصاحي . 
سرمايه شرکت مبلغ 4900000000ريال منقسم به 245000سهم 
20000ريالي با نام که تماما پرداخت گرديد اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )323567(

آگهي افزايش سرمايه شرکت پمپ و فرمان توس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 17547 و شناسه ملي 10380331198 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/12 و بنا به تفويض اختيار 
ازمجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/9/12 در خصوص افزايش 
سرمايه شرکت وبا عنايت به اظهارنامه تنظيمي و همچنين سند 
حسابداري صادره مبني بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور 
به حساب سرمايه هيئت مديره شرکت افزايش مزبور را عملي دانسته 
در نتيجه مبلغ 33945900000 ريال از حساب بدهي شرکت کسر 
گرديده و به حساب سرمايه منظور گرديده است در نتيجه ماده 5 
اساسنامه به شرح ذيل اصاح مي گردد : ماده 5 اصاحي : سرمايه 
شرکت مبلغ 75000000000 ريال منقسم به 3750000 سهم 20000 
ريالي با نام مي باشد که تماماً پرداخت گرديده است. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )323566(
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مهاجراني:
 ملي پوشان ايران
کارآمد هستند
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سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي با بيان اين که کار 
سختي درپيش داريم، گفت: بايد توقعات از تيم ملي 
را پايين بياوريم، جوانان آينده داري درکشتي فرنگي 
داريم که بايد با نگاه به آينده به سمت جلوحرکت کنيم.

محمد بنا گفت: کا يک دهه داشتيم که ستاره هاي 
فوق العاده اي درکشتي فرنگي ما ظهور پيدا کردند، اما 
مگرآنها ازهمان ابتدا ستاره بودند؟ ما کشتي گيران خوبي 
داريم که مي توانند به ستاره کشتي دنيا بدل شوند.وي 
گفت: کاربسيار سختي پيش روداريم . اما با اين حال 
جواناني داريم که مي توانند آينده درخشاني را براي 
کشتي ايران رقم بزنند. وبايد با نگاه به آينده واميدوار 
تاش کنيم تا به بهترين نتيجه  برسيم.محمد بنا که 
از نزديک شاهد تمامي رقابت هاي کشتي گيران ايران 
درجام باشگاه هاي جهان دراردبيل بود،گفت: مهم ترين 
مسئله همدلي وهمراهي است که من هميشه وقتي 
کشتي گيران ايراني با رقباي خارجي مصاف داشتند، 

نمي توانم آرام بنشينم. مخصوصا براي کشتي گيراني 
که خاص هستند. به اين معنا که مردم توقع باختشان 
را ندارند، اين کار را انجام مي دهم.وي افزود: همچنين 
دراين مسابقات براي همه تيم هاي ايراني سعي کرده ام 
تا جايي که ازم است نکاتي را به کشتي گيران انتقال 
 دهم. مثا براي تيم مدافعان حرم درکشتي سعادتي فر
مقابل حريف صرب يا کشتي گيران سينا صنعت هم 

چنين کاري انجام دادم.

محمدبنا:
بازهم فرنگي کاران به ستاره تبديل مي شوند 

مربي تيم استقال گفت: ما بايد براي ليگ قهرمانان 
تقويت شويم. بازي هاي خيلي سخت و مهمي داريم و 
حريفان ما بسيار قدرتمند هستند وبازيکنان تراز اول را 
دراختيار دارند. اما معتقدم آنها از فوتبال ما مي ترسند؛ 
الهال سال قبل نيز صدرنشين کشورخود بود و شک 
نکنيد آنها از نام ما مي ترسند. البته ما قطعا بايد تقويت 
شويم.وي اضافه کرد: در تيم، بازيکنان جوان زيادي داريم 
وبا گذشت زمان درتيم جا افتادند و شرايط خيلي بهتر 

شد و بازيکنان توانستند درخانه مانند بيرون ازخانه عمل 
کنند.طاهري افزود: دردوربرگشت نيزاکثريت بازي ها داخل 
 خانه است و به تيم ما درنتيجه گرفتن کمک مي کند 
و مي توانيم با حمايت هواداران به مراتب درنتيجه گيري 
بهترعمل کنيم.وي تصريح کرد: درفوتبال اتفاقات زياد 
است. ما مثل سال گذشته تاش مي کنيم وهمه تيم 
دراين مسابقات آسيايي انگيزه زيادي دارند ومطمئنا 
با حمايت خوب مديريت وهواداران و همت همه تيم 
براي درخشش درآسيا حاضرمي شويم. طاهري درباره 
تعطيات نيم فصل گفت: ما بايد دوباره بدنسازي کنيم 
و بازي تدارکاتي بگذاريم تا ليگ شروع شود. بازيکنان 
زيادي درتيم ملي داريم که با شروع بازي ها به تيم 
ما برمي گردند وکارما دراين تعطيات سخت است. 
اگربازيکنان را دراختيار داشتيم وبه تعطيات مي رفتيم 
 قطعا هماهنگ ترمي شديم اما حاا بايد روي مجموعه اي 

که دراختيارداريم تمرکزکنيم.

طاهري:
استقال براي درخشش درآسيا حاضر مي شود

سرمربي سابق تيم ملي گفت: 40 سال پيش که ما قهرمان آسيا شديم، خاطرم است همين 
قرعه فعلي جلوي ما بود و ما با عراق و يمن در يک گروه بازي داشتيم وحاا هم مي توانيم 
دوباره بزرگي خود را درآسيا ثابت کنيم. مهاجراني، درباره عملکرد احتمالي ملي پوشان 
درجام ملت هاي آسيا گفت: ما درحال حاضر يکي از بهترين تيم هاي آسيا هستيم، هيچ 
تيمي درقاره آسيا به اندازه تيم ملي ايران لژيونر و نيروي انساني قوي وکارآمد ندارد که در 
ميادين بين المللي حضورداشته باشند. البته فوتبال بستر حوادث پيش بيني نشده است. 
وي پيرامون کيفيت ليگ برتر درپايان نيم فصل اظهارداشت: دراينکه کيفيت ليگ بهتر 
 شده شکي نيست، تيم هاي ليگ را مي توان به دو دسته تقسيم کرد. درگروه اول تيم هايي 
هستند که از ابتداي فصل تيم خود را به گونه اي مي بندند که درگردونه اين رقابت ها 
براي کسب بهترين عناوين و قهرماني تاش کنند و گروه دوم هم تيم هايي هستند که با 

 مشکات تيم خود را مي بندند و به نوعي سعي مي کنند سقوط نکنند، اما قدرت اين تيم ها 
به هم نزديک هستند. مهاجراني گفت: استقال و پرسپوليس، سپاهان و تراکتورسازي 
مدعي قهرماني هستند، دراين ميان پديده مانند اسمش پديده بود. آنها يک تيم هماهنگ 
بودند که يک بارديگر نشان دادند يک تيم هماهنگ بسياربهترازيک تيم پرستاره مي تواند 
عمل کند چراکه تراکتورسازي تيم پرستاره است اما من فکر مي کنم هماهنگي پديده 
بهتر بود که توانست دررتبه بااتري ازجدول قرار بگيرد.وي خاطرنشان کرد: ايرادي که 
من مي توانم از ليگ برتر بگيرم اين است که متاسفانه ما مدارس آکادمي خود را فراموش 
کرديم و باشگاه ها تيم هاي اصلي خود را از آکادمي و تيم هاي پايه خود تغذيه نمي کنند. 
اين يک ايراد است و ما به نوعي وقتي براي تيم هاي پايه و مدارس فوتبال نداريم که صرف 

کنيم اين را بايد يک ايراد تلقي کرد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت اول( شركت تعاوني توليدي و 

خدماتي مجتمع گاوداري هاي شاهرود 
به شماره ثبت 1165

بدينوسيلهازكليهاعضايمحترمشركتتعاونيتوليديوخدماتيمجتمع
گاوداريهايشاهروددعوتميشودتادرمجمععموميفوقالعاده)نوبت
اول(كهدرساعت11روزجمعهمورخ97/10/14درمحلشركتتعاوني
واقعدركيلومتر18جادهشاهرود-دامغانتشكيلميگردد،حضوربه

همرسانند.
يادآورميگردددرصورتيكهحضورعضويدرمجمععموميفوقالذكر
ميسرنباشدميتواندحقاعمالرايازسويخودرابهنمايندهتامااختيار
خودواگذارنمايددراينصورتتعدادآرايوكالتيهرعضوحداكثريك

رايوهرشخصغيرعضوتنهايكرايميباشد.
صدوربرگهحضوردرجلسهوصدوروكالتنامهازساعت8لغايت14در
محلدفترتعاونيانجامميگرددوفقطاعضاونمايندگانآنانمجازبه
حضوردرجلسهميباشندوحضورتواماعضاءونمايندگانآناندرمجمع

عموميممنوعميباشد.
دستورجلسه:

1(اصاحبند)ب(ماده12اساسنامه
2(اصاحماده3اساسنامه

تاريخانتشار:97/10/2
هيات مديره شركت تعاوني توليدي و خش:97/10/2

خدماتي مجتمع گاوداري هاي شاهرود

دادكان:
بايد براي واگذاري استقال و پرسپوليس تضمين بدهند

رئيس پيشين فدراسيون فوتبال با بيان اينکه نبايد گول 
وزارت ورزش را براي واگذاري استقال و پرسپوليس 
خورد، گفت: کساني که يک آجرروي آجرنگذاشته اند 
مي خواهند دوباشگاه را بخرند. محمد دادکان گفت: 
 نوستراداموس نيستم ولي مردم و جامعه ام را مي شناسم. 
کاهي درست کرده ايم به نام خصوصي سازي تا 
سرمردم بگذاريم. استقال و پرسپوليس خصوصي 
نمي شوند. کت و شلواررا نگه مي دارند و دکمه اش را 
مي فروشند.وي تصريح کرد: به اين خاطر که استقال 
و پرسپوليس را به خاطر محبوبيت و سروصدايي که 
دارند به شخص واگذار نمي کنند. مي ترسند به کسي 
واگذار کنند تا آن شخص عليه همين ها، آدم ها را 
جمع کند و شعار بدهد وچيزي که مدنظرش است 
را روي کاربياورد.دادکان خاطرنشان کرد: اصا اين دو 
باشگاه را به چه کسي بفروشند؟ چه کسي اين پول 
را دارد؟ مي گويند سهامش را به مردم واگذارکنند. 
اينها فقط صوت است. اگر هم به کسي بدهند ازاين 
جيب به آن جيب مي کنند تا ظاهررا حفظ کنند 
و فقط دکمه کت را مي فروشند.وي افزود: بايد از 
مسئوان وزارت ورزش بپرسيد تضمينش چيست 

اگراستقال وپرسپوليس را فروختيد کوچک نشوند؟ 
کدام پيشکسوت مي آيد بخرد؟ تمام پيشکسوتان را 
مي شناسم. پشتش دو سه مديرو چند نفر ازخارج 
هستند که مي گويند بخريد. رئيس پيشين فدراسيون 
فوتبال يادآورشد: نبايد  مردم را با اين همه مشکات 
ونابساماني و فقر سرگرم کنيم با چيزهايي که ارزشش 

کساني  چه  هستيم.  سرگرمي  دنبال  ما  ندارد.   را 
مي خواهند دو باشگاه را بخرند؟ کساني که حتي 
يک آجر براي دو باشگاه نگذاشتند. واقعا حيف است.

نداشتيم؟  هاي خصوصي  تيم  مگر  گفت:  دادکان 
امروز  من  ببينيد.  را  تراکتورسازي  باشگاه  عاقبت 
اين حرف را زودترازبقيه مي زنم. کسي که آمده 

هزينه  تراکتورسازي  براي  از جيب خودش   ودارد 
يکسري  اان  ببينيد.  را  آخروعاقبتش  کند،  مي 
جا  جابه  آدم  اين  پول  و  گيرند  مي  را   دورش 
مي شود وول مي کند ومي رود.محمد دادکان درباره 
 پيش بيني اش از عملکرد تيم ملي در جام ملت هاي 
که  است  هايي  تيم  از  ما  ملي  تيم  گفت:   آسيا 
مي تواند روي سکو برود. تيم ملي ما آن زمان با آن 
مشکاتي که برايش ايجاد کردند به فينال نرفت 
و سوم شديم. اان تيم ملي شانس دارد که روي 
سکو برود. يادمان نرود کي روش کارش را بلد است  
 اميدوارم اين امرمحقق شود.وي درباره اينکه حرف هاي 
بر  زنم  مي  که  مگر حرفي  زند، گفت:  مي  تندي 
خاف دين است؟ قوام يک کشور به دو چيز است. 
آزادي وعدالت. اگردرجهت آزادي وعدالت حرف بزنم 
بدانيد کشورم قوام دارد. اگرآزادي وعدالت را بگيريد 
و بخواهيد طوري که شما دوست داريد حرف بزنم، 
اين کاررا نمي کنم چون ازخدا، دين وپدرومادرم 
که آموزش ديني مطلق وساده داده اند، مي ترسم. 
مردم شايد شما را دوست نداشته باشند ولي دين 

خود را دوست دارند.

گوناگون

خبر
نيمار:

به خاطر فقر، فوتباليست شدم
ستاره برزيلي مي گويد فقروبي پولي دردوران کودکي انگيزه اي شد تا او 
فوتبال را براي ادامه زندگي انتخاب کند. نيمارکه به عنوان گران ترين 
بازيکن تاريخ با ۲۲۲ ميليون يورو از بارسلونا راهي پاري سن ژرمن شد، 
روزگاري در کودکي حتي يک پني هم براي خريد خوراکي نداشت 
و زندگي او با سختي هاي زيادي همراه بود. نيمار گفت:  من دوران 
کودکي خيلي سختي داشتم. يادم مي آيد به مادرم مي گفتم مي خواهم 
بيسکوييت و شيريني بخورم ولي مادرم مي گفت هيچ پولي دربساط 
نداريم و شايد اگر پدرت حقوقش را گرفت اين هفته مقداري براي 
تو بخرم. به مادرم گفتم اشکال ندارد روزي آن قدر پولدار مي شوم که 
يک کارخانه بيسکوييت مي خرم وهروقت که بخواهم مي خورم. هنوز 
وقتي آن خاطره را با مادرم مرورمي کنيم اوگريه مي کند و احساساتي 
مي شود. زندگي اين روزها را براي نيمارتغييرداد و او اکنون زندگي 
مرفه اي دارد و در زمينه بازي نيز توانسته در پاري سن ژرمن اقتخارات 

خوبي به دست بياورد. 

تابش:
سپاهان به  بازيکن متکي نيست

مديرعامل باشگاه سپاهان با بيان اينکه قلعه نويي ليست بازيکنان مدنظرش براي 
نيم فصل دوم ليگ برتر را به باشگاه داده است، گفت: تيم ما متکي به کي روش 
استنلي نيست.مسعود تابش گفت: سطح مسابقات نسبت به فصل گذشته بااتر 
رفته است. پنج تيم براي قهرماني مي جنگند و در پايين جدول هم رقابت داغ 
است. هيچ بازي آساني وجود ندارد. البته درنيم فصل اول شرايطي ايجاد شد 
که تقريبا هيچ تيمي از داوري ها رضايت نداشت. تاکيد ما هم اين بود که قصد 
وغرضي در کار نبوده است. اميدواريم با تدابير فدراسيون فوتبال در نيم فصل 
دوم قضاوت هاي دقيق تري انجام شود.وي افزود:در مجموع از عملکرد سپاهان 
رضايت داشتيم. نيم فصل را با صدرنشيني تمام کرديم. اميدوارم با رفع نقاط 
ضعف در نيم فصل و تقويت تيم، بهترازاين هم بشويم. دربعضي از پست ها نياز به 
تقويت داريم. ما يک فوروارد خوب داريم ولي بسنده کردن به يک بازيکن دراين 
پست شايد منطقي نباشد چون مسابقات در نيم فصل دوم فشرده ترمي شود. 

تمجيد کاپيتان از مورينيو
کاپيتان رئال مادريد عقيده دارد مورينيو مربي سطح باايي است وهمه 
دوست دارند با اوکار کنند ولي اان رئال مادريد سرمربي دارد. راموس 
گفت: پنج سال است که مورينيو از رئال مادريد رفته است و ما هنوز 
درباره مورينيو صحبت مي کنيم. چرا؟ او مربي سطح باايي است و 

بنابراين همه دوست دارند با اوکار کنند. 

 اقدام ارزنده يک آبي پوش
هافبک تيم استقال ازمدافع مصدوم تيم پرسپوليس که به تازگي 
پاي خود را به تيغ جراح سپرده عيادت کرد. فرشيد اسماعيلي که 
 دوستي نزديکي با محمد انصاري دارد به عيادت اين مدافع خوش نام 

فوتبال ايران رفت.

مهابادي سرمربي فجر شد
 داوود مهابادي بعد از استعفا از تيم فوتبال شهرداري ماهشهر با 
حضور در باشگاه فجر شهيد سپاسي وانعقاد قرارداد خود با اين تيم 

رسما سرمربي نماينده فوتبال شيراز در ليگ دسته اول شد.

 دو لژيونر در اردوي تيم ملي
وحيد اميري و مجيد حسيني دو بازيکن ايراني عضو تيم ترابزون 
اسپور، امروز در آخرين بازي نيم فصل نخست ليگ ترکيه برابرريزه 
اسپورقرارخواهند گرفت و بعد ازاين ديدار راهي قطر خواهند شد 

تا در اردوي تيم ملي ايران حاضر باشند.

 هشدارکلوپ به شاگردانش
سرمربي تيم فوتبال ليورپول به شاگردانش هشدار داد خود را از 
پيش قهرمان ندانند. يورگن کلوپ در مسابقات ليگ برترانگليس، 
برابر ولورهامپتون به برد رسيدو فاصله اش را در صدر جدول با يک 

بازي بيشتر با تيم دوم يعني منچسترسيتي به 4 افزايش داد. 

صاح در صدر گلزنان جزيره
 محمد صاح ستاره مسلمان باشگاه ليورپول با گلزني در بازي 
مقابل ولورهامپتون 11 گله شد و به صدر جدول برترين گلزنان 

ليگ جزيره صعود کرد.

 کريمي درکاس مربيگري
 يکي از مشکات تيم سپيدرود وسرمربي اين تيم، نداشتن مدرک 
مربيگري A آسيا است و به همين دليل به زودي علي کريمي در 

کاس هاي مربيگري آسيا شرکت مي کند.

  برانکو 13 دي بازمي گردد
برانکو، پاناديچ ومارکو سرمربي و مربيان پرسپوليس روز13 دي  
از تعطيات به تهران باز مي گردند تا از اولين تمرين نيم فصل 

دوم، هدايت سرخپوشان را برعهده بگيرند.

تاج:
اشتباهات داوران عمدي نيست 

رئيس فدراسيون فوتبال مي گويد نمي توان اشتباهات داوري را از بين برد 
اما بايد آن را به حداقل رساند. مهدي تاج گفت: در رقابت هاي ليگ ممکن 
است اشتباهات تاثيرگذار رخ دهد اما آمارنشان داد که تيم ها ازداوري 
هم سود بردند وهم ضررکردند. اما کارفدراسيون فوتبال کم کردن اين 
فشارها است و نبايد فکرکنيم که اين اشتباهات حساب شده است.وي 
گفت: اشتباهات داوري درهمه رقابت ها حتي درجام جهاني ممکن است 

رخ دهد و نبايد فکرکنيم اغماضي دراين کار بوده است.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

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

باستــان بـار 
هفتاد سال سابقه كار

وانت- كاميون
متخصصدرحملمبلمانواثاثيهمنزلوكاايتجاري

واداريبابستهبنديوبيمهدرشهروشهرستان
با كارگران ورزيده 

بسته بندي براي خارج كشور

09121020771

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

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

ارمنستان-جنوبشرقآسيا-پوكت-آنكارا
ويزاشنگن-ويزاكانادا

زميني-هوايي

)فروشتورهاينوروزيآغازشد(مرداسگشت88773310
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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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آگهيتغييراتشركتارمگستررضوانشركتبامسئوليت
محدودبهشمارهثبت1917وشناسهملي10320394220
1397/08/20 مورخ مديره هيئت صورتجلسه استناد به
تصميماتذيلاتخاذشد:-آقايمحسناحمديانبهشماره
آقاي و مديره هيات رئيس بهسمت ملي0890170843
مهرانمصلحيبهشمارهملي5720010191بهسمتنائب
رئيسهياتمديرهومديرعاملوآقايمرتضيبرزگربه
شمارهملي5729639376بهسمتعضوهياتمديرهو
آقايحسناميريبهشمارهملي5729918194)خارجاز
شركاء(بهسمتعضوهياتمديرهبرايمدتنامحدودانتخاب
شدند-كليهاسنادواوراقتعهدآورشركتباامضاءمدير
عامل)آقايمهرانمصلحي(ويارئيسهياتمديره)آقاي
محسناحمديان(همراهبامهرشركتمعتبرميباشداداره
كلثبتاسنادواماکاستانخراسانرضويمرجعثبت

شركتهاوموسساتغيرتجاريكاشمر)323520(

آگهيتغييراتشركتموعودپيامجنوبسهاميخاصبه
شمارهثبت4264وشناسهملي10102625748بهاستناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ1397/07/22تغييراتذيل
اتخاذشد:عليشاكرينسببهشمارهملي5279674621
بهسمتمديرعاملوعضواصليهيئتمديرهومهساپرين
بهشمارهملي5270040026بهسمترئيسهيئتمديره
وآزيتاشهريوربهشمارهملي2380041581بهسمتنائب
رئيسهيئتمديرهبرايمدتدوسالانتخابشدندحق
امضاءكليهاسنادرسميواوراقبهاداروتعهدآوربانكياز
قبيلچك،سفتهونامههايعاديواداريباامضاءعلي
شاكرينسب)مديرعاملوعضواصليهيئتمديره(و
مهرشركتمعتبراستادارهكلثبتاسنادواماکاستان
موسسات و ها ثبتشركت مرجع وبويراحمد كهگيلويه

غيرتجاريدوگنبدان)324103(

انديشهسالم انتفاعيغيرتجاري آگهيموسسهشركت
گنابادموسسهغيرتجاريبهشمارهثبت106وشناسهملي
استنادصورتجلسههيئتمديرهمورخ به 14000187401
1397/08/29ونامهشماره920/97/116094مورخ1397/09/03
ادارهبهزيستيشهرستانگنابادتصميماتذيلاتخاذشد:
آقايمحمدعلياصلينژادبهشمارهملي0919479456به
سمترئيسهيأتمديرهآقاياحساناصلينژادبهشماره
ملي0919952852بهسمتنايبرئيسهيأتمديرهخانم
اعظمغفورياندايزنكيبهشمارهملي0942376242به
سمتخزانهداربرايمدت3سالوآقايمحمدعلياصلي
نژادبهشمارهملي0919479456بهسمتمديرعاملبراي
مدتدوسالانتخابشدند.تمامياسنادواوراقبهادارو
تعهدآورموسسهباامضاييكيازاعضايهيئتمديرهو
مديرعاملهمراهبامهرموسسهمعتبرخواهدبود.اداره
كلثبتاسنادواماکاستانخراسانرضويمرجعثبت

شركتهاوموسساتغيرتجاريگناباد)323512(
آگهيتغييراتموسسهانتفاعيغيرتجاريانديشهسالم
وشناسه ثبت106 بهشماره تجاري غير گنابادموسسه
استنادصورتجلسهمجمععمومي به ملي14000187401
عاديبطورفوقالعادهمورخ1397/08/29ونامهشماره
920/97/116094مورخ1397/09/03ادارهبهزيستيشهرستان
گنابادتصميماتذيلاتخاذشد:اعضايهيئتمديرهبهقرار
ذيلبرايمدتسهسالانتخابگرديدند:آقايمحمدعلي
اصلينژادبهشمارهملي0919479456آقاياحساناصلي
نژادبهشمارهملي0919952852وخانماعظمغفوريانداي
زنكيبهشمارهملي0942376242-آقايمحمدصمدزاده
بهشمارهملي0919493858بهعنوانبازرساصليبراي
يكسالماليانتخابگرديد.-روزنامهكثيراانتشاررسالت
جهتنشرآگهيهايموسسهانتخابشد.ادارهكلثبت
اسنادواماکاستانخراسانرضويمرجعثبتشركت

هاوموسساتغيرتجاريگناباد)323508(

آگهيتغييراتشركتطيورانزرينآرياناشركتبامسئوليتمحدودبهشماره
ثبت55658وشناسهملي14005215528بهاستنادصورتجلسهمجمععمومي
فوقالعادهمورخ1397/08/20تصميماتذيلاتخاذشد:-محلشركتدرواحد
ثبتيمشهدبهآدرساستانخراسانرضوي،شهرستانمشهد،بخشمركزي،
شهرمشهد،سجادشهر،خيابانالهشمالي)سجاد-9ابنسينا12(بلوارسجاد
،پاک0،پاساژشهرشب،طبقهاول،واحد25كدپستي:9187815939تغيير
يافتومادهمربوطهدراساسنامهبشرحفوقاصاحگرديد.ادارهكلثبتاسناد
غيرتجاري موسسات و ها شركت ثبت اداره رضوي خراسان استان اماک و

مشهد)323494(

گمشده
اينجانبمهريعزيزگودرزيفرزندغامعباس
برادرخودبنامحجتعزيزگودرزي)عكس
سمتراست(متولد1346كهدارايعامت
ماهگرفتگيدربدنشبودهدرسال1352
تاكنونعليرغم و ايم درمشهدگمكرده
پيگيريهايفراوانخبريازبرادرمنداريم
دارد برادرم از نشاني يا و اطاع هركسي

خواهشمندمباشماره09189159670تماسحاصلفرمايد.



رئيس سازمان نهضت سوادآموزي اعام کرد:
 کاهش ۴۰ درصدي باسوادي در کشور

ميزان  گفت:  سوادآموزي  نهضت  سازمان  رئيس 
باسوادي از ۴۷/۵ درصد در سال ۵۵ به ۸۷/۶ درصد 
در سال ۹۵ رسيده؛ به عبارت ديگر ميزان باسوادي 
در سال هاي پس از پيروزي انقاب اسامي بالغ بر 
۴۰ درصد افزايش يافته است. علي باقرزاده رئيس 
سازمان نهضت سوادآموزي در نشست خبري اظهار 
کرد:  اين سازمان با اتخاذ رويکردها و انجام طرح هاي 
متنوع سعي کرده از ظرفيت و توانمندي هاي محلي و 
منطقه اي در جهت آموزش مهارت خواندن و نوشتن، 
حساب کردن و روخواني قرآن استفاده کرده و با 
تدوين و اجراي برنامه هاي مکمل از بازگشت به 
بي سوادي جلوگيري کند.باقرزاده گفت: با توجه 
به اينکه در آستانه ۴۰ سالگي انقاب هستيم به 
مقايسه آمار مي پردازم؛ در گروه سني ۱۵ سال به 
باا که سن شروع سوادآموزي در دنياست، در سال 

۱۹۷۶ که سال پيروزي انقاب است، سن باسوادي 
در ايران ۳۶/۱ درصد بود که ميانگين جهاني در آن 
زمان ۶۹ درصد بود ؛ در سال ۲۰۱۶، ميزان باسوادي 
در ايران ۸۶ درصد بود که ميانگين جهاني ۸۲/۲ 
درصد بود؛ اين موضوع نشان مي دهد که ميزان 
رشد در سطح بين المللي ۱۳/۳ درصد و در سطح 

کشور ۴۹/۹ درصد بوده است.

بازيگر پيشکسوت سينما، تئاتر و تلويزيون اعتقاد 
دارد بعد از اين همه سال نتوانستيم کار هنري 
قابلي براي دفاع مقدس انجام دهيم.به گزارش 
خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا، اين شب ها 
تلويزيون عاوه بر  سريال هاي تاريخي و ملودرام، 
يک سريال دفاع مقدس هم روي آنتن دارد. نام 
اين سريال "مينو" است.  سياوش طهمورث در 

اين سريال نقش آفريني موثري دارد. او درباره 
انتقادها اين طور مي گويد: قبل از هرچيز اعتقاد 
دارم ما هنوز بعد از اين همه سال نتوانستيم يک 
حرف درستي درباره جنگ و دفاع مقدس مان بزنيم. 
به محض اينکه مي خواهيم درباره جنگ صحبت 
کنيم پاي تانک و مسلسل در بيابان و خيابان به 
ميان مي آيد. اما جنگ به واقع يک تفکر، يک 
درگيري اعتقادي و يک عشق و دفاع مقدس 
مخاطب  شايد  پرداخت ها  و  نگاه ها  اين  است. 
را به فضايي نزديک کند که انگار فقط جنگ، 
آدم کشي است.  وي افزود: سريال »مينو« برخاف 
انتقاد برخي، يک عاشقانه جنگي است. اصًا هم 
نيازي نيست يک سريال يا فيلم حتماً با لوکيشن 
و فضاي خود پيامي به مخاطب برساند، کار بايد 

سناريو داشته باشد. 

سياوش طهمورث: 
هنوز کار هنري قابلي براي دفاع مقدس انجام نداده ايم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صاحب امتياز: بنياد رسالتروزها، دفتر مهلت شماست، آن را از بهترين کارهايتان پر کنيد.
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

نمابر:88900587
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چهره ماندگار فلسفه در برنامه معرفت گفت: زيبايي معنوي در عقل است، عقل توأم با عشق. اگر 
عقل با عشق همراه شد، بسيار زيباست.به گزارش خبرنگار مهر، غامحسين ابراهيمي ديناني، 
عضو انجمن حکمت و فلسفه ايران و چهره ماندگار فلسفه در برنامه معرفت که از شبکه چهار 
سيما پخش شد، در تفسير اشعاري از وحشي بافقي اظهار داشت: وحشي بافقي از شاعران دوران 
صفوي است و از حکمت صدرايي خارج نيست. وحشي بافقي در اين شعر به عاشق بودن زليخا 

به يوسف اشاره کرده است. زليخا پير و کور مي شود، اما حرارت عشق به يوسف در درون او 
خاموش نمي شود.عضو انجمن حکمت و فلسفه ايران ادامه داد: در اينجا وحشي بافقي مي خواهد 
استفاده ديگري داشته باشد. مي خواهد بگويد اين عشق شهواني و نفساني نيست. اين چه 
عشقي بوده که زليخا پير شده، اما عشق يوسف را در دلش داشته است؟ اين عشق نفساني و 

شهواني نبوده، بلکه حکايت از زيبايي باطني است.

ابراهيمي ديناني:

 زيبايي معنوي 
در عقل است

تسنيم/حامدملکپور

 رزمايش تهاجمي 
پيامبر اعظم ۱۲ سپاه

رزمايش پيامبر اعظم ۱۲، نيروي زميني 
سپاه که آذر و دي ماه سال جاري در منطقه 
عمومي خليج فارس و جزيره قشم برگزار 
شد، با دستيابي به اهداف از پيش تعيين 

شده با موفقيت پايان يافت.

ره نماي طريق

خبر

  راهكارهاي کنترل خشم و عصبانيت 
کدام است؟

راه کنترل قوه  غضبيه، همان راه کنترل قواي 
ديگر است. اگر انسان اندکي از نظر ايمان 
قوت يابد. مي تواند هم قوه  شهويه و هم قوه  
غضبيه و هم قوه  شيطنت و هم ديگر قواي 
خود را مديريت کند. راه تقويت ايمان، مراقبت 
از رفتار و اعمال براي ترك جدي معصيت 
است. نماز صحيح و اول وقت، مدد و کمک 

براي همه  کارهاي معنوي است. بزرگان نيز فرموده اند: براي کنترل غضب 
به همين نيت و با توجه، صلوات بفرستيد.

 به دليل تفكر در رفتار اطرافيانم، خيلي زود عيوب آن ها براي 
من آشكار مي شود و کار به جايي مي رسد که رفتار من با آن ها تند 
مي شود و از پرداختن به عيوب خود باز مي مانم. لطفا براي اصاح 

اين رذيله، بنده را راهنمايي فرماييد.
مؤمن در عيوب ديگران کندوکاو نمي کند. اگر مؤمن به عيوب خود بپردازد، 
هرگز فرصت نخواهد يافت به عيوب ديگران بپردازد. آدمي اگر بخواهد به 
عيب مردم بپردازد، همه  وقتش به آن مشغول شده و آن آثاري که گفتيد 
و آثار بد ديگري که در روايات به آن اشاره شده است، به او خواهد رسيد. 
البته  در ابتداي مسير، کار مشکلي است؛  اما چاره اي نيست! بايد با اين 
فکرها مبارزه کنيد. براي اينکه خداي متعال نيز کمک بکند، دائماً با وضو 

باشيد و زياد قرآن بخوانيد.

مديرکل سرگرمي هاي سازنده و بازي هاي رايانه اي کانون:
جاي خالي فرآيند ايده پروري در 
صنعت اسباب بازي محسوس است

مديرکل سرگرمي هاي سازنده و بازي هاي رايانه اي کانون پرورش فکري 
کودکان و نوجوانان در مشهد گفت: جاي خالي فرآيند، ايده پروري و تبديل 
به گزارش  اسباب بازي کشور محسوس است.  به محصول در حوزه   ايده 
اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل کانون، محسن حموله در آيين 
پاياني اولين رويداد ملي »استارت آپ اسباب بازي« در مشهد با بيان اين 
مطلب گفت: در عصر حاضر توسعه صنعت اسباب بازي به دايل بسيار از 
جمله نيازهاي کودکان، امري اجتناب ناپذير است. وي افزود: براي رفع اين 
چالش کارشناسان امر در همه بخش ها اعم از تربيتي، هنري و صنعتي نقش 
غيرقابل انکار دارند و به يقين برگزاري اين رويداد استارت آپي که شامل 
فرآيند آموزشي تجربي تبديل ايده به کسب و کار، ايده پروري، آموزش هاي 
کاربردي در زمينه اسباب بازي به منظور ارتقا و توانمندسازي هسته هاي 
کارآفريني و ايجاد بستر تعامل با صنعت گران و سرمايه گذاران به توسعه 

صنعت اسباب بازي کمک خواهد کرد.

علي رفيعي:
 تاار وحدت بيشتر به سوپرمارکت 

شباهت دارد
کارگردان »خانه برناردا آلبا« با انتقاد از شيوه برنامه ريزي در تاار وحدت، در 
جمع دانشجويان آن را به يک سوپرمارکت تشبيه کرد.به گزارش خبرنگار 
فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا، دکتر علي رفيعي  پس از اتمام اجراي نمايش 
»خانه برناردا آلبا« که به دانشجويان اختصاص يافته بود، در جمع دوستداران 
دانشجويش به پرسش هاي آنان پاسخ داد.وي در مهمترين بخش  صحبت هايش 
در پاسخ به اين پرسش که آيا باز در بنياد رودکي ورکشاپي برگزار مي کند، 
گفت: »اين سالن که فاجعه است. در اين سالن جز کارمندان محترم و عزيز 
و فدايي، آنچه که مربوط به مديريت و تشکيات بااست، براي من يک فاجعه 

است. کار کردن در اين سالن رنج مطلق است.«

گفت و گو
گفت وگوی رسالت با داوود اسداللهي، کارگردان نمايش راز پنهان 
به کارهاي ايراني و آييني عاقه دارم 

مجيد ستايش
نمايش »راز پنهان« برگرفته از شاهنامه فردوسي است 
که قصه سياوش را به تصوير مي کشد و از ۲۸ آذرماه 
به روي صفحه رفته است. در گفت وگوي کوتاهي که 
با اسداللهي صورت گرفت وي به نحوه شکل گيري 

اين نمايش پرداخت.
داوود اسداللهي متولد ۱۳۶۲ فارغ التحصيل رشته تئاتر 

در مقطع کارشناسي است که از سال ۱۳۸۰ کار هنري را بصورت حرفه اي 
کارهاي  زمينه  در  کرد.  شروع  طراحي  و   کارگرداني  نويسندگي،  زمينه  در 
نمايش با سمت بازيگري، کارگرداني، طراحي حرکات موزون؛ تعدادي نمايش  
به صحنه برده و سه جايزه دريافت کرده است. همچنين براي نمايش اندر 
حکايت شمشک از طرف خانه تئاتر براي طراحي حرکات موزون و کارگرداني 

جايزه دريافت کرده است. 
اسداللهي در پاسخ اين سوال که چطور شد اين متن را به رشته تحرير و پس از 
آن تصميم به کارگرداني آن روي صحنه نموديد؟ گفت: از نمايش هاي قبلي من 
پيداست که بنده عاقه زيادي به کارهاي ايراني و بااخص نمايش هاي سنتي و 
آييني دارم و هميشه اين را به عنوان يک هنرمند وظيفه  خود مي دانم که دين 
خود را در اين  زمينه ادا نمايم. و از آنجا که اين نو سبک و ژانر را بسيار دوست 
مي دارم بر آن شدم که نمايش راز پنهان را به رشته تحرير و آن را کارگرداني 
کنم. وي در ادامه به نحوه انتخاب بازيگران و عوامل، پرداخت و گفت: تعدادي 
از بازيگران و عوامل در کارهاي قبلي، بنده در خدمتشان بوده ام و جزء گروهم 
بودند و تعداد ديگر را نيز براساس کاراکترهاي نمايش و توانايي آنها انتخاب 
کردم. نکته اساسي اين بود که در شاهنامه فردوسي، سياوش شخصيت مرد 
است ولي در نمايش بنده کاراکتر سياوش را يک زن با شکل و شمايل مرد بازي 
مي کند و آن هم به دليل متفاوت بودن و همچنين حرکات فيزيکي با ديگر 

بازيگران مي باشد که تاش نموده ام به لحاظ بصري جذاب تر باشد.
همان طور که اشاره کردم در صحنه هاي سودابه و سياوش چون مثل قصه 
حضرت  يوسف و زليخا مي باشد، کشمکش ديالوگي و فيزيکي زيادي دارد 
که اين دو به لحاظ فيزيکي تحرك زيادي دارند که  اين برخوردها به لحاظ 
بصري مي تواند براي مخاطب جذاب تر باشد و اصواً به همين خاطر بازيگر 

سياوش را زن انتخاب نمودم. 
اسداللهي اضافه کرد:از آنجا که تئاتر فيزيکال را خيلي دوست دارم ، در اين 
نمايش نيز از حرکات فيزيکي بدن استفاده نموده ام. از طرفي در حال حاضر 
اکثر نمايش هاي دنيا به سمتي  مي روند که به تئاتر فيزيکال شهرت دارد و 

زبان جهاني مي باشد. 
البته بايد بگوييم مشکات تئاتر کًا زياد است و تمامي ندارد.اميدوارم 
حمايت بيشتري از نمايش هاي ايراني و سنتي و همچنين ديني شود که 
هنرمندان ما در اين فضا، کارهاي بيشتري را ارائه دهند. اميدوارم ما هم 
مثل بقيه صنوف امنيت شغلي داشته باشيم و به خاطر دغدغه هاي مالي از 
کيفيت کارمان نزنيم و بسياري از هنرمندان خوب ما به خاطر پول مجبور 

به مسافرکشي و غيره  نشوند.

شماره9390  سال سي و سوم ۱5 ربيع الثاني ۱440 ۲3 دسامبر ۲0۱8  يك شنبه ۲ دي۱397

   اذان ظهر:12:03 
   اذان مغرب:17:16

   اذان صبح:  5:41
   طلوع آفتاب:  7:12

يك شنبه 97/۱۰/۲

دو شنبه 97/۱۰/3

اصاحيه
آگهي دعوت سهامداران شركت 

 بيمارستان پزشكان )سهامي خاص( 
 ثبت شده به شماره 82493 

و شناسه ملي 10101271240 جهت 
تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه

پيرو آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت بيمارستان پزشكان 
که در تاريخ 97/09/۲5 درج گرديد، بدينوسيله به اطاع کليه صاحبان 
سهام و يا نمايندگان قانوني آنها مي رساند که محل برگزاري مجمع به 

نشاني زير تغيير يافت:
مكان: تهران - سعادت آباد - بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري - خيابان 
رياضي بخشايش - خيابان هفدهم غربي - پاك 54 - ساختمان تجاري 
اداري عرفان - طبقه 9 - رستوران »تهران بين« کد پستي: ۱998883690، 

تلفن: ۲۲۱3۱98۱
زمان: جمعه مورخه 97/۱0/۱4 ساعت ۱6

تاريخ انتشار: 97/۱0/۲
خ ت: 97/۱0/۲

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
نوبت اول )به طور فوق العاده( 

شركت تعاوني مسكن كاركنان شوراي 
هماهنگي تبليغات اسامي

بدينوسيله از همه اعضاي محترم شرکت تعاوني مسكن کارکنان شوراي 
هماهنگي تبليغات اسامي )شماره ثبت ۲88356 و شناسه ملي ۱0۱03۲63۱60( 
دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي نوبت اول )به طور فوق العاده( 
در  که   ۱7 تا   ۱5:30 راس ساعت  مورخ ۱397/۱0/۲5  روز سه شنبه  که 
واقع در خيابان دکتر  تبليغات اسامي  دفتر مرکزي شوراي هماهنگي 
فاطمي شماره ۱4۲ تشكيل خواهد شد، حضور به هم رسانند و يا نماينده 
تام ااختيار خود را به صورت کتبي تا حداکثر ۱0 روز بعد از انتشار آگهي 
معرفي نمايند. تعداد آراي وکالتي هر عضو، حداکثر سه راي و هر شخص 
غيرعضو تنها يك راي مي باشد. تاييد نمايندگي تام ااختيار با بازرس و 

رئيس هيات مديره تعاوني خواهد بود.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي نوبت اول )به طور فوق العاده(:

۱- استماع گزارش مديرعامل و بازرس
۲- بررسي صورتهاي مالي سال ۱396

3- تصميم گيري درخصوص چگونگي ادامه پروژه
تاريخ انتشار: 97/۱0/۲

خ ش: 97/۱0/۲
هياتمديرهتعاونيمسكنكاركنان
شورايهماهنگيتبليغاتاسامي

هياتمديره

آگهي دعوت مجامع عمومي فوق العاده 
و عادي به طور فوق العاده شركت 
توسعه صنعتي سولفوركوب پارس 

 )سهامي خاص(
  به شماره ثبت 449343 

 و شناسه ملي 14003870040 
اداره ثبت شركتهاي تهران

بدينوسيله به اطاع کليه سهامداران شرکت توسعه صنعتي سولفورکوب 
پارس )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 449343 مي رساند جلسات 
۱- مجمع عمومي فوق العاده ساعت ۱0 صبح مورخ 97/۱0/۱3 و ۲- مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده ساعت ۱4 مورخ 97/۱0/۱3 در آدرس: 
 ،۲9 پاك  دوم،  بن بست  پاکستان،  خيابان  بهشتي،  خيابان   تهران، 
کد پستي ۱53۱638۱۱۱ دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده اصاح 
ماده 3۱ اساسنامه )تغيير در تعداد اعضاي هيات مديره( مي باشد و در 
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به شرح ذيل مي باشد: 
۱- تصويب ترازنامه، ۲- انتخاب بازرسان و حسابرس قانوني، 3- انتخاب 
اعضاي هيات مديره، 4- تعيين حق حضور اعضاي هيات مديره، 5- انتخاب 
روزنامه کثيراانتشار تشكيل خواهد شد. لذا از کليه سهامداران شرکت 
دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 97/۱0/۱3 
به طور فوق العاده مورخ  ساعت ۱0 صبح و جلسه مجمع عمومي عادي 

97/۱0/۱3 ساعت ۱4 حضور به هم رسانند.
تاريخ انتشار: 97/۱0/۲

خ ش: 97/۱0/۲

اصاحيه
آگهي دعوت سهامداران شركت گروه 

 پزشكي عرفان غرب سهامي خاص
  ثبت شده به شماره 79058 

و شناسه ملي 10101238759
پيرو آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه و همچنين مجمع عمومي 
فوق العاده شرکت گروه پزشكي عرفان غرب که در تاريخ 97/09/۲5 درج 
گرديد، بدينوسيله به اطاع کليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها 

مي رساند که محل برگزاري مجامع مذکور به نشاني زير تغيير يافت:
مكان: تهران - سعادت آباد - بين چهارراه سرو و بلوار شهرداري - خيابان 
رياضي بخشايش - خيابان هفدهم غربي - پاك 54 - ساختمان تجاري 
اداري عرفان - طبقه 9 - رستوران »تهران بين« کد پستي: ۱998883690، 

تلفن: ۲۲۱3۱98۱
مورخه  پنجشنبه  روز   ۱6 ساعت  ساليانه:  عادي  عمومي  مجمع  زمان 

97/۱0/۱3
زمان مجمع عمومي فوق العاده: ساعت ۱8 روز پنجشنبه مورخ 97/۱0/۱3

تاريخ انتشار: 97/۱0/۲
خ ت: 97/۱0/۲

هياتمديرهشركتتوسعهصنعتي
سولفوركوبپارس)سهاميخاص(

هياتمديره

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

نوبت دوم
آگهي دعوت سهامداران شركت 

شاهرود كابل افشان سهامي خاص 
ثبت شده به شماره 519 و شناسه ملي 
10480030944 جهت تشكيل مجمع 

 عمومي عادي به طور فوق العاده 
نوبت دوم

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي  شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم که در ساعت ۱6 مورخ 97/۱0/۱3 
در آدرس: خيابان خرمشهر - کوچه دوم پاك 54 تلفن: 3۲34865۱ 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

۱- انتخاب اعضاي هيات مديره
۲- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/۱0/۲

خ ش: 97/۱0/۲

اداره كل تامين اجتماعي استان قم
فرم شماره 3 )اباغ راي كميته بدوي استاني(
احتراما، اصل فرم شماره يك مربوط به خانم/آقاي علي محمد نيكوبيان 
رکني در جلسه مورخ ۱397/09/06 کميته بدوي مشاغل سخت و زيان آور 
استان قم مطرح و از مجموع 5 )پنج( شغل مطرح شده ۱ )يك( شغل مورد 
تاييد و 4 )چهار( شغل مورد تاييد قرار نگرفته است، جهت اقدامات بعدي 

به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: سايزينگ )شرکت ايران ترمه(

مشاغل تاييدنشده: کارگر، تراشكار ۲، تراشكار ۱، تراشكار )تراشكاري 
ابراهيمي(
رونوشت:

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

۲- شرکت/کارگاه: ايران ترمه جهت اطاع و اقدام مقتضي
3- آقاي: علي محمد نيكوبيان رکني جهت اطاع

- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و 
زيان  آور ظرف ۱5 روز قابل تجديدنظرخواهي در کميته تجديدنظر مشاغل 
سخت و زيان آور مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي 
و ازم ااجرا شدن راي مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱6 قانون تشكيات و 
آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص 
داخل کشور و ظرف 6 ماه از تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از کشور 

قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/۱0/۲

تركزادهآراني-مديريتتعاون،خ ش: 97/۱0/۲
كارورفاهاجتماعيشهرستانقم

هياتمديرهشركت

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت دوم( شركت تعاوني مسكن 

فرهنگيان مهاباد )به شماره ثبت 66( 
شناسه ملي: 10861854070

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شرکت 
تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد راس ساعت ۱۱ قبل از ظهر روز يكشنبه 
مورخه ۱397/۱0/۱6 در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگي تربيتي فجر 
واقع در فلكه فرمانداري تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز 
و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد 
ماده ۱9 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي 
در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به 
عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد 
در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر حق سه راي 
باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيحا 
اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا 
يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از يام تعطيل در محل دفتر شرکت 
تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين صورت 
وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت مربوط به ماده شش اساسنامه 
شرکت تعاوني

هيات مديره شرکت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد
رئيس هيات مديره: کيوان فهيمي نيا - نايب رئيس هيات مديره: 
طه نوروزي - منشي هيات مديره: کيوان عباس نژاد انبي - عضو 
اصلي هيات مديره: سليمان رسولي - عضو اصلي هيات مديره: انور 
اسمعيل پوري

تاريخ انتشار: 97/۱0/۲
خ ش: 97/۱0/۲

3475

آگهي دعوت مرحله اول
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فو ق العاده تعاوني مصرف کارکنان 
 ۱۱ يكشنبه ساعت  روز   97/۱0/۲۲ تاريخ  در  لرستان  استان  بهزيستي 

برگزار است.
دستورجلسه:

۱- انتخاب هيات مديره
۲- انتخاب بازرسين

3- تصويب صورتحساب مالي سه سال گذشته
4- ماموريت به هيات مديره جهت ثبت مدارك شرکت

تاريخ انتشار: 97/۱0/۲
مديرعاملتعاونيمصرفكاركنانخ ش: 97/۱0/۲

بهزيستي-بهمنستار


