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رهبر معظم انقاب:
آيت اه شاهرودي 

کارگزاري باوفا در مهم ترين 
تشکيات نظام بود

 رئيس جمهور 
 بودجه 98 را 
تسليم مجلس کرد

خبر يادداشت
 جراحت ارز4200 توماني

بر چهره  بودجه 1398
غامرضا انبارلويي

در سال 97 براي اولين بار در طول تاريخ يكصد ساله  قانونگذاري و 
مقررات نويسي در حوزه ماليه عمومي كشور تصويب نامه اي از سوي 
هيئت وزيران گذشت كه مسبوق به سابقه نبود و هيچ دولتي از ابتداي 
مشروطه تاكنون جرأت وجسارت انجام آن را نداشت. اين مصوبه )1( 
در 16 بند تدوين شد كه بند 5 آن به شرح زير موجب اتاف بيت المال 
و تضييع  حقوق دولتي شد به گونه اي كه كل اقتصاد، توليد، تجارت، 
بازرگاني و خدمات را از باب افزايش قيمت كاا و كاهش ارزش پول ملي 
بهم ريخت و با افزايش نرخ برابري ارز در برابر پول ملي تا حدود يك شانزدهم قيمت معمول 

تورم افسار گسيخته را موجب گشت و سفره  معيشت مردم را از اين باب تهي كرد.
بند 5 مصوبه مذكور در يك كام چنين بود: »از امروز برابري ريال در برابر دار 4200 تومان 
است.« تصميم نادرست هيئت وزيران در اين جلسه، بودجه 97 و ساير بودجه هاي سنواتي از 
جمله بودجه  98 را از اين پس از خود متأثر خواهد ساخت و تراز و توازن منابع و مصارف را 
آن گونه بهم خواهد ريخت كه هيچ تبصره اي ولو تكليفي جبران كسري هاي ناشي از كاهش 
ارزش پول ملي را نخواهد داشت و دولت را بيش از پيش محتاج صندوق توسعه ملي و اوراق 

و اسناد خزانه خواهد كرد.
بعد از صدور اين مصوبه  بود كه  دار تا 18 هزار تومان باا كشيد و با تزريق ارز 4200 توماني 
 به بازار توسط بانك مركزي ميلياردها دار از ذخاير بانك مركزي به دست داان ارز افتاد. 
از سوي ديگر برخي از گيرندگان ارز 4200 توماني يا كااي مذكور را وارد نكردند يا وارد كردند 
و به قيمت بازار آزاد فروختند كه ليست هاي منتشره توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

بانك مركزي مبين اين ادعا است.
مستند قانوني صدور مصوبه مذكور چه بود؟ دولت با اتكاء به كدام قانون و كدام ماده از آن 
اين تصميم نادرست را گرفت؟ جواب در متن مصوبه چنين بود؛ تبصره 3 از ماده 7 قانون 
مبارزه با قاچاق كاا و ارز و اصلي از اصول قانون اساسي! سوالي كه مطرح است اين است،  آيا 
به استناد اصلي از اصول قانون اساسي مي توان نرخ برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را 
تعيين كرد؟ مسلم است كه نمي توان اين كار را كرد. بلكه انجام اين مهم توسط قانون موضوعه  
 عادي ) قانون پولي و بانكي( انجام مي شود نه قانون اساسي، پس استناد دولت به  اصل 

138 قانون اساسي در صدور اين مصوبه محمل قانوني ندارد.
سوال ديگر اين است؛ آيا در قانون قاچاق مبارزه با كاا و ارز كه دولت به آن استناد كرده 
است مقنن به دولت اجازه  تعيين نرخ ارز داده است؟ كجاي منطق و مفهوم تبصره 3 ماده 
7 قانون مبارزه با قاچاق كاا و ارز مقنن به دولت اجازه تعيين نرخ دار بخوانيد كاهش 
ارزش پول ملي را داده است؟ پاسخ منفي است. چرا كه مقنن در آن تبصره به دولت حق 
مديريت منابع ارزي را داده است. آيا اداره  يا مديريت منابع ارزي يعني تعيين نرخ ارز و 
قيمت گذاري آن!؟ پس تكليف بانك مركزي و آنچه  كه در قانون پولي و بانكي به عنوان 
ترتيب تعيين برابري پول ملي در برابر ارزهاي خارجي را داده  چه مي شود؟ )2( مضافاً 
به اينكه بايد روشن شود تكليف موضوع نرخ شناور مديريت شده ارز مطروحه  در قانون 

برنامه پنجم و ششم چه مي  شود؟
ختم كام: تصويب نامه  16 بندي مورخ 97/1/22 هيئت وزيران دست پخت كيست كه امروز 
با روشن شدن اثر وضعي آن از گوشه و كنار شنيده مي شود كه دولت از انتصاب آن به خود 
برائت مي جويد. قانوني اساسي مي گويد رئيس جمهور مسئول تصميمات هيئت وزيران است )3( 
قانون اساسي مي گويد هر يك از وزيران مسئول وزارتخانه خود بوده در اموري كه به تصويب 
هيئت وزيران مي رسد. مسئول ديگر وزيران هم هست )4( يعني وزرا مسئوليت مشترك دارند 
مگر اينكه ذيل مصوبه  را امضاء نكرده باشند. آيا همه اعضاي هيئت  وزيران زير اين تصويب نامه 

را امضاء كرده اند؟
رويت متن اصل مصوبه ) نه اباغيه تايپ شده  آن كه فقط امضاي معاون اول را دارد( نشان 
خواهد داد مسئوليت اتخاذ چنين تصميم نادرستي كه منتهي به اتاف ميلياردها دار از 
ذخاير ارزي بيت المال شد و مشتمل بر چندين پرونده در دستگاه  قضائي كه مورد رسيدگي 
مي باشد متوجه چه كساني است؟ و مهم تر اينكه جراحت ارز 4200 توماني بر چهره بودجه 

سال 1398 را چگونه  بايد ترميم كرد.
پي نوشت ها:

)1(تصويب نامه شماره 4352 مورخ 97/1/22
)2( ماده يك قانون پولي و بانكي

)3( اصل 137 قانون اساسي
)4( اصل 134 قانون اساسي 

نوبخت خبر داد:
افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان 

و بازنشستگان در سال آينده
رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزايش 20 درصدي حقوق كارمندان 
نوبخت در گفت وگو  داد.محمدباقر  آينده خبر  بازنشستگان در سال  و 
با خبرنگار حوزه دولت گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان 
اينكه بودجه سال 1398 كاما در شرايط تحريمي تعريف شده است، 
و  مصارف  بخش  در  هم  و  منابع  بخش  در  هم  شرايط  اين  در  گفت: 
اهداف تحت تأثير فشار ها و تنگنا هاي ناشي از تحريم ها هستيم.نوبخت 
اينكه در منابع سال جاري فروش دوميليون و 410 هزار  به  اشاره  با 
افزود: هر بشكه در  بود،  بيني  صادرات شده  بشكه نفت در روز پيش 
بودجه سال گذشته، 55 دار پيش بيني شده بود در حالي كه در سال 
 آينده، پيش بيني ما فروش يك و نيم ميليون بشكه در روز به قيمت 
54 دار است؛ بنابراين تنگنا هاي تحريم روي درآمد هاي نفتي كاما مؤثر 
است. وي افزود:  به دليل  شرايط تحريمي و ركود توليد ناشي از آن 
نتوانستيم سهم ماليات و توليد ناخالص داخلي را افزايش دهيم و منابع 
موجود تحت تأثير شرايط تحريمي تعريف شد. به همين جهت بودجه و 
منابع آن را بيش از 407 هزار ميليارد تومان پيش بيني نكرديم و طبيعتا  
مصارف مورد نظر در بودجه را كه چيزي حدود 433 هزار ميليارد تومان 
است، كاهش دهيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه با تاكيد بر اينكه در بودجه 
سال آينده نهايت صرفه جويي صورت گرفته است، افزود: در بودجه سال 
آينده دو سقف 407  و 447 هزار ميليارد توماني تنظيم شده است؛ اين 
40 هزار ميليارد تومان اختاف هم در ذيل يك ماده واحده تصريح شده 
است. اگر محل افزايش فروش نفت و همچنين اصاح ساختاري تعريف 
شده در تبصره 21 اجرايي شد و اگر اجازه برداشت از صندوق توسعه 
ملي وجود داشته باشد مي توانيم 40 هزار ميليارد تومان را كه به عنوان 
سقف دوم است پرداخت كنيم. وي افزود: رئيس جمهور درباره افزايش 
حدود 20 درصدي حقوق كارمندان دولت و اتفاقات خوب براي معيشت 
مردم گفتند. هزينه هاي جاري در بودجه سال آينده نسبت به سال جاري 
رشدي نخواهد داشت. تنها در بخش مربوط به پرداخت هاي پرسنل و 
حقوق و دستمزد شاغلين و بازنشستگان 20 درصد رشد داريم. همين 
افزايش 20 درصدي حقوق و دستمزد هم موجب شده است كه بودجه 

سال آينده نسبت به سال جاري حدود 10 درصد افزايش يابد.

روحاني در پيام تسليتي به مناسبت حادثه واژگوني اتوبوس؛
مسئوان راهکارها براي عدم تکرار 

اينگونه حوادث را اجرا کنند
واحد  در  اتوبوس  واژگوني  دردناك  حادثه  پيامي  در  جمهور  رئيس 
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد كه به جان باختن و مصدوميت تعدادي 
 از دانشجويان منجر شد را تسليت گفت.به گزارش خبرگزاري مهر، 
حجت ااسام حسن روحاني در پيامي حادثه دردناك واژگوني اتوبوس 
در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد كه به جان باختن و مصدوميت 
تعدادي از دانشجويان منجر شد را تسليت گفت. متن اين پيام به شرح 
زير است:حادثه دردناك واژگوني اتوبوس در واحد علوم و تحقيقات 
دانشگاه آزاد كه به جان باختن و مصدوميت تعدادي از دانشجويان عزيز 
 كشورمان انجاميد، موجي از تاسف و اندوه براي مردم شريف ايران اسامي 
پديد آورد.از خداوند متعال براي درگذشتگان اين رويداد تلخ كه فرزندان 
ملت و سرمايه هاي ارزشمند آينده كشور بودند، رحمت واسعه الهي، 
براي خانواده هاي مصيبت ديده صبر و اجر و براي مصدومين شفاي 
عاجل مسئلت دارم.ضروري است مسئولين امر، ضمن بررسي دقيق 
علت اين سانحه، تمام راهكارهاي ازم براي عدم تكرار اينگونه حوادث 
 را تمهيد و اجرا كنند و رسيدگي هاي پزشكي و درماني ازم براي بهبود 

هرچه سريعتر آسيب ديدگان مورد توجه قرار گيرد.

ادامه در صفحه2

  »پرورش«؛
الگوي آموزش وپرورش

محمود فرشيدي
در حال و هواي كنوني كشور،  بيش از 
 هر زمان ديگري ، اين ضرورت احساس 
مي شود كه سيره شخصيت هاي برجسته 
و پيشكسوت و انقابي نظام اسامي مورد 
بازخواني و بازگويي قرار گيرد تا نسل جوان 
با فضيلت پيشگامان انقاب بيشتر آشنا 
براي نقش آفريني در استمرار  بيندوزند  شوند و سرمايه اي 
نظام اسامي، زيرا چنانكه گفته اند رمز بقاي هر پديده را 
مي بايست در علت پيدايش آن جست وجو كرد و امروز نيز 
حيات انقاب اسامي نيازمند حضور سياستمداراني اخاق مدار 
مي باشد كه راه پيشينيان را ادامه دهند و بايد اين نگراني را 
جدي گرفت كه مبادا زمين گير شدن معدودي از دولتمردان 
در برابر وسوسه هاي نفساني و پول و قدرت و زياده طلبي هاي 
زن و فرزند و امثال آن  خداي ناكرده، جوانان را دلسرد يا 

همرنگ جماعت دنياطلب نمايد.
ششم دي ماه امسال مصادف است با پنجمين سالگرد درگذشت 
استاد سيدعلي اكبر پرورش؛  انسان وارسته اي كه مقام معظم 
رهبري از او با عنوان »ياور صديق انقاب« ياد فرمودند و » لهجه 
صادق، دل با اخاص ، خلق نيك و زندگي پاك و شرافتمندانه« 

را از جمله سجاياي اخاقي آن بزرگوار برشمردند.
آقاي پرورش ويژگي هاي متعددي داشت كه او را در ميان 
ديگران متمايز مي ساخت. ايشان سخنراني توانمند، اديبي فاضل، 
سياستمداري مبارز و انقابي، عارفي مخلص، اسام شناسي مردمي، 
مسلماني وايت مدار و عاشقي شيفته حضرت ولي عصر)عج( بود 
اما اگر بخواهيم ايشان را در يك  كلمه معرفي كنيم بايد بگوييم 
پرورش معلمي دردمند بود يعني شاگرد ممتاز پيامبر گرامي 

اسام )ص( كه خود را »معلم« معرفي فرموده است.
آري »معلم عزيز ما« از هر فرصتي ، حتي فضاي رعب آور پادگان 
شاهنشاهي براي آموزش معارف ديني و تربيت اسامي، بهره 
مي گرفت و اگر چه در سال 1347 به عنوان دبير آموزش وپرورش 
يكي از شهرها استخدام شد اما معلم سياري بود كه در هر 
جاي ايران موقعيت را مناسب مي يافت، به آنجا سفر مي كرد 
و مخاطبان را با مكتب اهل بيت )ع( آشنا مي ساخت و البته 
عموم مردم و دانش آموزان اصفهان بخصوص دبيرستان هاي 
هراتي و احمديه و هنرجويان هنرستان هاي اصفهان، از فيض 
وجود ايشان بهره بيشتري گرفتند و به تعبير عارفانه خود آن 

بزرگوار » مست فيض« شدند.

سرمقاله

آگهي مناقصه عمومي
مرحله اول )نوبت اول(

شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 20/4155/ش مورخ 1397/2/29 شوراي اسامي شهر هشتگرد نسبت به برگزاري و انجام 
تشريفات قانوني مناقصه عمومي جدولگذاري سطح شهر، به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. 1- سپرده شركت در مناقصه به يكي از روش هاي 
ذيل ارائه گردد: ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ 5% كه از تاريخ درج آخرين آگهي مناقصه به مدت حداقل 120 روز اعتبار داشته و قابل تمديد 
باشد و يا واريز فيش نقدي به حساب 1067613761 بانك رسالت شعبه هشتگرد كد شعبه 636. 2- برندگان نفر اول، دوم و سوم مناقصه 
هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است. 
4- مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداري واريز و فيش آن را ارائه نمايند. 5- متقاضيان مي توانند 
جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور قراردادها و پيمان هاي شهرداري هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن 
4-44222022-026 تماس حاصل فرمايند. 6- ازم به ذكر است هنگام خريد اسناد، داشتن رتبه، معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل، 
روزنامه  آخرين آگهي تغييرات اعضاء شركت، مهر شركت و اصل و كپي كارت ملي نماينده شركت الزامي مي باشد. 7- ساير اطاعات و جزئيات 
در اسناد مناقصه مندرج است. 8- پيشنهادات مي بايست در پاكتهاي مجزا )الف - ب- ج( اك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 

1397/10/15 به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود. 9- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

خ ش: 97/10/5

آگهي مناقصه عمومي 
 نوبت اول

شهرداري ورامين در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1397، پروژه  ذيل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقي واجد شرايط 
واگذار نمايد.

- داوطلبان مي توانند حداكثر ظرف مدت 12 روز از انتشار آگهي نوبت دوم در روزنامه در ساعات اداري به واحد امور قراردادهاي شهرداري ورامين 
مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت و پيشنهادات خود را به دبيرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت نمايند. )تلفن تماس: 36242525-7 

داخلي 366-364(
- شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

- هزينه درج آگهي و كارشناسي به عهده برنده يا برندگان مناقصه خواهد بود.
- ساير اطاعات و جزئيات در فرم شرايط مناقصه موجود مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

خ ش: 97/10/5

وزارت كشور
استانداري البرز

شهرداري هشتگرد

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

راه و باندحداقل 3/211/009/174160/550/4585جدولگذاري سطح شهر1

امير بهمني - شهردار هشتگرد

قيمت براساساعتبار )ريال(رديف بودجه مصوب سال 1397پروژه

فهرست بهاي ابنيه سال 19/350/000/0001397رديف 139احداث مجتمع ورزشي

دهقان - شهردار ورامين

آگهي مناقصه چاپ سررسيد
شركت پرسي ايران گاز )سهامي عام( درنظر دارد نسبت به تهيه و چاپ 5.000 جلد سررسيد ساانه مورد نياز خود را با مشخصات به شرح ذيل از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.

- كاغذ تحرير كرم 70 گرم خارجي با درج اطاعات اختصاصي در 22/5 فرم و به صورت 2 رنگ.
- طراحي و چاپ اطاعات اختصاصي در 1/5 فرم و به صورت 4 رنگ.

تمامي مؤسسات تبليغاتي و ناشريني كه حداقل سابقه يك بار انتشار سررسيد را داشته باشند  مي توانند از تاريخ نشر اين آگهي به مدت يك هفته در ساعات اداري براي دريافت 
اوراق شرايط شركت در مناقصه و همچنين تحويل پاكت  پيشنهادي به آدرس تهران، خيابان سپهبدقرني، خيابان شهيد برادران شاداب، شماره 9 طبقه اول واحد بازرگاني مراجعه و يا 

براي كسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 7 -88900141 داخلي 151 و 132 تماس حاصل فرمايند.
خ ش: 97/10/5

روابط عمومي شرکت پرسي ايران گازم الف 3511

شهرداري هشتگرد

رسالت از ابهامات ايحه بودجه 98 گزارش مي دهد؛

ايرادات ادامه دار بودجه
صفحه4

 9 کشته و27 مجروح 
در واژگوني اتوبوس 

حامل دانشجويان

10

ابراهيم رزاقي در گفت وگو با رسالت:
دولت خودش را مسئول 

اداره اقتصاد کشور نمي داند

4

به مناسبت رحلت ملكوتي 
آيت اه هاشمي شاهرودي؛
 امروز در سراسرکشور

 عزاي عمومي اعام شد

2

رسالت بررسي مي كند:

 ازدواج؛ آسيب هاي اجتماعي
و قانوني که هرگز اجرايي نشد

پرونده ويژه

صفحه10



»

خادمي:
 نبايد کشور را

  معطل تصميم هاي
 اروپا نگه  داشت

سيا سي چهارشنبه 5 دي 21397
18 ربيع الثاني 1440-26 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9393

نقوي حسيني تشريح کرد:
پيش بيني يک ميليون و ۷۷ هزار شغل در بودجه سال ۹۸

سخنگوي فراکسيون نمايندگان وايي مجلس از پيش بيني يک ميليون و 
۷۷ هزار شغل در بودجه سال ۹۸ خبر داد.به گزارش حوزه مجلس گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، سيدحسين نقوي حسيني در تشريح نشست اخير 
فراکسيون نمايندگان وايي مجلس با حضور محمدباقر نوبخت رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: نوبخت در بخش اول صحبت هاي 
خود اعام کرد که نفت، ماليات و اوراق سرمنبع اصلي درآمدهاي دولت 
است.وي گفت: رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد که در بودجه 
سال آينده بيش از يک و نيم ميليون بشکه نفت صادراتي و هر بشکه ۵۴ 
دار پيش بيني شده است و در حوزه ماليات، که منبع دوم درآمد دولت 
است ۱۱ درصد رشد در نظر گرفتيم که نسبت به سال قبل کل رقم 
بودجه ۴۰۷ هزار ميليارد تومان است.نماينده مردم ورامين و پيشوا در 
مجلس تصريح کرد: نوبخت اعام کرد همسان سازي حقوق بازنشستگان 
هم در ايحه بودجه ديده شده، عدد آموزش وپرورش و آموزش عالي حدود 
۷۵ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده، همچنين بودجه رتبه بندي 

معلمان هم در بودجه ديده شده است.وي گفت: در ادامه نوبخت مطرح 
کرد؛ مطابق قانون پنج درصد اعتبارات دفاعي و نيروهاي مسلح هم 
ديده شده و در حوزه بيمه سامت هم حدود ۲۳هزار ميليارد تومان 
پيش بيني شده است، همچنين بودجه ريزي براساس عملکرد تنظيم شده 
و حدود ۹۷ درصد دستگاه ها به بودجه براساس عملکرد تن داده اند. نقوي 
حسيني ادامه داد: رئيس سازمان برنامه و بودجه اعام کرد ۳۴ درصد 
منابع صندوق در بودجه پيش بيني شده اما در صورت عدم تحقق برخي 
منابع و شرايط خاص از صندوق برداشته مي شود؛ در شرايط تحريمي، 
وضعيت اقتصادي و پرداخت هاي دولت همچنان به طور عادي ادامه دارد 
و خود را براي تحريم ها و مقابله با آن ها آماده کرديم.نماينده مردم ورامين 
و پيشوا در مجلس تصريح کرد: نوبخت ادامه داد در مدت اخير تاش 
شد بودجه هاي جاري باز هم کمتر شود، بودجه امسال دو سقفه است، 
يک سقف ۴۰۷ هزار ميليارد و در يک سقف ديگر ۴۴۷ هزار ميليارد 
پيش بيني شده است.وي اضافه کرد: نوبخت مطرح کرد تخصيص بودجه 

سه ماه به سه ماه پس از گزارش عملکرد دستگاه ها پرداخت مي شود. 
سه منبع هزينه اي دولت شامل هزينه هاي جاري، پروژه هاي عمراني و 
پرداخت اوراق است. همچنين اهداف بودجه عبارتند از کاهش فقر، ايجاد 
اشتغال و رونق و توليد که در هر مورد اعتبارات ازم پيش بيني شده 
است.نقوي حسيني ادامه داد: رئيس سازمان برنامه و بودجه در حوزه 
يارانه ها اعام کرد که همچنان يارانه ها پرداخت خواهد  شد؛ اما جهت 
ساماندهي يارانه بگيران اختيار به استان ها داده شد، در حوزه اشتغال 
نيز براي سال ۹۸، يک ميليون و ۷۷ هزار شغل پيش بيني شده است.

سخنگوي فراکسيون نمايندگان وايي مجلس خاطرنشان کرد: رئيس 
سازمان برنامه و بودجه همچنين عنوان کرد که ارز ازم براي تامين 
۲۵ قلم کااي اساسي پيش بيني شده و مردم از نظر تهيه کااهاي 
اساسي هيچ مشکلي ندارند. همچنين براي حمايت از رونق اقتصادي 
نيز پيش بيني هاي خوبي صورت گرفته و حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان 

نيز براي حوزه فرهنگي پيش بيني شده است.
سرلشکر باقري:

ايران و روسيه بايد با نگاهي 
بلندمدت حوزه هاي همکاري را 

توسعه دهند

عضو کميسيون انرژي مجلس گفت: نبايد کشور را معطل تصميم هاي اروپا نگه  داشت. 
هدايت اه خادمي در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره 
ميزباني کشورها براي کانال ويژه مالي ايران و اروپا اظهار کرد: اروپا بعد از خروج آمريکا 
از برجام ادعا کرد مي خواهد با ايران ارتباط داشته باشد، اما از همان ابتدا مشخص بود که 
اينها ما را معطل نگه مي دارند.وي با تأکيد براينکه اروپا تاکنون در رابطه با وعده هاي خود 
کاري نکرده اند، تصريح کرد: مبادات آنان با آمريکا قابل توجه است و وابستگي محکمي 
دارند براي همين مي خواهند از ما زمان بخرند. نماينده مردم ايذه در مجلس با بيان اينکه 
وضعيت کنوني کشور نتيجه عملکرد بد سال هاي گذشته مسئوان است،  اضافه کرد: اکنون 
هم برخي نگران فروش نفت در شرايط تحريم هستند، اما بايد به آنان گفت که چرا ملت 
ايران بعد از ۱۰۸ سال فعاليت در عرصه نفت بايد نفتش را خام بفروشد؟ وي با تاکيد بر 

اينکه بايد همه ظرفيت هاي خود را براي تبديل نفت به فرآورده هاي نفتي به کاربگيريم و 
نفتمان را به فرآورده با ارزشي تبديل کنيم که قابل تحريم نباشد، گفت: برخي در گذشته 
معتقد بودند اگر بنزين وارد کنيم مي توانيم در کشور شغل ايجاد کنيم و اين سياست 
غلطي بود که در پيش گرفته شد و کشور را ضربه پذير کرد؛ لذا اگر خودمان بنزين توليد 
مي کرديم و در صادرات محصوات تنوع داشتيم امروز درگير تحريم نبوديم. عضو کميسيون 
انرژي مجلس با تأکيد براينکه ما پيش از اين نيز شرايط تحريم هاي سخت را پشت سر 
گذاشتيم، گفت: عبور موفق از تحريم ازمه اش مرداني است که از تمام توان خود براي نظام 
و کشور هزينه کنند.خادمي در خاتمه خاطرنشان کرد: نبايد کشور را معطل تصميم هاي 
اروپا نگه داشت و بايد با مديريت دلسوزانه و جهادي مانند گذشته سدهاي ايجاد شده 

مقابل پيشرفت کشورمان را از مقابل برداريم.

به مناسبت رحلت ملکوتي آيت اه هاشمي شاهرودي؛

 امروز در سراسر کشور
 عزاي عمومي اعام شد

هيئت دولت در پيامي، ضمن تسليت به مناسبت درگذشت 
آيت اه هاشمي شاهرودي، روز چهارشنبه پنجم دي 
اعام کرد.به  را در سراسر کشور عزاي عمومي  ماه 
گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، هيئت دولت 
در پيامي، ضمن تسليت به مناسبت درگذشت رئيس 
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام آيت اه هاشمي 
شاهرودي، روز چهارشنبه پنجم دي ماه را در سراسر 
کشور عزاي عمومي اعام کرد.متن اين پيام بدين شرح 
است: »هيئت دولت جمهوري اسامي ايران، ارتحال 
فقيه عاليقدر، عالم مجاهد حضرت آيت اه سيد محمود 
شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به 
مقام معظم رهبري، مراجع عظام، حوزه هاي علميه و 
ملت شريف و عزيز ايران اسامي و بيت مکرم ايشان 
تسليت مي گويد و به همين مناسبت روز چهارشنبه 
پنجم دي ماه را در سراسر کشور عزاي عمومي اعام 

مي نمايد.«برپايه اين گزارش مراسم تشييع و نماز بر 
پيکر آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي صبح 
امروز به امامت رهبر معظم انقاب اسامي در مصاي 
تهران برگزار مي شود.مراسم تشييع و تدفين در قم نيز 
عصر امروز چهارشنبه از ساعت ۱۴ در محل مسجد امام 
حسن عسکري)ع( به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه 

معصومه)س( برگزار مي شود.
سخنگوي مديريت حوزه هاي علميه قم نيز در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاري رسا از تعطيلي دروس حوزه هاي 
علميه در روز چهارشنبه به مناسب درگذشت آيت اه 
هاشمي شاهرودي خبر داد.اسداه عباسي عضو هيئت 
رئيسه مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگار مهر، گفت: 
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسامي به 
 منظور حضور نمايندگان در مراسم تشييع پيکر آيت اه 
هاشمي شاهرودي تعطيل اعام شد.وي با بيان اينکه 

پيکر  تشييع  مراسم  در  نمايندگان خواستار حضور 
آيت اه هاشمي شاهرودي بودند لذا هيئت رئيسه 
تصميم گرفت جلسه روز چهارشنبه مجلس شوراي 
استيضاح  تاکيد کرد:  اعام کند  تعطيل  را  اسامي 
وزير کشاورزي هفته آينده مورد بررسي قرار خواهد 
گرفت.حجت ااسام والمسلمين عباس رفعتي ضمن 

ابراز تسليت به مناسبت درگذشت مرحوم آيت اه 
سيدمحمود هاشمي شاهرودي از تعطيلي حوزه هاي 
علميه سراسر کشور در روز چهارشنبه ۵ دي ماه خبر 
داد و گفت: فقدان اين عالم مجاهد ثلمه اي بزرگ به 
حوزه هاي علميه، نظام مقدس جمهوري اسامي و 

همه مسلمانان و شيعيان جهان وارد کرد.

خبر
رهبر معظم انقاب:

آيت اه شاهرودي،کارگزاري باوفا 
در مهم ترين تشکيات نظام بود

رهبر معظم انقاب ضمن تسليت درگذشت آيت اه هاشمي شاهرودي فرمودند: 
آيت اه شاهرودي کارگزاري باوفا در مهم ترين تشکيات نظام بود.به گزارش 
گروه سياسي خبرگزاري آنا، رهبر معظم انقاب اسامي در پيامي رحلت 
آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

را تسليت گفتند.متن پيام حضرت آيت اه خامنه اي بدين شرح است:
بسم اه الرحمن الرحيم

انا ه و انا اليه راجعون
با تأسف و اندوه خبر درگذشت فقيه عاليقدر و رئيس مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، آيت اه آقاي حاج سيدمحمود هاشمي شاهرودي رضوان اه 
عليه را دريافت کردم. اين ضايعه اسفبار که پس از حدود يک سال بيماري 
سخت و دردناک واقع شده است مايه تألّم همه کساني است که به مقام 
علمي و خدمات با ارزش ايشان به نظام اسامي و نيز به مجموعه هاي فقهي 
و اصولي و حقوقي حوزه هاي علميه آشنا مي باشند. ايشان استادي بزرگ 
در حوزه علميه قم و کارگزاري باوفا در مهم ترين تشکيات نظام جمهوري 
اسامي، عضو مؤثري در شوراي نگهبان و رئيس موفقي در مجمع تشخيص 
مصلحت بودند و آثار و برکات علمي بسياري از خود بر جاي نهادند. ايشان 
همچنين برادر سه شهيد و از ياران و شاگردان و همراهان شهيد نام آور و 
بزرگوار سيدمحمدباقر صدر بود. اينجانب مصيبت درگذشت اين عالم برجسته 
را به خاندان مکرم، همسر گرامي و فرزندان محترم و همه وابستگان و نيز 
به حوزه علميه قم و شاگردان و همکاران علمي و ارادتمندان ايشان تسليت 
مي گويم و رحمت و مغفرت الهي و علّو درجات ايشان را از خداوند متعال 

مسئلت مي نمايم.
سّيدعلي خامنه اي
۴ دي ۱۳۹۷

رهبر انقاب، درگذشت جمعي از 
دانشجويان را تسليت گفتند

رهبر معظم انقاب اسامي با صدور پيامي درگذشت جمعي از دانشجويان 
دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم و تحقيقات را تسليت گفتند.به گزارش ايسنا 
پيام تسليت حضرت آيت اه خامنه اي رهبر معظم انقاب اسامي در پي 
حادثه مصيبت بار درگذشت دانشجويان دانشگاه آزاد اسامي واحد علوم و 

تحقيقات منتشر شد.متن اين پيام بدين شرح است:
بسمه تعالي

حادثه  مصيبت بار امروز که به درگذشت هشت نفر از دانشجويان عزيز و زخمي 
شدن تعدادي ديگر انجاميد بسيار دردآور و تأسف بار است. اينجانب ضمن ابراز 
همدردي با مصيبت ديدگان و عموم جامعه  دانشگاهي، به همه  بازماندگان اين 
عزيزان تسليت عرض مي کنم و شفاي مجروحان را از خداوند متعال مسئلت 

مي نمايم و از خداوند صبر و اجر براي خانواده هاي داغدار طلب مي کنم. 
سّيدعلي خامنه اي
۹۷/۱۰/۴

کدخدايي: آيت اه هاشمي شاهرودي 
فقيهي نوانديش بود

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: آيت اه هاشمي شاهرودي فقيهي نوانديش 
بود.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، عباسعلي کدخدايي در صفحه 
شخصي خود، نوشت: کمتر کسي است که با مرحوم آيت اه شاهرودي آشنا 
باشد و از نگاه نو او به فقه بي خبر. او عالمي بود متبحر، فقيهي نوانديش و در 
 عين حال پايبند به فقه جعفري و آگاه به مسائل جهان اسام که از نگراني هاي 
خود نسبت به جهان اسام و فقدان وحدت بين مسلمانان گايه مي کرد. 

رحمت خدا بر او باد.

 
»پرورش«؛ الگوي آموزش وپرورش

ادامه از صفحه اول
طبعاً با اوج گيري نهضت اسامي ، » معلم عزيز ما« نيز به عنوان يکي از تأثيرگذارترين 
شخصيت هاي مبارز کشور و اصفهان، نقشي فعال ايفا کرد و با سازماندهي تحصن ها 
و گروه هاي انقابي و نظامي و جامعه معلمان به موازات سخنراني هاي آتشين، 
ضرباتي بر رژيم شاه وارد ساخت. پس از پيروزي انقاب نيز استاد پرورش به 
عنوان يکي از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي از طرف مردم اصفهان انتخاب 

و در دوره اول مجلس به عنوان نايب رئيس اول برگزيده شد.
در دفاع مقدس به عضويت شوراي عالي دفاع انتخاب گرديد و با توجه به سوابق 
آشنايي اش با فرماندهان انقابي نظير شهيد نامجو، شهيد صياد شيرازي، شهيد 
کاهدوز و سرلشکر ابراهيم صفوي، در تقويت روحيه نيروهاي مسلح و حفظ 

وحدت آنان نقشي تأثيرگذار داشت.
باور و ارادت قلبي » معلم عزيز ما« به وايت فقيه، موجب شد که در بزنگاه هاي 
حساس و نقاط عطف سياسي ، نظير غائله بني صدر ، جريان خلق مسلمان، عزل 
قائم مقام رهبري، پذيرش قطعنامه  ۵۹۸ و بعدها در جريان فتنه هاي تير ۷۸ و سال 

۸۸ براي تبيين مسائل و افزايش بصيرت خواص و جامعه وارد صحنه شود.
مردمي بودن،  ساده زيستي، شب زنده داري، ذوق ادبي و شوخ طبعي و در عين حال 
صراحت لهجه و شجاعت در بيان حق، خصوصاً در برابر شخصيت ها و مسئوان 
عالي مرتبه ، از ويژگي هاي برجسته معلم عزيز ما بود. آن بزرگوار در زندگاني 
شخصي هيچ گاه از زل معلمي خارج نشد و از يک خانه اجاره اي در ابتداي زندگي 
 آغاز کرد و در پايان هفتاد و يک سال عمر پربرکت خود در خانه اي دو طبقه 
و ساده همراه با فرزندش زندگي مي کرد و جز حقوق بازنشستگي معلمي، 
سرمايه اي براي خويش نيندوخت و اين درس امروز »پرورش« به شيفتگان 

ثروت و قدرت و هشدار به تمامي دولتمردان است.
و  برگزار شد  اصفهان  پرورش در  استاد  از  در مهرماه ۱۳۹۰ مراسم تجليل 
مرحوم    ، آيت اه جعفرسبحاني    ، مظاهري  آيت اه  شخصيت هايي همچون 
عسکراوادي و ... جلوه هايي از ويژ گي هاي برجسته معلم عزيز ما را توصيف 

کردند و مرحوم آيت اه مهدوي کني گفتند:
تجليل از برادر فاضل و بزرگوارمان استاد سيدعلي اکبرپرورش، تجليل از يک  

نسل فرهنگي،  مبارز و مجاهد است.
اينک سالهاست که جمع زيادي از شاگردان آن معلوم عزيز ، درسراسر کشور 
در سمت هاي مختلف به فعاليت و خدمت به جامعه مشغولند و يکي از ثمرات 
عمر بابرکت ايشان که کمتر مورد توجه قرار گرفته اين واقعيت است که يک 
معلم تا چه اندازه مي تواند در سرنوشت جامعه و کشور خويش، حتي پس از 
پايان حيات مادي اش، نقش آفريني کند  و تأثيرگذار باشد و اين هم درسي است 
براي آموزش وپرورش و جامعه  فرهيخته  کشور که تاش هاي مجاهدانه آنان 
در تربيت کودکان و نوجوانان ،  چه آثار شگفت انگيز و مستمري در پيشرفت 
کشور بر جاي خواهد گذاشت. لذا انتظار مي رود وزارت  آموزش وپرورش براي 
بهره گيري از ميراث فکري، اخاقي و علمي استاد پرورش ، حرکتي برنامه ريزي 
شده را آغاز نمايد و ايشان را به عنوان » معلم تراز« نظام اسامي به جامعه  

مسلمان معرفي نمايد.

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

نوبت دوم 
سازمان  سيما، منظر وفضاي سبز شهري سيرجان در نظر دارد تعدادي مورد اجاره مستقر در شهربازي و ساير پارکهاي سطح 
شهر را ازطريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد به  بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان دعوت 
بعمل مي آيد جهت  خريد اسناد مزايده از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداکثر به مدت ۱۰ روز به 

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

۱- سپرده شرکت در مزايده مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال که مي بايست به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر و يا رسيد پرداختي به 
حساب ۰۱۰5۹۳8۱86۰۰۱ بنام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.

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

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

5- ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
6- آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ ۹۷/۱۰/۱6 مي باشد.

۷- تاريخ بازگشايي پاکات مورخ ۹۷/۱۰/۱8 ساعت 8 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول ۹۷/۹/28
تاريخ انتشار نوبت دوم۹۷/۱۰/5

خ ش ۹۷/۹/28
 مديريت ارتباطات شهرداري
 و شوراي اسامي شهر سيرجان 

با يك ليوان آب هم مي شود، مسواك زد.
روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران
شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان در نظر دارد به استناد قانون برگزاري مناقصات - مصوب ۱۳8۳ مجلس شوراي اسامي و آيين  نامه 
اجرايي بند )ج( از ماده )۱2( قانون از محل اعتبارات طرح هاي عمراني، به منظور اجراي پروژه اي مطابق مشخصات زير از کليه پيمانکاران 

حقوقي واجد شرايط جهت شرکت در ارزيابي کيفي دعوت به عمل مي آورد.
۱- کارفرما: شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان

2-موضوع مناقصه: عمليات ساختماني، تهيه، نصب و راه اندازي تجهيزات الکترومکانيکال سيستم کنترل و ابزار دقيق ايستگاه پمپاژ فاضاب 
D، به همراه خط انتقال فاضاب و لوله گذاري مسيرهاي باقيمانده حوزه D شبکه فاضاب شهر کنارك

۳- دستگاه نظارت: شرکت مهندسين مشاور تهران سحاب
۴- مبلغ برآورد اوليه: حدود ۳۹ ميليارد ريال

5- مدت اجراي کار: ۱5 ماه اجرا + ۳ ماه بهره برداري آزمايشي ايستگاه پمپاژ
6- رشته و پايه پيمانکار: اشخاص حقوقي داراي گواهينامه صاحيت پيمانکاري در رشته آب و رشته تاسيسات و تجهيزات )حداقل پايه 5( 

به صورت توام با مشارکت مدني پيمانکاران رشته هاي مذکور
۷- تاريخ و مهلت تهيه و تحويل استعام ارزيابي کيفي:

مهلت تهيه استعام ارزيابي کيفي پنج روز از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهي مي باشد.
مهلت تحويل استعام ارزيابي کيفي پس از آخرين روز توزيع اسناد چهارده روز مي باشد.

8- نشاني تحويل استعام ارزيابي:
زاهدان - بلوار قلنبر - شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان - دفتر قراردادها - تلفن: ۰5۴-۳۳۴۴52۱۳

آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  آگهي  اول  نوبت  چاپ  از  پس  مي توانند  شرايط  واجد  شرکتهاي   لذا 
 www.setadiran.ir  و با پرداخت مبلغ 5۰۰۰۰ )پنجاه هزار( ريال، استعام ارزيابي کيفي را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد ارزيابي و 
در مواعد زماني مندرج در سامانه، مدارك ازم را مطابق با شرايط مندرج در اسناد تهيه و عاوه بر تحويل پاکت مدارك مربوطه به صورت 

فيزيکي به آدرس فوق، مدارك ازم را به صورت فايلهاي pdf در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/۴
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/5

دفتر قراردادها - شركت آب و فاضاب استان سيستان و بلوچستانخ ش: ۹۷/۱۰/۴

شركت آب و فاضاب 
سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا 
 نوبت اول

الف( فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا در نظر دارد اقام و وسايل مازاد و فرسوده زير را از طريق مزايده شماره 
6 به فروش برساند.

۱- انواع خودرو سبك و سنگين
2- ماشين آات راه سازي شامل بلدوزر، اتوميکسر

۳- انواع جرثقيل )بنز ۹۱۱، ريو، پتي بن(
۴- اقام فرسوده، سررشته داري، مهندسي، مخابراتي

5- قطعات داغي خودرويي و انواع استيك هاي رويي فرسوده
ب( متقاضيان شرکت در مزايده مي توانند به منظور دريافت ليست اقام و برگ شرايط شرکت در مزايده در ساعات اداري مورخه 
۹۷/۱۰/۱2 الي ۹۷/۱۰/۱8 به استثناء ايام تعطيل به نشاني ابتداي جاده دزفول به انديمشك )جنب پل هوايي دانشگاه آزاد اسامي 

واحد دزفول( فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا )دايره فروش( مراجعه نمايند.
ج( تاريخ بازديد اقام مورخه ۹۷/۱۰/۱5 الي ۹۷/۱۰/۱8 مي باشد.

ح( تاريخ برگزاري مزايده مورخه ۹۷/۱۰/۱۹ در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا مي باشد.
د( متقاضيان بايد مبلغ ۱۰% )ده درصد( قيمت پيشنهادي براي ساير اقام را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب مربوطه 

واريز و اصل فيش واريزي را ارائه نمايند.
ذ( فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا در رد يا قبول کليه پيشنهادها مختار خواهد بود.

و( جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن ۰6۱۴2۴2۰۷۳۴-۰6۱۴2۴2۱85۳ تماس حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/6

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجاخ ش: ۹۷/۱۰/5

نوبت دوم

آگهي تغييرات شرکت کشاورزي توليدي خوراك دام و طيور 
آبزيان پارس خراسان شمالي شرکت تعاوني به شماره ثبت 
25۹۴ و شناسه ملي ۱۰86۰۳2۷۴2۹ به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - صورتهاي مالي شرکت شامل سود و زيان، عملکرد 
و ترازنامه و تقسيم سود منتهي به ۱۳۹6/۱2/2۹ تصويب 
شد. - موسسه حسابرسي بخرديار به شماره ثبت 2۰۰58 به 
نمايندگي آقاي محمد قبول به شماره ملي ۰۹۳۱5۰۴5۷۰ به 
عنوان بازرس اصلي ، آقاي محمدنقي نودهي به شماره ملي 
۴5۹۱2۹62۷۱ به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك 
سال مالي انتخاب گرديدند. اداره کل ثبت اسناد و اماك 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات  استان خراسان شمالي 

غيرتجاري بجنورد )۳2۹۳۰2(

آگهي تغييرات شرکت خدماتي سوم شعبان شهرکرد سهامي 
خاص به شماره ثبت ۳6۰۰ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۰۷۰۴2۷ به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ ۱۳۹۷/۰۹/2۱ 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي احمدبراتي بني به کدملي 
۴622۷8۰۴۱۰ ، خانم سعيده براتي بني به کدملي۴6۱۰۰556۰۰ 
و خانم فردوس براتي بني به کدملي ۴62۳۰۷8۰۰۰ به سمت 
اعضاي اصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند. 
آقاي صادق سليمي بني به کد ملي ۴62۳25858۰ و خانم 
به  ترتيب  به  به کدملي۴62۱56۴88۹  بني  براتي  فيروزه 
سمت بازرس اصلي و علي البدل شرکت براي مدت يکسال 
انتخاب گرديدند. روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت چاپ 
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد . اداره کل ثبت اسناد و 
اماك استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري شهرکرد )۳2۹۱۰2(

آگهي تغييرات شرکت خدماتي سوم شعبان شهرکرد سهامي خاص به شماره ثبت ۳6۰۰ و شناسه ملي ۱۰۳۴۰۰۷۰۴2۷ به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ ۱۳۹۷/۰۹/2۱ تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي احمدبراتي بني به کدملي ۴622۷8۰۴۱۰ به سمت 
مديرعامل و عضو هيئت مديره خانم سعيده براتي بني به کدملي۴6۱۰۰556۰۰ به سمت رئيس هيئت مديره خانم فردوس براتي بني 
به کدملي ۴62۳۰۷8۰۰۰ به سمت نائب رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . کليه اوراق و اسناد مالي و تعهد 
آور بانکي از قبيل چك سفته بروات و قراردادها با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره ومهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل 

ثبت اسناد و اماك استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد )۳2۹۱۰۱(

رئيس ستاد کل نيرو هاي مسلح جمهوري اسامي ايران گفت: ايران و روسيه 
بايد با نگاهي بلندمدت حوزه هاي همکاري را توسعه دهند.به گزارش گروه 
سياسي خبرگزاري ميزان، سرلشکر محمد باقري در ديدار ژنرال  اسيپنوف 
معاون رئيس ستاد کل نيرو هاي مسلح روسيه با اشاره به شرايط بسيار حساس 
کنوني منطقه و جهان و ضرورت ايجاد پيوند هاي همگرايي بين نيرو هاي مسلح 
ايران و روسيه عليه تروريسم، گفت: موفقيت نيرو هاي مسلح دو کشور در فرآيند 

مقابله با تروريسم در سوريه و شکست تروريست هاي تکفيري و حاميان آن ها در 
منطقه، بيانگر عزم و ظرفيت هاي ايران و روسيه براي مقابله با تهديدات موجود 
است.وي تاکيد کرد: ظرفيت هاي ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي ايران و روسيه 
ايجاب مي کند نيرو هاي مسلح دو کشور با نگاهي بلندمدت، حوزه هاي همکاري 
فيمابين را تدوين و توسعه دهند و در چارچوب توافقات کميسيون مشترک 

نظامي، آن ها را مديريت و برنامه ريزي کنند.



»

امير خانزادي:
 رزمايش مشترک 
 ايران و روسيه 
برگزار مي شود
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رئيس جمهور بودجه 98 را تسليم مجلس كرد
كرد. مجلس  تسليم  را   98 بودجه   رئيس جمهور 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ااسام حسن روحاني 
صبح روز سه شنبه در صحن علني مجلس به هنگام 
 تقديم ايحه بودجه 98، با اشاره به اتفاقات دي ماه 
سال گذشته اظهار داشت: دي ماه سال گذشته جمهوري 
اسامي با مشکاتي مواجه شد و اواخر دي پارسال 
آمريکايي ها با برداشت غلط، موضع گيري جديدي 
عليه جمهوري اسامي و توافق هسته اي اعام كردند 
و بعد هم در هر مقطعي صحبتي كردند تا به خيال 
خام خود به اهداف خود دست پيدا كنند.وي افزود: 
هدف اصلي آمريکا از توطئه ها، فشارها و تحريم ها 
كه مستقيما متوجه مردم بزرگ ايران، مردم منطقه و 
شركت هاي تجاري و اقتصادي جهان بوده و برخاف 
همه مقررات بين المللي است، به زانو در آوردن نظام 
پرقدرت جمهوري اسامي ايران است.روحاني با بيان 
اينکه آمريکا مانع بزرگ خود را در منطقه ملت بزرگ 
ايران مي بيند، تصريح كرد: هر گاه ما در پيشرفت هاي 
داخلي توانستيم حركت بزرگي به وجود بياوريم آنها 
سد راه شدند و پيش روي ايران قرار گرفتند چون از 
توانمندي ايران هراس دارند.وي با بيان اينکه بي ترديد 
آمريکا به هدف خود نخواهد رسيد و ايران سرافرازتر، 
قدرتمندتر و مردم ايران با استقامت و هوشياري بيشتر 
خواهند ايستاد ادامه داد: بي ترديد تحريم بر زندگي 
مردم و رشد و توسعه كشور تأثير خواهد گذاشت. از 
سال 9۲ با آغاز دولت يازدهم، دولت و مجلس و همه 

مسئوان با هم تصميم گرفتند تا در كنار ملت از تورم 
فزاينده جلوگيري كنند. تورم را متعادل و تک رقمي 
كرده و رشد منفي را به رشد مثبت برسانيم و اشتغال 
را به نقطه مطلوب ارتقاء دهيم،  اما اين اهداف كه با 
همکاري هم به دست آمد، براي دشمنان ما به ويژه 
آمريکا قابل تحمل نبود.وي ادامه داد: ما در سال 9۶ 
يعني پايان دولت يازدهم به تورم تک رقمي دست يافته 
بوديم و رشد ۳/۷درصدي در كشور وجود داشت و ۷9۰ 
هزار اشتغال خالص داشتيم و رشد سرمايه گذاري كشور 
از منهاي ۱۷/۴ به مثبت ۳/۴ رسيده بود يعني همه 
شاخص هاي ما مثبت بود و ما به سمت اهدافمان در 
 انتخاب مسير درست حركت مي كرديم اما آمريکايي ها 

در اين بين توطئه و نقشه شوم خود را براي تحريم 
ملت ايران اجرا كردند.روحاني اظهار داشت: در اوايل 
سال 9۷ با التهاباتي ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار 
كاا و به تبع آن در ساير بازارها مواجه شديم. آنچه 
آمريکا در سال 9۷ مدنظر داشت دو مسئله اصلي 
بود؛ يعني نااميدي ملت ايران نسبت به آينده نظام 
و كشور و دوم، القاي ناكارآمدي نظام تا مردم تصور 
كنند دولت بر اوضاع مسلط نيست و به تعبير برخي 
از سايت ها و افرادي كه متاسفانه گاهي تعبيراتشان 
نادرست و ناپسند است، گفتند دولت، كشور را رها كرده  
و اوضاع از كنترل خارج شده است.رئيس جمهور ادامه 
داد: برخي از افرادي كه كمي اقتصاد خوانده و مي دانند 

از تورم سخن گفتند و برخي از اينکه ايران به زودي 
ونزوئا ديگر خواهد شد در روزنامه ها نوشتند و تاش 
كردند مردم را نااميد و دولت را ناكارآمد معرفي كنند. 
البته بسياري از اينها ممکن است هدف سوء نداشته 
اما به هر حال دوستاني هم كه در زمان سختي سخنان 
دشمن را تکرار مي كنند، متاسفانه براي ملت و نظام 
خطرناک خواهد بود.وي ادامه داد: مسير ما با وجود دولت 
و مجلس قدرتمند و قوه قضائيه بيدار و نيروهاي مسلح 
جان بركف، در كنار هدايت ها و روشنگري هاي مقام 
معظم رهبري، مسيري روشن است و پيروزي در بخش 
اقتصادي، فرهنگي، منطقه اي و بين المللي به خوبي 
روشن است اما چرا به يکباره در ماه هاي ابتدايي سال 
9۷ كشور و اقتصاد ما با التهاب مواجه شد؟ دليل آن 
اين است كه تحريم ها توانست بر بازار ارز هم عما و 
هم از نظر رواني تأثير بگذارد.رئيس جمهور تصريح كرد: 
هيچکس نمي تواند بگويد تحريم بر اقتصاد و زندگي 
مردم تأثير منفي نمي گذارد اما هيچکس هم نمي تواند 
بگويد آمريکا به اهدافش دست خواهد يافت، آمريکا 
حتما شکست خواهد خورد و به اهدافش نخواهد رسيد 
اما در عين حال تحريم مشکاتي را براي زندگي مردم 
به وجود آورده است. ما بايد تاش كنيم تا با همکاري 
مشکات مردم را كاهش دهيم و اين توان را داريم. 
مجلس و دولت و نظام آماده خواهند بود با همکاري 
بيشتر مشکات را كاهش دهند و جلوي التهاب بازار 

را بگيرند و شرايط را مناسب كنند.

فرمانده نيروي دريايي ارتش از برگزاري رزمايش هاي مشترک ميان ايران و روسيه خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، امير دريادار 
حسين خانزادي در حاشيه دومين كميسيون مشترک همکاري هاي نظامي ايران و روسيه 
در جمع خبرنگاران با بيان اينکه توسعه و شتاب همکاري هاي دو نيروي دريايي ايران و 
روسيه طي سال هاي گذشته روند خوبي پيدا كرده است، افزود: در دو حوزه ژئوپليتيک 
درياي خزر و ناوگان جنوب، صحبت ها و گفت وگو ها ميان مقامات نيرو هاي دريايي ايران و 
روسيه انجام شده است.وي افزود: محور گفت وگو ها و مذاكرات امروز، بيشتر بر پايه تعامات 
در دريا، در حوزه هاي عملياتي، فني و آموزشي، تبادل ناوگروه ها و برگزاري رزمايش ها 
اينکه همکاري هاي فني نيرو هاي دريايي  با اشاره به  با دزدي دريايي بود.وي  و مقابله 
ايران و روسيه كه از گذشته وجود داشته است در آينده نيز بيشتر خواهد شد، ادامه داد: 

همانطوري كه بار ها اعام شده درياي خزر درياي صلح و دوستي است و هر پنج كشور 
حاشيه اين دريا متعهد شده اند كه اين شرايط را حفظ كنند.خانزادي با تاكيد بر اينکه 
قطعا نيرو هاي دريايي پيرامون درياي خزر به عنوان نمايندگان دولت ها سعي مي كنند 
طبق آن چيزي كه اخيرا بين دولت هاي پنج كشور توافق شده گام بردارند و مطابق با 
آن عمل كنند گفت: اجاس فرماندهان نيروي دريايي حاشيه خزر نيز به صورت ساانه 
برگزار مي شود و در اين ديدار ها در خصوص چگونگي همکاري ها و تعامل در درياي خزر 
صحبت مي شود.وي با اشاره به دستاورد ها و پيشرفت هاي ايران اسامي در حوزه ساخت 
تجهيزات زيرسطحي گفت: ما تا يک ماه ديگر اولين زيردريايي كاس متوسط خود را به 
ناوگان نيروي دريايي ارتش ملحق مي كنيم. وي همچنين از برگزاري رزمايش هاي مشترک 

ميان ايران و روسيه خبر داد.

دستگيري عناصر شبکه نفوذ در سيستم بانکي و ارزي 
کشور توسط وزارت اطاعات

روابط عمومي وزارت اطاعات با صدور اطاعيه اي از 
دستگيري عناصر شبکه نفوذ در سيستم بانکي و ارزي 
كشور در استان هاي سيستان و بلوچستان، تهران، مازندران، 
قم، كرمان و اصفهان خبر داد.به گزارش ايسنا در اطاعيه 
روابط عمومي وزارت اطاعات آمده است: سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در استان هاي سيستان و بلوچستان، 
اقدامات  در  اصفهان  و  قم، كرمان  مازندران،  تهران، 
هوشمندانه و پيچيده اطاعاتي - عملياتي همزمان و 
هماهنگ ، ۱۷ نفر از عناصر شبکه نفوذ در سيستم بانکي 
و ارزي كشور را دستگير كردند.اين اطاعيه مي افزايد: 
اين شبکه به بهانه انجام واردات كاا، با اسناد غيرواقعي 
و جعلي به ثبت سفارش واردات كاا اقدام مي كردند 
و بدون آن كه قصد واردات كاا داشته باشند، ارزهاي 

دولتي را به مقصد دلخواه خود حواله مي كردند و پس 
از آن، ارزها را به قيمت آزاد فروخته و از مابه التفاوت 
حاصله سودجويي مي كردند.در ادامه اين اطاعيه آمده 
است: در نتيجه اقدامات اداره كل اطاعات سيستان و 
بلوچستان و همکاري ويژه دستگاه قضائي و دادستان 
اين استان 8۷ شركت صوري شناسايي و تعداد زيادي 
اسناد و مهرهاي جعلي مربوط به شركت هاي داخلي 
و خارجي نيز كشف و از خروج ۳۰۰ ميليون يورو ارز 
دولتي، جلوگيري شد. در بخش پاياني اين اطاعيه آمده 
است: وزارت اطاعات به عموم مردم شريف ايران كه به 
هر نحو در شركت هاي صوري تحت عنوان مديرعامل 
يا ساير عناوين، از سوي ديگران مورد سوءاستفاده قرار 
گرفته و به نام آن ها ثبت سفارش انجام شده و تعهدات 

ارزي ايجاد شده است توصيه مي كند موارد را از طريق 
تلفن ۱۱۳ به ادارات كل اطاعات استان خود اطاع 

دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء اقدامات 
مجرمانه جلوگيري شود.

خبر
حجت ااسام والمسلمين سعيدي:

 سران فتنه ۸۸ به نصايح 
آيت اه هاشمي شاهرودي توجه نکردند

رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم كل قوا گفت: سران 
فتنه 88 به نصايح آيت اه هاشمي شاهرودي توجه نکردند.

حجت ااسام والمسلمين علي سعيدي در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، درباره رفتار سياسي 
مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي گفت: شخصيت هاي عالم اسام 
ظرفيت هايشان واقعاً بسيار گسترده و فراگير است و آيت اه هاشمي 
شاهرودي از آن دسته از شخصيت هايي بودند كه مجموعه جامعي 
از ابعاد انقابي در شخصيت ايشان مشاهده مي شد. همچنين در 
نهضت ديني، انقابي و اسامي عراق نقش بسيار مهمي را داشتند 
و همزمان در زمينه انقاب اسامي ايران در كنار امام خميني )ره( 

پيگير حركت انقابي امام راحل بودند.
شخصيت  يک  شاهرودي  هاشمي  آيت اه  اينکه  بيان  با  وي 
بارز علمي محسوب مي شدند كه در اصول و فقه تبحر خاصي 
آيت اه هاشمي شاهرودي  مرحوم  مديريتي  نقش  به  داشتند 
قوه قضائيه  مانند  اشاره كرد و گفت: در عرصه هاي مديريتي 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان 
بسيار ايفاي نقش مفيدي داشتند و انقاب از مديريت ايشان 

بهره هاي بسياري برد.
سعيدي درباره موضع مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي نسبت 
به فتنه 88 نيز گفت: ايشان سعي مي كردند در فتنه 88 مسائل 
به صورت خصوصي حل وفصل شود و با كساني كه مقابل رهبر معظم 
انقاب اسامي ايستاده بودند و قانون اساسي كشور را زير سوال 
مي بردند، سخن بگويند تا فتنه 88 شکل نگيرد و كار به جايي 
نرسد كه ديگر قابل جبران نباشد اما متأسفانه سران فتنه به اين 
دلسوزي ها و وساطت ها توجه نکردند و راهي را در پيش گرفتند 

كه در راستاي هواي نفساني آن ها بود.  

آيت اه مجتهدشبستري:
آيت اه هاشمي  شاهرودي 

اعتدال گراي واقعي بود
عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز گفت: آيت اه هاشمي  شاهرودي 

اعتدال گراي واقعي بود. 
آيت اه محسن مجتهدشبستري در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، گفت: مرحوم آيت اه هاشمي 
شاهرودي يکي از شخصيت هاي برجسته علمي و سياسي در كشور 
به  حساب مي آمدند و فقدان ايشان در جهان اسام قابل جبران 
نيست.وي رفتار سياسي مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي را در 
خط رهبري و انقاب توصيف كرد و گفت: ايشان از ابتداي انقاب 
در خط امام خميني )ره( حركت مي كردند و بعد از ارتحال امام 
)ره( در كنار رهبر معظم انقاب اسامي ايستادند و ارادت خاصي به 
رهبر انقاب داشتند. اعتماد رهبر انقاب به ايشان هم به حدي بود 
كه رياست قوه قضائيه را به او سپردند و مديريت و خدمات خوبي 

در دوره رياستشان بر دستگاه قضائي عرضه كردند.
هاشمي  آيت اه  مرحوم  سياسي  مواضع  درباره  مجتهدشبستري 
شاهرودي گفت: در زمان فتنه 88 ايشان مخالف فتنه گران بودند 
و با كساني كه براندازي نظام را در دستور كار داشتند مقابله كردند 

و مواضع وايي در فتنه 88  گرفتند.
عضو مجلس خبرگان رهبري افزود: مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي 
مواضع سياسي متعادلي داشتند و اعتدال گراي واقعي بودند نه اينکه 
اسمي معتدل باشند و همچنين پايبند به اصول و ارزش ها بودند.

خبر
آيت اه جنتي:

 منافع شخصي نتوانست  
آيت اه شاهرودي را از مسير انقاب دور کند

رئيس مجلس خبرگان رهبري گفت: منافع شخصي نتوانست  آيت اه شاهرودي 
را از مسير انقاب دور كند.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، آيت اه احمد 
جنتي در پي ارتحال آيت اه هاشمي شاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان پيام تسليتي صادر كرد. در پيام دبير شوراي 
نگهبان آمده است: با كمال تأسف و تأثر مطلع شديم عالم مجاهد و پارسا حضرت 
آيت اه هاشمي شاهرودي رضوان اه تعالي عليه به لقاءاه پيوست. اين عالم 
بزرگوار از چهره هاي اثرگذار و ياران صميمي نظام جمهوري اسامي بود و در همه 
عرصه هاي خدمت به مردم، صادقانه ايفاي نقش كرد. از عضويت در شوراي نگهبان 
رياست قوه قضائيه، عضويت در مجلس خبرگان رهبري، رياست هيئت عالي حل 
اختاف و تنظيم روابط قواي سه گانه تا رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام از 
جمله مسئوليت هاي خطير اين عالم مبارز و انقابي بود كه در همه اين عرصه ها 
هرگز منافع شخصي و جناحي نتوانست ايشان را از مسير انقاب، نظام و رهبري 
دور كند.رئيس مجلس خبرگان رهبري در پيام خود مي افزايد: فقدان اين عالم 
فاضل و سکان اطمينان بخش دوستداران انقاب، موجب تأثر و تألم جبران ناپذيري 
است، چرا كه به يقين مي توان گفت آيت اه هاشمي شاهرودي در هر جايگاهي 

كه قرار گرفت، به حد اعلي موجب سکون و آرامش بود.

آيت اه حسيني  بوشهري:
آيت اه شاهرودي در بزنگاه هاي 
تاريخي، مدافع وايت و انقاب بود

قائم  مقام جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: آيت اه شاهرودي در بزنگاه هاي 
در  بوشهري  آيت اه سيد هاشم حسيني  بود.  انقاب  و  مدافع وايت  تاريخي 
گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، با اشاره به رحلت 
آيت اه هاشمي شاهرودي اظهار كرد: مرحوم شاهرودي از چهره هاي شناخته 
شده در حوزه علميه قم و نجف بودند و ساليان زيادي را از محضر حضرت  امام 
خميني)ره(، آيت اه خوئي و مرحوم شهيد آيت اه سيد محمد صدر بهره علمي 
بردند.وي افزود: آيت اه شاهرودي از چهره هاي مبارز عليه نظام بعثي عراق بود و 
در اين مسير شکنجه هاي زيادي ديده و سه برادرشان به شهادت رسيدند.قائم مقام 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم با بيان اينکه مرحوم شاهرودي منشأ تاش هاي 
زيادي براي نظام جمهوري اسامي بودند، اضافه كرد: آيت اه شاهرودي در مجلس 
خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان قانون اساسي 
خدمات زيادي را انجام دادند.حسيني   بوشهري با تأكيد بر اينکه وي داراي ذوق 
سرشاري بود و آثار متعددي در حوزه به جاي گذاشت، بيان كرد: در رابطه با 
مسائل انقاب و دفاع از جمهوري اسامي همواره پشتيبان وايت بودند و مانند 

يک سرباز جانفشاني زيادي در بزنگاه هاي زمان انجام داد.

آگهي مناقصه عمومي 
) فراخوان ارزيابي كيفي(

بصورت دو مرحله اي
)97/24 (

شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شركت دولتي( در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه اجراي خط انتقال آب با لوله پلي اتيلن به قطر 
110 ميليمتر با فشار كاري 16 و 10اتمسفر به طول 4000 متر )خريد لوله 1000 متر و اجرا 4000 متر(، تهيه و نصب شيرآات و احداث حوضچه هاي 
مرتبط در روستاهاي مهاباد و فرح آباد از توابع شهرستان فيروزكوه از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي،  تملك دارايي هاي سرمايه اي و اسناد 

خزانه اسامي از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( با توجه به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز: 5 رشته آب مي باشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صاحيت ايمني )HSE( از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

الزامي مي باشد.
برآورد پايه: 3/250/005/894 ريال مي باشد.

لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/11 جهت دريافت اسناد از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكي دولت به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند.

مهلت بررسي، تكميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/25 براساس شرايط مندرج در اسناد، صرفا 
از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد.

در صورت كسب امتياز ارزيابي كيفي )حداقل امتياز 60(، توسط كميته فني بازرگاني از تاييدشدگان جهت ارزيابي فني و مالي توسط سامانه 
دعوت به عمل مي آيد.

ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/3
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/5

خ ت: 97/10/3

نوبت دوم

كميسيون معامات
شركت آب و فاضاب روستايي 
استان تهران 

اخطار به صاحبان كاا يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع در كانتينر و كااهاي موجود در منطقه ويژه بندر امام خميني)ره(
با توجه به اتمام مهلت توقف كااهاي مشروحه ذيل، موجود در اماكن بندري )ترمينال كانتينري(، چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشاراين آگهي جهت ترخيص و خروج كااي خود از منطقه ويژه اقتصادي 

بندر امام خميني)ره( اقدام ننمايند، منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و فروش از طريق دادگستري اقدام خواهد نمود.

آگهي تجديد مزايده 
)نوبت اول(

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر در نظر دارد تعداد 5 دستگاه اتوبوس شهاب خود را براساس بند سه اولين صورتجلسه شوراي 
سازمان به شماره 2 مورخ 96/04/31 و بند 6 پانزدهمين صورتجلسه شوراي اسامي شهر ايرانشهر به شماره 501/5/1012 مورخ 96/11/10 به بخش 
خصوصي )حقيقي( واجد شرايط به صورت مزايده واگذار نمايد. داوطلبان مي توانند حداكثر تا 10 روز پس از نشر آگهي نوبت دوم و ارائه اعاميه 
واريزي به مبلغ 500/000 ريال به حساب 0107354549001 نزد بانك ملي شعبه مركزي ايرانشهر به نام سازمان اتوبوسراني ايرانشهر و نسبت به 

دريافت اسناد مزايده اقدام نمايند.
- سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي باشد.

- هزينه نشر آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برندگان اول، دوم و سوم سپرده آنها به نفع سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر به ترتيب 

ضبط خواهد شد.
- به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر فراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- در شرايط پيشنهاد قيمت يكسان اولويت واگذاري با افراد ذيل خواهد بود:
الف- خانواده معظم شهدا - جانبازان - آزادگان و ايثارگراني كه داراي معرفينامه كتبي باشند.

ب- در واگذاري به اشخاص حقيقي اولويت با رانندگان خواهد بود.
ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.

جهت كسب اطاعات بيشتر به آدرس: ايرانشهر - خيابان طالقاني روبروي كانتري 11 مراجعه و يا با شماره تلفن 05437226919 تماس حاصل 
نماييد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/12

خ ش: 97/10/5

آگهي شركت در مناقصه عمومي نوبت اول )يك مرحله اي( نوبت دوم
اجراي فاز سوم پارك رسالت )فهرست بها 97(

شهرداري اليگودرز در نظر دارد به استناد موافقتنامه شرح عمليات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به شماره 48504 مورخ 97/5/2 سازمان مديريت برنامه و بودجه استان لرستان پروژه مشروحه 
ذيل را به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.

مشخصات پروژه:

شرايط مناقصه:
1- متقاضيان مي توانند همه روزه در وقت اداري از تاريخ نشر آگهي تا تاريخ 97/10/12 جهت خريد اسناد )نوبت دوم( از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت اقدام نمايند.

2- شركت كنندگان در مناقصه، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكات جداگانه، اك و مهرشده شامل تضمين شركت در مناقصه را در پاكت )الف(  و گواهي تاييد صاحيت معتبر و اساسنامه و 
رزومه كاري و قراردادهاي عمراني مرتبط با موضوع مناقصه گواهي ثبت سامانه ساجار و گواهي ESH )صاحيت ايمني پيمانكاري( و ليست نيروهاي فني و ليست تجهيزات و ماشين آات مرتبط همراه با اسناد 

مالكيت در پاكت را در )پاكت ب( و پيشنهاد قيمت را در )پاكت ج( قرار دهند و در وقت قانوني ثبت سامانه تداركات الكترونيك دولت نمايند. درج شماره تلفن در اسناد الزامي مي باشد.
3- محل اعتبار اين پروژه ها از محل منابع عمومي 123ل1502001سال 1397 )در صورت تخصيص پرداخت از محل اوراق و يا وجه نقد( شهرداري پيش بيني شده است.

4- شركت كنندگان در موضوع بند 2 مي بايست مجوزات ازم جهت حفر چاه و ساير امور مربوط به موضوع مناقصه از امور آب را داشته باشند و ضميمه اسناد خود بارگذاري نمايند و در صورت دارا بودن 
رتبه 5 آب مي بايست مجوز طراحي و آبياري تحت فشار را داشته باشد.
5- تضمين حسن انجام كار به ميزان 10% از مبلغ كل قرارداد مي باشد.

6- متقاضيان مي بايست مبالغ تضمين شركت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكي، واريز و تهيه و آن را در در پاكت الف در سامانه تداركات بارگذاري نمايند.
7- مهلت نهايي قبول پيشنهادات از تاريخ درج آگهي تا پايان مهلت مقرر مطابق مواعد تعيين شده در سامانه تداركات الكترونيك دولت مي باشد.

8- به پيشنهادات مخدوش و مبهم و داراي شرايط و ناقص و پيشنهادهاي فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش و فاقد رسيد خريد اسناد و سپرده هاي شركت در مناقصه كمتر از ميزان مقرر و چك شخصي و 
نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9- شهرداري در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات بدون آن كه محتاج به ذكر دليل باشد مختار است.
10- كليه كسورات قانوني به عهده پيمانكار مي باشد.

11- برنده مناقصه مي بايست 10% از مبلغ كل قرارداد را به عنوان تضمين انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به حساب اعامي شهرداري واريز نمايد.
12- برنده مناقصه مي بايست پس از اعام برنده شدن در سامانه تداركات در مهلت مقرر در سامانه نسبت به پذيرش برنده بودن اقدام و پس از آن ظرف مدت 48ساعت جهت ارائه تضمين انجام تعهدات و 
تنظيم قرارداد و انجام ساير مراحل به امور قراردادها مراجعه نمايد. در غير اين صورت سپرده آن به نفع شهرداري ضبط و با نفر دوم قرارداد منعقد مي گردد. در صورت عدم انعقاد قرارداد نفر دوم سپرده 

آن نيز به نفع شهرداري ضبط مي گردد. همين شرايط براي نفر سوم نيز اعمال خواهد شد.
13- مبلغ خريد اسناد مي بايست به حساب شماره 15790096/01 شهرداري نزد بانك ملت واريز گردد و اسناد از طريق سامانه تداركات خريداري  گردد.

14- شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد دقيقا به منزله قبول شرايط و تكاليف شهرداري مي باشد.
15- اين آگهي از طريق سايت شهرداري اليگودرز به آدرس www.aligoudarzcity.ir  و سامانه تداركات الكترونيك دولت قابل دسترسي مي باشد.

16- كليه متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند در تاريخ هاي مندرج در اين آگهي و سامانه تداركات جهت اطاعات بيشتر به نشاني استان لرستان - شهرستان اليگودرز - امور قراردادها مراجعه و يا با 
شماره 43325692-066 داخلي 220 تماس حاصل نمايند.

خ ش: 97/10/5 تاريخ انتشار: 97/10/5 

شماره قبض انبارنام كشتيBL/Nنام صاحب كاارديف
26454رونيكاBC820430ارج ترابر نوين1
26451چيفVASVTZBKM000151فواد خوزستان2
26445چيفBLTCCUJEA000242/JEABKM00470هفت دريا3
26446چيفBRE001058عظيم ترابر4
26448چيفCHE100478BIKارج ترابر نوين5
26447چيفBSSCCUNM1805224بانك پارسيان6
26459اليناEPIRCHNSHN254155پيشرو ناوگان سيراف7
26460اليناJEABKM00471هفت دريا8
26461يارانECL1052ETPG0119Aارغوان تجارت پاينده9
26462/26463يارانECL1052ETPG0119B/ECL1052ETPG0119Cتوسعه تجارت سنيار10
26465/26466يارانECL1054EANT0699/ECL1054EASC0355بانك تجارت11
26481يارانECL1054ETPG0152Sفواد خوزستان12
26482يارانHDM1174SKORD9140بانك سپه13
26483يارانHDM1180SCOQ1533پيچ گستر اروند14
26486يارانHDM1180SCOT7277مهندسي و توسعه نفت15
26489يارانIIX1112WIND3386پيشرو ناوگان سيراف16
26490يارانSCP1165WNSN0161حمل و نقل آراز رود اين17
26492يارانSCP1167WNSN356يعقوب ميرزايي18
26704يارانSCP1165WNSN0182بازرگاني ايمن كااي ناصحي19
26714-26713-26706يارانHDM1180SCOT7219-1-HDM1180SCOT7219-2-HDM1180SCOT7219-3تعاوني نگين شمس مشهد20
26709-26708-26707يارانHDM1180SCOT7219-10-HDM1180SCOT7219-11-HDM1180SCOT7219-12تعاوني نگين شمس مشهد21
26712-26711-26710يارانHDM1180SCOT7219-13-HDM1180SCOT7219-14-HDM1180SCOT7219-15تعاوني نگين شمس مشهد22
26717-26716-26715يارانHDM1180SCOT7219-4-HDM1180SCOT7219-5-HDM1180SCOT7219-6تعاوني نگين شمس مشهد23
26720-26719-26718يارانHDM1180SCOT7219-7-HDM1180SCOT7219-8-HDM1180SCOT7219-9تعاوني نگين شمس مشهد24
26495/26496باسل اس JEABKM00473/JEABKM04733هفت دريا25
26500الوانHDM1178SATS0849پاايش گاز بيدبلند26
26510-26509-26508الوانXPG1254GLS4109-XPG1260GLS4137-XPG1260GLS4144خدمات بندر جنوب27
26506الوانHDM1178SESLS9009پيشرو ناوگان سيراف28
26513/26517نيناCCUBIK1900019/VTZJEA236فواد خوزستان29
26514نيناGOSSJEABKM04879بانك سپه30
26511نيناBLTCCUJEA00261هفت دريا31

خ ش: 97/10/5 تاريخ انتشار: 97/10/5 

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري ايرانشهر

رتبه مورد نيازمبلغ خريد اسناد - ريالميزان سپرده - ريالمبلغ اوليه - ريالپروژهرديف
اجراي فاز سوم پارك رسالت از محل تملك 1

دارايي هاي سرمايه  اي
5 ابنيه6/001/056/191300/052/8101/900/000
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 وزير راه و شهر سازي:
اَبَرپروژه ريلي ايران 

 

 هفته اول اسفند 
افتتاح مي شود

اقتصادي چهارشنبه 5 دي 41397
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وزير راه و شهر سازي تکميل خطوط ريلي ترانزيتي، اتصال ريل به کانون هاي توليد 
بار و احداث خطوط دوم را از عوامل تأثيرگذار براي تحقق هدف گذاري حمل ساانه 
۱۰۰ميليون تن بار در افق ۱۴۰۰ اعام کرد و گفت: تا پايان امسال ۵۰ميليون تن بار از 
طريق ريل جابه جا مي شود.به گزارش تسنيم ،محمد اسامي  با اشاره به اهميت راه آهن 
قزوين - رشت و نقش ترانزيتي آن در کريدور شمال - جنوب اظهار کرد: اين پروژه 
از پيشرفت خوبي برخوردار است و اميدواريم مراحل تکميلي طبق زمان بندي به انجام 
برسد و در پايان دهه اول اسفندماه اين خط  آهن آماده افتتاح شده و به بهره برداري 
برسد.وي افزود: نکته حائز اهميت در اقتصاد کشور و استان هاي واقع در اين مسير 
ريلي، عاوه بر تسهيل تردد هموطنان و فراهم کردن آسايش و راحتي در طول سفر، 
موضوع ترانزيت کاا و دسترسي به حوزه قفقاز و ماوراي آن به عنوان يکي از اولويت هاي 

وزارت راه و شهرسازي و دولت است.وي يادآور شد: ساخت ادامه مسير ريلي قزوين ــ 
رشت تا آستارا در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار دارد و طي بازديد وضعيت 
فعلي پروژه احداث راه آهن رشت ــ آستارا مورد بررسي قرار خواهد گرفت تا سرانجام 
شاهد برگزاري مناقصه و شروع عمليات اجرايي اين پروژه ريلي توسط پيمانکار در سال 
آينده باشيم.اسامي افزود: مادامي که رشت به آستارا متصل نشده حمل  ونقل جاده اي 
وظيفه تکميل فرايند حمل بار در کريدور شمال - جنوب در اين قطعه را دارد.وزير 
راه و شهرسازي همچنين از تکميل و بهره برداري خط دوم راه آهن کرج ــ قزوين در 
اوايل سال آينده خبر داد و گفت:  با اين اقدامات ظرفيت جابه جايي مسافر حومه اي و 
بار ترانزيتي استان هاي واقع در اين مسير با هدف ارتقاي ايمني و روان سازي ترافيک 

عبوري محور قزوين ــ کرج ــ تهران از جاده به روي ريل منتقل مي شود. 

تقدير رئيس کميسيون اقتصادي از بانک سپه:
 جامعه بايد از نقش آفريني بانک سپه در عرصه 

کان اقتصادي مطلع شود
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با اشاره به پيشگام بودن بانک سپه در عرصه بانکداري 
کشور گفت: بانک سپه در عرصه کان اقتصادي کارهاي بزرگي انجام داده است که همه بايد از آن 
مطلع شوند.دکتر پور ابراهيمي در ديدار اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسامي با مديرعامل 
و اعضاي هيئت مديره بانک سپه اظهار داشت: يکي از عظيم ترين پروژه هاي آب رساني در کشور که 
نجات بخش چند استان است با سهم مشارکت عمده بانک سپه انجام پذيرفته و شايسته است اين 
اقدامات براي مردم اطاع رساني شود.وي افزود: در اين جلسه اکثر نمايندگان مجلس از اقدامات بانک 
سپه قدرداني کردند و ما آمادگي داريم براي کمک به نظام بانکي و بانک سپه از ديدگاه ها و پيشنهادهاي 
سازنده مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانک سپه استفاده کنيم.در ادامه اين جلسه، اعضاي کميسيون 
اقتصادي مجلس سؤاات و ديدگاه هاي خود را درباره موضوع هاي ارزي، شرايط تحريم اقتصادي کشور، 
بررسي مشکات نظام بانکي، جايگاه شبکه بانکي در نظام سياست گذاري کشور، وضعيت بانک سپه 
در وصول مطالبات و فروش اموال مازاد و پرداخت تسهيات ازدواج و برداشت از صندوق توسعه ملي 
با مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بانک مطرح کردند.بر اساس اين گزارش، پس از طرح سؤاات و 
ديدگاه هاي نمايندگان محترم کميسيون اقتصادي مجلس، اعضاي هيئت مديره بانک، پرتوافکنان، عضو 
هيئت مديره در حوزه اعتباري، هيئت داووديان، عضو هيئت مديره در حوزه وصول مطالبات، کاظم نژاد، 
عضو هيئت مديره در حوزه پشتيباني، خدمات و فروش اموال مازاد و دکتر حسيني، عضو هيئت مديره 
در حوزه IT و مدل هاي کسب وکار بانکي به سؤاات نمايندگان پاسخ دادند و در مورد آخرين اقدامات 

انجام شده در بانک به بيان گزارش ها و پيشنهادها پرداختند.

ارتقاء امکانات سامانه همراه بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد در راستاي گسترش خدمات بانکداري الکترونيک، امکانات سامانه همراه بانک را ارتقاء داد.
به گزارش روابط عمومي بانک پاسارگاد، مشتريان بانک پاسارگاد از طريق سامانه همراه بانک  )موبايل بانک( 
مي توانند از خدمات متنوعي در بخش هاي سپرده، تسهيات و کارت بهره مند شوند. اين سامانه ضمن 
آنکه امکان پشتيباني از ساعت هوشمند سيستم عامل )Android Wear( و امکان ورود با اثر انگشت 
را دارد، از طريق تشخيص چهره در گوشي هاي آيفون نيز قابل دسترسي است.بر اساس اين خبر، در اين 
سامانه در بخش سپرده خدمات مشاهده فهرست و جزئيات سپرده  ها، مشاهده صورت حساب سپرده ها 
به همراه نمودار گردش سپرده، امکان يادداشت گذاري بر روي گردش سپرده، انتقال وجه داخلي و 
بين بانکي )پايا و ساتنا(، انتقال وجه مستمر )دوره اي( داخل بانکي و بين بانکي و پرداخت قبض با 
سپرده ارائه مي شوند. همچنين خدماتي مانند مشاهده فهرست و جزئيات تسهيات، مشاهده ريز اقساط 
تسهيات و پرداخت قسط در بخش تسهيات قابل دريافت هستند. دريافت موجودي کارت )کارت هاي 
بانک پاسارگاد(، دريافت ده گردش آخر کارت، پرداخت قبض همراه اول از طريق شماره موبايل، انتقال 
وجه کارت به کارت )شتابي(، انتقال وجه کارت به سپرده )سپرده هاي بانک پاسارگاد(، پرداخت قبض 
)با امکان اسکن بارکد(، خريد شارژ تلفن همراه )همراه اول، ايرانسل، رايتل و تاليا(، تغيير رمز اينترنتي 
)رمز دوم( کارت )کارت هاي بانک پاسارگاد( و مسدود کردن کارت از ديگر خدمات اين سامانه هستند.
مشتريان گرامي با بهره مندي از اين سامانه مي توانند از خدماتي مانند پرداخت اقساط ديگران،  نمايش 
آخرين ورودهاي کاربر،  صندوق پيام،  افزودن يادآور چک،  غيرفعال سازي رمز دوم کارت،  فعال سازي و 
غيرفعال سازي رمز يک بار مصرف کارت )رمز پويا(، دريافت رمز يک بار مصرف کارت )خدمات کارت( و 
نمايش قوانين انتقال وجه بين بانکي و نمايش نام بيمه شونده )پرداخت قبض بيمه( نيز استفاده کنند.
مشتريان با نصب نرم افزار سامانه همراه بانک پاسارگاد در تلفن هاي همراه خود و دريافت رمز ورود از يکي 

از شعبه هاي بانک پاسارگاد در سراسر کشور قادر خواهند بود از اين خدمات بهره مند شوند. 

 تسليت مديرعامل بانک پارسيان در پي  درگذشت
 آيت اه هاشمي شاهرودي

رئيس شوراي عالي کانون بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي و مديرعامل بانک پارسيان در 
پيامي درگذشت آيت اه شاهرودي را تسليت گفت.به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان، در پيام 
دکتر کوروش پرويزيان آمده است: درگذشت دانشمند مجاهد، فقيه متفکر و معلم عدالت و اخاق 
حضرت آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي )رحمت اله عليه( موجب تأثر و تألم خاطر مديران، 
کارکنان و خدمتگزاران نظام بانکي کشور گرديد.کانون بانکها و موسسات اعتباري خصوصي، ضايعه 
جانگداز فقدان رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و يار ديرين مقام معظم رهبري را به 
رهبر معظم انقاب، دولت محترم جمهوري اسامي ايران و مردم قدرشناس ايران اسامي تسليت 

عرض نموده و رحمت واسعه الهي براي آن مرحوم مسئلت مي نمايد.

گزارش

خبر

رسالت از ابهامات ايحه بودجه 98 گزارش مي دهد؛
ايرادات ادامه دار بودجه 

روز گذشته بودجه پيشنهادي دولت براي سال ۹۸ تقديم مجلس شد. گرچه 
اين بودجه قطعي نيست، اما حاوي نوع نگاه دولت و مسئوان به اولويت هاي 
کشور است. طبق آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسامي، بررسي ايحه 

بودجه سنواتي و تصويب نهايي آن ۴۵ روز زمان خواهد برد.
اشكاات کهنه اي که تكرار مي شود 

از روز گذشته، کارشناسان حوزه هاي مختلف به نقد ايحه بودجه ۹۸ 
پرداختند. از جمله اشکاات اساسي اين ايحه، وارد کردن احکام به بودجه 
است. برخي اجزاي بودجه پيشنهادي براي سال ۹۸، نه از جنس بودجه و 
عدد و رقم که از جنس قانون است. به اين معني که احکامي که پيش از 
اين به صورت قانون در نيامده اند، وارد بودجه ساانه مي شوند و در واقع 
تکليفي به عنوان قانون به دستگاه هاي اجرايي تحميل شده و بودجه اش 
تصويب مي شود که پيش از اين در هيچ کجا مورد بررسي کارشناسي 
و تجزيه و تحليل قرار نگرفته است. از سوي ديگر، عمر احکام و قوانين 
گنجانده شده در ايحه بودجه در صورت تصويب يک ساله خواهد بود و 
براي سال ۹۹، احکام جديدي تعيين خواهد شد و اين يعني با نظام بودجه 
ريزي فعلي تعداد بسيار زيادي قانون يک ساله در کشور اجرا مي شود که 

به شدت نگران کننده است.
 از سوي ديگر، بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند بودجه ۹۸ با 
سياست هاي برنامه پنج ساله مغايرت دارد و در واقع اين ايحه، جزئي از پازل 
پنج ساله مديريت کشور نيست. عاوه بر اين، محل تامين برخي از احکام 

عما مشخص نشده و ابهامات جدي در ايحه بودجه وجود دارد.
 کاهش سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي

ملي،  توسعه  تاسيس صندوق  اول  قانون در سال  مثال، طبق  عنوان  به   
بايد ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به حساب اين صندوق واريز 
مي شد. اين عدد ساانه ۳ درصد افزايش پيدا مي کرد که تکليف دولت براي 
سال ۹۸ به ۳۶ درصد مي رسيد. در سال ۹۷ هم سهم صندوق توسعه ملي 
از درآمدهاي نفتي ۳۴ درصد بود، اما در ايحه بودجه ۹۸ اين سهم  با ۱۴ 
درصد کاهش به ۲۰ درصد رسيده و اين تخلف از قانون است. همچنين، 
قانون براي محل هزينه منابع ناشي از واگذاري شرکت هاي دولتي تکاليفي 

تعيين کرده که با الزامات واگذاري در ايحه ۹۸ مغاير است. 
ابهام در بودجه شرکت هاي دولتي  

بيش از دو سوم بودجه کل کشور، بودجه شرکت هاي دولتي است و 
 متاسفانه تفصيل و تشريح درآمدها و هزينه هاي بودجه اي اين شرکت ها 
در ايحه وجود ندارد. به اين ترتيب که بخش اعظم بودجه به صورت 
کلي و تجمعي نوشته شده و به جزئيات اينکه کدام شرکت دولتي چقدر 
درآمد دارد، از چه محل هايي درآمد دارد و در چه اموري و چقدر مجاز 

است هزينه کند، اصا پرداخته نشده است.
اين مسئله دو اشکال کلي ايجاد مي کند اول آن که نمايندگان مردم 
در مجلس نمي توانند جهت دهي کنند که به کدام شرکت دولتي 
بودجه بيشتر و کدام شرکت، بودجه کمتر تعلق بگيرد و اين بودجه در 
کدام موارد هزينه شود و دوم اينکه امکان نظارت از نمايندگان مجلس 

عما سلب مي شود.
شرکت هايي که در بودجه ذکر نمي شوند

از اساس در ايحه  از سوي ديگر بودجه برخي شرکت هاي دولتي 
بودجه ذکر نشده است که اين خاف قانون اساسي است. در سال 
گذشته شوراي نگهبان به مطرح نشدن بودجه مناطق آزاد در ايحه 
بودجه ايراد وارد کرده بود که در بودجه ۹۸ فقط اين مورد برطرف 
شده و همچنان شرکت هاي دولتي ديگري وجود دارند که اصا در 
بودجه نامي از آنها نيست، وضعيتي که امکان فرار از نظارت و تبعات 

آن را عمًا فراهم مي کند.

رئيس کل بانک مرکزي:
 اضافه برداشت بانک ها،کاهش يافت

براي مديريت  ها  بانک  بانک مرکزي گفت: همراهي  رئيس کل 
اضافه  تا  شده  سبب  مرکزي  بانک  منابع  از  آنها  برداشت  اضافه 
برداشت ها نسبت به ماه پيش کاهش يابد.به گزارش  ايرنا از بانک 
مرکزي،عبدالناصر همتي در جلسه دوره اي با مديران عامل بانک 
ها، يکي از برنامه هاي اين بانک را مديريت اضافه برداشت بانک ها 

از منابع بانک مرکزي عنوان کرد.
رئيس شوراي پول و اعتبار تدابير بانک مرکزي براي اصاح نظام سود 
بانکي براي تامين منافع سپرده گذاران بانک ها و نيز حفظ قوام ساختار 
مالي بانک ها را تشريح و توجه نظام بانکي در رعايت سياست هاي 
پولي بانک مرکزي را ستود و بر نظارت، بيشتر مديران نظام بانکي 
براي رعايت مقررات تاکيد کرد.رئيس  کل بانک مرکزي در ادامه، 
به سفر اخير رئيس جمهوري به ترکيه اشاره کرد و گفت: در اين 
سفر ترکيه آمادگي کامل خود را براي همکاري گسترده اعام کرد.
وي افزود: اهدافي براي گسترش تجارت بين دو کشور تعيين شده 
است؛ با توجه به منابع خوبي که در ترکيه داريم، فرصت مناسبي 

براي رونق تجارت دو کشور فراهم مي شود.
همتي گفت: براساس گزارشي که تهيه شده، بخشي از توافق در 
حال آغاز مراحل اجرايي است.رئيس کل بانک مرکزي درخصوص 
تامين کااها و نيازهاي اساسي گفت: به شکل مناسبي مبادات از 
طريق چين و هند و ساير مبادي انجام مي شود و به تدريج گسترش 
مي يابد.وي به اقتضائات فصلي پايان سال ميادي و تسويه هاي 
شرکت هاي تجاري از تصميم هاي اخير بانک براي تامين منابع 
ازم براي حمايت از صرافي ها در تامين نيازهاي مرتبط با پايان 
سال اشاره کرد که مي تواند آثار فصلي مرتبط با اين مقطع از سال 

را پوشش دهد.
به گزارش ايرنا، هشتم مهرماه رئيس کل بانک مرکزي در بخشنامه 
اي بانک ها را ملزم به تسويه مانده اضافه برداشت از حساب جاري 

نزد اين بانک کرد.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران:
 شکايت هاي خودرويي سه برابر شد

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت:تعداد 
شکايت هاي خودرويي مردم در سراسر کشور سال ۹۶ دو هزار و 
۶۷ مورد بود اما در ۹ ماه گذشته امسال با رشد سه برابري تا اين 

مقطع از سال به ۶ هزار و ۳۶۶ مورد رسيده است.
بيان  با  ايرنا  با خبرنگار  اختصاصي  يداه صادقي در گفت وگوي 
اينکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مرجع دريافت 
در کل کشور  به شکايت هاي خودرويي شهروندان  و رسيدگي 
است افزود: همه افراد شاکي از شرکت ها درباره روند فروش و 
تحويل خودروهاي توليد داخلي و خارجي مي توانند شکايت خود 
را براي رسيدگي به کميته نظارت بر تخلفات خودرويي در اين 

سازمان ارجاع دهند.
به گفته وي اگر شهروندان موضوع شکايت را به سازمان هاي صنعت، 
معدن و تجارت ديگر استان ها نيز ارائه کنند به اين سازمان در 
استان تهران براي پيگيري و رسيدگي ارجاع خواهد شد.صادقي 
اظهارداشت: سال گذشته باوجود انجام واردات و توليد خودرو، با 
مشکات کمتري در بازار خودرو همراه بوديم اين در حالي است 
تعهدات  ايفاي  عدم  واردات،  منع  موضوع  به  توجه  با  امسال  که 
کامل واردکنندگان و افت توليد خودرو، شکايت خودرويي به طور 

چشمگيري افزايش يافته است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعام کرد که 
از مجموع هشت هزار و ۴۳۳ شکايت خودرويي سال هاي ۹۶ و 
۹۷، چهار هزار و ۷۰۰ مورد به تشکيل پرونده منجر شده است.

وي اضافه کرد: تبديل شکايت ها به پرونده به اين معناست که 
در فرآيند رسيدگي، تخلف شرکت هاي خودروساز يا عرضه کننده 

احراز و پرونده به تعزيرات حکومتي ارسال شده است.
به گفته صادقي يک هزار پرونده شکايت هاي خودرويي نيز اينک 
در دست بررسي است که طي هفته آينده به تعزيرات حکومتي 

ارسال خواهد شد.  

آگهي تغييرات شرکت بهگاز نام سپاهان پاسارگاد سهامي خاص به شماره 
ثبت 12181 و شناسه ملي 14005742818 به استناد صورتجلسه مجمع 
: به  العاده مورخ 1397/08/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد  عمومي فوق 
موضوع شرکت عبارات ذيل الحاق و بدين نحوماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گرديد: کليه کارهاي معدني اعم از اکتشاف و استخراج به جز نفت 
و گاز .)ثبت موضوع به تنهايي مجوز فعاليت نمي باشد انجام مفاد موضوع 
شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز يا پروانه کسب از مراجع ذيربط 
مي باشد ( اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد )329098(

برگ سبز اتومبيل پارس TU5 به رنگ سفيد مدل 96 
و شماره پاک 457ن31- ايران 34 و شماره موتور 
 NAAN11FEXHH994545 164 و شماره شاسيB0141599
به نام عبدالوهاب فصيحي فرزند حسنعلي ش ش 11 
کهگيلويه لنده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

حانيه مسجودي
روزهاي تصويب ايحه بودجه ۹۸ رسيده و کارشناسان نگران اند، با آن ها 
تماس مي گيرم و موضوع مصاحبه را مي گويم، تا مي شنوند ماجرا چيست 
و دولت چه درخواستي دارد با تعجب و تندي مي گويند چگونه اين کار 

امکان پذير است؟ به هيچ وجه نبايد با چنين کاري موافقت شود.
کارشناسان فعال اقتصاد معتقدند اگر از صندوق توسعه ملي براي کسري 
بودجه استفاده شود نقدينگي افزايش مي يابد و غول تورم هرروز بزرگ تر 
خواهد شد، بااينکه احتمال دارد از همين صندوق براي افزايش ميزان 
حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران استفاده شود و شايد هم مردم 
کمي خوشحال شوند اما پس پرده گراني ها و تورم بسيار بااست چراکه 
نقدينگي افزايش پيدا خواهد کرد.روزهاي پرهياهوي پايان سال، هرسال 
در اين روزها با موضوع بودجه سال آينده پر هياهو تر مي شود، عده اي 
موافق و به فکر منفعت خود و عده اي نگران ناحق.دولت بدون ذکر رقم 
خاصي در بند »الف« تبصره ۲۱ ايحه بودجه ۹۸، درخواست دريافت 
چک سفيد براي جبران کسري حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران 

از محل صندوق توسعه ملي کرده است.
بنا بر گفته هاي رهبر معظم صندوق توسعه ملي بسيار مهم است و از اين 

صندوق نبايد براي مصارف و هزينه هاي جاري استفاده شود.
و اين طور که به نظر مي رسد اين بند مغاير رهنمودها و توصيه هاي 
مقام معظم رهبري براي استفاده حداقلي از منابع صندوق توسعه ملي 
در امور جاري بودجه باشد.دولت با اين کار عما بخش حساسي از بودجه 
يعني حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران را به منابع صندوق توسعه 

ملي گره زده است.
دکتر ابراهيم رزاقي، کارشناس مسائل اقتصادي در رابطه با اين موضوع در 
گفت وگو با رسالت گفت: نبايد غير از مسائلي که براي کشور حياتي ست يا 

استقال اقتصادي ايجاد مي کند از اين صندوق استفاده کرد .
وي با بيان اين که دولت خودش را در اداره اقتصاد کشور مسئول نمي داند، 
افزود: مسئوان ما از پايان جنگ تحميلي سياست هاي سرمايه داري 
پياده کردند و طبق اين سياست هاي ليبرالي دولت برخاف آن چه قانون 
اساسي در اصل ۲،۳،۳۳،۳۵،۴۴ مي گويد به سويي رفته که خودش را در 

اداره اقتصاد کشور مسئول نمي داند.
اين اقتصاد دان ادامه داد: نوعي از سرمايه داري را هم انتخاب کرده اند که 
اين اصا به توليد ارتباطي ندارد و به تنها چيزي که مربوط است فروش 
نفت خام و مواد معدني و اوليه است، جايي هم که صنايعي مانند فواد 
يا پتروشيمي به وجود آمده طوري ا ست که آن ها هم مواد نيمه خام به 

جاي اين که اجازه دهند به مرحله نهايي برسد، مي فروشند.
رزاقي با اشاره به اين که متاسفانه اقتصاد را آن طور که آمريکايي ها 
مي خواستند خصوصي کردند و هيچ نظارتي هم نکردند، خاطر نشان کرد: 
نکته اي هم که بسيار مهم است اين است که دولت احساس نمي کند 

بايد به بيکاران و مستاجران پاسخ دهد و نتيجه وضعيت نابسامان اقتصاد 
مي شود.وي با بيان اين که مسئوان حتي نتوانستند شيوه اقتصاد سرمايه 
داري آمريکا را که قصدشان بود به درستي پياده کنند، گفت: در آمريکا 
هر اتفاقي بيفتد محور توليد داخلي است، از همه جا مواد خام و اوليه 
اي  گونه  به  را  توليد خودشان  ولي  نفت خام مي خواهند   به خصوص 
اقتصاد  دانشکده  علمي  هيئت  نکنند.عضو  ضرر  که  مي دهند  افزايش 
دانشگاه تهران با بيان اين که حتي براي واردات دار ارزان مي دهند تا 
چرخ توليد بخوابد، ابراز کرد: کساني که به دنبال پياده کردن اقتصاد 
آمريکايي هستند حتي نتوانستند مانند آمريکا در حوزه واردات عمل کنند، 
آمريکا بر واردات چيني تعرفه هاي بسيار گزاف طرح کرد، اما اين جا دار 
ارزان براي واردات مي دهند و مواد اوليه را با قيمتي که خريداران تعيين 

مي کنند مي فروشيم.
 وي با بيان اين که مسئوان ما کساني مي شوند که تامين کننده خواسته هاي
غربي ها هستند، افزود: يعني به هر کشوري که با ما تجارت مي کند مواد 

خام مي دهيم و ساخته شده مي گيريم.
اين کارشناس تاکيد مي کند مسئواني که در راس هستند و مشاوران 
رئيس جمهور مطمئنا مي دانند که برداشت از صندوق توسعه ملي يعني 
 افزايش نقدينگي و ايجاد تورم در کشور، اما نمي خواهند قبول کنند، آن ها 

قانون اساسي را هم مي  دانند.
ابراهيم رزاقي با بيان اين که چرا دولت از ثروتمندان ماليات نمي گيرد؟ 

اذعان داشت: هيچ کشوري جز کشور نفتي مثل ما، نيست که بدون 
ماليات گيري از ثروتمندان اداره شود. در کشور ما از حقوق بگيران ماليات 

مي گيرند اما از سرمايه داران نمي گيرند. 
وي ماليات گيري را راهي براي مبارزه با فساد دانست. اين اقتصاددان با 
بيان اين که وقتي از ثروتمندان ماليات نمي گيرند معني اش اين است که 
دولت از يک طبقه خاص دفاع مي کند گفت: اکنون که دولت دست به 
صندوق توسعه ملي نزده و مانند آب خوردن پول چاپ  مي کند وضعيت 
تورم بسيار بد است اگر از صندوق توسعه ملي پول برداشت کند ديگر 
تورم مهار شدني نخواهد بود.اين کارشناس ادامه داد: نکته ديگر عاوه 
بر شناسايي ثروتمندان و افزايش حقوق بازنشستگان، دولت بايد بتواند 
امکان  ارزان،  وام هاي  با  توليدکنندگان هم  به  و  سرمايه گذاري کند 

سرمايه گذاري بدهد.
ابراهيم رزاقي با بيان اين که اگر دولت به صندوق توسعه ملي دست بزند 
تورم مهار شدني نخواهد بود و زندگي بازنشستگان سخت مي شود، گفت: 
در اصل اگر ماليات بگيرد تمام اين کارها امکان پذير خواهد شد چرا که 
همه شناسايي مي شوند، اما اين کار را هم نمي کند و از طرفي هم اگر به 

صندوق توسعه ملي دست بزند تورم بسيار باا مي رود.
وي با بيان اين که به نظر مي رسد براي مسئوان ما مردم کم درآمد 
 اهميتي ندارند، تاکيد کرد: بازنشستگان، حقوق بگيران که ۷۰ درصد آن ها 
زير يک ميليون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق مي گيرند بديهي است که 

نمي توانند با اين حقوق زندگي کنند. به نظر مي آيد براي مسئوان ما 
مردم کم درآمد يا مستضعفان معني ندارد.

اين کارشناس در ادامه با اشاره به اين که اين ها فکر مي کنند که فقط 
طبقه ثروتمند ايران حق افزايش ثروت و زندگي دارند و طبقات ديگر 
باطنش  در  که  داري  سرمايه  تفکر  يعني  داشت:  بيان  ندارند،   حقي 
برده داري يونان و رم است. اين تفکر مي گويد دو دسته انسان داريم 
پولداران، بي پولها. بي پول ها مانند برده گرسنگي را مي توانند تحمل کنند 

اگر هم تحمل نکنند بميرند هم اشکالي ندارد.
وي با بيان اين که خصوصي سازي خاف قانون اساسي است، گفت: 
اما زماني که به شخصي وام مي دهند نمي بينند چه کسي است و چه 
ضمانتي دارد، بستگي دارد از کدام طبقه باشد، از خودي هايشان است 

يا از فقيران.
رزاقي با اشاره به اين که چنين فضايي از طريق انتخابات ايجاد مي شود، 
کساني در راس کار قرار مي گيرند که هيچ اعتقادي به قانون اساسي جز 
آن جاهايي که به نفع شان است ندارند، افزود: اين افراد کاما خاف 
نبايد  اين ها  آيا  که  مي شود  ايجاد  سوال  اين  و  مي کنند  عمل  قانون 

مجازات شوند؟
وي در ادامه بيان کرد: منشا تمام اين فسادها، جاي پايي است که مفسدان 
 را در امان نگه مي دارد، مثل خاوري رئيس مديرعامل بانک ملي، در 

جايگاه هاي مختلف اينطور عمل مي کنند.
اين کارشناس با بيان اين که هرچه مي گذرد ميزان حقوق بازنشستگان 
کاهش پيدا مي کند، گفت:   چون متناسب با تورم باا نمي برند، مدتي 
هم در زمان آقاي رفسنجاني اصا افزايش ندادند، در سال ۱۳۷۴ تورم ۴۹ 
درصد شد.ابراهيم رزاقي با تاکيد بر اين که مسئوان به اين فکر نمي کنند 
که حقوق کم چگونه کفاف زندگي حقوق بگيران را مي دهد، خاطر نشان 
کرد: يا به اين فکر نمي کنند که خانواده شهيد و جانباز چگونه زندگي 
مي کنند. اين خانواده ها را به خاطر ثروتمندان در تنگنا قرار مي دهند، 

ثروتمنداني که هيچ چيزي جز وابستگي و تحقير براي کشور ندارند.
وي با بيان اين که سياست ليبراليستي هدفش فقير کردن مردم است، 
گفت: همين فقرا هستند که اگر اتفاقي بيفتد از کشور دفاع خواهند کرد. 
اين سياست ليبراليست است حال آگاهانه يا ناآگاهانه نتيجه اش فرقي 
نمي کند و هدفش فقير کردن مردم است و فقرا صداي اعتراضشان بلند 
نخواهد شد.ابراهيم رزاقي در پايان با اشاره به اين که ۳۰ سال پيش 
در زمان آقاي رفسنجاني قانون خصوصي سازي و فقير کردن مردم را 
تصويب کردند، گفت: سياستي که از زمان آقاي رفسنجاني پياده کردند 
اين بود که خصوصي سازي کنيم، و بعد اصل دومي که تصويب شد 
تثبيت موضوع حقوق بود، يعني تورم که افزايش يافت حقوق را باا 
نبريد که يعني فقير کردن مردم و اين ۳۰ سال است که برنامه شده و 

تجديد نظري هم نکرده ايم.

ابراهيم رزاقي در گفت وگو با رسالت:

دولتخودشرامسئولادارهاقتصادکشورنميداند
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رئيس شوراي هماهنگي نظام 
پزشکي هاي استان گيان:
 پرداخت مطالبات 

جامعه پزشکي از 
مهم ترين دغدغه هاي 

نظام پزشکي است

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر انوش بزريگر عضو شوراي عالي نظام پزشکي و رئيس شوراي هماهنگي 
نظام پزشکي هاي استان گيان به همراه اعضاي هيئت مديره نظام پزشکي رشت 
با حضور در دفتر مدير درمان تأمين اجتماعي گيان ، با ايشان ماقات نمودند. 
در اين ديدار بسيار صميمانه اعضاي نظام پزشکي استان گيان ضمن تقدير از 
حسن ارتباط سازمان تأمين اجتماعي با کليه پزشکان و داروسازان استان ، خواستار 
پي گيري و تسريع پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي به جامعه پزشکي 
استان شدند.همچنين اعضاي نظام پزشکي استان ضمن بااهميت خواندن نقش 
سازمان تأمين اجتماعي در ايجاد امنيت شغلي براي جامعه پزشکي ، تأمين اعتبار 
و تسريع در پرداخت مطالبات جامعه پزشکي را از مهم ترين دغدغه هاي نظام 

پزشکي دانسته و عنوان نمودند که در شرايط خطير کنوني ، نگهداشت سطح 
کيفي خدمات ارائه شده به بيماران استان ، رابطه مستقيم با دريافت مطالبات 
سازمان تأمين اجتماعي داشته لذا خواستار همراهي ويژه اين سازمان شدند.در 
ادامه ديدار دکتر شهدي نژاد مدير درمان تأمين اجتماعي استان گيان ضمن 
گراميداشت خاطره دکتر نوربخش مديرعامل فقيد سازمان تأمين اجتماعي که 
از اعضاي فعال و تأثيرگذار در نظام پزشکي کشور بودند ، جايگاه ارزشمند و 
تأثيرگذار نظام پزشکي استان را در اعتاي  نقش آفريني جامعه پزشکي برشمردند 
و از سعه صدر و همکاري ايثار گرا نه جامعه پزشکي استان قدرداني نمودند.ايشان 
اذعان نمودند که حوزه درمان تأمين اجتماعي تمام همت خويش را براي به روز 

نمودن مطالبات پزشکان و داروسازان مبذول مي نمايند.

شهرستان

خبر
شهردار قرچک:

 تمام منازل مسکوني قرچک
 بيمه آتش سوزي مي شوند

ورامين-خبرنگاررسالت:
بيمه  قرچک  شهر  مسکوني  منازل  تمامي  گفت:  قرچک  شهردار 
خبرنگاران  جمع  در  شريف  خرمي  مي شوند.محسن  آتش سوزي 
فاقد  قرچک  شهر  مسکوني  منازل  حاضر  حال  در  داشت:  اظهار 
اعضاي  با  که  جمع بندي  به  توجه  با  و  هستند  آتش سوزي  بيمه 
شوراي شهر داشته ايم تا سال 98، 70 هزار باب منزل مسکوني را 
بيمه آتش سوزي مي کنيم.وي افزود: اجراي بيمه منازل مسکوني 
قرچک از دهه مبارک فجر امسال شروع مي شود و تمامي واحدهاي 
مسکوني شهر قرچک را شامل مي شود.شهردار قرچک تصريح کرد: 
کنيم،  پيشگيري  احتمالي  از حريق هاي  بايد  بتوانيم  که  تا جايي 
اينکه در سال  بابيان  نمي کند.اين مدير شهري  چون حادثه خبر 
96، پنجاه باب منزل مسکوني در شهر قرچک دچار حريق شده 
و  اثاثيه  به  وارده  خسارت هاي  آتش سوزي،  بيمه  اين  افزود:  بود، 

تأسيسات منازل مسکوني را جبران مي کند.

پژوهشگران برتر سمناني موردتقدير 
قرار گرفتند 

سمنان-خبرنگاررسالت:
و  کشاورزي  آموزش  و  تحقيقات  مرکز  عمومي  روابط  گزارش  به 
بزرگداشت  مناسبت  به   ، )شاهرود(  سمنان  استان  طبيعي  منابع 
مرکز  اجتماعات  سالن  در  مراسمي  در  فناوري،  و  پژوهش  هفته 
اعضاي  بهره برداران،  کارشناسان،  محققين،  مسئولين،  حضور  با 
تشکل ها و اصحاب رسانه استان سمنان در 28 آذرماه سال جاري 
از مقام پژوهشگران برگزيده مرکز تجليل به عمل آمد. اين محققين 
برتر آقايان دکتر عليرضا محمدي از بخش تحقيقات زراعي و باغي 
حميدرضا  سيد  دکتر  و  فضل  موسوي  حسن  سيد  دکتر  مرکز، 
با  که  بودند  مرکز  مهندسي  و  فني  تحقيقات  بخش  از  ضياءالحق 
اهداء لوح تقدير از تاش هاي ايشان در عرصه پژوهش و فناوري 

تجليل به عمل آمد. 

جشنواره فراگيري نخستين واژه ) آب ( 
در شهر ساوه برگزار شد

اراک – خبرنگار رسالت:
جشنواره فراگيري نخستين واژه )آب( طي 3 برنامه در 3 روز متوالي، 
براي 360 دانش آموز کاس اولي ساوجي در محل کانون پرورش 
فکري کودکان و نوجوانان شهر ساوه برگزار شد. به گزارش روابط 
ابوالفضل  مهندس  مرکزي  استان  فاضاب  و  آب  شرکت  عمومي 
اظهار  ساوه  شهرستان  فاضاب  و  آب  شرکت  مديرعامل  شهباز 
باهدف فرهنگ سازي مصرف بهينه آب در  اين جشنواره   : داشت 
فراگيري  سراسري  برگزاري جشنواره  راستاي  در  و  کودکان  بين 
نخستين واژه در سطح کشور براي 360 دانش آموز کاس اولي در 
شهر ساوه برگزار شد. وي در ادامه تصريح کرد: برنامه هاي شاد و 
متنوع شامل اجراي نمايش ، برگزاري مسابقه و توزيع بسته هاي 
فراگيري  در جشنواره  اجراشده  برنامه هاي  ازجمله  کمک آموزشي 

نخستين واژه در شهر ساوه بود.
 

قائم مقام کميته امداد چهارمحال و بختياري عنوان کرد:
 حمايت کميته امداد چهارمحال و بختياري 

از 556 بيمار خاص و صعب العاج
شهرکرد- خبرنگار رسالت:

قائم مقام کميته امداد استان چهارمحال و بختياري گفت: 81 بيمار 
خاص و 475 بيمار صعب العاج تحت حمايت کميته امداد استان 
و  بيماران  رواني  تأمين سامت  گفت:  علي حيدري  هستند.نجف 
کاهش دغدغه هاي آن ها در پرداخت هزينه هاي درمان از رويکردهاي 
بيمار   81 اينکه  بابيان  است.حيدري  امداد  کميته  اساسي  و  مهم 
خاص تحت حمايت کميته امداد استان هستند افزود: 11 نفر از 
مجموع اين بيماران تحت پوشش بيمه امداد و مابقي از خدمات 
بيمه درماني ساير سازمان ها بهره مند مي شوند.قائم مقام کميته امداد 
استان با اشاره به حمايت اين نهاد از 475 بيمار صعب العاج استان 
مطرح کرد: هزينه هاي شيمي درماني و پرتودرماني اين بيماران در 
صورت داشتن کارت درمان کميته امداد به صورت کامل از سوي اين 
نهاد پرداخت مي شود و در صورت استفاده از بيمه ساير مؤسسات 
درماني درزمينه پرداخت فرانشيز به آن ها کمک مي شود.وي بابيان 
اينکه بيماران صعب العاج زمين گير و به تنهايي توانايي انجام امور 
تومان عاوه  هزار  ماهانه 100  کرد:  بيان  ندارند  را  شخصي خود 
بر کمک به پرداخت فرانشيز و خريد تجهيزات پزشکي موردنياز 

به حساب اين بيماران واريز مي شود.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان خبر داد:
87 درصد برداشت سفره هاي آب زيرزميني 

توسط چاه هاي مجاز انجام مي شود
گرگان-خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان گفت: 13 درصد برداشت 
سفره هاي آب زيرزميني از طريق چاه هاي غيرمجاز و مابقي توسط 
عمومي  روابط  گزارش  مي شود.به  انجام  استان  در  مجاز  چاه هاي 
کرد:  اظهار  نظري   علي  مهندس  گلستان،  منطقه اي  آب  شرکت 
از 16 هزار و300 حلقه چاه غيرمجاز در استان تاکنون 2هزار و 
530 حلقه چاه مسدود المنفعه شده است و در سال جاري نيز 4 

هزار حلقه چاه تعيين تکليف مي شوند.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان بيان کرد: حدود 12 هزار 
و سياست  دارند  متر  از 20  استان عمقي کمتر  چاه غيرمجاز در 
ما اين است که ابتدا چاه هاي عميق که هرکدام از آن ها با حدود 
تکليف  تعيين  را  برابري مي کند  آبدهي  ازلحاظ  20 چاه کم عمق 
نماييم.مهندس نظري بابيان اين که 32 گروه گشت و بازرسي در 
استان شبانه روز کنترل چاه هاي غيرمجاز و مجاز را انجام مي دهند، 
منظر  از  دهند  انجام  برداشت  بيش  اگر  نيز  مجاز  چاه هاي  گفت: 
بهره برداران  و  کشاورزان  از  و  مي شوند  محسوب  غيرمجاز  قانون 
عزيز تقاضا داريم به جهت رعايت قانون و مصرف بهينه آب پروانه 

بهره برداري را ماک عمل قرار دهند.

بازديد رئيس بازرسي شرکت ملي 
نفت ايران از زادگاه نفت

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره بازرسي شرکت ملي نفت ايران و هيئت همراه از زادگاه 

نفت ايران و خاورميانه بازديد نمودند . 
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، 
کيومرث کرمي مقدم که در اين بازديد از سوي محمدرضايي رئيس 
اداره بازرسي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب و کارشناسان 
بازرسي شرکت ملي نفت ايران همراهي مي شد با حضور در شرکت 
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با مديرعامل و اعضاي هيئت مديره 
اين شرکت ديدار و گفت وگو کرد . کرمي مقدم سپس به منظور 
قباد  مهندس  همراهي  با  شرکت  اين  در  توليد  شرايط  بررسي 
ناصري مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره به واحد نمک زدايي 
و بهره برداري هفت شهيدان رفت و ضمن حضور در ميان کارکنان 
اين کارخانه در جريان مشکات ، شرايط و چگونگي توليد نفت و 

گاز در اين شرکت قرار گرفت . 

به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي البرزانجام شد
تجليل از دانشجويان و پژوهشگران 

برتر البرز
کرج-خبرنگاررسالت:

علوم  دانشگاه  برتر  پژوهشگر  و  دانشجو   50 از  مراسمي  در 
آموزش  و  بهداشت،درمان  وزير  معاون  با حضور  البرز  پزشکي 
برنامه ريزي راهبردي و هماهنگي  ،تجليل شد. معاون  پزشکي 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در اين مراسم که به 
افزايش  گفت:  برگزار شد  پژوهش  هفته  گراميداشت  مناسبت 
نشاط اجتماعي در سامت روحي مردم و کاهش مرگ ومير تأثير 
بسزايي دارد.دکتر علي اکبر حق دوست افزود: طبق بررسي ها شمار 
مرگ ومير زير65 سال ايران نسبت به ديگر کشورهاي منطقه 
بااتر است که بايد علت آن را جست وجو و براي پيشگيري از 
غذاهاي چرب،  افزود: هرچند مصرف  برنامه ريزي کرد.وي  آن 
دخانيات و کم تحرکي علت بسياري از مرگ وميرها در ايران و 
جهان است اما مشکات اجتماعي در کاهش نشاط  و افزايش 
بيماري ها تأثيرگذار است .معاون وزير بهداشت ، درمان و آموزش 
با  ما  اگر  و  است  باا  دنيا  علمي  اينکه سرعت  پزشکي  بابيان 
روند کنوني پيش برويم آسيب مي بينيم افزود:بايد بپذيريم که 
مديريت ما در سطح آموزشي دانشگاه ها معيوب است و افتخاراتي 

که کسب کرديم کم کم رنگ مي بازد.

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان بناب خبر داد:
 دستگيري سارق باتري خودروها

 در بناب
بناب- خبرنگار رسالت:

فرمانده نيروي انتظامي بناب از دستگيري سارق باتري خودروها 
در اين شهرستان خبر داد.

بر اساس اين گزارش، سرهنگ سهراب شفقي در گفت وگويي با 
با اعام اين مطلب گفت: در پي وقوع چندين فقره  خبرنگاران 
سرقت باتري خودرو موضوع به صورت ويژه در دستور کار مأموران 
کارهاي  انجام  با  افزود:  گرفت.وي  قرار  شهرستان  اين  انتظامي 
تخصصي پليسي، مأموران نيروي انتظامي موفق شدند سارق را 
شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي وي را دستگير کنند.اين افسر 
انتظامي بابيان اينکه در بازرسي از محل متهم مقادير زيادي اموال 
مسروقه کشف شد؛ افزود: فرد دستگيرشده به 10 فقره سرقت 

باتري خودروها اعتراف کرده است.
شفقي در ادامه تصريح کرد: فرد دستگيرشده پس از تشکيل پرونده 

براي سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضائي شد.

 قمپز سي و هشتم با حال و هواي
 شب يلدا

قم-خبرنگاررسالت:
 سي و هشتمين محفل طنز قمپز با موضوع شب يلدا و گراني 
آجيل با حضور طنزپردازان و عاقه مندان به طنز در سالن سوره 
حوزه هنري استان قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومي حوزه 
هنري استان قم،  سي و هشتمين محفل طنز قمپز با موضوع 
عاقه مندان  و  طنزپردازان  با حضور  آجيل  گراني  و  يلدا  شب 
به طنز در سالن سوره حوزه هنري استان قم برگزار شد. سي 
زنده ياد  از  نماهنگي  پخش  با  قمپز  طنز  محفل  هشتمين  و 
احمدي  عباس  دکتر  و  شد  آغاز  نصرآبادي  زرويي  ابوالفضل 
مجري و کارشناس محفل قمپز يادي از آن طنزپرداز برجسته 
هشتمين  و  سي  ويژه  موضوع  آجيل  گراني  و  يلدا  شب  کرد. 
محفل طنز قمپز بود و به همين مناسبت سالن محل برگزاري 
اين  ويژه   برنامه حال و هواي متفاوتي داشت. مهمان  و دکور 
کرماني  شناخته شده   طنزپرداز  احمدي  مجتبي  محمد  محفل 
در صدر  احمدي  عباس  با  برنامه همراه  ابتداي  که همان  بود 

مجلس، پشت کرسي نشست.

براي هيئت مديره انجمن هنرهاي نمايشي استان تهران
دو هنرمند از شهرري انتخاب شدند 

شهرري-خبرنگاررسالت:
دو هنرمند از شهرستان ري به جمع هيئت مديره انجمن هنرهاي 
نمايشي استان تهران پيوستند.در انتخابات صورت گرفته انجمن 
هنرهاي نمايشي استان تهران، حميدرضا صفار نويسنده، کارگردان، 
عضو  به عنوان  ري  شهرستان  نمايش  انجمن  مسئول  و  بازيگر 
هيئت مديره و همچنين مجيد قرباني نويسنده، کارگردان، بازيگر 
انتخاب  بازرس  به عنوان  نمايش  آموزش  کارگاه هاي  مدرس  و 
و  ناصري  سامان  ترامشلو،  عليرضا  شفيعي،  شدند.اميرحسين 
انجمن  هيئت مديره  اعضاي  ديگر  به عنوان  نيز  رهگذر  ابراهيم 

هنرهاي نمايشي استان تهران انتخاب شدند.

همايش معرفي استارت آپ ويکند در نيشابور 
برگزار شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
همايش معرفي رويداد استارت آپ ويکند همزمان با هفته پژوهش توسط معاونت پژوهش، 
برنامه ريزي و نيروي انساني، اداره آموزش وپرورش نيشابور برگزار شد.دکتر نوري زاده برگزارکننده 
چندين رويداد موفق به عنوان مدرس و سخنران اين همايش ضمن معرفي استارت آپ ويکند 
گفت: شرکت هاي زيادي به کمک اين رويدادها مي توانند مسير فعاليت کارآفرين خود را 
به درستي پيدا کنند و به توليد پايدار برسند. وي شرکت همياب24 را نمونه موفق شکل گرفته 
در اولين استارت آپ نيشابور عنوان کرد که اکنون در سرتاسر ايران داراي فعاليت است.اين 
مدرس دانشگاه خلق ايده و ايده پردازي را پيش نياز تشکيل يک استارت آپ دانست و اضافه 
کرد: در اولين روز از رويدادهاي سه روزه استارت آپ ويکند گروه ها به بيان و دفاع از ايده هاي 
خود مي پردازند و درنهايت ايده هاي برتر شناسايي مي شوند.نوري زاده افزود: مرحله بعد تقويت 
اين ايده هست که مجدد توسط تيم داوري بازبيني مي شود و در پايان برگزارکنندگان از 
ايده برتر حمايت مالي مي کنند و به عملي شدن آن کمک مي کنند.در ابتداي اين همايش 
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني آموزش وپرورش نيشابور بر شناخت و استفاده 
از پديده ها و ابزار نوين براي رشد و تعالي آموزش و پرورش تأکيد کرد. داوود عظيمي گفت: 
استارت آپ را مي توان راهي براي بروز و بارورسازي خاقيت هاي دانش آموزان دانست و در 

راستاي اقتصاد مقاومتي به توليد کم هزينه و ماندگار دست يافت.

مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان:
 باغ مادري پسته در دامغان ايجادمي شود

دامغان-خبرنگاررسالت:
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان  گفت: باغ مادري پسته  درزمينه تهيه 
ايجادمي شود. سيد  انواع پيوندک هاي تجاري پسته در اين شهرستان  و توزيع 
بهبود  مادري در جهت  باغ  مراکز  افزايش  و  توسعه  افزود:  محسن طباطبائيان  

استانداردهاي باغداري از اهميت باايي برخوردار است.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان تصريح: اين باغ مادري درزمينه تهيه و 
توزيع انواع پيوندک هاي تجاري پسته در اين شهرستان فعاليت خواهد داشت.وي 
به سفر معاون موسسه گواهي نهال کشور و گروه نهال معاونت باغباني وزارت جهاد 
کشاورزي به شهرستان دامغان خبر داد و گفت: به منظور صيانت از سرمايه گذاري 
تأمين  اصلي  دغدغه  رفع  جديد،  باغ هاي  توسعه  درزمينه  شهرستان  باغداران 
پيوندک و پايه هاي مقاوم، ايجاد خانه مادري پسته در اين سفر مقررشده است. 
وي اضافه کرد: ايجاد باغ مادري باهدف توليد و تأمين اندام تکثيري پيوندک و 
پايه مقاوم در ارقام تجاري پسته با حفظ اصالت ژنتيکي مشخص ايجادمي شود.

طباطبائيان بيان کرد: مقدمه اوليه احداث باغ مادري در زميني به مساحت 11 
هکتار دريکي از کانون هاي توليدي باثبات شهرستان دامغان با مشارکت بخش 

خصوصي و دولتي انجام شده است.

 بازديد از شرکت هاي مينو خرمدره 
و شوکوپارس

خرم دره-خبرنگاررسالت:
  دکتر عباسيان فر 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 

آن ها موردبررسي قرار گرفت.
دکتر عباسيان فر در اين بازديد، ضمن تشريح اوضاع سخت اقتصادي به ويژه در 6 ماهه  اول 
سال جاري، گفت: مسال را خيلي بد شروع کرديم؛ اوضاع غيرقابل پيش بيني اقتصاد کشور 
ازيک 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 باهمت، همکاري و 
همدلي تمام عزيزان و کمک فوق العاده  بازار موجودي کااهاي توليدي در انبارهاي فروش قاسم 

ايران به 21 روز رسيده است.

در نشست 40  سالگي انقاب مطرح شد: 
اجراي480 طرح اشتغالزايي براي مددجويان کميته 

امداد کهگيلويه و بويراحمد 
ياسوج-خبرنگاررسالت:

قائم مقام کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: از 
ابتداي دي ماه تا پايان سال جاري 480 طرح اشتغالزايي 
براي مددجويان اين نهاد در شهرستان هاي استان اجرا 
مي شود. به گزارش سايت خبري کميته امداد، نشست 
شوراي سياست گذاري و راهبري بزرگداشت چهلمين 
سالگرد پيروزي انقاب اسامي با حضور نماينده ولي فقيه 
در استان، استاندار و مديران دستگاه هاي اجرايي برگزار 
شد. ارسان جال فرد قائم مقام کميته امداد کهگيلويه 
و بويراحمد در اين نشست گزارشي از برنامه هاي اجرايي 
ادارات عضو کارگروه روستا و محروميت زدايي ازجمله 
آموزش وپرورش، امور عشاير، تعاون کار و رفاه اجتماعي، 
نوسازي مدارس، بيمه سامت، صندوق کارآفريني 
اميد، شرکت گاز و بيمه روستايي و عشايري استان 
ارائه داد. وي به برنامه هاي اجرايي کميته امداد استان 
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي 

اشاره و بيان کرد: يکي از مهم ترين اهداف و برنامه ريزي 
نهاد خودکفايي و توانمندسازي مددجويان و افراد 
نيازمند با اجراي طرح هاي اشتغالزايي است.  جال 
فرد به اجراي طرح هاي اشتغالزايي براي مددجويان 
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد اشاره و اظهار کرد: 
از ابتداي دي ماه هر هفته 40 طرح اشتغال جمعاً 480 
طرح بااعتبار 9 ميليارد و 600 ميليون تومان در 

شهرستان هاي استان تا پايان سال اجرا مي شود. 

شهردار سنندج:
اجراي طرح ساماندهي دستفروشان با مشارکت و تعامل شهروندان امکان پذير است

مدير منابع آب کاشان :
16 حلقه چاه آب غيرمجاز در کاشان مسدود شد

مدير مرکز امور خادمان آستان قدس رضوي خبر داد:
ثبت نام بيش از 161 هزار خادم يار در طرح خادم ياران رضوي

معاون داوطلبان جمعيت هال احمر استان اصفهان اعام کرد:
 60 ميليارد ريال ارزش اقتصادي خدمات داوطلبان هال احمر استان اصفهان در 6 ماهه امسال

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج در جلسه با تعدادي از نمايندگان دستفروشان 
خيابان فردوسي اين شهر که با حضور در شهرداري با شهردار 
و جمعي از مديران شهرداري ديدار نمودند گفت: اجراي طرح 
و  شهروندان  تعامل  و  مشارکت  با  دستفروشان  ساماندهي 

دستفروشان امکان پذير است.

به گزارش ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سنندج، مهندس 
حشمت اله صيدي بابيان اينکه پس از يک سال کار دقيق و 
کارشناسي شده طرح ساماندهي دستفروشان تدوين و جهت 
يکي  که  مهروموم ها  است.  اخذشده  ازم  مجوزات  آن  اجراي 
هسته  در  دستفروشان  ساماندهي  شهروندان  بحق  مطالبه  از 
اجراي  به خاطر عدم  بارها مديران شهرداري  و  مرکزي است 

با  گرفتند.وي  قرار  موردانتقاد  دستفروشان  ساماندهي  طرح 
طرح  نخست  فاز  اجراي  به  نسبت  است  قرار  اينکه  به  اشاره 
مديران  داشت:  اظهار  نماييم  اقدام  دستفروشان  ساماندهي 
با  متعدد  جلسات  برگزاري  براي  ازم  آمادگي  شهرداري  اين 
نمايندگان دستفروشان رادارند و اميدواريم که با برگزاري اين 

جلسات بتوانيم به تعامل ازم برسيم.

کاشان -خبرنگار رسالت: 
مدير منابع آب کاشان گفت: 16 حلقه چاه آب عميق و نيمه عميق 
غيرمجاز از ابتداي سال جاري تاکنون در اين شهرستان مسدود شده 
است.حسن جوکاري افزود: ميزان آبدهي اين چاه هاي غيرمجاز از 
يک تا 2 ليتر بر ثانيه بود که برخي از آن ها به صورت توافقي و برخي 
نيز با حکم قضائي مسدود شدند.وي همچنين از شناسايي و توقيف 
هشت دستگاه حفاري غيرمجاز چاه آب با حکم قضائي در اين 

شهرستان خبر داد.مدير منابع آب کاشان با تأکيد بر ترويج فرهنگ 
صرفه جويي در مصرف بيان کرد: 15 حلقه چاه آب نيز امسال مجهز 
به کنتور هوشمند شدند.به گفته وي، هم اکنون 350 حلقه چاه آب 
عميق و نيمه عميق با ميزان آبدهي از نيم ليتر تا 40 ليتر بر ثانيه 
در شهرستان کاشان فعال مي باشد که تاکنون براي افزون بر 200 
حلقه کنتور هوشمند نصب شده که بيش از 20 ميليون مترمکعب 
از منابع آبي را کنترل کرد.جوکاري با تأکيد بر لزوم اجراي طرح هاي 

نوين آبياري اضافه کرد: با توجه به کويري بودن بخش هايي از کاشان، 
کشت محصوات آب بر بايد در اين شهرستان متوقف و با محصوات 
نيازمند آب کمتر جايگزين شود.وي عنوان کرد: طرح تعادل بخشي 
آب در دشت کاشان به عنوان يکي از حوزه هاي فات مرکزي ايران 
بسيار ضروري بوده و کنترل برداشت هاي مجاز با نصب کنتورهاي 
هوشمند، جلوگيري از برداشت غيرمجاز و حفر چاه هاي فاقد پروانه 

ازجمله راهکارهاي اين مهم است.

مشهد-خبرنگاررسالت:
مدير مرکز امور خادمان آستان قدس رضوي از ثبت نام بيش از 
161 هزار نفر در بخش خادم ياري سايت آستان قدس رضوي خبر 
داد. علي اکبر عصار نيا  در گردهمايي خادم ياران دفتر نمايندگي 
آستان قدس رضوي در استان همدان اظهار کرد: تاکنون 161 
هزار و 640 نفر در بخش خادم ياري سايت آستان قدس رضوي 
ثبت نام کرده اند که از اين تعداد سهم استان همدان 3 هزار و 

41 نفر بوده است.وي تصريح کرد: در سامانه ثبت نام خادم ياري 
آستان قدس رضوي 26 عرصه تخصصي وجود دارد که هر فرد 
مي تواند پس از انتخاب يک عرصه، متناسب با ظرفيت و تخصص 
خود ثبت کند.مدير مرکز امور خادمان آستان قدس رضوي بابيان 
اينکه اگر فردي نمي تواند در عرصه هاي تخصصي فعاليت کند 
مي تواند در عرصه هاي خدمت عمومي فعال شود، عنوان کرد: تا 
امروز 53 هزار و 342 خدمت در بخش هاي مختلف ثبت کرده اند 

که بيانگر ظرفيت هاي موجود در کشور است.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر ميانگين ثبت نام هاي روزانه ما 
در کشور در بخش خادم ياري 750 نفر است، عنوان کرد: هنوز 
وضعيت نيمي از افراد ثبت نام کننده مشخص نشده است به همين 
دليل رابطين ما در شهرستان ها بايد با بررسي مدارک ارسالي، 
وضعيت افراد متقاضي براي خادم ياري را تعيين تکليف کنند.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون داوطلبان جمعيت هال احمر استان اصفهان 
بابيان اينکه کار داوطلبانه به توسعه اقتصادي منجر 
مي شود، گفت : نخستين بار در جمعيت هال احمر 
بررسي شد که ارزش اقتصادي خدمات داوطلبان 
در 6 ماهه اول امسال نزديک 60 ميليارد ريال بوده 
است.علي محمد هاشمي در نشست خبري با تأکيد 

بر اهميت کار داوطلبان اظهار کرد : اگر کشور، شهر 
و خانواده اي به دنبال توسعه است يکي از اقداماتي 
که بايد انجام دهد کار داوطلبانه است  کار داوطلبانه 
عاوه بر جنبه اقتصادي ، توسعه اجتماعي هم ايجاد 
مي کند، بسياري از معضات اجتماعي ازجمله اعتياد 
و طاق از طريق کار داوطلبانه قابل حل و بررسي 
است، شعار ما در معاونت داوطلبان اين است که 

نيازمندان و توان توانمندان «  نياز  »حلقه بين 
تسهيل گر اقدامات داوطلبانه هستيم؛ از بعد شخصي 
ايجاد توسعه در وجود  باعث  هم کار داوطلبانه 
شخص مي شود، کار داوطلبانه 2 حسن شادتر 
زندگي کردن و بهتر متوجه شدن معناي زندگي 
و توانمندتر شدن را دارد.وي با اشاره به فعاليت 
داوطلبان جمعيت هال احمر استان اصفهان در 4 

گروه حمايت، هدايت، مهارت و مشارکت ، درباره اعزام 
کاروان هاي سامت به مناطق محروم خاطرنشان 
کرد :امسال از 20 کاروان سامت و نيکوکاري 3 
مورد برون استاني شامل کاروان شاخص سامت 
سراوان در سيستان و بلوچستان ، کاروان دندانپزشکي 
در منطقه زلزله زده کرمانشاه و کاروان سامت در 

منطقه ريگان کرمان بوده است.

 با حضور دکتر اريجاني؛
 طرح تأمين آب شهرستان بندرلنگه 

بهره برداري شد

براي نخستين بار در مناطق شهري صورت گرفت؛
تشکيل تيم واکنش اضطراري در منطقه9

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
شهردار منطقه9 از تشکيل تيم واکنش اضطراري 
باهدف امدادرساني و آموزش  به شهروندان منطقه 
و مناطق همجوار در شرايط بحراني در ورودي 
غربي پايتخت خبر داد.به گزارش » پايگاه خبري 
مياد رسالت « و به نقل از روابط عمومي شهرداري 
منطقه9،سيد علي مفاخريان با اشاره به تشکيل 
تيم واکنش اضطراري گفت: با استفاده از تجربيات 
و تخصصي که در حوزه هاي مختلف اجرايي و 
عملياتي وجود دارد ترکيبي از نيروهاي مستعدي که 
عاقه مند به فعاليت هاي واکنش اضطراري مي باشند 
فراخوان شده و با آموزش هاي متناسب با شرايط 
بحراني امکان حضور بموقع و انجام اقدامات اوليه  

به شهروندان محات منطقه9 و مناطق همجوار را 
فراهم مي کنند.وي افزود:اکثر شهروندان در مواجهه 
با مشکاتي که مرتبط با آتش سوزي، جابه جايي 
خودرو، موضوعات مرتبط به برش بتن و درختاني 
که در شرايط بحراني باعث گرفتاري آن ها شده و 
خصوصاً در زمان زلزله به علت فقدان آموزش هاي 
ازم دچار سردرگمي مي شوند.مفاخريان بيان 
داشت:با تمرين هاي مستمر در مانورها و قرار گرفتن 
در شرايط بحران به صورت عملي و کسب تجربه 
افراد تيم واکنش اضطراري به تبحر ازم رسيده 
عاوه بر نقش امدادرساني تر نقش مربي مي توانند 
به آموزش شهروندان در جهت کاهش خسارات 

احتمالي در مواقع بحراني بپردازند.

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري اردبيل:
سال آينده اعتبارات شهرداري هاي اردبيل افزايش مي يابد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري اردبيل 
گفت: در سال 98 منابع مالي و اعتبارات شهرداري 
و دهياري هاي استان اردبيل افزايش خواهد يافت.
مسعود امامي يگانه در ديدار چندي از مسئوان 
اجرايي شهرستان نير اظهار داشت: افزايش اعتبارات 
و منابع مالي شهرداري ها و دهياري هاي استان 
براي سال آينده از مهم ترين برنامه هايي است که 
مبناي کار قرارگرفته است که اجراي طرح هاي 
عمراني در شهرستان هاي اردبيل سرعت خوبي 

به خود خواهد گرفت.
وي بيان کرد: در صورت تأمين اعتبارات مالي 
توسعه شهرها و روستاها به شکل مناسبي اجرايي 

مي شود که در اين زمينه شهرداري ها همکاري 
همه جانبه اي با ما در راستاي تعريف پروژه هاي 
شاخص اجرايي و تکميل پروژه ها دارند که به 
دنبال زيباسازي شهري و فراهم آوردن امکانات 
مناسب براي فراهم کردن زيرساخت هاي گردشگري، 
امور  هستيم.مديرکل  مشابه  موارد  و  تفريحي 
شهري و شوراهاي استانداري اردبيل گفت: ارائه 
گردشگران  و  همشهريان  به  مطلوب  خدمات 
و تدوين برنامه جامع توسعه شهري و اجراي 
طرح هاي توسعه پايدار شهري نيازمند همکاري 
همه جانبه شهرداري ها است و تحقق اين موضوع 
وظيفه شهرداران و دهياران استان را سنگين تر 

از هميشه خواهد کرد.

5

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
با حضور دکتر اريجاني رئيس مجلس شوراي 
اسامي، طرح تأمين آب شهرستان بندرلنگه 
و کنگ بهره برداري شد. مراسم بهره برداري از 
اين طرح آب رساني همچنين با حضور استاندار 
هرمزگان،  نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس، 
»مسعود خشايي« معاون برنامه ريزي و امور 
اقتصادي آبفاي کشور انجام شد.مديرعامل آبفاي 

هرمزگان در اين مراسم از اجراي طرح تأمين 
آب شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت: اين 
طرح در قالب سه پروژه؛ خط انتقال آب به طول 
6 کيلومتر، احداث يک باب ايستگاه پمپاژ و 
يک باب مخزن به حجم 10 هزار مترمکعب 
اجراشده است.  امين قصمي، هدف از اجراي اين 
پروژه ها را افزايش  ظرفيت آب توليدي از طريق 
آب شيرين کن ها در راستاي تأمين آب پايدار 
شهرهاي  بندرلنگه و کنگ و ارتقاء بهداشت و 
افزايش رضايت عمومي بيان کرد و گفت: اين 
پروژه ها درمجموع بااعتبار 147/7ميليارد ريال 
اجراشده است. وي با اشاره به پتانسيل هاي موجود 
ارائه بسته پيشنهادي  و  استان هرمزگان  در 
وزارت نيرو در خصوص مديريت تنش آبي در 
اين استان، از دکتر اريجاني خواستار حمايت 

از اين بسته در جلسه  سران سه قوه شد.

»



»

افديدي:
  ترامپ 
 پيروزي را 
تقديم ايراني ها کرد
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وزير دفاع انگلستان در خصوص تبعات برگزيت 
اين  امنيتي  و  دفاعي  برنامه هاي  براي  سخت 

کشور هشدار داد.
از  آنا  خبرگزاري  بين الملل  گروه  گزارش  به 
اسپوتنيک، »توبياس الوود« با اشاره به احتمال 
خروج انگلستان از اتحاديه اروپا بدون امضاي 
توافقي در اين خصوص، گفت: »اگر انگلستان 
بدون امضاي توافق از اتحاديه اروپا خارج شود، 
آسيب هاي اقتصادي اين موضوع دامن گير حوزه 

دفاعي – امنيتي نيز مي شود.«
وي افزود: »بر طبق پيش بيني ها اين آسيب هاي 
اقتصادي ۴۰ برنامه دفاعي و امنيتي وزارت دفاع 

را لغو خواهد کرد.«
وزير دفاع انگلستان تأکيد کرد: »خروج بدون 
براي  مناسب  گزينه  يک  وجه  هيچ  به  توافق 
انگلستان نيست و نمايندگان پارلمان بايد به 

اين موضوع توجه کنند.«
ماه آينده ميادي رأي گيري در خصوص توافق 
خواهد  صورت  انگلستان  پارلمان  در  برگزيت 
گرفت. بر اساس نظرسنجي هاي موجود احتمال 
عدم تصويب اين توافق بسيار زياد است. گفته 
مي شود در صورت عدم تصويب توافق برگزيت 
انگلستان  نخست وزير  »ترزا مي«  پارلمان،  در 

استعفا خواهد داد.

وزيردفاعانگلستان:
برگزيت سخت ۴۰ برنامه دفاعي - امنيتي انگلستان را لغو خواهد کرد

وزير امور خارجه ترکيه دليل عصبانيت و رفتار 
پرخاشگرانه نخست وزير رژيم صهيونيستي را 

شکست اين رژيم در سوريه عنوان کرد.
از  آنا  بين الملل خبرگزاري  گروه  گزارش  به 
آناتولي، »مولود چاووش اوغلو« در واکنش به 
رفتار نادرست »بنيامين نتانياهو« در روزهاي 
اخير گفت: »دليل عصبانيت شديد نخست وزير 
رژيم صهيونيستي، شکست اين رژيم در طرح 

تجزيه سوريه است.«
وي با بيان اينکه نتانياهو با گروه هاي تروريستي 
نظير پ.ک.ک رابطه دارد، افزود: »او تصميم 
داشت از اين گروه ها براي تجزيه سوريه استفاده 

کند که در نهايت شکست خورد.«
وزير امور خارجه ترکيه تأکيد کرد: »ما متعهد 
فعاليت  به  دست  که  را  گروهي  هر  هستيم 
تروريستي در ترکيه مي زند در هر جاي دنيا 

که باشد تعقيب و نابود کنيم.«
»مولود چاووش اوغلو« در پايان گفت: »پ.ک.ک 
وجه  يک  صهيونيستي  رژيم  نخست وزير  و 
کودکان  کشتن  هم  آن  و  دارند  اشتراک 

بي گناه است.«
نتانياهو  نيز  اخيرا   ترکيه  امور خارجه  وزير 
با خونسردي  که  بود  کرده  قاتلي خطاب  را 

آدم مي کشد.

چاووشاوغلو:
عصبانيت نتانياهو به خاطر شکست در سوريه است

اشتاين ماير دقيقا چه مي گويد؟
فرانک والتر اشتاين ماير ،رئيس جمهور آلمان و يکي از سران 
بانفوذ حزب سوسيال دموکرات اين کشور، در پيام سال نوي 
ميادي خود خطاب به شهروندان آلماني به نکاتي اشاره کرده 
است که نشان از وقوع حوادثي تازه در اين کشور دارد. حوادثي 
که مي تواند منجر به دفرمه شدن شکل و ساختار امنيتي و 
اجتماعي موجود در کشور آلمان و تبديل آن به يکي ديگر 
از کانون هاي بحران در اروپا شود. به گزارش آنا،هر چند که 
آلمان طي هفته هاي اخير تاثيري ظاهري از جنبش جليقه 
تحليلگران  از  بسياري  اما  است،  نپذيرفته  فرانسه  در  زردها 
تشديد  مانند  هايي  مولفه  و  فاکتورها  معتقدند  اروپا  مسائل 
آلمان    مردم  مختلف  اقشار  ميان  در  عمومي  هاي  نارضايتي 
امکان وقوع ناآرامي هاي جديد در اين کشور را بيشتر ساخته 
است. ضمن آنکه بسياري از شهروندان آلماني نيز نسبت به 
هستند.  ناراضي  شدت  به  کشور  اين  ائتافي  دولت  عملکرد 
بي دليل نيست که در آخرين نظرسنجي هاي صورت گرفته 
و  از دو حزب سوسيال دموکرات  آلمان، رضايت عمومي  در 
به  مجموع  در   ) آلمان  اصلي  دو حزب   ( مسيحي   دموکرات 

5۰ درصد نيز نرسيده است!
ماير  اشتاين  است،  داده  گزارش  وله  دويچه  شبکه  چنانچه 
به شهروندان  نوي خود خطاب  از سخنراني سال  در بخشي 

آلماني اظهار کرده است:

" مخالفت هاي سياسي و اجتماعي در آلمان در سال ۲۰۱۸ 

تشديد شد. گفت وگوهاي زيادي درباره تنش و تفرقه اجتماعي 
وجود دارد. بسياري خشم خود را در رسانه هاي اجتماعي عنوان 
کردند چون تمايل زيادي براي مناظره يا تبادل واقعي ديدگاه ها 
وجود ندارد. احساس مي کنم ما آلماني ها زمان بسيار محدودي 
را براي گفت وگو با يکديگر صرف مي کنيم. حتي زمان کمي 
براي گوش دادن به حرف هاي يکديگر داريم. از مردم آلمان 
مي خواهم تا با هم گفت وگو کنند حتي اگر ديدگاه هاي متفاوتي 
به درگيري لفظي منجر شود.  اين گفت وگوها شايد  دارند و 
که  است  اين  امر  است...."واقعيت  دموکراسي  از  بخشي  اين 
تاثيرپذيري شهروندان  و  از يک سو  آلمان  ناکارآمدي دولت 
آلماني از اعتراضاتي که در اروپا رخ مي دهد، منجر به ايجاد 
احساس خطر در ميان رئيس جمهور آلمان و ديگر مقامات 
اين کشور شده است. شکل گيري نارضايتي عمومي و نهادينه 
شده در ميان شهروندان آلمان، اين روند را به صورت طبيعي 
تشديد کرده است. نبايد فراموش کرد که شهروندان آلماني 
نيز به مانند شهروندان فرانسوي از بي عدالتي هاي اجتماعي 

که نظام سرمايه داري مولد آن بوده است، رنج مي برند. 
رمزگشايي از اظهارات اشتاين ماير به هيچ عنوان دشوار به نظر 
نمي رسد!در اينجا قاعده اي کلي وجود دارد که بايد نسبت به 
آن توجه داشت. اينکه سلسله بحران هاي امنيتي، اقتصادي، 

اجتماعي و مهاجرتي موجود در اروپاي واحد جملگي منجر 
به اثبات ناکارآمدي مجموعه اي به نام اتحاديه اروپا و منطقه 
اروپاي  نيست  مشخص  شرايطي  چنين  در  است.  شده  يورو 
سو  و  کدام سمت  به  آتي  هاي  ماه  بلکه  و  سالها  واحد طي 
پيش برود.اين قاعده کلي در  قبال تک اعضاي اروپاي واحد 
انتخابات سراسري  نتايج  است.  آلمان صادق  از جمله کشور 
سال گذشته در آلمان نشان داد که شاهد شکل گيري نوعي 
نارضايتي عمومي و ساختاري در اين کشور ) نسبت به وضعيت 
افرادي  تا  است  شده  سبب  مسئله  همين  هستيم.   ) موجود 
به تحوات  اي نسبت  ماير ديدگاه خوشبينانه  اشتاين  مانند 
سياسي، اجتماعي و داخلي کشورشان در سال جديد ميادي 
نداشته باشند.  عدم وجود امکانات رفاهي و اقتصادي متوازن 
در آلمان، در شکل گيري نارضايتي شهروندان بسيار موثر بوده 
است. بحران اقتصادي همچنان  در زندگي روزمره شهروندان 
اروپايي حس مي شود. افزايش نمادها و شاخصه هاي بحران 
مالي در اروپا  و کاهش رتبه هاي اعتباري بانکها و رشد نرخ 
درگير  مالي  بحران  با  همچنان  که  کشورهايي  در  بيکاري 
اروپا  در  اجتماعي  هاي  بحران  از  بسياري  بسترساز  هستند، 
بوده است.موضوعي که اشتاين ماير، مرکل، زيگمار گابريل و 
ديگر سياستمداران آلماني قدرت مديريت و حل و فصل آن 

را تا کنون نداشته اند....

ابي صهيونيستي-آمريکايي »دفاع از دموکراسي ها« در يادداشتي اعتراضي اعام 
کرد ترامپ با تصميم خود براي خارج کردن نظاميان از سوريه، پيروزي را تقديم 

ايران کرده و تصويري ضعيف از آمريکا به نمايش گذاشته است.
به  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بنياد دفاع از دموکراسي ها )FDD( که 
روابط بسيار نزديکي با بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي دارد و 
از نفوذ باايي نيز در کاخ سفيد برخوردار است، در يادداشتي اعتراضي اعام 
کرد دونالد ترامپ با تصميم خود براي خارج کردن نظاميان آمريکايي از سوريه، 
پيروزي را تقديم ايران کرده و تصويري ضعيف و در حال عقب نشيني از آمريکا 

نشان داده است.
متعدد،  اخبار  بنابر  ترامپ مي گذرد،  دولت  از  که  دو سالي  در  انديشکده  اين 

سياست نويس اصلي کاخ سفيد در موضوعات سياست خارجي بوده است. با اين 
حال به نظر مي رسد تصميم ترامپ براي خارج کردن نيرو هاي نظامي آمريکا از 
سوريه به مذاق آن خوش نيامده است، همانطورکه نتانياهو و کابينه اش هم حتي 

به صورت علني از اين تصميم انتقاد کرده اند.
مارک دوبوويتز، مدير اين انديشکده و از حاميان تشديد تحريم ها عليه ايران، روز 
دوشنبه در يادداشتي مشترک با مارک رائول گرشت، تحليلگر نئوکان کهنه کار 
آمريکايي و مدافع حمله به عراق، به انتقاد شديد از تصميم ترامپ پرداخته و 
نوشته است که رئيس جمهور آمريکا با خارج کردن نيرو هاي نظامي از سوريه، 
سياست ضدايراني خود را با آسيب جدي مواجه کرده و در رقابت ميان واشنگتن 

و تهران در منطقه، پيروزي را به ايران تقديم مي کند.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حميدرضا مجدي فرزند اميرحسين به شماره شناسنامه 
5743 صادره از شوش در مقطع كارشناسي رشته مهندسي كامپيوتر صادره از دانشگاه 
آزاد اسامي واحد اراك با شماره 831210257082 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 
اراك به نشاني: اراك - ميدان امام خميني)ره( - بلوار امام خميني)ره( - كيلومتر 

3 جاده خمين - شهرك دانشگاهي اميركبير - اداره فارغ التحصيان ارسال نمايد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب سارا ذباح فرزند خسرو به شماره شناسنامه 4120199584 
صادره از بروجرد در مقطع كارشناسي رشته بيوتكنولوژي صادره از واحد دانشگاهي 
آزاد بروجرد با شماره 106/1914554-93/11/4 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 

بروجرد به نشاني مجتمع امام خميني ارسال نمايد.
شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( سواري كوپه ام جي ني به شماره شاسي 100065 
از  و  گرديده  مفقود   22 ايران  445ن71-  پاك  شماره  و   031114 موتور  شماره  و 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد به شماره شهرباني 811و68- ايران 13 و شماره موتور 3202118 
و شماره شاسي S1412288366024 مدل 1388 به رنگ سفيد روغني به نام زهرا 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود  اصفهان   8 ش ش  حسينعلي  فرزند  كبريتي  حيدري 

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

به نشاني اليگودرز ميدان دانشگاه - دانشگاه آزاد واحد اليگودرز تحويل نمايد.
افشار  ساناز  اينجانب  نام  به   448764 شماره  به  تحصيات  پايان  موقت  گواهينامه 
اليگودرز متولد 1365 در مقطع  از  به شماره شناسنامه 2473 صادره  فرزند محمد 
مفقود  اليگودرز  واحد  اسامي  دانشگاه آزاد  از  معماري  نقشه كشي  كارشناسي رشته 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي  شود اصل مدرك را به 
واحد  آزاد  دانشگاه   - دانشگاه  ميدان  اليگودرز  نشاني  به  اليگودرز  آزاد  دانشگاه 

اليگودرز تحويل نمايد.
اصاحيه آگهي - آگهي فقدان برگ سبز و كارت اتومبيل سواري MVM منتشره در 
روزنامه رسالت مورخ 97/9/12 به شماره انتظامي 741ط42- ايران 53 و شماره 

شاسي NATGBATL6H1014163 صحيح مي باشد.
برگ سبز خودروي وانت سيستم باري آريسان به رنگ سفيد مدل 1394 و شماره پاك 
 FV511297 118 و شماره شاسيG0001986 ايران 96-521ب56 و شماره موتور

متعلق به آقاي بهنام پيكاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و  17-624ص56  انتظامي  شماره  به   1396 مدل   2 تيبا  سواري  خودرو  سبز  برگ 
نام  به   NAS821100H1083105 شاسي  شماره  و   M15/8397405 موتور  شماره 

فاطمه حسيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3556
برگ سبز پژو هاچ بك مدل 1397 به رنگ سفيد روغني و شماره پاك ايران 68-561م35 
و شماره موتور 165A0142244 و شماره شاسي NAAP03EE5JJ533860 به نام 

واحد طهماسبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو GLX405 به رنگ خاكستري متاليك و شماره پاك ايران 68-
 NAAM01CA1BE218674 214م66 و شماره موتور 12489312954 و شماره شاسي

به نام سهيل دهقاندار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و  متاليك  خاكستري  رنگ  به   1394 مدل   GLX  405 پژو  كمپاني  برگ  و  سبز  برگ 
شماره پاك ايران 68-829ي86 و شماره موتور 124K0624830 و شماره شاسي 
NAAM01CA2FR207469 به نام مريم طهماسبي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز، كارت سواري پيكان مدل 1381 به شماره پاك 36-133س38 و شماره 
موتور 11158140196 و شماره شاسي 81541728 به رنگ مشكي متاليك به نام يداه 

ياري حيدر آباد فرزند اسماعيل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره   1393 قرمز مدل  به رنگ   CC150 تيپ  موتورسيكلت چترو  برگ سبز، سند 
موتور 0149NCW220093 و شماره تنه NCW***150D9310039 به نام احمد 
طااري ش ش 12 گلپايگان نام پدر ناصرعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اصل برگ سبز خودروي رنو ساندرو اتومات 1600CC به رنگ سفيد مدل 97 و شماره 
شاسي NAPBSRBYAJ1088978 و شماره موتور K4MC697W026058 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سواري پرايد سيستم سايپا تيپ 131LE مدل 1392 به 
 NAS411100D1312721 رنگ سفيد روغني و شماره موتور 4995010 و شماره شاسي
و شماره پاك انتظامي ايران 88-524ط34 و به نام مالك فاطمه سليمانخاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه خدمات كشاورزي به شماره 316 به مساحت 2 هكتار واقع در كردكوي به نام 

غامرضا كياني فرزند صفرعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب آي محمد نادرزاده فرزند قربان به شماره دفترچه 
682 مساحت زمين 9 هكتار آبي واقع در روستاي آق قميش شهرستان گاليكش مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب مراد فارسياني فرزند رمضان به شماره شناسنامه 
1477 مساحت زمين 5 هكتار )2 هكتار ديم 3 هكتار آبي( واقع در روستاي چقربش 

قارداش شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودروي وانت پيكان مدل 1391 به شماره انتظامي 17-
 114F0014109 و شماره موتور NAAA36AA2CG280827 871ط38 و شماره شاسي

به نام امير شكري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3558
برگ سبز خودرو پژو به رنگ يشمي روغني مدل 1384 و شماره موتور 11784076801 
و شماره شاسي 13479389 و شماره پاك 47-724ب58 به نام احمد گرگوندي به 

شماره ملي 0621093912 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

دانشنامه موقت تحصيلي به شماره 77-84/3 مورخه 97/1/29 به نام اينجانب محمدعلي 
بهرامسري فرزند عليرضا به شماره ملي 4160256597 صادره از اليگودرز متولد 1371 در 
مقطع كارشناسي رشته مهندسي برق قدرت دانشگاه ملي ماير مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. از يابنده درخواست مي شود اصل مدرك را به نشاني ماير، كيلومتر 5 جاده 

اراك دانشگاه ملي ماير ارسال نمايد.
دفترچه كار ميني بوس به شماره 918679-82/6/1 به نام آقاي علي معصومي رحمت آبادي 
به شماره ملي 3070812708 به ش ش 108 فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پيكان مدل 1383 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 869د29- ايران 
65 و شماره موتور 11283108945 به نام عباس نجف آبادي پور به شماره ملي 3070789161 

فرزند حسين صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1388 به رنگ نقره اي و شماره انتظامي 276د95- ايران 
45 و شماره موتور 12488101700به نام منصور خواجه حسني رايري به ش ش 50 فرزند فتح ا... 

صادره از بافت مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب عصمت لك  قاسم آبادي مالك خودرو پژو سواري 405 به شماره انتظامي 47-946د15 و 
شماره بدنه 109657 و شماره موتور 12488105117 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
كارت سبز تراكتور ديفرانسيل LTM285 مدل 1390 به شماره موتور LFW03424X و شماره 
شاسي L01290 و شماره انتظامي ايران 46-837ك11 به نام ابراهيم محمدزاده مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني )مادر( ميني بوس بنز 309 مدل 1359 به رنگ آبي معمولي و شماره پاك ايران 
14-692ع47 و شماره موتور 334911156307 و شماره شاسي 3739150406293 به 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  ملي 2993718924  به كد  بهمنشيري  منيعاوي  نام خليل 

ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي به شماره 39 به مساحت 2 هكتار زمين واقع در شهر تاتار عليا استان گلستان 

به نام آقاي حسن علي جرجاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت سبز خودرو سوناتا رنگ سفيد به شماره شاسي KMHEC41CBEA638816 و شماره 
موتور G4KEDA386821 و شماره انتظامي ايران 87-784د22 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز خودروي سواري سايپا 131SE  مدل 1393 به شماره موتور 5066195 
و شماره شاسي 3651797 و شماره انتظامي 69-176ل27 به نام حميدرضا سنچولي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت سواري سايپا 131 مدل 1395 به شماره انتظامي 41-315ج57 و 
شماره موتور 5688609 و شماره شاسي NAS411100G1248812 و شماره موتور 5688609 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد به رنگ نوك مدادي مدل 1384 و شماره پاك ايران 
23-134س21 و شماره موتور 01344544 و شماره شاسي S1482284133526 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ گمركي خودروي وانت تويوتا دوكابين هايلوكس مدل 1992 به رنگ سفيد و شماره پاك 
123ط24- ايران 95 و شماره شاسي 010744 و شماره موتور 342422 به نام معراج حسين زئي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، تسلسل اسناد و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري شورلت نوا به شماره انتظامي 
758ب91- ايران 72 و شماره موتور 015573 و شماره شاسي 4L69DHF426375 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت پيكان دوگانه سوز به شماره انتظامي 342د93- 
 NAAA46AA5CG312683 ايران 82 و شماره موتور 11490083570 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 6 شناسنامه  شماره  به  نادعلي  فرزند  تقي پور  حسن  اينجانب  تحصيات  پايان  موقت  گواهي 
صادره از آمل در مقطع كارشناسي رشته مهندسي تكنولوژي خودرو با شماره 1655057 
صادره از واحد دانشگاهي آيت آله آملي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود به آدرس آمل - جاده قديم آمل به بابل فرعي دانشگاه آزاد اسامي 

ارسال نمايد.
برگ كمپاني خودرو پيكان وانت مدل 89 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 55-

862و92 و شماره شاسي NAAA36AA6AG208896 و شماره موتور 11488112893 
به نام معصومه هديه لو به كد ملي 0385859902 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اينجانب معصومه هديه لو مالك خودرو پيكان وانت مدل 89 به رنگ سفيد روغني و شماره 
انتظامي ايران 55-862و92 و شماره شاسي NAAA36AA6AG208896 و شماره موتور 
11488112893 به علت فقدان اسناد فروش )برگ كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسين باار مالك پژو GLX405 مدل 89 به شماره شهرباني 386ب44- ايران 28 و 
شماره موتور 12489208006 و شماره شاسي NAAM11CA8BR460190 به علت فقدان برگ 
فروش كمپاني و سند سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني يك دستگاه كاميون كشنده به شماره شاسي NACG4X20002066320 و شماره 
موتور DC1217LO26674521 متعلق به شركت حمل و نقل نوين سير ياران به شماره ثبت 
304 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. چنانچه هر شخصي هر گونه ادعايي در مورد خودرو 
مذكور داشته باشد مي تواند ظرف مدت 15 روز از تاريخ نشر آگهي با در دست داشتن مدارك 
كافي به اداره حقوقي مجتمع صنعتي ماموت تهران واقع در بزرگراه كرج قزوين 5 كيلومتر 

بعد از پل هوايي كردان مراجعه نمايد.

اينجانب حسن جمشيدي انگاسي مالك وانت پيكان به شماره بدنه NAAA36AA5CG259695 و 
شماره موتور 11490064126 و شماره پاك 72-166ط52 به علت فقدان سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو ساري واقع در كيلومتر 
5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد. بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حجت كريمه مالك خودرو سمند سواري به شماره بدنه NAAC91CEXGF116340 و 
شماره موتور 124K0969717 و شماره پاك 72-811ط16 به علت فقدان سند كمپاني خودرو 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر منطقه اي ايران خودروساري واقع در كيلومتر 5 جاده 
ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد. بديهي است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمود اميرعبدالهيان مالك خودروي وانت سيستم پيكان 1600 مدل 1388 به رنگ سفيد 
و شماره بدنه NAAA36AA39G825927 و شماره موتور 1148708694 و شماره شهرباني 
96-468ب26 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر منطقه اي 
ايران خودروساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نماييد. بديهي 

است پس از مهلت مذكور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني خودروي 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.
سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس مدل 1393 به شماره انتظامي 446ن67- ايران 88 و شماره 
موتور 124K0395344 و شماره شاسي NAAN21CA6EK175809 به رنگ سفيد روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند كاميون كمپرسي مدل 1384 به شماره انتظامي 452ع59- ايران 85 و شماره 

هوشمند 2457828 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب خدارحم براهويي فرزند حسن به شماره ملي 3671483768 و 

شماره هوشمند 1117819 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( پرايد سواري 131SL مدل 1390 به شماره انتظامي 833ج32- ايران 
85 و شماره موتور 4072858 و شماره شاسي S1412290758110 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي اينجانب محمدحسين كريمي پور به شماره دانشجويي 9533553 رشته مهندسي 

مواد از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا 131 مدل 1395 به شماره انتظامي 244ط19- ايران 93 و شماره 
موتور M13/5745045 و شماره شاسي NAS411100G3621142 به رنگ سفيد روغني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه كار )اشتغال( به شماره سريال 1/009/4061 اينجانب احسان عاء الدين بيلگن تابعيت تركيه 
به شماره گذرنامه U14712481 به علت نداشتن فعاليت در ايران از مورخه 1397/10/5 از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 3572
انتظامي  به شماره  سند كمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( و تسلسل اسناد سواري سمند 
 NAACJ1JE0GF333194 147 و شماره شاسيH0243683 383ق69- ايران 82 و شماره موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند قطعي موتورسيكلت تندر مدل 1384 به شماره پاك 67863-511 و شماره موتور 
5572155 و شماره تنه NES***125M8408497 به نام اميرحسين فتاحي فرزند منصور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني اتومبيل سواري پرايد مدل 1377 به شماره انتظامي 295ط26- ايران 53 
و شماره شاسي S1412277559552 و شماره موتور 00076825 به نام وفادار بياتي شهرضا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژوتيپ 405GLX-XU7 مدل 1394 به رنگ خاكستري متاليك و 
شماره موتور 124K0779206 و شماره شاسي NAAM01CE6FR232565 و شماره پاك انتظامي 

ايران 14-351م72 و به نام مالك جمل خرسان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محمد عامري مالك پژو آردي به شماره موتور 22328028385 و شماره شاسي 80729042 
به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب يعقوب نوري آرماسان مالك پژو 206 به شماره شاسي 22605970 و شماره شهرباني ايران 
22-848م27 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رسول رخشا مالك پژو 405 به شماره شاسي 80315218 و شماره انتظامي 626ج44- ايران 
77 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب الهه منعي مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSS15218308 و شماره شاسي 19840230 به 
علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فرزانه ردايي مالك پژو 206 به شماره شاسي GJ866569 و شماره انتظامي 686ن55- 
ايران 72 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت 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 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

خبر

خبر

ظريفدرگفتوگوباالميادين:
حضور آمريکا در سوريه از ابتدا 

نامشروع بوده است
وزير خارجه ايران در گفت وگو با الميادين درباره موضوعات مختلف از 

جمله خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه به موضع گيري پرداخت.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد جواد ظريف وزير خارجه ايران در 
گفت وگو با الميادين با اشاره به اينکه حضور آمريکا از ابتدا هم در سوريه 
غيرقانوني و نامشروع بوده بيان کرد که هنوز زود است که تحليلي 

مفصل از نيات آتي واشنگتن درقبال سوريه داد.
وي اعام کرد: حضور آمريکا در سوريه از ابتدا هم قانوني نبوده است. 
ما از طرح هاي آمريکا در سوريه اطاع نداريم تا موضع مشخصي اعام 
کنيم. آمريکايي ها برادران ما و ملت هاي منطقه و کردها را به سبب 
سياست هايشان قرباني کرده اند. برعکس ادعايشان آنها از کردها براي 

تحقق اهداف سياسي سوء استفاده کردند.
ظريف ضمن تاکيد بر همسويي و امنيت مشترک تاکيد کرد: مشکل 
در منطقه اين است که تصور کنيم که مي توانيم امنيت را بخريم اين 
مشکل اول است و مشکل دوم اين است که برخي کشورهاي منطقه 
تصور مي کنند که مي توانند با بي ثبات کردن ديگران صاحب امنيت 
شوند. مثال ديگري را ذکر کنم. نظام سعودي خودش اعام کرده که 
 ۷5 ميليارد دار به صدام در جريان جنگش ضد ايران داده و تصور 
مي کرد که با دادن پول مي تواند امنيت بخرد اما اين ميلياردها پول چه 
مشکلي را حل کرد؟ صدام با ساح هايي که با پول سعودي خريداري 
کرده بود به سوي عربستان و کويت حمله کرد و اين در حالي بود که 

آنها حمايت گسترده اي از صدام به عمل آورده بودند.
ظريف تاکيد بر ضرورت هماهنگي آنکارا با دمشق براي هر اقدام نظامي 
گفت: نگراني ترکيه از عمليات تروريستي را درک مي کنيم. هرگونه 
اقدام نظامي بايد با هماهنگي دولت سوريه باشد. ما همواره به دوستان 
ترکيه اي گفته ايم که عمليات نظامي بدون موافقت دمشق به حل 
بحران کمکي نمي کند. ما آماده کمک به آنها هستيم اما نگراني شان 

از طريق هماهنگي با دولت سوريه رفع شود.
وي با اشاره به تعلل اروپايي ها در قبال برجام افزود: ايران آماده است 
که امنيت منطقه مشترک باشد و برخي از ما عليه برخي ديگر نباشيم. 
ما به اين نتيجه براي امنيت منطقه رسيديم که به همان اندازه که به 
امنيت خود توجه مي کني بايد به امنيت همسايه ات هم توجه داشته 
باشي و آماده ايم که امنيت منطقه مشترک باشد و برخي از ما عليه 
برخي ديگر نباشيم و اين دعوتي است که خطاب به همسايگانمان در 

آستانه سال جديد ميادي مي کنم.
طبقبرجام،ايرانبهتعهداتخودعملکند.

ظريف درباره نقش ايران در گفت وگوهاي ميان گروه هاي يمني در سوئد 
نيز گفت: ايران به شکل گيري مذاکرات کمک کرد. نگراني ما درباره سفر 
هيئت يمني به استکهلم بود و ما در اين باره کمک کرديم و اتحاديه اروپا  
 و سوئد از موضع و کمک ايران استقبال کردند. ما يمن را مانند سوريه 
مي دانيم و از چهار سال قبل پيشنهاد مصالحه را مطرح کرديم و امروز که 
مصالحه انجام مي شود سه سال گذشته و يمني ها کشته شد اند و عامل 
آن در عربستان چهار نفري هستند که گمان مي کنند مي توانند که ملت 

يمن را ظرف دو يا سه هفته سرکوب کنند.
وي درباره کميته قانون اساسي سوريه بيان کرد: سه کشور غربي که 
 نمي خواهم نامشان را ببرم و آمريکا به دنبال ديکته کردن خواسته هاي 
ابتدا اين کشورها از روند  از  خود بر سازمان ملل بودند و متاسفانه 
اين  به  ترکيه  و  روسيه  همراه  به  ما  اما  نکردند  استقبال  آستانه 
تعيين  را  نهايت سرنوشت خود   نتيجه رسيديم که ملت سوريه در 

مي کند. سوري ها بايد در اين باره تصميم گيري کنند.
ظريف درباره موضع گيري ترامپ درباره شکست داعش هم اعام کرد: 
آمريکا اصا با داعش نجنگيده است. آمريکايي ها ادعا مي کنند که با 
داعش جنگيده اند اما ملت هاي عراق و سوريه خطر داعش را از بين 

برده اند و ايران نيز به آنها کمک کرده است. 

ترامپ:»مك گورک« مسئول ارسال 
۱/۸ ميليارد دار پول نقد به ايران بود

 رئيس جمهوري آمريکا در تاش براي توجيه استعفاي فرمانده آمريکايي 
اعام کرد: »مک گورک« مسئول ارسال ۱/۸ ميليارد دار پول نقد به ايران 
بود.به گزارش خبرگزاري مهر، دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا در 
پيامي توئيتري اعام کرد: هواداران »برت مک گورک« )نماينده مستعفي 
آمريکا در ائتاف به اصطاح مبارزه با داعش( به ياد داشته باشند که او 
همان منصوب اوباما است که هواپيماها را با ۱/۸ ميليارد دار پول نقد 
پُر کرده تا آنها را به عنوان بخشي از توافق هسته  اي وحشتناک ايران 
که به تأييد باب کورکر حقير )رئيس کميته روابط خارجي مجلس سناي 
آمريکا( هم رسيد، به ايران ارسال کند.اين در حالي است که چندي 
پيش و به دنبال اعام استعفاي »برت مک گورک« از نمايندگي آمريکا 
در ائتاف به اصطاح مبارزه با داعش، ترامپ با طرح ادعايي مضحک 

اعام کرد که وي را اصًا نمي  شناسد!
گفتني است، »برت مک گورک« پس از اينکه ترامپ چهارشنبه گذشته 
اعام کرد که قصد دارد نظاميان اين کشور را به طور کامل از سوريه 

خارج کند، استعفا داد.

 بدترين سقوط تاريخ وال استريت
در شب کريسمس

روز دوشنبه، در حالي که حمله مجدد ترامپ، نگراني  سرمايه گذاران از 
آشفتگي هاي سياسي آمريکا را تشديد کرد، وال استريت بدترين شب 

کريسمس تاريخ خود را ثبت کرد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سي ان بي سي، روز دوشنبه، دو شاخص 
مهم وال استريت بدترين شب کريسمس تاريخ خود را ثبت کردند؛ داوجونز 
5۰۰ واحد ريزش کرد و به زير ۲۲۰۰۰ واحد سقوط کرد، اس اندپي5۰۰ 
هم با سقوط ۲۰ درصدي نسبت به رکوردهاي اخير، به آستانه تحمل فني 
خود رسيد.بازارها به آشفتگي هاي اخير واشنگتن واکنش نشان مي دهند. 
عاوه بر تعطيلي دولت که ممکن است تا سال  آينده ميادي طول بکشد، 
گزارشات حاکي از آن است که ترامپ در حال مذاکره در مورد راهي 
براي اخراج جرومي پاول، رئيس فدرال رزرو است. اين موضوع عاوه بر 
سقوط اخير بازارهاي مالي، وزير خزانه داري آمريکا، استيون منوچين، 
را بر آن داشت تا براي مقابله با سقوط احتمالي سيستم مالي آمريکا، 

دست به دامن مديران عامل ۶ بانک بزرگ آمريکا شود.
به اين آشفتگي هاي سياسي، استعفاي وزير دفاع آمريکا، جيمز متيس 
را مي توان اضافه کرد که گفت، ديدگاه هاي او با رئيس جمهور هم خواني 
ندارد.اما سقوط بازارها در روز دوشنبه، دليل محکم تري هم داشت؛ ترامپ 
در توئيت جديد خود حمله به فدرال رزرو را از سر گرفت و گفت: تنها 

مشکل اقتصاد آمريکا، فدرال رزرو است، آنها درکي از بازار ندارند.

حجم گسترده طرح هاي اجرا شده با 
تسهيات بانك ملي ايران باعث افتخار است

عضو هيئت مديره بانک ملي ايران گفت: وقتي حجم گسترده طرح هاي اجرا شده با تسهيات 
بانک ملي ايران را در سراسر کشور از نزديک مي بينيم، بيش از پيش به سازمانمان افتخار 
مي کنيم.به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، محمود شايان در جمع کارکنان اداره کل 
بررسي طرح هاي بانک با اشاره به مشکل بيکاري، افزود: مقام معظم رهبري، رياست محترم 
جمهوري و ساير مديران ارشد نظام  دغدغه حل مشکل بيکاري را دارند و نظام بانکي به ويژه 
بانک ملي ايران در صف مقدم حل اين مشکل است.وي با بيان اين که طرح هاي بزرگ صنعتي، 
بيمارستان ها، جاده ها و کارخانه هاي متعددي با ارائه تسهيات و استفاده از اعتبارات بانک 
ملي ايران در سراسر کشور احداث شده است، اظهار کرد: ايران اسامي بزرگ است و طبيعي 
است که براي توسعه آن بايد همه دست به دست هم بدهيم.عضو هيئت مديره بانک ملي ايران 
با تاکيد بر اين که هم افزايي کارکنان براي پيشبرد امور بانک، جلوگيري از به وجود آمدن 
چالش و تمرکز بر اهداف سازماني از مهمترين الزامات کار در اين نهاد بزرگ اقتصادي است، 
ادامه داد: تغييرات مديريتي به معناي ناکارآمدي افراد نيست و با اين هدف انجام مي شود که 
 شکل و سرعت کار را بهبود ببخشد.شايان با تاکيد بر حساسيت کار در اداره کل بررسي طرح ها، 
تاکيد کرد: تکميل طرح هاي نيمه تمام بايد هم چنان در اولويت اين اداره کل باشد و از سوي 

ديگر، بازديد حضوري از پروژه ها نيز بايد با قدرت ادامه يابد.
 

 تاکيد بر تداوم حمايت هاي بانك شهر 
از خط6 متروي پايتخت

سرپرست بانک شهر با اشاره به تاثير گسترده حمايت هاي بانک شهر از توسعه حمل و نقل 
عمومي و به خصوص خطوط مترو در کان شهرهاي کشور،گفت: حمايت هاي اين بانک از 
خطوط ريلي پايتخت در صورت عمل به تعهدات از سوي شهرداري ادامه خواهد يافت.به 
گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومي بانک شهر،در حاشيه بازديد شهردار تهران از خط ۶ 
مترو که صبح ديروز باحضور احمد درخشنده سرپرست بانک شهر و جمعي از مديران ارشد 
شهرداري پايتخت برگزار شد، بر نقش اين بانک در توسعه حمل و نقل عمومي در شهر 
تهران تاکيد شد.احمد درخشنده در حاشيه اين بازديد با اشاره به امضاء تفاهم نامه بانک 
 شهر با شهرداري تهران براي تکميل خط ۶ در سال ۹۴ ، گفت: بر اساس اين تفاهم نامه 
بانک شهر متعهد شد ۳۶۰۰ ميليارد تومان براي توسعه اين خط اختصاص دهد.وي با بيان 
اينکه بانک شهر، بيش تر از تعهدات خود براي تامين مالي اين خط تاش کرده است، تصريح 
کرد: پيمانکاران مي توانند شهادت دهند که طي اين مدت بانک شهر به هيچ عنوان دست 
از حمايت نکشيده است.درخشنده تصريح کرد: معتقديم در يک کار گروهي بايد انتظارات 
بانک شهر نيز مرتفع شود چرا که عاوه بر تعهداتي که در ابتدا براي توسعه خط ۶ مترو 
داديم، دو دوره نيز اوراق مشارکت منتشر و در يک دوره نيز اوراق از سوي اين بانک تضمين 
شده است.وي در ادامه ابراز اميدواري کرد با پايبندي بانک و شهرداري به تعهدات تعيين و 
موافقت شده، گام هاي اساسي و محکمي در جهت سرعت بخشيدن به اجراي برنامه توسعه 

حمل و نقل درون شهري و ارتقاي رفاه شهروندان برداشته شود.

عضومجمعتشخيصمصلحتنظام:
 بانك صادرات ايران گام هاي محکمي 
در آموزش دانش آموزان برداشته است

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اسبق آموزش و پرورش، از بانک صادرات ايران 
در پشتيباني و حمايت از فعاليت هاي آموزشي و پرورش نيروي انساني تقدير کرد. حسين 
مظفر در بازديد از مدرسه ابتدايي »مهندس منصور نفر« در ناحيه ۶ منطقه چهار تهران 
گفت: کمتر مؤسساتي مانند اين بانک وارد اين عرصه شده اند و خوشحاليم بانک صادرات 
ايران با گذشت ۲5 سال حضور در اين عرصه، همچنان گام هاي محکمي را برمي دارد که 
اهتمام مديران و کارکنان اين بانک ستودني است.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات 
ايران، وي تاش هاي صورت گرفته مؤسسه سپهر معرفت وابسته به بانک صادرات ايران در 
مديريت و باا بردن استاندارد آموزشي در بين دانش آموزان دختر و پسر اين مدرسه را قابل 
تقدير دانست و گفت: آموزش و پرورش بزرگ ترين فصل  مشترک ميان نظام و مردم است 
و نور اميد و بالندگي از دريچه آموزش و پرورش ابتدايي مي تابد. از اين رو هر دستگاهي 
که بتواند خدماتي را در اين زمينه داشته باشد، گام  مهمي را محقق کرده و من از اهتمام 

مسئوان بانک صادرات ايران سپاسگزار هستم.
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 9 کشته
و۲7 مجروح 
در واژگوني 

اتوبوس حامل 
دانشجويان

اجتماعي چهارشنبه 5 دي 101397
18 ربيع الثاني 1440-26 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9393

بخش اجتماعي: در حادثه واژگوني اتوبوس حامل دانشجويان که روزگذشته دردانشگاه علوم 
وتحقيقات رخ داد،  9 تن جان باختند و۲7 نفرمصدوم شدند که البته يک تن ازفوتي ها در بيمارستان 
وهفت تن نيز درصحنه جان باختند. به گزارش خبرنگارما، به گفته زارع نژاد مشاور وزيربهداشت، 
مصدومان اين حادثه به بيمارستان هاي امام خميني)ره(، شريعتي، حضرت رسول)ص(، عرفان 
ونيايش انتقال يافتند. هفت تن از اين مصدومان بستري دربيمارستان ها بدحال هستند. دوتن از 
 آنها دربيمارستان حضرت رسول)ص( تحت عمل جراحي قراردارند وپنج تن ديگرنيز در آي سي يو 
بيمارستان هاي امام)ره( وشريعتي تحت مراقبت هاي ويژه قراردارند. بنابراين گزارش پس ازاين 
حادثه که درحوالي ساعت۱۲:۲۰ دقيقه روزگذشته به وقوع پيوست اخباري ازسوي معاون دانشگاه 
آزاد مبني برسکته راننده منعکس شد که رئيس روابط عمومي اورژانس تهران با رد اين ادعا با بيان 
اينکه راننده اتوبوس مذکورفوت کرده است اما اينکه سکته کرده است مورد تاييد نيست، گفت: اين 

موضوع بايد بررسي شود ونظرنهايي درمورد وضعيت راننده اتوبوس ازسوي سازمان پزشکي قانوني 
اعام مي شود.درهمين ارتباط حجت ااسام منتظري دادستان کل کشورطي دستوري ازدادستان 
تهران خواست که به موضوع رسيدگي کند. همچنين سردارمهماندار رييس پليس راهورتهران بزرگ 
با اعام اينکه برخورد شديد با پايه بتني ازدايل شدت حادثه واژگوني اتوبوس دانشگاه آزاد بوده 
است، گفت: علت حادثه دردست بررسي است وبه زودي اعام مي شود.وي افزود: به دليل اينکه 
بخش هايي ازمعابردانشگاه درارتفاعات با شيب تند قراردارد، اين اتوبوس ازقسمت هاي شمالي به 
سمت جنوب درحرکت بوده که درانتهاي مسيردربخشي از راه از مسيرخارج مي شود و وارد فضاي 
سبز محوطه دانشگاه مي شود، حدود9۰ متردرفضاي سبز قل مي خورد و به دليل اينکه درشيب 
تند قرارگرفته بود و پس ازآن با پايه بتني که تأسيسات آب ازآن عبورمي کرده برخورد کرده، بخش 

عمده اي ازاتوبوس ازبين مي رود وتنها انتهاي اتوبوس باقي مي ماند.

خبر
وام ازدواج همان ۱۵ ميليون تومان ماند

وام ازدواج جوانان در بودجه سال ۱۳9۸ همان ۱۵ ميليون تومان ماند 
ونسبت به امسال تفاوتي نداشت. به گزارش ايسنا، آن طور که درقيمت 
اول ماده واحده بودجه سال ۱۳9۸ آمده، وام ازدواج زوج هاي ايراني درسال 
آينده ۱۵ ميليون تومان درنظرگرفته شده که نسبت به امسال تغييري 
نکرده است. آن طور که درتبصره ۱۶ ايحه بودجه 9۸ آمده، بانک مرکزي با 
هدف آنچه حمايت از ازدواج جوانان عنوان شده، موظف است کليه بانک ها 
ومؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود ازمجموع کليه 
منابع دراختيار پس انداز، جاري وسپرده قرض الحسنه بانک ها درپرداخت 
تسهيات قرض الحسنه مشارکت کنند وتسهيات قرض الحسنه ازدواج را 
در اولويت نخست پرداخت قراردهند. تسهيات قرض الحسنه ازدواج براي 
هريک از زوج ها درسال ۱۳9۸، ۱۵۰ ميليون ريال با دوره بازپرداخت پنج 
ساله است. طبق آنچه درقسمت اول ماده واحده بودجه سال۱۳9۸ آمده، 
بانک مرکزي جمهوري اسامي ايران مکلف است گزارش عملکرد اين بند 

را هر۶ ماه يکباربه کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسامي ارائه کند.

شهردارتهران:
آلودگي هوا جان۴۵7۳ نفر را گرفت

شهردارتهران درباره ارائه گزارش وضعيت سامت شهروندان تهراني، گفت: 
۴۵7۳ نفربه دليل افزايش ذرات ۲/۵ ميکرون، جان خود را ازدست دادند.
 به گزارش فارس، پيروزحناچي د ربازديد ا زايستگاه دولت آباد واقع د ر خط
  ۶ متروتهر ا ن اظهارداشت: د رتهر ا ن ساانه ۵7 هزارنفرفوت مي کنند که

۱۲۰۰ نفرناشي ا ز حوادث وسوانح ا ست، ۴۰۰ نفرنيز به د ليل عدم رعايت مسائل 
ايمني جان خو د ر ا ا ز دست مي دهند. شهردارتهر ا ن اظهارداشت: 9/۳ درصد 
تهرانيان ديابت دارند که ۵۳ درصد آنها اطاعي از ديابت نوع۲ خو د ندارند.
و ي ا فزود: د رحا ل حاضر پايين ترين سطح ليست سالمندان ر ا د رتهر ا ن دا ريم 
 وا ين افراد وضعيت خوبي ندارند. ۵۰ درصد جمعيت تهر ا ن کلسترول باا دارند
تهراني  ا زهرپنج  دا د:  ا دا مه  دارند.و ي  تري گليسيرين  نيز  درصد   و۳۰ 
يک نفرفشارخون د ارد که د ر مجموع يک ميليون و7۰۰ هزارنفرا زشهروندان با 
ا ين بيماري مواجه هستند و۳۶ درصد هم شيوع پرفشاري دارند.شهردارتهر ا ن 
اظهارداشت: ا زهر هشت تهراني يک نفر فشارخون باا د ارد که ا ز آ ن مطلع 
نيست و۱۴۰۰ سکته قلبي د راثرفشار خون داشته ايم.حناچي در با ره ذرات 
کمتر ا ز ۲/۵ ميکرون نيزگفت: ۴۵7۳ نفربه د ليل ذرات ۲/۵ ميکرون جان 
خو د ر ا  ا زدست  د ا ده اند و ۱۴9۴ نفرنيز به علت بيماري تنفسي وآلودگي هوا 
به بيمارستان مراجعه کردند.و ي گفت: د ر حا ل حاضر ميزان ذرات معلق 

د رشهر تهر ا ن کاهش يافته و لي ۳/۱ برابر نرم جهاني ا ست.

دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر: 
تمام معتادان متجاهرکشورتا پايان سال 

جمع آوري مي شوند
دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدرازجمع آوري معتادان متجاهروخياباني 
تا پايان امسال از سراسر کشورخبرداد وگفت: مطالبه همه مسئولين 
مردم وافکارعمومي اين است که با اين پديده علني برخورد ازم صورت 
گيرد.به گزارش فارس، سرداراسکندرمؤمني درمراسم مبادله تفاهم نامه 
همکاري ستاد مبارزه با مواد مخدروسازمان زندان ها در اردوگاه حرفه آموزي 
وکاردرماني فشافويه اظهارداشت: ظرفيت اردوگاه فشافويه به منظورنگهداري 
معتادان متجاهربه پنج هزارنفرافزايش مي يابد.وي با بيان اينکه7۰ درصد 
زندانيان کشورمربوط به جرائمي هستند که با مواد مخدر درارتباط است 
افزود: ۵۵ درصد طاق ها نيزناشي از مصرف مواد مخدراست وآسيب هاي 
 خانمان سوزمواد مخدربه عنوان يکي ازمهم ترين آسيب هاي اجتماعي بر کسي 
پوشيده نيست.وي با بيان اينکه توليد مواد مخدردر افغانستان ۵۰ برابر 
رشد داشته و به۱۰ هزارتن رسيده است، گفت: هم جواري با افغانستان 

يکي ازمعضات مبارزه با اين مواد افيوني است.

آگهي تغييرات شرکت ماد بناي سردشت سهامي خاص به شماره 
ثبت 100 و شناسه ملي 10861741160 به استناد صورتجلسه مجمع 
تصميمات   1397/09/20 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي 
ذيل اتخاذ شد : 1- خانم اوين خضري کدملي 2889823040 به 
سمت بازرس اصلي و آقاي جمال فربه کدملي 2871895708 به 
سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند. 
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري سردشت )327584(

هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 

آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
 ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760301021004490 مورخ 1397/09/18 هيات اول 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فيروزکوه تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضي آقاي کريم خياط ارشادي فرزند رحيم به شماره 
باغ محصور  قطعه  در ششدانگ يک  تهران  از  شناسنامه 1177 صادره 
شده با احداث بنا در آن به مساحت 7114/94 مترمربع پاک 49 فرعي از 
63 اصلي واقع در انزها فيروزکوه خريداري برابر مبايعه نامه عادي مورخ 
1385/06/26 از حسن پازوکي محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/5

د ت: 97/9/20

اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مشهد
آگهي ثبتي

آگهي انحال شركت اشراق گستر شرق 
شركت سهامي خاص به شماره ثبت 36009 و 

شناسه ملي 10380۵1۵098
تصميمات   1397/06/21 مورخ  فوق العاده  عمومي  مجمع  استناد صورتجلسه  به 

ذيل اتخاذ شد:
1. شرکت مذکور در تاريخ فوق منحل اعام گرديد و آقاي عليرضا صفالر 0939807866 
به سمت مدير تصفيه براي مدت دو سال انتخاب شدند. نشاني محل تصفيه استان 
خراسان رضوي، شهر مشهد، بلوار خيام، بلوار ارشاد، بين پيام و وحدت، ساختمان 

شماره 88، طبقه 2، واحد 4، کد پستي: 9185837431 مي باشد.
با ثبت اين مستند تصميمات انحال انتخاب شده توسط متقاضي در سوابق الكترونيک 
شخصيت حقوقي مرقوم ثبت و در پايگاه آگهي هاي سازمان ثبت قابل دسترس 

مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/5

خ ش: 97/10/5

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت توليدي و 

 بازرگاني انديشه كار توس 
 )سهامي خاص( به شماره ثبت 9968 

به شناسه ملي 103802۵6993
به موجب اين آگهي از کليه سهامداران شرکت فوق و يا نمايندگان قانوني آنان 
دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت 
که راس ساعت 12 ظهر روز يكشنبه مورخ 97/10/16 در محل قانوني شرکت به 
نشاني: مشهد - خيابان فدک شمالي بعد از کارخانه رب شيفته مقابل ابر گوارشگي 

تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده عبارت است از:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانوني شرکت
2- انتخاب بازرسين و روزنامه محلي شرکت

3- انتخاب اعضاي هيات مديره جديد
4- کليه موارد پيش بيني نشده در مجمع

تاريخ انتشار: 97/10/5
خ ش: 97/10/5

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت حمل و نقل 

 داخلي كااي اقتصاد بار توس 
به شماره ثبت 4633۵

از کليه سهامداران شرکت دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده شرکت که در روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 ساعت 8 در محل 
قانوني شرکت واقع در بزرگراه آسيايي - حاشيه جاده شهرک صنعتي توس برگزار 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

انتخاب مديران شرکت
انتخاب بازرسان شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/5

خ ش: 97/10/5
احمد رحيمي - رئيس ثبت اسناد و اماك فيروزكوه

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139760301021004107 مورخ 1397/08/24 هيات اول/موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فيروزکوه تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي 
حسين سااريه فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 153 صادره از قائم شهر در 
قسمتي از يک قطعه زمين مزروعي غيرمحصور به مساحت 933 مترمربع مشاع 
از 4295/55 مترمربع ششدانگ پاک 150 فرعي از 109 اصلي واقع در دريابک 
فيروزکوه خريداري برابر مبايعه نامه عادي از پري سااريه محرز گرديده است. لذا 
به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 
پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/5

د ت: 97/9/20

آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

 ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي

برابر راي شماره 139760301021004108 مورخ 1397/08/24 هيات اول/موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک فيروزکوه تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي 
علي سااريه فرزند عباسعلي به شماره شناسنامه 16 صادره از قائم شهر در قسمتي 
از يک قطعه زمين مزروعي به مساحت 933 مترمربع مشاع از 4295/55 مترمربع 
ششدانگ پاک 150 فرعي از 109 اصلي واقع در دريابک فيروزکوه خريداري برابر 
مبايعه نامه عادي از پري سااريه محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/5

احمد رحيمي - رئيس ثبت اسناد و اماك فيروزكوهد ت: 97/9/20

احمد رحيمي - رئيس ثبت اسناد و اماك فيروزكوه

اهداي
خون

اهداي
زندگي

شركت اليسير 
الخدمات تجاريه

Easy Trading

Service

واقع در مسقط عمان
60 درصد سهام آن واگذار 

مي شود
تاريخ ثبت 2016

نوع شرکت: ااولي )ممتاز(
فعاليت: بازرگاني

3 حساب بانكي فعال
ارتقاي مجوز فعاليت به دوساله 

2018
 قابليت دريافت اقامت براي 

دو نفر با خانواده هايشان
قيمت: 16 هزار ريال عماني
0912547623797

/10
/5-

151
ت 

خ 

فوق العاده استثنايي پاسداران
مشارکت در ساخت

زمين باير به مساحت 9000 مترمربع
به ابعاد 100، 90 داراي کاربري

تجاري، پذيرايي، اداري، مسكوني
با پهنه S214 با تراکم %550

با مصوبه کميسيون ماده پنج شهرداري
0912177770697

/10
/5-
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ت 
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 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده

شركت توسعه كشت و صنعت نگين سرخ 
 قهستان )سهامي عام( 

 ثبت شده به شماره 60۵۵۵
 و شناسه ملي 14006۵31171

بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت توسعه کشت و صنعت نگين سرخ 
قهستان )سهامي عام( ثبت شده به شماره 60555 و شناسه ملي 14006531171 
روز  در  که  فوق العاده  به طور  عادي  در جلسه مجمع عمومي  تا  دعوت مي شود 
کانتري،  بزرگراه شهيد  نشاني: مشهد،  به   14 راس ساعت  سه شنبه 97/10/18 
خيابان آبادگران، برج اداري آفتاب طبقه 4 واحد 22 کد پستي 9176983486 

برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صاحيت مجمع عمومي عادي به 

طور فوق العاده مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/5

هيات مديرهخ ش: 97/10/5

هيات مديره شركت

هيات مديره شركت

سازمان ثبت اسناد و اماك استان خراسان رضوي
اداره ثبت شركتها و موسسات غيرتجاري مشهد

مزايده محدود 11۵- 97
 شركت پايبند آب كوشا در نظر دارد

 دستگاه هاي مشروح زير را از طريق مزايده به فروش برساند

لذا از متقاضيان تقاضا مي گردد در صورت تمايل شركت در مزايده با شماره تماس هاي زير تماس حاصل نمايند.
031-33246۵70

09109424363

سال ساختتعدادنام دستگاه
 200۵ 3تراكتور )نيوهلند TM1۵۵، آبي(

2007
)DTR200 22014ترنچر )كششي

)DME3900 12008اسكريپر )ليزري
1ميني بوس
1آمبوانس

97
/10

/5-
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مدرک فارغ التحصيلي اينجانب  شهره ملک خويان فرزند حميد رضا به 
شماره شناسنامه 2406 صادره از اصفهان در مقطع کارداني ناپيوسته رشته 
کامپيوتر - نرم افزار فارغ التحصيل سال 1382 صادره از دانشگاه آزاد اسامي 
واحد ميمه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد ميمه به نشاني اصفهان بعد از 

مورچه خورت ميمه  دانشگاه آزاد ارسال نمايد.

97
/10

/5-
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ت 
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رسول خاني
ازدواج در اسام داراي تقدس و جايگاه ويژه اي است 
تا جايي که رسول اکرم )ص( در اين خصوص فرموده 
است،کسي که همسر اختيار کند نيمي از دين خود را 

محفوظ داشته و بايد مراقب نيم ديگر باشد.
رسول خدا )ص( موانع غيرشرعي، اخاقي و غيرانساني 
را که مانع ازدواج جوانان شود مذموم دانسته و تأکيد 
فرموده اند که هزينه هاي ازدواج را اعم از مهر و ساير 
موارد سبک و آسان بگيريد تا مانعي بر سر ازدواج جوانان 
پيدا نشود. اين در حالي است که اکنون در کشور ما 
اشتغال و مسکن از مشکات اساسي پيش روي جوانان 
براي ازدواج است که در کنار آن مي توان نگراني از 
آينده مبهم، فقر فرهنگي و اقتصادي، مهاجرت پسران 
از روستاها و افزايش تمايل دختران به تحصيل و ... 
نيز نام برد که در کاهش ازدواج و افزايش سن ازدواج 
 تأثيرگذار هستند. بر اساس اظهارنظر کارشناسان در حال 
حاضر در کشور حدود ۱۳ ميليون  جوان در سن ازدواج 
داريم که موفق به ازدواج نشده اند. سن ازدواج در کشور 
نيز هرسال رو به افزايش است. اين سن اکنون براي 
دختران ۲7 سال و براي پسران به بااي ۲9 سال 
رسيده است. اين امر هرچند کارکردهايي همچون 
فرصت بيشتر براي ارتقاي سطح علمي و شغلي در 
پي دارد اما موجب بروز مشکات عديده روحي براي 
اجتماعي در سطح وسيع  ناهنجاري هاي  و  جوانان 
 خواهد شد. در اين خصوص رضا احمدي جوان ۲۸ ساله 
در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان اينکه تاکنون موفق 
به ازدواج نشده است، گفت: تحصيات خود را در 
رشته برق به پايان رسانده ام اما اکنون با يک خودروي 
پرايد که با کمک پدرم و به صورت اقساط تهيه کرده ام 
در اسنپ مشغول کار هستم. درآمدم کفاف اقساط 
البته قدري هم  خودرو و استهاك آن را مي دهد. 
پس انداز کرده بودم تا شايد براي ازدواج هزينه کنم 
که متأسفانه طي چهار ماه گذشته اين پس انداز ارزش 
خود را از دست داد و اکنون با آن پول حتي نمي توانم 

به ازدواج  فکر کنم.
فرهاد کبيري خود را دانشجوي رشته صنايع غذايي 
معرفي مي کند و به خبرنگار ما مي گويد: سال ها بايد 
درس بخوانم و پس  ازآن هم بايد به فکر يک شغل 
باشم که اگر آن را هم بيابم، با حقوق امروزي تنها 

مي توانم مخارج اوليه زندگي فردي خود را  تأمين 
کنم. وي افزود: چند سال بايد کارکنم تا بتوانم هزينه 
يک خانه استيجاري را تهيه کنم. مخارج ازدواج هم 
که سر به فلک کشيده است، پس تصميم گرفته ام 

فکر ازدواج را از سرم دور کنم.
خانم غامي ۲۶ ساله نيز به خبرنگار ما مي گويد: در 
رشته ادبيات تحصيل کردم اما اکنون در مطب يک 
پزشک مشغول کار هستم. خرج پدر و مادر خانه نشينم 
را من مي دهم که شامل کرايه خانه هم مي شود. حاا 
چگونه مي توانم فرصتي براي زندگي خود داشته باشيم 

و به ازدواج فکر کنم.
بنابراين گزارش، بسياري از جوانان بابيان کلماتي مانند؛ 
بي خيال آقا ازدواج يعني چه، صحبتش هم نکن، مگر 
ديوانه ام ازدواج کنم!! و ... پاسخ خبرنگارما را داده اند.  
مشکل ازدواج جوانان ما هرسال حادتر مي شود و مربوط 
به امسال و سال گذشته نيست. ۱۳ سال پيش قانون 
تسهيل ازدواج جوانان در مجلس شوراي اسامي به 
تصويب رسيد تا شايد باري از مشکات ازدواج را از 
دوش جوانان بردارد. اما اين درخت که قرار بود با شاخ 
و برگ خود سايه گاه آرامشي براي جوانان فراهم نمايد 

هيچ گاه به بار ننشست و ابتر ماند.
چندي پيش رستم وند رئيس سازمان امور اجتماعي 
کشور از عدم پيشرفت اين قانون به دايل مختلف 
خبر داد و گفت؛ قانون تسهيل ازدواج جوانان را در 

مجلس پيگيري خواهيم کرد.
دراين ارتباط سلمان خدادادي رئيس کميسيون اجتماعي 
مجلس شوراي اسامي در گفت وگو با رسالت، بابيان 
اينکه يکي از مشکاتي که در بحث آسيب هاي اجتماعي 
داريم، ازدواج جوانان است، گفت: اين موضوع در حدي 
است که موردتوجه رهبر معظم انقاب قرارگرفته و بحث 
اباغ سياست هاي نظام در ارتباط با خانواده ۴ بند از 
۱۶ بند اباغيه براي دستگاه ها مربوط به ازدواج جوانان 

بود که  اهميت اين موضوع را نشان مي دهد.
وي افزود: مجلس در سال ۸۴ يعني ۱۳ سال قبل 
قانون تسهيل ازدواج جوانان را باهدف توانمندسازي 
جوانان براي تشکيل خانواده تصويب کرد. اين قانون 
شامل مباحثي همچون تسهيات مسکن و تسهيات 

رفاهي جهت ازدواج آسان است.
خدادادي افزود: بر اساس اين قانون دولت مکلف بود 

ضمن ايجاد صندوق اندوخته ازدواج جوانان، اساسنامه 
آن را ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون 
تهيه و براي تصويب به مجلس ارائه کند و سپس 
به تصويب هيئت وزيران برسد. تشکيل اين صندوق 
مهم ترين بخش براي تأمين منابع قانون تسهيل ازدواج 

جوانان بود که هيچ گاه عملي نشد.
رئيس کميسيون مجلس شوراي اسامي با تأکيد بر 
اينکه دستگاه هاي مختلفي در اين قانون موردتوجه 
قرارگرفته اند، گفت: بر اساس اين قانون وظايف مختلفي 
همچون تسهيات آسان و مسکن جوانان شامل وام 
قرض الحسنه،  وام مسکن، مشاوره و آموزش و ... بر عهده 
دستگاه هاي مختلف ازجمله قوه قضائيه، دستگاه هاي 
دولتي، نهادهاي عمومي، شهرداري ها و ... گذاشته شده 
است که بسياري از آن ها يا اجرايي نشده و به صورت 

ناقص به مرحله اجرا درآمده است.
خدادادي گفت: به طور مثال در قانون تسهيل ازدواج 
جوانان، قوه قضائيه موظف شده تا در همه شهرستان ها 

يک شعبه براي اختاف جوانان ايجاد کند اما اکنون اين 
شعب در هيچ جاي کشور تشکيل نشده است.

وي افزود: در بحث مشاوره هم،  براي اين کار از جوانان 
مبالغي را دريافت مي کنند که بسياري از زوجين در 
ابتداي زندگي قدرت پرداخت آن را هم ندارند، که ما 
در مجلس دنبال آن هستيم تا اين هزينه را هم دولت 
پرداخت کند. رئيس کميسيون اجتماعي مجلس ادامه 
داد: در بحث مسکن ارزان قيمت نيز که به عهده دولت 
بوده است تاکنون قدمي برداشته نشده و اگر برنامه ريزي 

هم انجام شد، نتيجه اي در پي نداشت.
خدادادي بيان داشت: آنچه مسلم است قوه مجريه و 
قوه قضائيه و ديگر دستگاه ها طي اين ۱۳ سال کارهاي 
ازم را آن طور که بايد انجام نداده اند. به همين دليل 
مجلس در آذرماه گزارش بررسي اجراي قانون تسهيل 
ازدواج جوانان را جهت  رسيدگي به تخلفات قانوني 
مسئوان را تهيه و پس از قرائت در صحن مجلس 

براي رسيدگي به قوه قضائيه ارسال کرد.

وي گفت: اکنون همين عدم برنامه ريزي و عدم توجه 
به قانون که شايد بخشي به دليل وضعيت اقتصادي 
کشور و کمبود منابع مالي در دولت باشد، سن ازدواج 
براي پسران ۲9 سال و براي خانم ها ۲7 سال شده 
است به طوري که مي توان گفت سن ازدواج به بعد 
کميسيون  رئيس  است.  رسيده  جوانان  جواني  از 
اجتماعي مجلس،  گفت: اگر جواني از پس مخارج 
رو به ازدواج مي آورد اما وقتي  زندگي برآيد حتماً 
اين جوان خودش را هم نمي تواند اداره کند چگونه 

به سمت ازدواج  برود.
خدادادي در پايان بابيان اينکه اکنون بيشتر طاق ها 
در کشور در سه سال ابتدايي زندگي زوجين است 
که آسيب هاي زيادي به همراه دارد، افزود: توسعه 
کسب وکار،  ايجاد اشتغال،  تشويق سرمايه گذاري به ويژه 
سرمايه گذاري خارجي مي تواند در حل اين مشکات 
کمک کند ضمن آنکه فرهنگ اجراي قوانين بايد در 

ميان دستگاه ها و مسئوان نهادينه شود.

رسالت بررسي مي کند:

ازدواج؛ آسيب هاي اجتماعي و قانوني كه هرگز اجرايي نشد
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 رئيس فدراسيون کشتي ترکيه معتقد است ايران به عنوان 
درميادين  رشته  اين  اصلي  هاي  قدرت  از  يکي 
با  همراه  که  آيدين  شود.  مي  محسوب  جهاني 
نماينده اين کشوردرجام باشگاه هاي کشتي فرنگي 
جهان در اردبيل حضور داشت افزود: کشتي ايران 
 همواره به عنوان يکي از قدرت هاي جهان محسوب 
مي شود چراکه ايران قهرمانان زيادي درکشتي دنيا 
دارد.وي ادامه داد: به عنوان دو کشور همسايه بايد 
روابط خود را در کشتي بيشتر کرده و درمسابقات 
 يکديگر شرکت کنيم چراکه اين کار به نفع دو طرف 
خواهد بود و دراين راستا قدم برمي داريم.آيدين 
تصريح کرد: کشتي درايران عاقمندان زيادي دارد 
و حضور بيشمار تماشاگران در مسابقات جام باشگاه 
هاي جهان و تشويق هاي آنها نشان ازاين عاقمندي 
و حساسيت مردم به اين ورزش دارد.وي تأکيد 
کرد: البته درترکيه هم عاقمندان بي شماري به 

کشتي داريم به طوري که در بعضي از مسابقات 
 مهم، مردم سالن ها را براي ديدن مسابقات پر

مي کنند.رئيس فدراسيون کشتي ترکيه خاطرنشان 
کرد: باشگاه بيوک شهير به عنوان نماينده ترکيه 
باشگاه هاي  فرنگي جام  رقابت هاي کشتي  در 
جهان حضوريافت و ما ازنفرات عنوان دارخود بهره 
برديم و به دنبال آماده سازي نفرات خود از اين 

مسابقات بوديم.

آيدين:
تعامل با کشتي ايران به سود ترکيه است

از  پيشکسوت فوتبال معتقد است هدف کي روش 
مصاحبه هاي اخيرش برداشتن فشار ازروي بازيکنان 
است. جالي درباره بازي هاي دوستانه ايران با فلسطين، 
لبنان وقطراظهارکرد: اين بازي هاي دوستانه از دو 
جهت براي تيم ملي مفيد است. ابتدا اين که تيم 
پيروزي  و کسب  بازي هاي سبک  با  ملي مي تواند 
احتمالي با روحيه باا به جام ملت ها قدم بگذارد.وي 
ادامه داد: همچنين ما درمرحله گروهي با تيم هايي 

چون يمن، ويتنام وعراق بازي داريم که ديدار برابر 
فلسطين، لبنان وعراق نمونه مشابهي براي بازي هاي 
مرحله گروهي ماست.جالي عنوان کرد: صحبت هاي 
کي روش کاما حساب شده است زيرا مي خواهد فشار 
را ازروي بازيکنانش بردارد و مردم و رسانه ها نبايد 
نسبت به اين صحبت ها حساسيت نشان دهند. اگر 
از اودر فضايي دوستانه وراحت تر سوال شود، قطعا 
نيست.وي  راضي  ازقهرماني  کمتر  به  که  مي گويد 
درباره شانس قهرماني ايران گفت: بنا به دايل زيادي 
مي توانيم قهرمان جام ملت ها شويم. برگزاري بازي ها 
درامارات باعث مي شود ما از تماشاگران و حمايت هاي 
زيادي برخوردار باشيم. همچنين کي روش هشت سال 
است که هدايت ايران را برعهده دارد و اين بازيکنان با 
نظر او به تيم ملي دعوت شده اند و شناخت خوبي از 
آنها دارد. همين باعث مي شود که ثبات هشت ساله 
ما نتيجه دهد و بتوانيم طلسم ۴۰ ساله را بشکنيم.

جالي:
اميدوارم طلسم ۴۰ ساله تيم ملي بشکند

مهاجم سابق تيم ملي گفت: اگرکي روش نتواند ايران را قهرمان جام ملت هاي آسيا کند 
کارمهمي انجام نداده است.

فرشاد پيوس گفت:  تساوي برابر فلسطين مي تواند به دايل مختلفي رخ داده باشد و بايد 
ديد سرمربي تيم ملي با چه هدفي شاگردانش را به ميدان فرستاده و چه خواسته هاي 
تاکتيکي از آنها داشته است. ضمن اينکه ترکيب تيم ملي کامل نبوده است.وي اظهارکرد: 
من هم به بسياري از کارهاي کي روش انتقاد دارم . باتوجه به افزايش فناوري تمامي 
بازيکنان تيم ها مشخص هستند و به راحتي مي توان هر بازيکن وهر تيمي را آناليزکرد. 
آنچه موجب برتري تيم ها مي شود سيستم و روش بازي در روز مسابقه است و بايد ديد 
کي روش از چه حربه اي براي پيروزي مقابل رقبا بهره مي برد.مهاجم سابق تيم ملي درباره 
مصدوميت چند بازيکن مؤثر تيم ملي اظهار کرد: ما در تمامي پست ها بازيکن داريم و 

اگر نفراتي چون  جهانبخش،  عزت اللهي و  قلي زاده به ديدارها نرسند هم مي توان از 
جايگزين هاي خوبي مثل  ترابي،  غفوري و  رضايي استفاده کرد. بازيکنان خوب ديگري 
هم داريم و کي روش از لحاظ مهره درمضيقه و تنگنا نيست. ما تنها از لحاظ امکانات 
امکان برابري با حريفان قدرتمند مان را نداريم که اين موضوع مي تواند کمي براي تيم 
ملي دردسرايجاد کند.پيوس درباره احتمال قهرماني ايران درجام ملت ها و اينکه کي روش 
حضوردرمرحله نيمه نهايي را يک رؤيا دانسته است، تصريح کرد: علت اين صحبت هاي 
کي روش آنچنان مشخص نيست و به نظرم او با زدن چنين صحبت هايي براي خود ادله 
ايجاد مي کند که اگر با جام قهرماني به ايران بازنگشت مورد هجمه اي ازانتقادات قرار 
نگيرد. کي روش هشت سال است که سرمربي تيم ملي شده و اگرايران را قهرمان جام 

ملت ها نکند کارمهمي انجام نداده است و بايد با جام ازامارات بازگردد. 

 ايرج عرب:
ازپروژهاقتصاديجديدبرايپرسپوليساستقبالميکنيم

 سرپرست باشگاه پرسپوليس ابرازاميدواري کرد  
تا پايان هفته جاري بازيکنان جديدي به عضويت 
اين تيم درآيند. ايرج عرب اظهار داشت: مسائل 
مختلف در باشگاه بايد به شکل موازي پيگيري 
شود و ما همزمان با مواردي روبه رو هستيم که 
همگي جزو اولويت ها به حساب مي آيند. يکي 
پرداخت  براي  مالي  منابع  تأمين  موارد  ازاين 
حق وحقوق اعضاي تيم است که دردستورکار 
بوده است.وي يادآورشد: از روزي که مسئوليت 
سرپرستي باشگاه به من سپرده شد، مبلغ 3/5 
ميليارد تومان به صورت ريالي و2۰۰ هزار داربه 
صورت ارزي به تيم پرداخت شده است که البته 
بخشي ازمطالبات آنها را شامل مي شود و باشگاه 
در تاش است اين روند ادامه پيدا کند تا باقي 
 مطالبات پرداخت شود. درهمين راستا به دنبال 
از  آسيا  قهرمانان  ليگ  پاداش  باقي  دريافت 
کنفدراسيون هستيم.وي خاطر نشان کرد: بحث 
ما اين است که بايد امن ترين و کم هزينه ترين 
راه حل درنظر گرفته شود. به هرحال مشکاتي 
وجود دارد که کار را سخت مي کند. پس بايد 

بهترين راه حل را انتخاب کنيم تا مجبورنشويم 
سراغ روش هاي پرهزينه برويم. ايرج عرب درباره 
نقل وانتقاات خاطرنشان  باشگاه دربازار  اقدام 
قبلي،  اقدام هاي  به  توجه  با  پرسپوليس  کرد: 
از پنج بازيکن جديد درنيم فصل دوم بهره مند 
است و براي جذب ديگر نفرات طبق درخواست 
و برنامه سرمربي درحال پيگيري امورهستيم.وي 
 ادامه داد: به هرحال جذب بازيکنان مورد نظر 

درنيم فصل، سخت و دشواراست، چرا که تمام 
بازيکنان تحت قرارداد هستند. هم بايد رضايت 
که  باشگاهي  بازيکن جلب شود وهم رضايت 
بازيکن را دراختيار دارد. بعضي اصًا حاضر به 
ازدست دادن بازيکن مورد نظر نيستند و بعضي 
 ديگرهم قيمت هاي باايي را اعام مي کنند، به ويژه 
وقتي که نام پرسپوليس وسط مي آيد. اين موارد، 
هزينه ها را باا مي برد و ما بايد موضوع را مديريت 

کنيم. با تمام اين اوصاف انتظارداريم درروزهاي 
آينده وحداکثرتا آخرهفته بازيکن جديدي را 
جذب کنيم.سرپرست باشگاه پرسپوليس با بيان 
اينکه اقدام هاي ازم براي برپايي اردوي قطر 
درحال انجام است و برنامه قطعي شده، تصريح 
کرد: بعد از نقل وانتقاات به دنبال آن هستيم 
که روي برنامه هاي جديد ودرآمدزايي در باشگاه 
کار کنيم. براي سروسامان دادن به مسائل مالي 
و  مالي جديد هستيم  منابع  دنبال  به  باشگاه 
براي  افراد حقيقي و حقوقي که  از  اين رو  از 
بهره برداري از پتانسيل هاي باشگاه وبرندينگ 
جهت ايجاد درآمد طرح ها، ايده ها و پروژه هاي 
جديدي داشته باشند، استقبال خواهيم کرد. 
البته طبيعي است که هميشه موارد مختلفي به 
باشگاه ارائه مي شود. آنها بررسي خواهند شد تا 
بهترين ها با توجه به اولويت، ارائه و پيشنهادهايي 
که وجود دارد، انتخاب شوند. براي اين منظوربا 
اسپانسرهمکاري خواهيم داشت و اميدواريم با 
افزايش  شاهد  اقتصادي،  فعاليت هاي  توسعه 

درآمد باشگاه باشيم.

گوناگون

نكته

خبر

تاريخ فوتبال پايدار مي ماند؟
 سالها است که خصوصي سازي دو باشگاه استقال و پرسپوليس 
در بين اهالي ورزش به ويژه فوتبال مطرح مي شود و هر بارهم با اما 
واگرهايي همراه بوده است.استقال و پرسپوليس دو تيم پرطرفدار 
گستره  دارند.  هوادار  کشور  نقاط  تمامي  در  که  هستند  درايران 
جمعيت هواداري دو تيم در  ايران باعث شده است که هواداران دو 
تيم همواره براي يکديگر ُکري خواني کنند و با نشانه ها و نمادها، 
برتري تيم خود را به يکديگر نشان دهند.اين دو تيم از باسابقه ترين 
تيم هاي فوتبال درايران محسوب مي شوند که سابقه آنها به بيش 
از 6۰ سال مي رسد و هر دو بخشي از تاريخ فوتبال ايران و حتي 

تيم ملي فوتبال هستند.
حاا براساس قانون، روند واگذاري اين دو تيم با تصميم هيئت دولت 
وارد فاز جدي شده است و اين دو باشگاه بايد به بخش خصوصي 
واگذارشوند.اما واگذاري اين دوباشگاه بدون شک حساس ترين رخداد 
 درتاريخ ورزش فوتبال ايران خواهد بود چرا که واگذاري بايد به گونه اي 
باشد که تاريخ فوتبال ايران دراين دو تيم براي هميشه پايدارباقي 
بماند.واگذاري تيم هاي ورزشي درايران به بخش خصوصي پيشتر 
نيز  را  آسيا  قهرماني  ايران که  پاس  تيم  و  نيز صورت گرفته است 
درکارنامه خود دارد، از جمله اين واگذاري ها بود.اما واگذاري تيم 
پاس، خاطره خوبي براي اهالي فوتبال ندارد چرا که اين تيم در نتيجه 
کش و قوس هاي مديريتي تا انحال پيش رفت ودرنهايت اکنون 

درليگ دسته دوم حيات ورزشي خود را ادامه مي دهد.
اما واگذاري استقال و پرسپوليس به بخش خصوصي نبايد با تکرار حوادث 
 پيشين فوتبال همراه شود چرا که اين دو تيم، هواداران بي شماري 

در کشور دارند.

افزايش بودجه  ورزش  
ايحه بودجه سال ۹۸ ديروز در حالي از سوي رئيس جمهور به رئيس 
مجلس تقديم شد که ورزش با افزايش بودجه روبه رو بوده است.بودجه 
جاري و عمراني وزارت ورزش معادل ۱۱66 ميليارد و 565 ميليون و ۸۰۰ 
هزار تومان درنظر گرفته شد، در حالي که درسال ۹۷ اين رقم معادل 
۱۱23 ميليارد و ۷۴5 ميليون و 3۰۰ هزار تومان بوده است که نسبت 
به سال گذشته ۴2 ميليارد و۸2۰ ميليون و 5۰۰ هزار تومان افزايش 
پيدا کرده است. همچنين بودجه جاري و عمراني کميته ملي المپيک 
درسال ۹۸ معادل ۷۴ ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان است، بودجه کميته 
ملي المپيک درسال ۹۷، 6۸ ميليارد و 6۹۱ ميليون و 6۰۰ هزار تومان 
بوده است. اين رقم نسبت به سال گذشته 5 ميليارد و ۸۰۸ ميليون و 

۴۰۰ هزار تومان افزايش پيدا کرده است. 

کريمي ازسپيدرود جدا شد
 بازيکن پيشين تيم استقال که فصل جاري را در تيم سپيدرود بازي 
مي کرد، ازاين تيم جدا شد. يعقوب کريمي  سابقه بازي در تيم هاي 

نفت ، سپاهان و استقال خوزستان را هم درکارنامه اش دارد. 

 ايران؛ سلطه گر فوتبال آسيا
تارنماي رسمي کنفدراسيون فوتبال آسيا  درآستانه آغاز جام ملت ها در 
گزارشي ضمن اشاره به جايگاه بيست و نهم ايران در تازه ترين رده بندي 
 فيفا، ازاين تيم به عنوان سلطه گرفوتبال قاره کهن نام برد. درفاصله ۱۰ روز 
مانده تا بزرگ ترين رويداد فوتبالي قاره کهن، اشتياق و انگيزه ملي پوشان 
با قرار  براي فتح چهارمين عنوان قهرماني جام ملت هاي آسيا  ايران 
 گرفتن در رتبه 2۹ تازه ترين رده بندي فدراسيون بين المللي فوتبال

وارد مرحله قدرتمند و تازه اي شده است؛ رتبه اي که نام آن ها را پس 
قاره کهن  تيم  بهترين  به عنوان  انگيز  از سپري کردن فصلي شگفت 

بارديگربرسر زبان ها انداخت.

 منشا از پرسپوليس مي رود
عملکرد منشا در رقابت هاي اين فصل رضايت بخش نبوده و برانکو 
بي ميل نيست تا با اين بازيکن که مبلغ قراردادي نسبتاً سنگين 
دارد خداحافظي کند. از قوچان نژاد و طارمي به عنوان گزينه هاي 

خريد پرسپوليس درنيم فصل نام برده مي شود .

چهار لژيونر به اردو پيوستند
 حسيني ، اميري ، پورعلي گنجي وعابدزاده چهار لژيونر فوتبال 
ايران ازديروز به اردوي تيم ملي اضافه شدند تا  کي روش با نفرات 

بيشتري برنامه هاي تمريني تيمش را پيش ببرد.

واکنش قهرمان المپيک
رضازاده  المپيک گفت: چه کسي خواسته  وزنه برداري  قهرمان 
به فدراسيون برگردد؟ من يکي ازهمين پيشکسوتان هستم که 
دوست ندارم برگردد.محمد نصيري اظهار داشت: رضازاده به محض 
حضوردرفدراسيون، پيشکسوتان را بيرون کرد و تا رئيس شد اجازه 
نداد  هيچ کسي به مسابقات پيشکسوتان برود، حاا چطورادعا مي کند 
که ما ازاوخواسته ايم برگردد ودرانتخابات شرکت کند؟ وي تاکيد 
کرد: دردوره او دوپينگي هاي ما به ۱۱ تن رسيدند وسهميه مان کم 
شد. اگرافشارزاده نبود که ما بيچاره بوديم. او جريمه ها را پرداخت 

کرد و توانستيم دوباره سرپا شويم. 

  عزت اللهي به جام نمي رسد
  سعيد عزت اللهي، هافبک تيم ملي فوتبال کشورمان که حدود دو ماه

پيش در تمرينات تيم ملي دچار مصدوميت شده بود، با توجه به 
ميزان مصدوميتش جام ملت هاي آسيا را از دست داد.

 دو سرخپوش محروم شدند
با پديده دوبازيکن محروم دارد. ترابي  تيم پرسپوليس درديدار 
وکاميابي نيا نمي توانند سرخ پوشان را همراهي کنند. ترابي درآخرين 
ديدار خود که براي تيم سايپا انجام داد چهار اخطاره شد و کاميابي نيا 

هم از سوي کميته انضباطي محروم است.
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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
)بامجربترينوکايپايهيدادگستري(

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،ميدانانقاب،خيابانکارگرجنوبي
ساختمانمهستان،طبقه5،واحد504

66566552-66566553
6656655497
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ـكگلپا
کبابها:کوبيده،کوبيدهکمچربي،برگمخصوص

فيله،چنجه،بختياري،جوجه،بال
غذاهايديگر:زرشكپلوبامرغ،چلوماهيقزلآا
خورشفسنجان،خورشقرمهسبزي،خورشقيمه

سفارشاتجهتجشنهاوميهمانيهاپذيرفتهميشود
فردوسي-چهارراهکوشك-خيابانصادق-پاك14

66712269-09121445155-66724097-66710276

گوشتتازه
گوسفندي

درحضورمشتريان
چرخوطبخميگردد.

 وكالت 
تخصص ماست

موسسه حقوقي مريم اسماعيلي
مشاورهووکالتدردعاويحقوقي،کيفري،خانواده

طاق،مهريه،نفقه،چك،سفته
موادمخدر،ملكي،تخليه

اعسارازپرداختمهريهوبدهي
تنظيمانواعلوايحودادخواست

داشتنوکيلحقشماست،وکالتتضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869
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باستــانبـار

تور لحظه آخرتور لحظه آخر مجريمستقيم
تور + بليط تك + هتل تك + ويزا

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

ارمنستان - جنوب شرق آسيا - پوكت - آنكارا
ويزا شنگن - ويزا كانادا

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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بويين زهرا
230هكتارزمينبادامداري

"اقليد"
664هكتارزمين

)نوتاج(09129623529-09191001741
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مازندران،نور،چمستان
کيلومتر12آملبهچمستان
خريد،فروش،رهنواجاره

مشارکتدرساخت
پيمانكاري

091191663049-09119172887
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خ  فوق العاده استثنايي

پاســـداران
مشاركت در ساخت
زمين باير به مساحت 9۰۰۰ مترمربع

به ابعاد 1۰۰×9۰ داراي کاربري
تجاري، پذيرايي، اداري، مسکوني

با پهنه S21۴ با تراکم %55۰
با مصوبه کميسيون ماده پنج شهرداري

09121777706

آگهي تغييرات شركت انبوه سازان معاصر شرق شركت سهامي 
خاص به شماره ثبت 40206 و شناسه ملي 10380558922 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضاي هيئت مديره از 5 نفر 
به 4 نفر كاهش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد 
اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )327690(

آگهي تغييرات شركت خدمات كشاورزي نايب كشت سهامي 
خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملي 10980252636 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/13 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - آقاي حسن يوسفي بالقچي بشماره ملي 
2909770631 بسمت عضو و مديرعامل شركت بمدت دو سال 
و منشي هيات مديره شركت بمدت يک سال و آقاي قادر نايب 
زاده بشماره ملي 2909204421 به سمت عضو و رئيس هيات 
مديره و آقاي توفيق يوسفي بالقچي بشماره ملي 2909920984 
به سمت عضو و نائب رئيس هيات مديره شركت بمدت دو سال 
انتخاب و تعيين شدند. -2 كليه اوراق و اسناد تعهدآور بانكي 
و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسامي وهمچنين 
اوراق عادي و مكاتبات اداري با امضاء مديرعامل آقاي حسن 
يوسفي بالقچي توام با مهر شركت معتبر مي باشد. اداره كل 
ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شركت 

ها و موسسات غيرتجاري نقده )327881(
آگهي تغييرات شركت خدمات كشاورزي نايب كشت سهامي 
خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملي 10980252636 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 -آقاي قادر 
نايب زاده بشماره ملي 2909204421 - آقاي حسن يوسفي 
بالقچي بشماره ملي 2909770631 - آقاي توفيق يوسفي 
بالقچي بشماره ملي 2909920984 بسمت اعضاي هيات 
مديره بمدت دوسال انتخاب شدند. -2 خانم ثريامحمدنژاد 
به شماره ملي 2959949412 بسمت بازرس اصلي و خانم 
شيدا احمدسور بشماره ملي 2909897151 بسمت بازرس علي 
البدل شركت بمدت يكسال مالي انتخاب شدند. -3 روزنامه 
رسالت براي درج آگهي هاي شركت انتخاب گرديد . اداره 
كل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري نقده )327880(

نايب كشت سهامي  تغييرات شركت خدمات كشاورزي  آگهي 
خاص به شماره ثبت 907 و شناسه ملي 10980252636 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/13 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضاي هيات مديره شركت از 4 نفر به 3 
نفركاهش يافت و ماده 31 اساسنامه شركت به شرح مذكور اصاح 
يافت . اداره كل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي مرجع 

ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري نقده )327882(

آگهي تغييرات شركت خدماتي بازرگاني نمايشگاهي مارون قومس 
سهامي خاص به شماره ثبت 5032 و شناسه ملي 10480117140 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/07/07 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت از مبلغ 10000000 ريال 
به مبلغ 70000000000 ريال منقسم به 7000000 سهم 10000 ريالي 
از طريق مطالبات حال شده صاحبان سهام افزايش يافت و ماده 
مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصاح گرديد. اداره كل ثبت 
اسناد و اماک استان سمنان اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري سمنان )325702(

آگهي تغييرات شركت كشت و دام زاينده رود گاب اصفهان شركت 
سهامي خاص به شماره ثبت 513 و شناسه ملي 10260318867 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/21 
و  دامپروري  توسعه  به  نام شركت   : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
كشاورزي زرين دام زاينده رود اصفهان سهامي خاص تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره كل ثبت اسناد و 
اماک استان اصفهان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري 

تيران و كرون )327063(

آگهي تغييرات شركت آريا گستر بهروزيان سهامي خاص به 
شماره ثبت 6766 و شناسه ملي 14004342475 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1396/12/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- اعضاء هيئت 
مديره تا تاريخ 1398/12/25 به قرار ذيل انتخاب گرديدند: 
آقاي علي محمد بهروزيان به شماره ملي 5010092247 و آقاي 
بهنام بهروزيان به شماره ملي 2130492495 و آقاي علي اكبر 
پرواره به شماره ملي 2140942361 تا تاريخ 1398/12/25. 
2- موسسه حسابرسي آباديس نگارآرون به شماره ثبت 
بازرس  به عنوان  37095 و شناسه ملي 14005348782 
اصلي ، آقاي اسفنديار رودباري به شماره ملي 5010111004 
به عنوان بازرس علي البدل براي يک سال مالي انتخاب 
گرديدند. 3- روزنامه كثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي 
هاي شركت تعيين شد. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان 
مازندران مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري آمل 

)327972(



وحيد جليلي: 
عمار يک جشنواره سانسورشکن است

نهمين  خبري  نشست  دومين  در  جليلي  وحيد 
جشنواره مردمي فيلم عمار گفت: عمار يک جشنواره 
سانسور شکن است.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه 
خبرنگاران پويا، در اين نشست وحيد جليلي گفت:  
آيا وقت آن نرسيده که به متخصصان و پژوهشگران 
عزيزمان اجازه دهيم اين سوال را مطرح کنند که 
سهم آنها از سينماي ايران چيست. امروز بايد اين 
پرسش را با سينماگران در ميان بگذاريم که چرا 
هر چه در حوزه علم و تکنولوژي هاي نوين پيشرفت 
مي کنيم بازنمايي آن در سينماي ايران کمرنگ تر 
و مفلوک تر مي شود اين تناظر معکوس بايد مورد 
سوال قرار گيرد.در ادامه اين نشست نادر طالب زاده 
ابراز  با  دبير نهمين جشنواره مردمي فيلم عمار 
خوشحالي از برگزاري مجدد اين جشنواره در دوره 

نهم گفت: عمار جشنواره اي است که هر سال قوي تر 
از سال گذشته شده است. يکي از اهداف اصلي عمار 
آموزش است. اکنون شاهد حضور مهندسين سابق 
و در قامت فيلمسازان جديد جشنواره فيلم عمار 
هستيم که هر سال ويترين کارشان در جشنواره 

عمار به نمايش درمي آيد.

وزير علوم با بيان اينکه بودجه پژوهشي وزارت 
علوم محدود است، گفت: آمادگي داريم کارهاي 
تحقيقاتي دانشگاهي را با تمام سازمان ها به 
مرحله اجرايي برسانيم.به گزارش خبرنگار مهر، 
دکتر منصور غامي وزير علوم در حاشيه نشست 
مديران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز 

پژوهشي در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: 
جلسه روز گذشته با معاون اول رئيس جمهور 

تاش در راستاي ارتباط با دولت بوده است.
وي افزود: در دانشگاه هاي بزرگ خوشه هاي 
علمي ايجاد شده که مباحث علمي را تحليل 
مي کنند و به وزرا و دولت انتقال مي دهند. 
اين خوشه ها بخشي اقتصادي، بخشي علمي 
و ... هستند که جلسه با معاون اول صحبت در 
خصوص اين خوشه هاي علمي بود.وزير علوم در 
خصوص بودجه پروژه هاي علمي و دانشگاهي 
افزود: در جلسه با معاون اول به اعداد و ارقام 
بودجه هاي پژوهشي توجه شد به عنوان مثال 
بودجه براي احياي تااب انزلي در حدود هزار 

ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

وزير علوم:
کارهاي تحقيقاتي سازمان ها با کمک دانشگاه ها  اجرا مي شود

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
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چاپ:گلريز     تلفن:66795442

مطابق بودجه پيشنهادي سال ۹۸، به نظر مي رسد که سهم گسترش زبان فارسي 
نسبت به سال گذشته کاهش يافته است.به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه 
خبرنگاران پويا، بودجه پيشنهادي سال ۹۸ ،  توسط رئيس جمهور تقديم مجلس 
شد. در بودجه پيشنهادي سال  آينده، بودجه هزينه اي فرهنگستان زبان و ادب 
فارسي 171 ميليارد و 51۹ ميليون ريال در نظر گرفته شده که اين ميزان در 
مقايسه با بودجه مصوب سال گذشته اين مجموعه حدود 20 درصد کاهش داشته 

است.مطابق بودجه پيشنهادي به منظور مصارف دستگاه هاي اجرايي، براي برنامه 
تقويت و پاسداري از زبان و ادب فارسي، 12۸ ميليارد و 61۹ ميليون ريال، به 
منظور تدوين دانشنامه زبان و ادب فارسي ميزان 44 ميليارد و 120 ميليون 
ريال و براي برنامه پژوهش و راهبري فرهنگ جامع زبان فارسي نيز 42 ميليارد 
و ۹00 ميليون ريال در نظر گرفته شده است. همچنين به منظور واژه گزيني نيز 

47 ميليارد و 7۹۹ ميليون ريال پيشنهاد شده است.

 سهم زبان فارسي 
از بودجه ۹۸ آب رفت

مهر/ فائزه سليمي

مزرعه پرورش آلوئه ورا
آلوئه ورا خواص درماني بسياري دارد. اين گياه عاوه 
 بر حفظ سامت و زيبايي پوست و مو در درمان بيماري ها 
موثر است.در ايران کشت اين گياه حدود ۱۰ سال پيش در 
بوشهر آغاز شد و به دليل سودآوري  و فوايدي که اين 
گياه داشت، به مرور زمان مورد توجه کشاورزان در ساير 
مناطق کشور قرارگرفت. آلوئه ورا در فضاي بسته بين ۶ 
ماه تا يکسال به رشد کافي مي رسد و پس از اولين کاشت 
تا ۱۰۰ سال مي توان از برگ هاي گياه و پاجوش آن بهره 
برداري کرد و نيازي به کشت دوباره نيست.مهرداد شيرازي 
جوان ۲۹ ساله آملي در زميني به مساحت ۶۰۰ مترمربع 
 و با هزينه تقريبي ۱۰ ميليون تومان به کشت آلوئه ورا 
پرداخت. او کارشناس حسابداري است اما در کنار آن 
با مطالعه، تحقيق ميداني و به کارگيري از تجربيات افراد 
موفق در زمينه کاشت آلوئه ورا به توانمندي رسيد. شيرازي 
در طول مراحل کاشت، داشت و برداشت براي ۵ نفر 
کارآفريني کرد و از اين طريق موجب شد افراد ديگري 

نيز نان حال به سفره خود ببرند.

گزارش
در هم انديشي فعاان سينماي کودک 
با متوليان کودک آناين چه گذشت؟

کريم باباخانيان
هم انديشي جمعي از فعاان سينماي کودک و نوجوان و فيلمسازان 
کوتاه و انيميشن با  دست اندرکاران جشنواره فيلم کوتاه و وب سري 
کودک آناين در سالن زنده ياد عباس کيارستمي بنياد سينمايي 

فارابي برگزار شد.
 در ابتداي اين نشست که با هدف معرفي اهداف و روش هاي جشنواره 
برپا شد، سيدجمال هاديان دبير جشنواره اظهار داشت: از منظر فرصت 
 يابي بايد به اين اتفاق نگاه کرد. در زندگي ما گاهي فرصت هايي 
پيش مي آيد که با شک و ترديد به آنها نگاه مي کنيم. اهل فرهنگ 

و هنر مي توانند در اين فرصت ها قدم هاي خوبي بردارند.
او گفت: اگر وزارت ارتباطات امروز باني اتفاقي در حوزه توليد محتوا شده 
است با ديد شک و ترديد به آن نگاه نکنيم. اين جشنواره با ديد خير 
بنا شده است و انتفاع مالي ندارد بلکه گامي خواهد بود براي افزايش 
توليد محتوا در حوزه کودک که با حضور هنرمندان، اين فرصت خوب به 
 فرصت طايي بدل مي شود و اين، مجال بروز و ظهور براي استعدادهاي 

تازه خواهد بود.
کودک،  فعاان حوزه  که  است  اين  اتفاق  بهترين  گفت:  هاديان 
دوستان و هم صنفي هاي خود را به سمت توليد محتواي مناسب 

براي فرزندانمان در ايران دعوت کنند
عليرضا تابش مديرعامل بنياد سينمايي فارابي در ادامه هم انديشي 
فعاان سينماي کودک با متوليان جشنواره کودک آناين اظهار 
هاي  مسئوليت  رغم  به  ارتباطات  وزارت  که  خوشحاليم  داشت: 
سنگيني که در حوزه زير ساخت دارد، در حوزه توليد محتوا هم 
گام مهمي برداشته است. ما کنار اين وزارتخانه ايم، چرا که توليد 
محتوا در فضاي وب توسط متخصصان توليد محتوا براي ما فرصت 
است. توجه به وب سري ها، مجال و فرصتي براي خلق ايده اي 
نو و جديد است.او گفت: اين جشنواره در نخستين سال برگزاري 
خود، مي تواند گام هاي جدي بردارد. در حوزه فناوري اطاعات، 
وزير مي توانست کارهاي ديگري انجام دهد اما اينکه به سراغ حوزه 

فرهنگ رفته، براي ما ارزشمند است.
شيخ ااسامي در ادامه گفت: در وب سري ما 6 ويژگي داريم؛ اکران و 
سانس نمايش بي نهايت، زمان اکران نامحدود، راه هاي متنوع کسب 
درآمد، قابليت شناخت مخاطب و انعطاف دربرابر او و پخش بين المللي 
نامشروط و نامحدود.او در پاسخ به اين پرسش که "آيا وب سري هاي 
کودک مخاطب دارند؟" اظهار داشت: شواهد اين اتفاق  مشخص است 
و آن، درصد بااي استفاده کودکان از محتواي ويدئويي اينترنت است 
و 66درصد کودکان از اينترنت استفاده مي کنند. پرسش مهم ديگر 
اين است که وب سري چرا به سينما نياز دارد. بيش از چهار دهه 
است که  سينماگران و تلويزيون توليد محتوا را به عهده داشته اند. ما 
نياز به زنجيره توليد مناسب داريم و همچنين حضور ستاره ها و توان 
تبليغاتي آنها. وب سري زنجيره ارزش مي سازد و از سينما به عنوان 
آخرين ابزار توليد ثروت و سرمايه استفاده مي کند.مصطفي مصطفوي 
مدير مارکتينگ جشنواره کودک آناين که اجراي هم انديشي را بر 
عهده داشت، در بخشي از سخنان خود اظهار داشت: اين جشنواره 
براي ساماندهي محتواي توليدي در فضاي مجازي ايجاد شده تا ما 
بتوانيم تمام ايده هاي برتر را از سراسر کشور دعوت و حمايت و توليد 
کنيم. افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران و گسترش پهناي باند آن 
سبب شده تا درصد باايي از مردم از اينترنت استفاده کنند اما براي 
توليد وب سري بايد به تفاوت هايش با سينما و تلويزيون دقت کرد، 
چرا که اينجا براي جلب توجه مخاطبان بايد در همان پنج دقيقه اول 
محتواي جذابي داشته باشيم. اين نشان دهنده عوض شدن شکل رسانه 
است و از مزيت هاي توليد در فضاي مجازي مي  توان امکان آناليز 
 مخاطب و بررسي فيدبک ها و تعداد اشتراک گذاري ها و ايک ها 

را برشمرد.

ره نماي طريق

خبر

چگونه حسد و کينه و غرور و بخل را 
از خود دور کنم؟

در اين فن، کتاب چهل حديث مرحوم حضرت 
امام )ع( را بخوانيد. البته اول بايد گناهان را ترک 

کرد و بعد اصاح صفات اخاقي پرداخت.
براي جلوگيري از ُعجب وبرطرف کردن 

آن بايد چه کنم؟
عجب به معناي خودپسندي است؛ پسنديدن 
و راضي بودن از اخاق و اعمال خود. البته 

فکر مي کنم آنچه  شما مي گوييد در مورد عجب به اعمال است. شيطان 
مي کوشد در مرحله اول انسان را از اصل عمل خير باز دارد و در مرحله 
دوم مي کوشد که عمل را با ريا آغشته کند و اين گونه آن را خراب 
کند و در مرحله سوم سعي دارد عمل و اثر آن با عجب از بين ببرد؛  
بنابراين عجب، جنگي روحي است که شيطان عليه انسان بپا مي کند. 
راه مقابله با اين صفت، پناه بردن به  خداوند متعال است. اين پناه نه 
به معناي گفتن لفظي است، بلکه اگر واقعا  به خداوند پناه  ببريد، از 
شر شيطان نجات پيدا مي کنيد. اما براي ما که از نظر ايماني ناتوان و 
ضعيف هستيم، راه اين است که جمله  » خدايا به تو پناه مي برم« را 
تکرار کنيم. آن قدر بايد تکرار کنيم تا اينکه  خداي متعال مرحمت کند 

و خاطره  شيطان را از ذهن ببرد.

رئيس سازمان فضايي ايران خبر داد:
 عقد قرارداد ۱۳۷ طرح پژوهشي 

با ۱۶ دانشگاه کشور
رئيس سازمان فضايي ايران از عقد قرارداد 1۳7 طرح پژوهشي با 16 
دانشگاه کشور خبر داد و گفت: عاوه بر آن 1۹7 طرح در قالب پايان نامه 

دانشجويي مشترک در حوزه فضايي با دانشگاه ها منعقد کرديم.
الگوهاي  ابتداي پنل » عوامل و  ايسنا، مرتضي براري در  به گزارش 
بهبود مشارکت دانشگاه ها در رفع مشکات ملي« که روز گذشته در 
نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شد، اظهار کرد: در سه دهه گذشته 
دانشگاه نقش زيادي در اقتدار علمي ايفا کرده است. سه دهه همکاري 
غرور آفرين با دانشگاه ها داشتيم که باعث شد در منطقه رتبه اول و در 

دنيا رتبه 16 را داشته باشيم.
وي در ادامه افزود: در حال حاضر تعداد  1۳7 طرح پژوهشي با 16 
دانشگاه و سازمان پژوهشي ذيل وزارت علوم قرارداد و 1۹7 طرح و 

پايان نامه دانشجويي با دانشگاه ها داريم.
به گفته رئيس سازمان فضايي کشور، دهه چهارم عصر تجاري فضا است 
و امروزه شاهد شکل گيري اقتصاد فضا هستيم که به عنوان اقتصاد 
نوظهور مطرح مي شود. متوسط رشد اقتصاد فضا 6 و نيم برابر متوسط 

اقتصاد جهاني بوده است.
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پنج شنبه ۹۷/۱0/۶

آگهي مزايده عمومي
واگذاري به صورت اجاره غرفه هاي ميوه فروشي و پاستيك فروشي موجود )مرحله دوم - نوبت دوم(

شهرداري مراغه به استناد مصوبه شماره 636ش/ش مورخ 97/8/21 شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد غرفه هاي موجود در ميادين و بازارچه هاي سطح 
شهر خود را به شرح ذيل از طريق مزايده کتبي به صورت اجاره به بخش خصوصي )اشخاص حقيقي وحقوقي( واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان محترم دعوت 
مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ 97/10/15 روز شنبه 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 هاي ذيل مي باشد.

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

به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها به نفع شهرداري ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
5- رعايت منع مداخله کارکنان دولتي و کشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي کليه  شرکت کنندگان 

الزامي مي باشد.
خ ش: 97/10/5 تاريخ انتشار: 97/10/5 

آگهي مزايده عمومي
مرحله اول - نوبت دوم

شهرداري مراغه به استناد صورتجلسه شماره ۵۶8 مورخ ۹7/7/۹ شوراي اسامي محترم شهر در نظر دارد غرفه هاي تجاري و خدماتي واقع در داخل ساختمان ترمينال جديد واقع در ميدان بسيج خود را 
به شرح ذيل از طريق مزايده کتبي به صورت اجاره غرفه هاي تجاري و خدماتي به تعداد ۵غرفه  به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم 
به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مزايده، تا تاريخ ۹7/۱۰/۱۵ روز شنبه به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس - شهرداري مرکزي مراغه - طبقه همکف - اتاق شماره ۲۵ مراجعه 
و اسناد مزايده دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تکميلي مزايده فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس: HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره 

تلفکس 37۲۲۹84۰-۰4۱ واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شرکتهاي محترم در اوقات اداري در رابطه با مزايده هاي ذيل مي باشد.

۱- شهرداري مراغه به استناد بند ۵ ماده ۵ آيين نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
۲- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مزايده و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه 

مالي شهرداري ها ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتيب دعوت به عقد قرارداد خواهد گرديد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي و هزينه کارشناسي بر عهده برندگان مزايده مي باشد.

4- ساير شرايط جزئيات و اطاعات در اسناد مزايده قيد شده است.
۵- ازم به ذکر است که مدت اجاره غرفه هاي تجاري )از شماره ۱ الي 4( به مدت 3 سال بوده و غرفه شماره ۵ خدماتي به مدت ۲ سال بوده و اجاره بهاء سال هاي بعد با افزايش ۱۰ درصد نسبت به سال 

قبل محاسبه و دريافت خواهد گرديد.
تاريخ انتشار: ۹7/۱۰/۵

خ ش: ۹7/۱۰/۵

آگهي مزايده عمومي و ارزيابي کيفي يك مرحله اي 
 نوبت دوم

سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق فراخوان عمومي و ارزيابي 
کيفي به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد.

بدينوسيله از کليه شرکت هاي واجد شرايط قانوني داراي گواهينامه HSE و صاحيت اداره کار و امور اجتماعي با ضميمه 
کردن اسناد و مدارك دعوت به عمل مي آيد، جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادهاي سازمان مديريت پسماند به 
نشاني: اهواز - خيابان انقاب شيخ بهاء جنوبي نبش کوچه ساماني نژاد - تلفن: 7-33798606 و مديريت قراردادهاي 
شهرداري اهواز واقع در خيابان انقاب - نبش غزنوي - ساختمان شماره 3  شهرداري )تلفن تماس 33774062( مراجعه 

نمايند.
1( هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.
2( سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است.

3( مبلغ سپرده هاي شرکت در مزايده هاي فوق الذکر مي بايست به يكي از سه طريق ذيل ارائه شود.
الف- فيش واريز مبلغ فوق به حساب 100824920994 به نام سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز نزد بانك شهر 

شعبه کيانپارس اهواز
ب- به صورت ضمانتنامه بانكي به نام سازمان مديريت، پسماند و به مدت سه ماه از تاريخ افتتاح پيشنهادها با قابليت 

يك دوره تمديد سه ماهه
ج- چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان مديريت پسماند شهرداري اهواز

پايان روز يكشنبه مورخ 97/10/16  تا  تاريخ نشر آگهي  از  ارزيابي کيفي و مزايده دو پروژه  4( مهلت فروش اسناد، 
مي باشد.

5( مهلت قبول اسناد ارزيابي کيفي و مزايده دو پروژه از تاريخ آخرين روز فروش اسناد به مدت دو هفته و تحويل تا 
ساعت 15:30 روز دوشنبه مورخ 97/11/1 در محل دبيرخانه محرمانه حراست واقع در آدرس فوق الذکر مي باشد.

6( حداقل امتياز ارزيابي کيفي جهت بازگشايي پاکات الف، ب، ج مزايده 65 امتياز مي باشد.
7( تاريخ بازگشايي پاکات ارزيابي کيفي شرکت کنندگان دو مزايده توسط کميته ارزيابي ساعت 10 صبح روز سه شنبه 
مورخ 97/11/2 و بازگشايي ساير پاکات )الف، ب، ج( توسط اعضاي کميسيون معامات عمده ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 

97/11/3 مي باشد.
8( اشخاص حقوقي شرکت کننده در مزايده مجاز مي باشند در هر دو ارزيابي شرکت  کنند. لذا سازمان نسبت به انعقاد 
قرارداد با هر کدام از شرکت ها و تحويل مناطق ذکرشده در فراخوان و تحويل آن به يك پيمانكار و يا دو پيمانكار منتخب 

در مزايده مختار مي باشد.
9( کليه شرکتهاي محروم از اجراي کار حق شرکت در اين ارزيابي را ندارند.

10( حداکثر نتيجه کميسيون ظرف مدت 10 روز از تاريخ برگزاري کميسيون به برنده اعام خواهد شد.
11( به استناد بند 5 ماده 11 آيين نامه معامات شهرداري هاي کانشهرها ميزان تضمين حسن انجام تعهدات 10% درصد 

مبلغ پيشنهادي پيمانكار مي باشد که پس از تحويل قطعي آزاد خواهد شد.
12( به برنده مزايده پيش پرداخت داده نخواهد شد.

13( برندگان اول و دوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شرکت در مزايده آنان به ترتيب ضبط خواهد 
شد.

14( شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري )موضوع ماده 10 آيين نامه معامات 
شهرداري هاي کانشهرها( مي باشد.

ساير اطاعات و جزئيات در اسناد ارزيابي کيفي مندرج شده است.
تاريخ انتشار: 97/10/5

خ ش: 97/10/5

قيمت پايه اجاره ماهانه نوع فعاليتآدرس غرفه هاي ميادين/بازارچهرديف
هر کدام به ريال:

مدت اجاره 
به سال:

۵% سپرده شرکت در مزايده به 
ازاي هر کداميك از غرفه ها:

نوع واگذاري:تعداد غرفه

اشخاص حقيقي و حقوقي۱/۰۰۰/۰۰۰۱4 ريال۱ سال۱/۱۰۰/۰۰۰ ريالميوه فروشيغرفه هاي 48 متري۱

اشخاص حقيقي و حقوقي۱/۰۰۰/۰۰۰۲3 ريال۱ سال۱/۵۰۰/۰۰۰ ريالپاستيك فروشيغرفه هاي حج و اوقاف۲

کانون هاي داراي مجوز ۱/۰۰۰/۰۰۰۱ ريال۱ سال۵۰۰/۰۰۰ ريالميوه فروشيغرفه  کانون تولد دوباره3
)تولد دوباره(

اشخاص حقيقي و حقوقي۱/۰۰۰/۰۰۰۵ ريال۱ سال۱/۱۰۰/۰۰۰ ريالميوه فروشيغرفه هاي ميدان معلم4

اشخاص حقيقي و حقوقي۱/۰۰۰/۰۰۰۱۲ ريال۱ سال۱/۰۰۰/۰۰۰ ريالميوه فروشيغرفه هاي ميدان قطب۵

شهردار مراغه - احمدي

نام غرفه مورد رديف
اجاره

قيمت پايه اجاره ماهانه نوع فعاليت
به ريال:

مدت اجاره 
به سال

۵% سپرده شرکت 
در مزايده:

نوع واگذاري:

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/۰۰۰/۰۰۰ ريال3 سال3/۰۰۰/۰۰۰ ريالرستورانغرفه شماره ۱7

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/۰۰۰/۰۰۰ ريال3 سال۱/۵۰۰/۰۰۰ ريالکافي شاپغرفه شماره ۲8

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/۰۰۰/۰۰۰ ريال3 سال۲/۰۰۰/۰۰۰ ريالخشکبار و شيريني فروشيغرفه شماره 3۱۰

غرفه صنايع دستي و گردشگري غرفه شماره 4۱۱
و هنري و کادوئي

استيجاري اشخاص حقيقي و حقوقي3/۰۰۰/۰۰۰ ريال3 سال۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال

غرفه شماره 3 به ۵
همراه انباري

فروش بليط، حمل و نقل  بار و 
مسافربري

استيجاري به شرکتها و موسسات داراي پروانه فعاليت مجاز و 3/۰۰۰/۰۰۰ ريال۲ سال3/۵۰۰/۰۰۰ ريال
معتبر از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان

شهردار مراغه - احمدي
اصاحيه

در مرحله اول - نوبت اول آگهي مزايده غرفه هاي تجاري و خدماتي داخل ساختمان ترمينال جديد، مندرج در صفحه 3 روزنامه رسالت مورخ ۲8 آذرماه ۹7، رديف پنجم آگهي که غرفه شماره 3 به همراه 
انباري آن را شامل مي شد حذف شده بود که بدينوسيله ضمن پوزش به شرح جدول فوق اصاح مي   گردد.

مبلغ سپرده شرکت در مزايده )ريال(مدت اجراي پروژهجمع مبلغ يك سال )ريال(مبلغ اوليه به ازاي يك ماه )ريال(موضوعرديف

عمليات تفکيك در مبدا پسماندهاي سطح شهر ۱
اهواز براي مناطق ۱، 3،  7، 8 )شرق اهواز(

387/7۱3/۰۹۱يك سال۶4۶/۱88/48۵7/7۵4/3۶۱/83۰

عمليات تفکيك در مبدا پسماندهاي سطح شهر ۲
اهواز براي مناطق ۲، 4، ۵، ۶ )غرب اهواز(

3۱۲/۵۲4/۰7۰يك سال3۵4/۲۰۶/78۲4/۲۵۰/48۱/384

اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اهواز


