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هشدار دادستان مالياتي:
 اجاره حساب بانکي

جرم است

حجت ااسام والمسلمين نوروزي:
 آيت اه شاهرودي

  در فتنه ۸۸ نقش 
 مالک اشتر براي 
رهبري را داشت

خبريادداشت
سردار کوثري:

بايد دست سودجويان داخلي را از کشور قطع کنيم
جانشين قرارگاه ثاراه گفت: بايد دست سودجويان داخلي را از کشور قطع کنيم.به گزارش 
خبرگزاري مهر، سردار اسماعيل کوثري در مراسم گراميداشت سي و چهارمين سالروز تشکيل 
سپاه حفاظت هواپيمايي، شکل گيري انقاب اسامي بر اساس مباني اسام ناب محمدي را 
يکي از علل دشمني ها با نظام اسامي ما برشمرد و تصريح کرد: با وجود تمامي تهديدات، 
تحريم و فشارها، جمهوري اسامي ايران امروز دست دزدان خارجي را از منابع کشور قطع 
کرد و اين امر بايد با قطع يد سودجويان داخلي نيز تداوم يابد.وي با تاکيد بر اينکه شکرانه 
عزت و اقتدار امروز ايران اسامي، خدمتگزاري و رسيدگي مسئولين به مردم است، گفت: 
امنيت موضوع بسيار مهمي است که نبايد آن را دستکم گرفت و مي بايست به عنوان بستر 
ساير موضوعات از قبيل اقتصاد، معيشت و تعليم و تربيت در نظر گرفته شود و اين الگويي 
است که امام علي عليه السام در حکومت داري ترسيم کرده اند.کوثري با تأکيد بر اينکه به 
پاسداري خود افتخار مي کنيم، اظهار کرد: رسانه هاي بيگانه و فضاي مجازي امروز ذهن و باور 
جوانان ما را با حجم عظيمي از شبهات هدف قرار داده اند، اما همانطور که در عرصه تامين 
امنيت "ما مي توانيم" را محقق کرديم، در ساير عرصه ها نيز با مديريت و تصميم جهادي و 

انقابي بر مشکات فائق خواهيم آمد. 

شاگرد شهيد صدر:
 آيت اه شاهرودي 

بهترين شاگردآيت اه صدر بود
شاگرد شهيد صدر گفت: آيت اه شاهرودي بهترين شاگرد آيت اه صدر بود.آيت اه احمدي 
شاهرودي در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم، ضمن تسليت درگذشت مرحوم 
آيت اه هاشمي شاهرودي، گفت: ايشان يکي از بهترين مدرسين سطوح عاليه بود که از 
سن 25 سالگي آن هم در حوزه علميه نجف اشرف تدريس مي کرد. همچنين ايشان در سن 
27 سالگي به درجه اجتهاد و فقاهت رسيد.وي با بيان اينکه سرعت ايشان در طي مدارج 
علمي بسيار باا بود، تاکيد کرد: ايشان بهترين شاگرد شهيد سيد محمد باقر صدر بودند و 
همچنين در محضر آيت اه خويي و ساير اساتيد تراز اول نجف تلمذ داشتند.عضو مجلس 
 خبرگان رهبري تصريح کرد: در زمان رژيم بعث، ايشان تحت تعقيب اين رژيم بودند و به ناچار 
و مخفيانه از عراق به ايران مهاجرت کردند که در قم اسکان يافتند و در آنجا درس خارج 
فقه و اصول را تدريس مي کردند. ايشان از همان سال 58 تا هنگامي که عارضه بيماري 
براي ايشان رخ داد، يعني نزديک به 40 سال فقه و اصول را تدريس کردند و منشا خدمات 
علمي فراواني بودند و من هم درس خارج را مختصري  در محضر ايشان تلمذ کردم.اين 
شاگرد شهيد صدر درباره ارتباط مرحوم شاهرودي با امام راحل، اظهار داشت: ايشان يکي 
از مستشکلين اصلي درس امام در نجف بودند و با اينکه ايشان جواني بيست و چند ساله 
بود، وقتي امام از درس خارج از مسجد بيرون مي آمدند، همراه با امام تا درب منزل بحث و 
مناقشات علمي داشتند.احمدي شاهرودي با اشاره به انتصاب مرحوم شاهرودي به رياست 
قوه قضائيه، گفت: وايتمداري از ويژگي هاي بارز آن مرحوم بود. وقتي رهبر معظم انقاب هم 
به ايشان پيشنهاد رياست قوه قضائيه را دادند، آقاي شاهرودي مشغول فعاليت هاي علمي در 
قم بودند اما با اينکه در جايگاه باايي از نظر علمي بودند و زمينه مرجعيت را داشتند، اين 

مسئوليت سنگين را عهده دار شدند.

به بهانه پنجمين سالگرد درگذشت استاد پرورش؛
درس هايي در باب وايت

 سيد مسعود شهيدي
 در پنجمين سالگرد ارتحال استاد علي اکبر پرورش 
بهتر و شايسته تر آن ديده شد که به مهمترين 
دغدغه هاي فکري و اعتقادي اين قرآن پژوه  صادق 
 ، وايت  موضوع    . شود  پرداخته  اخاص  با  و 
بدون ترديد  يکي از مهمترين موضوعاتي است 
که طي چند دهه قبل وبعد از انقاب ، به طور 
مداوم ذهن پويا و جستجوگر اين محقق فاضل 
را به خود مشغول داشته و مطالعات وتتبعات گسترده اي  به ويژه در 
آيات قرآن را سبب شده است . اين نوشته ،گلچيني از نکات مرتبط با 
موضوع وايت ، استخراج شده از کتاب "جلوه هائي از عاشورا" است 
که شامل تعدادي از جلسات درس و سخنراني ها ي ايشان بوده و در 

حد يک مقاله تنظيم وتقديم خوانندگان عزيز مي شود.   
بسم اه الرحمن الرحيم . نظام هاي طاغوتي که مي خواهند خود را 
به جوامع تحميل و سرمايه وجودي آنها را غارت کنند تاريکي وجهل 
ايجاد وهم و گسترش   براي  تاريکي زمينه مساعد   . ايجاد مي کنند 
ميل شان   گويند هرکس خواست خاف  . مي  است  و وحشت  ترس 
 حرکت کند نابود مي شود . با اين تهديد، وهم و خيال و ترس گسترش 
 مي يابد وجمعيت هاي زياد از روي  ترس، کنار مي روند وصحنه را خالي 
مي کنند. با اين وهم افکني است که حکومت شب برقرار مي ماند. پيامبران 
و اولياي الهي آمده اند تا فضاي توهم را بشکنند وسلطه طاغوت ها را 
پايان دهند . آنها تاش مي کنند روشنائي و نور را حاکم کنند تا جوامع 
انساني ازوهم و ترس رها شوند ،حقيقت را دريابند و سيطره طاغوت ها 
را بشکنند . قرآن کريم در آيات بسيار در صدد شکستن وهم و وحشت 
جامعه و بيان بي بنياني جبهه کفر است . َمَثُل الَِّذيَن َکَفُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم 
يُح فِي يَْوٍم َعاِصٍف . اعمال کافران مثل کوه خاکستر  ْت بِِه الِرّ َکَرَماٍد اْشَتَدّ
است که  در روزي توفاني باد بر آن  بوزد  .همه اعمال   طاغوت ها و  
حاکماني چون معاويه ويزيد ، مثل کوه خاکستر است ،قدري بوزيد تا 
 ببينيد چه سرنوشتي در انتظار آنها است )106( بزرگي ابعاد کوه خاکستر ،

مانع از آن است که سست بودن  آن ديده شود و باور شود  و وهم وترس 
 زايل شود.امامت ،در طول تاريخ مأمور  شکستن  اين طلسم است . 
 فرياد امام حسين )ع( توهم و ترس را از جامعه زدود ولذا پايه هاي 
 دستگاه عظيم بني اميه به لرزه در آمد. سوره فجر به نام نامي حسين )ع(
 است زيرا او همچون سپيده فجر  شب ظلماني وهم و ترس را شکافت  ، 
اگر باحسين )ع(حرکت کنيم ، ترس از دل ها شسته مي شود .اگر هر 
 روز دستمان را به حسين )ع(  دهيم ، وهم وترس ، باقي نمي ماند . اين 
همان معنا و مفهوم انقاب و سّر" کّل يوٍم عاشورا و کّل ارٍض کربا 
است . در رژيم طاغوت ، قرآن به ما مي گفت  حکومت شاه  ،مثل کوه 
خاکستر است ، به آن بوزيد تا متاشي شود ،ما مي گفتيم ، او تا دندان 
مسلح است ، نمي شود کاري کرد .خداوند واسطه فيضي فرستاد که 
او نمي ترسيد و همچون تند بادي بر آن رژيم وزيد  وديديم اين کوه 

خاکستر متاشي شد . 
ديديم شاه و دستگاه شاهنشاهي برباد رفت . امام)ره( به ما فرمود تجربه 
کرديد و ديديد اين ها خاکسترند آمريکا هم همين  است .آن هم کوه 
خاکستر است و هيچ غلطي نمي تواند بکند  اما قدرت آمريکا عده اي 
را مي ترساند و مي گفتند در مقابل آمريکا نمي شود کاري کرد. اگر 
با حسين )ع(حرکت کنيم  ديگر ترس نمي تواند بر ما حکومت کند. 
انقاب يعني قلب کردن وقلب شدن ، يعني دگرگوني . دگرگوني از 
درون و سپس دگرگوني در بيرون . بايد ابتدا نگاهي به خود کنيم و 
ببينيم   وهم ما و ترس ما  زدوده شده  است يانه، اگر شده ، انقاب 
قهرمان  بال قوي   ، زبون  ترسوي  بال  انقاب ،از   . اثر داشته   ما   بر 
دگرگون  را  سعد  عمر  کام  در  وحشت زده  حّر   ، انقاب  سازد.   مي 

 

مي کند وحّر آزاده شجاع مي سازد . 
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حادثه خبر مي کند!
سيد محمد بحرينيان

چه بسيار حادثه هايي که خاطره شدند 
ولي برخي مسئوان، هنوز هم به گمان 
اينکه حادثه خبر نمي کند، کاري به 
عوامل حادثه ساز ندارند. براي همه 
مسئوان کشور شايسته و بايسته است 
که اگر خودشان نمي دانند حادثه خبر 
مي کند، بروند و از پدر و مادر دختراني که در مدرسه 
سيستان سوختند بپرسند که آيا حادثه خبر مي کند يا 
نه؛ يا مثا بروند از پدر و مادر دانشجويان درگذشته در 
 حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات سؤال کنند که آيا بچه ها 
 از حادثه، خبر داده بودند يا نه. زلزله هم جديدا خبر 
مي کند چه رسد به مدرسه اي با بخاري غير استاندارد 

و دانشگاهي در شيب زياد و اتوبوسي فرسوده!
هزينه هاي بيداري و خبر دار شدن از حادثه نبايد به 
قيمت جان عزيزان مان تمام شود. اگر آن مدير و رئيس 
يک بار بدون راننده مي آمدند يا يک بار لطف کرده و 
کنار دانشجوها سوار همين اتوبوس ها مي شدند و موقع 
سرپاييني رفتن اتوبوس، اضطراب را در چهره سرنشينان 
مي ديدند دستور به اقدامات مقتضي مي دادند يا اگر 
مسئولي فرزندش در مدرسه اي با آن بخاري هاي کذايي 

مي رفت، اوضاع اينچنين نمي ماند.
در يک برنامه راديويي، کارشناس برنامه از نماينده مجلس 
که مسئوليتي در کميسيون اقتصادي دارد، مي پرسد 
قيمت فان کااي اساسي و مصرفي روزمره چند است 
و با عددي پرت رو به رو مي شود؛ کااي دوم همينطور 
و کااهاي بعدي را جواب نمي دهد. وقتي مي گويد چرا 
نمي دانيد، نماينده مجلس مي گويد نبايد هم بدانم و 
دليلي ندارد که بدانم. اين بدان معني است که مشکل 
اساسي اين نيست که قيمت را نمي داند؛ مشکل اين 

است که فکر مي کند نبايد هم بداند. 
مسئولي که هميشه با راننده رفت و آمد مي کند، فهمي 
از مشکل پارکينگ ندارد و حتي معضل ترافيک را هم 
آنچنان که بايد و شايد متوجه نمي شود، فلذا نمي تواند 

تصميم درستي اتخاذ کند. 
مدير  با  نشسته  مدير  ميداني،  مدير  با  ستادي  مدير 
جهادي فرق دارد. بايد حرف مردم را شنيد؛ گاهي بايد 
درد دل همراه با بغض و حتي غضب آنها را با جان و دل 
پذيرفت تا بتوان درست حرکت کرد، اگر نه، از مشاوران 
بادمجان دور قاب چين برخي مسئوان، آبي براي مردم 

گرم نمي شود.

سرمقاله
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برگزاري باشکوه مراسم 
تشييع آيت اه شاهرودي

نقد نمايش شاه لير

 شکسپير 
 و تزکيه نفس
در شاه لير 

 تأملي
بر بحران امنيتي 

در اروپا

وزير نفت:

 قيمت بنزين
 سال آينده

تغيير نمي کند

رسالت از کاهش خدمات بيمه سامت گزارش مي دهد؛

کمبود هميشگي بودجه بيمه سامت
اتوبوس فرسوده، مديريت فرسوده، افکار فرسوده، خودمان هم فرسوده 
شديم و براي برخي از مسئوان اهميتي نداشت، چرا که اگر داشت 
به فرسايش روحمان راضي نمي شدند، سازماني تاسيس نمي کردند و 
بي دليل بودجه اي نمي گرفتند. با اين که از تمام صندوق هاي مالي مهم 
کشور به آن ها بودجه مي رسانند، نمي گفتند بودجه کم داريم و مسئوليت 
 زياد است، پس ميزان خدمات را کم مي کنيم. کم نيستند سازمان هايي 
 که صرفا تاسيس شدند براي جلسه بازي و ابراز وجود، اما اين سازمان ها 

به چه بهانه اي پا گرفتند؟
درست است که در همه جاي دنيا، در تمام کشورها فقير و غني وجود 
 دارد، اما برخي از سياست هاي اقتصادي نئوليبراليستي و سرمايه داري 
که اين روزها بر کشورمان حاکم است، صرفا به سود چند درصد از کل 

جمعيت ايران است. به عبارت ديگر، آن هايي که زورشان و مقام شان 
رسيد اقتصاد را به سمتي بردند که اقشار آسيب پذير حتي توان پرداخت 
مخارج ماهانه مثل اجاره خانه و خوراک و پوشاک را هم به سختي داشته 
باشند و از خير درمان و دارو بگذرند و هر روز نسبت به بيماري ها و 

کمبودهاي بدنشان بي اهميت تر شوند.
فلسفه بيمه سامت چيست؟

جمعيت بسيار زيادي حتي توان پرداخت بيمه درمان ماهانه يا همان 
بيمه تامين اجتماعي را هم ندارند، از همين رو، مسئوان به فکر تاسيس 
سازماني به نام بيمه سامت براي مستضعفان و کم درآمدان افتادند که 
نياز به پرداخت پول زيادي نداشته باشد تا همه مردم بتوانند از خدمات 

ادامه در صفحه10آن استفاده کنند.

 از صندوق توسعه ملي به بيمه سامت کمک شده است
 سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس در گفت وگو با رسالت: بيمه سامت هزينه  ها را 

به درستي مديريت نمي کند

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 شرکت در مناقصه به يكي از 
روشهاي ذيل ارائه گردد: ضمانتنامه بانكي معادل مبلغ 5% که 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 کد شعبه 636. 2- برندگان نفر اول، 
دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري در رد يا قبول هر يك 
از پيشنهادها مختار است. 4- مبلغ 200/000 ريال بابت هزينه خريد اسناد مناقصه به حساب درآمد شهرداري واريز و فيش آن را ارائه 
نمايند. 5- متقاضيان مي توانند جهت خريد اسناد يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور قراردادها و پيمان هاي شهرداري 
هشتگرد مراجعه و يا با شماره تلفن 4-44222022-026 تماس حاصل فرمايند. 6- ازم به ذکر است هنگام خريد اسناد، داشتن رتبه، 
معرفينامه ممهور به مهر و امضاء مديرعامل، روزنامه  آخرين آگهي تغييرات اعضاء شرکت، مهر شرکت و اصل و کپي کارت ملي نماينده 
شرکت الزامي مي باشد. 7- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است. 8- پيشنهادات مي بايست در پاکتهاي مجزا )الف 
- ب- ج( اك و مهرشده تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 1397/10/23 به دبيرخانه شهرداري تحويل داده شود. 9- هزينه چاپ 

آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/13

خ ش: 97/10/6

 آگهي فراخوان مناقصه عمومي 
دومرحله اي در شهر جديد هشتگرد 18-9-97/م

شرکت عمران شهر جديد هشتگرد براساس مصوبات هيات مديره در نظر دارد نسبت به انتخاب پيمانكار ذيصاح جهت بهسازي و رفع نواقص ناشي از بهره برداري معابر 
فازهاي 4 و 7 مسكن مهر شهر جديد هشتگرد اقدام نمايد.

موضوع فراخوان: فراخوان عمومي دومرحله اي جهت بهسازي و رفع نواقص ناشي از بهره برداري معابر فازهاي 4 و 7 مسكن مهر شهر جديد هشتگرد
کارفرما: شرکت عمران شهر جديد هشتگرد

پيمانكار: دارندگان گواهينامه صاحيت از سوي سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 5 راه و ترابري و داشتن ظرفيت کاري و ريالي آزاد در رشته مربوطه
مبلغ برآورد اوليه: 49/782/722/880 ريال )چهل و نه ميليارد و هفتصد و هشتاد و دو ميليون و هفتصد و بيست و دو هزار و هشتصد و هشتاد ريال( براساس فهارس 

بهاي سال 97
مدت زمان اجراي کار: 18 ماه

تحويل اسناد فراخوان: از متقاضيان دعوت مي شود براي دريافت اسناد شرکت در فراخوان از تاريخ 97/10/5 لغايت 97/10/16 به سامانه تدارکات الكترونيك دولت به 
نشاني http://setadiran.ir  با شماره 200971290000021 مراجعه نمايند. آخرين مهلت بارگذاري اسناد مناقصه در سايت مذکور تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 97/10/29 
مي باشد. اسناد ارزيابي کيفي در ساعت 11 روز يكشنبه مورخ 97/10/30 در اتاق کنفرانس مديرعامل از طريق سامانه تدارکات الكترونيك دولت بازگشايي مي شود. زمان 

بازگشايي پاکات پيشنهاد مالي به اطاع مناقصه گران خواهد رسيد.
- مبلغ فروش اسناد مناقصه 500/000 ريال )پانصد هزار ريال( و قابل پرداخت از طريق سامانه مي باشد.

- نوع تضمين شرکت در مناقصه: اصل فيش واريز نقدي يا ضمانتنامه اي مطابق آيين نامه تضمين معامات دولتي به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 94/9/22 موضوع 
آگهي را به حساب شماره IR940100004001036906374199 ( 4001036906374199شبا( بانك مرکزي حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جديد هشتگرد 
به مبلغ 2/489/136/144 ريال به نام شرکت عمران شهر جديد هشتگرد واريز و ارائه شود. مدت اعتبار پيشنهادها 3 ماه و حداکثر تا يك بار قابل تمديد مي  باشد. در 
صورت عدم امكان دريافت يا بارگذاري اسناد در سايت با ارائه پرينت خطاي اعام شده به اداره پيمان و رسيدگي شرکت مراجعه فرماييد. ارائه اصل ضمانتنامه شرکت 
در فرآيند ارجاع کار، تا ساعت 16 مورخ 97/10/29 به اداره پيمان و رسيدگي شرکت )به آدرس: شهر جديد هشتگرد فاز 2 محله 4 خيابان نيايش خيابان شهيد مسيح 

صاحي، پاك 49( الزامي است.
- عدم ارائه اصل ضمانتنامه تا تاريخ فوق به منزله انصراف از فراخوان مي باشد.

- شرايط پرداخت به صورت 50% نقد و 50% تهاتر از محل منابع داخلي شرکت و به صورت عمراني مي باشد.
- قرارداد براساس بخشنامه 4311 منعقد خواهد شد، داراي تعديل و فاقد پيش پرداخت مي باشد.

آگهي اين مناقصه در پايگاه اينترنتي ملي مناقصات https://iets.mporg.ir و پايگاه اينترنتي شرکت عمران به آدرس www.hashtgerd-ntoir.gov.ir  قابل مشاهده 
مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/6
خ ش: 97/10/6

 برنامه مراسم نماز جمعه 7 دي ماه 97 
در مصلي امام خميني)ره(

نماز عبادي - سياسي جمعه 7 دي ماه به امامت آيت ا... خاتمي در مصلي تهران 
برگزار مي شود.

پيش از خطبه ها، حجت ااسام والمسلمين سيدمحسن محمودي، رئيس محترم 
شوراي هماهنگي تبليغات اسامي استان تهران، با موضوع »تشريح برنامه ها و 
تمهيدات سالگرد 9 دي« و آقاي دکتر محمدحسين صفار هرندي، عضو محترم 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، به مناسبت »حماسه نهم دي؛ روز بصيرت و ميثاق 

امت با وايت« سخنراني مي نمايند.
* درب هاي مصلي از ساعت 10 صبح باز مي شود و مراسم از ساعت 10:30 آغاز 

مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/10/6

خ ت ر: 97/10/6
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهران

استانداري البرز
شهرداري هشتگرد

 وزارت راه و شهرسازي
شرکت عمران شهرجديد هشتگرد

شماره ثبت 23

شهرداري هشتگرد

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

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

امير بهمني - شهردار هشتگرد

شركت عمران شهر جديد هشتگرد



»

حجت ااسام والمسلمين نوروزي:
 آيت اه شاهرودي

  در فتنه ۸۸ نقش 
 مالک اشتر براي 
رهبري را داشت

سيا سي پنج شنبه 6 دي 21397
19 ربيع الثاني 1440-27 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9394

آيت اه فاضل لنکراني:

آيت اه هاشمي شاهرودي از بازوان توانمند رهبر انقاب بود
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: آيت اه هاشمي 
شاهرودي از بازوان توانمند رهبر انقاب بود.آيت اه محمدجواد 
فاضل لنکراني در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با بيان 
اينکه آيت اه هاشمي شاهرودي يکي از فقها و اصوليون دوران 
معاصر بود، اظهار داشت: مرحوم شاهرودي در فقه و اصول از 
يک قوت خاصي برخوردار بود و افزون بر استعداد بسيار قوي 
در مسائل علمي، ذهني جوال و نقاد داشت.وي با اشاره به نبوغ 
بااي آيت اه هاشمي شاهرودي، افزود: وي مباني مشکل، عميق 
و اصول بسيار جامع و گسترده مرحوم صدر را در سن بسيار 
کم دريافت کرده و به رشته تحرير در آورد.وي با بيان اينکه 
آيت اه هاشمي شاهرودي موفق به اخذ اجتهاد از مرحوم صدر 
شده بود، بيان کرد: اين که کسي در سن و سال جواني اصول 
و مباني مرحوم صدر را درک کند و افزون بر تقرير و تعليقه بر 
آنها برخي از نظريات خود را در حول مباني مرحوم صدر مطرح 
کند نشانه بلوغ و استعداد بااست.عضو جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم تصريح کرد: مقاات و کتاب هاي فقهي آيت اه هاشمي 
شاهرودي از يک ويژگي خاصي برخوردار است و ايشان هميشه در 
صدد مطرح کردن احتماات، انديشه ها و افکار جديد بودند.وي 

آيت اه هاشمي شاهرودي را يکي از نظريه پردازان بزرگ فقهي و 
اصولي دوران معاصر برشمرد و ابراز کرد: کتاب هاي فقهي و اصولي 
ايشان در حوزه هاي علميه و درس هاي خارج بسيار مورد توجه 
قرار گرفته است.استاد درس خارج حوزه علميه با بيان اين که 
مجله فقه اهل بيت)ع( از خدمات بزرگ آن مرحوم است، گفت: 
امروز دوره اين مجله سرمايه بسيار بزرگي براي فقه، فقاهت و 
فقها است و طلبه اي که بخواهد در مسائل فقهي کار کند حتما 
بايد با اين مجله ارتباط داشته باشد.وي با تأکيد بر اين که آيت 
اه هاشمي شاهرودي در مسائل علمي و سياسي تربيت شده 
مرحوم صدر بود، اظهار داشت: آن عالم بزرگ شخصيتي بود که 
فارق از مسائل حوزوي به دنبال مسائل سياسي و مبارزه با ظلم، 
ظالم و حکومت جائر بود و زماني که به ايران آمد از همان اول 
جزء شخصيت هايي بود که در مسير امام و انقاب قرار گرفت.
رئيس مرکز فقهي ائمه اطهار)ع( نقش آيت اه هاشمي شاهرودي 
را بعد از انقاب مهم و تأثيرگذار ارزيابي کرد و افزود: آن مرحوم 
بعد از ارتحال امام نقش اساسي در انقاب اسامي ايفا کرد و با 
پذيرش مسئوليت هاي بزرگ خدمات ارزنده اي به کشور ارائه 
کرد.عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزود: آيت اه هاشمي 

شاهرودي وقتي در رأس قوه قضائيه قرار گرفت به قوه قضائيه 
اعتبار بخشيد و مرحله فقاهت، اجتهاد و مقام علمي ايشان سبب 
شد قضات و مسئوان قوه قضائيه در مقابلش خضوع داشته 
 باشند.فاضل لنکراني با اشاره به ديگر خدمات و مسئوليت هاي 
ارزنده آيت اه هاشمي شاهرودي، وي را منشأ برکات براي نظام 
اسامي دانست و خاطرنشان کرد: آن مرحوم خدمات بسيار فراواني 
در قوه قضائيه، شوراي نگهبان، جامعه مدرسين و مجلس خبرگان 
رهبري ارائه کرد و حضور جدي در همه صحنه هاي انقاب 
داشت.استاد درس خارج حوزه علميه با تأکيد بر اينکه آيت اه 
هاشمي شاهرودي تبعيت بسيار محکمي از رهبر معظم انقاب 
 داشت، تصريح کرد: آن مرحوم انساني عالم، فقيهي زمان شناس 
و آشنا به وظيفه و اهل بصيرت بود و با آن مقام علمي خاضعانه 
در مسئوليت ها قرار مي گرفت و خدمت مي کرد.وي با بيان 
اين که رهبر انقاب با فقدان اين عالم بزرگ يکي از ياران و 
به  را  اين مصيبت  دادند، گفت:  از دست  را  قوي خود  بازوان 
امام زمان)عج(، رهبر انقاب، مراجع تقليد و حوزه هاي علميه 
تسليت مي گوييم و اميدواريم خداوند متعال درجات اين عالم 

فقيد را متعالي گرداند.

سخنگوي کميسيون قضائي و حقوقي مجلس گفت: آيت اه شاهرودي در فتنه ۸۸ نقش مالک 
اشتر براي رهبري را داشت.حجت ااسام والمسلمين حسن نوروزي در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، در آستانه يوم اه ۹ دي و حماسه انقابي مردم 
تهران، اظهار کرد: در آن روز عظيم مردم تهران براي تعيين تکليف فتنه گران به ميدان آمدند 
و خط قرمزي بر رفتارهاي براندازانه کساني کشيدند که احساس مي کردند به نحوي در تهران 
از آنان استقبال شده است.وي افزود: در فتنه ۸۸ طراحي هاي آمريکا و انگليس با تکبيرهاي 
شبانه عده اي معلوم الحال و حضور در کوچه و خيابان و آتش زدن  مساجد، قرآن، حسينيه ها و 
به شهادت رساندن بسيجيان به اوج خود رسيد و دشمنان احساس کردند توانسته اند بر افکار 
عمومي تأثير بگذارند.وي با بيان اينکه روز نهم دي ۸۸ خودم ميان صفوف مردم حضور داشتم، 
تأکيد کرد: قيام خودجوش مردم تهران در يوم اه ۹ دي بيانگر عمق انزجار آنان از رفتارهاي 

مذبوحانه و سبوعانه وابستگان به انگليس و آمريکا بود.نوروزي با اشاره به نقش علما و مراجع در 
خنثي کردند طراحي هاي انگليس و آمريکا در سال ۸۸ خاطرنشان کرد: علمايي مانند آيت اه 
فقيد هاشمي شاهرودي که تازه دوره خدمتشان در قوه قضائيه تمام و رساله عمليه ايشان چاپ 
شده بود و درس خارج فقه شان در قم از توجه ويژه اي برخوردار بود، نقش مالک اشتر در کنار 
اميرالمؤمنين را ايفا کردند و در کنار رهبر معظم انقاب در ميدان قرار گرفتند و از اين حرکت 
پوچ و پوشالي ابراز انزجار کردند.وي گفت: در طول ۴۰ سال انقاب هرکجا مراجع در کنار 
رهبري قرار گرفتند وحدت و انسجام حرکت هاي مردمي قوت گرفت. در همان ابتداي انقاب 
و جنگ تحميلي هم زماني به پيروزي رسيديم که مراجع قم و مشهد در کنار امام خميني)ره( 
ايستادند.وي تأکيد کرد: در فتنه هاي سال ۷۸ و ۸۸ زماني مردم هوشيارتر و بيدارتر شدند و از 

دستاوردهاي انقاب دفاع کردند که مراجع به ميدان آمدند.

به بهانه پنجمين سالگرد درگذشت استاد پرورش؛
درس هايي در باب وايت

ادامه از صفحه اول
اگر مي بينيم در مقابل آمريکا، ترس در وجودمان هست ، هنوز انقاب 
در درون ما اثر نکرده . حتما موانعي در درون من هست  که انقاب 
تأثيري برمن نداشته. با وجود اين موانع , اگر امام زمان )عج( هم 
ظهور کند ودر مقابل قدرت ها قرار گيرد ، اين موانع نمي گذارد با 
او همراه شوم  . بازهم وهم وترس بر من  حاکم مي شود و از امام 
خود برمي گردم ، مثل کساني که  شب عاشورا برگشتند .اين موانع 
دروني را که زمينه ساز ترس اند همه مي شناسيم . عشق به دنيا 
ريشه همه مانع ها است. عشق به خود ، عشق به مقام ، عشق به 
شهرت، عشق به زن، عشق به فرزندوعشق به دارايي ، اگر  همسو با 
حيات معنوي ما نباشد مانع  راه است و در لحظه تصميم، ما را از 
راه خدا بازمي  دارد . اگرازاين موانع عبور کنيم  ، به مقام وايت 
رسيده ايم ومعناي وايت همين است . غام همت آنم که زير چرخ 
از  . طرماح بن عدي  آزاد است  پذيرد  تعلق  ، زهرچه رنگ  کبود 
ارادتمندان اميرالمؤمنين )ع( و از همراهان دل باخته به سيدالشهدا)ع( 
بود . نزديک کربا به امام )ع(گفت مقداري علوفه براي احشام خود 
خريده ام اجازه دهيد به خانه برسانم  وبر گردم . حضرت فقط  فرمودند 
شتاب کن. اوبه خانه رفت ووقتي برگشت عصر عاشورا بود واو تا آخر 
عمر از پشيماني مي سوخت .دلبستگي به خانه و احشام مانع راه او 
شد .در طريق وا ،  دل بستن آغاز راه است، اما دل کندن هم ازم 
است تا عشق کامل شود. زيارت اربعين در شرح حاات جبهه مقابل 
حضرت ابا عبداه اين معنا را به زيبايي توضيح مي دهد : َو َقْد تََواَزَر 
َعلَْيِه َمْن َغَرتُْه الُدنَْيا َو بَاَع َحَظُه بِاْلَْرَذِل اْلَْدنَى َو َشَرى آِخَرتَُه بِالَثَمِن 
اْلَْوَکِس .  فريفته دنيا شدند وخيرواقعي  را به منفعت ناچيز کوتاه 
مدت فروختند . قرآن استبدال را مذموم مي داند . استبدال يعني 
منفعت  کوتاه مدت را گرفتن وخير را رها کردن . استبدال ريشه 
همه کجروي ها و نگون بختي ها است .هر جامعه اي که  سود لحظه اي 
خود را بر سود بلندمدت جامعه ترجيح دهد ، خير در آن جامعه 
تعطيل مي شود . قرآن مي گويد : أَتَْسَتْبِدلُوَن الَِّذي ُهَو أَْدنَى بِالَِّذي 
ُهَو َخْيٌر . آيا سود لحظه اي را به خيروسود بلندمدت ترجيح مي دهيد  
بني اسرائيل دريک مقطع تاريخي ،سودلحظه اي را ناديده گرفتند 
وقيام کردند وهمراه موسي)ع( حرکت کردند ، خداي متعال خير را 
براي آنها مقدر فرمود  ، فرعون ، دشمن آنها را ساقط نمود.از ذلت 
نجات شان داد وعزت و سربلندي نصيبشان کرد . همين قوم بني 
اسرائيل  در ادامه راه ،درحالي که فقط  يک دژ ديگر مانده بود که 
به فتح نهايي برسند ، به موسي گفتند ما ديگر خسته شديم ، ما 
ديگرهمراه تو نمي آييم . اِنّا لَن نَدُخلَها اَبَداً ، منفعت ولذت لحظه اي 
طلب کردند و گفتند لَن نَصِبر َعلي َطعام واِحد . سود آني را خواستند، 
واين کوتاه بيني سبب شد سود آتي يعني خير  ازدست آنها رفت . 
عزت وعظمت وسربلندي را از دست دادند ، غضب خداوند شامل 
حال شان شد و چهل سال ذلت ومسکنت و سرگرداني  برايشان رقم 
خورد . اين واقعه را قرآن بيان کرده .ولي واقعه ديگري مشابه اين را 
ما  تجربه کردهايم. در اواخر قرن اول هجري ، وقتي مسلمانان، سود 
لحظه اي را زير پاگذاشتند، و سختي ها را به جان خريدند ، از جزيره 
العرب و شمال  افريقا  وارد آندلس شدند)اسپانيا وپرتغال کنوني(  ، 
بخشي از فرانسه و شمال ايتاليا را گرفتند وبا استقبال مردم ازپيام 
آزادي بخش اسام، هشتصد سال آنجا حکومت کردند و يک تمدن 
عظيم ودرخشان اسامي پديد آوردند . اگر  گذشتن از منافع کوتاه 
مدت را بازهم  ادامه داده بودند امروزاروپا تحت لواي اسام بود . ولي 
متأسفانه  به تدريج ، به سوي لذت ها و منفعت هاي لحظه اي 
وشخصي متمايل شدند وآرمانهاي بلند را فراموش کردند . دشمن 
هم  ، براي غرق کردن آنها در فساد و دنيا پرستي،برنامه ريزي کرد. 
با اين گرايش به ادني،  خير را ازدست دادند ،شکست خوردند و به 
ذلت افتادند . امروز هم اين سنت الهي جاري  است ، اگر ما ،جوان 
ما ، زن و مرد ما ، بازاري ما ، وزير و وکيل ما به فکر لذت ها و منافع 
شخصي و لحظه اي خود باشيم ،شکست در انتظارمان خواهد بود و 

عزتمان از دست خواهد رفت و اگر حاضر باشيم منفعت و سود کوتاه 
مدت را فداي خير ومنفعت  بلند مدت کنيم ، اگر تحمل سختيهاي 
راه را داشته باشيم ،خداوند پيروزي و سعادت را برايمان مقدر خواهد 
کرد.اين سخن را درعمل هم آزموده ايم .  انقاب اسامي  در برابر 
طاغوت زمان  در شرايطي به پيروزي رسيد، که مردم بر اساس ايمان 
خود و براي تحقق آرمان هاي بلند خود،  منفعت هاي لحظه اي را 
رها کردند و به امام پيوستند . در آينده هم اين سنت الهي  جاري 
است . کام قرآن و تجربه هاي تاريخي به ما هشدار مي دهند که 
پيروزي ها  تضمين شده نيست و بايد مراقب گرايشات خود باشيم، 
اجازه ندهيم منافع حقير کوتاه مدت ،ايمان مان را سست کند و ما 
را از پيوستن به کاروان وايت که کاروان خيرها وخوبي ها است باز 
دارد. بايد از سرنوشت گذشتگان چراغي براي آينده برافروزيم . بايد 
از خود بپرسيم چرا آن همه انسان هاي مؤمن ومعتبر وعاشق اهل 
بيت )ع( با آن سوابق درخشان ،از کربا بازماندند . چهل و پنج نفر 
از عالمان ومجاهدان  تراز اول امت اسام در ميان اين بازماندگان 
هستند. ابن عباس که به قولي، بزرگترين مفسر قرآن زمان خود بود، 
محمد حنفيه ،شخصيت علمي بزرگ مدينه وپيرو امام حسين)ع(، 
عبداه بن جعفر، همسر حضرت زينب که حتي فرزندانش رابه کربا 
فرستاد،فرزدق، يکي از بزرگترين شعراي عرب ، حافظ قرآن مداح 
نامدار اهل بيت)ع( . سليمان بن صرد، يکي ازبزرگترين رهبران شيعه 
در کوفه و اولين دعوت کننده حسين )ع(، مسيب بن نجبه شخصيت 
دوم شيعه در کوفه،صحابي امير المؤمنين و حسن و حسين عليهم 
سپاه  فرماندهان  از  )ع(و  بيت  اهل  عاشق  رفاعه  شدادبن  السام، 
اميرالمؤمنين واز بزرگان شيعه . هيچ يک در کربا نيستند. چرا؟ 
ايمان آنها چه نقصاني داشت که آنها را  در حسا س ترين زمان از 
همراهي حسين )ع(بازداشت . آيا اين نقصان در ايمان ما هم  هست؟.

ايمان مراتب مختلف دارد . ايمان، تغيير وتحول ورفت و برگشت  
دارد. اما بااترين مرتبه ايمان يقين است .يقين ثبات دارد و با جان 
آميخته است، از ميان اهل ايمان فقط آنها که به مرتبه يقين رسيده 
ان  تا آخربا امام  خود مي مانند . بسياري از افراد صاحب ايمان، وقتي 
شرايط سخت را مشاهده کردند از همراهي امام حسين )ع( منصرف 
شدند و فقط هفتاد و دونفرباقي ماندند،خصوصيت آنها  فقط اين بود 
که اهل يقين بودند، َوبِاآِخَرةِ ُهم يوقِنون )263(.اگر مي خواهيم 
ماهم با پيامبر و آل او تا آخر بمانيم  بايدتاش کنيم ايمان مابه مرحله 
يقين برسد. در مراحل پايين تر از يقين ، ايمانها به مراتبي از شرک 
آميخته است . .  َو ما يُْؤِمُن أَْکَثُرُهْم بِاَهِ إَِاّ َو ُهْم ُمْشِرُکوَن .و بيشتر 
آنها  ايمان نياوردند، مگر اين که  با خداوند چيزي را شريک مي 
گردانند. اگر ايمان ما به مرحله يقين نرسد، ناخالصي دارد، اين ناخالصي 
سبب مي شود، وسط راه  بمانيم  .راه رفتن با وايت يقين مي خواهد.

خيلي از مؤمن ها وسط راه ماندند چون ايمان داشتند ولي ايمانشان 
به مرحله يقين نرسيده بود . چگونه مي توان مراتب ايمان را طي کرد 
و به مرحله يقين رسيد .بايد ذکر را زياد کنيم تا حضور ايمان در 
نهانخانه وجود بيشتر شود ، آنگاه به تدريج جوانه هاي يقين شروع 
به شکفتن مي کند . در مقابل ذکر ،نسيان وغفلت است . غفلت ، 
آرام آرام قلب را  ، بيمار وسياه و فاسد مي کند  افراد مؤمني که از 
مدينه به کاروان امام حسين پيوستند و يا درمسير به آنها ملحق 
شدند در تواريخ تا دو هزار نفر ذکر شده اند که به تدريج  وقتي مي 
ديدند شرايط مساعد نيست برمي گشتند درحالي که ايمان داشتند. 
دراين  مسير وايت،سه مرحله براي رهروان مؤمن وجود داشت. ازمکه 
تا کربا سي و يک روز راه بود. در ده روز اول آموختند که اطاعت 
کنند. اطاعت همان است که وقتي وارد يک سازمان مي شويد مي گويند 
اين کار را انجام بده، مي گوئيد بسيار خوب وانجام مي دهيد. اين،مرحله 
اول يا کاس اول وايت است . وايت حداقلي است. در1۰ روز دوم 
که شرايط  دشوارتر مي شود ، مرحله تبعيت است. اين مرحله را با 
اطاعت نمي توان طي کرد.درتبعيت،عشق ومحبت هم هست .عشق 
به امام وعشق به فرمان امام ، رهرو را از موانع بزرگ عبور مي دهد. 

وقتي مي گويد اين کار انجام شود، شما با عشق انجام مي دهيد . 
لغت تبعيت جايي به کار مي رود که مشحون از محبت است : ُقل 
ان کنتم تُحّبون اهَ فاتّبعوني يُحببکُم اهُ و يغِفر لَُکم ُذنوبکم و اه 
َغفور َرحيم . اگربه خداوند مهر مي ورزيد از من تبعيت کنيد ، آنگاه 
خداوند به شما مهر خواهد ورزيد. 1۰ روز سوم که تمامي مشکات 
و خطرات به عيان خود را نشان مي دهد ،   مرحله اي بااتر از اطاعت 
و تبعيت  است .  اين مرحله از مراحل وايت، مرحله مرافقت است. 
مرافقت يعني  خواسته امام و رهبر، خواسته رهرو مي شود . اگر 
فرمان و دستور وحکم هم در کار نباشد، همين که دانست خواسته 
امام چيست ، عاشقانه با آن همراه مي شود. در شب عاشورا  از سوي 
امام حسين)ع(حکم و دستوري براي ماندن اصحاب  نبود ، حتي 
بيعت هم برداشته شد ، حتي از سوي امام)ع( اصحاب توصيه به رفتن  
شدند ، ولي آنها خواسته قلبي امام را مي دانستند. آنها مي دانستند 
که امامشان مي خواهد در کربا، زيباترين الگوهاي ايمان ويقين  را 
و  زيباترين بخش از معارف دين را به بشريت ارائه دهد مرافقت ، 
بااترين مرتبه در طريق وايت و کمال معنوي است . در حوزه وايت 
احکامي هست که کمتر به آنها پرداخته شده و براي برخي از اهل 
ايمان ،اين احکام ، که گاه فراتر از  احکام و قوانين عادي است قابل 
باور وقابل فهم  نيست ولذا بايد بيشتر به آنها پرداخته شود . پيامبر 
)ص( شخصي را  که درحال نماز بود به اسم صدا زدند و فرمودند 
بيا. آن مرد مرّدد شد که چه کند . حرام بودن شکستن نماز را رعايت 
کند يا خواسته پيامبر را ، ادامه نماز را ترجيح داد وپس از نماز خدمت 
پيامبر )ص( آمد عرض کرد  فرمايشي داريد ، پيامبر)ص( فرمود ديگر 
نه، عرض کرد چرا ، پاسخ دادند بايد آن موقع که صدا مي کردم مي 
آمدي ، عرض کرد نماز را نمي توانستم بشکنم ، سؤال کردند چه 
کسي احکام نماز را به تو ياد داد ؟ من به تو ياد دادم ، وقتي مي 
گويم بيا ، اين ، فوق آن احکام است .اگر يک مأمور راهنمايي و 
رانندگي ، سر چهار راه موقعي که چراغ قرمز است به شما گفت 
برو،اگر بگوييد من تابع قانون هستم ، به شما مي خندد، زيرا ، همان 
قانون مي گويد فرمان پليس بااتر ازفرمان چراغ قرمز  است . فرمان 
رسول اه بااي سراحکام است .فرمان امام حّي بااتر از همه فرمانها 
است .پيامبر در جنگ ها هرکس را بهانه اي مي آورد که از جبهه 
برود موافقت مي کردند . خداوند در آيه ۴3 سوره توبه فرمود َعَفااُه 
َعنَک لَِم اَِذنَت لَُهم ، خدا تو را ببخشد چرا به آنان اجازه دادي.

قرآن , اجازه دادن را منع کرد و متوقف شد . ولي با وجود اين 
حکم قرآن ، امام حسين)ع( درکربا مرتب به اصحاب مي فرمود 
برويد .ايشان شب عاشورا ودر آستانه جنگ،مرخصي عمومي صادر 
کرد تا هرکه مايل نيست بماند، برود.او مي خواهد به دنيا بگويد  
اصحاب من با اختيار کامل وبا عشق مي خواهند به اعا عليين 
بروند . اينجا حکم عوض مي شود . فرمان امام حّي بااتر از همه 
فرمانها است . گاه براي تضعيف فرمان امام حّي ،فرمان امام رحلت 
کرده را مطرح مي کنند . امير المؤمنين)ع( را مورد مؤاخذه قرار 
مي دادندکه چرا بر خاف پيامبر )ص( سپاهيان را موظف نمي کني 
که موي خود را رنگ وحنا بزنند. فرمود آن زمان بخشي از سپاهيان 
سالخورده بودند و ازم بود موي خود را رنگ کنند تا دشمن آنهارا 
جوان تصور کند  وبترسد ، ولي امروز اين ضرورت وجود ندارد .در 
هر زمان فقط  از امام حي بايد تبعيت کرد نه از امام رحلت کرده.

به امام رحلت کرده بايد عشق ورزيد ولي تبعيت منحصر  به امام 
حّي است. واقفيه، جماعتي بودند که بر امامت امام کاظم )ع(توقف 
کردند واز روي خصومت ،حاضر نشدند امامت امام حّي يعني امام 
رضا)ع( را بپذيرند.در زمان ما نيز جماعتي، اين گونه بر خوردها 
را با امام و رهبر حّي  دارند که عموما علتش ارادت به امام راحل 
نيست بلکه خصومت با امام حّي و رهبرکنوني و خصومت با اصل 
وايت است که موجب قدرت و اقتدار ملت شده . خدايا به عزت 
امير المؤمنين )ع( و حقيقت حسين)ع( همه مسلمانان را از اين 

که از کاروان ائمه اطهار)ع( جا بمانند مصون ومحفوظ بدار .

حسيني صدر:
نمي شود به مردم از تحريم بگوييم و خودمان 

»شاسي بلند« سوار شويم

نماينده سابق مجلس گفت: نمي شود به مردم از 
تحريم بگوييم و خودمان »شاسي بلند« سوار شويم.
مؤيد حسيني صدر در گفت وگو با ايسنا در پاسخ 
به اين پرسش که اولويت هاي فعلي دولت براي 
عبور از شرايط تحريم شامل چه مواردي است، 
اظهار کرد: يکي از مهمترين اولويت هاي دولت، 
کاهش هزينه هاي غيرضروري است. هزينه هاي 

جاري از جمله هزينه انواع مأموريت هاي داخلي 
و خارجي بايد در شرايط فعلي به طور جدي، 
کنترل شود.وي با بيان اين که »هزينه هاي جاري 
کشور را مي توان به يک سوم حد فعلي کاهش 
داد«، گفت: دولت بايد در کنار کاهش هزينه هاي 
جاري، افزايش درآمد را نيز در نظر داشته باشد و 
براي رسيدن به اين هدف، مي توان از حوزه هايي 

مانند معادن و ترانزيت دريايي و هوايي که چندان 
با موضوع تحريم مرتبط نيستند، بهره برد.وي با 
يادآوري هم مرز بودن ايران با ۹ کشور از راه زميني 
و دريايي، اظهار کرد: دولت بايد از ظرفيت هاي 
مناطق ويژه اقتصادي استفاده کند و سرمايه گذاري 
در حوزه هاي انرژي را با همکاري بخش خصوصي 
داخلي پيش ببرد. البته بايد در جذب سرمايه 
بخش خصوصي به گونه اي عمل کرد که آنان 
فکر نکنند چون شرايط تحريم است، دولت به 
آنان روي آورده و با عبور از اين شرايط، ايشان 
را فراموش مي کند.اين نماينده سابق مجلس با 
بيان اين که »متأسفانه معاونت اقتصادي وزارت 
خارجه در حال حاضر عماً تعطيل است«، اظهار 
کرد: وزارت خارجه در عين حال که در برخي 
امور کان موفقيت هايي داشته است، در حوزه 
توسعه روابط اقتصادي مسلماً هيچ توفيقي به 

دست نياورده است. اين در حالي است که دولت 
براي انجام مأموريت هاي خارجي هزينه هاي زيادي 
پرداخت مي کند و سفارتخانه هاي ما در کشورهايي 
که کمتر مراوده اي با آن ها داريم و در طول سال، 
يکبار هم اسم سفيرش را نمي شنويم، هزينه هاي 
زيادي را تحميل مي کنند.وي با تأکيد بر اين که 
»دولت بايد صادقانه با مردم مواجه شود«، اظهار 
کرد: دولت بايد دستورالعملي تهيه کند و در آن 
به طور جدي انجام مأموريت هاي داخلي و خارجي 
هزينه بر را به سمت کاهش هزينه ها حرکت دهد. 
اين نمي شود که ما به مردم بگوييم تحريم هستيم 
اما خودمان با خودروي شاسي بلند تردد کنيم.وي 
تصريح کرد: اگر مي خواهيم جلوي تحريم ها کم 
نياوريم بايد هزينه هاي جاري را به يک سوم کاهش 
دهيم. وقتي در شرايط خاص هستيم مسئوان بايد 

با کمترين هزينه و تشريفات سفر کنند.

خبر
رستمي:

کاهش بودجه تاثيري در فعاليت هاي 
نهاد رهبري در دانشگاه ها ندارد

رئيس نهاد رهبري در دانشگاه ها گفت: کاهش بودجه تاثيري در فعاليت هاي 
نهاد رهبري در دانشگاه ها ندارد.به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري تسنيم، 
حجت ااسام والمسلمين رستمي، در چهل و يکمين همايش سراسري 
مسئوان نهاد رهبري در دانشگاه ها گفت: مسئوليت ما در دانشگاه ها 
مسئوليت سنگين و بزرگي است و اين فرصت براي ما فراهم شده که 
در اين عرصه خدمت کنيم، عرصه اي که در آن حضور داريم سخت تر از 
جنگ است، عرصه بين اراده ها و باورهاست. اگر در طول تاريخ مواجهه با 
معارف ديني داشته باشيم دائما بين حق و باطل درگيري و نزاع بوده است. 
معارف دين و حقايق دين را بايد براي خودمان يک بار ديگر نصب العين 
داشته باشيم؛ به اين معنا که در اين راه بن بستي وجود ندارد و با هيچ 
نيرو و تواني از بين نمي رود.وي افزود: جنگ احزاب به عنوان يکي از 
صحنه هاي مهم در تاريخ اسام است که براي همه در يک صحنه و يک 
ميدان نشان مي دهد. برخي از افراد متاسفانه در همين جنگ احزاب اعام 
مي کنند که نخواهيم گذاشت جمهوري اسامي چهل سالگي خود را 
جشن بگيرد همان گونه که دشمنان اين مطالب را مطرح مي کنند و از 
تابستان داغ و زمستان سرد در ادبيات شان استفاده مي کنند، در صورتي 
که رهبر انقاب برنامه ريزي 5۰ سال آينده را در سند پيشرفت مطرح 
مي کند.رستمي ادامه داد: بعضي ها از بحث فروپاشي انقاب اسامي در 
برخي جا ها صحبت مي کنند؛ اين افراد آدم هاي ضعيف اايماني هستند 
که به بن بست مي رسند. وقتي به آن ها گفته مي شود آمريکا نيروهايش 
را از سوريه برده، مي گويند مگر به همين راحتي مي شود؟ امکان ندارد؛ 
اين افراد به دنبال الگويي هستند که دشمنان ارائه مي دهند و وقتي به 
صحنه هم افزايي با دشمنان روبه رو مي شوند خودشان را مي بازند. ما بايد 
به گونه اي باشيم که وقتي در مقابل دشمنان و صحنه هاي هم افزايي 
آن ها روبه رو مي شويم بدانيم که آيات قرآن حق است. صحنه هايي که 
در آن قرار داريم توصيفي از واقعيت هاي قرآن است. اگر به واقعيت هاي 
صف آرايي در دنيا و ايران نگاه کنيم مي بينيم که اين امتحان ها فراوان 
انقاب اسامي چهل سال قبل به وجود آمد و  است.وي اضافه کرد: 
ادبيات آن آزادي خواهانه، اسامي و ديندارانه است و به دنبال تاسيس 
نظامي برآمده که يک فقيه دين شناس در آن حکومت مي کند، مردم در 
آن حق راي واقعي دارند و با هيچ نظام متجاوزي در دنيا قابل مقايسه 
تا  از سال ۴1 هجري  نيست مي باشد. اين حکومت بي نظير است و 
1۴۰۰  نظام جمهوري اسامي نظام بي سابقه اي بود. فرصت هايي در اين 
نظام ايجاد شد که در اختيار ائمه نبود و اين فرصت ها حتي در اختيار 
روحانيت دين قرار گرفته که اهداف را محقق کند. اين ها همان آرزوي 
ائمه بود. طبيعتا نظام دنيا آن را نمي پذيرد. انقاب اسامي دنيا را به 
چالش کشيده است و به چالش کشنده نظام ليبرال دموکراسي است 
که استعمارگران دنيا رسما اعام کردند که اگر کسي مقابل آن بايستد 
بايد سرکوب شود و برخي افراد در داخل کشور خودمان همين ادبيات 
را با لعاب مسلماني مطرح مي کنند و مي گويند تنها چاره بشر ليبرال 
دموکراسي است.رستمي با بيان اينکه سال به سال چالش ها شديدتر 
سخت تر و پيچيده تر مي شود به گفته مقام معظم رهبري چهل سال 
قبل ايران را اگر با اآن آن مقايسه کنيد، ايران چهل سال قبل کجا و 
آمريکاي چهل سال قبل کجا و اآن در کجا ايستادند گفت: در صحنه هاي 
بين المللي اضمحال کفر در حال اتفاق افتادن است و به توصيه رهبر 
انقاب بايد دنبال راهکار ديگري براي سعادت بشريت باشيد؛ براساس 
اين توصيه رهبري تاکيد کردند تمدن مبتني بر ايمان توحيدي بايد 
جايگزين تمدن غرب شود.رئيس نهاد رهبري در دانشگاه ها ادامه داد: 
سياست نهاد تغيير نکرده و قطار در حال حرکت است. کار در حال 
انجام است و بناست با هم حرکت کنيم. قطعا ظرفيت ها بسيار بااست 
که بخشي در پيگيري ها و مطالبات بايد محقق شود و بخشي را شما 
در دانشگاه ها بايد انجام دهيد. انتظار اين است که حرکت ها روزافزون 
باشد.رستمي افزود: دومين جلسه اي که در حضور رهبر انقاب بودم، 
تاکيد کردند نهاد رهبري در دوره حجت ااسام والمسلمين محمديان 
موفق بوده و بايد در اين دوره موفق تر باشد. بايد بگوييم که برخي از 
ظرفيت ها هنوز فعال نشده، فرصت ها فراوان است و بايد در بخش هاي 
مختلف حرکت کنيم.وي همچنين در خصوص بودجه سال آينده که 
توسط رئيس جمهور تقديم مجلس شد، گفت: در اين بودجه سهم 
نهاد کاهش پيدا کرده، اما بودجه دانشگاه ها افزايش يافته است.رئيس 
نهاد رهبري در دانشگاه ها ادامه داد: کاهش بودجه نبايد تاثيري در 
فعاليت هاي نهاد رهبري در دانشگاه ها داشته باشد. اتفاقي در رسالت 
روحانيت ايجاد نمي شود و انگيزه و توان نبايد کمتر شود، بايد توانمند 
حرکت کنيم و نگراني نداشته باشيم و به دنبال راهکار ها و مسير هايي 

براي استفاده از ظرفيت ها در دانشگاه ها باشيم.

سردار سامي:
 عرصه جنگ امروز با دشمن 

اقتصاد و صنعت است
جانشين فرمانده کل سپاه گفت: عرصه جنگ امروز با دشمن اقتصاد و 
تسنيم، سردار حسين  دفاعي خبرگزاري  گروه  گزارش  است.به  صنعت 
سامي در بيست و پنجمين آيين گرامي داشت هفته پژوهش و تجليل از 
 پژوهشگران و رتبه هاي پژوهشي برتر دانشگاه جامع امام حسين عليه السام، 
گفت: ظهور ايران اسامي و قدرتمند براي قدرت هاي بزرگ عالم قابل 
تحمل نيست، زيرا ايران با انقاب عظيم خود بخش مهمي از ذهن، فکر 
و انديشه امروز جهان را ساخته و براي ايجاد باور جديد در جهان در حال 
تاش است، هرگاه غير ممکن ها ممکن مي شود باورهاي جهاني نيز تغيير 
مي کند. ايران نمونه واقعي از استقال و پيشرفت در جهان و بدون سلطه 
استکبار جهاني است.وي تصريح کرد: انقاب اسامي نشان داد که اگر ملتي 
بخواهد با قدرت هاي بزرگ در فضاي نابرابر شاخص هاي ظاهري قدرت 
بايستاد يعني يک شاخص جديد براي بشر به وجود آورده است، هنر امام 
خميني)ره( و مقام معظم رهبري اين است که هرچه به عنوان انديشه و 
فکر ارائه داده اند را به واقعيت و مدلي روي زمين تبديل کردند که اين 
ويژگي يعني قدرت که نقطه تقابل جهان قدرتمند در عرصه جهان است.

وي افزود: ايران پرچمدار يک تمدن جديد در برابر تمدن باطل غرب است. 
ملت ايران توانسته است مفاهيم مختلفي از عناصر تمدن جديد را در جهان 
به واقعيت تبديل کند و اين دليل تضاد با غرب است.سامي دامنه هاي 
اثر بخشي انقاب اسامي را جهاني دانست و گفت: پيروزي هاي به ظاهر 
شگفت انگيز و تا حدود غيرممکن، ايران را در مرکز يک تهاجم جهاني قرار 
داده است. هيچ دليلي وجود ندارد که ملتي بخواهد استقال داشته باشد و 
تمامي استکبار جهاني مدت ۴۰ سال با تمام وجود به مقابله با آن بپردازد، 
مگر اينکه دامنه تاثيرات انقاب اسامي استکبار جهاني را به وحشت انداخته 
باشد.وي ادامه داد: در اين سال ها دشمنان از همه روش ها از جمله جنگ 
اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و نظامي، اطاعاتي براي مقابله با قدرت انقاب 
اسامي بهره برده است. آنها از جنگ نيابتي در حوزه امنيتي و نظامي 
عليه ما استفاده مي کنند اما همين که ما به دانش هاي نوين دست يافته و 
آن را به فناوري تبديل کرديم خود به صورت مستقيم وارد عرصه مقابله 
با ايران اسامي شدند. وقتي ما به دانش هسته اي رسيديم دشمن وارد 
عرصه شد و دانشمندان ما را ترور کرد اما ما توانستيم اين راهبرد دشمن 
را نيز شکست دهيم و دشمن که اين پيشرفت ها را تحمل نمي کرد دست 
به يک فشار همه جانبه و تحريم خرد کننده روي آورد.جانشين فرمانده 
کل سپاه گفت: دشمن با تاش براي به دست گرفتن نيازهاي اجتماعي و 
اقتصادي مي خواست بر سياست، رشد علمي و صنعتي ما تاثير بگذارد و 
اين نشان دهنده يک جنگ جديد از سوي دشمنان انقاب اسامي است. 
اما انقاب اسامي به رشد علمي و صنعتي و سياسي رسيده و شکست 
دادن آن غير ممکن است.سامي وجود دشمن قدرتمند را دليل رشد و 
پيشرفت انقاب اسامي دانست و افزود: هيچ فرد و ملتي بدون داشتن دشمن 
بزرگ، قدرتمند نمي شود. اين در زمان جنگ تحميلي هم وجود داشت 
که رزمندگان هرچه به دشمن نزديک تر مي شدند بر ايمان و اعتقاداتشان 
افزوده مي شد.وي ادامه داد: اگر بخواهيم از مدار تاثير دشمن دور شويم 
بايد بر توسعه اقتصادي و صنعتي تاکيد بيشتري داشته باشيم زيرا عرصه 

جنگ امروز با دشمن، اقتصاد و صنعت است.

خبر
 برگزاري باشکوه مراسم تشييع 

آيت اه شاهرودي
مراسم تشييع و اقامه  نماز بر پيکر آيت اه سيدمحمود هاشمي شاهرودي، 
صبح روز چهارشنبه در مصاي امام خميني)ره( تهران با حضور رهبر 
انقاب اسامي برگزار شد.به گزارش ايسنا، در اين مراسم که با حضور 
رؤساي سه قوه، مسئوان و قشرهاي مختلف مردم برگزار شد، حضرت 
آيت اه خامنه اي بر پيکر رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
نماز اقامه و رحمت و مغفرت الهي را براي آن مرحوم از خداوند مسئلت 
کردند.پيکر آيت اه هاشمي شاهرودي با حضور مردم و با شعارهايي 
 مانند »عزا عزاست امروز مهدي صاحب زمان صاحب عزاست امروز«، 
»االه اااه، علي ولي اه«، »واي حسين واي حسين«، »حزب فقط 
حزب علي رهبر فقط سيدعلي«، »دست خدا بر سر ماست خامنه اي 
رهبر ماست« و ... از در مصاي امام خميني )ره( به سمت خيابان 
رئيس  تدفين  و  تشييع  مراسم  شد.همچنين  تشييع  وليعصر)عج( 
قم  در  چهارشنبه  روز  عصر  نظام،  مصلحت  تشخيص  مجمع  فقيد 

برگزار شد.

حاجي دليگاني:
 دشمن دست از پا خطا کند 
سيلي سختي خواهد خورد

پا  از  عضو فراکسيون نمايندگان وايي مجلس گفت: دشمن دست 
در  حاجي دليگاني  خورد.حسينعلي  خواهد  سيلي سختي  کند  خطا 
هاي  رزمايش  اينکه  بيان  با  رسا،  خبرگزاري  خبرنگار  با  گفت وگو 
مقتدرانه نيروهاي مسلح روح اميد را در جامعه مي دمد، گفت: اينگونه 
رزمايش ها نشانگر قدرت فرزندان غيور جمهوري اسامي بوده و براي 
مردم حاوي اين پيام است که فرزندان اين مرز و بوم با همه توان 
خود ايستاده اند تا از مرزهاي ميهن دفاع کنند.وي با اشاره به اين 
از گفتمان  از تجهيزات پيشرفته در رزمايش ها حاکي   که استفاده 
رزمايش  مشاهده  با  مردم  داشت:  اظهار  است،  توانيم«  مي  »ما 
وجود  جهادي  و  انقابي  روحيه  اگر  که  يابند  مي  در  نظامي  هاي 
تحميل  ما  عليه  ها هم  تحريم  ترين  اگر سخت  باشد، حتي  داشته 
توليد کرده  را  نياز خود  توانيم« تجهيزات مورد  باز هم »مي  شود، 
و خودکفا باشيم.حاجي دليگاني به پيام رزمايش هاي نيروهاي مسلح 
 براي دشمنان اشاره و بيان کرد: دشمنان با مشاهده رزمايش هاي 
مقتدرانه نيروهاي مسلح تنها به بخشي از ظرفيت هاي نظامي و دفاعي 
کشور پي مي برد و مي داند ما مي توانيم به صورت خود اتکا، آن چه را 
که ازم داشته باشيم در اختيار گرفته و از تماميت ارضي کشور دفاع 
کنيم.وي تأکيد کرد: رزمايش هاي نظامي سبب مي شود که دشمن 
حتي در مخيله خود هم فکر تجاوز و تهاجم به کشور را به ذهن راه 
ندهد؛ امروز دشمن به خوبي مي داند که اگر بخواهد به کشور تجاوز 
کند، ضربه اي پشيمان کننده خواهد خورد.وي عنوان کرد: همچنين 
برگزاري رزمايش هاي نظامي براي کشورهاي دوست و همه مردم 
 آزادي خواه جهان نيز  پيام ايستادگي و مقاومت داشته و به آن ها 
اعام مي کند ملت ايران پس از گذشت ۴۰ سال، هنوز هم پاي ارزش 

ها و آرمان هاي اوليه خود ايستاده و عقب نشيني نمي کند.

سرلشکر موسوي:
بهمن امسال، نمايشگاه دستاوردهاي 

دفاعي ارتش برگزار مي شود
فرمانده کل ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: بهمن امسال، نمايشگاه 

دستاوردهاي دفاعي ارتش برگزار مي شود.
امنيتي گروه سياسي خبرگزاري  و  به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي 
آنا، امير سرلشکر سيدعبدالرحيم موسوي در حاشيه مراسم اختتاميه 
سي وهشتمين دوره مسابقات قرآن کريم کارکنان پايور و وظيفه ارتش 
جمهوري اسامي ايران در جمع خبرنگاران گفت: طبيعي است که مبنا 
و نقطه اتکاي هر کسي در هر کاري که پيش مي گيرد يک بُردي دارد و 
به تناسبي که اين نقطه اتکا قدرت بيشتري داشته باشد، کارها با قدرت 
بيشتري انجام خواهد شد و توان رزمي هم يکي از همين موضوعات 
است.وي ادامه داد: وقتي که نقطه اتکاي رزم ما معنويت، خدامحوري 
و توجه به قرآن و توجه به منبع ايزال معنويت باشد، طبيعي است 
که آمادگي رزمي نسبت به همه  مشابهات خودش توانايي و ماندگاري 

بيشتري خواهد داشت.
فرمانده کل ارتش افزود: آنچه از ابتداي انقاب اسامي در حوزه ارتش 
و در سايه بنيانگذار انقاب اسامي و رهبر معظم انقاب مرحله به مرحله 
به دست آمده است و ارتش را به يک ارتش مردمي تبديل کرده است، 
در قالب يک نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار مي گيرد تا تمام نسل 

جوان بدانند ارتش به چه جايگاهي رسيده است.
وي در مورد عنوان نمايشگاه اظهار کرد: اين نمايشگاه با عنوان نمايشگاه 
دستاوردهاي ارتش در ۴۰ سال انقاب اسامي است برگزار مي شود که 
البته ممکن است عنوان آن تغيير کند.موسوي ادامه داد: بخشي از اين 
نمايشگاه ها در جوار پادگان ها و بخشي در مصلي تهران و بخشي نيز 
در حاشيه راهپيمايي بزرگ 22 بهمن سالروز پيروزي انقاب اسامي 
در ميدان آزادي و انقاب برگزار مي شود و زمان اين نمايشگاه ها اغلب 

در بهمن ماه است.

 انتقاد يک نماينده مجلس از بي توجهي 
دولت براي افزايش حقوق کارگران

عضو ناظر مجلس در شوراي عالي حقوق و دستمزد نسبت به بي توجهي 
دولت براي افزايش حقوق کارگران انتقاد کرد.

شکور پورحسين، عضو ناظر مجلس در شوراي عالي حقوق و دستمزد در 
گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري تسنيم ، با انتقاد از سياست هاي 
دولت براي افزايش قدرت خريد کارگران،گفت: دولت بايد توجه ويژه اي 
به وضع معيشتي کارگران داشته باشد، اما متأسفانه برنامه ريزي مدوني 
کارگران  حقوق  درصدي  افزايش 2۰  ندارد.وي،  وجود  حوزه  اين  در 
 در سال آينده را نيز کافي ندانست و اظهار داشت: افزايش نرخ تورم 
۴۰ درصدي، باعث کاهش قدرت خريد کارگران و سطح معيشتي آنها 
شده که افرايش 2۰درصدي حقوق  ها نيز کفايت نمي کند.عضو ناظر مجلس 
در شوراي عالي حقوق و دستمزد، از عملکرد اين شورا در افزايش حقوق 
کارگران نيز انتقاد کرد و گفت: با توجه به اينکه حقوق کارگران کفاف 
زندگي و معيشت شان را نمي دهد، بنابراين ازم است تا اين شورا نسبت 

به تعيين نرخ جديدي، متناسب با ميزان تورم اقدام کند.
پورحسين در پايان خاطرنشان کرد: سفره هاي کارگران در تاطم هاي 
اقتصادي نسبت به گذشته خالي تر شده است و اين قشر زحمتکش در 
مضيقه قرار گرفته اند، بنابراين نپرداختن به همين حداقل حقوق براي 

آنها نيز ظلمي مضاعف است که بايد به آن توجه شود.



»

سردار رودکي:
بايد راه نفوذ اسنادي 
 همچون ۲۰۳۰ 
به کشور بسته شود
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روحاني: قيمت اجناس بايد مديريت شود
رئيس جمهور گفت: قيمت اجناس بايد مديريت شود.به گزارش حوزه 
دولت خبرگزاري تسنيم،  حجت ااسام حسن روحاني در جلسه هيئت 
دولت، ايجاد استحکام و اصاح ساختارهاي اقتصادي را مورد تأکيد قرار 
داد و گفت: بايد در اقتصاد اقداماتي را انجام داده و راهي را در پيش 
بگيريم که با زلزله تحريم، فشار و توطئه دشمنان، ساختمان و ساختار 
آن آسيب نبيند و اين کار با همکاري و هماهنگي همه قوا و مشارکت 
مردم شدني است.وي اضافه کرد: بايد تاش کنيم قيمت اجناسي که 
در اختيار مردم قرار مي گيرد، کاهش يابد و در حد ازم کنترل صورت 
بگيرد و در اين راستا همه دستگاه ها از جمله ستاد تنظيم بازار و سازمان 
تعزيرات فعال تر باشند و آيين نامه ها و چارچوب هايي که در دولت تصويب 
مي شود اين موارد مورد توجه قرار بگيرد.رئيس  جمهور خطاب به مردم 
اظهار داشت: دولت تاش خواهد کرد که يارانه اي که در خدمات وجود 
دارد يا کاهش ندهد يا مقدار کاهش آن اندک باشد. دولت در بخش 
آب، برق، نفت، بنزين، گازوئيل ، خدمات آموزشي و بهداشتي، يارانه هاي 
بسيار باايي پرداخت مي کند و قصد ندارد آنها را حذف کند.روحاني 
خاطر نشان کرد: 900 هزار ميليارد تومان مبلغ يارانه هاست و براي 
سال آينده براي کااهاي اساسي 60 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت 
خواهيم کرد البته بايستي در بلندمدت به گونه اي مديريت شود که 
يارانه ها به صورت حساب شده و هدفمند پرداخت گردد.وي لزوم تقويت 
دولت الکترونيک را مورد تأکيد قرار داد و گفت: امروز در اين حوزه 
ضعيف هستيم و اطاعات دقيق در خصوص دهک هاي پايين جامعه 

وجود ندارد. البته روي کاغذ تقسيم بندي هايي در اين زمينه وجود دارد 
و مورد استفاده قرار مي گيرد که آمار و ارقام آن نمي تواند دقيق باشد، لذا 
يکي از وظايف مهم وزارت رفاه توجه به اين موضوع مي باشد.وي افزود: 
يارانه هميشه بايد پرداخت شود، منتها بايستي اين يارانه ها، هدفمند، 
مشروط و موقت باشند. براي سال آينده شرايط بهداشت و درمان و 
تحول سامت را ادامه داده و حقوق کارکنان، شاغلين، مستمري بگيران 
و بازنشستگان را حدود 20 درصد افزايش خواهيم داد.روحاني وزرا و 
مسئولين را به ارائه گزارش شفاف از اقدامات و فعاليت هاي خود به مردم 
توصيه کرد و گفت:  وزرا بايستي اقداماتي را که قصد دارند در حوزه هاي 
مختلف مسئوليت خود در سال آينده انجام دهند ، با شفافيت و وضوح 
و طي هفته هاي آتي به مردم گزارش دهند. از جمله وزارت دفاع اعام 
کرده که در بسياري از زمينه ها مي تواند مشکل خودروسازان را برطرف 
کند و کشورمان را بي نياز سازد. ازم است اينگونه موارد هم عملياتي 
شده و به مردم گفته شود.رئيس جمهور خاطر نشان کرد: مردم بايد با 
ديدن اقدامات و خدماتي که در کشور انجام مي شود، احساس اميد به 
آينده و نشاط داشته باشند.روحاني در بخش ديگري از سخنان خود با 
تأکيد بر اينکه بايد در سياست خارجي گام هاي مهمي برداشته شود، 
اظهار داشت: در اين راستا همه وزارتخانه هايي که از ارتباط و تبادات 
خارجي برخوردار هستند، بايد وارد عرصه شوند و روابط خارجي را هر 
چه بيشتر گسترش دهند چرا که روابط خارجي غير از سياست خارجي 
است و در عرصه سياست خارجي نيز وزارت خارجه سياست گذاري هاي 

ازم را انجام مي دهند.وي تصريح کرد: در شرايط فعلي بايد اولويت را 
به برقراري روابط نزديک و راهبردي با همسايگان قائل شويم و در اين 
زمينه ظرفيت هاي خوبي وجود دارد و اگر روابط صميمي و گسترده اي 
با کشورهاي همسايه برقرار کنيم به راحتي مي توانيم از مشکات عبور 
کنيم.رئيس جمهور اظهار داشت: در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اسامي بايد تاش ها را مضاعف و ارتباطات خود را صميمي تر 
کنيم.رئيس جمهور لزوم تقويت بخش خصوصي و واگذاري امور به 
آنها را مورد تأکيد قرار داد و گفت: دولت سهام و مالکيت هاي فراواني 
در اختيار دارد که بايد به مردم واگذار شود و در اين راستا بانک ها و 
وزارتخانه هاي مختلف بايد پيش قدم باشند.روحاني خاطر نشان کرد: 
بايد با تاش مضاعف و هماهنگي با مردم عزيز سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي را با نشاط و سرافرازي برگزار کنيم و به فضل الهي سال آينده 
نيز، سال خوبي براي مردم خواهد بود.رئيس جمهور در بخش ديگري 
گفت:  شاهرودي  هاشمي  آيت اه  رحلت  تسليت  با  خود  سخنان  از 
ايشان از فقها و علماي نوانديش و از شاگردان نزديک شهيد آيت اه 
و  تفکر اسامي، مسائل فلسفي  نوآور در  بود  که جزء علماي  صدر 
اقتصادي به شمار مي رفت و از جمله مبارزين در برابر رژيم استبدادي 
صدام محسوب مي شد که در نهايت جان خود را در اين مسير فدا کرد 
و برادران آيت اه شاهرودي نيز از ياران و دوستان شهيد صدر بودند و 
چه بسا اگر آيت اه شاهرودي نيز از عراق خارج نمي شد براي ايشان 

هم خطر جاني وجود داشت.

رئيس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس گفت: بايد راه نفوذ اسنادي همچون 20۳0 
به کشور بسته شود.به گزارش خبرگزاري مهر، سردار محمدنبي رودکي اظهار داشت: 
عده اي در وزارت آموزش و پرورش به دنبال تصويب سند 20۳0 بودند، سندي که به 
واسطه آن يونسکو مي خواهد تربيت و آموزش را جهاني سازي کند، در حالي که ما 
گنجينه اي غني به نام دفاع مقدس داريم، زماني که ما علوم و معارف دفاع مقدس را 
به مدارس و دانشگاه ها نبريم، دشمن، آموزش و تربيتي که غير از آموزه هاي اسامي 
و تعاليم فرهنگي ملت و بر اساس تفکرات و انديشه هاي غربي است را وارد خواهد 
کرد.رودکي با اشاره به ورود موضوع دفاع مقدس به کتاب پايه درسي دانش آموزان پايه 
دوازدهم، ادامه داد: ما از وزارت آموزش و پرورش تشکر مي کنيم که براي اولين بار 
در کتاب هاي پايه دوازدهم، ۱۱ صفحه را به دفاع مقدس اختصاص دادند و در کتاب 

نگارش، 9 صفحه از نامه مقام معظم رهبري خطاب به جوانان اروپايي، نامه حضرت 
امام به عروسشان و نامه شهيد موسي صدر به صادق طباطبايي را گنجاندند.فرمانده 
لشکر فجر در دوران دفاع مقدس با تأکيد بر ضرورت انتقال علوم و معارف دفاع مقدس 
به نسل هاي آينده، گفت: اگر ما علوم و معارف، فرهنگ و انديشه دفاع مقدس و نقاط 
برجسته و مسلم جنگ را به مدارس و دانشگاه ها ببريم، سند حقانيت ملت ايران را براي 
نسل هاي آينده به ارث خواهيم گذاشت، اين نسل و نسل هاي آينده خواهند فهميد 
 که پدرانشان در آن هشت سال چه مقاومتي در برابر دنياي آن روز کردند.وي افزود: ما 
مي توانيم با انتقال خاطرات و تجربيات هشت سال دفاع مقدس، مديران فداکار، شجاع، 
ايثارگر، وايي و مقاوم در برابر همه سختي ها را در کشور تربيت کنيم و سکان مديريتي 

کشور را در آينده در اختيار مديراني ايق و متعهد قرار دهيم.

شمخاني:
گفت وگوهاي ايران و طالبان ادامه خواهد يافت

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت: گفت وگوهاي 
ايران و طالبان ادامه خواهد يافت.به گزارش 
ايسنا دريابان علي شمخاني که در صدر هيئتي 
از مقامات عالي سياسي، نظامي و امنيتي به 
کابل سفر کرده است با حمداه محب همتاي 
افغانستاني خود ديدار و پيرامون مسائل دوجانبه، 
منطقه اي و بين المللي گفت وگو کرد.شمخاني 
در اين ديدار لزوم فعال تر شدن سازو کارهاي 
مشورتي ميان نهادهاي امنيت ملي دو کشور 
براي تحقق اهداف و توافقات في مابين را مورد 
تاکيد قرار داد.وي با اشاره به گفت وگوهاي جاري 
ميان جمهوري اسامي ايران با گروه طالبان به 
منظور کمک به رفع مشکات امنيتي موجود 
مجموعه  ساخت:  نشان  خاطر  افغانستان  در 
ارتباطات و گفت وگوهاي انجام شده با گروه 
طالبان با اطاع دولت افغانستان بوده و اين 
يافت.شمخاني  خواهد  ادامه  همچنان  روند 
امنيتي  نشست  سازنده  توافقات  به  اشاره  با 

منطقه اي که با حضور دبيران و مشاوران امنيت 
ملي ايران، افغانستان، روسيه، چين و هند در 
تهران برگزار شد، گفت: ايجاد ساز و کارهاي 
مبتني بر گفت وگوي مستمر و مشارکت فعال 
 کشورهاي منطقه درفرايندهاي امنيتي مي تواند 
تضمين کننده ثبات و توسعه پايدار براي ملت 
هاي منطقه باشد.دبير شوراي عالي امنيت ملي 
نشست  دومين  برگزاري  از  حمايت  اعام  با 
امنيتي منطقه اي در کابل ابراز اميدواري کرد 
در نشست آتي با حضور موثر کشورهاي ديگر 
شاهد همگرايي و هم افزايي بيشتر در مسير 
مقابله با تروريسم و افراطي گري باشيم.وي با 
جدي ارزيابي کردن خطر گسترش دامنه نفوذ 
داعش در افغانستان بر ضرورت اتخاذ اقدامات 
عملي براي مقابله با اين نقشه شوم که توسط 
آمريکا و ارتجاع منطقه حمايت مي شود؛ تاکيد 
کرد.شمخاني، حفظ، تقويت و گسترش پاسگاه هاي 
مرزي را براي حفظ امنيت مرزها بسيار ضروري 

دانست و خواستار همکاري بيش از بيش دو 
عالي  شوراي  شد.دبير  زمينه  اين  در  کشور 
امنيت ملي، آمادگي کشورمان براي همکاري 
علمي و انتقال فناوري و تشريک مساعي در 
ديگر موضوعات مورد عاقه دو کشور به منظور 
را  افغانستان  برادر  و  دوست  کشور  پيشرفت 

هاي  بازارچه  بازگشايي  کرد. شمخاني  اعام 
مرزي، تسريع در حل وفصل اختافات مرزي و 
برگزاري نشست مشترک مرزي ميان کشورهاي 
ايران،افغانستان، پاکستان، ترکيه و ترکمنستان 
را از عوامل موثر براي افزايش ضريب امنيتي 

مرزها ذکر کرد.

خبر
جمالي:

 اروپا براي اعمال فشار بر ايران 
با زمان بازي مي کند

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اروپا براي 
اعمال فشار بر ايران با زمان بازي مي کند.محمدجواد جمالي نوبندگاني در 
گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره 
به اعام آمادگي سوئيس براي راه اندازي کانال مالي، اظهار کرد: سوئيس 
يک کشور اروپايي بي طرف بوده و از نظر بانکي نيز داراي زير ساخت هاي 
مناسب و تقريبا مورد اعتماد کشور هاي ديگر است.وي با بيان اينکه پذيرش 
نماينده کانال مالي از سوي سوئيس فعا در مراحل مقدماتي قرار دارد و زمان 
مشخصي در اين رابطه اعام نشده است تصريح کرد: باتوجه به اينکه اروپا 
در راه اندازي کانال ما خود با ايران تعلل مي کند، معتقدم اکنون هم براي 
تحقق اين کانال دير شده است و اروپا کماکان با زمان بازي مي کند.وي با 
بيان اينکه اين گونه نيست که اروپايي ها از آمريکا کاما روي برگردانده و 
تحت تاثير سياست هاي اين کشور عليه ايران نباشند، لذا اين اتحاديه نيز 
چندان نگران وضعيت ايران در برجام نيست افزود: اروپا اختاف نظرهاي 
زيادي با ايران  در موضوعات مختلف و منطقه دارد به همين دليل واضح 
است که اين اتحاديه با کند جلو بردن اوضاع قصد اعمال فشار بر جمهوري 

اسامي ايران را دارد.

آيت اه عالمي:
سند الگوي ايراني اسامي پيشرفت 

خنثي کننده  القاي ناکارآمدي نظام است
نماينده مجلس خبرگان رهبري گفت: سند الگوي ايراني اسامي پيشرفت 
خنثي کننده القاي ناکارآمدي نظام است.آيت اه حسن عالمي در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاري رسا، اباغ سند الگوي پيشرفت از سوي رهبر معظم 
انقاب در خنثي سازي هدف دشمنان انقاب در القاي ناکارآمدي نظام 
را بسيار مهم دانست و گفت: دشمنان جمهوري اسامي ايران در اين 
سال ها و به خصوص در ماه هاي اخير با تبليغات سوء مدام انقاب و نظام 
اسامي را ناکارآمد جلوه داده و چنين وانمود مي کنند که ايران از پس 
مشکات خود برنمي آيد.وي فراخوان رهبر معظم انقاب مبني بر تکميل 
الگوي اسامي پيشرفت را در چنين شرايطي نقض تمام تبليغات دشمن 
عليه انقاب دانست و بيان داشت: در حقيقت اباغ اين پيام در اين برهه 
زماني بيانگر آن است که انقاب و نظام اسامي از ابتداي شکل گيري خود 
بالنده و پويا بوده و از اين به بعد نيز همچنان بالنده و پوياتر از گذشته به 

راه خود ادامه خواهد داد.

سردارتقي زاده: ايران آماده توسعه  
همکاري هاي نظامي با روسيه است

جانشين وزير دفاع جمهوري اسامي ايران از آمادگي ايران جهت توسعه و تعميق 
همکاري  هاي دفاعي و نظامي با روسيه در کليه زمينه  ها خبر داد.

به گزارش تسنيم به نقل از روابط عمومي وزارت دفاع، ژنرال اسپينوف، معاون 
رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح روسيه و رئيس بخش روسي کميسيون 
مشترک همکاري  هاي نظامي ايران و روسيه، در محل وزارت دفاع با سردار 
قاسم تقي زاده، جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ديدار و 
 پيرامون آخرين وضعيت همکاري هاي دفاعي دو کشور، تحوات منطقه اي و 
بين المللي گفت وگو کرد.در اين ديدار طرف ايراني با تبريک مياد حضرت 
 عيسي مسيح)ع( به نيروهاي مسلح، دولت و ملت فدراسيون روسيه، همکاري  هاي

الگوي موفقي جهت  را  تروريسم  با  تهران و مسکو در مبارزه  راهبردي 
مديريت و حل وفصل بحران  هاي منطقه  اي و بين  المللي ارزيابي و خروج 
نيروهاي نظامي آمريکا از کشور سوريه را شکستي ديگر براي سياست  هاي 

نابخردانه ترامپ در منطقه و جهان دانست.

خبر
آيت اه مکارم شيرازي:

هرچه سرمايه گذاري براي اصاح 
فضاي مجازي صورت گيرد، بجاست

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: هرچه سرمايه گذاري براي اصاح فضاي 
مجازي صورت گيرد، بجاست.به گزارش ايسنا، آيت اه ناصر مکارم شيرازي در 
ديدار معاون وزير ارتباطات در امور فضاي مجازي بعد از استماع گزارش ارائه شده 
درباره ساماندهي فضاي مجازي، اين گزارش را اميدبخش خوانده و در عين حال 
تاکيد کرد که نبايد به اين ميزان بسنده شود.وي با تاکيد بر اين که بايد در برابر 
 آسيب هاي فضاي مجازي هوشيار باشيم، تصريح کرد: مرتفع ساختن آسيب ها 
و آفات اين عرصه، يک وظيفه ديني، انساني و اجتماعي است، اين آسيب ها هم 
به لحاظ ديني، هم به لحاظ اجتماعي و هم به لحاظ انساني خسارت بار است 
و بايد جلوي آن را گرفت.استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: امروز فضاي 
مجازي حرف اول را در بسياري از رويدادها مي زند، اگر اين فضا ناسالم باشد 
مابقي امور را نيز به ويراني مي کشاند و اگر سالم باشد مابقي امور را نيز اصاح 
مي کند.آيت اه مکارم شيرازي با تاکيد بر اين که بايد اين فضا و راه هاي مقابله 
با آسيب ها و بهره گيري درست از آن را جدي بگيريم، افزود: در حال حاضر 
حاکم بر جوامع بشري همين فضاهاي مجازي هستند، روز به روز پديدآورندگان 
اين فضاها به دنبال برنامه ها و تحوات جديد هستند تا بتوانند همه چيز را 
قبضه کنند و در اختيار خودشان قرار دهند.وي بيان کرد: در چنين شرايطي 
نمي توان غافل نشست، واا يک وقت بيدار مي شويم و مي بينيم همه چيز 
ما را تحت تاثير قرار داده و قبضه کرده است.اين مرجع تقليد با تاکيد بر لزوم 
سرمايه گذاري دولت و ديگر دستگاه هاي ذيربط براي اصاح فضاي مجازي، 
گفت: هرچه سرمايه گذاري براي اصاح اين فضا صورت گيرد بجا و شايسته 

است و اگر کوتاهي شود ثمره اي جز پشيماني نخواهد داشت.

 صالحي: نگاه دولت، تعامل حداکثري
با رسانه هاست

وزير فرهنگ و ارشاد اسامي گفت: نگاه دولت تعامل حداکثري با رسانه هاست.
به گزارش ايسنا، سيد عباس صالحي در نشست خبري با بيان اينکه نگاه دولت 
چهارم  رکن  و  دولت  مکمل  رسانه  گفت:  رسانه هاست،  با  حداکثري  تعامل 
دموکراسي است و اميدواريم مشکات خبرنگاران با مسئوان از طريق تعامل 
مسئوان با رسانه ها، رعايت اخاق و قانون هاي حرفه اي توسط اهالي رسانه و در 
چارچوب گفت وگو حل شود.وي با اشاره به اينکه در سال گذشته ميزان يارانه 
پرداختي به مطبوعات ٨00 ميليارد ريال بود، گفت: امسال اين ميزان از ابتداي 
سال جاري تاکنون 2٥0 ميليارد ريال بوده است.وي با بيان اينکه مطبوعات 
کاغذي بايد مزيت هاي خود را در صحت، دقت و توليد محتواي کيفي نشان 
بدهند و جايگاه واقعي خود را حفظ کنند افزود: مطبوعات محلي در شرايط 
سختي منتشر مي شود و يارانه هاي امسال در 6 ماهه دوم با نگاه حمايتي و 

تغيير ايجاد شده توزيع مي شود.

آگهي مزايده نوبت دوم
شرکت تعاوني مسکن کارکنان مطبوعات اروميه در نظر دارد براساس مصوبه مجمع عمومي مورخه 94/3/30 اماک 

تحت اختيار خود را از طريق مزايده به فروش برساند .
تاريخ انتشار آگهي : 97/10/6

تاريخ بازديد از محل : 97/10/7 لغايت 97/10/20  از صبح  8 لغايت 13
مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 14 روز 97/10/22 
تاريخ بازگشايي پاکت ها و اعام برندگان 97/10/24

  شرايط ، قيمت  و نحوه فروش در اسناد مزايده اعام خواهد شد . عاقمندان به شرکت در مزايده مي بايست جهت 
ثبت نام و دريافت برگه فرم و اطاعات اماک فوق به آدرس :

فلکه رودکي – خيابان شهيد تيا – برج خبرنگار – شرکت تعاوني کارکنان مطبوعات اروميه مراجعه فرمايند.
شماره تماس : 04433679990

تاريخ انتشار: 97/10/6
خ ش: 97/10/6

هيئت مديره شرکت تعاوني کارکنان مطبوعات اروميه3155

آگهي تجديد مزايده عمومي 
 نوبت دوم

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

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

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

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

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

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

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

خ ش: 97/9/29
علي سلگي - شهردار مارد

آگهي مزايده عمومي چاپ دوم )نوبت اول(
شهرداري بابل در نظر دارد به استناد بند 9 صورتجلسه مورخ 97/09/20 شوراي اسامي شهر بابل 8 دستگاه از خودروهاي خود را برابر قيمت پايه كارشناسي و از طريق مزايده عمومي با 

مشخصات ذيل به فروش برساند:

لذا متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 97/10/06 تا تاريخ 97/10/16 به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد مزايده را دريافت و پس از بازديد و بررسي دقيق، پيشنهاد خود را 
به همراه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزي به همين مبلغ به حساب 0105707039007 نزد بانك ملي واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه 

شهرداري نمايند.
ضمنا متقاضيان محترم مي توانند در تاريخ هاي 97/10/13 و 97/10/15 و 97/10/16 از ساعت 11 صبح تا 15 عصر از خودروها به آدرس بابل، ميدان قاضي كتي، تاسيسات شهرداري 

بازديد به عمل آورند.
آخرين مهلت تحويل اسناد روز يكشنبه مورخه 97/10/16 مي باشد.

تاريخ بازگشايي پاكات رسيده روز چهارشنبه مورخه 97/10/19 راس ساعت 14 مي باشد.
سپرده نفرات اول، دوم و سوم مزايده تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداري خواهد ماند و پس از عقد قرارداد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 يا 32223401 داخلي 228 مي باشد.
تاريخ انتشار: 97/10/6

خ ش: 97/10/6

شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/71 - نوبت اول
1- مناقصه گزار: شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور - نمايندگي استان البرز به شناسه ملي 14002771736 و شماره اقتصادي 411113673771 به نشاني: 

کرج - بعد از پل هوايي حصارک - ابتداي جاده قزلحصار - روبروي ميثم يك
مناقصه  به شماره  دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه  طريق  از  سبز  فضاي  امور  نظافت،  دبيرخانه،  پذيرايي،  امور خدمات،  واگذاري  مناقصه:  موضوع   -2

200971014000143
شماره  شناسه  کد  با   IR900100004001039806370564 شماره  حساب  به  نقد  وجه  واريزي  فيش  اصل  کار:  ارجاع  فرآيند  در  شرکت  تضمين  نوع   -3
950203981100000000000000000037 بانك مرکزي تمرکز وجوه سپرده قابل واريز در کليه شعب بانك ها يا ضمانتنامه بانکي به نام مزايده گزار )کليه بانك ها 
به جز بانك سرمايه و ايران زمين( و يا اوراق مشارکت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 

مشارکت( را ضمن درج در سامانه ستاد در پاکت الف اک و مهرشده تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخه 1397/10/19 به مناقصه گزار تسليم گردد.
4- مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار:

250/000/000 ريال )دويست و پنجاه ميليون ريال( به نام شرکت پشتيباني امور دام استان البرز
5- زمان دريافت اسناد،  تحويل پيشنهاد و گشايش پيشنهادهاي مالي:

1-5- مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 19 روز يکشنبه مورخ 1397/10/09 مي باشد.
2-5- مهلت ارائه پيشنهاد از سامانه ستاد: تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 مي باشد.

3-5- زمان بازگشايي پاکتها: ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/10/20 واقع در نشاني مناقصه گزار
 IR310100004001039804006087 6- خريد اسناد: متقاضيان شرکت در مناقصه مي توانند پس از واريز مبلغ 500/000 ريال )غيرقابل استرداد به شماره حساب شبا
با کد شناسه شماره 332039881203900900000000000037 به صورت پايا به خزانه بانك مرکزي از طريق سامانه ستاد( در زمان مهلت خريد اسناد )رديف 5-1 

آگهي( به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه و اسناد مناقصه را دريافت نمايند.
7- کليه مراحل برگزاري مناقصه از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه روز پنجشنبه 1397/10/6 مي باشد.
8- ساير اطاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/8

خ ت: 97/10/6

وزارت جهاد كشاورزي

سرپرستي شرکت پشتيباني امور دام استان البرز

شماره پاك رديف
انتظامي
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رئيس بنياد مستضعفان گفت: تکيه بر اقتصاد نفتي 
عامل اصلي دست نيافتن به توسعه پايدار کشور است و 
براي تغيير اين روند بايد از اقتصاد مبتني بر نفت خارج 
شويم.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني بنياد 
مستضعفان، محمد سعيدي کيا در آيين اعطاي سند 
مالکيت مساکن روستايي بااي ۲۰ خانوار و شهر هاي 
سيه چشمه و آواجيق چالدران افزود: در حال حاضر به 
اين نتيجه رسيده ايم که با پول نفت کشور آباد نمي شود 

و توسعه اقتصادي بايد با همراهي مردم و توان داخلي 
محقق شود. وي اضافه کرد: در حال حاضر در همه نقاط 
کشور، ظرفيت ها و استعداد هاي شکوفا نشده اي وجود دارد 
که با تکيه بر آن ها زمينه توسعه کشور مهيا مي شود.وي 
بيان کرد: بايد به توان مردمي اعتماد داشت و بستر مناسب 
 در جهت ظهور و توسعه توانمندي هاي مردم را به ويژه 
در حوزه مشارکت اقتصادي ايجاد کرد.رئيس بنياد مستضعفان 
ادامه داد: ما با شعار کار با مردم براي مردم و با ايجاد 
 گرو هاي توسعه روستايي و صندوق هاي اشتغال زايي 
در قلعه گنج کرمان اقدامات خوبي انجام داده ايم که اين 
امر را در چالدران نيز محقق مي کنيم که البته تحقق 
اين هدف به همراهي خوب مردم بستگي دارد.فرماندار 
چالدران نيز در اين جلسه حضور بنياد علوي و بنياد 
مستضعفان در اين شهرستان را يکي از برکت هاي نظام 
مقدس جمهوري اسامي براي اجراي طرح توسعه اين 

منطقه مرزي دانست.

محمد سعيدي کيا:
تکيه بر اقتصاد نفتي، عامل اصلي دست نيافتن به توسعه پايدار است

احمد توکلي با ارسال نامه اي به دادستان کل کشور 
خواستار بررسي وضعيت نابسامان صنعت خودرو و 
محاکمه خودروسازان خاطي شد.به گزارش الف، اين 
نامه که در پي ثبت مطالبه اي با عنوان “خودروسازان را 
 محاکمه کنيد” به پرطرفدارترين مطالبه در هفته هاي 
گذشته تبديل شد، بيش از ۲۳۰۰ امضاء را تا ديروز به 

خود اختصاص داد.متن اين نامه بدين شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاي منتظري دادستان محترم 
کل کشوربه اطاع مي رساند ديده بان شفافيت و عدالت 
 سامانه اي تحت عنوان سامانه هوشمند مطالبه گري به راه 
انداخته است. افراد مي توانند مطالبه خود را در اين سامانه 
درج و براي آن امضاء جمع نمايند. در پايان هر هفته 
ديده بان مطالبه اي را که بيشترين امضا را داشته باشد 
طبق وعده اي که به کاربرانش داده شده طي نامه اي 
براي مسئول مربوط مي فرستد تا از مردمي ترين مطالبه 
ابراز شده در اين سامانه آگاه شود و به آن پاسخ دهند و 

 اگر براي آن چاره اي انديشيده اند يا دفاعي دارند به طور 
شفاف توضيح ارائه نمايند.در مطالبه ثبت شده در سامانه 
 مطالبه گري ديده بان شفافيت و عدالت، مطالبه گران 
خواستار بررسي وضعيت نابسامان صنعت خودرو شدند.

همان طور که مستحضريد صنعت و تجارت خودرو از 
با اخال عمدي در عرضه و تحريک  سال گذشته 
تقاضاي سوداگري، متاطم و به جوانگاه رانت خواران 

تبديل شده است.

احمد توکلي: 
خودروسازان خاطي را محاکمه کنيد

نوبخت:
934 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در کشور وجود دارد

رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ۹۳۴ هزار ميليارد 
تومان يارانه پنهان و ۵۰ هزار ميليارد تومان معافيت 
مالياتي در کشور وجود دارد.به گزارش تسنيم، محمدباقر 
نوبخت در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو 
سيما گفت: اين اعتبار براي واردات ۲۵ قلم کااي 
مورد نياز مردم و کمک غيرمستقيم به سبد غذايي 
آنان است. در تبصره 18 بودجه سال ۹8، 6۵ هزار 
ميليارد تومان براي اعطاي تسهيات ارزان قيمت، 
کمک هاي باعوض يا به صورت وجوه اداره شده به 
واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است.همچنين 
يکي از اهداف دولت در بودجه سال آينده مهار تورم 
است. رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت:  بودجه 
سال ۹8 را بر اساس شرايط تحريمي ديده ايم و بر 
اين اساس دو ميليون و ۴1۰ هزار بشکه منابع نفتي 
امسال را سال آينده يک ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه 
ديده ايم. وي با بيان اينکه، درآمدهاي نفتي بودجه 
امسال ۲7 ميليارد دار بود که سال آينده با ۲8 درصد 
کاهش ۲1 ميليارد دار در نظر گرفته شده، گفت:  سال 
آينده ۲7 هزار ميليارد تومان در بودجه دستگاه هاي 
اجرايي صرفه جويي خواهد شد. نوبخت افزود: براي 

يک برنامه دو ساله و به منظور اصاح بودجه دولت، 
1۰ اصاح ساختاري به عنوان نقشه راه ديده شده 
 است.معاون رئيس جمهور با بيان اينکه کمک هاي 
دولت به صندوق هاي بازنشستگي که پيشتر ۲۳ 
هزار ميليارد تومان بود هم اکنون به 81 هزار ميليارد 
تومان افزايش يافته است، گفت: بودجه عمومي کشور 
۴78 هزار ميليارد تومان پيش بيني شده و دولت 

مکلف است تا پنج درصد آن را صرف تقويت بنيه 
دفاعي کشور کند و در صورت تأمين منابع درآمدي 
جديد، بدون شک به اين بودجه اضافه خواهد شد. 
وي گفت: در بودجه امسال براي ايجاد يک ميليون 
و ۳۳ هزار فرصت شغلي برنامه ريزي شده بود که 
اين تعداد سال آينده به يک ميليون و 77 هزار 
براي حفظ  افزود:  نوبخت  يافت.  افزايش خواهد 

اشتغال موجود نياز به برداشت يک ميليارد دار 
از صندوق ذخيره ارزي داشتيم که مقام معظم 
رهبري با آن موافقت کردند. وي گفت: سازمان 
برنامه و بودجه تفاهمنامه 1۴ برنامه اشتغال زايي 
را با وزارتخانه ها امضا کرده گفت: در تبصره 1۴ 
بودجه سال آينده براي سياست کاهش فقر مطلق 
هفت هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه در بودجه 
سال ۹8 پيش بيني براي افزايش قيمت حامل هاي 
انرژي نداريم، اما مطالبه جدي از دولت براي افزايش 
اين قيمت به منظور کاهش قاچاق سوخت وجود 
دارد، تاکيد کرد: ميانگين قيمت بنزين در منطقه 
۵۲ تا ۵۴ سنت است که ما آن را در کشور 1۲ 
سنت عرضه مي کنيم.رئيس سازمان برنامه و بودجه 
افزود: سقف معافيت مالياتي در سال آينده معادل 
امسال و برابر با ۲7 ميليون تومان در سال است. 
نوبخت گفت: درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 
آينده 11 درصد رشد خواهد داشت. وي افزود: 
سهم ماليات در توليد ناخالص ملي امسال 6/۵ 

درصد و سال آينده پنج درصد است.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينکه براساس بانکداري بدون ربا بايد در 
پايان سال ميزان سود واقعي محاسبه شود،گفت: اگر براساس روزشمار يا ماه شمار 
سود سپرده هاي بانکي مشخص شود ايراد ربوي بودن خود را نشان مي دهد.به گزارش 
تسنيم ،محمود بهمني با اشاره به تصميم جديد شوراي پول و اعتبار، مبني بر اينکه 
بانک ها ديگر اجازه پرداخت سود روزشمار به  سپرده هاي کوتاه مدت  را نخواهند داشت 
گفت: پرداخت روزشمار و يا ماه شمار سود سپرده هاي بانکي به مصلحت نيست و 
با قانون عمليات بانکي بدون ربا مطابقت ندارد چراکه قانون بانکداري بدون ربا تاکيد 
مي کند که بايد سود علي الحساب پرداخت شود.عضو کميسيون اقتصادي مجلس 
شوراي اسامي، با بيان اينکه براساس بانکداري بدون ربا بايد در پايان سال ميزان 
 سود واقعي محاسبه شود، افزود: اگر براساس روزشمار يا ماه شمار سود سپرده هاي 

بانکي مشخص شود ايراد ربوي بودن خود را نشان مي دهد، بنابراين اين تصميم 
بايد بررسي و مورد بازنگري قرار گيرد تا سود سپرده هاي روزانه، ماهانه و ساانه به 
صورت علي الحساب پرداخت شود.وي ادامه داد: زماني که سود سپرده ها روزشمار 
باشد هر روز سود محاسبه مي شود، اما اگر سود سپرده ها ماه شمار باشد اگر در بين 
ماه صاحب سپرده بخواهد پول خود را برداشت کند سودي به آن تعلق نمي گيرد.
نماينده مردم ساوجباغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شوراي اسامي، با بيان اينکه 
اشکال اساسي در شرايط کنوني اين است که بايد نرخ بازار سرمايه کاهش يابد نه 
نرخ بازار پول، اظهار داشت: نرخ بازار پول و سرمايه بايد با يکديگر تطبيق يابد، اما 
متاسفانه ما مجددا بدون اينکه به نرخ بازار سرمايه دست بزنيم نرخ بازار پول را کاهش 

مي دهيم که اين به ضرر سيستم بانکي است.

 حمايت 9 هزار ميليارد ريالي بانک سپه 
از فعاان اقتصادي استان قزوين

 مدير شعب منطقه قزوين گفت: بانک سپه براي کمک به اجراي سياست هاي اقتصادي 
دولت در زمينه رونق توليد و اشتغال زايي ۹ هزار ميليارد ريال تسهيات به فعاان بخش هاي 
مختلف اقتصادي پرداخت کرده است.عباس احمدي به همسويي فعاليت هاي بانک سپه با 
برنامه هاي اقتصادي دولت اشاره کرد و افزود: اين بانک براي کمک به رونق توليد، کسب وکار 
و اشتغال زايي از ابتداي سال گذشته به بنگاه هاي کوچک و متوسط فعال در بخش هاي 
صنعتي و کشاورزي استان قزوين هزار ميليارد ريال تسهيات پرداخت کرده است.وي ادامه 
داد: بانک سپه به سبب پرداخت بيشترين تعداد تسهيات براي رونق توليد نسبت با ساير 
بانک ها در سال گذشته، مورد قدرداني مسئوان استاني به ويژه استاندار قزوين قرار گرفت. وي 
 ضمن اشاره به ظرفيت هاي بخش هاي صنعتي و کشاورزي در استان، تصريح کرد: بانک سپه 
در کنار حمايت از واحدهاي توليدي براي رفع مشکات اقشار مختلف هم تاش هاي زيادي 
کرده است. مدير شعب منطقه قزوين ضمن اشاره به حمايت بانک سپه از طرح هاي کان 
اقتصادي استان در راستاي همراهي و همگامي باسياست هاي اقتصادي دولت، تصريح کرد: 
اين بانک براي حمايت از طرح هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف کشاورزي، صنعت و 
از ۹ هزار ميليارد ريال  با پرداخت بيش  بازرگاني و خدمات  معدن، مسکن، ساختمان، 
 تسهيات نقش مؤثري در کمک به توسعه استان قزوين داشته باشد.وي به حمايت بانک سپه 
از فعاان بخش خدمات به ويژه گردشگري استان قزوين اشاره کرد و افزود: با راه اندازي 
پروژه هايي که بانک سپه در آن ها مشارکت دارد تحول قابل توجهي را در اين بخش شاهد 
خواهيم بود. احمدي اظهار داشت: با توجه به حضور شرکت هاي صنعتي در سطح استان 
قزوين، توجه ويژه به شرکت هاي دانش بنيان در دستور کار بانک سپه قرار گرفت و از محل 
منابع صندوق توسعه ملي به شرکت هاي مختلفي ازجمله آذر بنيس ارونق، سوخت آما و 
پارسيان پليمر تسهيات پرداخت شد.مدير شعب منطقه قزوين گفت: بانک سپه براي کمک 
به توسعه صادرات غيرنفتي و ارتقاي مراودات بين المللي شرکت هاي استان قزوين در حال 
خدمات رساني به فعاان اقتصادي است و در نيمه نخست سال جاري ۲۴۰ فقره اعتبارات 

اسنادي در شعب بانک سپه استان گشايش يافت. 

گزارش عملياتي ٩ ماهه نشان داد:
روند بهبود سود عملياتي بانک صادرات ايران 

ادامه يافت
 سود عملياتي بانک صادرات ايران در يک ماهه آذر ماه دو هزار و ۵86 ميليارد ريال 
نسبت به ماه قبل از آن افزايش يافت.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، 
درآمدهاي تسهيات اعطا شده اين بانک در آذرماه سال جاري با بيش از 1۳ درصد 
رشد نسبت به ماه قبل، از  هشت هزار و ۴۵۳ ميليارد ريال  به ۹ هزار و ۵۹1 ميليارد 
ريال افزايش يافت که در اين مدت بيش از هزار و 1۳7 ميليارد ريال رشد داشته 
است. در عين حال سود پرداختي به سپرده هاي سرمايه گذاري در آذرماه 11 هزار 
و ۵1 ميليارد ريال بوده که نسبت به آبان ماه )ماه قبل(، يک  هزار و ۴۴8 ميليارد 
ريال کاهش يافته و در مجموع سود عملياتي بانک از مجموع نتايج به دست آمده 
بالغ بر دو هزار و ۵86 ميليارد ريال در آذر ماه بهبود يافته که نشان دهنده روند 

مثبت و مساعد اين بانک در بخش سودآوري عملياتي است.

 اعام اسامي برندگان قرعه کشي 
پنجمين هفته از جشنواره پرداخت هاي 

الکترونيکي بانک کشاورزي
قرعه کشي پنجمين هفته از جشنواره پرداخت هاي الکترونيکي بانک کشاورزي روز 
 دوشنبه سوم دي ماه برگزار و ۲۲۲ نفر برندگان آن مشخص شدند.به گزارش روابط عمومي 
بانک کشاورزي، جشنواره پرداخت هاي الکترونيکي بانک کشاورزي از ۲۰آبان آغاز و 
تا ۲۴ بهمن ادامه خواهد داشت.شايان ذکر است دارندگان کارت هاي الکترونيکي اين 
بانک در مدت برگزاري جشنواره در صورت انجام عمليات خريد شارژ يا پرداخت قبوض 
از طريق درگاه هاي پرداخت الکترونيکي بانک کشاورزي شامل اينترنت بانک، همراه 
بانک، کيوسک بانک و خودپرداز )ATM(، امتياز دريافت مي کنند و بر اساس آن، 
در قرعه کشي جوايز ارزنده اين جشنواره شرکت خواهند کرد؛ همچنين با ثبت نام و 

عضويت در باشگاه مشتريان بانک کشاورزي، امتياز افراد افزايش خواهد يافت.

خبر
وزيراقتصاد:

سهم ايران در بازارهاي جهاني 
تناسبي با ثروت کشور ندارد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: وقتي به سهم ايران در بازارهاي جهاني 
و شاخص هاي رفاه نگاه مي کنيم، مي بينيم تناسب چنداني با ثروت 
ها و ظرفيت هاي کشورمان وجود ندارد.به گزارش خبرگزاري مهر به 
نقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي، فرهاد دژپسند در اولين جلسه 
 هسته انديشه ورزي مديريت حرفه اي و افزايش کارايي شرکت داري 
دولتي اظهار داشت: بايد از آن دسته نظريه ها و راه حل هاي علمي 
بهره ببريم که بيشترين ميزان سازگاري با ساختار اقتصادي ايران 
 را دارا هستند.وي افزود: وزارت اقتصاد به دليل آنکه مسئوليت هاي 
گمرک،  ماليات،  همچون  متنوعي  هاي  حوزه  در  را  گسترده اي 
بانک، بيمه، خزانه داري و بهبود فضاي کسب و کار بر عهده دارد 
و هر کدام از اين حوزه ها از حساسيت ويژه اي در اقتصاد کشور 
برخوردارند نيازمند، بهره گيري از آرا و نظرات  مختلف از سوي افراد 
داراي تجربه، صاحيت و متخصص است تا در تصميم گيري هاي 
اقتصادي و سياستگذاري نقش خود را به نحو مطلوبي ايفاء نمايد.
وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتي دشمن با تحريم هاي ناجوانمردانه 
عرصه را براي کشور تنگ مي کند، بايد از آنچه داريم به بهترين نحو 
استفاه کنيم و مشکات کشور را با اولويت ظرفيت هاي داخلي حل 
نماييم.وي در خصوص وضعيت شرکت هاي دولتي در ايران گفت: به 
اقتضاي شرايط اقتصادي، در دوره هايي حجم شرکت هاي دولتي به 
طور فزاينده اي افزايش يافت که برخي از اين شرکت ها با گذشت 
چند سال از فعاليت شان علي رغم برخورداري از دارايي هاي قابل 
توجه، بازدهي چنداني نداشتند.دژپسند در پايان اين جلسه تاکيد 
کرد: شرکت هاي دولتي، اموال و دارايي مردم هستند و در انحصار 

و مالکيت شخص يا وزارتخانه خاصي نيستند. 

عقبايي:  
 400 هزار واحد مسکوني

دردي از بازار درمان نمي کند
در حالي وزير راه و شهرسازي از برنامه ريزي براي خانه دار کردن مستاجران 
با ساخت واحدهاي مسکوني ارزان قيمت خبر داده که دست اندرکاران بازار 
مسکن بر اين باورند، برنامه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تا سال 1۴۰۰ تاثير 
کمي بر تامين نياز مردم در اين بخش خواهد داشت.به گزارش تسنيم،نائب 
رئيس اتحاديه مشاوران اماک که پيش تر همواره بر ضرورت چاره انديشي 
دولت براي مستاجران تاکيد کرده در اين باره گفت: در دولت هاي گذشته 
برنامه جامع براي ساماندهي بازار مسکن وجود داشته اما هيچوقت روي ريل 
نيفتاده است. توقع اين بود با تشکيل دولت يازدهم و ورود آقاي آخوندي 
به وزارت راه و شهرسازي با توجه به اين که وي در دوره اول وزارتش )سال 
7۲ تا 76(  مسکن اجتماعي را مطرح کرده بود، در دوره جديد اين برنامه 
را عملياتي و اجرايي کند.حسام عقبايي ادامه داد: اما ديديم در چهارسال 
اول دولت يازدهم و يک سال و چند ماه دولت دوازدهم هيچ گام عملياتي 
در اين رابطه برنداشت و  روزي هم که خداحافظي کرد گفت يک مسکن 
هم نساختم.وي با يادآوري اين که در حوزه مسکن استيجاري به عنوان 
زيرمجموعه طرح مسکن اجتماعي متاسفانه در دولت يازدهم و حدود 
1/۵ سال سپري شده از دولت دوازدهم اقدامي صورت نگرفته است، افزود: 
سياست هاي مطرح شده از سوي اسامي وزير راه سياست هاي نو، جديد و 
موثري براي بازار مسکن نيست و احساس مي کنم وزارت راه و شهرسازي 
با همان سياست هاي قبلي وزارتخانه پيش مي رود.وي با اشاره به اين که 
صحبت هاي وزير راه و شهرسازي را در مصاحبه تلويزيوني شنيديم، ادامه 
داد:  بيشترين دغدغه وزير راه و شهرسازي اتمام مسکن مهر است که اين 

هم  يک بحث کلي بوده که از اول دولت يازدهم مطرح بوده است.

خبر
وزير جهاد کشاورزي: 

 قيمت واقعي هرکيلو مرغ 
۱0 هزار تومان است

وزير جهاد کشاورزي گفت: قيمت واقعي هرکيلوگرم مرغ براي مصرف کنندگان 
1۰ هزار تومان است و عرضه اين محصول با قيمت هاي بااتر اجحاف در حق 
مصرف کنندگان است.به گزارش تسنيم ، محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي  
در حاشيه نشست هيئت دولت،در جمع خبرنگاران با بيان اين که وضعيت توليد 
گوشت مرغ از شرايط خوبي برخوردار است، افزود: تشديد نظارت ها از سوي 
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان مي تواند موجب کاهش قيمت 
 اين محصول در بازار مصرف شود.وي اظهارداشت: در هفته گذشته نظارت هايي 
در بازار انجام شد که کاهش قيمت يک هزار تا يک هزار و ۵۰۰ توماني قيمت 
در هرکيلوگرم گوشت مرغ را به دنبال داشت.وزير جهادکشاورزي اضافه کرد: 
اگر قيمت هاي تعيين شده توسط سازمان حمايت مصرف کنندگان در بازار 
رعايت شود، به طور حتم پايداري توليد براي توليدکنندگان و جلوگيري از 
اجحاف به مصرف کنندگان را در پي خواهد داشت.حجتي در پاسخ به اين 
پرسش که با عرضه گوشت هاي منجمد در بازار مي توان شاهد کاهش قيمت 
گوشت قرمز باشيم؟ گفت:اکنون وضعيت توليد گوشت قرمز نيز از شرايط 
خوبي برخوردار است،اما بايد بر روي قيمت گذاري و عرضه اين محصوات 

نظارت داشته باشيم.

وزير نفت:
قيمت بنزين سال آينده تغيير نمي کند

وزير نفت با بيان اينکه قيمت فروش هر بشکه نفت در ايحه بودجه سال 
آينده ۵۴ دار پيش بيني شده که متعادل است، گفت: قيمت حامل هاي 
انرژي سال آينده تغيير نمي کنند.به گزارش مهر ،بيژن زنگنه، با اشاره به 
وضعيت نفت در ايحه بودجه ۹8، گفت: دولت به دنبال کاهش وابستگي 
به درآمدهاي نفتي در بودجه است به همين دليل درآمد مالياتي در سال 
آينده افزايش پيدا کرده است.وي افزود: اگرچه در ميان کشورهاي عضو 
با  ايران کمترين وابستگي را به نفت داشته و در مقايسه  اوپک بودجه 
کشورهاي همسايه وضعيت خوبي دارد اما سياست کان کشور کاهش 
وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي است.زنگنه با تاکيد بر اينکه شرايط 
فعلي فرصتي است که ما از آن به درستي استفاده خواهيم کرد، بيان کرد: 
 در بخش هزينه هاي بودجه بايد تحواتي ايجاد شود و براساس صحبت هاي 
با اصاح ساختار به دنبال کاهش هزينه ها باشيم. بايد  رئيس جمهور 
وي اظهار کرد: بايد با همت و اراده قوي کشور را از شرايط خطير کنوني 
خارج کنيم تا دشمنان به اهداف شوم خود نرسند.وزير نفت در پاسخ به 
اين سوال که با اصاحات انجام گرفته در ايحه بودجه وابستگي به نفت 
 کاهش پيدا کرد، توضيح داد: اين بخش تغيير چنداني نداشت اما هزينه ها 

تا حدودي کاهش پيدا کرد. 

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به آقاي سيدعلي قيم موسوي 
فرزند سيدياسين

خواهان خانم ناديا قيم موسوي دادخواستي به طرفيت خوانده سيدعلي قيم موسوي 
فرزند سيدياسين به خواسته طاق به درخواست زوجه مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه ٩70٩٩86310200180 شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان آبادان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 13٩7/11/07 ساعت 8:30 تعيين 
که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
کثيراانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
منشي دادگاه حقوقي شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان آبادان - نازنين 
مرادي دشت

تاريخ انتشار: ٩7/10/6
د ش: ٩7/10/6

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
جلسه نوبت اول مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شرکت آرد صحرا 

ثبت شده به شماره 273 و شناسه ملي 
10980021570

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده که در ساعت ٩ صبح مورخ 13٩7/10/22 در آدرس اليگودرز کيلومتر 

7 جاده اصفهان کارخانه آرد صحرا تشكيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب مديران
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: ٩7/10/6

خ ش: ٩7/10/6

آگهي اباغ وقت رسيدگي و دادخواست و ضمائم به 1- آقاي/خانم عين اه 
شرف پور فرزند 2- شرکت تعاوني پرورش ميگو اکسين

خواهان بانك سينا دادخواستي به طرفيت خواندگان 1- عين اله شرف پور 2- شرکت 
تعاوني پرورش ميگو اکسين به خواسته مطالبه وجه مطرح که به اين شعبه ارجاع 
و به شماره پرونده کاسه ٩70٩٩863104000٩3 شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي 
شهرستان آبادان ثبت و وقت رسيدگي مورخ 13٩7/11/08 ساعت 11:30 تعيين که 
حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آيين دادرسي مدني به علت 
مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جرايد 
کثيراانتشار آگهي مي گردد تا خوانده ظرف يك ماه پس از تاريخ انتشار آگهي به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود، نسخه ثاني دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي در دادگاه حاضر گردد.
مدير دفتر دادگاه حقوقي شعبه 4 دادگاه  عمومي حقوقي شهرستان آبادان - 
نوري سندي

تاريخ انتشار: ٩7/10/6
د ش: ٩7/10/6

دعوت كننده - رئيس هيات مديره

آگهي دعوت از بستانكاران و 
بدهكاران و ساير اشخاص مرتبط به 

اموال تاجر ورشكسته آقاي امين پارك 
فرزند غامرضا داراي کد ملي 

2003090975 - نوبت اول
به عموم بستانكاران و بدهكاران و ساير اشخاصي که اموالي از تاجر ورشكسته که 
حكم ورشكستگي آن به موجب دادنامه شماره ٩70٩٩76144200652 مورخ ٩7/7/21 
از شعبه دوم عمومي )حقوقي( دادگستري شهرستان دزفول )پيوست( صادر و تاريخ 

توقف ٩3/3/21 اعام شده در اختيار دارند به شرح زير اعام مي گردد.
1- کليه بستانكاران و اشخاصي که هر گونه ادعايي از ورشكسته فوق دارند بايد 
اصل يا تصوير مصدق مدرك خود را ظرف مهلت هاي زير به دفتر شعبه دوم حقوقي 

دادگستري دزفول تسليم نمايند.
مدت ارسال مدارك جهت بستانكاران مقيم دزفول يك ماه و ساير نقاط ايران دو 

ماه و مقيم در کشورهاي بيگانه سه ماه مي باشد.
2- کساني که به ورشكستگي نامبرده بدهي دارند بايد ظرف مدت مذکور خود را 

معرفي و بدهي خود را به صندوق سپرده دادگستري دزفول واريز نمايند.
3- کساني که به هر عنوان اموال ورشكسته نامبرده را در اختيار دارند مكلفند 
ظرف مدت دو ماه مذکور همان اموال را تحت اختيار محكمه گذاشته وگرنه هر 
عذر  اينكه  مگر  خواهد شد  آنان سلب  از  دارند  آن  به  نسبت  که  گونه حقوقي 

موجهي داشته باشند.
مدت ارسال مدارك جهت بدهكاران مقيم دزفول يك ماه و ساير نقاط ايران دو ماه 

و مقيم در کشورهاي بيگانه سه ماه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: ٩7/10/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: ٩7/10/11
خ ش: ٩7/10/6

اصاحيه
در آگهي مناقصه اجراي فاز سوم پارك رسالت شهرداري اليگودرز نوبت دوم صحيح 
مي باشد و همچنين موضوع بند دو شامل انتقال آب از سد حوضيان به مخزن پارك 

شهروند نيز مي باشد.
همايون ديناراني - شهردار اليگودرز

تاريخ انتشار: ٩7/10/6
خ ش: ٩7/10/6

آگهي اجراي کد 914 مجموعه 
بخشنامه هاي ثبتي

نظر به اينكه آقاي محمدعالي کلوکاني مالك ششدانگ پاك ثبتي 246 فرعي 
از 37 - اصلي واقع در رودبار قصران بخش 11 تهران به موضع - کلوگان تقاضاي 
صدور سند مالكيت با درج مساحت و طول اضاع )کاداستري( ملك خود از اين 
اداره نموده، در اجراي کد ٩14 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و ماده 12 قانون حدنگار 
جهت بازديد محل و تهيه نقشه از محدوده پاك فوق روز شنبه مورخ 13٩7/10/15 
ساعت 10 صبح تعيين وقت شده است بدينوسيله به اطاع کليه مالكين مجاور 
مي رساند جهت حصول اطمينان از عدم تضييع حقوق مجاورين با در دست داشتن 
اصل سند مالكيت در روز موعد در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند تا برابر 

مقررات اقدام ازم معمول گردد.
عبدل زاده - کفيل اداره ثبت اسناد و اماك فشم

تاريخ انتشار: ٩7/10/6
د ت: ٩7/10/6
م الف: 1٩415

 دكتر عبدالحسين گنجعلي 
 مدير تصفيه تاجر ورشكسته

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
)نوبت دوم(

شرکت تعاوني مسكن مهر 28 کارگري 
اروميه به شماره ثبت 9301

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاوني 
مسكن مهر 28 کارگري اروميه راس ساعت 11 روز سه شنبه مورخ ٩7/10/18 در 
محل احداث آپارتمان هاي 128 واحدي اين شرکت تعاوني واقع در شهرك وليعصر 
اول جاده ميرآباد )سايت طرزيلو( تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء 
محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 1٩ آيين نامه 
نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، 
مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار 
از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر 
راي خود حداکثر حق سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت 
داشته باشد. توضيحا اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار 
در محل  تعطيل  ايام  از  غير  به  از تشكيل مجمع  قبل  روز  تا يك  مذکور  آگهي 
دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد و در غير اين 
صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مدت فعاليت شرکت تعاوني به استناد ماده 5 اساسنامه
تاريخ انتشار: ٩7/10/6

خ ش: ٩7/10/6
3488

آگهي اجراي کد 914 مجموعه 
بخشنامه هاي ثبتي

نظر به اينكه آقاي محمدعالي کلوکاني مالك ششدانگ پاك ثبتي 255 فرعي 
از 37 - اصلي واقع در رودبار قصران بخش 11 تهران به موضع - کلوگان تقاضاي 
صدور سند مالكيت با درج مساحت و طول اضاع )کاداستري( ملك خود از اين 
اداره نموده، در اجراي کد ٩14 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و ماده 12 قانون حدنگار 
جهت بازديد محل و تهيه نقشه از محدوده پاك فوق روز شنبه مورخ 13٩7/10/15 
ساعت 10 صبح تعيين وقت شده است بدينوسيله به اطاع کليه مالكين مجاور 
مي رساند جهت حصول اطمينان از عدم تضييع حقوق مجاورين با در دست داشتن 
اصل سند مالكيت در روز موعد در محل وقوع ملك حضور به هم رسانند تا برابر 

مقررات اقدام ازم معمول گردد.
تاريخ انتشار: ٩7/10/6

د ت: ٩7/10/6
م الف: 1٩416

اطاعيه
براساس صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره انجمن صنفي کارگري رانندگان 
حمل و نقل کااي شهرستان خاش مورخ 13٩7/01/20 اعضاي هيات مديره انجمن 

فوق به شرح ذيل اعام مي گردند:
1- فرزاد شهنوازي: رئيس

2- اسماعيل ميرکازهي: نايب رئيس
3- محمدکريم جمشيدزهي: خزانه دار

4- حفيظ اه هاشمزهي: دبير
5- حبيب اه شهنوازي: عضو هيات مديره

تاريخ انتشار: ٩7/10/6
خ ش: ٩7/10/6

عبدل زاده - كفيل اداره ثبت اسناد و اماك 
فشم

هيات مديره شركت تعاوني مسكن مهر 28 
كارگري اروميه



»

مقام   ارشد نظامي آمريکا:
  واقعا نمي دانم 
چه خبر است!

9بين الملل پنج شنبه 6 دي 1397
19 ربيع الثاني 1440-27 دسامبر 2018 -سال سي و سوم-شماره 9394

وزارت دفاع آمريکا در گزارشي به کنگره اين کشور، به 
بررسي نقش کشورهاي خارجي در افغانستان پرداخته 
و اذعان کرده است که ايران خواهان ثبات حکومت 

افغانستان است.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، با وجود 
اتهام زني هاي مداوم دولت آمريکا عليه ايران و طرح 
افغانستان،  بي ثبات سازي  براي  ايران  تاش  ادعاي 
کنگره  به  گزارشي  در  ماه  اين  آمريکا  دفاع  وزارت 
اذعان کرده است که ايران خواهان وجود حکومتي 

باثبات در افغانستان است.
گزارش »ارتقاء امنيت و ثبات در افغانستان« که در ماه 
جاري ميادي به کنگره آمريکا ارسال شده، بر دستور 
بند ۱۲۲۵ ايحه بودجه سال ۲۰۱۵ وزارت دفاع آمريکا 
نوشته شده است. اين بند پنتاگون را موظف مي کند 
هر ۶ ماه يکبار گزارشي در مورد وضعيت امنيت و 

ثبات افغانستان به کنگره ارائه کند.

در بخشي از اين گزارش که به نقش کشورهاي خارجي 
در افغانستان اختصاص يافته، در مورد جمهوري اسامي 
ايران عنوان شده است: »ايران خواهان يک حکومت 
باثبات در افغانستان است که به اهداف ايران پاسخ 
دهد، ]اهدافي مانند[ از بين بردن داعش افغانستان، 
)پيمان  ناتو  و  اياات متحده  به حضور  پايان دادن 
آتانتيک شمالي( و حفاظت از دغدغه هاي ايران از 

جمله حقوق آبي و امنيت مرزي.«

گزارش پنتاگون: 
ايران خواهان ثبات حکومت افغانستان است

سفير فلسطين در دمشق  درباره لغو تصميم تعليق 
عضويت سوريه در اتحاديه عرب تأکيد کرد که اين 
مسئله يک منفعت ملي- عربي است و بدون دمشق 

هيچ همبستگي عربي وجود ندارد.
به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري فارس، »انور 
عبدالهادي« رئيس بخش سياسي سازمان آزادي بخش 
فلسطين )ساف( و سفير اين کشور در دمشق تأکيد 
کرد که لغو تصميم تعليق عضويت سوريه در اتحاديه 

عرب مستلزم زمان زيادي نيست.
الهادي که در نشست هاي اتحاديه عرب شرکت دارد 
گفت که تاش هاي گسترده اي از سوي شمار زيادي 
از کشورهاي عربي وجود دارد تا کرسي سوريه در 

اتحاديه عرب به اين کشور بازگردانده شود.
وي در گفت وگو با روزنامه »الوطن« اظهار داشت: 
»بسياري از کشورها با اين مسئله مشکلي ندارند و 
مسائل در همين راستا حرکت خواهد کرد؛ به ويژه بعد 
از اينکه مشخص شد هدف بخش اعظمي از رخدادهاي 
سوريه نابودي اين کشور و در چارچوب خدمت به 

طرح هاي صهيونيستي در منطقه است«. 
اين مقام فلسطيني با بيان اينکه بيش از نيمي از 
کشورهاي حاضر در اتحاديه عرب موافق بازگشت سوريه 
هستند، تصريح کرد: اين تصميم، مخصوص اتحاديه 
عرب نيست، بلکه در گروه توافق بين کشورهاست و 

اتحاديه فقط اجراي آن را بر عهده دارد.

سفير فلسطين در دمشق:
بيش از نيمي از اعضاي اتحاديه عرب موافق بازگشت سوريه هستند

واشنگتن پست:
کارنامه ترامپ؛ آشوب و ناکارآمدي است 

اقدامات و سياست هاي جنجالي رئيس جمهور آمريکا، اين کشور را 
با بحران هايي در زمينه هاي مختلف مواجه خواهد کرد.

روزنامه  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  بين الملل  گروه  گزارش  به  
واشنگتن پست در گزارشي به کارنامه ترامپ طي سال ۲۰۱۸ 
پرداخت و نوشت: زماني که مردم فردي ناکارآمد، خودشيفته و 
غيرعادي را به عنوان رئيس جمهور انتخاب مي کنند، تنها نتيجه 
اين کار آشوب خواهد بود. به علت مناقشه بر سر تأمين مالي ديوار 
مرزي بي فايده که دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، مي گفت 
مکزيک پول آن را پرداخت خواهد کرد، بيشتر بخش هاي دولت 
آمريکا تعطيل شده است. بازار هاي مالي با نوسانات و آشفتگي هايي 
مواجه شده اند و ترامپ و مشاورانش در حال تشديد اوضاع بحراني 
هستند. جيمز متيس، وزير دفاع آمريکا، در اعتراض به هوس جديد 
رئيس جمهور آمريکا از سمت خود استعفا کرد. قدرت پيشرو 

نظامي و اقتصادي جهان دچار مشکاتي شده است.
نويسنده اين مطلب در ادامه نوشت: ما بايد به چنين تفکرات 
آخرالزماني اعتراف کنيم تا شايد بتوانيم بر آن ها غلبه نماييم. طي 
 بيشتر سال هاي اين هزاره، شاهد اميد و تجديد نظر بوده ايم. در حال 
حاضر، بررسي کامل خسارت هايي که ترامپ در حال وارد کردن 
است، کار دشواري است. ما هرگز رئيس جمهوري مانند او نداشته ايم؛ 
لذا تاريخ نمي تواند به ما کمکي کند. طي هفته گذشته، ترامپ 

تلفني  تماس  از  او پس  داد.  انجام  اقدامات عجيب  يک سري 
رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور ترکيه، به طور ناگهاني از 
خارج کردن ۲هزار سرباز آمريکايي از سوريه خبر داد. ترامپ 
ادعا کرد داعش اساسا شکست خورده است که اين يکي ديگر از 

دروغ هاي او محسوب مي شود.
در ارتباط با اين موضوع بحث شده است که آيا آمريکا از همان 
ابتدا بايد نيروهايش را به سوريه اعزام مي کرد يا خير، اما بحث هاي 
گسترده اي در ميان کارشناسان نظامي و سياست خارجي در 
اين باره وجود دارد که خارج کردن ناگهاني اين نيرو ها در حال 
حاضر امري غير قابل تصور است. اين اقدام- مانند بسياري از 
تصميم هاي ترامپ- نه بر اساس تحليل، بلکه بر اساس هوس 

اتخاذ شده است.
متيس با وعده مضحک ترامپ طي کارزار انتخاباتي براي استقرار 
سربازان در مرز آمريکا با مکزيک موافقت کرد، اقدامي که در واقع 
يک توطئه شفاف براي جلب نظر پايگاه انتخاباتي اش بود، اما اقدام 
ترامپ در ارتباط با سوريه يک اقدام فاحش بود و متيس با انتشار 
نامه اي که در آن به ارزش ها و منافع آمريکا اشاره شده بود، از 
سمت خود استعفا کرد. او در استعفانامه خود همچنين به اين 
موضوع اشاره کرد که اختاف نظر هاي زيادي با رئيس جمهور 
آمريکا دارد. اما ترامپ زمان خارج شدن متيس از پنتاگون را از 

۲۸ فوريه به اول ژانويه تغيير داد.
در ادامه اين مطلب آمده است: هفته گذشته، ترامپ همچنين 
توافقي را رد کرد که سبب مي شد دولت تا ۸ فوريه تأمين مالي 
شود. او خواستار اختصاص پنج ميليارد دار براي احداث ديوار 
مرزي شد، اما کنگره رقم يک ميليارد و سيصد ميليون داري را 
پيشنهاد کرد. رئيس جمهور آمريکا در واقع در حال پاسخگويي 
به مفسران راستگرايي بود که هشدار دادند اگر ترامپ تسليم شود، 
حاميانش او را نخواهند بخشيد. از اينرو، ما در حال حاضر شاهد 
تعطيلي بخش هايي از دولت هستيم و هيچ گونه چشم اندازي 

براي پايان آن وجود ندارد.
در ادامه اين مطلب به وضع اقتصادي آمريکا نيز اشاره شده  و 
آمده است: شاخص سهام در بازار هاي بورس با کاهش شديد مواجه 
شد. استيون منوچين، وزير خزانه داري آمريکا، در مکزيک اعام 
کرد اوضاع به زودي عادي خواهد شد، اما اين سخنان او بار ديگر 

سبب کاهش ارزش سهام در بازار ها شد.
در انتهاي اين مطلب آمده است: قرار است به زودي نتايج چندين 
تحقيق اعام شود که شامل تحقيقات رابرت مولر، بازرس ويژه 
تحقيقات در ارتباط با مداخله احتمالي روسيه در انتخابات رياست 
جمهوري آمريکاست که ترامپ مطمئنا از آن انتقاد خواهد کرد. 

احتمااً اوضاع از اين هم بدتر خواهد شد.

فرمانده تفنگداران دريايي آمريکا در پاسخ به سواات سربازان زيردست خود درباره 
تصميم هاي اخير رئيس جمهور اين کشور در خصوص سوريه و افغانستان گفت: 

»من هم نمي دانم چه خبر است«. 
به گزارش فارس، يک فرمانده ارشد نظامي آمريکا در انتقاد از تصميم رئيس جمهور 
آمريکا براي خروج نظاميان اين کشور از سوريه و همچنين قصد او براي خروج 
۷۰۰۰ نظامي از افغانستان گفته است: »فکر نمي کنم هيچ کسي واقعا بداند چه خبر 
شده است«. ژنرال »رابرت نلر« فرمانده تفنگداران ارتش آمريکا با سوال سربازان 
تحت امرش درباره اعام تصميم »دونالد ترامپ« رئيس جمهور آمريکا براي خروج 
همه ۲هزار نظامي آمريکايي از سوريه و همچنين طرحش براي خروج هفت هزار 

نظامي از مجموع ۱4هزار نظامي اين کشور از افغانستان مواجه شد. 

 اين مقام ارشد نظامي آمريکا در جواب به اين سوال گفت: » فکر نمي کنم که 
هيچ کسي واقعا بداند چه دارد اتفاق مي افتد. من هم مثل شما همان چيزهايي 
را که در روزنامه ها خوانده ايد، خواندم و اطاعاتم کمي بيشتر از اطاعاتي است 
که شما داريد«. روزنامه »وال استريت ژورنال« در گزارشي درباره واکنش هاي 
نظاميان ارشد آمريکايي به تصميمات اخير ترامپ نوشت: »دستورات ناگهاني 
رئيس جمهور ترامپ براي خروج نظاميان از سوريه و افغانستان و متعاقب آن 
استعفاي جيمز متيس وزير دفاع، سبب شده که بسياري از مقام هاي ارشد ارتش 
آمريکا سوال کنند که آنها بايد به سربازانشان چه بگويند«. اين رسانه آمريکايي 
در گزارشي به موضوع واکنش هاي فرماندهان ارتش اين کشور به تصميمات اخير 

رئيس جمهور پرداخته است.

برگ سبز ماشين وانت سيستم پيكان تيپ 1600 آي به رنگ سفيد روغني مدل 1385 و شماره 
موتور 11285057463 و شماره شاسي 30504536 و شماره پاك ايران 28-644د14 به 

نام غامرضا بيات مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت آريسان به رنگ سفيد روغني مدل 1394 و شماره موتور 118J0007550 و شماره 
شاسي NAAB66PE0FV516228 و شماره پاك 14-979م62 به نام زهرا ملكي ش ش 863 

محل صدور اهواز نام پدر غامحسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و کارت موتور پرواز 125 مدل 1394 به شماره موتور 351377 و پاك 629-78646 و 
شماره تاييد نوع RN*7558*0388 به نام معصومه اتفاقي فرزند محمدباقر صادره از گلپايگان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAM01CA0ER038664 )اينجانب محمدعلي جمالي مالك خودرو سواري پژو به شماره شاسي )بدنه
و شماره موتور 124K0370797 و شماره پاك 23-825ص63 به علت فقدان اسناد فروش )برگ 
سبز و فاکتور فروش( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس 
ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو 
واقع در اصفهان خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت پرايد هاچ بك مدل 86 رنگ مشكي ش ش ايران 65-979ب51 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت وانت پيكان مدل 85 رنگ سفيد ش ش ايران 65-582س27 و 

ش م 11285034557 و ش شاسي 2200112 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي باري وانت پيكان مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره موتور 11490046395 
و شماره شاسي NAAA46AA6BG213482 و شماره انتظامي ايران 66-483ي14 به نام 

صوفيه رجبي پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب محمود صابر مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 61-374ب23 
و شماره بدنه 72303677 و شماره موتور 2517202754 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل کارت شناسايي بارکش سيستم جرثقيل 
ولوو 10 تن به رنگ زرد و شماره موتور TP101G15411331145 و شماره شاسي 52036 و 
اعتبار  از درجه  و  مفقود گرديده  انتظامي 534ب25- کرمانشاه  پاك  و شماره  مدل 1365 

ساقط مي باشد.
اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( اتومبيل سواري سيستم پرايد تيپ 132 به رنگ سفيد روغني 
مدل 1388 و شماره پاك انتظامي ايران 34-418ص91  و شماره موتور 2955893 و شماره 
نام مالك محمود محمدعلي شاه آبادي مفقود گرديده و از  به  شاسي S1422288081893 و 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به وسيله نقليه سواري پرايد سيستم سايپا 111SE  به رنگ 
سفيد روغني مدل 1394 و شماره انتظامي 131ط46- ايران 69 و شماره موتور 5422356 
و شماره شاسي NAS431100F5835147 متعلق به خانم فهيمه خسروي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 88 رنگ خاکستري ش  ش ايران 45-955س23 و 

ش م 12488159395 و ش شاسي 876889 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت سمند مدل 82 رنگ بژ ش ش ايران 75-363س74  و ش م 
32908233095 و ش شاسي 0082232177 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي آقاي مهدي حجتي دانشجوي رشته زمين شناسي مقطع کارشناسي به شماره دانشجويي 
9221073 از دانشگاه صنعتي شاهرود مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت )برگ سبز( و سند فروش )سند کمپاني( خودرو کيا سرنتو مدل 2008 به شماره پاك 
451ج47-ايران 61 و شماره موتور G6DB8H022565 و شماره شاسي 52588537394 به 

نام محمدامين عباسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي وانت سيستم باري آريسان به رنگ سفيد مدل 1394 و شماره پاك ايران 
به آقاي  متعلق   FV511297 و شماره شاسي  118G0001986 موتور و شماره  96-521ب56 

بهنام پيكاني قمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ملي  شماره  به  علي  فرزند  فرجيان  خليل  نام  به   3760880037 شماره  به  بازرگاني  کارت 

3760880037 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ اعام وضعيت )برگ سبز( خودروي سواري سمند مدل 1381 به رنگ سفيد صدفي و شماره 
موتور 32908103244 و شماره شاسي 81203393 و شماره انتظامي 35-773ق19 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند ناوگان به شماره انتظامي ايران 11-297ع16 به شماره کارت 2012385 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAM01CA7AE205054 اينجانب پروانه صادقي نيا مالك خودرو پژو 405 جي ال ايكس آي به شماره شاسي
و شماره موتور 12488340484 و شماره پاك 319م36- ايران 24 رنگ نقر ه اي متاليك مدل 
1389 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب قنبر شعبان دهگرجي مالك خودرو به شماره شهرباني 27-289ي27 و شماره شاسي 
61218159 و شماره موتور 11686072761 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج 
شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 3442
موتور  و شماره  متاليك مدل 1384  نقره اي  به رنگ  پاس  پژو  ماشين سواري  و سند  برگ سبز 
12484242927 و شماره شاسي 19342002 و شماره پاك 24-395د32 به نام عليرضا اسدي 
ذاکر به شماره ملي 2000766943 و شماره شناسنامه 6824 فرزند عبدالرحيم صادره از دزفول 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( اتوبوس بياباني اسكانيا عقاب 4212 به رنگ سفيد متاليك مدل 1392 
و شماره شاسي NCOCB13A1D1881180 و شماره موتور 6734327 و شماره پاك ايران 

59-429ع63 به نام احمد دانايي فرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند ناوگان به شماره 1998522 مربوط به اتوبوس اسكانيا مدل 1387 به رنگ سفيد 

روغني و شماره پاك ايران 59-129ع65 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند کمپاني و برگ سبز پرايد سواري سايپا 131 مدل 1391 به شماره انتظامي 41-133ج45 
و شماره موتور 4758814 و شماره شاسي NAS411100C1169001 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز پرايد مدل 1379 به شماره انتظامي 41-787ج19 و شماره موتور 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   S1472278100438 شاسي  شماره  و   00130235

مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز ريو مدل 85 به شماره موتور 1007094 و شماره شاسي 61002261108886 
و شماره انتظامي 428س29- ايران 69 به نام اينجانب نبي اله ناصري  مقدم مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانبه نرگس ديلم صالحي فرزند خانعلي به شماره شناسنامه 8 صادره 
از نوشهر در مقطع کارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق صادره از واحد دانشگاهي آزاد چالوس 
با شماره م/د/797 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد آزاد چالوس به نشاني: مازندران - خيابان 17 

شهريور - روبروي مسجد امام حسين)ع( صندوق پستي 397/46615 ارسال نمايد.
برگ سبز اتومبيل تندر 90 اتوماتيك سفيدرنگ به شماره پاك 416ن23- ايران 34 و شماره 
شماره  و   NAALSRBYWGA522896 شاسي  شماره  و   100016216RR032985 موتور 
اتاق GA522896 به نام علي شريفي فرزند حميد ش ش 4698 بهبهان مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 مدل 96 به رنگ سفيد و شماره موتور 124K1061332 و 
شماره شاسي HH829638 و شماره پاك 24-182و74 به نام عادل چناني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 84 و شماره موتور 12484015781 
و شماره شاسي 14210349 و شماره پاك 14-368ب57 به نام غامرضا خينفري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل MVMX33 مدل 96 به رنگ سفيد و شماره پاك 419ن27- ايران 34  
 MVM484FBDH008657 و شماره موتور NATGBAYLOH1008674 و شماره شاسي
به نام گل طا بذرافكن فرزند ولي ش ش 385 کهگيلويه و بويراحمد مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 NAAP03EE5GJ809933 اينجانب اکرم کلواني نيتلي مالك خودرو پژو 206 سواري هاچ بك به شماره بدنه
و شماره موتور 165A0042769 و شماره پاك 72-553ط86 به علت فقدان سند کمپاني 
و برگ سبز خودرو تقاضاي رونوشت المثني اسناد خودروي مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف 10 روز به دفتر منطقه اي ايران خودرو 
واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نماييد. بديهي است پس از 

مهلت مذکور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند کمپاني، تسلسل اسناد و شناسنامه مالكيت راهور )برگ سبز( سواري ام وي ام 110 به شماره 
شاسي  شماره  و   MVM372FG6002837 موتور  شماره  و   82 ايران  998د92-  انتظامي 

IR84211002861 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و سند مالكيت راهور )برگ سبز( پژو 207 به شماره انتظامي 528ص99- ايران 
72 و شماره موتور 177B0012373 و شماره شاسي NAAR13FE1JJ641901 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 Z24723816Z برگ سبز وانت زامياد مدل 1395 به شماره انتظامي 41-498ج33 و شماره موتور

و شماره شاسي 0459349 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز سواري پژو 405 مدل 83 رنگ نقره اي به شماره انتظامي 815ج67- 
ايران 55 و شماره موتور 12483069237 و شماره شاسي 83031321 به نام محمد تاجيك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
از  صادره   245 ش ش  به  غامرضا  فرزند  سروري  جواد  اينجانب  ناپيوسته  کارشناسي  مدرك 
فردوس در مقطع کارشناسي رشته مهندسي برق قدرت صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب 
با شماره 841410016813 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد تهران جنوب به نشاني تهران - خيابان 
کريمخان زند - خيابان ايرانشهر شمالي - نبش آذرشهرپ 209 و يا کد پستي 1584715414 

ارسال نماييد.
اصل گواهي کارداني موقت دانشگاهي اينجانب سيدمهران صفدري فرزند سيدعمران به شماره 
ملي 3950280197 از دانشگاه غيرانتفاعي اميد نهاوند در رشته الكترونيك صنعتي به شماره 
دانشجويي 9027009003 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده خواهشمند 

است آن را به آدرس دانشگاه غيرانتفاعي اميد نهاوند ارسال نمايد.
و  43-646ن86  ايران  پاك  شماره  و  آبي  رنگ  به   1395 مدل  زامياد  وانت  کمپاني  سند 
Z24704529Z و شماره شاسي NAZPL140BF0434800 مفقود گرديده و  شماره موتور 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  نقره اي و شماره پاك  به رنگ  کارت، برگ سبز و سند کمپاني پژو پارس مدل 1383 
43-424ن56 و شماره موتور 12483122005 و شماره شاسي 83814597 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کارخانه، سند مالكيت )برگ سبز( موتورسيكلت ارشيا ليفان 125 مدل 1382 به رنگ قرمز و 
شماره انتظامي ايران 619-58837 و شماره موتور 1021134 و شماره شاسي )تنه( 8212340 

به مالكيت جواد سهرابي سده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
رنگ  به   1390 مدل   125 دلتا  موتورسيكلت  کارت  و  سبز(  )برگ  مالكيت  سند  کارخانه،  سند 
آبي و شماره انتظامي ايران 621-94958 و شماره موتور 152FMI*FD410524 و شماره 
شاسي )تنه( NC5***125P9012732 به مالكيت اميد جهانگيري مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( خودرو تيبا 2 مدل 1396 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 67-

653ب94 و شماره موتور M15/8389705 و شماره شاسي NAS821100H1080236 به 
مالكيت نيما کرمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

کارت دانشجويي اينجانب احسان نصرتي به ش  ملي 3640063058 و ش دانشجويي 950268293 
از دانشگاه پيام نور چابهار رشته حقوق مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

انتظامي  شماره  و   1385 مدل  متاليك  نقره اي  رنگ  به   405 پژو  سواري  خودرو  سبز  برگ 
58-464ب23 و شماره موتور 12485024709 و ش شاسي 14299331 به نام محمدرضا 

کسائيان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به رنگ سبز روغني مدل 1984 و شماره پاك 45- تويوتا 1600  وانت  کارت پاك خودرو 
861ج99 و ش موتور 0022114 و ش شاسي 0002266 به نام محمود شكيبي راد مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز )شناسنامه( و برگ کمپاني MVM315 سفيدرنگ به شماره انتظامي 861ب26- ايران 
 NATFBAMD2G1033942 و شماره شاسي MVM477FJAG044779 28 و شماره موتور

به نام مرتضي خزلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب پوريا سنجراني به شماره دانشجويي 9529283 رشته مهندسي کامپيوتر 

از دانشگاه سيستان و بلوچستان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت بازرگاني اينجانب مراد رشيدي متولد 1329/8/4 به شماره ملي 3701118213 
ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   3701118213 بازرگاني  شماره  به  عيد  فرزند 

مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي کاميون کشنده دانگ فنگ مدل 1393 به شماره 
انتظامي 341ع98- ايران 22 و شماره موتور ISLE3753087663559 و شماره شاسي 

2NADG3DV24EH614303 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت دانشجويي اينجانب زهرا جاني ايرندگان فرزند اشرف متولد 55/6/25 به شماره 
ملي 2297937830 و شماره دانشجويي 952269007 رشته کارشناسي مامايي از دانشگاه 

زابل مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي پژو پارس T5  مدل 1395 به شماره انتظامي 263هـ59- ايران 99 
مفقود   NAAN11FE3GH732882 شاسي  شماره  و   164B0101866 موتور  شماره  و 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت پيكان مدل 1390 به شماره انتظامي 415ج71- ايران 95 و شماره موتور 
11490087942 و شماره شاسي NAAA36AA1CG264229 به رنگ سفيد شيري به 

نام ابوالحسن اميري نيا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اينجانب مريم نيك پرور مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0512129 و شماره شاسي 
EK858028 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حبيب اميدبخش مالك سمند به شماره موتور 147H0045824 و شماره شاسي 
DF558358 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 124K0796195  موتور شماره  به  پارس  پژو  مالك  احمدآباد  سليماني  عليجان  اينجانب 
تقاضاي  اسناد فروش و سندمالكيت راهور  به علت فقدان   GH860569 و شماره شاسي
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب الناز رواز مالك رانا به شماره شاسي ET058652 و شماره انتظامي 323ي38- 
ايران 88 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مسعود سليماني درباغي مالك پژو 405 به شماره شاسي CR570163 و شماره 
انتظامي 144هـ96- ايران 88 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
و شماره   22568212088 موتور  به شماره   405 پژو  مالك  اينجانب خداوردي صحبتي 
رونوشت  تقاضاي  راهور  سندمالكيت  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   82013206 شاسي 
خودروي  مورد  در  ادعايي  کس  هر  چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثني 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدرضا اسامي مالك پژو 405 به شماره شاسي 14255317 و شماره انتظامي 
631ط96- ايران 11 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
خودروي  مورد  در  ادعايي  کس  هر  چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذکور  اسناد  المثني 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
 12485240795 موتور  شماره  به  سمند  مالك  پورگياکوهي  قربانعلي  بنيامين  اينجانب 
تقاضاي  راهور  سندمالكيت  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   12508032 شاسي  شماره  و 
رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد شاه قلعه مالك پژو 405 به شماره موتور 12487275933 و شماره شاسي 
9E399803 به علت فقدان اسناد فروش و سندمالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و  سفيد  رنگ  به   1389 مدل   206TU3 پژو  سواري  خودرو  شناسنامه 
ايران  پاك  شماره  و   14189044669 موتور  شماره  و   NAAP03ED1AJ147834

73-289س47 به نام مهدي رنجبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( و کارت موتورسيكلت بهرو 125 مدل 1392 به رنگ 
مشكي و شماره انتظامي ايران 626-47374 و شماره موتور 3173170 و شماره شاسي )تنه( 

9228441 به مالكيت علي تمكيني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك موقت تحصيلي اينجانب علي رضا معارفيان فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه 
2065 صادره از کرج و کد ملي 0322360714 در مقطع کارشناسي رشته مهندسي دريا 

دريانوردي مفقود گرديده و فاقد اعتبار است

نكته

خبر

تأملي بر بحران امنيتي در اروپا
بخش سياسي خارجي

پيوستگي بحران هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتي موضوعي نيست که بتوان 
آن را کتمان کرد. اساسا ساختار به هم پيوسته اروپاي واحد به گونه اي ترسيم 
شده است که وقوع يک بحران در آن، مي تواند مولد بحران يا بحران هاي 
ديگري باشد. بحران هايي که حتي مي تواند از بحران اوليه نيز عميق تر باشد. 
"بحران امنيت" يکي از بحران هايي است که اتحاديه اروپا طي سالهاي اخير 
با آن دست و پنجه نرم کرده است. اخيرا »توماس گرمينگر« رئيس سازمان 
امنيت و همکاري در اروپا در گفت وگو با روزنامه اوزنابروکر ، ضمن  وخيم 
 توصيف کردن اوضاع امنيتي در اروپا ، به نکته قابل تاملي اشاره کرده است :
" برخي مناقشات و بروز برخي حوادث در کشورهاي اروپايي سبب ايجاد نا 
امني هاي مقطعي شده است.در برخي رويدادها مانند اعتراضات مردمي در 
فرانسه شاهد برخي ناامني ها بوديم که فعاليت نيروهاي پليس و امنيت اين 
کشور را دوچندان کرده بود. از کشورهاي اروپايي مي خواهم تا با افزايش توان 
دفاعي و امنيتي خود زمينه برقراري و تحقق امنيت دائم در قاره سبز را فراهم 
آورند."يکي ديگر از مواردي که گرمينگر به آن اشاره کرده است،  نارضايتي نسبت 
به اوضاع داخلي اروپا در آستانه برگزاري انتخابات سال ۲۰۱۹ ميادي است. 
انتخابات پارلماني اروپا قرار است خرداد ماه سال آينده برگزار شود. انتخاباتي 
که براي احزاب سنتي و نوين اروپا و جريان هاي ملي گرا و راست افراطي از 
اهميت فوق العاده اي برخوردار است. در هر حال، اظهارات رئيس سازمان 
امنيت و همکاري اروپا نشان دهنده "تبلور بحران امنيت" در قاره سبز است. 
بر خاف آنچه گرمينگر بيان کرده است، اين بحرانها "مقطعي" نبوده و از آنها 
بايد به عنوان بحران هايي مزمن و دامنه دار ياد کرد. بحران هايي که در آينده 
اي نزديک مولد هزينه هاي زيادي براي همه اعضاي اتحاديه اروپا خواهد بود. 
در اين ميان سوال مهمي مطرح مي شود که مقامات اروپايي تمايلي نسبت 
به پاسخ دهي به آن ندارند: اينکه ريشه وقوع بحران هاي امنيتي در قاره سبز 
چيست؟وقعيت امر اين است که وقوع بحران هاي امنيتي در اروپا، معلول تعريف 
سياست هاي امنيتي مداخله جويانه و خطرناک اعضاي اين مجموعه است. به 
عبارت بهتر، وقوع بحرانهاي امنيتي در اروپا مصدري بيروني و خارجي ندارد و 
بالعکس، داراي خاستگاهي داخلي است. به عبارت بهتر،بحران امنيت موضوعي 
 است که اروپاي واحد امروز آن را به شدت لمس مي کند. سياست هاي 
امنيتي مشترک در اروپا نه تنها منجر به بهبود اوضاع امنيتي در مرزهاي 
شنگن و ديگر مرزهاي اروپايي نشده است، بلکه به نقطه آسيب اطاعاتي و 
امنيتي در اين مجموعه تبديل شده است.در اينجا ما با دو سطح "سختاري" 
و " تصميم سازي" مواجه هستيم! دو سطحي که در هر دوي آنها در اروپاي 
پذير و آسيب زاست.نمادها و مصديق تصميم سازي هاي   واحد آسيب 
 خطرناک امنيتي بازيگران اروپايي نيز در اين معادله کاما مشخص است. 
بي تفاوتي سرويس هاي امنيتي اروپا در قبال تقويت جريانهاي راست افراطي 
از يک سو و حمايت اين دستگاه ها از جريان هاي تکفيري در منطقه غرب 
آسيا  از سوي ديگر، و فراتر از آن  چراغ سبز نهادهاي امنيتي غرب براي حيات 
بيش از ۱۰ ساله اين جريان هاي افراطي در داخل خاک اروپا و در نهايت 
حمايت هاي تسليحاتي کان کشورهايي مانند انگليس، آلمان و فرانسه  از 
رزيم هاي ديکتاتوري عربي) و در راس آنها عربستان سعودي(  نتيجه اي جز 
 تقويت دو جريان تکفيري و راست افراطي در غرب نداشته است.برهم کنش 
اين دو جريان خطرناک، نتيجه اي به جز تقويت بحران هاي امنيتي در غرب 
ندارد.از سال ۲۰۱۱ ميادي تا کنون، همچنان شاهد حمايت بازيگران غربي 
از گروههاي تروريستي و تکفيري در غرب آسيا و به خصوص در دو کشور 
سوريه و عراق بوده ايم.تقسيم بندي تروريستها به دو دسته تروريسم خوب 
و بد نيز محصول همين نگاه و عملکرد خطرناک دستگاههاي امنيتي در 
غرب است. غرب با ساختار ناهمگوني مواجه است که خود در ايجاد آن نقش 
داشته است. در اين ميان ارائه تفاسير وارونه از موضوع نمي تواند منجر به 
تبرئه اتحاديه اروپا   نسبت به سياستهاي امنيتي خود شود.بخشي از تبعات 
اين رفتار خطرناک امنيتي مقامات اروپايي به طور طبيعي متوجه شهروندان 
قاره سبز مي شود. هم کنون ، "امنيت" به عنوان حداقلي  ترين نيازي که 
شهروندان اروپايي آن را در زندگي روزمره فردي و اجتماعي خود بايد حس 
کنند، اين روزها به حلقه مفقوده و معمايي تبديل شده است که کمتر کسي 

قدرت تجزيه و تحليل آن را دارد. 

ساقط شدن هشت موشک از ۱۰ موشک 
اسرائيلي در سوريه 

منابع سوري از ساقط شدن هشت موشک از ميان ۱۰ موشک اسرائيلي 
شليک شده به سمت سوريه واستفاده از موشک هاي جديد توسط ارتش 

سوريه براي نخستين بار خبر دادند.
به گزارش مشرق به نقل از النشره، يک منبع ميداني سوري اعام کرد 
که ارتش اين کشور براي نخستين بار از موشک هاي جديد در جريان 
گذشته  شب  طي  رژيم صهيونيستي  جنگنده هاي  هوايي  حمله  دفع 

استفاده کرده است.
همچنين يک منبع نظامي سوري اعام کرد که پدافند هوايي سوريه هشت 
 موشک از ميان ۱۰ موشک شليک شده از سوي جنگنده هاي رژيم صهيونيستي 
را ساقط کرده است.خبرگزاري رسمي دولت سوريه سه شنبه شب 
اعام کرد که پدافند هوايي سوريه اهدافي خصمانه را در غرب دمشق 

رهگيري کردند.
تلويزيون دولتي سوريه نيز گزارش داد که اين تجاوز هوايي از فراز خاک 
لبنان صورت گرفته و شماري از جنگنده هاي دشمن سرنگون شده است.
بنابر گزارشها، اين جنگنده ها پيش از حمله به اهدافي در »قطنا« در 
حومه جنوب غربي دمشق، به حريم هوايي لبنان وارد شده بودند. رژيم 
صهيونيستي در حمله شبانه به دمشق بيش از ۲۰ فروند موشک کروز 

شليک کرد که منجر به شهادت 4 سرباز سوري شد.

آمار جديد از راهپيمايي بازگشت غزه ؛ 
253 شهيد و 25 هزار زخمي

يک مرکز پژوهشي فلسطيني جديدترين آمار از تعداد شهدا و مجروحان 
راهپيماي هاي بازگشت نوار غزه را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، تعداد شهداي راهپيمايي هاي بازگشت در 
مرز نوار غزه با فلسطين اشغالي که بيش از هشت ماه از آن مي گذرد، 
به ۲۵۳ نفر رسيده و رژيم صهيونيستي هنوز پيکر ۱۱ نفر از آنها را 

تحويل خانواده هايشان نداده است.
بر اساس گزارش وبگاه »دنيا الوطن«، مرکز پژوهشي »عبداه الحوراني« 
وابسته به سازمان آزاديبخش فلسطين »ساف« در گزارشي اعام کرد 
 ، تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۲۲  تا  اين راهپيمايي ها در ۲۰۱۸/۰۳/۳۰  از آغاز 
۲۵۳ نفر به شهادت رسيده اند که شهر غزه با ۷۲ شهيد در رتبه اول و 
استان خانيونس با ۷۰ شهيد، استان ديرالبلح يا الوسطي با 4۱ شهيد، 
رتبه هاي  با ۳۳ شهيد در  استان رفح  و  با ۳۷ شهيد  الشمال  استان 

بعدي قرار دارند.
در ادامه اين گزارش آمده است در راهپيمايي هاي بازگشت ۲۵هزارو 4۷۷ 
نفر مجروح شده  اند که ۱۳هزارو ۷۵۰ نفر آنها براي درمان به بيمارستان هاي 

غزه منتقل و مابقي به صورت سرپايي معالجه شده اند.

تحقق ۱۰2 درصدي برنامه پرداخت تسهيات 
بانک مسکن

به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن هيبنا، جلسه مجمع عمومي فوق العاده بانک مسکن 
در سال ۹۶، هفته گذشته با حضور اعضاء از جمله معاونين وزراي اقتصاد،  راه و شهرسازي 
و همچنين نمايندگاني از بانک مرکزي و سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.مسعود ايزدي با 
بيان اينکه در اين مجمع، گزارش مربوط به عملکرد بانک مسکن در حوزه هاي مختلف طي 
سال ۹۶ قرائت شد و مورد بحث و بررسي قرار گرفت، به پايگاه خبري بانک مسکن اعام 
 کرد: سال گذشته بانک مسکن نه تنها در حوزه تسهيات )تسهيات مشمول سپرده گذاري( 
موفق شد هدف پيش بيني شده را به سرانجام برساند که دو درصد بيش از هدف، تسهيات 
در اين حوزه براي حمايت از خانه دار شدن اقشار جامعه هدف دولت پرداخت کرد.ايزدي 
در اين باره افزود: سال گذشته ۵44 هزار و ۲۳۲ فقره انواع تسهيات در بخش مسکن و 
ساختمان توسط بانک مسکن پرداخت شد که بيش از هدف تعيين شده براي بانک در 
سال ۹۶ بود. هدف سال ۹۶ براي پرداخت تسهيات مسکن در بانک مسکن تامين مالي 
معادل ۵۳۰ هزار واحد مسکوني بوده است.در بين انواع تسهيات پرداخت شده در بخش 
مسکن و ساختمان طي سال ۹۶، تعداد ۲4۶ هزار و ۶۳4 فقره تسهيات مربوط به بخش 
هاي تعهدي يا همان تسهيات با سپرده گذاري بوده که در جهت حمايت از اقشار ميان 
جعاله  و همچنين  مدني  مشارکت  اقساطي،  فروش  تسهيات  قالب  در  جامعه  درآمدي 
پرداخت شده است. اين گروه از تسهيات )تسهيات تعهدي( به لحاظ تعداد رشد 4۲ 
درصدي در پرداخت نسبت به سال ۹۵ را ثبت کرده است. همچنين ميزان ريالي اين گروه 
از تسهيات پرداخت شده در سال ۹۶ توسط بانک مسکن ۳۲ درصد افزايش نسبت به 

سال ۹۵ را تجربه کرده است.

 پيام تسليت مديرعامل بانک ملت 
در پي درگذشت آيت اه هاشمي شاهرودي

مدير عامل بانک ملت طي پيامي، درگذشت حضرت آيت اه هاشمي شاهرودي، رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام را تسليت گفت.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، متن 

پيام دکتر محمد بيگدلي به اين شرح است:
بسم اه الرحمن الرحيم

إذا مات العالم ثُلم في اإسام ثَلمه ا يسّدها شيء إلى يوم القيامه
درگذشت عالم نستوه، مجاهد في سبيل اه، فقيه دانشمند و رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، حضرت آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي، جانکاه بود.ايشان در دوره حضور خود 
در حوزه هاي علميه، قوه قضائيه، هيئت عالي حل اختاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، 
مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام همواره منشاء خير و برکت براي 
نظام مقدس جمهوري اسامي ايران بود.اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ بانک ملت، 
فقدان جانسوز آن دانشمند فرزانه را به مقام معظم رهبري، خانواده معزز و محترم هاشمي 
شاهرودي و همه مردم عزيز کشورمان تسليت عرض کرده و براي آن سيد فقيد، آرزوي 

علو درجات را دارم.

 پيام تسليت مديرعامل بانک دي 
در پي درگذشت آيت اه شاهرودي

محمدرضا قرباني، مديرعامل بانک دي با صدور پيامي درگذشت فقيد مجاهد ، آيت اه هاشمي 
شاهرودي ، رئيس پيشين قوه قضائيه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را به رهبر معظم 
انقاب، خانواده ايشان و مردم ايران تسليت گفت.متن اين پيام بدين شرح است:ارتحال اندوهبار 
عالم رباني و مرجع عالي مقام ، حضرت آيت اه العظمي حاج سيد محمود هاشمي شاهرودي  
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبري، موجب تأثر و تأسف 
عميق گرديد.آيت اه سيد محمود هاشمي شاهرودي ، استاد برجسته حوزه هاي علميه، عمر 
پربرکت خود را وقف تحقيق ،تدريس و ترويج انديشه هاي ناب اسامي نمود و  هرگز از مبارزه با 
 استبداد و استکبار غافل نبود تا آن جا که در اين مسير الهي، زندان، مشقت ها و شکنجه هايش

را به جان خريد.آن عالم بزرگ در تمام دوران انقاب و برهه هاي حساس کشور يکي از ياران و 
ارادتمندان واقعي و مخلص انقاب و رهبر معظم بود و همچون ياري فداکار در کوران حوادث، 
پيرو صديق وايت و آرمان هاي انقاب بود و بدون ترديد نقش بي بديل اين مجاهد نستوه 
در سنگرهاي خدمت از جمله شوراي نگهبان، رياست قوه قضائيه، مجلس خبرگان و مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ماندگار خواهد بود.فقدان اين فقيه مجاهد و عالم واا مقام که از 

پشتوانه هاي نظام مقدس اسامي بود ضايعه اي سنگين براي جهان اسام است.



حانيه مسجودي
ادامه از صفحه اول

افتاد،  اتفاق  امر  واقعيت  در  آن چه  اما، 
اختصاص بودجه بسيار زيادي براي اين 
که  طوري  بود،  جديدالتاسيس  سازمان 
برخي از کارشناسان از آن با عنوان چاه 
ويل اقتصاد ايران ياد مي کردند که هرچه 
 به آن ريخته شود، باز هم پر نمي شود. 
به بهانه ايجاد پوشش بيمه اي براي همه 
ايرانيان، حتي منابعي از صندوق توسعه 
ملي به سازمان بيمه سامت تزريق شد، 
اما اهداف از پيش تعيين شده يعني ايجاد 
رفاه نسبي در حوزه هزينه هاي بهداشتي و 

درماني براي عموم، عما محقق نشد.
اندازي بيمه  تصميم دولت براي راه 

سامت
ماجرا اين است که دولت يازدهم تصميم 
گرفت بيمه سامت براي خدمات رساني 
رايگان به افرادي باشد که تحت پوشش 
هيچ بيمه اي قرار نداشتند، اما مشکات 

اين طرح از کجا آغاز شد؟ 
جداي از اين که بيمه سامت مانند بيمه 
تامين اجتماعي نتوانست در پرداخت حق 
ويزيت و دارو و غيره موفق باشد، حدودا 
نيمه دوم سال ۹۶ بود که بيمه سامت 
همان خدمات اندکش را هم کاهش داد و 

دردسرها از همين نقطه آغاز شد.
به  را  ايحه اي  اسامي،  مجلس شوراي 
تصويب رساند که بر اساس آن در راستاي 
محدوديت هاي بيمه سامت همگاني، ارائه 
خدمات بيمه سامت تنها در بيمارستان هاي 
دولتي صورت پذيرد و دقيقا از فرداي همان 
روز، بسياري از افراد تحت پوشش، دچار 
مشکل شدند. طبق اين مصوبه، دارندگان 
 بيمه سامت تنها در بخش دولتي مي توانند 

از خدمات بستري و سرپايي )به جز دارو( 
رايگان پذيرش  شوند و در مراکز خصوصي 

بايد هزينه بپردازند.
اما بافاصله پس از محدود شدن خدمات بيمه 
سامت، برخي اعضاي کميسيون بهداشت 
مجلس اعام کردند که نمايندگان چنين 
مصوبه اي نداشته اند و در جريان آن نبوده اند 
و معتقدند چنين تصميمي درست نيست 
و ظلم به مردم است. به همين منظور با 
حيدرعلي عابدي عضو کميسيون بهداشت 
 و درمان مجلس شوراي اسامي گفت و گو 
کرديم. عابدي در زمينه بيمه سامت به 
خبرنگار رسالت مي گويد: کميسيون هيچوقت 
منظورش اين نيست که تعدادي از بيماران 
از خدمات محروم شوند و هرگز چنين 
تصميمي گرفته نشده است.وي با بيان اين 
که سازمان بيمه سامت اگر کسري بودجه 
 دارد به دليل مديريت غلط هزينه هاست، 
افزود: به اين روش، مديريت هزينه نمي گويند 

اگر مي خواهند مديريت هزينه کنند راه 
هاي مختلفي وجود دارد، کاري که بايد 
انجام دهند، عمل به برنامه ششم وزارت 

بهداشت و درمان است.
عابدي تاکيد کرد: مسئوان بيمه سامت 
اگر طبق آن برنامه عمل کنند، خود به 
خود مديريت هزينه اتفاق مي افتد. اين 
که به صورت پراکنده براي جبران کسري 
بودجه برخي خدمات را کاهش دهند به 

هيچ وجه کار درستي نيست.
اين  بيان  با  بهداشت  کميسيون  عضو 
را  بيماري  هيچ  نبايد  سازمان  اين  که 
از خدمات محروم  يا خدمات درماني را 
محدود کند، ابراز کرد: بايد تمام بيماران 
 را تحت تمام خدمات، پوشش بيمه اي 
کنند اما براي مديريت هزينه بايد از طريق 
راهنماهاي  از  استفاده  و  ارجاع  سيستم 
باليني، هزينه ها را به عهده گيرند، طوري 

که به هيچ کس فشار نيايد.

وي در پايان با تاکيد بر اين که مشکات 
بيمه ها همواره در کميسيون مطرح شده و 
حتي از صندوق توسعه ملي به بيمه سامت 
کمک شده است، ادامه داد: کميسيون بهداشت 
و درمان مجلس هم درمورد رسيدگي به 
مسائلشان و هم تامين منابع مالي آن ها 
حساس است، اما تا مديريت هزينه ها نباشد 
تمام اين منابع مالي که براي اختصاصش، 
 ما حتي سازمان مديريت و برنامه ريزي 
را تحت فشار قرار داديم و حتي موضوع 
را به سطح سران کشانديم و از صندوق 
توسعه ملي به بيمه سامت کمک شد باز 
هم بي اثر خواهد بود و همين مشکات 

ادامه پيدا مي کند.
مشکل بيمه سامت، بودجه کم نيست. 
اتفاقا بودجه زيادي هم براي اين سازمان 
در نظر گرفته شده است. ايراد اصلي اين 
سازمان و ساز و کار بيمه اي آن، نبود 

مديريت است.

»

دادستان تهران:
 واگذاري حمل ونقل 

 به بخش  خصوصي 
رافع مسئوليت مسئوان 

دولتي نيست
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دادستان تهران بابيان اينکه تحقيقات ازمسئوان دانشگاه علوم تحقيقات آغاز شد، گفت: 
واگذاري حمل و نقل و اقدامات خدماتي به بخش هاي خصوصي رافع مسئوليت مسئوان 
دولتي نيست. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عباس جعفري دولت آبادي در رابطه با 
آخرين وضعيت پرونده حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه علوم تحقيقات اظهارکرد: تحقيقات 
ازمسئوان دانشگاه علوم تحقيقات آغاز شده وادامه دارد. وي افزود: از ۲متهم که شب اول 
حادثه بازداشت شدند نيز تحقيقات مفصلي صورت گرفته است.دادستان تهران با تاکيد 
برضرورت توجه به هزينه پيشگيرانه براي سامت شهروندان، تصريح کرد: امروزحوادثي رخ 
مي دهد که با هزينه اندکي مي توان ازآن پيشگيري کرد، لذا واگذاري حمل ونقل واقدامات 
جانبي وخدماتي به بخش هاي خصوصي رافع مسئوليت مسئوان دولتي نخواهد بود.جعفري 
دولت آبادي در ارتباط زنده با اخبار14 شبکه يک سيما، افزود: موضوع سکته راننده اتوبوس 

واژگون شده دردانشگاه آزاد اسامي، درتحقيقات پزشکي ما رد شده است.وي گفت: تحقيقات 
اجمالي نشان مي دهد اتوبوس ازايمني ازم برخوردارنبوده است اما چون راننده فوت کرده 
است بايد روي نظرکارشناسان ومصدومان متمرکزشويم. جعفري دولت آبادي با بيان اينکه 
نظارت ها خوب نبوده است، گفت: بر اساس آنچه بازپرس براي ما گزارش داد در اين بخش 
نقصاني وجود دارد واميدواريم ظرف هفته آينده کارشناس نظرخود را اعام کند.دادستان 
تهران گفت: پيش ازاين گفتم واگذاري و واسپاري خدمات به بخش خصوصي رافع مسئوليت 
بخش دولتي يا مسئوان دولتي نخواهد شد بنابراين براي اعام کارشناسي نيازداريم اتوبوس 
به جاي ديگري منتقل شود.وي با بيان اينکه از رئيس دانشگاه نيز تحقيقاتي انجام شده، 
گفت:  ۲5 نفرمصدوم دربيمارستان بودند که تا ظهرديروز ۶ نفرمرخص شدند و10 نفرنيزفوت 

شده اند که اجساد فوت شدگان تحويل خانواده هايشان شده است.

خبر
186 تشکل دانشجويي پرستاري:

بودجه۹۸ پرستاري،سامت مردم را 
به خطرمي اندازد

اعتباربه  اختصاص  عدم  به  دراعتراض  پرستاري  دانشجويي  تشکل هاي 
ايحه بودجه سال ۹۸ جهت جذب پرستاران، اعام کردند: دولتمردان 
سياست هاي انقباضي خود را به مقوله پرستاري ارتباط ندهند چراکه اين 
موضوع سامت مردم وحيات بيماران را با خطرجدي مواجه مي کند.به 
گزارش فارس، دربيانيه پاياني شرکت کنندگان درتجمع1۸۶ تشکل  دانشجويي 
پرستاري دراعتراض به عدم اختصاص اعتباربه ايحه بودجه سال1۳۹۸ 
جهت جذب پرستاران آمده است؛ حداقل خواسته ما دانشجويان وتمامي 
گروه هاي پرستاري ازنمايندگان مجلس، دولت و... رعايت استانداردهاي 
پرستاري يعني50۲ نفربه ازاي هرتخت بيمارستاني وتصويب اعتبار براي 
جذب ساانه 15 هزارنفرازپرستاران و رده هاي وابسته است.دولتمردان به 
 ويژه سازمان برنامه وبودجه بايد درخصوص اختصاص بودجه جذب15 هزار
نفري اهتمام ازم را داشته وسياست هاي انقباضي خود را به اين مقوله مهم 
تعميم ندهند. چون مستقيما سامت مردم وحيات بيماران با خطرجدي 

مواجه مي شود.  

استاندار تهران:
توجه نکردن به جوانان موجب 

بروزآسيب هاي اجتماعي مي  شود
استاندارتهران با بيان اينکه عدم توجه به جوانان موجب بروزآسيب هاي 
اجتماعي مي  شود، گفت: توجه نکردن به جوانان، خود را در زمينه اعتياد  
بيکاري، افزايش فقروبيمار هاي روحي و رواني بروزمي دهد که اين امرمهم 
نيازبه مداخله دارد. به گزارش فارس، انوشيروان محسني بندپي دردومين 
نشست مجمع مشورتي گفت: حال بايد توجه کنيم که به پيچ جمعيت 
 سالمندي رسيده ايم. جوانان دريک بازه سني قراردارند که فعال، سالم

 داراي انگيزه هستند وازهمه مهمتراقدام شفاف جوانان است زيرا سن که 
باا مي رود فرد محافظه کارمي شود وشايد برخي اقدامات سابق را نتواند انجام 
دهد. استاندارتهران بيان کرد: اين سال ها هرچند ما به سامت جسمي افراد 
رسيدگي کرديم ولي به سامت اجتماعي آحاد جامعه توجهي نشد.وي بيان 
کرد: جوانان ما بايد در زمينه هاي اجتماعي تکامل يابند وهمينطور که ما 
در ورزش هاي فردي موفق هستيم ولي نتوانستيم براي ورزش هاي گروهي 
مثمرباشيم نشان مي دهد مسائل اجتماعي مان نياز به تمرين بيشتر دارد. 
استاندارتهران بيان کرد: سرمايه اجتماعي ما يک شبه ازبين نرفت لذا طي 
سال هايي که مسئوان قول دادند ولي عمل نکردند، دچاراخال وشکاف 

شد که اين امرنيازبه پيشگيري واقدامات آموزشي دارد. 

ستاد مبارزه با مواد مخدراعام کرد:
 کشف بيش از ۱۶ ُتن مواد مخدر

و روانگردان دريك هفته 
با مواد مخدرازکشف  با عرضه واموربين الملل ستاد مبارزه  معاون مقابله 
بيش از1۶ تُن انواع مواد مخدرو روانگردان درهفته اخيردرکشورخبرداد.
هفته اين  کشفيات  مجموع  گفت:  هادي نژاد  اسداه  فارس،  گزارش   به 

1۶ هزارو۸۶۳کيلوگرم است که نسبت به هفته گذشته که 1۶ هزارو ۲۸۳کيلوگرم 
بوده 4 درصد افزايش را نشان مي دهد.وي بيان داشت: بيشترين حجم مواد 
مکشوفه مربوط به ترياک به ميزان 1۳ هزارو ۶5۲کيلوگرم بوده است که ۸1 
درصد مجموع کشفيات را شامل مي شود.وي بيان داشت: همچنين ازاين 
ميزان، 1۲۳۹ کيلوگرم حشيش، 114۹ کيلوگرم هروئين، 4۷۶ کيلوگرم 
مرفين،   1۳۹ کيلوگرم شيشه، 1۲۸ ليتر مواد پيش ساز، ۲۳ هزارو۷۷۳ عدد 

قرص روانگردان و ۲04 کيلوگرم ساير مواد کشف وضبط شده است. 

خبر
هشدار دادستان مالياتي:

اجاره حساب بانکی، جرم است
دادستان انتظامي مالياتي به دارندگان حساب هاي بانکي هشدارداد که مسئوليت 
ناشي ازهرگونه اجاره حساب ها به افراد سودجو، برعهده صاحب حساب است.

به گزارش مهر، عباس بهزاد درباره معضل حساب هاي اجاره اي واستفاده افراد 
سودجوازافراد بعضا کم سواد دراين زمينه گفت: برخي ازفعاان اقتصاد زيرزميني 
براي فرارازماليات سعي درگشايش حساب اجاره اي مي کنند. به  اين  ترتيب که 
حسابي به نام شخص ديگري گشوده مي شود وفعال اقتصادي ازآن فرد وکالت 
مي گيرد که هرگردش مالي درآن حساب رخ دهد، مربوط به اوست و براي اين اقدام 
هم، هرماه به عنوان  مثال500 تا يک  ميليون تومان حق ااجاره به صاحب حساب 
مي دهد.وي افزود: غالبا دراين موارد فرد متخلف ازهمان ابتدا دسته چک يا کارت 
اعتباري را به صاحب اصلي حساب نمي دهد تا اطاعي ازپروسه فعاليت اونداشته 
باشد. موجودي حساب، پيامک و... همه به نام فرد متخلف مي رود نه فردي که 
مالک آن است. بنابراين اواطاعي ازآن چه درحال رخ  دادن است، نخواهد داشت.
دادستان انتظامي مالياتي تصريح کرد: عاوه برآن فرد متخلف ازصاحب حساب 
درمحضراقراريه مي گيرد که محتويات حساب مربوط به اوست وصاحب حساب، 
 هرچند حساب به نام اوست، اختياري درقبال آن ندارد. دربازارنيزاين گونه فعاليت ها 
ديده مي شود به طوري که بعضا به نام باربران بازار، حساب هايي مي گشايند 
وازطريق آن به فعاليت هاي خود مي پردازند.بهزاد درباره اينکه آيا اجاره کردن 
حسابهاي بانکي براي فرارازپرداخت ماليات جرم محسوب مي شود؟ اظهارداشت: 
بله جرم است. دارندگان اين گونه حساب ها چه ازطريق وکالت رسمي وچه ازطريق 
واگذاري کارت هاي حساب بانکي خود به افراد غير، مجرم محسوب مي شوند واين 

امرازمصاديق بارز بند ۲ ماده ۲۷4 قانون ماليات هاي مستقيم است.

سرپرست معاونت مالي و اقتصاد شهري شهرداري تهران:
۱۵ درصد تهراني ها در بافت فرسوده 

ساکن هستند
سرپرست معاونت مالي واقتصاد شهري شهرداري تهران با بيان اينکه15 درصد 
مردم شهرتهران دربافت فرسوده ساکن هستند گفت: تاش خود را براي بهبود 
شرايط شهروندان دربافت هاي فرسوده به کارخواهيم بست.به گزارش مهر، نگين 
تاجي گفت: هم اکنون 15 درصد ازشهروندان در بافت فرسوده سکونت دارند واين 
آمار بسيارناراحت کننده  است، لذا بايد تمام تاش خود را براي بهبود شرايط 
شهروندان دربافت هاي فرسوده به کار گيريم وبايد ازظرفيت سازمان نوسازي 
درجهت بازسازي بافت هاي فرسوده استفاده کنيم.وي با اشاره به ظرفيت هاي 
سازمان نوسازي ادامه داد: تسويه ديون وتهاترمطالبات  بين شهرداري ودولت 
موضوع مشترک معاونت مالي واقتصاد شهري وسازمان نوسازي است که در 
اولويت اقدامات ما قراردارد.تاجي با تاکيد براينکه بافت هاي فرسوده نمادي 
ازمحروميت ونابرابري هست؛ توسعه محله، الگوسازي مسکن وتأمين خدمات 

را از اصلي ترين برنامه هاي نوسازي بافت هاي فرسوده برشمرد.

شركت مهندسين مشاور صنعتي نوها )سهامي خاص(
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

از همه دارندگان سهام شرکت مهندسين مشارو صنعتي نوها )سهامي خاص( به 
شماره ثبت 42943 مورخ 1360/09/11 دعوت مي نمايد تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 1397/10/20 در محل شرکت 

تشکيل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس در مورد ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالي 1396 و تصويب آن

- انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل براي سال مالي 1397
تاريخ انتشار: 97/10/6

خ ش: 97/10/6

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
- نوبت دوم

تحقيقات کشاورزي  تعاوني مصرف  محترم شرکت  اعضاي  اطاع  به  بدينوسيله 
صفي آباد دزفول مي رساند جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم در روز شنبه 
نمازخانه مرکز تحقيقات کشاورزي  مورخ 1397/10/22 راس ساعت 10 در محل 
صفي آباد دزفول تشکيل مي گردد. از کليه اعضاي محترم تعاوني تقاضا مي شود در 

روز و ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند.
تذکرات:

1- با توجه به ماده 26 اساسنامه اعضايي که نمي توانند در جلسه مجمع عمومي 
حضور يابند مي توانند به همراه نماينده تام ااختيار خود از تاريخ 1397/10/07 لغايت 
1397/10/20 به دفتر شرکت جهت اعطاي نمايندگي مراجعه نمايند. )تعداد آراي 

وکالتي هر عضو حداکثر دو راي و هر شخص غيرعضو تنها يك راي خواهد بود(.
3- با توجه به ماده 27 اساسنامه تصميماتي که در مجمع با رعايت مقررات اتخاذ مي گردد 

براي اعضاء اعم از حاضر و غايب و موافق و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- طرح و تصويب اساسنامه جديد تعاوني منطبق با آخرين اصاحيه قانون بخش تعاون
 6 ماده  )اصاح  شرکت  مرکزي  دفتر  آدرس  تغيير  درخصوص  تصميم گيري   -2

اساسنامه(
تاريخ انتشار: 97/10/6

خ ش: 97/10/6

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل 
 مجمع عمومي فوق العاده شركت 
صانع روي زنجان )سهامي خاص(

آگهي دعوت سهامداران شركت صانع 
 روي زنجان سهامي خاص 

ثبت شده به شماره 5967 و شناسه ملي 
10460092077 جهت تشكيل مجمع 

عمومي فوق العاده
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
فوق العاده که در ساعت 12 مورخ 97/10/16 در محل کارخانه به آدرس کيلومتر 6 
جاده بيجار، شهرك صنعتي روي، خيابان بهره وري 8 با کد پستي 4535153434 

تشکيل مي گرد دحضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- تغيير سال مالي
2- افزايش سرمايه

3- ساير مواردي که در صاحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد
تاريخ انتشار: 97/10/6

هيات مديره شركت صانع روي زنجانخ ش: 97/10/6

هيات مديره

هيات مديره شركت تعاوني مصرف تحقيقات 
كشاورزي صفي آباد دزفول

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل 
مجمع عمومي عادي ساليانه شركت 

صانع روي زنجان )سهامي خاص(
آگهي دعوت سهامداران شركت صانع 

 روي زنجان سهامي خاص 
ثبت شده به شماره 5967 و شناسه ملي 

10460092077 جهت تشكيل مجمع 
عمومي عادي

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي ساليانه که در ساعت 10 مورخ 97/10/16 در محل کارخانه به آدرس کيلومتر 
6 جاده بيجار، شهرك صنعتي روي، خيابان بهره وري 8 با کد پستي 4535153434 

تشکيل مي گرد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1-  قرائت گزارش هيات مديره به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام
2- قرائت گزارش بازرس و حسابرس قانوني شرکت و بررسي و تصويب صورتهاي 

مالي منتهي به 97/06/31
3- انتخاب بازرس و حسابرس قانوني براي سال مالي منتهي به 98/06/31

4- انتخاب روزنامه کثيراانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
5- ساير مواردي که در صاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد

تاريخ انتشار: 97/10/6
خ ش: 97/10/6

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده )نوبت اول( شركت 
تعاوني مسكن كاركنان جهاد سازندگي 

مراغه
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاوني مسکن 
کارکنان جهاد سازندگي مراغه به شماره ثبت 256 و شناسه ملي 10860355590 
در ساعت 16:30 روز پنجشنبه مورخه 1397/10/27 در نشاني استان آذربايجان 
شرقي - شهرستان مراغه - ميدان مادر - خيابان 55 متري گلشهر - آپارتمان هاي 
مسکن جهاد سازندگي به کد پستي 5514654794 برگزار مي شود. از کليه اعضاي 

شرکت دعوت مي شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- گزارش کتبي هيات مديره و بازرس
- انتخابات اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره و همچنين بازرس براي مدت 

قانوني
- تعيين خط مشي آتي شرکت تعاوني

- تعيين روزنامه اصلي و علي البدل جهت درج آگهي هاي شرکت تعاوني
تذکر:

1- کليه عاقمندان به کانديداتوري در سمت هيات مديره و يا بازرسي  در تعاوني 
مي توانند حداکثر تا يك هفته از تاريخ نشر آگهي با مراجعه به دفتر شرکت تعاوني 
و تکميل فرمهاي مربوطه و ارائه مدارك ازم ثبت نام نمايند مدارك ازم شامل 
)کپي شناسنامه، کپي کارت ملي، کپي پايان خدمت، کپي مدرك تحصيلي، اصل 

برگ عدم سوءپيشينه(
2- اعضايي که نمي توانند شخصا در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند يك 
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکيل و موکل در دفتر شرکت تعاوني و تکميل 

فرم مربوطه وکيل خود را جهت حضور در مجمع عمومي تعيين نمايند.
توجه: داشتن کپي کارت ملي جهت حضور در مجمع الزامي است.

تاريخ انتشار: 97/10/6
هيات مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان خ ش: 97/10/6

جهاد سازندگي مراغه

هيات مديره شركت صانع روي زنجان

 آگهي دعوت از بستانكاران 
شركت تعاوني آبزي پروري غذاي سبز 

ماهنشان
پيرو آگهي انحال مندرج در روزنامه رسمي شماره 21432 مورخ 97/7/21 و در 
اجراي ماده 225 قانون تجارت بدينوسيله از کليه بستانکاران حقيقي و حقوقي 
شرکت دعوت مي شود با در دست داشتن مدارك مشخصه ظرف مدت 6 ماه از 
تاريخ انتشار آگهي به تهران شهرك وليعصر ه پااش ك چمران پاك 41 مراجعه 
نماييد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و کثيراانتشار 
ادعايي  هيچگونه  مقرر  مهلت  از سپري شدن  پس  است  بديهي  مي گردد.  درج 

پذيرفته نخواهد شد.
مدير تسويه مرتضي تقي پور 0080409466

رئيس هيات تسويه حسين تقي پور 0071596208
نايب رئيس هيات تسويه رقيه تقي پور 0077238461

منشي هيات تسويه فاطمه تقي پور 0019521162
تاريخ انتشار: 97/10/6

خ ش: 97/10/6

آگهي دعوت به مجمع عمومي 
فوق العاده )نوبت دوم( شركت تعاوني 
مسكن كاركنان جهاد سازندگي مراغه

جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت دوم( شرکت تعاوني مسکن کارکنان جهاد 
سازندگي مراغه به شماره ثبت 256 و شناسه ملي 10860355590 در ساعت 15:30 
روز پنجشنبه مورخه 1397/10/27 در نشاني استان آذربايجان شرقي - شهرستان 
مراغه - ميدان مادر - خيابان 55 متري گلشهر - آپارتمان هاي مسکن جهاد سازندگي 
به کد پستي 5514654794 برگزار مي شود. از کليه اعضاي شرکت دعوت مي شود 

در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

- تصميم گيري درخصوص تمديد مدت فعاليت شرکت تعاوني
- لغو اساسنامه قبلي و تصويب اساسنامه جديد

تذکر:
1- اعضايي که نمي توانند شخصا در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند يك 
هفته مانده به روز مجمع با حضور توام وکيل و موکل در دفتر شرکت تعاوني و تکميل 

فرم مربوطه وکيل خود را جهت حضور در مجمع عمومي تعيين نمايند.
توجه: داشتن کپي کارت ملي جهت حضور در مجمع الزامي است.

تاريخ انتشار: 97/10/6
خ ش: 97/10/6

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت گچ ماشيني شرق سهامي خاص

جلسه مجمع عمومي فوق العاده شرکت گچ ماشيني شرق سهامي خاص به شماره 
ثبت 3432 و شناسه ملي 10380193308 در ساعت 10 صبح مورخه 1397/10/27 
در محل دفتر شرکت واقع در خيابان سناباد ساختمان اگنش طبقه سوم واحد 

هفت تشکيل مي گردد.
از سهامداران شرکت دعوت مي شود در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.

دستورجلسه:
1- انتخاب هيات مديره

2- تعيين روزنامه رسمي شرکت
سهام  صاحبان  فوق العاده  عمومي  مجمع  صاحيت  در  که  مواردي  ساير   -3

مي باشد
تاريخ انتشار: 97/10/6

خ ش: 97/10/6

هيات تسويه شركت آبزي پروري غذاي سبز 
ماهنشان

هيات مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان 
جهاد سازندگي مراغه

رئيس هيات مديره

 آگهي دعوت از بستانكاران 
 نوبت اول

شرکت تعاوني مسکن مهر شماره پنج شهر قدس )در حال تصفيه( به شماره ثبت 
178 و شناسه ملي 10100033775 پيرو آگهي انحال شماره 139530401104000626 
مورخه 95/12/10 منتشر شده در روزنامه رسمي شماره 20975 مورخه 95/12/19 
و در اجراء ماده 225 و 215 ايحه اصاحي قانون تجارت، از کليه بستانکاران که از 
شرکت مذکور مطالبات يا ادعايي دارند دعوت مي شود که حداکثر ظرف مدت قانوني 
از تاريخ انتشار اولين آگهي با در دست داشتن مدارك معتبر به نشاني شهر قدس 
بلوار امام خميني نبش بلوار شهيد قرباني ساختمان والفجر طبقه دوم واحد 18 با 
شماره تماس 02146849893 و کد پستي 3751163657 مراجعه نمايند. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت فوق هيچ گونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/6

تاريخ انتشار نوبت سوم: 97/12/6
خ ش: 97/10/6

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

شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ابهر
به دليل عدم تشکيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت اول( مورخ 
1397/09/29 بنا به تصميم هيات مديره مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده )نوبت 
دوم( شرکت تعاوني مسکن فرهنگيان ابهر در تاريخ 1397/10/25 روز سه شنبه 
راس ساعت 16 در محل سالن شهيد باهنر آموزش و پرورش واقع در بلوار طالقاني 

جنوبي - کوچه کتابخانه عامه طباطبايي تشکيل مي گردد.
لذا بدينوسيله از کليه اعضاي شرکت دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين 
شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور به 
هم رسانند و يا وکاي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشکيل مجامع از 

بين اعضاء يا خارج از اعضاي شرکت معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- گزارش عمليات ساانه توسط هيات مديره و بازرسان
2- تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي سال 1396

3- اتخاذ تصميم درخصوص پاداش و حق الزحمه هيات مديره و بازرسان
4- تعيين اعضاي بازرسان اصلي و علي البدل

تاريخ انتشار: 97/10/6
خ ش: 97/10/6

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت حمل و نقل 
عارف ترابر زاگرس )سهامي خاص( 

به شماره ثبت 210 و شناسه ملي 
10100037901

بدينوسيله از کليه صاحبان سهام شرکت دعوت مي شود که در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده که در روز دوشنبه تاريخ 97/10/17 ساعت 10 صبح در محل 
قانوني شرکت واقع در رباط کريم، پايانه اکبرآباد، غرفه 2-10 جنب غرفه 32 تشکيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- تصويب صورت مالي دوره 96/01/01الي 96/12/29
2- انتخاب هيات مديره و بازرسان

تاريخ انتشار: 97/10/6
خ ش: 97/10/6

 مدير تصفيه شركت تعاوني 
مسكن مهر شماره 5 شهر قدس

هيات مديره شركت

كاظم حسين پور - مديرعامل

رسالت از کاهش خدمات بيمه سامت گزارش مي دهد؛

كمبود هميشگي بودجه بيمه سامت
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 گل محمدي: 
 متاسفانه 
 به فکرفوتبال 
مشهد نيستند
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وآرامش  ثبات  که  اين  بيان  با  ملي  تيم  سرمربي 
بسيار خوبي بر کشتي حاکم شده است گفت: زمان 
کمي تا مسابقات مهم، به خصوص المپيک داريم. 
محمدي اظهار کرد: اولين اردوي تيم ملي با حضور 
تمامي نفرات دعوت شده برگزار شد وخوشبختانه با 
زحماتي که مجموعه فدراسيون کشيده اند شرايط 
بسيار خوبي حاکم شده است. زمان بسيار کمي 
براي حضوردررقابت هاي جهاني و مخصوصا المپيک 
دراختيار داريم و بايد بهترين بهره را از زمان کمي که 
دراختيار داريم ببريم.وي گفت: تا زماني که افتخار 
سرمربيگري را داشته باشم با قدرت به کارم ادامه 
مي دهم. من خود را مديون به کشتي مي دانم و 
 گذشته هم نشان دهنده اين است که اهل کم فروشي 
و ورود به مسائل حاشيه اي نيستم. حضور بزرگان 
و باتجربه ها در کنار جوانان دراردو اخير نويد بخش 
روزهاي خوبي براي کشتي است واميدوارم اين آرامش 

درکشتي حفظ شود.وي درباره حضور نفراتي مثل 
يزداني و تقوي در اردو گفت: حضوراين نفرات بسيار 
خوب بود. آن ها با کادرفني کاما هماهنگ هستند. 
اخاق من وشيوه کارم را مي دانند ودرچارچوب تيم 
ملي قرارمي گيرند. حضوراين نفرات شاخص به نفرات 
جوان انگيزه زيادي داده است. تعدادي ازکشتي گيراني 
که اان دراردوهستند، از تيم هاي نوجوانان و جوانان 

آمده اند. اين يک اتفاق خوب است. 

 محمدي:
 اميدوارم آرامش حاکم برکشتي حفظ شود

بازيکن پيشين تيم ملي ايران با بيان اينکه شاگردان 
کي روش شانس زيادي براي قهرماني دارند، گفت: 
حداقل انتظاري که از تيم ملي مي رود حضوراين 
آسياست.عبدالعلي  ملت هاي  جام  فينال  در  تيم 
چنگيز در ارزيابي اش از وضعيت تيم ملي فوتبال 
ايران  بازيکناني که تيم ملي  اين  با  اظهار داشت: 
دراختيار دارد و با يک مربي با دانش و کاربلد مثل 
کي روش که هشت سالي مي شود  سرمربي تيم 

ملي کشورمان است، کمترين انتظاري که از اين 
کرد:  اضافه  است.وي  رود حضوردرفينال  مي  تيم 
تيم هاي خوبي مثل ژاپن، کره، استراليا و عربستان 
هم دراين مسابقات حضور دارند که آنها هم براي 
قهرماني به اين تورنمنت آمده اند. شايد تدارکات تيم 
ملي ايران به اندازه اين تيم ها قوي نباشد، اما آنچه 
که ما نسبت به اين تيم ها بيشترداريم، ساحي به 
اسم غيرت است.چنگيزافزود: ايراني ها هميشه ثابت 
کرده اند که درخيلي از بزنگاه ها مي توانند با استفاده 
ازساح غيرت کارهاي سختي بکنند و ما اميدواريم 
شاهد اين موضوع درجام ملتها هم باشيم. پيشکسوت 
تيم استقال درخصوص حضور آبي پوشان درليگ 
قهرمانان آسيا بيان داشت: گرچه العين در فينال 
جام باشگاه هاي جهان هم حضوريافت، اما به نظر 
من استقال بهترازالعين است و مي تواند براين تيم 

درمرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا غلبه کند. 

چنگيز:
شاگردان کي روش شانس زيادي دارند

 سرمربي تيم فوتبال پديده گفت: ديگرازاين باتکليفي خسته  شده ايم وعزمي براي شروع 
آنقدر وعده و وعيد شنيده ايم که ديگرخسته  ندارد.گل محمدي گفت:  تمرينات وجود 
شده ايم. انگارکسي به فکر مردم شهرمشهد وعاقه مندان به فوتبالش نيست.وي يادآور شد: 
اين شهر سال ها در ليگ برتر تيم نداشته است وبعد ازآن پديده و سياه جامگان بودند که 
دوباره نام اين شهر را در ورزش مطرح کردند، اما متأسفانه ازتيم ديگرمشهد که حمايتي 
نشد و در نهايت منحل شد، اما حاا فکر مي کنم براي پديده هم مي خواهند همين اتفاق 
رقم بخورد. درحال حاضرما دربااي جدول هستيم وهفته ها در صدر بوده ايم، اما کارهايي 
مي کنند که همه را ازآمدن به مشهد پشيمان مي کنند. گل محمدي افزود: درهفته هاي 
قبل از پايان نيم فصل ، تيم هاي مختلف پيشنهادهاي زيادي را به من ارائه مي کردند، اما 
به احترام مردم مشهد وشورنشاط هواداران مان به هيچ کدام ازآنها جواب ندادم .وي افزود: 

آخربايد چقدرصبرکنيم. شرايط تيم واقعاً خطرناک است. موضوع انتقال باشگاه هم مشخص 
نيست چه مي شود. من هرچقدرازمديران باشگاه پرس وجو مي کنم که چه اتفاقي قراراست 
رخ بدهد آنها نيز باتکليف هستند. بايد بگويم ما درحال حاضردرهمه چيز باتکليف هستيم. 
مهمترين موضوع هم نداشتن پول است، چرا که باعث مي شود ما نتوانيم برنامه ريزي کنيم.
سرمربي تيم پديده ادامه داد: وقتي پول نداريم نه مي توانيم تمرين کنيم ، نه مي توانيم بازيکن 
جذب کنيم و نه مي توانيم به اردو برويم. با اين شرايط کارکردن واقعاً امکان پذيرنيست. به 
بازيکنانم گفتم که هرتصميمي خودشان مي خواهند بگيرند. من هم ديگردرمشهد حاضر 
نخواهم شد ، چرا که شرايط باشگاه مشخص نيست و نمي شود با اين باتکليفي کاررا پيش 
برد.وي تصريح کرد: با دست خالي 31 امتيازکسب کرديم و مردم خراسان را شاد کرديم 

و فکر مي کنم کاري را که ازدستم بر مي آمد، انجام داده ام .

سلطاني فر:

درانتظارقيمت واگذاري استقال و پرسپوليس هستيم
وزير ورزش گفت: سازمان خصوصي سازي درحال ارزيابي 
و بررسي مدارک استقال و پرسپوليس است تا فرآيند 
مزايده و واگذاري اين دوباشگاه انجام شود. سلطاني 
فرگفت: از جمله برنامه هايي که اينجانب درزمان اخذ 
رأي اعتماد به مجلس ارائه کردم، بحث فراهم کردن 
شرايط حضوربخش خصوصي درعرصه ورزش بود تا 
بتوان از ظرفيت هاي آن درگسترش ورزش قهرماني، 
همگاني و توسعه فضاهاي ورزشي استفاده کرد.وي افزود: 
 همچنين وعده دادم شرايط واگذاري دو تيم پرطرفدار 
به بخش خصوصي فراهم شود زيرا چند سال قبل از 
آن، فرآيند واگذاري طي شده ولي به دايل مختلف 
انجام نشده بود واين دو باشگاه به همان شکل قبلي 
گذشته  سال  در۲  داد:  ادامه  ماند.وزيرورزش  باقي 
درزمينه ساماندهي دو باشگاه هم از نظر مسائل مربوط 
به مجمع و ساختار داخلي آن، پرداخت بدهي هاي 
آنها ونيز شفاف شدن مسائل مالياتي اقدامات خوبي 
 صورت گرفت زيرا دراکثر سال هاي گذشته شفاف سازي 
مالياتي به دليل برگزار نشدن مجامع رسمي وقانوني 
از سوي  اي  اظهارنامه  که  نمي گرفت چرا  صورت 
مديران گذشته به سازمان امور مالياتي داده نشده 

بود واين سازمان هم براساس قانون موضوع را علي 
الرأس کرده بود و ساانه ۲۵ درصد ماليات براي اين 
دو باشگاه درنظرگرفته بود.وي ادامه داد: يک اسپانسر 
را  باشگاه  دو  هر  مالي  نيازهاي  بتواند  که  مناسب 
تامين کند، تعيين شد و خوشبختانه هر دو باشگاه 
با کمک  نيازهاي مالي خود را ازطريق اسپانسر و 
هواداران تامين مي کنند.سلطاني فر ادامه داد: طي 
و  مالياتي  امور  سازمان  رياست  با  متعدد  جلسات 

که  مقررشد  و  ارائه  مدارک  و  اسناد  وي،  معاونان 
حسابرسي چند سال گذشته باشگاه ها انجام شود 
که گزارش حسابرسي ها به تصويب مجمع رسيد تا 
بتوانيم مجددا براساس گزارش حسابرس رسمي که به 
تائيد مجمع رسيده، اين اسناد درسازمان امورمالياتي 
مورد رسيدگي قرار گيرد.سلطاني فرگفت: دروضعيت 
اين دو باشگاه اصاحات ديگري نيز انجام شده و 
 خوشبختانه اين دو تيم نتايج بسيار خوبي گرفته اند؛ 

يکي قهرمان ليگ وديگري قهرمان حذفي شد وهردودرليگ 
قهرمانان آسيا حضورداشتند و پرسپوليس به فينال 
رسيد که حکايت ازموفقيت هردو دارد واکنون شرايط 
 بعد ازاصاحات فعلي وکارهاي خوبي که دربخش هاي 
فراهم شده،  مالي  منابع  درتامين  ويژه  به  مختلف 
دهيم.وزير  انجام  بتوانيم  را  آن  واگذاري  فرآيند 
ورزش تاکيد کرد: من ابتدا با رئيس جمهوردراين 
خصوص صحبت کردم وبا توجه به سياست هاي 
کلي دولت مبني بر واگذاري شرکت هاي دولتي به 
بخش خصوصي است، ايشان موافقت وتاکيد کرد اين 
کارحتما انجام شود زيرا اين واگذاري جزء تقاضا و 
مطالبات هواداران وعاقه مندان هر دوباشگاه است 
وخوشبختانه بعد ازکسب موافقت رئيس جمهور اين 
موضوع در کميسيون هاي مختلف دولت مطرح شد 
وبه تصويب رسيد ودوهفته پيش نيزدر هيئت دولت 
مصوب شد وبعد ازاين متولي اصلي واگذاري دو تيم 
 سازمان خصوصي سازي است که کارارزيابي دارايي ها 
و دهد  انجام  را  دوباشگاه  اين  مدارک  بررسي   و 

با کارکارشناسي قيمت گذاري کند تا فرآيند مزايده 
و واگذاري اين دوباشگاه انجام شود.

گوناگون

نكته

خبر

نوآوري در فدراسيون پنج ستاره!
کميته فرهنگي فدراسيون فوتبال درحالي تصميم به برگزاري مراسم بدرقه براي 
تيم ملي گرفته که براساس اعام مشاور فرهنگي اين فدراسيون، ملي پوشان 
واعضاي کادر فني دراين مراسم حضور نخواهند داشت! شاهکار جديد کميته 
فرهنگي درراه است. برگزاري مراسم بدرقه بدون حضور تيم ملي. درست مثل 
برگزاري مراسم عروسي بدون حضورعروس وداماد! يا مراسم عقد بدون حضور 
يکي از طرفين! يک نوآوري جديد در فدراسيون پنج ستاره براي صرف هزينه هاي 
ميليوني! زمان آبادي گفته است: موافقت مهدي تاج را گرفتيم که يک مراسم 
بدرقه درتهران با حضور مسئوان و پيشکسوتان برگزار کنيم ودرآن مراسم از 
 سرود هواداري تيم ها، سرود تيم ملي فوتبال ايران، قالي مربوط به جام ملت هاي 
آسيا و يک قالي براي تشکرازکي روش رونمايي کنيم. کميته فرهنگي فدراسيون 
طرح و برنامه داده و مهدي تاج هم موافقت کرده است! وسط اين همه مشکات 
مالي و جيب خالي فدراسيون حاا بايد ميليون ها تومان هم هزينه مراسمي 
شود که ازهمين حاا خروجي اش مشخص است. هيچ - هيچ.البته شايد براي 
مسئوان کميته فرهنگي فدراسيون فوتبال خيلي هم هيچ نباشد و دستاوردهايي 
داشته باشد! نمونه همان دستاوردهايي که ازمراسم هاي قبلي داشت و نمونه 
دستاوردي که حضور پرتعدادشان درجام جهاني داشت!تيم ملي تنها مانده و 
بازيکنانش چشم انتظار انرژي مثبت و شارژ روحي هستند آن وقت مسئوان 
فرهنگي فدراسيون مي خواهند درروزي که تيم ملي به کيش مي آيد تا راهي 
امارات شود، کيلومترها دورترازملي پوشان دورهم جمع شوند و از سرود و قالي 
و تابلو و ... رونمايي کنند و حتما کلي خوش بگذرانند ودرپايان هم فاکتورهايش 
را به بخش مالي ارائه کنند!خروجي اش چه مي شود؟ چه کسي نفع مي برد؟ 
تيم ملي که اميد يک ملت است از برگزاري اين مراسم چه سودي مي برد؟ 
اصا تيم ملي سود مي برد يا ديگران؟ اگرقراراست ديگران سود ببرند فدراسيون 
به دنبال راه حل ديگري براي سود بردن آقايان باشد نه اينکه به اسم مراسم 

بدرقه برنامه هاي خودشان را پيش ببرند.

 اسامي مسافران جام ملت ها
سرمربي تيم ملي فوتبال  اسامي نهايي بازيکنان اين تيم براي حضور 
درهفدهمين دوره رقابتهاي جام ملتهاي آسيا را در حالي اعام کرد که 
برخي بازيکنان به علت مصدوميت کنارگذاشته شدند.تيم ملي  که خود 
را براي حضور در هفدهمين دوره رقابتهاي جام ملتهاي آسيا در امارات 
آماده مي کند، هم اکنون در اردوي قطرحضور دارد و به دليل فرصت 
اندک تا شروع مسابقات،  کي روش اسامي ۲3 بازيکن نهايي اين تيم را 
اعام کرد.دروازه بانها:  بيرانوند ، عابدزاده و نيازمند مدافعان: رضائيان ، 
غفوري، منتظري، کنعاني زادگان، پورعلي گنجي ، حسيني ، حاج صفي و 
محمدي هافبک ها: چشمي ، ابراهيمي، نورالهي،اميري ، دژاگه و شجاعي 

مهاجمان: ترابي ، طارمي ،قدوس،جهانبخش، انصاري فرد وآزمون.

برانکو يک گلزن مي آورد 
 يک مهاجم کروات در انديشه هاي برانکو قرار دارد و سرمربي 
پرسپوليس به دنبال اين است تا اين بازيکن را با خود به تهران 
بياورد.برانکو که سفري به کرواسي داشته تا سال نوي مسيحي 
بازيکن هم مذاکراتي  اين  با  باشد قصد دارد  را درکنار خانواده 
انجام دهد تا درصورت رسيدن به توافقات اوليه، مذاکرات نهايي 

درتهران انجام شود.

 قلي زاده هم به جام نمي رسد
 بعد از خط خوردن حسيني، خانزاده، عليپور، کريمي وعزت اللهي 
علي قلي زاده هم به دليل مصدوميت از فهرست تيم ملي براي جام 
ملتها باز ماند.به اين ترتيب بازيکني که کي روش روي اوهم حساب 

ويژه اي باز کرده بود در جام ملتهاحضور نخواهد داشت.

نکونام از نساجي جدا شد
جواد نکونام سرانجام پس از چند روز کش وقوس از سمت خود 
به عنوان سرمربي در تيم نساجي  استعفا کرد. او چند روز قبل از 

شرايط باشگاه گايه کرده بود.

تهديد ليورپول توسط صاح
 ستاره مصري ومسلمان ليورپول تهديد کرده است در صورتي که 
اين تيم ليگ برتري انگليس دابور بازيکن اسرائيلي را به خدمت 
بگيرد، آنفيلد را ترک مي کند. روزنامه صهيونيستي جروزالم پست 
نوشت: براساس گزارش ها، صاح تهديد کرده در صورت امضاي 
قرارداد با دابور ازليورپول خواهد رفت.با اين حال، نزديکان ستاره 
مصري مي گويند که او مي بايست روي فوتبالش تمرکز کرده و 
اينکه تصميم باشگاه ليورپول براي مذاکره احتمالي با يک بازيکن، 
ازحيطه وظايف واختيارات او به عنوان يک بازيکن حرفه اي، خارج 
است.صاح پيش ازاين، در جريان بازي تيم اسبقش يعني بازل 
مقابل مکآبي تل آويو، به بهانه بستن بند کفش هايش، از دست 

دادن با بازيکنان اسرائيلي خودداري کرده بود.

 يکدل براي موفقيت تراکتور 
 تقوي سرمربي تيم تراکتورسازي گفت: هميشه به همکاران و 
بازيکنانم، گفته ام که همه ما اجزاي يک پيکروساختار هستيم و 
براي رسيدن به اهداف مان بايد همدل باشيم و تمام تاش مان 

را به  کاربگيريم.

ملي پوشان نيازمند حمايت
معيني رئيس کميته جوانان فدراسيون فوتبال گفت: تيم ملي 
رويداد مهمي درپيش دارد و بايد همه حمايت کنند تا بتوانيم در 

جام ملت هاي آسيا نتيجه خوبي بگيريم. 
 

 قدوس به اردو ملحق شد
سامان قدوس مهاجم تيم ملي فوتبال ايران وآميان فرانسه ديروز 
به جمع سايرملي پوشان حاضردراردوي قطر پيوست. انتظارمي رود 
به دليل شرايط متفاوت جام ملت ها وهمچنين تيم ملي، او نقش 

پررنگ تري نسبت به جام جهاني درامارات ايفا کند.
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موسسه حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

 وكالت 
تخصص ماست

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

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869
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باستــان بـار

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

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

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

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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دعوت از بستانكاران شركت صنايع توليدي و فني مهندسي 
پايش بسامد پارسا )سهامي خاص( به شماره ثبت 42777 و 

شناسه ملي 10380587355 - نوبت سوم
بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه هر گونه ادعايي نسبت به شركت صنايع توليدي و فني 
مهندسي پايش بسامد پارسا )سهامي خاص( به شماره ثبت 42777 و شناسه ملي 10380587355 كه 
در حال تصفيه مي باشد در اجراي ماده 225 ايحه اصاحي قسمتي از قانون تجارت دعوت مي شود با در 
دست داشتن اصول اسناد و مدارك در ظرف مدت حداكثر 6 ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي به نشاني 
استان خراسان رضوي - شهرستان مشهد - بخش مركزي - شهر مشهد - محله آب و برق - خيابان شقايق 
)شهيد فكوري 11( - خيابان شقايق 2 - پاك 32 طبقه سوم واحد 12 شركت صنايع توليدي و فني مهندسي 
پايش بسامد پارسا )سهامي خاص( مراجعه نمايند. بديهي است شركت در مقابل هر گونه ادعاي احتمالي 

كه خارج از مهلت فوق به شركت منعكس گردد مسئوليتي نخواهد داشت.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/8/6
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/6

تاريخ انتشار نوبت سوم: 97/10/6
مدير تسويه - وحيد ايرانيخ ش: 97/8/6

 آگهي دعوت از بستانكاران شركت تعاوني آبزي پروري
 غذاي سبز ماهنشان نوبت دوم

پيرو آگهي انحال مندرج در روزنامه رسمي شماره 21433 مورخ 97/7/21 و در اجراي ماده 225 قانون 
تجارت بدينوسيله از كليه بستانكاران حقيقي و حقوقي شركت دعوت مي شود با در دست داشتن مدارك 
مشخصه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ انتشار آگهي به تهران شهرك وليعصر ه پااش ك چمران پاك 41 
مراجعه نماييد. اين آگهي در سه نوبت به فاصله يك ماه در روزنامه رسمي و كثيراانتشار درج مي گردد. 

بديهي است پس از سپري شدن مهلت مقرر هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
مدير تسويه مرتضي تقي پور 0080409466

رئيس هيات تسويه حسين تقي پور 0071596208
نايب رئيس هيات تسويه رقيه تقي پور 0077238461

منشي هيات تسويه فاطمه تقي پور 0019521162
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/6
تاريخ انتشار نوبت سوم: 97/11/6

خ ش: 97/9/6

هيات تسويه شركت 
آبزي پروري غذاي سبز 
ماهنشان

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
در شركتهاي سهامي خاص )نوبت اول(
آگهي دعوت سهامداران شركت مرغ 
تاش سراي زنجان سهامي خاص ثبت 

شده به شماره 9967 و شناسه ملي 
10460134268 جهت تشكيل مجمع 

عمومي عادي
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح مورخ 97/10/23 در 
آدرس خيابان خرمشهر - چهارراه معلم  پاك 99 كد پستي 4516733336 

تلفن 0243333322 تشكيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
تاريخ انتشار: 97/10/6

هيات مديره شركتخ ش: 97/10/6

آگهي اصاحي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر راي اصاحي شماره 139760301048000673 مورخ 1397/9/13 هيات 
اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك لواسانات تصرفات 
مالكانه بامعارض متقاضي خانم مهتاب السادات خيري به شناسنامه شماره 
5346 كد ملي 0078643864 صادره تهران فرزند مصطفي در شش دانگ 
يك قطعه زمين با بناي احداثي به مساحت 849/64 مترمربع قسمتي 
از پاك شماره 1567 فرعي از 20اصلي واقع در قريه نجاركا لواسان 
كوچك بخش 11 تهران خريداري از مالك رسمي محرز گرديده است. با 
توجه به اينكه آقاي مصطفي خيري )مصالح( به موجب سند رسمي شماره 
9713 مورخ 91/6/21 دفتر اسناد رسمي شماره يك لواسان اقدم به صلح 
پاك 1567 فرعي از 20 اصلي به خانم مهتاب السادات )متصالح( با حفظ 
منافع مادام العمر مورد صلح براي مصالح نموده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه 
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 يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است 
در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد.
مجيد زاهدي منش - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك لواسانات

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/6

م الف: 18826 د ت: 97/9/21 
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فروش مستقيم 
از كارخانه

ايزوگام گلبام و اعتماد شرق
)پذيرش نمايندگي فعال(
0912748186297
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وكالت تخصصي 
در امور خانواده، حقوقي كيفري
كليه امور مربوط به اماك شما

نگران هزينه نباشيد
44384569

0912578837897
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دعوت به همكاري
سرمايه گذاري اختراع موتور

كمكي بدون سوخت با گواهي ثبت اختراع 
كاهش 50% درصدي سوخت فسيلي در 

كل صنعت موتور
مكان جلسه: ميدان انقاب، پاساژ انديشه 

C11 طبقه منفي يك واحد
66487830-09059104144

09017745585
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اسداه شعباني:
بودجه  صرف مي شود که مردم کتاب خوان نشوند!

اسداه شعباني مي گويد: چرا جلو کتاب خواني را با 
سفارش کتاب ها به افراد غيرکارشناس مي گيرند؟ 
بودجه هاي هنگفتي صرف مي شود که مردم ما 
کتاب خوان نشوند! من فکر مي کنم دست هايي در 
کار است که جلو کتاب خواني مردم را مي گيرد.اين 
شاعر و نويسنده کودکان و نوجوانان در گفت وگو 
با ايسنا، اظهار کرد: چرا بايد روز به روز شمارگان 
کتاب هاي ما کمتر و کمتر شود و متوليان امور 
هم نتوانند کاري بکنند؟!  شعباني در ادامه گفت : 
در حال  حاضر اين فراز و فرودهاي اقتصادي و 
باا رفتن قيمت دار تاثير شگرفي بر زندگي 
آحاد مردم گذاشته است. در حالي که بسياري 
از کشورهاي اطراف ما که جمعيت شان به مراتب 
کمتر از ايران است با تيراژ کتاب هاي بهتري به 
زندگي فرهنگي مردم شان سامان مي دهند، ولي 

موضوع زيست فرهنگي مقوله اي گم شده در ميان 
بلبشوي دولتمردان مان شده است. اين که مي گويند 
مردم ما کتاب نمي خوانند يک دروغ بزرگ است 
براي گمراه کردن پرسشگران. مردم ما همچنان 
اهل کتاب و کتاب خواني هستند، دست هايي در 
کار است که نمي گذارد کتاب خوب و پرتيراژ براي 

اين مردم و بچه هاي آن ها منتشر شود. 

معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش وپرورش 
با اشاره به نحوه تأمين منابع مالي در آموزش وپرورش و 
اينکه بودجه عمومي دولت کشش اين اعتبارات را ندارد، 
گفت: دستگاه آموزشي با شرايط ويژه هستيم ولي با قوانين 
عام سروکار داريم.به گزارش خبرگزاري تسنيم ، علي 
الهيار ترکمن در گردهمايي ذي حسابان آموزش وپرورش 
سراسر کشور، در مرکز رفاهي-آموزشي استاد نبوي 

بوشهر از انتقال بخشي از مطالبات جاري فرهنگيان از 
سال گذشته به امسال و پرداخت آن و باقي ماندن تنها 
قسمت کوچکي از مطالبات خبر داد و اظهار کرد: اين 
مطالبات مربوط به حق الزحمه امتحانات و خريد خدمات 
آموزشي است که بخشي از آن تخصيص گرفته و به زودي 
از طريق خزانه پرداخت و مابقي نيز تا آخر سال پرداخت 
مي شود.وي افزود:  با جديت به دنبال تحقق خواسته هاي 
فرهنگيان هستيم و اگر جايي تأخيري ديده مي شود به 
دليل نقدينگي است که بايد از خزانه تأمين شود.وي از 
تعدد و تزاحم قوانين و مقررات به عنوان يکي از دايل 
اصلي مشکات نام برد و خاطرنشان کرد:  خيلي از قوانين 
کهنه شده اند و با شرايط امروز آموزش وپرورش ناسازگار 
است و برخي قوانين باهم تضاد دارند و برخي قوانين در 
قامت امروز آموزش وپرورش نيست. خيلي از اين قوانين 

براي اجرا نيازمند منابع مالي سنگين هستند.

علي الهيار ترکمن:
قوانين با آموزش وپرورش ناسازگار شده اند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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نظام رتبه بندي "سايمگو")Scimago( در جديدترين رتبه بندي خود بر 
اساس مقاات علمي منتشر شده در سال 2017، در منطقه خاورميانه 
کشور ايران را در رتبه نخست رياضيات کاربردي  اعام کرده است.به 
گزارش ايسنا و به نقل از سايمگو، بر اساس داده آمايي نظام رتبه بندي 
سايمگو، ايران در سال 2017 به مقام نخست توليدات علمي در رياضي 
کاربردي در سطح کشورهاي خاورميانه رسيده است.پس از ايران و ترکيه 

نيز عربستان سعودي، رژيم صهيونيستي، مصر، امارات متحده عربي، اردن، 
قطر، عراق، لبنان، عمان، کويت، فلسطين، يمن، سوريه و بحرين قرار دارند.
نظام رتبه بندي سايمگو توسط يک گروه پژوهشي به همين نام در دانشگاه 
گرانادا در اسپانيا انجام مي شود که براساس تعداد مقاات علمي موسسات 
آموزش عالي کشورهاي مختلف موجود در بانک اطاعاتي اسکوپوس، آنها 

را ارزيابي و رتبه بندي مي کند.

براساس جديدترين رتبه بندي "سايمگو"؛
ايران رتبه نخست رياضيات 

کاربردي در خاورميانه را 
کسب کرد

فارس/ محسن کرمعلی 

تشييع آيت اه شاهرودی 
مراسم تشییع پیکر مطهر آیت اه سید محمود هاشمی 
شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
عصردیروز چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ با حضور مراجع 
تقلید، علما، روحانیون، طاب و اقشار مختلف مردم 
در مسجد امام حسن عسکری )ع( به سوی حرم حضرت 

فاطمه معصومه برگزار شد.

تماشا
نقد نمايش شاه لير

شكسپير و تزکيه نفس در شاه لير 
سيد علي تدين صدوقي 

نويسنده : ويليام شکسپير 
 کارگردان : مسعود دلخواه 

همانطور که ما بارها نوشته ايم  آثار شکسپيرآنگونه 
که هست کمتراجرا شده . درواقع در سال هاي اخير 
 اجراهايي از آثار شکسپير با برداشت هاي "اجق وجق " 

واشتباه وبدون انديشه و درک درست و دراماتيک به روي صحنه رفته است 
.آنطور که هست . بايد يکي باشد تا اصل نمايش را آنطور که هست وبايد 
اجرا شود به روي صحنه ببرد . تا هنرجويان ، مخاطبان عاقه مندان به آثار 
شکسپير وتئاتر ودانشجويان اين رشته براي يک بار هم که شده شکسپير 

را کامل ببينند آنگونه که نوشته شده وبايد اجرا شود.
" دلخواه " سعي کرده آن زبان شعر گونه وفاخر شکسپير را حفظ کند . اين 
در حالي است که ديگران کمتر به اين شاخصه هاي آثار شکسپير توجه 
مي کردند .بايد گفت خوشبختانه اين بارما شاهد يک نمايش از شکسپير 
بوديم که کامل اجرا شد .هرچند که دلخواه دراماتورژي خود ش را دارد اما 
خصوصيات و ويژگي هاي اصلي را حفظ کرده است . حضور کولي ها وترانه 
هايي که در جابه جاي نمايش خوانده مي شود ،حضور راوي يا ساحره که 
نقش آن را يلدا قشقايي بازي مي کند ، حضور گروه کر يا همسرايان و... 

جزء دراماتورژي دلخواه است . 
" دلخواه " با درک اين مهم توانسته " ليرشاه " را همان گونه که شکسپير 
 نوشته به صحنه ببرد واين مي تواند يک کار کاسي براي تئاتري ها باشد . 
بايدگفت که " شاه لير" در واقع حال همه مردمان همه روزگاران است . 
شکسيپر توانسته با نگاهي عميق به " شاهنامه از داستان فريدون وپسرهايش" 
الهام بگيرد و" لير"  خود را بيافريند. اين پرواضح است که شکسپير از 
شاهکارهاي ادبيات جهان مانند شاهنامه اطاع داشته وآنها را مطالعه کرده 

است . اين از نمايشنامه ها و نوشته هايش مشخص ومعلوم است . 
مي بينيد که چه اندازه داستان لير ودخترانش به داستان فريدون وپسرانش 
شبيه است.اما ما هيچ گاه به طرف داستان هاي شاهنامه آنطورکه بايد 
وشايسته است نرفته ايم . مدام مي خواهيم که خودمان را پشت بزرگان 
ادبيات نمايشي دنيا مخفي کنيم به راستي چندبار لير ، مکبث ، هملت و... 
 درسال توسط هنرمندان مختلف چه آماتور چه دانشجو و چه حرفه اي اجرا 
مي شود . اما دريغ از يک داستان از شاهنامه  و ايضا يک اجراي درست 

از شکسپير، بگذريم .
" مهدي سلطاني " به عنوان بازيگر نقش " لير" حداقل در سه بخش اين 
نقش سخت را آناليزي دراماتيک  کرده است . بخش اول قبل از تقسيم 
سرزمينش ، بخش دوم پس ازتقسيم آن ورانده شدن از سوي دودخترش 
و بخش سوم آوارگي اشوبه اصطاح ديوانه شدنش . هرچند که مي دانيم 
" لير" در واقع پس ازآوارگي تازه عاقل شده است . اوچونان عاقلي اندرسفيه 
وفيلسوف و عارفي از دنيا بريده تازه به مفهوم آفرينش وانسانيت پي برده ، 
توگويي تازه به راه کمال گام گذاشته و ديد باطني اش بازشده ، او به ميان 
مردمش مي رود واز حال مردمان سرزمينش مطلع شده ومصائب آنان را از 
نزديک درک کرده وحس مي کند ، گويي اين اتفاق را خداوند وتقدير براي 
اورقم زده  تا " لير" را به کمال انساني والهي برساند وبه ديگران درسي از 

روي عبرت بدهد شکسپير لير را متحول مي کند .
مسعود دلخواه با هدايت ودراماتورژي  خاص خود در ايفاي نقش ها توسط 
بازيگران درايت ازم را به خرج داده است . هرچند که در جاهايي از نمايش 
جا دارد که هنوز روي ريتم هاي دروني وبيروني کار شود تا درنهايت نمايش 
به يک ريتم کلي مطلوب تري برسد ؛ يا مثا بر روي شعرها ، ترانه ها و 
اجراهاي گروه کر که در جاي جاي نمايش  گنجانده شده دقت بيشتري گردد 
 واضافات وتکرارهايش گرفته شود درهرحال شاهد يک  تئاتر فاخر بوديم . 
تئاتر  توانيم شاهد  که کمتر مي  بازاري  آشفته  اين  در  به خصوص 
به معناي واقعي کلمه آن باشيم . ديدن اين نمايش فاخررا به همه 
عاقه مندان توصيه مي نمايم و به مسعود دلخواه وگروهش خسته 

نباشيد مي گويم .

ره نماي طريق

خبر

 مدتي است که دچار تکبر و غرور شده ام. 
با دايل عقلي مي خواهم براي خودم ثابت 
کنم که اين کار اشتباه است، ولي قانع 

نمي شوم. لطفا مرا ياري دهيد.
اواً نماز صحيح و اول وقت بخوانيد و سعي 
کنيد نمازتان با توجه باشد. ثانياً،  توسل جدي 
به امام زمان )عج( داشته باشيد؛ از جمله  نماز 
امام زمان )عج( و زيارت آل ياسين بخوانيد 
است.  کارساز  و  مهم  بسيار  کارها  اين  که 

ثالثاً،  وقتي که خياات مزبور حمله مي کنند، تسبيح به دست بگيريد 
و مثل ذکر گفتن مداوم بگوييد: » من چه هستم؟ « و » من کسي 
نيستم! « يعني در مقابل آن ندايي که در دل شما مي گويد: » تو بهتر 
از ديگراني«، شما با توجه کامل با زبانتان بگوييد: » من هيچ چيزي 

نيستم، من نمي فهمم، من نادانم، و ... «
 مي خواستم بدانم براي کسي که مي خواهد اخاقش را درست 
مجوز  ارشاد  وزارت  از  که  موسيقي هايي  به  دادن  گوش  کند، 
مي گيرند، مشکل ساز است؟ اصواً چه موسيقي هايي را گوش 

کنيم و کدام را گوش نکنيم؟
انسان مؤمن نبايد موسيقي گوش بدهد. حضرت امام )ره( موسيقي 
مطرب را به طور مطلق حرام مي دانسته اند؛ همچنين ايشان در کتاب 
چهل حديث خود فرموده اند: » اي عزيز! بکوش صاحب عزم و داراي 
اين دنيا هجرت کني،  از  اگر بي عزم  اراده شوي که خداي نخواسته 
انسان صوري بي مغزي هستي که در آن عالم به صورت انسان محشور 
و  است؛  و ظهور سريره  باطن  عالم محل کشف  آن  که  زيرا  نشوي؛  
جرأت بر معاصي کم کم انسان را بي عزم مي کند و اين جوهر شريف را 
از انسان مي ربايد. استاد معظم ما دام ظله ) مرحوم آيت اه شاه آبادي( 
مي فرمودند: بيشتر از هرچه، گوش کردن بر تغنيات،  سلب اراده و عزم 

از انسان مي کند.«

سيد رسول منفرد در نشست خبري جشنواره عمار:
 جشنواره عمار 9 دي ماه در فرهنگسراي بهمن 

افتتاح مي شود
دبير اجرايي جشنواره عمار از ارسال 2132 اثر به جشنواره عمار خبر داد و 
گفت: افتتاحيه نهمين جشنواره مردمي فيلم عمار نهم  دي ماه در فرهنگسراي 
بهمن برگزار خواهد شد.به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع پرس، سيد 
رسول منفرد در اين نشست به تعداد آثار رسيده به جشنواره پرداخت و 
اظهار داشت: از شهريورماه که فراخوان جشنواره منتشر شد تا امروز در 
مجموع 2 هزار و 132 اثر به جشنواره رسيد که از اين تعداد بيشترين آثار 
با 812 اثر مربوط به بخش مستند بود.منفرد ادامه داد: بخش فيلم هاي 
سفارشي امسال بخش جديد ديگر جشنواره بود که با استقبال خوبي همراه 

بود و تاکنون 130 موضوع از سوي مردم معرفي شده است.
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آگهي تجدید مناقصه عمومي )لکه گیري معابر امیریه(
نوبت دوم 

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

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

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

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

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

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

احسان درخشان نسب - شهردار شهريارخ ش: 97/9/29

آگهي مزایده عمومي 
 نوبت اول

شهرداري نظرآباد به استناد مجوز شماره 126/ش 97/8/14 شوراي محترم اسامي شهر در نظر دارد محوطه ورزشي فنس کشي شده 
واقع در ضلع شرقي پارك فرهنگيان را جهت راه اندازي رشته هاي ورزشي اسکيت، ميني فوتبال و... به مدت سه سال از طريق 

مزايده عمومي اجاره دهد متقاضيان مي توانند با واريز سپرده شرکت در مزايده قيمت پيشنهادي خود را ارائه نمايند.
شرايط شرکت در مزايده:

1- شر کت کنندگان در مزايده مبلغ 10/000/000 ريال را به عنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب سيبا به شماره 0104746757008 
نزد بانك ملي شعبه شهرداري به نام اين شهرداري واريز و يا معادل آن ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه تهيه و ارائه نمايند.

2- سپرده نفرات اول تا سوم مزايده تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداري نگهداري و هرگاه نفرات برنده حاضر به عقد قرارداد 
نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

3- پيشنهادات به صورت مکتوب باشد و به پيشنهادات فاقد سپرده، مشروط و مخدوش و پيشنهاداتي که بعد از موعد مقرر 
واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهدشد و شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

4- جهت دريافت اوراق مناقصه به واحد مالي شهرداري مراجعه نمايند. هزينه خريد اسناد مناقصه مبلغ 500/000 ريال مي باشد 
که بايد به حساب 010453402100 به نام درآمد شهرداري نظرآباد واريز گردد.

5- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.
6- متقاضيان مي بايست حداکثر تا پايان وقت اداري روز 97/10/26 پيشنهادات خود را تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.

7- کليه هزينه هاي آگهي و کارشناسي به عهده برنده مزايده خواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/13
خ ش: 97/10/6

آگهي مزایده فرماندهي آماد و پشتیباني منطقه جنوب غرب نزاجا 
 نوبت دوم

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.

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

3- انواع جرثقيل )بنز 911، ريو، پتي بن(
4- 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 
97/10/12 الي 97/10/18 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 97/10/15 الي 97/10/18 مي باشد.

ح( تاريخ برگزاري مزايده مورخه 97/10/19 در فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجا مي باشد.
د( متقاضيان بايد مبلغ 10% )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 06142420734-06142421853 تماس حاصل فرماييد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/5
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/6

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه جنوب غرب نزاجاخ ش: 97/10/5

وزارت كشور
استانداري البرز

داريوش يگانه مظهر - شهردار نظرآباد

هشتگرد پيش به سوي توسعه

طي جلسه اي با حضور شهردار ، معاونين و مسئولين واحدها ، آقاي علي 
دارابي به عنوان سرپرست معاونت شهرسازي و عمراني شهرداري هشتگرد 

منصوب و شروع به کار نمود .
دکتر امير بهمني، شهردار هشتگرد در اين جلسه از مسئوليت پذيري 
از  : خوشبختانه  گفت  و  نمود  تشکر  و  تقدير  ويژه  به صورت  همکاران 
ابتداي حضور اينجانب در شهرداري هشتگرد ارتباطي دوستانه و توأم با 
مسئوليت پذيري بين پرسنل برقرار شده و اين نويدي براي پيشرفت و 

توسعه پايدار مجموعه است.
بهمني از تاش پرسنل طي 9 ماهه اخير تشکر کرد و گفت: اميدوارم در 
ماه هاي آتي  نيز با همين روحيه و توان مضاعف در جهت عمران و آباداني 

و خدمات رساني به شهروندان تاش نماييد.
وي تخصص و تجربه را از جمله موارد مهمي در پيشرفت امورات  دانست 
و افزود :  خوشبختانه افراد باتجربه فراواني در اين شهرداري وجود دارند 

و ما نيز تاش مي نماييم تا از افرادي که داراي اين امتيازات باشند جهت 
همکاري دعوت کنيم.

ايشان ضمن تقدير از زحمات مهندس کاوري زاده ، آقاي علي دارابي را به 
عنوان معاونت جديد شهرسازي و عمراني معرفي کرد و گفت : خوشبختانه 
با توجه به شناختي که از ايشان دارم وي فردي باتجربه و متخصص در اين 
حوزه مي باشد و نياز است نسبت به موارد مهمي از قبيل اجراي پشتيباني 
طرح تفصيلي ونيز بازبيني طرح تفصيلي شهر ، تسريع در تکميل پروژه هاي 
عمراني سال 97 ،  حفظ منافع شهرداري ،پيگيري جهت پروژه هاي عمراني 
سال 98 و به صورت ويژه تسريع در کار ارباب رجوع و روند رسيدگي به 

پرونده هاي شهرسازي اقدام نمايند .
 علي دارابي از پرسنل باسابقه شهرداري الوند با 20 سال سابقه فعاليت در 
حوزه فني و شهرسازي شهرداري ها ، تجربه کار در دفاتر فني شرکت هاي 
خصوصي ، کارشناس رسمي دادگستري در زمينه نقشه برداري و راه و 

ساختمان و عضو سازمان نظام مهندسي بوده است .
عبدالرضا کاوري زاده معاونت سابق شهرسازي و عمراني نيز که با درخواست 
خود و موافقت شهردار هشتگرد از اين سمت استعفا داده بود بنابر تخصص 
و تجربه به عنوان رئيس گروه برنامه ريزي و توسعه منابع منصوب گرديد و 
در اولين اقدام پيگيري در خصوص تهيه طرح جامع ترافيکي شهر از سوي 

شهردار به وي واگذار شد .
شهردار هشتگرد در حکمي آقاي رضا نوميري را به عنوان سرپرست واحد 
جلوگيري از تخلفات ساختماني و آقاي داود روستايي را به عنوان سرپرست 
واحد سد معبر منصوب نمود و در اباغ حکم ايشان گفت :  با توجه به ارتباط 
کاري واحد سد معبر به عنوان واحد زيرمجموعه معاونت خدمات شهري و 
همچنين ارتباط کاري واحد جلوگيري از تخلفات ساختماني به عنوان واحدي 
زيرمجموعه معاونت شهرسازي و عمراني نياز است تا واحدهاي مذکور ضمن 
همکاري با يکديگر ، تحت نظارت معاونين مربوط به فعاليت خود ادامه دهند.

شهردار ضمن تشکر از زحمات آقاي عباس رنجبر ، آقاي فتاح افشار را به 
عنوان جانشين حوزه خدمات شهري و مسئول امور شهري منصوب کرد. 
وي در اباغ حکم جانشين حوزه خدمات شهري بر همکاري با معاونت 

مربوطه و خدمات رساني بهينه به شهروندان تاکيد نمود. 
روابط عمومي شهرداري هشتگرد ضمن عرض خسته نباشيد به شهردار 
محترم و مسئولين سابق واحدهاي شهرداري ، براي معاونت شهرسازي و 

عمراني و مسئولين جديد  آرزوي توفيق مي نمايد.


