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رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
دشمن بايد احساس کند 

 همه ارکان و قوا
متحد هستند

آيت اه صافي گلپايگاني:
 مسئوان با حل سريع 
مشکات اقتصادي، قدردان 
نجابت و صبر مردم باشند

يادداشتيادداشت
بررسي ازدواج سفيد

فرزانه رادمهر 
 امروزه شاهد الگوهاي جديدي از روابط زن و مرد با عنوان هم خانگي بدون ازدواج، 

هم باشي سياه و هم باليني هستيم که از آن با عنوان »ازدواج سفيد« ياد مي شود. 
منظور از ازدواج سفيد زندگي مشترک زن و مرد بدون ازدواج رسمي است، يعني به گونه اي 
که زن و مرد بدون اينکه خطبه عقد يا صيغه بينشان جاري شود براي زندگي زير يک سقف 
مي روند و از آنجايي که جامعه ايران يک جامعه ايراني، اسامي است و چنين پديده هايي 
 در آن به هيچ عنوان تعريف نشده است به صورت مخفيانه صورت مي گيرد، به همين 

منظور آماري درخصوص تعداد اين نوع ازدواج در دست نيست.
 اين نوع ازدواج که در غرب رايج است، پيوندي به مدت زمان نامعلوم بين دو نفر برقرار 

مي کند که در کشور ما فاقد مشروعيت اجتماعي،حقوقي و شرعي است. 
اين پديده براي نخستين بار در اياات متحده آمريکا با هدف تحول در نظام اجتماعي، 
اقتصادي و سياسي جامعه آمريکا و هم چنين برقراري شرايط عادانه و برابر براي زنان 

در پي جنبشي پديدارگشت که از آن تحت عنوان جنبش آزادي زن ياد مي شود.
فرانسه زبان  در  و   )white marriage(انگليس در  سفيد  ازدواج  کهن   کاربرد 

)marriage blanc( که به معناي ازدواج بدون وصال يا ثبت شده قانوني اما به دايل 
مختلف بدون رابطه جنسي است.

ازدواج واژه مقدسي است بنابراين زندگي دختر و پسر زير يک سقف را بدون عقد شرعي، 
نمي توان ازدواج ناميد بلکه چنين رابطه اي با اهدافي مانند برآورده کردن نيازهاي 
جنسي و رواني برقرار مي شود. اگر چه ممکن است از زاويه اي براي مرد مثبت باشد 
ولي اثر ويران کننده اي بر زندگي زن مي گذارد، چرا که زنان داراي زيبايي ها و کماات 

خدادادي هستند که بايد آن را در جاي خود هزينه کنند.
 آمارها حاکي از آن است که امروزه زندگي بدون ازدواج يکي از شيوه هاي رايج در غرب 
است که بيش از دو سوم زوج هاي آمريکايي پيش از ازدواج رسمي، مدتي را بدون ازدواج 
با يکديگر زير يک سقف مي گذرانند. هرچند اين نوع ازدواج در برخي کشورهاي غربي 
جرم نبوده و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده اما در ايران اين پديده مطابق ماده 
637 قانون مجازات اسامي بخش تعزيرات مصوب 1375 که مقرر داشته:هرگاه زن و 
مردي که بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت به 

غير از زنا شوند به شاق تا 99 ضربه محکوم خواهند شد.
 متأسفانه اين روزها هشدارهايي درخصوص روابط مخفيانه )ازدواج سفيد( در کشورمان 
مي شنويم؛ اگرچه آمارهايي رسمي و قابل استنادي به دليل محدوديت هاي موجود 
درباره رواج اين شيوه زندگي وجود ندارد، اما آنچه مهم است اينکه چرا برخي از جوانان 
به اين سبک از زندگي روي آورده اند؟ به نظر مي رسد يکي از دايلي که افراد به اين 
سبک از زندگي روي آورده اند، »عدم مسئوليت پذيري« است چرا که نبود مسئوليت، 
فاکتوري اساسي براي اين نوع زندگي محسوب مي شود و به خاطر اينکه در اين نوع 
ازدواج، هيچ کجا سندي مبني بر زن و شوهري ثبت نشده است به همين خاطر طرفين 
به راحتي مي توانند به رابطه خود پايان دهند بدون اينکه اتفاقي افتاده و بدون اينکه 
از يکديگر انتظار و توقعي داشته باشند. هم چنين يکي ديگر از علل افزايش اين پديده 
مشکات اقتصادي است که باعث شده آمار ازدواج رسمي را سال به سال کاهش دهد 

و به سن ازدواج بيفزايد.
عواملي چون بيکاري، مخارج سنگين عروسي، مهريه هاي سنگين و ... از جمله علل گرايش به 
سمت اين پديده است. از جمله آثار و پيامدهاي اين نوع ازدواج مي توان به کاهش فرزندآوري 
و جمعيت ، از دست دادن حمايت خانواده، از بين رفتن اعتماد در بين افراد، بارداري 
 ناخواسته، افزايش بي بند و باري، خيانت و گوشه گيري و سقط جنين هاي غير قانوني و... 
اشاره کرد. در اين نوع ازدواج بيشترين ضرر متوجه خانم ها است و اثر مخرب اين رابطه 
بر روي جسم و روح آنها قابل تشخيص و مشاهده است. عمده کساني که تن به اين 
رابطه نامشروع مي دهند کساني هستند که يا از خانواده طرد شده اند و يا در تشکيل 
خانواده ناموفق بوده اند و يا دختران جوان که فريب وعده هاي ازدواج را خورده اند و يا 

بعضاً مورد تجاوز واقع شده اند.
به طور خاصه مي توان گفت ازدواج سفيد تهديدي انکارناپذير و خطرناک براي از 
بايد  که  است  ايران  در  اسامي  زندگي  و حذف سبک  ها  خانواده  کانون  بردن  بين 
انجام کار فرهنگي و شفاف  به  خانواده ها و مسئولين فرهنگي جامعه در کنار هم، 
سازي و روشنفکري درخصوص مخاطرات اين پديده فرهنگي اجتماعي گام بردارندو 
هم چنين عاوه بر کار فرهنگي نياز به برنامه ريزي گسترده و مناسب در جهات آسان 
سازي ازدواج صحيح و متناسب با فرهنگ اسامي از جمله ايجاد اشتغال پايدار براي 

جوانان و مسکن و ... است.

تأملي بر منازعه ترامپ و کنگره
حنيف غفاري

منازعه رئيس جمهور اياات متحده آمريکا و 
اعضاي کنگره بر سر تأمين بودجه کشيدن 
ديوار در مرز مکزيک وارد فاز تازه اي شده 
است. دونالد ترامپ اعام کرده است که اگر 
ازم باشد، ماه ها يا سال ها دولت فدرال را 
تعطيل خواهد کرد تا به هدف خود در اين 
زمينه دست پيدا کند! از سوي ديگر، ترامپ 
هشدار داده است که در صورت امتناع کنگره از تصويب بودجه 
ازم در خصوص ديوارکشي در مرز مکزيک، از اختيارات ويژه 
خود در اين خصوص استفاده خواهد کرد و بدون اجازه مجلس 
نمايندگان و سنا دست به اين اقدام خواهد زد. اين به معناي 
گروکشي سياسي ترامپ از سناتورها و نمايندگان آمريکايي است. 
اين فعل وانفعاات در حالي رخ مي دهد که نانسي پلوسي رئيس 
مجلس نمايندگان آمريکا )که به تازگي به اين سمت انتخاب شده 
است(، استيضاح ترامپ را منتفي ندانسته است. فراتر از آن، برخي 
آمريکا  فدرال  دولت  تعطيلي  موضوع  که  معتقدند  کارشناسان 
استيضاح  زمينه  به تنهايي  که  شود  بحراني  به اندازه اي  مي تواند 
ترامپ توسط مجلس نمايندگان و سنا را فراهم سازد. اتفاقي که 
ممکن است حتي قبل از انتشار گزارش بازرس مولر در خصوص 

انتخابات رياست جمهوري سال 2016 رخ دهد.
آنچه امروز در عرصه سياسي اياات متحده آمريکا رخ مي دهد، 
است.  ساختار  اين  در  مزمن«  »بي نظمي  نوعي  عيني  مصداق 
اگرچه تعطيلي دولت فدرال آمريکا در دوران ديگر روساي جمهور 
دموکرات و جمهوري خواه مسبوق به سابقه بوده است، اما گروکشي 
سياسي خاص ترامپ از کنگره و تهديد وي نسبت به طواني تر 
شدن تعطيلي دولت، وضعيت بي سابقه اي را در تاريخ آمريکا ايجاد 
کرده است. واقعيت امر اين است که محبوبيت ترامپ در آخرين 
نظرسنجي هاي صورت گرفته در اياات متحده تا حدودي پايين 
انتخابات  در  دموکرات ها  پيروزي  از  پس  روند  اين  است.  آمده 
نظرسنجي صورت  مطابق  است.  تقويت شده  نمايندگان  مجلس 
گرفته از سوي شبکه فاکس نيوز، تنها 39 درصد از شهروندان 
رئيس جمهور  به عنوان  ترامپ  مجدد  انتخاب  خواهان  آمريکايي 
پرسش شوندگان  از  درصد   55 که  است  حالي  در  اين  هستند. 
 2020 سال  جمهوري  رياست  انتخابات  در  که  کرده اند  اعام 
...( راي خواهند داد.  به رقيب ترامپ )اعم از بايدن، سندرز يا 
به چالش کشيدن  دارد ضمن  ترامپ سعي  در چنين شرايطي 
نزد  در  را  خود  رأي  سبد  اياات متحده،  در  رسمي  نهادهاي 
رأي دهندگان آمريکايي بازتعريف کند. شايد اين بازتعريف براي 
ترامپ نتيجه مؤثري داشته باشد، اما ساختار سياسي آمريکا را 
نسبت به آنچه هست نيز شکننده تر مي سازد. ازاين رو بسياري از 
تحليلگران آمريکايي نسبت به کليت اظهارات ترامپ و احتمال 
استفاده وي از اختيارات ويژه )جهت ناديده گرفتن رأي کنگره( 

ابراز نگراني مي کنند.
از  آمريکا  فراموش کرد که آسيب پذيري ساختار سياسي  نبايد 
مدت ها قبل براي شهروندان اين کشور به اثبات رسيده است؛جايي 
که ترامپ با سه ميليون رأي عمومي کمتر و با استناد به ساختار 
کالج الکترال وارد کاخ سفيد مي شود! هم اکنون نيز اين ساختار 
معيوب به ترامپ اجازه مي دهد که بدون در نظر گرفتن نقش 
رأي دهندگان  ماليات  از  قابل توجهي  و  هنگفت  بخش  کنگره، 

آمريکايي را صرف ساخت ديوار مرزي با مکزيک کند!
منازعه اخير ترامپ و کنگره، »نقطه آشکارساز آسيب ساختاري 
آمريکا« محسوب مي شود. ساختاري که اساساً اصاح پذير نبوده 
زيادي  چالش هاي  و  بحران ها  مولد  آينده  و  حال  درگذشته،  و 

براي شهروندان آمريکايي بوده و خواهد بود. 

ادامه در صفحه2

راه هايي براي افزايش يارانه و 
نرخ بنزين در بودجه 98

مجتبي توانگر-پژوهشگر اقتصادي
در همين ابتداي بحث خيال شمارا 
راحت کنم؛ ايحه بودجه سال 98 
همچون سنوات گذشته هيچ برنامه اي 
براي يارانه، نرخ بنزين، وضعيت طرح هاي 

عمراني و... ندارد.
حال چند موضوع ايحه که مستقيم 

با معيشت مردم مرتبط است:
1- اگر بودجه سال 97 را در مقابل داشته باشيد، مانند 
مغازه هاي خواروبارفروشي، درصدي بر رديف بودجه هاي 
سال گذشته کشيده شده و نام خود را »ايحه بودجه 
98« نهاده و هيچ اقدام جديدي انجام نگرفته است. دولت، 
بودجه اي که بايستي برنامه يکساله اداره اقتصاد کشور 
باشد را بدون هيچ طرح و بدون توجه به تحريم ها مجلد 

کرده و در اختيار خانه ملت قرار داده است.
2- خوش بيني بيش  ازحدي در مورد تحقق درآمدهاي 
مالياتي مشاهده مي شود. درحالي که دولِت فرتوت آقاي 
روحاني هيچ تحرکي در عرصه اقتصادي ندارد و رکود 
بي سابقه اي را در اقتصاد کشور شاهد هستيم، افزايش 

درآمدهاي پيش بيني شده مالياتي چه وجهي دارد؟
افزايش فشار مالياتي بر معدود کارآفرينان بخش خصوصي 
در اقتصادي که در رکود به سر مي برد تهديدي جدي 
را  رکود  مي تواند  و  مي شود  تلقي  ايران  اقتصاد  براي 
دامن زده و مشکات عميق تري را براي معيشت مردم 
به وجود آورد. در حال حاضر که اقتصاد کشور با رشد 
منفي روبه روست و ماليات گريزان نيز سهامدار دولت 
دوازدهم هستند، انتظار افزايش 14 درصدي درآمدهاي 
مالياتي به معناي اعمال فشار سنگين بر توليد، نيروي 

کار و حقوق بگيران تلقي مي شود.
مجلس محترم مي تواند اشکال دولت درزمينه درآمدهاي 
مالياتي و ماليات گريزان را در قالب ماليات بر تراکنش هاي 
بانکي باا )مثًا بااي يک ميليارد( قرار دهد. استفاده از 
ظرفيت تراکنش هاي بانکي به معناي فضولي در حساب هاي 

مالي و بانکي مردم تلقي نمي شود.
اقتصاد  در  مبادات مالي  شفافيت  اقدام  اين  از  هدف 
از رانت خواري ماليات گريزان است؛ اين  و جلوگيري 
پيشنهاد درنهايت منجر به حذف مؤدي مالياتي شده 
)که بخشي از آن فسادهايي را موجب شده است( و به 

کاهش فساد کمک  مي کند.
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ميثم موسايي در گفت وگو با رسالت: 

 کارگران در ايران
صداي رسايي ندارند

کدخدايي:

ايرادات شوراي نگهبان 
CFT به ايحه 

کامل رفع نشده است

رسالت بررسي مي کند؛

نشانه هاي  
بحران جديد 

در اسپانيا 

جبار کوچکي نژاد نماينده مجلس:

 يارانه ۶ميليون ايراني 
مقيم خارج کشور 
حذف نشده است

رسالت بررسي مي کند؛

تفاوت حقوق مديران و کارگران از زمين تا آسمان
گفتند ديگر از حقوق نجومي مديران خبري نيست. خيالمان راحت شد 
که بااخره تبعيض جاي خودش را به عدالت مي دهد. اما ظاهراً مسئله 
به اين سادگي ها نيست و همچنان از گوشه و کنار، حرف وحديث هايي 
دراين باره شنيده مي شود. اکنون اصلي ترين پرسش اين است که چرا 
ميان حقوق مديران و کارگران بايد از زمين تا آسمان تفاوت باشد؟ 
آن هم مديراني که معاون اول رئيس جمهور تلويحاً آن ها را ناکارآمد 
خطاب کرده و گفته است: »متأسفانه عده اي پست ها و مسئوليت ها را 
اشغال کرده اند و تا مي گوييم که اين پست ها را اگر نمي توانيد خدمت 
مؤثري انجام دهيد ترک کنيد، مي گويند منظور آقاي جهانگيري مديران 
دولتي است. اما منظور من همه مديران در همه مناصب است. کساني 

که چوب اي چرخ پيشرفت، توسعه و ارتقاي کشور مي گذارند.« 
اين سخنان حائز اهميت است، از اين منظر که شايستگي و کارآمدي 
برخي مديران ما چندان باا نيست و به همان نسبت نبايد بسيار بااتر 

از کارگران، دريافتي داشته باشند. اگرچه گفته مي شود، پرونده مديران 
نجومي بسته شده و حقوق و مزاياي فعلي مديران غير معقوانه نيست، اما 
مطابق اظهارات حميدرضا حاجي بابايي، عضو کميسيون برنامه وبودجه 
مجلس، »تصويب سقف حقوق 14 ميليون تومان چند بار به مشکل 
خورد چون در عمل اين کار بسيار سخت است و صنف هاي مختلف 
خواستار استثنا شدن مي شوند و کار پيش نمي رود. اما اين مصوبه 
درنهايت به مجمع تشخيص مصلحت رفت و به سبب استدال هاي 
دولت که مديران نااميد مي شوند و به خارج کشور مي روند تصويب 
قانون مديريت خدمات  اين قول که دولت ظرف دو ماه،  با  نشد، 
کشوري را بياورد و اين موارد را لحاظ کند. اما اکنون عمًا 16 ماه 
است حقوق هاي نجومي آزاد است و همان طور که مقام معظم رهبري 
فرمودند، اشرافي گري در برخي ايه هاي کشور نفوذ کرده و مانع 

ادامه در صفحه10اجراي عدالت مي شود.«

 جمشيد عدالتيان: برخي مديران ارشد تا10 برابر حداقل حقوق، دريافتي دارند
 فرامرز توفيقي: کارگران، فرزند خوانده مملکت نيستند!

آگهي مناقصه عمومي
 واگذاري بخشي از خدمات عمومي )نظارتي، فني و مهندسي، نگهباني و ساير موارد خدماتي( 

در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه
مرحله دوم – نوبت دوم

شهرداري مراغه در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 590ش/ش مورخ 97/7/15 شوراي اسامي محترم شهر واگذاري بخشي از خدمات عمومي )امور نظارتي، امور فني و مهندسي، امور نگهباني و ساير موارد خدماتي( 
در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه خود را به شرح ذيل در سال 1398-1397 به مدت يك سال تمام شمسي از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پيمانكاران مجرب و واجدالشرايط و داراي صاحيت 
از اداره کار و امور اجتماعي واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتها و پيمانكاران محترم دعوت مي شود از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت ده روز جهت خريد و تحويل اسناد مناقصه، تا تاريخ 97/10/26 روز چهارشنبه 
به امور قراردادهاي شهرداري واقع در خيابان قدس – شهرداري مرکزي مراغه – طبقه همكف – اتاق شماره 25 مراجعه و اسناد مناقصه دريافت نمايند. ضمنا اطاعات تكميلي مناقصه فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي 
اطاع رساني مناقصات کشور به آدرس HTTP://IETS.MPORG.IR  قابل دسترسي مي باشد و شماره تلفكس 37217728-041 واحد امور قراردادها آماده پاسخگويي به شرکتهاي محترم در اوقات اداري در 

رابطه با مناقصه ذيل مي باشد.

1- شهرداري مراغه به استناد بند 5 ماده 5 آيين نامه مالي شهرداري ها در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
2- سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشريفات قانوني مناقصه و عقد قرارداد با نفر اول مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر يك از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتيب به استناد ماده 8 آيين نامه مالي شهرداري ها 

به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
3- هزينه درج آگهي در دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

4- رعايت منع مداخله کارکنان دولتي و کشوري مصوب 77/10/22 مجلس شوراي اسامي و همچنين بند )و( و ماده 10 وظيفه عمومي براي کليه  شرکت کنندگان الزامي مي باشد.
5- کليه کسورات قانوني غير از ماليات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

6- ساير جزئيات و اطاعات در اسناد مناقصه قيد شده است.
تاريخ انتشار: 97/10/16

خ ش: 97/10/16

*  حفظ حيات با محافظت از قطره قطره آب *
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

شرکت آب و فاضاب روستايي استان گيان درنظر دارد مناقصه فراخوان عمليات اجرايي سايت و مخزن 1000 متر مکعبي نيمه مدفون ، مخزن هوايي 100 متر مکعبي فوادي و ساختمان هاي جانبي 
سايت گوراب از توابع شهرستان رشت ) بخشي از پروژه تامين آب آشاميدني نواحي رشت – انزلي (  به شماره مناقصه )200971147000027( را از طريق سامانه الکترونيکي دولت برگزارنمايد . 
کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسنادمناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاکت ها ازطريق درگاه سامانه الکترونيکي دولت) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد.

   مبلغ تضمينمبلغ برآورد )بريال(شهرستانعنوانرديف
رتبهرشته      )بريال(

تاريخ
 خاتمه 
فروش

تسليم پيشنهاد 
قيمت

مدت 
اجرا 

ماه
تاريخ 

بازگشايي

1
 عمليات اجرايي سايت و مخزن 1000 

متر مكعبي نيمه مدفون ، مخزن هوايي 100 
متر مكعبي فوادي و ساختمان هاي جانبي 

سايت گوراب از توابع شهرستان رشت
 97/11/0212 597/10/22آب22،777،716،2551،139،000،000  رشت

97/11/03

  
* ارائه تحويل موقت و قرارداد يك کار مشابه  در خصوص احداث  يك باب مخزن بتني زميني به حجم حداقل   500 متر مکعب الزامي مي باشد.

*ارائه  يك رضايت نامه از کارفرما در زمينه آب شرب الزامي مي باشد.)تذکر: تاريخ دريافت رضايت نامه مي بايست در بازه زماني سه ماه قبل از تاريخ بازگشايي باشد ( 
*ارائه گواهينامه حفاظت وايمني و بهداشت معتبر از مراجع ذيصاح در پاکت )ب( الزامي مي باشد.

* تهيه و حمل مصالح به عهده پيمانکار بوده و ساير عمليات تکميلي مورد نياز براساس فهرست بهاي  ابنيه ، تاسيسات مکانيکي و تاسيسات برقي سال 1397  ، نقشه و مشخصات فني پيوستي 
مي باشد .

* تمام يا بخشي از مطالبات از کارکرد قرارداد ازمحل اسناد خزانه اسامي  پرداخت مي گردد وتاريخ سررسيد اسناد تا پايان سال 1399 مي باشد. 
 تضمين شرکت درمناقصه به نفع کار فرما به صورت ضمانتنامه بانکي ياواريز به حساب شماره 2175214468004 بانك ملي شعبه مرکزي رشت خيابان امام خميني )ره( به نام تمرکز وجه سپرده 

مي باشد.
1- شروع فروش اسناد مناقصه از تاريخ  18/ 10/ 97 مي باشد، عاقمندان جهت کسب اطاعات بيشتر  به شبکه اطاع رسانيHTTP://IETS.MPORG.IR  مراجعه نمايند.

2- دستگاه نظارت : مهندسين مشاور پارس جوياب
3- شرکت کنندگان جهت خريد اسناد مناقصه مي بايستي مبلغ 300،000 ريال به حساب شماره) 2170094437006  (بانك ملي مرکزي رشت از درگاه الکترونيکي  www.setadiran.ir  واريز 

نمايند.
ب(نشاني شرکت رشت: خيابان امام خميني، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار، شرکت آب و فاضاب روستايي استان گيان، جهت اطاعات بيشتر باتلفن هاي 33321054- 33325776 ) داخلي 

279 آقاي مسيح زاده ( تماس حاصل نمايند. 
4- هزينه دونوبت آگهي  به عهده برنده مناقصه مي باشد.

نوبت اول: 10/16 /97
نوبت دوم 17 /97/10

واگذاري بخشي از خدمات عمومي )امور نظارتي، امور فني و مهندسي، امور نگهباني و ساير موارد خدماتي( در حوزه خدمات شهري و فضاي سبز شهرداري مراغه عنوان مناقصه رديف
9/601/363/296 ريال مبلغ کل مناقصه 1

27 نفر تعداد نيروي انساني مورد نياز 2
1 سال تمام هجري شمسي مدت اجراي پروژه 3

حوزه معاونت خدمات شهري محل اجراي پروژه 4
امور قراردادهاي شهرداري + سايت ملي مناقصات کل کشور محل توزيع اسناد مناقصه 5

از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم به مدت 10 روز زمان توزيع اسناد 6
480/070/000 ريال ميزان سپرده 7

1- ضمانت نامه بانكي 2- رسيد بانكي واريز وجه مزبور به حساب سپرده 20011155606701 بانك مهر ايران نحوه تسليم سپرده 8
صاحيت از اداره کار و امور اجتماعي صاحيت 9

دبيرخانه شهرداري مرکزي مراغه محل تحويل اسناد 10

شهردار مراغه – احمدي

روابط عمومي
 شرکت آب وفاضاب روستايي استان گيان

 وزارت نيرو
شرکت آب و فاضاب روستايي استان گيان

نوبت اول



»

آيت اه توکل:
 مردم با فتنه گران 

آشتي نمي کنند

سيا سي  يك شنبه 16 دي 21397
29 ربيع الثاني 1440-6 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9402

زاکاني:
برخي مسئوان با رها کردن کارها مي خواهند نظام را با مشکل مواجه کنند

نماينده سابق مردم تهران در مجلس گفت: برخي مسئوان با 
رها کردن کارها مي خواهند نظام را با مشکل مواجه کنند.به 
گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، عليرضا زاکاني در ششمين 
نشست از سلسله نشست هاي بصيرتي ويژه دهه بصيرت که 
در تکيه شاه خراسان قم برگزار شد، با اشاره به اينکه حماسه 
9 دي همانند قيام 19 دي منشأ يک تغيير بزرگ بود، گفت: 
همانگونه که 19 دي جريان رسيدن به اهداف انقاب اسامي 
را سرعت بخشيد، حماسه نهم دي نيز منشأ حرکت انقابي 
مردم در فتنه 88 بود.وي با بيان اين که دشمن نمي تواند 
استقال و عظمت ملت ايران را تحمل کند، اظهار داشت: 
آمريکا از همان ابتداي انقاب سعي کرد تا از طريق دولت 
جلوي  نرم  جنگ  و  تحميلي  جنگ  سخت،  جنگ  موقت، 
تحقق نظام اسامي را بگيرد؛ دشمن در سال 88 با مقدمات 
جدي که حدود 10 سال بر روي آن ها مطالعه صورت گرفته 
بود، سعي کرد تا مردم را مقابل همديگر قرار دهد و از اين 
طريق براندازي نظام جمهوري اسامي را دنبال کند.زاکاني 
با اشاره به اين که فتنه 88 سبب شد تا از بخش بزرگي از 
ابراز داشت: در اين فتنه دشمنان  نفاق چهره نمايي شود، 
خارجي و يک عده از خواص که در اعتقاد خود دچار تغيير 
و تحول شده بودند، نقش بسيار مؤثري داشتند؛ اين عده با 
گرايش به سمت ثروت، قدرت، فساد و حزب گرايي فتنه را 
ايجاد کردند، اما مردم در برابر اين خواص مشکل دار به صحنه 
آمده و بر پرونده آن ها مهر ختم زدند.رئيس کميسيون ويژه 
برجام در مجلس نهم با تأکيد بر اين که فتنه 88 پرده از 
چهره آن دسته از خواص که در دل خود اعتقادي به اصل 

نظام اسامي نداشتند، برداشت، عنوان کرد: اين دسته سبب 
شدند تا اوبامايي که با مشاهده انتخابات کرنش کرده بود، 
سرکش شده و نسبت به براندازي نظام اميدوار شود؛ فتنه 
گران در فتنه 88 با کارهاي خود آبروي اسام را برده، چهره 
نظام اسامي را مخدوش کردند و پشتوانه مردمي انقاب را 
نااميد ساختند.وي تحريم هاي اقتصادي را نتيجه عملکرد فتنه 
گران در فتنه 88 دانست و بيان کرد: فتنه گران با عملکرد 
خود عاوه بر ايجاد اغتشاش و ناامني در کشور، سبب شدند 
تا دشمن سراغ گزينه تحريم برود و از ملت ايران انتقام جويي 
کند؛ امروز بايد بدانيم که هدف دشمن براندازي نظام جمهوري 
اسامي بوده و راه اندازي داعش و حمله به سوريه و عراق 
و ناامن سازي منطقه در همين راستاست.زاکاني با اشاره به 
نفوذ ميان مسئوان کشور  برجام  از  اين که هدف دشمن 
بوده است، مطرح کرد: امروز دستگاه هاي امنيتي و نظارتي 
بايد چشم خود را بيشتر باز کنند تا عده اي با تصميم هاي 
عامدانه و غلط با ميراث امام راحل و شهدا بازي نکنند.اين 
تحليلگر مسائل سياسي با بيان اين که دشمن با برنامه هاي 
نوين در پي ايجاد فتنه هاي جديد در کشور است، گفت: اين 
که رهبر معظم انقاب نسبت به برنامه هاي دشمن در سال 
98 هشدار دادند، از اين جهت است که ما در برابر فتنه هاي 
احتمالي دشمن آمادگي داشته باشيم، زيرا جبهه انقابي در 
سال 88 براي مقابله با فتنه آمادگي نداشته و براي همين 
عملکرد قابل قبولي نداشتند.وي ادامه داد: دشمن در سال 
آينده همه تجربيات خود را به ميدان مي آورد و قصد دارد 
کارآمدي نظام را زير سؤال ببرد؛ دشمن به خيال باطل خود 

در وهله اول قصد دارد فشارهاي اقتصادي را تشديد کرده 
و نارضايتي مردم را باا ببرد تا ملت به خيابان آمده و موج 
سنگيني عليه نظام راه بيفتد و از اين طريق انقاب اسامي 
منقرض شود، اگر اين نقشه دشمن عملي نشود، درصدد برمي 
آيد تا رهبري و ملت ايران را به امتيازدهي و سازش وادار 
 کند.زاکاني خاطرنشان کرد: در کنار فعاليت ها و حرکت هاي 
دشمن، يک عده از مسئوان هستند که تنگناهاي موجود را با 
کار کردن و کار نکردن خود تشديد مي کنند؛ به عبارت ديگر 
گويا برخي مأموريت دارند تا با کار نکردن نظام را با مشکل 
مواجه کنند.وي تأکيد کرد: امروز نفت کشور از سوي هند و چين 
خريداري مي شود؛ هنگامي که اين دو کشور مي گويند، شما 
نفت خود را به پاايشگاه هاي ما بياوريد و ما به شما فراوردهاي 
نفتي تحويل مي دهيم، تصميمي از سوي دولت گرفته نمي شود؛ 
 تصميم نگرفتن يا تصميم غلط گرفتن برخي مسئوان آسيب هاي 
جدي به کشور وارد مي کند.رئيس کميسيون ويژه برجام 
در مجلس نهم با بيان اين که امروز ما در جنگ اقتصادي 
قرار داريم، ابراز داشت: در شرايطي که دشمن مي خواهد ما 
را خوار و ذليل کند، چرا در کشور اولويت بندي اقتصادي و 
 FATF آرايش جنگي اقتصادي نداريم؟وي با اشاره به لوايح
و بيان اين که دولت بايد قانون هاي بومي را به خوبي اجرا 
کند، عنوان کرد: دولت قانون هاي بومي را اجرا نمي کند، اما 
در اين جنگ اقتصادي به دنبال آن است که اطاعات مالي 
را براي دشمن شفاف کند؛ دادن اطاعات اقتصادي کشور 
انجام عمليات جنگي در روز روشن و در  به غرب همانند 

تيررس دشمن است.

نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري گفت: مردم با فتنه گران آشتي نمي کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه سيد رحيم توکل در نشست بصيرتي که در مسجد 
حيدريه قم برگزار شد، با اشاره به توهين هاي مکرر فتنه گران در سال 88 نسبت به مقدسات 
و شعائر مذهبي و ديني گفت: اين فتنه گران در روز عاشورا به صورت علني به شادي کردن 
 پرداختند و عزاداران اباعبداه)ع( را مورد ضرب و جرح قرار دادند.وي با بيان اين که حرکت هاي 
فتنه گران دشمنان را نسبت به براندازي نظام اسامي اميدوار کرد، اظهار داشت: اظهارات ميرحسين 
موسوي پس از عاشوراي 88 مبني بر اينکه حاضران در خيابان ها مردم خداجو هستند، دروغي 
بيش نبود، زيرا اين افراد در خيابان ها اقدام به کتک زدن عزاداران حسيني کردند.توکل با تأکيد 
بر اينکه مردم از فتنه گران اعام انزجار مي کنند، گفت: ما تا جايي که فتنه گران توبه نکرده، از 
مردم عذرخواهي نکنند و به خط انقاب برنگردند با آنها خواهيم جنگيد، زيرا حرکت فتنه گران 

در فتنه 88 مبني بر قتل مردم بي گناه، ايجاد اغتشاش و فراهم آوردن زمينه دخالت بيگانگان 
در مسائل کشور قابل بخشش نيست.استاد درس خارج حوزه علميه قم به پافشاري سران فتنه 
بر مواضع غلط و نادرست شان اشاره کرد و با بيان اينکه همه نظام سلطه و استکبار جهاني از 
فتنه گران در سال 88 حمايت مي کردند، عنوان داشت: برخي با مطرح کردن »طرح آشتي ملي« 
مي خواهند زمينه آشتي ملت با فتنه گران را فراهم کنند، اما بايد بدانند که مردم بصير ايران 
هرگز با فتنه گراني که عزت و اقتدار کشور را خدشه دار کرده اند، آشتي نخواهند کرد.وي با اشاره 
به اين که مردم بصير ايران حماسه نهم دي را بدون تبليغات و به صورت خودجوش و جهادي 
خلق کردند، افزود: هنگامي که مردم ديدند فتنه گران به شعائر ديني و آرمان هاي انقاب و 
نظام اسامي توهين مي کنند و قصد براندازي نظام جمهوري اسامي را دارند به ميدان آمده و 

دشمنان را متحير کردند.

ظرفيت هاي  تمام  مي توانيم  گفت:  رضوي  قدس  آستان  توليت 
کشور را براي حل مشکات  کشورمتمرکز کنيم.به گزارش گروه 
سياسي خبرگزاري ميزان حجت ااسام والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيسي در مراسم معارفه قائم مقام توليت آستان قدس رضوي 
گفت: در دوران زندگي ما فرصت هاي اندکي وجود دارد که بايد 
عبوديت  پروردگار،  سوي  به  خودمان  ارتقاء  جهت  در  آن ها  از 
خداوند، خدمتگزاري و گره گشايي از مشکات مردم در جهت 

رضاي خدا و ولي خدا نهايت بهره را ببريم.
آنچه  که  باشد  اين صورت  به  مي تواند  داري  امانت  افزود:  وي 
به دست آورديم به ديگري و آيندگان برسانيم، اما امانت داري 
براي يک انسان سالک کف است نه سقف؛ سقف اهداف انسان 
سالک اين است که جز به خدا نينديشد، جز براي خدا حرکت 

نکند و از غيرخدا نترسد.
و معارف ديني هيچ  رئيسي تصريح کرد: در مجموعه فرهنگ 
مفهومي گسترده تر و فراگيرتر از عدالت وجود ندارد، انبياء هم 
آمده اند تا عدالت را اجرا کنند، ما هم اگر عدالت انفسي داشته 
باشيم مي توانيم عدالت آفاقي ايجاد کنيم.عضو مجلس خبرگان 
رهبري با تأکيد بر اينکه فرهنگ رضوي مي تواند در زندگي انسان 
معاصر تحول ايجاد کند که تا رسيدن به اين جايگاه فاصله زيادي 
داريم، ابراز کرد: توسعه ساختار، ساختمان و ابزار ها ازم است، 
اما بايد قله و نقطه هدف را ببينيم.رئيسي گفت: هر روز زندگي 
بشر نيازمند قرآن کريم است و فيض اين کتاب نوراني بر زندگي 
بشر مي تابد که بايد از آن بهره مند شويم.وي عنوان کرد: توسعه 
مفهوم خدمت، خادم و مخدوم جلوه کوچکي است از آنچه مي تواند 
انسان هاي بسياري را به نام امام رضا )ع( فعال کند تا ميليون ها 

خدمت بي منت انجام دهند، هنر ما تنها اين است که از اين عشق 
و دلدادگي به امام رضا )ع( در جهت گره گشايي مشکات جامعه 
اسامي بهره برداري کنيم.توليت آستان قدس رضوي ابراز کرد: 
بهره برداري و افزايش بهره وري از ۳0 ميليون زائر که ساانه به 
مشهد مقدس سفر مي کنند چگونه انجام مي شود؟ با اين زائران 
مي توان بسياري از اخاق هاي نادرست جامعه، سوء جريان هاي 
جامعه، روند هاي غلط و روش هاي نادرست را اصاح کرد.رئيسي 
با بيان اينکه زيارت پسينه و پيشينه زندگي زائر را به هم متصل 
مي کند؛ زيارت يک پروسه است نه پروژه، خاطرنشان کرد: کشوري 
که محور آن امام رضا )ع( است، همه رفتار هاي سياسي، اجتماعي، 
اقتصادي و فرهنگي مردم آن بايد متأثر از پايتخت فرهنگي اش 
بسيار  وظيفه  )ع(  رضا  امام  در محضر  باشد.وي گفت: سازمان 

مهمي به عهده دارد و تاش مضاعفي را مي طلبد. 
داشتن نگاه تحولي بسيار مهم است، حق نداريم متوقف شويم 
و بايد در نوع نگرش، فعاليت و اقدام نگاهي پويا داشته باشيم و 
يقين داريم اين حرکت دست گير ما خواهد شد؛ جلوه هاي اين 
حرکت را ديده ايم که خداوند متعال گشايش ايجاد کرده است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد از وجب به وجب 
فضا هاي متعلق به امام رضا )ع( در جهت بصيرت افزايي و معرفت 
آفريني استفاده کنيم و تمام اين زمين ها تبديل به حرم دوم شود 
که فعاليت هاي تربيتي صورت گرفته در باغ اردوگاه بيلدر، خاتون 
و خوردين نمادي از اين حرکت جديد است.رئيسي با بيان اينکه 
ما مي توانيم تمام ظرفيت هاي کشور را براي حل مشکات متمرکز 
کنيم، گفت: ايجاد معاونت علمي و حرکاتي از اين دست در راستاي 
شکل گرفتن کاري جديد در محضر عالم آل محمد )ص( است.وي 

با تاکيد بر اينکه ما با حفظ مالکيت بر اراضي مي توانيم به نوعي 
برنامه ريزي کنيم که کسي که سرمايه گذاري مي کند از منافع 
باقي بماند  ببرد، ولي اصل زمين در اختيار آستان قدس  بهره 
گفت: در رابطه با مسائل اقتصادي کار ها با تدبير پيش مي رود و 
هيچ مشکل اقتصادي نداريم، با برنامه ريزي هيچ سرمايه اي هم 
بايد در  اينکه همه همکاران  بيان  با  از دست نخواهد رفت.وي 
عرصه هاي علمي، فرهنگي و اقتصادي فعاليت بيشتري انجام دهند 
و به کار فعلي قانع نشويد و کار را مضاعف کنيد افزود: تاش کنيد 
کار هاي صورت نگرفته در 9 ماهه قبلي را تا پايان سال به نتيجه 
برسانيد تا شاهد رشد و تعالي در ابعاد مختلف باشيم.رئيسي با 
تاکيد بر اينکه اگر حرکت تحولي و طبق فرمايش رهبر معظم 
 انقاب، انديشه و عمل انقابي را دنبال نکنيم، روز مرگ ماست، 
امام )ره( هرگز به وضع موجود قانع نمي شدند و رهبر انقاب هم 
همين نگاه را دارند افزود: فعاان فرهنگي ببينند که در تهاجم 
فرهنگي چه بايي بر سر جوانان ما مي آيد، بايد براي استفاده از 
ظرفيت ها برنامه ريزي کنيم. زائران، جوانان و نوجوانان مشتاق 
سرمايه هاي امام رضا )ع( هستند و با کمک اين سرمايه مي توانيم 
از مشکات اجتماعي پيشگيري کنيم.توليت آستان قدس رضوي 
با بيان اينکه مديران به آنچه امروز انجام مي دهند بسنده نکنند 
و حرکت نو و نگاه تحولي داشته باشند و به کار هاي موجود قانع 
نشوند، گفت: هجرت تمدن ساز جامعه بشري که پرچم آن در 
دست امام رضا )ع( است که از مدينه تا مرو اتفاق افتاده، مدعي 
ما چنين  کند؛  متحول  را  انسان  زندگي  مي تواند  که  است  آن 
زمينه اي داريم و علي رغم کار هاي انجام شده بازهم بايد گام هاي 

بلندي در اين راستا برداريم.

رئيسي:
مي توانيم تمام ظرفيت هاي کشور را براي حل مشکات متمرکز کنيم

راه هايي براي افزايش يارانه و نرخ بنزين در بودجه 98
ادامه  از صفحه اول

۳- خوش بيني ديگر درزمينه فروش نفت است. سال 98 سالي 
سخت تر ازنظر تحريم نسبت به سال جاري خواهد بود اما دولت 
محترم صادرات 1/5 ميليون بشکه نفت را پيش بيني کرده است. 
محاسبات کارشناسي نشان مي دهد در بهترين حالت با حذف معافيت 
تعدادي از کشورهاي خريدار نفت ايران، حداکثر صادرات نفت ايران 

در سال 1۳98 به يک ميليون و 140 هزار بشکه خواهد رسيد.
توجه به اين نکته هم مهم است که اگر دولت سقف درآمدهاي نفتي 
خود را زير يک ميليون بشکه اعام مي کرد عماً خود را براي شرايط 
سخت آماده کرده و بدخواهان ملت ايران در يک موقعيت انفعالي 

در مورد قيمت نفت و ميزان فروش نفت قرار مي گرفتند.
دولت بايستي تهديد به وجود آمده را به فرصتي طايي براي اجراي 

اصاحات ساختاري در اقتصاد و بودجه تبديل نمايد.
4- حقوق و دستمزد در سال 1۳98، حداکثر 20 درصد افزايش مي يابد 
اين رقم حدود 210 هزار ميليارد تومان خواهد بود. پيش بيني هاي 
دولتي نشان مي دهد نرخ تورم سال 97 فراتر از 20 درصد است 
با افزايش   که همين رويه در سال آينده نيز تداوم مي يابد. لذا 
20 درصدي حقوق، دستمزد و مستمري، شاغلين و بازنشستگان 
بازهم نخواهند توانست قدرت خريد در سال 98 را حفظ نمايند. 
حال اگر بخواهيم به افزايش ۳0 درصدي حقوق و دستمزد بينديشيم 
به مبلغي حدود 18 هزار ميليارد تومان احتياج داريم. محاسبات 
سازمان برنامه وبودجه نشان مي دهد که از محل مابه التفاوت حاصل 

از افزايش نرخ ارز خوراک پتروشيمي ها از ۳800 به 8000 تومان، 
11/۳ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل خواهد شد که مي تواند 

منبع مناسبي براي توجه به اقشار محروم جامعه باشد.
5- نکته مهم ديگر در ايحه بودجه سال 98، تهيه اقام و کااهاي 
اساسي، استراتژيک و حياتي مردم )گندم، برنج، جو، ذرت، کنجاله 
سويا، حبوبات، انواع روغن، انواع گوشت، تخم مرغ، انواع دانه هاي 

روغني و انواع دارو هاي انساني و حيواني( است.
است  کرده  اعام  اين ايحه  در  تمام  بي تدبيري  در يک   دولت 
14 ميليارد دار از درآمد نفتي را با نرخ 4200 تومان براي واردات 
اين نوع کااها اختصاص داده است در اين خصوص به نکات ذيل 

دقت بيشتري داشته باشيم:
الف- اگر دولت براي واردات کااهاي اساسي ارز را به جاي 4200 
تومان، 8000 تومان در نظر مي گرفت عمًا حدود 54 هزار ميليارد 

تومان درآمد به دست مي آورد.
ب- ارزيابي کارشناسان درون و بيرون دولت نشان مي دهد ارائه 
هر نوع کاايي با نرخ ارزان عمًا سياستي محکوم به شکست است 
چنانچه اين روزها چه در مورد کااهاي اساسي )مانند گوشت، مرغ 
و تخم مرغ( و چه غير آن )مانند تلفن همراه و ...( شاهد هستيم که 
تفاوت ارز 4200 توماني و نرخ نيمايي 8000 تومان، رانت سنگين 
و سرشاري را عايد حلقه بسته اي از واردکنندگان و شبکه نامناسب 
توزيع کرده است و عماً عموم مردم مخصوصاً اقشار مستضعف بدون 

هيچ بهره اي از ارز ارزان، دچار آسيب جدي نيز شده اند.

ج- بنابراين ازم است دولت قدري تحرک داشته باشد و سياست 
تخصيص ارز 4200 توماني را از برنامه هاي خود کنار گذاشته و با 
اين اقدام، بخشي از منابع ريالي آزادشده را در اختيار مصرف کننده 
نهايي قرار دهد. اين موضوع مي تواند در قالب افزايش يارانه برخي 

دهک هاي پايين موردتوجه قرار گيرد.
6- موضوع مهم ديگر در بودجه سال آينده، نرخ بنزين و حامل هاي 
انرژي است. اين اقدام که نرخ بنزين براي کمک به اقشار محروم 
بايستي پايين نگه داشته شود در کوتاه مدت مناسب است ولي در 
بلند مدت قدري بايد در مورد سازوکارهاي آن تأمل کرد. حال 
که براي بودجه به عنوان برنامه يک ساله و کوتاه مدت مي خواهيم 
براي حد  تصميم بگيريم مناسب است نرخ پايين بنزين، صرفاً 
مشخصي از مصرف تعيين شود و با افزايش مصرف، قيمت پلکاني 

افزايش يابد.
همچنين مجلس مي تواند براي هر فرد ايراني سهميه مشخصي 
از بنزين و حامل هاي انرژي مشخص نمايد تا تفاوت خانواده اي 
که سه خودرو در اختياردارند و خانواده اي که حتي در استفاده 
عدالت  به  قدري  نقليه عمومي دچار مشکل هستند  وسيله  از 
پاييني  افرادي که درآمد  اين روش  نزديک شويم. در  توزيعي 
دارند مي توانند سهميه خود را در قالب حساب بانکي به فروش 
برسانند. با اين روش عمًا درآمدي دائمي براي اقشار محروم 
حاصل شده و بخشي از هزينه تصميمات غلط دولت در سال هاي 

اخير جبران مي شود.

کدخدايي:
ايرادات شوراي نگهبان به ايحه CFT کامل رفع نشده است

سخنگوي شوراي نگهبان تأکيد کرد: ايرادات شوراي 
نگهبان به ايحه CFT کامل رفع نشده است.به گزارش 
خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
عباسعلي کدخدايي در نشست خبري به برخي مصوبات 
شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: مصوبه اول طرح اصاح 
قانون صدور چک بود و مصوبه دوم ايحه عضويت دولت 
ايران در همکاري هاي صاحيت  اسامي  جمهوري 
آزمايشگاهي آسيا-اقيانوسيه است.وي ادامه داد: مصوبه 
سوم ايحه الحاق دولت جمهوري اسامي ايران به 
کنوانسيون بين المللي مقابله با تأمين مالي تروريسم 
بود که در جلسه روز 28 آذر 1۳97 شوراي نگهبان 
پس از بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه رسيده که 
دو ايراد مدنظر شوراي نگهبان اصاح شده است اما 
مابقي ايرادات همچنان به قوت خود باقي است. يعني 
 در بند يک نظر قبلي شوراي نگهبان به جز ايراد بند ۳ 
سابق )بند 4 مصوبه فعلي( اصاح شده اما ساير ايرادات 

اين بند به قوت خود باقي است و همچنين ساير ايرادات 
قبلي شوراي نگهبان به جز ايرادات 2 و ۳ نظريه سابق، 
کماکان به قوت خود باقي است.سخنگوي شوراي نگهبان 
با اشاره به ايحه الحاق ايران به کنوانسيون مبارزه با 
 CFT تأمين مالي مبارزه با تروريسم نيز گفت: ايحه
پس از اعمال اصاحات توسط مجلس ارسال و در 
شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت اما فقط دو 
ايراد از ايراداتي که شورا گرفته بود مرتفع شده است و 
مابقي ايرادها هنوز به قوت خود باقي است.سخنگوي 
شوراي نگهبان در پاسخ به پرسشي درباره احتمال 
تغيير و تحوات در تأييد صاحيت ها از سوي اين شورا، 
گفت: هر آنچه را قانون گذار براي ما تعيين و تکليف 
کند ما آماده هستيم که آن را اجرا کنيم و همچنين 
از  انتظارمان  انتخابات،  در اجراي سياست هاي کلي 
مجلس شوراي اسامي اين بود که قانون انتخابات را 
اصاح کند، زيرا قانون انتخابات نواقص زيادي دارد و 

دوباره از اين تريبون اعام مي کنيم که ان شاءاه مجلس 
شوراي اسامي در اين فرصت باقي مانده، قانون را به 
نحوي اصاح کند که وجود برخي مشکات رفع شود.

کدخدايي در پاسخ به اين پرسش که دايره مصونيت 
نمايندگان مجلس تا کجاست، تصريح کرد: اصل 86 

دايره مصونيت نمايندگان مجلس را مشخص مي کند 
و بر اساس اصل 86 قانون اساسي است که از هيئت 
نظارت بر عملکرد نمايندگان انتظار داريم تا بر رفتار 
نمايندگان نظارت داشته باشد و کمي جدي تر به اين 

موضوع ورود پيدا کند.

گفت وگو

خبر

ميثم موسايي در گفت وگو با رسالت: 
کارگران در ايران، صداي رسايي ندارند

يک اقتصاددان گفت: کارگران در ايران، صداي رسايي ندارند. ما 
بايد بپذيريم که ميزان دريافتي هاي آنان بسيار محدود و کم است 

و مورد استثمار واقع مي شوند.
ميثم موسايي اظهار کرد: بارها گفته ام و بازهم مي گويم، کارگران در 
ايران، صداي رسايي ندارند و کساني هم که تحت عنوان صداي رساي 
کارگران مطرحند، در واقع نماينده جامعه کارگري نبوده و نيستند. 
مگر مي شود نماينده کارگر به مدت چهل سال تغيير نکند و ثابت 
باشد؟ از سوي ديگر برخي از نمايندگان هم فقط سنگ کارگران را 
به سينه مي زنند زيرا به دنبال استفاده از موقعيت آنان براي کسب 
قدرت هستند.  وي تاکيد کرد: قشر عظيم کارگران از يک ارگان 
و حزب بزرگ حمايت نمي شوند، به همين علت افزايش حقوق 
آنان به بهانه اينکه ممکن است تورم زا باشد، پشت گوش انداخته 
مي شود. ما بايد بپذيريم که ميزان دريافتي هاي آنان بسيار کم و 
محدود است و آنها استثمار مي شوند.موسايي ادامه داد: البته شرايط 
جامعه هم بي تاثير نيست. وقتي نرخ بيکاري بااست قاعدتا امکان 
استثمار کارگران وجود داشته و نرخ دستمزدها مي تواند زيرخط 
فقر باشد. ما با لشکر عظيم بيکاران روبه رو هستيم، به همين علت 
قشر کارگران حاضرند با همان دستمزد کم کار کنند. در چنين 
وضعيتي دستمزدها کفاف حداقل معيشت آنان را نمي دهد و يا 
به تعبير ديگر حقوق و مزاياي آنان فقط کفاف حفظ  بقاي طبقه 
کارگر را مي دهد. آنها با اين وضعيت نمي توانند زندگي آبرومندانه 

و کريمانه اي داشته باشند. 
اين اقتصاددان تصريح کرد: اگرچه نمايندگان کارگري به ظاهر 
دلسوزند، ولي منعکس کننده خواسته و مطالبات واقعي کارگران 
نبوده و از دانش و تدبير و سازمان دهي کافي براي اينکه بتوانند 
به هدف برسند، برخوردار نيستند، البته اين نکته هم خيلي مهم 
است که در يک برهه از زمان که بيشتر به جنگ و اوايل انقاب 
بازمي گردد، آن جبران صورت نگرفته، لذا تاخيري وجود دارد و 
اين تاخير باعث عقب ماندگي حقوق و دستمزد شده است. وي 
درباره آماري مبني بر کوچک شدن 50 درصدي سفره کارگران 
تصريح کرد: اين رقم حداقلي است. البته از نظرعلمي بايد اين مسئله 
مورد تاييد قرار بگيرد، ولي حدسم اين است که بااتر از 50 درصد، 
سفره کارگران کوچکتر شده و آنان تا حدود زيادي قدرت خريد 
 خود را از دست داده اند. به گفته وي همه آنهايي که حقوق ثابت 
مي گيرند، ارزش پولشان کاهش يافته و قدرت خريدشان پايين آمده 
و اين امر شدت آسيب پذيري همه حقوق بگيران از جمله کارگران 
را افزايش داده و اين مسائل مي تواند به آسيب هاي اجتماعي و 

سياسي منجر شود.

جانشين فرمانده نيروي هوايي ارتش:
جنگ هاي آينده در دنيا هواپايه است

جانشين فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي ايران گفت: جنگ هاي 
آينده در دنيا هواپايه است.به گزارش ايرنا، امير سرتيپ خلبان حميد واحدي 
در آيين تکريم و معارفه فرماندهان قديم و جديد پايگاه شکاري شهيد حسيني 
در بيرجند گفت: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي ايران هواپيماهاي 
جنگي مجهز به آخرين فناوري روز جهان را با نام هاي صاعقه و کوثر توليد 
کرده است. وي با بيان اينکه نقش مهم نيروي هوايي در دوران دفاع مقدس 
غيرقابل انکار است و بخشي از افتخارات آن دوران در رشادت هاي نيروي 
هوايي متبلور مي شود افزود: ساخت انواع شبيه سازهاي هواپيما از دستاوردهاي 
نيروي هوايي است و با اين شبيه سازها مي توانيم عمر هواپيماها را بيشتر 
کنيم. واحدي با تاکيد بر اينکه در دوران رژيم پهلوي مستشاران غربي 
اجازه نمي دادند متخصصان کشور ما با تجهيزات هوايي حتي آشنا شوند 
گفت: نيروي هوايي ارتش جمهوري اسامي پيشرفت خود را مرهون تدابير 
داهيانه فرماندهي مقتدرانه مقام معظم رهبري مي داند و ايشان ما را به اين 
باور رساندند که تحريم به ما آموخت چه قابليت هايي داريم و به همين 
دليل بعد از گذشت ۳9 سال از پيروزي انقاب اسامي با همدلي و تاش 
فرماندهان نيروهاي مسلح در اوج وحدت عمل در عرصه دفاع قرار داريم. 
وي گفت: سقوط، سرنوشت اجتناب ناپذير زورگوياني است که خواسته هاي 
خود را بر ملت ها تحميل مي کنند و راهبرد ما دفاعي است و قصد تهاجم 
به هيچ کشور را نداشته و نداريم لذا از کشورهاي منطقه دعوت مي کنيم 
بدون اتکا به نيروهاي فرامنطقه اي امنيت منطقه خاورميانه را با مشارکت 
يکديگر تامين کنيم. جانشين فرمانده نيروي هوايي ارتش در خاتمه گفت: 

جنگ هاي آينده در دنيا هواپايه است.

آيت اه مصباح يزدي:
در نيروسازي غفلت کرديم

رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( گفت: در نيروسازي غفلت 
کرديم.به گزارش پايگاه اطاع رساني آثار آيت اه محمدتقي مصباح يزدي، رئيس 
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( در ديدار جمعي از مسئوان 
عقيدتي سياسي حفاظت سپاه، با اشاره به اين که در آستانه چهلمين سالگرد 
انقاب اسامي قرار داريم، اظهار داشت: از سويي بايد در مقابل دشمنان نظام، 
پيروزي اين انقاب و موفقيت ها و  پيشرفت هايش را تبيين کرد و نشان داد 
که اين پيروزي هاي دشمن کورکن به برکت انقاب به دست آمده است، اما 
از سوي ديگر ازم است که اهداف انقاب دائما يادآوري شود و ببينيم نسبت 
به تحقق اهدافي که مردم براي آن جانفشاني کرده اند، تا چه حد موفق بوده ايم 
و آسيب ها و کمبودهاي آن چه بوده است تا در صدد رفع آن ها برآييم. بخش 
اول را بايد به رخ دشمنان انقاب بکشيم، اما بخش دوم بايد به خوبي مورد 
توجه و رصد خودمان قرار بگيرد.وي با اشاره به اين که انقاب اسامي با ساير 
انقاب ها تفاوت داشت، افزود: امام)ره( براي احياي دين قيام کرد تا در سايه 
آن، دنياي مردم نيز تأمين شود. براي اين انقاب، امام)ره( و ياران فداکارش 
سختي هاي زيادي کشيدند، حال که ما در چهل سالگي انقاب قرار داريم، 
بهتر است بررسي کنيم تا چه حد به اهداف انقاب نزديک شده ايم؟ آيا به 
آن چه امام)ره( مي خواست رسيده ايم يا خير؟ اگر نرسيده ايم، چه ضعف هايي 
داشته ايم و چگونه بايد آن ها را جبران کنيم؟ وي با اشاره به عنايات الهي و 
پيشرفت هاي کشور افزود: همان کشوري که نه تنها از خريد ساح بلکه از 
خريد سيم خاردار براي دفاع از مردم مستضعف خود محروم بود و در تحريم 
قرار داشت، به جايي رسيده است که امروز وقتي آمريکا مي خواهد رقيبي براي 
خود در دنيا و منطقه بيان کند، از ايران نام مي برد و مي گويد شکست آمريکا، 

پيروزي ايران است! البته اين عزت، مرهون لطف خداوند است.
مصباح يزدي با بيان اين که عاوه بر تحريم هاي خارجي، نفوذي هاي داخلي را 
نيز به جان اين انقاب انداختند، ادامه داد: بايد ارزيابي دقيقي داشته باشيم و 
ضعف ها، کمبودها و اشتباهات را جبران کنيم؛ مثا  ويراني هاي دفاع مقدس 
و از بين رفتن بسياري از زيرساخت هاي کشور، سبب شد که توجه مسئوان 
بيشتر به جبران اين خسارت ها جلب شود و فرصتي براي تقويت نهادي که 
براي دين تأسيس شد، باقي نماند و هدف امام )ره( در اين زمينه به طور 
کامل، محقق نشد. چون نه بودجه بود و نه نيروي انساني کافي! بايد در طول 
دو نسل، نيرو براي آن ساخته مي شد که هم فکر صحيح و هم مديريت 

درست و هم ابزارها و تکنولوژي روز در دسترس باشد.
وي افزود: البته برخي جاها نيز اشتباهاتي رخ داد و کم کاري و غفلت صورت 
گرفت و نيروسازي براي آينده با برنامه دقيق و صحيح صورت نگرفت. اگر 
هوشيارانه تر عمل کرده بوديم، امروز نظام ما براي اين که کسي را براي پستي 

تعيين کند، اين قدر در تنگنا نبود!
 رئيس مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني )ره( اظهار داشت: همين 
امروز چند نامزد ايده آل براي رياست جمهوري کشور سراغ داريد؟ چاره اي 
نيست که بين افراد کسي را مدنظر قرار دهيم که نسبت به ديگران بهتر 
باشد، نه اين که کامل و ايده آل باشد. اين يعني به فکر ساختن نيروي معتقد 
متخصص نبوده ايم. يکي از عوامل ضعف ما، همين غفلت بوده است و  جا 
دارد تا فرصت هست، اين غفلت را جبران کنيم؛ البته اگر امروز شروع کنيم، 

20 سال ديگر نتيجه خواهد داد.
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آيت اه مکارم شيرازي:

 فعاليت براي تأمين سامت جامعه 
نوعي جهاد و ذخيره يوم المعاد است

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: فعاليت براي تأمين سامت جامعه 
نوعي جهاد و ذخيره يوم المعاد است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت  اه 
ناصر مکارم شيرازي در ديدار اعضاي مجمع خيرين سامت کشور، با تقدير از 
فعاليت هاي اين مجمع، گفت: کار شما يک کار بسيار پر ارزش و با اهميت است.

وي کمک به افراد کم بضاعت بويژه در حوزه سامت را داراي اهميت فوق العاده و 
برخوردار از اجر فراوان دانست و گفت: کساني که به هر طريقي بتوانند به بيماران 
 کمک کنند و قدري از آام شان بکاهند خدمت شان داراي ارزش زيادي است.
آيت اه مکارم شيرازي توجه خيرين به موضوع سامت را مهم تلقي کرد و با بيان 
اين که به وضع کنوني بسنده نکنيد، گفت: حرکت خيرين فعال در اين عرصه منشا 
و خاستگاه ديني دارد، منتهي به وضع و مقدار کنوني بسنده نکنيد.وي با تاکيد 
بر اين که فعاليت هاي اين مجمع بايد به نحو شايسته اطاع رساني شود، گفت: 
در دنياي امروز اطاع رساني حرف اول را مي زند، سعي کنيد به طرق مختلف 
اين فعاليت ها را اطاع رساني کنيد تا اقبال جامعه به عرصه سامت بيشتر شود.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم اضافه کرد: يکي از مواردي که بايد به 
آن توجه کنيد، اين است که تنها به بعد درمان توجه نکنيد، در عرصه پيشگيري 
از درمان نيز سرمايه گذاري داشته باشيد؛ چراکه پيشگيري مقدم بر درمان است و 
در اين راستا از ظرفيت رسانه ملي و ديگر رسانه ها نيز بهره بگيريد.آيت اه مکارم 
شيرازي فعاليت در عرصه تامين سامت را نوعي جهاد و ذخيره يوم المعاد ارزيابي و 
تصريح کرد: عده اي هستند که دوست دارند کار خير انجام دهند اما گاهي مرکز 
قابل اعتمادي را پيدا نمي کنند، شما بايد ثابت کنيد که مجمع تان قابل اعتماد 

است؛ اگر مردم به کاري اعتماد پيدا کنند، يقينا کمک مي کنند.

آيت اه صديقي:
تحول در نماز جمعه، مطالبه همه مردم است

امام جمعه موقت تهران، انتصاب حجت ااسام علي اکبري به عنوان امام جمعه 
موقت تهران و اقدامات اخير وي درباره تحول در نماز جمعه را مسرت بخش توصيف 
کرد.آيت اه کاظم صديقي در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم با 
اشاره به اقدامات حجت ااسام علي اکبري در نماز جمعه تهران، گفت: حضور 
آقاي علي اکبري به عنوان امام جمعه موقت مسرت بخش است و بايد قدردان تدبير 
مقام معظم رهبري بود.وي گفت: برداشتن نرده هاي اضافي در نماز جمعه تهران 
و دعوت از مسئولين براي نشستن ميان مردم از اقدامات شايسته آقاي علي اکبري 
بود؛ واقعاً هيچ معنايي ندارد که بين مردم و مسئولين فاصله باشد چراکه مسئولين 
هرچه دارند، از مردم دارند.امام جمعه موقت تهران ابراز اميدواري کرد که تحول در 
نماز جمعه تهران و ساير استان هاي کشور ادامه داشته باشد چراکه به گفته وي، 

اين تحول مطالبه جدي مردم و متدينين است.

حسن بيگي: طالبان، عاقه مند به همکاري 
با ايران براي مقابله با داعش و آمريکاست

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: طالبان عاقه مند 
به همکاري با ايران براي مقابله با داعش و آمريکاست.ابوالفضل حسن بيگي در 
گفت وگو با ايسنا، در ارزيابي از مذاکرات اخير ايران و طالبان، اظهار کرد: بالغ بر 
90 درصد خاک افغانستان در اختيار طالبان است، از طرف ديگر  آمريکايي ها 
در منطقه به دنبال راه فراري هستند چون بعد از شکست پروژه  داعش در سوريه 
و عراق هزينه بسيار هنگفتي بر دوش ملت آمريکا با حضور نظامي در منطقه 
تحميل شد که افکار عمومي در داخل آمريکا انتقاداتي را بر دولت مطرح کردند، 
لذا ترامپ مي خواهد دل مردم را به دست آورده و حتي براي اين هدف توجهي 
به خواست هم حزبي هاي خود نکرد و اعام کرد که قصد دارد ارتش آمريکا را 
از افغانستان و سوريه خارج کند.وي با اشاره به اين که »داعش در عراق شکست 
خورده است« خاطرنشان کرد: بعد از اين شکست ها موضوع جديدي در افغانستان 
به وجود آمده است به اين معنا که بخشي از طالبان مخالف همکاري با آمريکا 
هستند و نمي خواهند که آمريکا در منطقه حضور داشته باشد، لذا اين عناصر 
آمادگي پيوستن به مقاومت  مقابل آمريکا را داشته چون عملکرد ارتش اين کشور 
را در افغانستان غلط و ناصواب مي دانند.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسامي، يادآور شد: از طرف ديگر آمريکا بخشي از داعش 
را به شمال شرق افغانستان منتقل کرده که اين عناصر ضد طالبان هستند، لذا 
طالبان عاقه مند است که به معاهده بين ايران، روسيه، چين، پاکستان، افغانستان 
و هند بپيوندند. اين نشان مي دهد که طالبان درحال تقسيم به دو دسته هستند 
که يک دسته مخالف آمريکا و دسته ديگر موافق آمريکا هستند.حسن بيگي 
توضيح داد: بخشي از طالبان مي دانند که آمريکا با خروج از افغانستان مي خواهد 
حکومت داعش را در اين کشور بر پا کند. لذا براي مقابله با آمريکا و حضور بيش 
از اندازه داعش مي خواهند عضو معاهده 6 جانبه شده و مسير مذاکره را از طريق 
ايران مي بينند.وي با اشاره به مذاکرات شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي 
در افغانستان گفت: در اين مذاکرات نيز طالبان ابراز عاقه مندي کرده که خود 
را مقابل آمريکا و داعش قرار داده و با ايران همکاري کنند. البته ايران هم در 
تمامي زمينه ها به نتايج خوبي رسيده است. قطعا مي توان در اين مذاکره هم به 

اهداف بزرگي دست يافت.

حدادعادل:
همه نهادها از ظرفيت خود براي 

پرورش جوانان استفاده کنند
رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي گفت: همه نهادها از ظرفيت خود براي 
پرورش جوانان استفاده کنند.غامعلي حدادعادل در گفت وگو با خبرنگار مهر در 
خصوص اقدام آستان قدس رضوي براي تاسيس پرديس تربيتي توانا در جهت 
اقدامات فرهنگي و پرورشي ويژه نوجوانان گفت: بايد خوشحال باشيم که در يک 
منطقه گران قيمت تهران آستان قدس رضوي هديه با ارزشي را به آموزش و 
پرورش اهدا کرده است.وي با بيان اينکه اين مکان بايد از لحاظ برنامه ريزي در 
جهت اقدامات تربيتي و فرهنگي رشد بيشتري پيدا کند،  عنوان کرد: با تمرکز بر 
روي فعاليت هاي پرورشي و تربيتي مي توان اين مکان را به فضايي براي رشد و 
پرورش دانش آموزان و نوجوانان تبديل کرد.رئيس اسبق مجلس شوراي اسامي 
با تأکيد بر لزوم ساخت چنين اماکني براي نوجوانان در ديگر شهرهاي کشور 
تصريح کرد: پرديس تربيتي توانا و اماکني امثال آن در رشد و ارتقاء روحيه نوجوانان 
تأثير بسياري خواهد داشت. اميدواريم شاهد ايجاد بيش تر اينگونه فضاها در ديگر 
شهرهاي کشور به ويژه مناطق محروم باشيم.حدادعادل با بيان اينکه تصميم آستان 
قدس رضوي مبني بر استفاده از اين زمين در جهت رشد نوجوانان بايد الگوي 
ديگر نهادها شود، تصريح کرد: ارگان هاي ديگر بايد با الگوبرداري از اين اقدام از 
ظرفيت هاي خود در جهت آموزش و پرورش جوانان و نوجوانان کشور استفاده 
کنند.وي افزود: هر نهادي مانند شهرداري ها يا ديگر ارگان ها اگر داراي اينگونه 
ظرفيت ها هستند بايد براي ارتقاء دانش آموزان با آموزش و پرورش همکاري کرده 
و آن را در اختيار اين نهاد قرار دهند.رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي عنوان 
 کرد: اگر آموزش و پرورش بخواهد تنها متکي بر بودجه دولت باشد روز به روز 
مشکات ما در جامعه بيشتر خواهد شد. در حال حاضر خيرين مدرسه ساز کمک 
شاياني به آموزش و پرورش مي کنند و اميدواريم شاهد همياري بيش تر ديگر 

نهاد با آموزش و پرورش باشيم.
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رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
دشمن بايد احساس کند همه ارکان و قوا متحد هستند

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دشمن بايد احساس کند که 
همه ارکان و قوا متحد هستند.به گزارش ايسنا در جلسه روز شنبه مجمع 
تشخيص مصلحت نظام حکم انتصاب رياست مجمع از سوي مقام معظم 
رهبري توسط حجت ااسام والمسلمين محمدي گلپايگاني رئيس دفتر 
معظم له، قرائت و به آيت اه آملي اريجاني تقديم شد.در ادامه اين جلسه 
آيت اه صادق آملي اريجاني از اعتماد مقام معظم رهبري و حکم انتصابش 
براي رياست مجمع و عضويت فقهاي شوراي نگهبان تشکر کرد و گفت: 
اميدوارم بتوانيم همه وظايف و مسئوليت هايي که در قانون اساسي براي 
مجمع و شوراي نگهبان مصرح است را به نحو احسن، انجام دهيم.وي 
همچنين با گراميداشت ياد روساي پيشين مجمع از شخصيت آيت اه 
هاشمي شاهرودي و آيت اه هاشمي رفسنجاني و خدماتشان در دوران 
رياست اين نهاد مهم تجليل کرد و افزود: بايد از رئيسان فقيد مجمع، 
خصوصا مرحوم آيت اه هاشمي شاهرودي )ره( ياد کنيم. ايشان از ارکان 
بسيار موثر حوزه هاي علميه و عالمي برجسته و متفکري صاحب نظر در 
حوزه هاي علميه و يار وفادار و مخلص نظام و مقام معظم رهبري بودند.
وي گفت: همانگونه که مقام معظم رهبري در حکمشان فرمودند مجمع 
نهاد بسيار مهم و موثري است، گرچه هر نهادي در جمهوري اسامي، 
 وظايفي خاص دارد و در چارچوب قانون اساسي و بر اساس مسئوليت هايي 
که تقنين مي شود، عمل مي کند، وليکن در همان حيطه، مجمع تشخيص 
حسب اصل ۱۱۲ قانون اساسي و همين طور اموري که به نحو وايي، به 
مجمع تکليف شد، بايد عمل شود  مي تواند منشا حل بسياري از مشکات 

قرار بگيرد.آملي اريجاني تصريح کرد: اگر در جامعه اسامي با معضلي 
مواجه شويم بعد از ارجاع مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص در پي 
حل معضل خواهد بود و سياست هايي که به  نحو پيشنهادي خدمت 
مقام معظم رهبري تقديم مي شود  و همچنين تنافي برخي آراء بين 
مجلس شوراي اسامي و شوراي محترم نگهبان پديد آيد مصالح جامعه 
را تشخيص و تصويب مي کند. البته در حقيقت تنافي و تعارضي در بين 
نيست،  چرا که، شوراي نگهبان بر حسب وظيفه قانوني، خاف شرع و 
خاف قانون اساسي را  در مصوبات مجلس و مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مصلحت را تشخيص مي دهند و لذا بعضا وقتي برخي فقهاي شوراي 
نگهبان در مجمع حضور پيدا مي کنند، در مقام تشخيص مصلحت، راي 
و نظري غير از آنچه در شوراي نگهبان مطرح کرده اند، ارائه مي دهند، 
لذا تعبير تعارض که در متن آيين نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
آمده، دقيق نيست و در واقع مجمع از حيث مصلحت نظر مي دهد و اين 
هيچ تنافي با وظيفه شوراي نگهبان ندارد و به لحاظ نتيجه، نظر مجمع  
حاکم است.وي افزود: در حال حاضر با مسائلي مواجه هستيم که در متن 
جامعه و براي مردم پيش مي آيد که از جهاتي به مصلحت بايد رجوع 
کرد. اين کار براي مردم و در خدمت مصالح عمومي ملت است، بخشي 
از اين مصالح را مجلس شوراي اسامي، ماحظه مي کند و بر حسب 
آن تقنين مي کند و بخش ديگر به صورت انطباق با سياست هاي کلي 
نظام، در مجمع به لحاظ نظارتي که از سوي رهبري به مجمع تشخيص 
نظام واگذار کرده اند، بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد و نتيجه آن به 

محضر ايشان تقديم شود که آن هم مسير مهم و خاصي دارد که بايد 
ان شاءاه بر حسب نظر مقام معظم رهبري به صورت عالمانه و مجدانه 
پيگيري شود.آملي اريجاني افزود: ما امروز در کشور با مسائل مهمي مواجه 
هستيم مسائلي که بعضاً از بيرون تحميل شده و بعضاً هم از ناحيه نحوه 
مديريت ما در داخل کشور به وجود آمده، در چنين فضايي که دشمن به 
دست اندازي به سرمايه هاي واقعي جمهوري اسامي به ويژه سرمايه هاي 
اجتماعي  طمع کرده همه دستگاه ها و نهادهاي حقيقي نظام جمهوري 
با  اين مشکات دست در دست هم  از  برون رفت  براي  بايد  اسامي 
همه توان تاش کنند.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاکيد کرد: 
دشمن بايد اين احساس را بکند که همه ارکان و قوا متحد هستند و در 
مسير خدمت به مردم و رفع معضات کشور با هدايت هاي مقام معظم 
رهبري عمل مي کنند، البته اختاف سليقه طبيعي است اما آنجايي که 
مي خواهند تصميمي گرفته شود و راهکاري ارائه شود، بايد همه قوا و 
نهادها در چارچوب ترسيمي از ناحيه مقام معظم رهبري، دست در دست 
يکديگر بدهند و دشمن نبايد احساس کند که در جايي رخنه اي وجود 
دارد و از طريق آن براي مردم مي تواند مشکل ايجاد کند.وي گفت: مردم 
عزيز ما بايد احساس کنند که مسئوان به فکر آنها و در حال خدمت به 
آنها هستند، تقنينشان، توصيه هايشان، نگرش ها و فعاليت هايشان، در 
مسير خدمت به مردم و در مسير رفع مشکات مردم است. نزاع ها نبايد 
به ساحت کوچه و خيابان کشيده شود. نزاع هاي بين قوا و نهادها بايد به 

نحوي عالمانه و فني و حقوقي حل شود. 

جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: موازنه قدرت به سود ايران است.به گزارش گروه 
سياسي خبرگزاري آنا، سردار سرتيپ پاسدار حسين سامي در يادواره هزار و ۳۰۰ شهيد 
شهرستان کازرون با اشاره به تاش آمريکا براي غلبه بر ايران اظهار کرد: آن ها تجربيات خود 
را به صحنه آورده و از تمام قدرت خود استفاده کردند تا از ملت ما انتقام بگيرند.وي با اشاره 
به اينکه آمريکا کشور ما را در تحريم سخت قرار داد تا از اعتماد ملت به نظام کم کند، افزود: 
آن ها جوانان ما را ترور و همه راه هاي پيشرفت را مسدود کردند اما به فضل الهي اين ملت 
توانسته است در محاصره جنگ ها سالم و قدرتمند باقي بماند.وي با اشاره به اينکه دشمنان 
پس از ۴۰ سال نتوانستند کاري از پيش ببرند، گفت: دشمنان در دوران دفاع مقدس همه 
چيز داشتند به جز خدا و ما هيچ چيز به جز خدا نداشتيم.سامي با اشاره به اينکه امروز 
موازنه قدرت به سود ايران است، تأکيد کرد: امروز با توکل به خداوند همان طور که آشکار است 

دشمن ما ازهر زمان ضعيف تر بوده و ما قوي تر هستيم.جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران 
با اشاره به اينکه امروز ملت آگاه ما سختي ها را تحمل مي کنند چراکه هيچ فضيلتي جز با 
سختي به دست نمي آيد، بيان کرد: بشارت بر ملتي است که سختي را تحمل کرده تا به 
عزت برسد چراکه پايان شب سياه، فجر پيروزي است.سامي با اشاره به اينکه امروز نام ايران 
با افتخار در جهان طنين انداز شده است، گفت: اين به برکت اسام و تجلي نور وايت بر اين 
سرزمين است.وي با اشاره به عمليات هاي سختي که رزمندگان کازرون در آن نقش آفريني 
کردند تأکيد کرد: اين افتخار بزرگ براي کازرون است که رزمندگان آن در عمليات سخت 
دفاع مقدس در نزديک ترين مواضع دشمن و در خطرناک ترين موقعيت ها درخشيده و افتخار 
آفريدند.وي افزود: شهيدان باعث شدند ملت ايران در محاصره با قدرت هاي جهان و صف بندي 

قدرت هاي عالم کم نياورد و اين سرزمين مستقل از قدرت ها باقي بماند.

کوشکي:
افغانستان بيشترين ظرفيت منطقه اي را براي پذيرش 

باقيمانده هاي داعش از سوريه و عراق دارد
کارشناس مسائل غرب آسيا گفت: افغانستان بيشترين 
ظرفيت منطقه اي را براي پذيرش باقيمانده هاي داعش 
از سوريه و عراق دارد. محمدصادق کوشکي در گفت وگو 
با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با بيان 
اينکه درباره افغانستان چند نکته قابل تامل است، 
گفت: نکته اول اينکه آمريکايي ها وقتي از سال ۲۰۰۰ 
وارد خاک افغانستان شدند، اراده جدي براي مقابله با 
طالبان و القاعده نداشتند؛ بنابراين تا امروز شاهد حضور 
اين دو گروهک تروريستي در افغانستان هستيم.وي 
ادامه داد: هم اکنون باقيمانده هاي طالبان و القاعده 
مساحتي بين ۳۰ تا ۴۰ درصد از خاک افغانستان را 
تحت کنترل دارند و برخي شعبه هاي مختلف آنها 
در سال هاي اخير با داعش متحد شده اند و به نوعي 
پرچم خود را از القاعده و طالبان به داعش تغيير 
داده اند.استاد دانشگاه تهران تصريح کرد: در چنين 
وضعيتي افغانستان بيشترين ظرفيت در منطقه را براي 

پذيرش باقيمانده هاي داعش از سوريه و عراق دارد. 
به نظر مي رسد آمريکايي ها با اين روند موافق هستند 
زيرا در اين صورت آنها موفق مي شوند، گروهک هاي 
تروريستي را به سمت ايران و مرزهاي غربي چين نيز 
انتقال دهند.کارشناس مسائل غرب آسيا خاطرنشان 
کرد: البته در مناطق غربي چين نيز استعداد پرورش 
يافتن چنين گروهک هايي وجود دارد و مي تواند اهرم 
فشاري از سوي آمريکا عليه چين باشد. از سوي 
ديگر وجود تروريست تکفيري در افغانستان مي تواند 
انتقال دهنده آنها به  سمت آسياي ميانه و حتي روسيه 
باشد.کوشکي يادآور شد: هم اکنون با توجه به ضعفي 
که در دولت مرکزي افغانستان وجود دارد، امکان 
قدرت گيري طالبان در اين کشور زياد است اما در 
سوريه وضعيت متفاوت است؛ دولت مرکزي در اين 
کشور مستقر است و حاميان قدرتمند بين المللي 
دارد و تاش مي کند سيطره خود را بر تمام نقاط 

کشور گسترش دهد. آينده سوريه شبيه به افغانستان 
نخواهد شد. استاد دانشگاه تهران يادآور شد: دولت فعلي 
افغانستان نتوانسته همه مردم اين کشور را نمايندگي 
کند. اگر اراده اي در دولت افغانستان وجود داشت، 
بايد مي توانست با طالبان نيز گفت وگو کند. بخش 
قابل توجهي از طالبان، مايل به مشارکت در قدرت 

هستند و چون افغانستان اين امکان را ايجاد نکرده 
است، آنها با همسايگان اين کشور در حال مذاکره 
هستند.وي تصريح کرد: اگر دولت افغانستان بپذيرد 
با باقيمانده هاي طالبان گفت وگو کند و آن ها را در 
قدرت و اداره کشور مشارکت دهد، اين مسئله تا 

حدود زيادي حل مي شود.

خبر
رئيس سازمان بسيج اساتيد،طاب و روحانيون:

قساوت قلب آل سعود در برابر ملت يمن 
روي جنايتکاران تاريخ را سفيد کرده است

رئيس سازمان بسيج اساتيد طاب و روحانيون کشور گفت: قساوت قلب 
آل سعود در برابر ملت مظلوم و مقاوم يمن، روي جنايتکاران تاريخ را سفيد 
کرده است.حجت ااسام عبدالعلي گواهي در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي 
خبرگزاري ميزان، با بيان اينکه امروز سران آل سعود بيش از پيش در چشم 
مردم منطقه و جهان خوار و ذليل شده اند، گفت: حمايت از جريانات تکفيري در 
منطقه، کمک مالي و تسليحاتي به گروه هاي تجزيه طلب و همچنين راه اندازي 
جنگ چندساله نابرابر در يمن، تنها گوشه اي از اقدامات جنايتکارانه آل سعود 
طي چهار پنج سال گذشته است.وي با تاکيد بر اينکه قساوت قلب آل سعود 
در برابر ملت مظلوم و مقاوم يمن، روي جنايتکاران تاريخ را سفيد کرده است 
گفت: جنايت هاي مستقيم و غيرمستقيم آل سعود در حق ملت هاي مظلوم 
منطقه، نتيجه روياپردازي هاي احمقانه حاکمان آن و البته پيروي کورکورانه 

اين حاکمان از تصميمات کاخ سفيد است.

حجت ااسام تويسرکاني:
 مديران فاسد در اقليت 

ولي در جامعه اثرگذار هستند
مسئول نمايندگي ولي فقيه در سازمان بسيج مستضعفين گفت: مديران فاسد 
در اقليت اند، ولي در جامعه اثرگذار هستند.به گزارش ايسنا، حجت ااسام 
محمدرضا تويسرکاني در نخستين يادواره شهداي بانکي با اشاره به چالش 
دوران آخرالزمان اظهار کرد: چالش در آن دوران بين ايمان و نفاق است و 
به همين دليل فتنه و سردرگمي ايجاد مي شود، خداوندي که همه گناهان 
را مي بخشد منافقان را نمي بخشد و خدا آن ها را به عذاب ابدي تهديد کرده 
است.وي با بيان اينکه خداوند کساني که چهره حزب اللهي دارند و خودشان را 
شخصيت ارزشي نشان مي دهند، ولي خائن به خون شهدا هستند، نمي بخشد 
افزود: حدود يک ميليون نفر در دفاع مقدس شرکت کردند و در دوران جنگ 
تحميلي ۲۲۰ هزار نفر شهيد و ۵۰۰ هزار نفر مجروح شدند.تويسرکاني با 
تاکيد بر اينکه افرادي به خاطر خون شهدا به رياست رسيدند، اما به رسالت 
خود عمل نمي کنند، خائن و منافق هستند خاطرنشان کرد: اکثر مديران 
کشورمان صالح هستند، مديران فاسد در اقليت هستند، ولي اين مديران 
 فاسد در جامعه اثرگذار هستند، هر کسي که به خون شهدا خيانت کند، 

بر اساس وعده خداوند در دنيا و آخرت ذليل خواهد شد.

 عارف:وزراي مدعي اصاح طلبي 
با فراکسيون اميد هماهنگ نيستند

رئيس شوراي سياست گذاري اصاح طلبان گفت:  وزراي مدعي اصاح طلبي با 
فراکسيون اميد هماهنگ نيستند.به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، 
محمدرضا عارف در ديدار با اعضاي تشکل مجمع فرهنگيان ايران اسامي، با اشاره 
به عملکرد فراکسيون اميد، اين فراکسيون را يکي از تاثيرگذارترين فراکسيون هاي 
مجلس دانست و با انتقاد از تشکل هاي اصاح طلب در عدم ارائه پيشنهاد و 
مشورت هاي کاربردي به فراکسيون اميد، گفت: انتظار از تشکلهاي اصاح طلب 
اين است که  با فراکسيون اميد ارتباط و همکاري هاي ازم را داشته باشند؛ 
البته بايد عملکرد فراکسيون اميد با روش مطلوب تري به اطاع افکار عمومي 
برسد. تصور مي شود برخي نقدها به فراکسيون به دليل بي اطاعي از فعاليت هاي 
اصاح طلبان مجلس باشد.عارف با اشاره به حمايت فراکسيون اميد از دولت و 
با بيان اينکه برخي يادشان رفته که چگونه بر سرکار آمدند،گفت: وزرايي که 
مدعي اصاح طلبي هستند، هماهنگي مناسبي با فراکسيون اميد ندارند. متاسفانه 
بايد بگويم برخي دوستان اصاح طلب که عهده دار سمتي مي شوند با رفتاري 
که تلقي عافيت طلبي و ماندگاري در قدرت به هر قيمتي مي شود عملکرد آنها 

بعضا به هيچ وجه با گفتمان اصاح طلبي همخواني ندارد.

خبر
آيت اه صافي گلپايگاني:

مسئوان با حل سريع مشکات اقتصادي 
قدردان نجابت و صبر مردم باشند

استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: مسئوان با حل سريع مشکات 
اقتصادي قدردان نجابت و صبر مردم باشند.به گزارش خبرگزاري رسا، 
آيت اه لطف اه صافي گلپايگاني در ديدار با وزير اقتصاد تقدير، معيشت و 
دقت و تدبير در مسائل اقتصادي را از مطالب مهم اسامي دانست و گفت: 
با وجود مشکات زياد اقتصاد کشور، اميد داريم با عقانيت، دلسوزي و 
تاِش بي وقفه، حل شوند و ان شاء اه همان طور که تا به حال کشور ما 
تحت عنايات حضرت ولي عصر عّجل اه تعالي فرجه الشريف محفوظ 
بوده است، از اين به بعد هم همين طور خواهد بود ان شاء اه.وي با اشاره 
به نجابت و صبوري مردم ايران، افزود: مردم عزيز ما، نجيب و شريف و 
وفادار هستند و به خاطر اسام و ايماني که دارند صبر کرده اند و مي کنند. 
همه بايد با حل سريع مشکات اقتصادي قدردان آنها باشيم. بايد افرادي 
دلسوز، بدوِن وقفه، به معيشت مردم رسيدگي کنند و آنها را از فشارهاي 
اقتصادي موجود، نجات دهند.اين مرجع تقليد با اشاره به گله مندي شديد 
مردم از بانک ها بيان داشت: يکي از مشکات مهم کشور، مسئله بانک ها 
است که مردم خيلي شکايت دارند. آن طور که مي خواستيم بانک ها اسامي 
باشد نشد. آن زمان که در شوراي نگهبان، قانون بانکداري اسامي اصاح 
و تأييد شد، تمام اهتمام ما اين بود که احکام شرع، دقيق اجرا شود و 
در عين حال، مردم در رفاه و آسايش باشند، اما آن قانون اجرا نشد و در 
مقام عمل، مشکل پيدا شد. بايد هر چه سريع تر و با تدبير و دقت، در اين 

مسئله، قوانين اسام پياده شود.

مصباحي مقدم:
ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي 

در مجمع تشخيص تصويب شد
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب ايحه اصاح قانون مبارزه با 
 پولشويي در جلسه روز شنبه مجمع خبر داد.حجت ااسام غامرضا مصباحي مقدم 
در گفت وگو با خبرنگار مهر از تصويب ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي در 
جلسه روز شنبه مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پيش از اين 
ماده ۱ اين قانون اصاح شده بود و اکنون ماده ۵ و ۸ مورد بررسي  قرار گرفت. 
ماده ۸ اصاحيه داشت که اين کار هم انجام شد و به تصويب رسيد.وي در پاسخ 
به اين پرسش که ايحه اصاح قانون مبارزه با پولشويي چرا به اين سرعت در 
مجمع به تصويب رسيد، اظهار کرد: کميسيون اقتصادي بحث هايي را پيرامون 
با حضور علي اريجاني رئيس  انجام داده و کار پخته شده بود و سپس  آن 
مجلس، وزير اقتصاد و معاون حقوقي رئيس جمهور بحث و بررسي شد و نهايتا 

به تصويب مجمع رسيد.

آگهي مزايده
شرکت سپهر فدك کوثر در نظر دارد 2 دستگاه خودروي خود را به شرح ذيل از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. لذا جهت اطاع از شرايط مزايده در ساعات اداري با 

تلفن : 38718720 داخلي 250 تماس برقرار نماييد.

تا  ريخ انتشار:97/10/16 
خ ش:97/10/16

آگهي مناقصه  عمومي يک  مرحله اي
دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني آبادان

   نظر به اينکه دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان در نظر دارد خريد تجهيزات خوابگاه 
مجموعه ديري فارم شهرستان آبادان را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد، لذا  بدينوسيله از کليه شرکت ها 
و فروشگاه هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه 
به آدرس : آبادان – ابتداي خيابان 30 متري ذوالفقاري- دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي ودرماني 

آبادان – مديريت امور پشتيباني و رفاهي – اداره قراردادها مراجعه نمايند.

     
 

ف    
زمان گشايش پاکاتميزان تضمين شرکت در مناقصه )به ريال(شماره مناقصهعنوان مناقصهردي

1
مناقصه خريد تجهيزات خوابگاه مجموعه ديري فارم

1047206,633,000/د/ن/97
سه شنبه

1397/11/02
  ساعت:09:00

مهلت دريافت اسناد : از تاريخ  97/10/16 لغايت 97/10/20
مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد : دريافت اسناد فقط به صورت حضوري مبلغ 150,000 ريال به شماره 

حساب    8333059365 بانک ملت  واريز و اصل فيش را ارائه نماييد .
ميزان تضمين شرکت در مناقصه : تضمين شرکت در مناقصه داراي اعتبار حداقل سه ماهه به نام دانشکده 
علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني آبادان و يا مبلغ مذکور را به حساب شماره 4185197938 بانک 
ملت شعبه احمد آباد شمالي به حساب دانشکده علوم پزشکي آبادان واريز و فيش تهيه و اصل آن در پاکت 

)الف ( قرارداده شود.
تاريخ تحويل پيشنهادات:  پايان ساعت اداري مورخ 97/11/01

محل تحويل پيشنهادات: آبادان کوي ذوالفقاري ابتداي خيابان 30 متري- ساختمان مرکزي دانشکده- دفتر 
مديريت  حراست دانشکده

 hn-abn.ajums.ac.ir لطفا براي کسب اطاعات بيشتر به منوي اخبار در سايت اين دانشکده به نشاني 
اداره  و 06153384015  تلفن  مرکز  تلفن 06153384004-7  با  يا  و  گردد  مراجعه   http:iets.mporg.irو

قراردادها  تماس حاصل فرماييد .
تاريخ انتشار:97/10/16

 مديريت امور پشتيباني  خ ش 97/10/16
و رفاهي دانشکده علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني آبادان

نوع رنگ مدلنام خودرو رديف 

سفيد  1390پيكان وانت 1

سفيد1381پيكان سواري2

آگهي مزايده عمومي شماره 97/2
دو دستگاه خودرو سواري

شرکت آب منطقه اي ايام در نظر دارد مزايده عمومي دو دستگاه خودرو سواري به شرح جدول ذيل را از طريق سامانه 
تدارکات الکترونيکي دولت برگزار نمايد، کليه  مراحل برگزاري مزايده از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي 

پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

زمان انتشار در سايت: 97/10/16 ساعت 8 صبح 
مهلت دريافت اسناد از : 97/10/16 لغايت 97/10/26 ساعت 15

تاريخ بازديد از : 97/10/16 لغايت 97/10/26 ساعت 15
آخرين مهلت ارسال پيشنهادها: 97/10/26 ساعت 15

زمان بازگشايي پيشنهادها : 97/10/29 ساعت 11 صبح 
اطاعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد و ارائه پاکتها:

آدرس : ايام – بلوار جمهوري اسامي- انتهاي خيابان شهيده ربابه کمالي و تلفن 08433384584
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه 

مرکز تماس: 41934- 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه 
هزينه درج آگهي در روزنامه بعهده برنده مزايده ميباشد.

تاريخ انتشار 97/10/16
خ ش 97/10/16

توضيحات شماره انتظامي مبلغ وديعه ) ريال ( فقط ضمانت نامه بانكيمدل نوع وسيله رديف 

فروش19- 694 الف 138415/000/00012پژو 1405

اسقاط – فقط مراکز اسقاط مجاز به شرکت در اين رديف 98- 166 الف- 13805/000/00013پژو 2405
مي باشند. ) ارائه مجوز مرکز اسقاط الزامي است(

شركت آب منطقه اي ايام 

شرکت آب منطقه اي ايام

آگهي فقدان سند مالكيت از پاك ثبتي 1681/283 واقع در بخش 10 تهران 
با اعام سرقت / سند مالکيت ملک مورد آگهي با تسليم استشهاديه  محلي گواهي امضا شده شماره   آقاي / خانم فراهم ملکي ايرد موسي اصالتاً 
48713 مورخ 97/9/8 دفتر 118 تهران و گواهي سرقت از کانتري 130 نازي آباد به شماره  6066/020502/1276 مورخ 97/9/13 طي درخواست وارده 
 به شماره  038906 مورخ 97/9/10 تقاضاي صدور سند مالکيت المثني را نموده است که مراتب در اجراي ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بشرح ذيل آگهي 

مي گردد:
1- نام و نام خانوادگي مالکين و ميزان 

خاصه وضعيت: سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين با بناي احداثي در آن به مساحت 88 مترمربع پاك 283 فرعي از 1681 اصلي واقع در 
بخش 10 تهران  به نام فراهم ملکي ايرد موسي ثبت و سند مالکيت به شماره چاپي 256261 / الف/ 96 صادر و تسليم گرديده است و طي سند شماره 

96689 مورخ 96/9/29 دفترخانه 312 در رهن بانک مسکن قرار گرفته است.
لذا با توجه به اعام فقدان سند مالکيت ملک فوق الذکر و درخواست صدور المثني آن مراتب اعام تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله کرده 
و در اين آگهي ذکر نشده و يا مدعي سند مالکيت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت  مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند 
مالکيت و يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت  و يا سند  معامله ارائه نگردد اداره 

ثبت المثني سند مالکيت را طبق مقررات صادر و تسليم خواهد نمود.
تاريخ انتشار 97/10/16

د ت  97/10/16
اداره ثبت اسناد و اماك رودكي تهران م الف 19670



»

 رحيمي انارکي:
  مدل تأمين مالي 

ساخت ۱۰۰ هزار خانه 
ارزان  قيمت آماده شد

اقتصادي  يك شنبه 16 دي 41397
29 ربيع الثاني 1440-6 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9402

 

رئيس هيئت تحقيق و تفحص از سازمان هدفمندي 
يارانه ها با بيان اينکه طبق شواهد، يارانه ۶ميليون ايراني 
خارج نشين حذف نشده است گفت: شفاف سازي ادعاي 
دولت مبني بر حذف يارانه اين افراد در دستور کار قرار 
دارد.جبار کوچکي نژاد در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در 
رشت اظهار داشت:  با بررسي  گزارش هاي مرکز آمار ايران 
و طبق شواهد به دست آمده توسط کميته تحقيق و تفحص 
از سازمان هدفمندسازي يارانه ها حدود ۶ ميليون نفر 

ايراني مقيم خارج کشور خاف ادعاي دولت هنوز يارانه  
نقدي دريافت مي کنند.رئيس هيئت تحقيق و تفحص 
مجلس شوراي اسامي از سازمان هدفمندي يارانه ها از 
روند اجراي مأموريت محوله مجلس به اين کميته سخن 
گفت و عنوان کرد: گزارشات و مستندات به دست آمده 
اين هيئت طبقه بندي شده اند و مي توان گفت تحقيق 
و تفحص از سازمان هدفمندسازي يارانه ها تقريباً در 
حال به پايان رسيدن است.نايب رئيس اول کميسيون 
آموزش و تحقيقات مجلس با تاکيد بر اينکه دولت در 
مسير حذف يارانه دهک هاي باا قانون را اجرايي نکرده 
است اظهار داشت: شاهد اين مدعا آمارهاي ارائه شده اي 
است که هيچ تناسبي با هم ندارند و به فرض درست 
بودن نيز جمعيت کشور بايد بااي 90 ميليون نفر باشد.
وي تاکيد کرد: بررسي دقيق فرآيند پرداخت يارانه هاي 
نقدي و شفاف شدن تعداد دقيق افرادي را که يارانه آنان 

در داخل يا خارج کشور حذف شده است.

جبار کوچکي نژاد نماينده مجلس:
 يارانه ۶ميليون ايراني مقيم خارج کشور حذف نشده است

مدير عامل شرکت توانير گفت: ميزان برقي که از ايران به 
کشورهاي ديگر صادر مي شود، در قياس با ميزان توليد، 
بسيار کم است و اين در شرايطي است که پتانسيل 
افزايش صادرات تا دو برابر ميزان فعلي وجود دارد.
محمدحسن متولي زاده در گفت وگو با ايسنا، با تاکيد بر 
اين مساله که در حال حاضر بيش از ۱000 مگاوات برق 
به کشورهاي همسايه صادر مي شود، اظهار کرد: عمده 
برق صادراتي ايران به عراق است اما به کشورهاي ديگر 
هم چون افغانستان و پاکستان صادرات برق داريم.وي 
افزود: ايران تقريبا با تمامي کشورهاي که مرز خاکي دارد، 
ارتباط الکتريکي برقرار کرده و بايد گفت که وضعيت 
ما در اين حوزه بسيار مناسب است اما اين بدين معنا 
نيست که امکان افزايش تبادات برقي وجود ندارد.مدير 
عامل شرکت توانير با بيان اين که ميزان صادرات با ميزان 
توليد برق در ايران نابرابر است، ابراز کرد: ميزان کمي 
از توليد برق کشور صادر مي شود که اگر کشورهاي 

همسايه نياز داشته باشند، امکان افزايش صادرات نيز 
وجود دارد که البته اين مساله تابع نياز کشورها و خطوط 
ارتباطي برقرار شده بين آن هاست.به گفته متولي زاده، 
از نظر ميزان توليد مشکل خاصي براي توسعه صادرات 
وجود ندارد اما در زمينه پتانسيل بايد گفت که در اين 
موضوع بحت مباحث فني شبکه برق مطرح است اما 
به طور کلي پيش بيني ما اين است که مي توان ميزان 

صادرات برق را تا دو برابر افزايش داد.

متولي زاده خبر داد:
آمادگي ايران براي افزايش دو برابري صادرات برق 

در نشست شوراي هماهنگي مسکن صورت گرفت؛
موافقت وزير مسکن با چهار راهکار سرعت بخش به پروژه هاي مسکن مهر

وزير راه و شهرسازي با چهار راهکار پيشنهادي بانک عامل بخش 
مسکن درباره چگونگي سرعت بخشي به پروژه هاي مسکن مهر، در 
جلسه شوراي هماهنگي مسکن موافقت کرد.به گزارش خبرگزاري 
مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، نشست دوره اي اعضاي شوراي 
هماهنگي مسکن با حضور وزير راه و شهرسازي، معاون مسکن و 
مديرعامل  عمران شهرهاي جديد،  عامل شرکت  مدير  ساختمان، 
شرکت بازآفريني شهري، مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن، 
رئيس بنياد مسکن انقاب اسامي و مديرعامل و اعضاي هيئت مديره 
بانک عامل بخش مسکن در ستاد مرکزي اين بانک برگزار شد.در اين 
جلسه، طرح ساخت ۱00 هزار واحد مسکوني در مناطق شهري توسط 
بنياد مسکن انقاب اسامي و همچنين بازآفريني بافت هاي فرسوده 
شهرها در قالب دو گزارش جداگانه در اين نشست مطرح شد.يکي 
از موارد مورد توافق در نشست صبح امروز شوراي هماهنگي مسکن 
که با نظر مثبت وزير راه و شهرسازي به تصويب رسيد، پيشنهادهاي 
شتاب دهنده بانک عامل بخش مسکن درباره پروژه هاي باقي مانده 
در طرح مسکن مهر بود.مدير امور اعتباري بانک مذکور در اين نشست 
با بيان اينکه کميته هاي مطالعاتي و آسيب شناسي در طرح مسکن 
مهر با همکاري مشترک بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازي تشکيل 
شده و به شکل هفتگي براي رسيدگي به نارسايي ها و مشکات جلسه 
برگزار مي کند، اعام کرد: بانک عامل بخش مسکن انتظار دارد براي 

سرعت بخشي به روند ساخت و تکميل واحدهاي مسکوني مهر در 
مناطق شهري يک سري موارد محقق شود.همکاري کامل مديران 
کل ادارات راه و شهرسازي استان ها با عوامل طرح مسکن مهر و بانک 
ذي ربط در هر استان، اولين پيشنهاد و خواسته اين بانک از وزير راه و 
شهرسازي بود که در جلسه شوراي هماهنگي مسکن مطرح شد.تشکيل 
جلسات شوراي مسکن استان ها نيز دومين خواسته مقامات ارشد 
بانک عامل بخش مسکن از محمد اسامي بود با اين هدف که همه 
مسئوان دستگاه هاي دولتي مرتبط با طرح مسکن مهر در استان 
از طريق اين جلسات، از دغدغه مجموعه دولت و به خصوص رئيس 
جمهور درباره اتمام سريع طرح مسکن مهر مطلع شوند و با هم افزايي 
و همفکري و مشارکت مجموعه دستگاه ها، نيروي ازم براي تکميل 
اين طرح تامين، تجهيز و به کار گرفته شود.سومين پيشنهاد بانک 
مذکور براي طرح مسکن مهر نيز تسريع در صدور اسناد مالکيت براي 
واحدهاي مسکوني تحويل داده شده به افراد بود.مدير امور اعتباري 
اين بانک در اين باره خطاب به اعضاي شوراي هماهنگي مسکن اعام 
کرد:  صدور سند مالکيت براي واحدهاي مسکوني مهر، حس تعلق 
خانوارها به اين واحدها را دو چندان و زمينه پرداخت به موقع اقساط 
ماهانه تسهيات مسکن مهر را فراهم مي کند.چهارمين پيشنهاد بانک 
مذکور براي برون رفت از مشکات موجود در طرح مسکن مهر نيز 
حذف شرايط متقاضيان واحدهاي احداثي در پروژه هاي فاقد متقاضي 

يا تصرفي با هدف تعيين تکليف سريع پرونده تسهياتي اين واحدها 
بود.وزير راه و شهرسازي بعد از ارايه متن پيشنهادهاي بانک عامل 
بخش مسکن براي نحوه سرعت بخشي به پروژه هاي باقي مانده در 
طرح مسکن مهر، آنها را تاييد کرد و از معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرسازي و همچنين قائم مقام وزير در طرح مسکن 
مهر خواست براي اجرا و به کارگيري اين پيشنهادها، هماهنگي ها 
و اقدامات اداري و عملياتي ازم صورت پذيرد.محمد اسامي در اين 
نشست تصريح کرد: بخش زيادي از اقداماتي که بايد براي اتمام طرح 
مسکن مهر صورت بگيرد، به همت عالي نيازمند است تا به منابع 
اعتباري. بنابراين ازم است همه مسئوان دولتي، همه دستگاه ها و 
به خصوص مديران محلي در استان ها و شهرهاي مختلف کشور با 
تشکيل جلسات همفکري و چاره جويي براي بخش مسکن به شکل 
منظم براي اين موضوع، تاش مضاعف به خرج دهند.در اين جلسه 
ابوالقاسم رحيمي انارکي اعام کرد: تسهياتي که بانک عامل بخش 
تسهيات  متقاضيان  انواع  به   9۷ سال  اول  ماه  هشت  در  مسکن 
خريد، ساخت، جعاله و ... در بخش مسکن پرداخت کرد، ۳0 درصد 
 نسبت به مدت مشابه در سال 9۶ افزايش داشته است.وي گفت: در 
هشت ماه اول امسال ۱۳ هزار و ۲90 ميليارد تومان تسهيات توسط 
بانک عامل بخش مسکن پرداخت شد. اين ميزان تسهيات به لحاظ 

تعداد رقمي معادل ۳۸0 هزار و ۳9۸ فقره بوده است. 

مديرعامل بانک مسکن از خانه دار شدن 9/۵ ميليون نفر طي ۸0 سال اخير از 
طريق تسهيات اين بانک خبر داد و گفت:  در ۸ ماه ابتدايي امسال ۳۸0 هزار فقره 
انواع تسهيات مسکن به متقاضيان پرداخت شده است.به گزارش تسنيم، ابوالقاسم 
رحيمي انارکي در جلسه شوراي هماهنگي مسکن به رياست وزير راه و شهرسازي با 
بيان اينکه در هشت ماه ابتدايي امسال تسهيات پرداخت شده بانک مسکن شامل 
خريد، ساخت، جعاله و ... نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳0 درصد افزايش 
يافته است، اظهار کرد: در مدت ياد شده ۱۳ هزار و ۲90 ميليارد تومان تسهيات 
توسط بانک مسکن پرداخت شد. اين ميزان تسهيات به لحاظ تعداد رقمي معادل 
۳۸0 هزار و ۳9۸ فقره بوده است. در اين مدت، ميزان تسهيات پرداختي براي 
خريد مسکن از رشد 4۵ درصدي برخوردار شده که علت اين ميزان رشد چشمگير 

طيفي از انواع تسهيات خريد مسکن همچون تسهيات اوراق، تسهيات صندوق 
پس انداز مسکن يکم و ساير تسهيات خريد است.وي درباره مسکن مهر نيز افزود: 
کل تعهدات بانک مسکن در طرح مسکن مهر ۵۵ هزار و ۵۳۸ ميليارد تومان است 
 که تا کنون معادل ۵۳ هزار و ۱۵0 ميليارد تومان، قرارداد با پيمانکاران و سازنده ها 
در اين طرح امضا شده و از اين رقم، متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه ها، تا کنون 
با بيان اينکه به طور  ۵0 هزار ميليارد تومان تسهيات پرداخت شده است.وي 
متوسط ۸ سال طول مي کشد تا تسهيات پرداختي در بخش مسکن، بازپرداخت 
بانک، يک سال است، تصريح کرد:  ماندگاري سپرده ها در  مقابل،  اما در   شود 
يک راه حل افزايش منابع مورد نياز براي پرداخت تسهيات مسکن را انتشار اوراق 

رهني در بازار سرمايه است. 

خبر
  بي توجهي دولت به توسعه ريلي

در ايحه بودجه ۹۸
مقايسه گستردگي شبکه حمل و نقل ريلي ايران با مقياس قرار دادن طول 
 خطوط راه آهن نسبت به مساحت چند کشور به خوبي نشان مي دهد

ايران، در لهستان ۱0  برابر  که اين نسبت در آلمان حدود ۱9 
است.به  ايران  برابر  دو  ترکيه  در  و  برابر  روماني هفت  در  برابر، 
گزارش تسنيم، در دنياي امروز توسعه حمل و نقل ريلي و مزيت 
هاي پيش روي آن بر هيچ کس پوشيده نيست؛ بنا به گزارش 
سازمان بهداشت جهاني، ساانه يک ميليون و ۳۵0 هزار نفر در 
سازمان  آمار  برمبناي  مي شوند.  کشته  جهان  رانندگي  حوادث 
بهداشت جهاني درخصوص تصادفات جاده اي در سال ۲0۱۸ هر 
۲4 ثانيه يک نفر در جاده هاي جهان کشته مي شود و برهمين 
مانند  به کشورهاي  مربوط  مورد  دراين  تلفات  بيشترين  اساس 
زيمبابوه با ۷۵/0۲ درصد ؛هند با ۲۲/۵۱ درصد و مصر با ۱4/4۶ 
است.اين رقم در کشورهايي مانند آمريکا به ۱0/04 درصد، ترکيه 
۸/۸۵ درصد و نيوزيلند به ۵/۷4 درصد مي رسد. ارقام منتشر 
شده در اين گزارش نشان مي دهد که کشور ايران در رتبه ۳۸ 
 جهان قرار دارد . همچنين دراين گزارش آمده است که به ازاي هر 
۱00 هزار نفر در کشورها، سهم سوئد از اين تلفات تنها ۲/49 و 
سهم هلند ۲/۸۱ و آلمان نيز ۳/۵4 است که نشان مي دهد کشورهاي 
آمار تصادفات جاده اي هستند.  اروپايي در آستانه صفر کردن 
براي ارزيابي چگونگي کاهش آمارهاي مرگ و مير در کشورهاي 
اروپايي کافي است تا نيم نگاهي به اقدامات صورت گرفته در اين 
کشورها درخصوص توسعه خطوط ريلي به عنوان يکي از ايمن 

ترين بخش هاي حمل و نقل ريلي داشته باشيم.  

در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي:
 بنياد مستضعفان از طرح هاي 

کارآفريني حمايت مي کند
رئيس بنياد مستضعفان انقاب اسامي گفت: اين مجموعه در 
راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال به معناي واقعي 
از طرح هاي کارآفريني حمايت به عمل  تأثيرگذار بوده و  کلمه 
بنياد  رساني  اطاع  و  عمومي  روابط  مرکز  گزارش  مي آورد.به 
طرح هاي  از  بازديد  جريان  در  سعيدي کيا  محمد  مستضعفان، 
کارآفريني چالدران، اظهار کرد:اين مجموعه در راستاي تحقق 
اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال به معناي واقعي کلمه تاثيرگذار 
بوده و از طرح هاي کارآفريني حمايت به عمل مي آورد.رئيس بنياد 
مستضعفان انقاب اسامي با اشاره به اينکه بنياد با هدف کمک 
براي بهبود وضع معيشتي مردم، رشد معنوي و فرهنگي طبقه 
داد:  است،ادامه  آغاز کرده  را  فعاليت خود  کم برخوردار جامعه 
بنابراين براي حضور موثر در صحنه هاي اقتصادي در چارچوب 
سياست هاي کلي نظام مقدس جمهوري اسامي ايران به صورت 
جدي تاش مي شود.سعيدي کيا با بيان اينکه همه ساله اين بنياد 
در زمينه حمايت از طرح هاي کارآفريني فعال بوده است، اظهار 
کرد: روستا هاي کشور از طريق پرداخت تسهيات کم بهره اقدامات 
خاصي را در اين زمينه به عمل مي آورد.وي با اظهار اينکه، اين 
بنياد با شعار با مردم و براي مردم براي تحقق اهداف خود در 
تاش است،ادامه داد:بنياد مستضعفان درراستاي خودکفا شدن 
برخي  همکاري  با  را  مختلفي  طرح هاي  جامعه  محروم  اقشار 
وزارتخانه ها و استانداران کشور به مرحله اجرا مي گذارد.رئيس 
مورد  طرح هاي  کرد:  بيان  اسامي  انقاب  مستضعفان  بنياد 
چالدران  کرمان،  گنج  قلعه  شهرستان هاي  در  هم اکنون  اشاره 
آذربايجان غربي و لنده در کهکيلويه و بويراحمد به مرحله اجرا 

گذاشته مي شود.

خبر
پورمختار:

 عمده قاچاق پوشاک 
از طريق گمرک انجام مي شود

عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با اشاره به اينکه بخش عمده قاچاق 
پوشاک از گمرکات انجام مي شود، گفت: قاچاق پوشاک به صورت کوله بري 
و مسافري خيلي زياد نيست و به همين جهت گمرک بايد نظارت و کنترل 
بيشتري در اين زمينه داشته باشد.به گزارش تسنيم، محمد علي پورمختار 
عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس با بيان اينکه بايد در بخش عرضه 
مبارزه با قاچاق کاا با جديت و قوت بيشتري رسيدگي شود، گفت: کاري که 
وزارت صمت در دوره قبل کرد و طرح شبنم را حذف کرد، زمينه ساز قاچاق 
شد درحالي که هيچ توجيهي براي آن نداشت.وي تصريح کرد: يکي از کارهايي 
که سازمان تعزيرات بايد انجام دهد، الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت براي 
احياي طرح شبنم است. البته گفته شده است کد رهگيري همان طرح شبنم 
است و اميدوار هستيم خيلي سريع تر اجرايي شود.عضو کميسيون حقوقي و 
قضائي مجلس تاکيد کرد: کنترل عرضه قوي ترين، نزديکترين و اثربخش ترين راه 
 براي مبارزه با قاچاق کاا و به ويژه پوشاک است زيرا خيلي از برندهايي که وارد 
مي شود بايد ثبت سفارش داشته باشد و اگر نداشته باشد، بايد با فروشنده به جرم 
فروش کااي قاچاق برخورد شود و اگر هم برند غير واقعي است، کاهبرداري 

صورت گرفته است و باز هم بايد با آن برخورد شود.

بيش از ۴۰ درصد بيکاران  
فارغ التحصيل هستند

از جمعيت حدود سه ميليون نفري بيکار کشور حدود 40/۵ درصد فارغ التحصيل 
آموزش عالي هستند.به  گزارش  ايسنا، تازه ترين گزارش مرکز آمار بيانگر نرخ بيکاري 
۱۱/۷ درصد در پاييز سال جاري بود،؛ به گونه اي که حدود ۶۶ ميليون و 9۷۲ 
هزار نفر جمعيت ۱0 ساله و بيشتر در کشور وجود دارد که از اين تعداد حدود 
۲۳ ميليون و 9۲۲ هزار نفر داراي اشتغال و سه ميليون و ۱۷4 نفر بيکار هستند. 
 تفکيک جمعيت شاغان و بيکاران بر اساس تحصيات نشان مي دهد که سهم  
فارغ التحصيان آموزش عالي از جمعيت بيکار حدود 40/۵ درصد است که در مقايسه 
 با سال گذشته ۳/4 درصد افزايش دارد. همچنين در اين بين سهم فارغ التحصيان 
آموزش عالي از کل جمعيت شاغل ۲۳/9 درصد است که در مقايسه با مدت 
مشابه سال قبل دو رشد داشته است.اما تفکيک وضعيت اشتغال فارغ التحصيان 
بر اساس زن و مرد نيز از اين حکايت دارد که مردان فارغ التحصيان آموزش 
عالي ۲۸/۱ درصد کل بيکاران را تشکيل مي دهند که سهم آنها نسبت به پاييز 
 سال قبل رشد 4/۲ درصدي دارد.از سوي ديگر در بين جمعيت شاغل نيز مردان 
فارغ التحصيل آموز ش عالي ۲0/۶ درصد را شامل مي شوند که با نسبت آنها با 
افزايش ۱/9 درصدي همراه بوده است،اما زنان فارغ التحصيان آموزش عالي ۶۸/۲ 

درصد سهم جمعيت بيکار و ۳۸/۵ درصد شاغان را تشکيل مي دهند.

آگهي تغييرات شرکت نگين تجارت اهورايي زاگرس با مسئوليت 
به   14004172860 ملي  و شناسه  ثبت 11407  به شماره  محدود 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقايان ايمان فروزنده جونقاني به کدملي 
4670134035 با دريافت 350000 ريال ، هادي عبداللهي به کدملي 
به کدملي 4679896701 هر  و مهدي عبداللهي   4679911492
نافچي  آقاي رضا مختاري  و  ريال  مبلغ 500000  دريافت  با  کدام 
به کدملي 4610313049 با دريافت مبلغ 650000 ريال از صندوق 
شرکت از شرکت خارج گرديدندو ديگر هيچ گونه سهم و سمتي 
ندارند در نتيجه سرمايه شرکت به مبلغ 1100000 ريال کاهش يافت 
و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. موارد ذيل به 
موضوع شرکت الحاق و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گرديد. تامين نيروي راننده و اداره امورنقليه و باربري درون شهري 
، تعميرو نگهداري و وسايل اداري خدمات فني خودرو ،طبخ و توزيع 
غذا،اداره رستوران و بوفه ،تنظيفات ،نامه رساني،پيش خدمتي،امور 
ابدارخانه،خدمات پاسخگويي تلفني ،خدمات باغباني و نگهداري 
فضاي سبز ، حروفچيني،غلط گيري،خطاطي،کپي وتکثير و سايرامور 
فني و کپي ،تعمير و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات برودتي 
و حرارتي ، وصول مطالبات و تعويض کنتور و رفع نشتي، گازباني 
متمرکز، ابزار دقيق و حفاظت از زنگ ، نظارت تعميرات ، گازباني 
، نگهداري خودروها، صادرات و واردات کااهاي مجاز بازرگاني. 
)ثبت موضوع به تنهايي مجوز فعاليت نمي باشد انجام مفاد موضوع 
شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز يا پروانه کسب از مراجع 
ذيربط مي باشد ( اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال 
وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد 

)339446(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود ويرا تجارت بارمان درتاريخ 
1396/09/25 به شماره ثبت 520086 به شناسه ملي 14007278514 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير 
جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع: ارائه کليه خدمات در 
مجاز  کااهاي  کليه  صادرات  و  واردات  و  فروش  و  خريد  زمينه 
تجارت  زمينه  در  مهندسي  و  فني  کليه خدمات  ارائه  بازرگاني، 
الکترونيک و سيستمهاي سخت افزاري کامپيوتر و امور نرم افزاري 
و سيستمهاي الکترونيکي و طراحي و توسعه نرم افزارهاي مبتني بر 
موبايل، طراحي و پياده سازي سيستمها و ساختارها و فرآيندهاي 
سازماني مبتني بر فناوري اطاعات، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي، شرکت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي، اخذ وام 
و تسهيات بانکي به صورت ارزي و ريالي، اخذ و اعطاي نمايندگي 
و ايجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمايشگاهها 
و همايش ها و سمينارها و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط. مدت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي: تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزي - شهر تهران-جهاد-خيابان پيروزه-خيابان 
-2/1پاک -81طبقه سوم-واحد -7 کدپستي 1431614436 سرمايه 
شخصيت حقوقي: 50,000,000 ريال مي باشد. اسامي و ميزان سهم 
الشرکه شرکا: آقاي حامد رجب زادگان به شماره ملي 0059807660 
دارنده 21,500,000 ريال سهم الشرکه آقاي علي مؤمن به شماره 
ملي 0081202921 دارنده 7,000,000 ريال سهم الشرکه آقاي سياوش 
قربان زاده به شماره ملي 2972436199 دارنده 21,500,000 ريال 
سهم الشرکه اولين مديران : آقاي حامد رجب زادگان به شماره 
ملي 0059807660 به سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل به مدت 
نامحدود آقاي علي مؤمن به شماره ملي 0081202921 به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي سياوش قربان زاده به شماره 
ملي 2972436199 به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود 
دارندگان حق امضا: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبيل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسامي و اوراق عادي و 
اداري با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقاً همراه با مهر 
شرکت معتبر ميباشد. اختيارات نماينده قانوني: طبق اساسنامه 
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري تهران )339482(

 آگهي تغييرات شرکت خرمن سراي کردکوي سهامي خاص به شماره 
ثبت 6 و شناسه ملي 10700000848 به استناد صورتجلسه هيئت 
مديره مورخ 1397/09/28 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - آقاي سيد 
ابراهيم حسيني به شماره ملي 2249091171 بسمت رئيس هيئت 
مديره و خانم صديقه شهاب الدين به شماره ملي 5309868283 
بسمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم مهديه سادات حسيني به 
شماره ملي 2249858888 بسمت عضو هيئت مديره بمدت دو سال 
انتخاب شدند. آقاي سيد ابراهيم حسيني به شماره ملي 2249191171 
را بمدت دو سال بعنوان مدير عامل انتخاب کردند. - کليه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک، سفته ، بروات ،قراردادها 
و عقوداسامي با امضاء منفرد سيد ابراهيم حسيني ) مدير عامل 
و رئيس هيئت مديره (همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اوراق 
عادي با امضاء سيد ابراهيم حسيني همراه با مهر شرکت معتبر 
مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کردکوي )339900(

" آگهي مناقصه عمومي 97/25 ط" 

 نوبت دوم
1( نام دستگاه مناقصه گذار: شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان

2( نوع مناقصه: يک مرحله اي با ارزيابي ساده
3( موضوع مناقصه: خريد 32 دستگاه تابلوبرق ستاره مثلث

4( دستگاه نظارت: معاونت بهره برداري
5( مدت زمان تحويل: حداکثر زمان تحويل تابلوهاي فوق 4 ماه پس از تاريخ اباغ قرارداد مي باشد.

6( مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: مبلغ 175000000 يکصد و هفتاد و پنج ميليون ريال به عنوان تضمين شرکت در فرآيند 
ارجاع کار که مي بايست به صورت فيش واريز وجه به حساب نسيم 4001114207144783 نزد بانک مرکزي بنام تمرکز وجوه 
سپرده )باجه عمومي( شرکت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان و يا ضمانتنامه بانکي با اعتبار حداقل سه ماه قابل تمديد، 
بدون هيچگونه قيد و شرط که ضمن بارگذاري تصوير آن در سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( اصل تضمين شرکت در 

فرآيند ارجاع کار را به دستگاه مناقصه گذار تحويل نمايند.
آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونيکي  تدارکات  سامانه  به  مراجعه  با  مي توانند  واجد شرايط  تامين کنندگان  و   توليدکنندگان 
www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 200000 )دويست هزار( ريال اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد 

مناقصه مدارک ازم شامل پاکت )الف(، )ب( و )ج( تهيه و به صورت فايلهاي pdf در سامانه فوق را بارگذاري نمايند.
www.abfasb.ir :آدرس وب سايت

دفتر قراردادهاي شركت آب و فاضاب استان سيستان و بلوچستان
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/16

آب سرمايه ملي استخ ش: 97/10/15
روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

شركت آب و فاضاب 
سيستان و بلوچستان

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(
به موجب پرونده اجرائي کاسه فوق ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين مزروعي به 
شماره پاک 23 فرعي از 136 اصلي واقع در مزرعه لواسان طالقان به مساحت 5536/88 پنج 
هزار و پانصد و سي و شش متر و هشتاد و هشت  دسيمتر مربع با وضعيت خاص بنام محسن 
گرشاسبي ذيل شماره 23473 صفحه 392 دفترجلد 126 به شماره 585903 سري ب سال 91 
ثبت و صادر گرديده است طبق سند رهني شماره 17414 مورخ 95/5/21 دفترخانه يک طالقان 
در قبال مبلغ 1/000/000/000 ريال در رهن بانک کشاورزي شعبه شهرک طالقان قرار گرفته و طبق 
نظر کارشناس رسمي به مبلغ 2/760/000/000 ريال ارزيابي شده و حدود پاک فوق بشرح ذيل 
مي باشد شماا پايه چوبي است بطول 39/37 سي و نه متر و سي  و هفت سانتيمتر به يکصدو 
سي و شش اصلي شرقا در شش قسمت که قسمت اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم آن شمالي 
است اول پايه چوبي است بطول بيست و دو متر و پنجاه و شش سانتيمتر به يکصد و سي و شش 
اصلي دوم پايه چوبي است بطول شانزده متر و هفت سانتيمتر به يکصدو سي و شش اصلي سوم 
پايه چوبي است بطول بيست و شش متر و  هشتاد سانتيمتر به راه چهارم پايه چوبي است بطول 
هشتادو چهار متر و شصت و سه سانتيمتر به راه پنجم پايه چوبي است بطول سي و يک متر و 
هشتادو شش سانتيمتر به راه ششم پايه چوبي است بطول سيزده متر و نود و سه سانتي متر به 
راه جنوبا فاقد حد است غربا پايه چوبي است بطول يکصدو هفتاد و دو متر و پنج سانتيمتر به 
شماره شصت و سه فرعي و برابر شماره 23955 مورخه 97/6/24 سازمان ميراث فرهنگي صنايع 
دستي و گردشگري مبني بر موافقت اصولي اوليه احداث اقامتگاه بومگردي واقع در شهرستان 
طالقان بخش پايين طالقان موسوم به لواسان و برابر نامه شماره 1330 مورخه 95/5/10 اداره منابع 
طبيعي وآبخيزداري شهرستان طالقان مبني بر اينکه محدوده پاک جزء مستثنيات مي باشد و 
سطح عرصه پاک در حال حاضر بصورت زمين باير داراي شيب مايم از سمت شمال غرب به 
جنوب شرق فاقد کشت و زرع و هرگونه مستحدثات و حصار مي باشد همچنين محدوده پاک 
داراي دو مسير دسترسي از ضلع شمال و جنوب بصورت جاده خاکي مي باشد به نحوي که از 
ضلع شمالي و مسير فرعي منشعب از راه آسفالته روستاي سوهان به مسافت 1680 متر و از مسير 
جنوب منشعب از جاده اصلي پايين طالقان و در مجاورت جاده دسترسي به سد طالقان به طول 
1050 متر مي باشد پاک فوق از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 97/11/6 در اداره ثبت اسنادو 
اماک واقع در شهرک طالقان از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 2760000000 
ريال شروع و به بااترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود. ازم به ذکر است پرداخت 
بدهي هاي مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق  اشتراک و مصرف در صورتي که 
مورد مزايده داراي آنها باشد و  نيز بدهي هاي مالياتي وعوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينکه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد 
شد و نيم عشر و حق مزايده  نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد 

مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
م الف 4952

آگهي مزايده اموال غيرمنقول اسناد رهني
به موجب پرونده اجرائي کاسه فوق ششدانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين مزروعي به پاک 
ثبتي 61 فرعي از 136 اصلي واقع در لواسان حوزه ثبت ملک طالقان به مساحت 3082/45 سه 
هزار و هشتاد و دو متر وچهل و پنج دسيمترمربع به نام ذکريا گرشاسبي فرزند محمد که ذيل 
شماره 23491 دفتر جلد 127 صفحه 47 به شماره چاپي 585927 سري ب سال 91 ثبت و صادر 
گرديده است. طبق سند رهني شماره 17688 مورخ 95/7/27 دفترخانه اسناد رسمي شماره يک 
طالقان در قبال مبلغ 1/800/000/000 ريال در رهن بانک کشاورزي شعبه شهرک طالقان قرار گرفته 
و طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ 1/670/000/000 ريال ارزيابي شده و حدود پاک فوق بشرح 
ذيل مي باشد: به حدود: شماا فاقد حد شرقا در چهار قسمت که قسمتهاي اول و دوم آن شمالي 
است اول پي است به طول 32/61 سي و دو متر و شصت و يک سانتي متر به شماره شصت و 
يک فرعي دوم پي است به طول 19/99 نوزده متر و نود و نه سانتي متر به يکصد و سي و شش 
اصلي سوم پي است به طول 11/94 يازده متر و نود و چهار سانتي متر به يکصد و سي و شش 
اصلي چهارم پي است بطول 16/91 شانزده متر و نود و يک سانتي متر به يکصد و سي و شش 
اصلي جنوبا در دو قسمت که قسمت اول آن شرقي است اول پي است به طول 29/49 بيست و 
نه متر و چهل و نه سانتي متر به يکصد و سي و شش اصلي دوم پي است به طول 34/60 سي و 
چهار متر و شصت سانتي متر به شماره شصت و دو فرعي غربا در دو قسمت که قسمت اول آن 
جنوبي است اول پي است به طول 3/44 سه متر و چهل و چهار سانتي متر به راه دوم پي است 
بطول 82/07 هشتاد و دو متر و هفت سانتي متر به راه و برابر شماره 23955 مورخه 97/6/24 
سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري مبني بر موافقت اصول اوليه احداث اقامتگاه 
بومگردي واقع در شهرستان طالقان-بخش پايين طالقان موسوم به لواسان و برابر نامه شماره 
1682 مورخه 95/6/15 اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان طالقان مبني بر اينکه محدوده 
پاک جزء مستثنيات مي باشد و سطح عرصه پاک در حال حاضر به صورت زمين باير داراي 
شيب مايم از سمت شمال به جنوب فاقد کشت و زرع و هرگونه مستحدثات و حصار مي باشد 
همچنين محدوده پاک داراي دو مسير دسترسي از ضلع شمال و جنوب به صورت جاده خاکي 
مي باشد به نحوي که از ضلع شمالي و مسير فرعي منشعب از راه آسفالته روستاي سوهان به 
مسافت 1670 متر و از مسير جنوب منشعب از جاده اصلي پايين طالقان و در مجاورت جاده 
دسترسي به سد طالقان به طول 570 متر مي باشد.پاک فوق از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 
97/11/6 در اداره ثبت اسناد و اماک طالقان واقع در شهرک ابتداي جاده خسبان و جزينان 
اداره ثبت اسناد و اماک از طريق مزايده بفروش مي رسد مزايده از مبلغ 1670000000ريال شروع 
و به بااترين قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود. ازم بذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي 
آنها باشد و نيز بدهي هاي  مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه رقم 
قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد بعهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختي بابت هزينه هاي  فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و 
حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد مزايده روز اداري 

بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
م الف 4954

آگهي مزايده اموال غيرمنقول اسناد رهني
به موجب پرونده اجرايي کاسه فوق شش دانگ عرصه و اعيان يک قطعه زمين مزروعي به 
مساحت 2023/47 دو هزار و بيست و سه متر و چهل و هفت دسيمتر مربع به شماره پاک 
15 فرعي از 136 اصلي واقع در مزرعه لواسان طالقان به نام آقاي ذکريا گرشاسبي ذيل 
شماره 23441 صفحه 296 دفتر 126 ثبت و سند مالکيت به شماره چاپي 585825ب/91 
صادر گرديده است طبق سند رهني شماره 17409 مورخ 95/5/21 دفترخانه يک طالقان 
در قبال مبلغ 1000000000 ريال در رهن بانک کشاورزي شعبه شهرک طالقان قرار گرفته 
و طبق نظر کارشناس رسمي به مبلغ 1170000000 ريال ارزيابي شده و حدود پاک فوق به 

شرح ذيل مي باشد 
شماا پي است به طول 40/47 چهل متر و چهل و هفت سانتي متر به يکصد و سي و شش 
اصلي شرقا پي است به طول 56/71 پنجاه و شش متر و هفتاد و يک سانتي متر به يکصد و 
سي و شش اصلي جنوبا پي است )37/02( سي و هفت متر و دو سانتي متر به يکصد و سي 
و شش اصلي غربا پي است به طول )50/36( پنجاه متر و سي و شش سانتي متر به راه عام 
و برابر شماره 23955 مورخه 97/6/24 سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري 
مبني بر موافقت اصولي اوليه احداث اقامتگاه بومگردي واقع در شهرستان طالقان بخش 
پايين طالقان موسوم به لواسان و برابر نامه شماره 1330 مورخه 95/5/10 اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان طالقان مبني بر اينکه محدوده پاک جزء مستثنيات مي باشد و سطح 
عرصه پاک در حال حاضر به صورت زمين باير داراي شيب مايم از سمت شمال غرب به 
جنوب شرق فاقد کشت و زرع و هرگونه مستحدثات و حصار مي باشد همچنين محدوده پاک 
داراي دو مسير دسترسي از ضلع شمال و جنوب به صورت جاده خاکي مي باشد به نحوي که 
از ضلع شمالي و مسير فرعي منشعب از راه آسفالته و روستاي سوهان به مسافت 1470 متر 
و از مسير جنوب منشعب از جاده اصلي پايين طالقان و در مجاورت جاده دسترسي به سد 
طالقان به طول 840 متر مي باشد. پاک فوق از ساعت 9 الي 12 روز شنبه مورخ 97/11/6 در 
اداره ثبت اسناد و اماک طالقان واقع در طالقان شهرک اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان 
طالقان از طريق مزايده به فروش مي رسد. مزايده از مبلغ 1170000000 ريال شروع و به بااترين 
قيمت پيشنهادي نقدا فروخته مي شود ازم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتي که مورد مزايده داراي 
آنها باشد و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض شهرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه 
رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
مازاد وجوه پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 
و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مي گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمي گردد 

مزايده روز اداري بعد از تعطيلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
م الف 4953



«خبر

 يك شنبه 16 دي 1397
29 ربيع الثاني 1440-6 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9402

امام جمعه ياسوج: 
دستگيري از مستمندان 

توفيق الهي است

ياسوج-خبرنگاررسالت:
امام جمعه ياسوج بااشاره به اينکه اسام حامي مستضعفان و دشمن گردنکشان است، 
گفت: دستگيري از مستمندان و کمک به آن ها جزء توفيقات الهي است که بايد آن را 
بزرگ بشماريم. به گزارش سايت خبري کميته امداد، مديرکل و معاونان کميته امداد 
کهگيلويه و بويراحمد با امام جمعه ياسوج ديدار کردند. حجت ااسام سيدعلي اصغر 
حسيني امام جمعه ياسوج در اين ديدار بابيان اينکه فرق است بين اسام و ايمان، 
گفت: اسام با گفتن شهادتين است و اما ايمان با اعتقاد قلبي به اصول اسام حاصل 
مي شودکه بعد از اقرار به زبان، عمل کردن به احکام اسام مهم ترين اصل است. وي 
تصريح کرد: هرکس در جهت رضاي خدا عملي يا کار خيري انجام دهد مثل کمک 
به فقيران و ياري درماندگان، به خودش کمک کرده و نتيجه کار خيرش متوجه او 

مي شود. امام جمعه ياسوج بابيان اينکه بعضي ها فکر مي کنند کميته امداد بايد تمام 
نيازها را برطرف کند، درصورتي که کميته امداد امدادي انجام مي دهد و کمکي مي کند، 
افزود: در بعضي مواقع مردم جهت تحت حمايت قرار گرفتن مسابقه گذاشته اند که 
اين کار ناشايستي است و هرکس که مي تواند بايد با تاش و کوشش زندگي خود و 
خانواده اش را تأمين کند. وي بابيان اينکه دنيا دار آسايش نيست ولي مردم در دنيا 
دنبال آسايش هستند، تصريح کرد: افرادي هستند که مستطيع اند ولي به دنبال گدايي 
هستند و افراد ديگري وجود دارند که باوجود فقر و نيازمندي داراي عزت نفس اند و 
سعي مي کنند تحت حمايت قرار نگيرند. حجت ااسام حسيني با اشاره به اينکه 
اسام حامي مستضعفان و دشمن گردنکشان است، گفت: دستگيري از مستمندان 

و کمک به آن هاجزء توفيقات الهي است که بايد آن را بزرگ بشماريم. 

شهرستان

خبر
با حکم رئيس اداره ورزش و جوانان بناب انجام شد:

 تغيير رؤساي سه هيئت ورزشي 
در شهرستان بناب

بناب- خبرنگاررسالت:
 رؤساي سه هيئت ورزشي در شهرستان بناب تغيير و مسئوان 
جديد اين هيئت ها منصوب شدند.بر اساس اين گزارش، به گزارش 
اداره ورزش و جوانان شهرستان بناب طي حکمي از سوي رئيس 
عنوان  به  قادر خدادوست  بناب  و جوانان شهرستان  ورزش  اداره 
رئيس  عنوان  به  خيري  نوراه  کوهنوردي،  هيئت  جديد  رئيس 
جديد هيئت ورزش هاي همگاني و دکتر ستاره به عنوان رئيس 
جديد هيئت پزشکي ورزشي شهرستان بناب منصوب و مشغول به 
کار شدند.گفتني است، شهرستان 140 هزار نفري بناب در 110 
کيلومتري جنوب استان آذربايجان شرقي واقع شده و هم اکنون 
35 هيئت فعال ورزشي زير نظر اداره ورزش و جوانان شهرستان 

بناب فعاليت مي کنند.

 راه اندازي پايگاه باستان شناسي 
شرق کشور در دامغان 

دامغان-خبرنگاررسالت:
اولين پايگاه باستان شناسي شرق کشور در جوار منطقه باستاني 
مدير  شود.  مي  اندازي  راه  دامغان  حصار  تپه  ساله  هزار  هفت 
باستان شناسي اداره کل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري 
استان سمنان  گفت: بررسي ، شناسايي ، گمانه زني و کاوش از 
مهمترين وظايف اين پايگاه است .معصومه داوديان افزود: با توجه 
به اينکه بيشتر محوطه ها ، تپه ها و قلعه هاي تاريخي در زمين هاي 
زراعي  يا در محدوده  شهري قرار گرفته است و احتمال از بين 
رفتن آنها وجود دارد ، يکي از وظايف اين پايگاه ، تعيين عرصه و 

حريم بناهاي تاريخي است. 
به گفته وي ، اين پايگاه با 90 درصد پيشرفت در زميني به مساحت 
280 متر مربع شامل کارگاه هاي آموزشي، مهمانسراي گردشگران 
آن  اندازي  راه  براي  و  است  کنفرانس  سالن  و  خارجي  و  داخلي 

تاکنون 400 ميليون تومان هزينه شده است.

مدير مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه اي 
گلستان خبرداد:

 کاهش 88 درصدي ارتفاع برف 
آذر ماه  استان گلستان  نسبت به سال گذشته

گرگان-خبرنگاررسالت:
مدير مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه اي گلستان گفت: 
ايستگاه  و  سو،  قره  در حوضه  استان   1397 ماه  آذر  برف  ارتفاع 
برف سنجي دراز نو در ارتفاع 2200 متري از سطح دريا به مقدار 

9 سانتي متر بوده است.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، مهندس 
حسن فراز جو اظهار کرد: در سال گذشته ميزان بارش ثبت شده 
برف در آذر ماه  در ايستگاه برف سنجي دراز نو معادل 76 سانتي 
متر بوده است که اين مقدار در دوره مشابه سال جاري حدود 88 

درصد کاهش داشته است.
از  هيدرولوژيکي  کند  سيکل  دليل  به  برف  ذخاير  است،  گفتني 
منابعي محسوب مي شود که در فصول کم آبي مي توان با اطمينان 
بيشتري جهت استفاده بهينه از آن برنامه ريزي کرد.ريزش هاي 
جوي به صورت برف در سطح حوضه ها جهت تغذيه منابع آب هاي 
سطحي و زيرزميني به عنوان يک منبع پايدار محسوب شده که 
ذوب تدريجي آن باعث تداوم آب رودخانه ها، چشمه ها و قنوات 
مي شود و درفصول خشک مورد استفاده قرار مي گيرد و همين 

موضوع اهميت برف را مشخص مي کند.

فرمانده سپاه سيدالشهدا)ع(:
 ايران هميشه بيدار است و هيچ گاه 

فريب دشمنان را نخواهد خورد
باقرشهر-خبرنگاررسالت:

سپاه  همت  به  ملي،  بصيرت  روز  دي ماه،  نهم  روز  با  همزمان 
ناحيه روح اه)ره( و همراهي بسيج ثامن الحجج، بسيج حوزه 
ادارات شهيد پارک و پايگاه شهيد آزادفرد شهرداري باقرشهر 
باقرشهر  شهرداري  ياس  عطر  سالن  در  ماه  دي  نهم  همايش 

برگزار شد.
 در اين مراسم که با حضور خانواده شهدا و ايثارگران، فرماندهان 
باقرشهر و مديران  بسيج و سپاه، شهرداري و شوراي اسامي 
شهري برگزار شد، سردار حسن زاده فرمانده سپاه سيدالشهدا)ع( 
تهران طي سخناني با تأکيد بر اصل وايت مداري ملت ايران 
به تشريح حماسه ملي 9 دي پرداخته و اين روز را روز بصيرت 

ملي و اقتدار جهاني ايران اسامي دانست.
 وي با اشاره به وقايع روي داده  در برهه زماني و سياسي آن روزها، 
ايران اسامي را ايراني هميشه بيدار دانست که با رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري هيچ گاه فريب دشمنان را نخواهد خورد .در 
اين مراسم که با استقبال شهروندان و مدعوين صورت گرفت 

آرمان ها و ارزش هاي ايران اسامي و انقابي تبيين شد.

 جداسازي فضاي سبز از پياده رو
 در کوي مشاور

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، فضاي 
ارائه مي دهد  سبز ، خدمات رفاهي زيست محيطي به شهروندان 
که به نوبه خود در کاهش امراض و بهبود سامت عمومي جامعه 
ويژه  توجه  مستلزم  آن  از  حراست  و  حفظ  و  دارد  بسزايي  نقش 

شهرداري ها و البته شهروندان است .
ايجاد  شهري،  سبز  فضاي  از  حراست  و  حفظ  هاي  راه  از   يکي 
حريم براي آن است که اين امر با جداسازي و تفکيک مسير هاي 
پياده رو و معابر پرتردد از فضاي سبز امکان پذير است. لذا عوامل 
اجرايي منطقه يک شهرداري اراک با استقرار اکيپ اماني در کوي 
مشاور، اقدام به جداسازي و تفکيک فضاي سبز از پياده رو توسط 
اميد است اين عمليات در  ايستاده و خوابيده نمودند که  جداول 

تمام سطح منطقه، اجرايي شود.

شهردار اصفهان:
عمليات عمراني چند پروژه جديد 

در اصفهان آغاز مي شود
اصفهان-خبرنگاررسالت:

 شهردار اصفهان گفت: عمليات عمراني چند پروژه جديد طي دو 
هفته پيش رو در اصفهان آغاز مي شود.

 به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، وي ، با اشاره 
به اينکه اميدوارم زمستان براي شهر اصفهان و استان، ماه رحمت و 
برکت باشد، اظهار کرد: شهر در همه حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، 
خدماتي، عمراني و شهرسازي زنده و پويا است. در آينده نزديک 
حفاري تونل خط 2 مترو رسما آغاز مي شود. تاکنون پيشرفت 
کار در چندين ايستگاه اين خط بسيار خوب بوده است.شهردار 
اصفهان تصريح کرد: در هفته گذشته چندين طرح موفق از جمله 
سينما ساحل با 9 سالن که دو سالن ويژه کودکان و يک سالن 
روباز و هزار صندلي افتتاح شد.وي گفت: در دو هفته پيش رو نيز 
عمليات عمراني چند پروژه جديد آغاز مي شود و چندين برنامه 

هم در حوزه حمل و نقل اجرا خواهد شد.
 

تشرف ۵۰۰ هزار زائر به بقعه امامزاده 
سيد حمزه کاشمر

مشهد-خبرنگاررسالت:
 از ابتداي سال جاري تاکنون 500 هزار زائر ازسراسر کشور به 
مشرف  کاشمر  امامزاده سيدحمزه)ع( شهرستان  متبرکه  بقعه 
امامزاده  نيا، مدير اجرايي بقعه متبرکه  شدند.محمد رضا علي 
سيد حمزه)ع( کاشمر در گفت وگو با خبرنگار افتخاري روابط  
عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، گفت: از 
ابتداي سال 97 حدود 500 هزار زائر از سراسر کشور به اين 
بارگاه مطهر  اين  زائران  افزود:  متبرکه مشرف شدند.وي  بقعه 
اهداي  نماز جماعت،  اقامه  هايي همچون سخنراني،  برنامه  از 
از جمله  بهداشتي  بسته فرهنگي و متبرک، خدمات رفاهي و 
اجرايي  مند مي شوند.مدير  بهره   ... و  اسکان، چادر مسافرتي 
هاي جوان  زوج  استقبال خوب  امامزاده سيد حمزه)ع(،  بقعه 
مراسم  برگزاري  براي  مطهر  بارگاه  اين  آسماني  پيوند  ازطرح 
عقد خود را نشانه عاقه آنان به اهل بيت عصمت و طهارت)ع( 

عنوان کرد.

با تصميم شوراي شهر و شهردار قزوين صورت گرفت؛
 استفاده رايگان معلوان و جانبازان 

از اتوبوس هاي شهري
قزوين-خبرنگاررسالـت:

با تصويب هيئت دولت و با مصوبه شوراي اسامي شهر و تامين 
و  جانبازان  استفاده  پس  اين  از  قزوين،  شهردار  توسط  اعتبار 
روابط  گزارش  شد.به  رايگان  شهري  هاي  اتوبوس  از  معلوان 
عمومي سازمان اتوبوسراني شهرداري قزوين؛ سازمان اتوبوسراني 
شهرداري قزوين در راستاي ارتقاي خدمات و همچنين تأمين 
رفاه جانبازان و افراد داراي معلوليت،استفاده از اتوبوس شهري 
موضوع  گزارش؛  اين  اساس  کرد.بر  رايگان  قشر  اين  براي  را 
استفاده رايگان معلوان و جانبازان از اتوبوس هاي شهري پس 
از تصويب در هيئت دولت و مصوبه شوراي شهر قزوين اجرايي 
شد و ساانه مبلغ 20 ميليارد ريال به اين امر مهم تخصيص 
داده شد.مطابق با اين گزارش؛ با دستور دکتر صفري، شهردار 
قزوين، از روز شنبه 10/09/97  معلوان وجانبازان بااي 25 
درصد مي توانند از اتوبوس هاي شهري قزوين به صورت رايگان 
استفاده کنند.گفتني است؛ به تازگي سازمان اتوبوسراني شهرداري 
قزوين اقدام به خريد 50 دستگاه اتوبوس مدرن شهري کرده 
که قابليت استفاده براي معلوان را دارا بوده و مجهز به رمپ 

معلوان است. 

اجراي بيش از 7۰ کيلومتر شبکه فاضاب 
با سرمايه گذاري بخش خصوصي

اصفهان-خبرنگاررسالت:
از ابتداي سال جاري تاکنون 70 کيلومتر شبکه فاضاب در شهرهاي 
زيباشهر و ديزيچه با سرمايه گذاري شرکت فواد مبارکه  به روش بيع 
متقابل  اجرا گرديد.معاون مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضاب 
استان اصفهان  گفت: طي سالهاي 96 و 97 بيش از 118کيلومتر 
شبکه فاضاب در شهرهاي زيباشهر و ديزيچه با سرمايه گذاري 
شرکت فواد مبارکه عملياتي شد.حکمتيان  اجراي سريع و بموقع 
اين پروژه را حائز اهميت برشمرد و عنوان کرد: در طي سال 96 و 
97 بيش از 76 کيلومتر شبکه فاضاب در شهر ديزيچه با مشارکت 
بخش خصوصي اجرايي گرديد وبه پيشرفت 70 درصدي رسيده 
است اين در حالي است که در همين بازه زماني در زيباشهر بيش 
از 41 کيلومتر شبکه فاضاب عملياتي شد که بيانگر پيشرفت 

فيزيکي 71 درصدي مي باشد.
وي گفت: احداث  يک باب ايستگاه پمپاژ در زيباشهر و  احداث 
3 باب ايستگاه پمپاژ در ديزيچه به منظور انتقال پساب به شرکت 

فوادمبارکه در دستور کار قرار گرفت.

 اجراي طرح کپه کاري در دامغان 
دامغان-خبرنگاررسالت:

رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان دامغان بااعام 
اين خبرگفت:طرح کپه کاري براي احياي مراتع در 50 هکتار 
عليرضاعباسي  شد.  اجرا  دامغان  طبيعي  منابع  هاي  عرصه  از 
افزود:  اين طرح با هدف پيشگيري از فرسايش خاک و کاهش 
روان آب سطحي با کشت بذر گياهان درمنه ، وشق و آنغوزه  
تصريح  همچنين  وي  شد.  اجرا  هزينه  ريال  ميليارد  يک  با  
کرد:در شهرستان دامغان 805 هزار هکتار مرتع وجود دارد و 
بيش از 250 نوع گياه دارويي و مرتعي شناسايي شده است. 
هکتار   400 در  امسال  شود  مي  يادآورشد:پيش بيني  عباسي 
زمين شهرستان دامغان بويژه در شمال اين شهرستان گياهان 

دارويي و مرتعي کشت شود.

با حضور رئيس بنياد علم ايران صورت گرفت:
تقدير از 49 پژوهشگر برگزيده دانشگاه گيان

رشت – خبرنگار رسالت:
مراسم اختتاميه هفته پژوهش و فناوري دانشگاه گيان با حضور دکتر ضرغام رئيس صندوق 
حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور و پژوهشگران دانشگاهي برگزار شد. دکتر نصرت اه 
ضرغام رئيس صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور در اين مراسم با تاکيد بر ضرورت 
توجه به پژوهش و نقش آن در رشد اقتصادي و تامين رفاه اجتماعي ، خواستار نگاهي ويژه به 
اثربخشي پژوهش شد و ارتباط صنعت و دانشگاه را اثربخشي در حوزه علم ، اقتصاد و جامعه 
عنوان و اظهار کرد: امروزه اين اثربخشي به قدري مورد توجه است که به معياري براي تخصيص 
منابع تبديل مي شود.دکتر ضرغام درباره صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور )بنياد 
ملي علم ايران( بيان داشت: اين بنياد، نهادي پيشرو با موثرترين نقش در جهت پيشتازي ايران 
اسامي در توليد علم و فناوري در افق 1404 است.رئيس بنياد علم ايران خاطر نشان کرد: امضا 
تفاهمنامه همکاري با بنياد پژوهش آلمان، عضويت در موسسه بين المللي تحليل کاربردي 
سيستم ، انعقاد تفاهمنامه با سازمان پژوهش هاي بنيادي روسيه، اجراي صندوق علمي راه 
ابريشم با آکادمي علوم چين، عضويت در شوراي جهاني پژوهش و عضويت در شبکه حمايت 

از استعداد اروپا از فعاليت هاي بين المللي بنياد ملي علم ايران است.

 پرداخت پول سپرده گذاران  موسسه نهال 
نشان  البرز

کرج-خبرنگاررسالت:
دادستان کرج گفت : مبالغ واريزي سپرده گذاران موسسه تعاوني نهال نشان البرز 

در حال پرداخت است.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، مرکز البرز، حاجي رضا شاکرمي دادستان عمومي 
و انقاب مرکز استان البرز ضمن اعام اين خبر گفت: در پي مشکات پديد آمده از 
سوي شرکت تعاوني توسعه نهال نشان البرز، با دستور سران سه قوه و مجوز صادر 
شده از سوي بانک مرکزي، اماک توقيفي اين موسسه براي پرداخت مبالغ وديعه 
سپرده گذاران تخصيص يافت.وي با اشاره به اينکه مبالغ پرداختي در اين فاز تنها 
اصل پول براي سپرده هاي کمتر از 100 ميليون تومان است، گفت: در اين مرحله 
3 هزار و 460 نفر به سپرده هاي خود دسترسي پيدا مي کنند.شاکرمي با بيان اينکه 
اين پرداخت با همکاري و هماهنگي بانک کشاورزي انجام مي شود، افزود: پس از 
استعام از بانک مرکزي مشخص شد اين موسسه مجوز قانوني فعاليت ندارد و بايد 
تعطيل شود. دادستان عمومي و انقاب کرج اين وعده را دادند که به زودي مبالغ ساير 

سپرده گذاران که بيش از 100 ميليون تومان است نيز پرداخت شود.

مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل:
مصرف گاز طبيعي در اردبيل افزايش يافت

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل گفت: در 9 ماه امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل هشت 
درصد مصرف گاز طبيعي در استان اردبيل افزايش يافته است.فيروز خدايي در بازديد از پروژه هاي 
گازرساني روستايي خلخال اظهار داشت: در حال حاضر بيش از 50 درصد از مصرف گاز طبيعي در 
استان مربوط به مصارف صنعتي بويژه مصرف نيروگاه برق اين استان است.مديرعامل شرکت گاز استان 
اردبيل با توصيه به صرفه جويي در مصرف گاز در ايام سرد زمستان گفت: پرداخت بموقع هزينه هاي 
گاز مصرفي از سوي مشترکان عاوه بر کمک به اجرا و تکميل پروژه هاي گازرساني روستايي ، مانع از 
قطع انشعاب گاز مشترکان مي شود. خدايي اظهار کرد: گازرساني به 72 روستاي خلخال انجام شده 
و 78 درصد از جمعيت روستايي اين شهرستان از گاز طبيعي استفاده مي کنند.وي افزود: با تکميل 
پروژه هاي گازرساني به 25 روستاي اين شهرستان جمعيت روستايي برخوردار از گاز طبيعي به 93 
درصد افزايش خواهد يافت.خدايي با بيان اينکه به دليل کوهستاني و صعب العبور بودن مسيرهاي 
گازرساني روستايي خلخال هزينه اجراي پروژه هاي گازرساني در اين شهرستان چند برابر هزينه 
گازرساني به ساير مناطق استان اردبيل است، گفت: شرکت گاز استان براي تکميل پروژه هاي در 

دست اجراي اين منطقه تاش مي کند.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان: 
 تشکل صنفي و رسمي حوزه مطبوعات کردستان

نبايد فقط مطالبه محور باشند
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان در ديدار 
با اعضاي هيئت مديره خانه مطبوعات استان در 
سنندج با تاکيد بر ضرورت تشکيل کميته علمي در 
کنار دبيرخانه نخستين جشنواره مطبوعات کردي 
گفت: خانه مطبوعات به عنوان يک تشکل صنفي 
مجري برگزاري اين جشنواره در استان است و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي تنها در زمينه 
تامين امکانات و اعتبارات اين جشنواره ورود مي کند 
و کار اجرايي آن به خانه مطبوعات واگذار شده 
است. به گزارش روابط عمومي اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسامي کردستان، جال قلعه شاخاني، از 
برگزاري پنج جشنواره با محوريت فرهنگ و هنر 
بومي و کردي خبر داد و افزود: برگزاري نخستين 
جشنواره فيلم کردي، نخستين جشنواره رسانه هاي 
کردي، هفتمين جشنواره موسيقي کردي، پانزدهمين 

جشنواره تئاتر کردي و نخستين جشنواره مد و لباس 
کردي در استان برنامه ريزي شد که تا پايان سال در 
استان اجرا مي شوند.  وي بااشاره به اينکه تشکل 
صنفي و رسمي حوزه مطبوعات استان نبايدفقط 
مطالبه محور باشند و خود هم وارد عمل شده و 
قدم هايي را براي پيشبرد امور رسانه استان بردارند 
و اين انتظار براي اداره فرهنگ و ارشاد اسامي نيز 

صدق مي کند.

سرپرست معاونت سياسي اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان:
 ايجاد ۳۰۰ مرکز ترک اعتياد در سيستان و بلوچستان،حاصل تاش سازمان هاي مردم  نهاد است

معاون آموزش و ترافيك پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي خبرداد:
کاهش حوادث ترافيکي مستلزم فرهنگ سازي و  مشارکت عمومي

 اريجاني در گردهمايي اقوام غرب استان تهران در شهر قدس:
تعدد اقوام در ايران موجب وحدت و انسجام ملي است

زاهدان-خبرنگاررسالت:
همايش  در  استانداري  اجتماعي  سياسي  معاونت  سرپرست 
سازمانهاي مردم نهاد استان، گفت: وجود بيش از 300 مرکز 
ترک اعتياد در استان حاصل پيگيري ها و تاش هاي سازمان هاي 
مردم نهاد استان است.محمدهادي مرعشي گفت: علي رغم شرايط 
مرزي بودن استان، در حال حاضر از نظر شيوع اعتياد به مواد 
مخدر در رده نهم کشوري هستيم و اين در حالي است که در 

گذشته متاسفانه در رده اول بوديم و اين مهم حاصل همراهي 
و سازمان هاي  متولي  دولتي  و تاش سازمان هاي  و همکاري 

مردم نهاد با يکديگر است.
مرعشي گفت: بعضي از سازمان هاي مردم نهاد با دغدغه مندي و 
حتي از زندگي شخصي خويش براي پيشبرد اهداف سازماني شان 
هزينه مي کنند و منتظر کمک هاي بخش دولتي نمي مانند. وي 
افزود: متاسفانه نگاه خيرين استان کمتر به سمت آسيب هاي 

و  مسجد  حوزه  در  بيشتر  محترم  خيرين  و  است  اجتماعي 
مدرسه سازي هزينه مي کنند که بايد تاش کنيم توجه خيرين 
کشوري را به سمت آسيب هاي اجتماعي استان معطوف کنيم. 
ماليات  و  بيمه  پرداخت حق  استاندار خاطرنشان کرد:  معاون 
اين  است که  ها  اساسي سمن  و مشکات  ها  از دغدغه  يکي 
مسئله با توجه به حداقل اعتباري که در اختيار سمن ها مي 

باشد، اصا توجيه پذير نيست.

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون آموزش و ترافيک پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي 
 گفت: کاهش سوانح و حوادث ترافيکي مستلزم فرهنگ سازي 
و مشارکت عمومي است.سرهنگ حميدرضا دهنوي در دومين 
نيشابور  شهرستان  ترافيک  و  نقل  و  حمل  تخصصي  همايش 
اساتيد  حضور  با  که  محور"  انسان  نقل  و  "حمل  محوريت  با 
دانشگاهي، نخبگان و روساي پليس هاي راهنمايي و رانندگي 
شهرهاي خراسان رضوي در محل سالن جلسات جهاد دانشگاهي 

نيشابور برگزار شد، افزود: در ميان سه عامل اصلي بروز تصادفات 
رانندگي نقش انساني بسيار مهم و برجسته است.

عوامل  انساني  عامل  کرد: در موضوع  تاکيد  .سرهنگ دهنوي 
راننده، ميزان مهارت هاي  مختلفي هم چون حالت و نگرش 
فردي در نشان دادن عکس العمل هاي مناسب و ميزان درک 
شرايط خطر از مهم ترين فاکتورهاي انساني در زمينه کاهش 
درصد   67 متاسفانه  و  است  رانندگي  تصادفات  افزايش   يا 
فوتي هاي استان را عابران پياده تشکيل مي دهد.رئيس آموزش 

و فرهنگ ترافيک پليس راهنمايي و رانندگي خراسان رضوي 
ادامه داد: بايد متذکر شد که عابران پياده به عنوان کاربر ترافيک 
به  دارند  رو  سواره  و سطح  معابر  از  عبور  در  محدوديت هايي 
طوري که در ماده 215 آيين نامه راهنمايي و رانندگي نحوه 
عابران مشخص شده است، ضمن  و مکان هاي مناسب عبور 
اين که از ابتداي سال در 41 مورد از تصادفات فوتي به دليل 
عدم رعايت قوانين از سوي عابران پياده، سهم تقصير به آنان 

داده شده است.

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
علي اريجاني رئيس مجلس شوراي اسامي در 
نشست گردهمايي اقوام غرب استان تهران، تعدد 
اقوام در ايران را موجب وحدت و انسجام ملي 
دانست و بر اينکه ايراني ها تعصب خاصي نسبت 
به ايراني و اسامي بودن خود دارند، تآکيد کرد.

دکتر علي اريجاني در نشست گردهمايي اقوام 

غرب استان تهران در سالن آمفي تئاتر مجموعه 
باغ ملي شهرستان قدس گفت: اين مراسم نماد 
ابتکار زيبايي است و در  وحدت اقوام ايراني و 
آستانه 40 سالگي انقاب چنين نشستي معنادار 
است و نمايندگان مجلس از بخش هاي مختلف 
حضور دارند و الحمده فعاان مجلس هستند 
و اين پشتوانه خوبي براي آباداني منطقه است.

اريجاني افزود: بحث مترو، امر حياتي براي منطقه 
است و باتوجه به اينکه زمينه هاي اشتغال در اين 
منطقه مربوط به شهر تهران است اين موضوع 

ازم و ضروري ست.
رئيس مجلس شوراي اسامي ادامه داد: بايد براي 
اين سه شهرستان به تناسب امکانات فراهم شود و 
اولين مسئله مواجه شده بخش هاي مختلف اقوام 

با همزيستي صميمانه در حال زندگي هستند ولي 
در برخي کشورها تعدد اقوام موجب نزاع است.
اريجاني تصريح کرد: اين نکته مهمي است که 
در ايران تعدد اقوام موجب وحدت است و دشمن 
از ابتداي تاريخ، سرمايه گذاري هاي زيادي بر اقوام 
ايران کردند، ولي چون اقوام همه يک ريشه ايراني 

دارد اين موضوع با شکست مواجه شد.

شهردار قرچك:
 قرچک صاحب آرامستان عمومي

 مي شود

مدير کل ميراث فرهنگي استان اردبيل:
 تعامل ميراث فرهنگي اردبيل با دستگاه قضائي

 سازنده و مطلوب است
اردبيل-خبرنگاررسالت:

و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  کل  مدير 
گردشگري استان اردبيل تعامل اين مجموعه 
با دستگاه قضائي استان را سازنده و مطلوب 
دانست.نادر فاحي در دوره آموزشي ضابطين 
قضائي يگان حفاظت ميراث فرهنگي اردبيل 
تصريح کرد: دستگاه قضائي در صيانت از آثار 
تاريخي و پرونده هاي قضائي مرتبط همکاري 
مطلوبي با ما داشته است.وي با تاکيد به تاش 
آثار  از  صيانت  در  فرهنگي  ميراث  کل  اداره 
تاريخي با وجود کمبود امکانات، افزود: انتظار 
ما حمايت دستگاه قضائي در فرهنگ سازي و 
جذب مشارکت مردمي در صيانت از آثار تاريخي 
است.مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 

گردشگري استان تعداد کارکنان يگان حفاظت را 
 22 نفر برشمرد و افزود: اين تعداد از عرصه هاي 
تاريخي و هشت موزه استان حفاظت مي کنند 
که ازم است با صدور کارت ضابطان قضائي 
نسبت به بهبود عملکرد اين افراد اقدام کرد.وي 
همچنين حمايت دستگاه قضائي از سرمايه گذاري 
را قابل تقدير دانست و گفت: ازم است برخي 
موانع سرمايه گذاري رفع شود چرا که متاسفانه 
پاسخگويي دستگاه ها به استعامات ماه ها به 
سرمايه  برخي  که  جايي  تا  انجامد  مي  طول 
گذاران منصرف مي شوند.فاحي افزود: همچنين 
انتظار مي رود دادستاني در ساماندهي ساخت 
و سازها در محورهاي گردشگري استان و رفع 

اغتشاشات بصري ياريگر ما باشد.

مدير بيمارستان شهيد دکتر بهشتي کاشان:
 ماهانه دو هزار مورد دياليز در کاشان

 انجام  مي شود
کاشان -خبرنگاررسالت:

بهشتي کاشان  بيمارستان شهيد دکتر  مدير 
گفت: ماهانه دو هزار جلسه دياليز براي بيماران 
کليوي در دو نوبت در مراکز دياليز بيمارستان 
شهيد دکتر بهشتي و مرکز دياليز اخوان انجام 
مي شود.دکتر سيد محمد حسين مکي گفت: 
با 32  اخوان کاشان  بيمارستان  دياليز  مرکز 
تخت دياليز از اوايل سال جاري تحت پوشش 
اين بيمارستان قرار گرفت که با 4 تخت بخش 
دياليز بيمارستان بهشتي، تمامي بيماران کليوي 

را تحت پوشش قرار مي دهند.
بيمارستان شهيد  به گفته وي، مراکز دياليز 
را  بيمار   135 جمعا  اخوان  و  بهشتي  دکتر 
جهت انجام دياليز تحت پوشش دارد که تعداد 

10بيمار در سال جاري پيوند کليه شده اند.
وي تصريح کرد: کليه اقدامات اوليه پيوند کليه 
کارهاي  انجام  تا  کليه  اهداکننده  انتخاب  از 
مقدماتي قبل از عمل جراحي و مراقبت هاي 
مي شود  انجام  مجتمع  اين  در  پيوند  از  بعد 
تهران  به  پيوند  عمل  براي  فقط  بيماران  و 
اعزام مي شوند.دکتر سيد محمدحسين مکي، 
از خدمات دهي مطلوب و رضايتمندي بااي 
بيماران کليوي از اين مرکز را حاصل تاش 
پرسنل مجرب مرکز دياليز بيمارستان عنوان 
درمان  بااي  هاي  هزينه  به  اشاره  با  و  کرد 
در  دياليزي  بيماران  گفت:  دياليزي  بيماران 
اين مرکز با استفاده از خدمات بيمه به صورت 

رايگان درمان مي شوند.

مرکز مردم نهاد نخبه پروري قاريان 
 و حافظان قرآن در نيشابور 

افتتاح شد
نيشابور- خبرنگار رسالت:

مرکز استعداديابي و نخبه پروري قاريان و حافظان قرآن کريم 
مشکات نيشابور با حضور امام جمعه و فرماندار اين شهرستان 
و حجت ااسام شجاع رئيس دارالقرآن آستان قدس رضوي 

مرکز  اين  ساختمان  گفت:  قرآني  سمن  اين  شد.مدير  برگزار 
قرآني که با همکاري مهديه نيشابور در محل امام خميني 16 
مقابل خانه کارگر واقع شده است هم اکنون نزديک به 100 
نونهال و نوجوان نخبه را در امر تخصصي آموزش حفظ، روخواني، 
تجويد و قرائت قرآن کريم از سنين 4تا 15 سال در دو بخش 
خواهران و برادران تحت تعليم دارد که اين امر زير نظر کادر 
اساتيد مجرب صورت مي پذيرد.ايرج رضواني افزود: اين مرکز 
کار خود را به صورت غير رسمي و با مجوز فرمانداري نيشابور از 
اواخر سال 96 آغاز کرده که در همين مدت کوتاه دستاوردهاي 

نخبه  انتخاب دو  به  توان  آورده که مي  به دست  بسيار خوبي 
اين مرکز قرآني در طرح استعداديابي کشوري اسوه زير نظر 
شوراي عالي قرآن در تهران اشاره کرد که اين دو تن از بين 
حدود 120 نخبه کشور و جزء 12 منتخب اين طرح هستند 
ابتداي  اين مرکز است که در همين  از دستاوردهاي  اين  که 
راه به دست آمد.وي خاطرنشان کرد: در مسابقات دانش آموزي 
نيز  نيشابور  پرورش شهرستان  و  آموزش  اداره  و عترت  قرآن 
تعداد 20 تن از نخبگان قرآني اين مرکز حائز رتبه هاي برتر 

شهرستاني و استاني شدند.

5

ورامين-خبرنگاررسالت:
شهردار قرچک گفت: با تصويب اساسنامه سازمان 
آرامستان هاي عمومي قرچک، اين شهرستان پس 
از سال ها صاحب آرامستان مي شود.محسن خرمي 
شريف در اين خصوص اظهارداشت: شهرستان 
 قرچک با دارا بودن بيش از 270 هزار نفر جمعيت ، 
از داشتن آرامستان عمومي محروم است و مردم 
اموات خود را در صحن سه امامزاده بي بي زبيده 

زيباشهر، امامزاده عبداه داودآباد و امامزاده ابراهيم 
روستاي ولي آباد به خاک مي سپارند. وي افزود: 
موضوع احداث آرامستان عمومي در سالهاي اخير 
در دستور کار مديريت شهري قرچک قرار داشته 
که بنا به دايلي ، زمينه تحقق آن ميسر نشده و اين 
امر به يکي از خواسته هاي بحق مردم تبديل شده 
بود. شهردار قرچک اظهار داشت: با روي کار آمدن 
شوراي اسامي پنجم، موضوع احداث آرامستان 
عمومي در دستور کار مديريت شهري قرچک قرار 
گرفت که با تصويب اساسنامه آن، زمينه تشکيل 
سازمان آرامستان فراهم و زميني 150 هکتاري 
نيز براي احداث آن تعيين شد.شريف تصريح کرد: 
استعامات قانوني احداث آرامستان عمومي قرچک 
از دستگاه هاي مربوطه اخذ شده و با تکميل طراحي 
احداث، به زودي عمليات اجرايي اين پروژه مهم آغاز 

و تا پايان سال 98 به بهره برداري مي رسد.

»



«خبر

 يك شنبه 16 دي 1397
29 ربيع الثاني 1440-6 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9402

معاون بهداشتي وزارت بهداشت:
استقرار  نظام ارجاع و پزشک 

خانواده تاثير بسزايي در 
ارتباط با تکريم ارباب رجوع 

و  بيماران دارد

رشت-خبرنگاررسالت:
 به گزارش پايگاه اطاع رساني دانشگاه علوم پزشکي گيان زيرساخت ها 
الکترونيک استان گيان با حضور دکتر  و نحوه استقرار نظام ارجاع 
مردم  نماينده  بهداشت،  وزارت  بهداشتي  معاون  رئيسي-  عليرضا 
شهرستان صومعه سرا در مجلس، رياست و مسئوان دانشگاه علوم 
پزشکي گيان و مسئوان محلي در مرکز بهداشتي درماني مرجقل 
بهداشت،  وزارت  بهداشتي  شد.معاون  بررسي  و  بازديد  سرا  صومعه 
ضمن بازديد از اولين مرکز بهداشتي درماني نظام ارجاع الکترونيک 
در گيان ارائه خدمات در بستر نظام ارجاع و چگونگي ارتباط آن با 

سامانه سيب را از نزديک مورد ارزيابي قرار داد. وي با تاکيد بر اين که 
در راستاي نظام ارجاع الکترونيک کارهاي خيلي خوبي در سطح کشور 
به  ويژه در استان گيان شروع  شده است، افزود: مهم ترين دستاورد 
نظام ارجاع مي تواند تحقق عدالت اجتماعي و دسترسي آسان مردم 
به خدمت سامت باشد. معاون بهداشتي وزارت بهداشت و درمان با 
اشاره به اين که در راستاي استقرار نظام ارجاع در کشور، هنوز در 
ابتداي راه هستيم، گفت: استقرار فعلي نظام ارجاع و پزشک خانواده 
در  و  دارد  بيماران  و  رجوع  ارباب  تکريم  با  ارتباط  در  بسزايي  تاثير 

صرفه جويي هزينه هاي سامت نيز بسيار موثر است.

شهرستان

خبر
سرپرست فرمانداري دزفول در مراسم معرفي 

دادستان عمومي جديد دزفول:
 امنيت يکي از ضروريات است 

كه گاهي فراموش مي شود
دزفول - خبرنگار رسالت:

منصور محمدي خباز در آييني با حضور مسئوان استاني و محلي به 
عنوان دادستان عمومي و انقاب شهرستان دزفول معرفي و از زحمات 

احمد قهرماني دادستان پيشين قدرداني شد.
سرپرست فرمانداري ويژه دزفول در اين آيين که در سالن شيخ انصاري 
دانشگاه آزاد اسامي واحد دزفول برگزار شد، گفت: امنيت يکي از ضروريات 

بديهي است که برخي مواقع به فراموشي سپرده مي شود.
محمد حيدري افزود: طبق اصل 156 قانون اساسي تحقق عدالت و 
احقاق حقوق عامه بر عهده قوه قضائيه بوده و به دادستاني سپرده 

شده است.
وي پيشگيري از جرم را جزء وظايف دستگاه قضائي دانست و اظهار 
داشت: چنانچه پيشگيري از جرم به درستي و طبق برنامه زمانبندي 

ميان و بلندمدت انجام شود، زندان ها و دادسراها خالي خواهند شد.
سرپرست فرمانداري ويژه دزفول حسن اجراي قانون را يکي ديگر 
از وظايف قوه قضائيه عنوان کرد و افزود:  ماموريت صيانت از اجراي 
بايد همه اجزاي جامعه و  لذا  قانون به دادستان سپرده شده است 

مجريان را رصد کند.
وي گفت: دادستان بايد به عنوان مدعي العموم، امنيت جامعه را که 
يکي از ارکان اساسي جامعه است، تامين و براي اصاح مجرمان با آنها 

برخورد قاطعانه داشته باشد.
حيدري بيان کرد: جرائم خشن توسط مجرمان سابقه دار انجام مي شود 
که بايد در روند اعمال مجازات و اصاح مجرمان تدابير ويژه اي انديشيده 

شود تا مجرمان جرات جرم نداشته باشند.

با حضور رئيس مجلس شوراي اسامي؛
عمليات گازرساني به فاز 2 شهر 

بندرخمير آغاز شد
بندر عباس-خبرنگاررسالت:

عمليات گازرساني به فاز 2 شهر بندرخمير با حضوردکتر علي اريجاني 
رئيس مجلس شوراي اسامي، همتي استاندار هرمزگان، نمايندگان 
و مقامات استان کلنگ زني شد.به گزارش روابط عمومي شرکت گاز 
هرمزگان، فواد حمزوي مديرعامل بيان نمود: با اجراي پروژه گازرساني 
به فاز دو شهر بندرخمير 3 هزار و 461 خانوار از نعمت گاز طبيعي 
بهره مند خواهند شد و شهر بندر خمير به صورت کامل تحت پوشش 
گاز طبيعي قرار خواهد گرفت.حمزوي اظهار داشت: اين پروژه با 65 
کيلومتر خطوط تغذيه و شبکه و 2200 انشعاب، طي مدت يک سال 
اجرا و به بهره برداري خواهد رسيد.وي يادآورشد:گازرساني شبکه داخلي 
فاز نخست شهر بندرخمير به طول 13 کيلومتر و بهره مندي 700خانوار 

از نعمت گاز طبيعي در سال 95 به بهره برداري رسيد.
گفتني است اين آيين به صورت مشترک با عمليات اجرايي فاز تکميلي 

بندر چند منظوره بندرخمير اجرا شد.

 در ديدار مديرکل پدافند غيرعامل استان گيان 
با رئيس سازمان جهاد کشاورزي مطرح شد:

اهميت پدافند غيرعامل در توسعه 
پايدار كشاورزي

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان گيان، مهندس 
محمدپور مديرکل پدافند غيرعامل استان  با مهندس درجاني؛رئيس 
سازمان جهاد کشاورزي گيان  ديداروگفت وگو کردند.در اين نشست 
مهندس درجاني ضمن مهم دانستن پدافند غيرعامل در توسعه پايدار 
کشاورزي گفت: توليد محصول سالم ، تضمين استقرار بهره وري ،توسعه 
زيرساخت ها ،توانمندي ها و استفاده از ظرفيت هاي ازم در توسعه بخش 
کشاورزي با اجراي سياست هاي پدافند غيرعامل محقق مي گردد.وي 
افزود: اجراي پدافند غير عامل باعث افزايش آمادگي در برابر انواع 
تهديدات مربوط به بخش کشاورزي،زمينه سازي براي افزايش همکاري 
و مشارکت بيش از پيش مردم و نهادينه سازي پدافند غير عامل از 
طريق آموزش،ترويج و توسعه مفاهيم آن با بهره گيري از شيوه هاي 
راستاي  در  پور  محمد  مهندس  علمي است.سپس  و  آموزشي  نوين 
پدافند غير عامل با توجه به اهميت ويژه کارگروه کشاورزي و امنيت 
غذايي جهاد کشاورزي در جهت حفظ استقال حاکميت کشور و توليد 
محصوات کشاورزي و تهديدات آفات نباتي،سنبل آبي،پدافندزيستي 

وتهيه سندجامع پدافندغيرعامل مطالبي راعنوان کردند. 

اداره ثبت احوال خرم دره افتتاح شد 
خرم دره -خبرنگاررسالت:

به مناسبت هفته ثبت احوال و به منظور ارائه خدمات  بيشتر ثبت 
احوال در دفتر پيشخوان دولت   توسط فرماندار و با حضور رئيس 
ثبت احوال ،رئيس و اعضاي شوراي اسامي شهر خرم دره افتتاح 
شد. اين دفتر ،دومين دفتر ارائه خدمات ثبت احوال درشهرستان 
به  مربوط  خدمات  انجام  براي  شهروندان  که  مي باشد  دره  خرم 
اميني   بامديريت  دولت  پيشخوان  دفتر  به  مي توانند  احوال  ثبت 

نمايند. مراجعه 

با تاش نيروي انتظامي اشتهارد محقق شد
كشف 12 ميليارد  ريال تجهيزات 

پزشکي قاچاق
کرج-خبرنگاررسالت:

فرمانده انتظامي اشتهارد از کشف يک انبار تجهيزات پزشکي قاچاق به 
ارزش 12 ميليارد ريال در شهرک صنعتي اشتهارد خبر داد. سرهنگ 
کامران ملکي گفت: در اجراي طرح کنترل انبارها و مقابله با قاچاقچيان 
کاا، ماموران اداره مبارزه با قاچاق کاا و ارز پليس آگاهي شهرستان 
اشتهارد از يک انبار دپو کااي خارجي در شهرک صنعتي مطلع شدند.
وي در ادامه افزود: ماموران پليس به همراه عوامل اداره تعزيرات حکومتي 
به محل انبار اعزام و در بازرسي از محل پنج ميليون جفت دستکش 
جراحي، يک ميليون و 70 هزار عددسرنگ انسولين و 31 هزار عدد 
درجه تب کشف کردند.سرهنگ ملکي گفت: يک نفر در اين رابطه 

دستگير و تحويل مراجع قضائي شد.

رئيس انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل جنوب 
استان آذربايجان شرقي:

عمر متوسط ناوگان حمل و نقل 
آذربايجان شرقي بيش از 19 سال است

بناب- خبرنگاررسالت:
استان  جنوب  نقل  و  حمل  شرکت هاي  صنفي  انجمن  رئيس   
آذربايجان شرقي با بيان اينکه ناوگان حمل و نقل استان فرسوده 
ناوگان  در  خودرو  دستگاه   289 و  هزار  تعداد32  گفت:   است، 
حمل و نقل اين استان فعاليت مي کنند که عمر متوسط آن ها 
بيش از 19 سال است که انتظار داريم مسئوان نسبت به ترميم 
و بازسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي استان فکر اساسي بکنند.
بر اساس اين گزارش، ناصر هالي در مراسم قدرداني از تاشگران 
 عرصه حمل و نقل جاده اي بناب که به مناسبت هفته راهداري و 
حمل و نقل جاده اي و با حضور مديرکل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجان شرقي ترتيب يافته بود، با تأکيد بر رعايت 
شرکت محوري در حمل و نقل بار استان افزود: با اجراي اين طرح 
بار به نوبت بين شرکت ها و رانندگان تقسيم شده و حق رانندگان 
انجمن هاي  نايب رئيس  پايمال نمي شود.اين گزارش مي افزايد، 
اسامي کااهاي کشور نيز در اين مراسم با بيان اينکه هم اکنون 
970 هزار نفر از رانندگان حمل و نقل جاده اي کشور با 152 
ميليارد تومان اعتبار بيمه شده اند؛ گفت: 780 هزار نفر نيز براي 
بيمه شدن ثبت نام کرده اند.سعيد انگوتي با انتقاد از عدم کار 
کارشناسي صورت گرفته در بيمه رانندگان تصريح کرد: اين بيمه 
فقط شامل حال رانندگان و همسران آن ها بوده که اميدواريم 
فرزندان رانندگان نيز بتوانند از مزاياي اين بيمه استفاده کرده 

و بهره مند شوند.

در نشست مشترک رئيس اتاق و مديرکل راه آهن 
شمال شرق مطرح شد: 

سرعت عمل شبکه ريلي در حمل كاا
سمنان-خبرنگاررسالت:

  رئيس اتاق سمنان نشست مشترکي را با مديرکل راه آهن شمال 
سمنان  اتاق  رئيس  علي اصغرجمعه اي  کشوربرگزارنمود.  شرق 
راهبرد حمل نقل کشور را مهم دانست و گفت: سيستم لجستيک 
حمل ونقل کشور نيازمند برنامه استراتژيک و منظم مي باشدوي 
ادامه داد: در حال حاضر کشور بيش از نياز خود کاميون و تريلي 
دارد ولي چون اين سيستم دچار خرده مالکي شده توان رقابت 
را ازدست داده، به  طوري  که نمي شود برنامه ريزي منظمي را دراين 
حوزه داشته باشيم.رئيس اتاق سمنان ادامه داد:اين ضرورت وجود 
دارد تا شبکه حمل و نقل کشور خود را، با شبکه هاي حمل ونقل 
دنيا تطبيق بدهد.حميد علوي رئيس کميسيون صنعت و معدن 
اتاق سمنان مشکات سيستم حمل و نقل را عديده عنوان کرد 
و بيان داشت: زماني توليد يک کاا مقرون به صرفه است که توان 
داد: در حال حاضر  ادامه  باشيم.علوي  داشته  را  مناسب  توزيع 
از درگاه ها و بندرهاي کشور بسيار مشکل است،  صادرات کاا 
چون تأمين کانتيتر کار بسيار سختي مي باشد ، تا آنجا که وجود 
داان در اين عرصه به وضوح مشاهده مي شود.رئيس کميسيون 
صنعت، معدن ادامه داد: شرکت هاي مالک واگن در حال حاضر 
تعامات ازم را با صاحبان کاا ندارند و اين امر باعث شده تا 

اختااتي به وجود بيايد.
 

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري منطقه 9خبر داد:
كاهش موش هاي شهرنشين با اجراي 

طرح ضربتي در منطقه 9
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:

شهرداري  زيست  محيط  و  شهري  خدمات  معاونت  سرپرست 
منطقه9 از اجراي طرح ويژه ضربتي يک ماهه کنترل و مبارزه 
با جانوران مضر شهري توسط اداره ساماندهي منطقه خبر داد.

ازروابط  نقل  به  و   " رسالت  مياد  خبري  پايگاه   " گزارش  به 
عمومي شهرداري منطقه9،رضا مددي با اعام اين خبر گفت:با 
عنايت به انجام بازديد هاي شهردار منطقه از محات و ديدار با 
در  شهروندان  مطالبات  و  منطقه  مساجد سطح  در  نمازگزاران 
باعث  که  موش  نظير  شهري  مضر  جانوران  با  مبارزه  خصوص 
آلودگي هاي زيست محيطي به خصوص در مناطق داراي بافت 
فرسوده و فاقد فاضاب شهري شده است،با دستور شهردار منطقه 
نسبت به اجراي طرح ويژه ضربتي يک ماهه در محات منطقه9 
اقدام شد.وي افزود:در اين طرح که از 17آذر ماه به مدت يک 
ماه شروع شده است، اکيپ هاي اجرايي اداره ساماندهي منطقه 
در هر دو ناحيه منطقه9 همزمان در بازه زماني يک هفته اي،با 
استفاده از روشهاي فيزيکي،شيميايي و محيطي با رعايت موارد 
زيست محيطي نسبت به منافذ آلوده اي که از قبل شناسايي 

شده اقدام مي کنند.

توسط فرزندهمکار شرکت آب و فاضاب استان مرکزي صورت گرفت؛ 
كسب مقام قهرماني در مسابقات 

جهاني يوسي مس در مالزي
اراک – خبرنگار رسالت:

در بيست وسومين دوره مسابقات جهاني يوسي مس )محاسبه 
ذهني( جواداسماعيليون فرزند آقاي بابک اسماعيليون همکار 
کشور  قهرماني  در  به کسب  موفق  اراک  فاضاب  و  آب  امور 

مالزي درسطح intermediateB شد.
که  است  رياضيات  ازطريق  ذهن  توسعه  سيستم   يوسي مس 
درسال 1993 ميادي درمراکزعلمي کشورهاي آسياي شرقي نظير 
چين،مالزي و ژاپن تحت بررسي قرار گرفت وبه عنوان روشي 
براي بهره گيري کامل از مغز انسان تائيد شد. همچنين يوسي 
به  با  و  اي  محاسبه  نوآورانه  سيستم  يک  از  استفاده  با  مس 
کارگيري چرتکه موجب هماهنگي بين دونيمکره چپ وراست مغز 
 وسبب افزايش ذهن وفراگيري مهارتهايي مانند مديريت زمان ،
آموزان   تمرکز،توانايي حل مسئله مي شود و درموفقيت دانش 
آب  دارد. شرکت  اساسي  نقش  روزمره  وزندگي  تحصيل  در 
وخانواده  ايشان  به  را  موفقيت  اين  مرکزي  استان  وفاضاب 
محترمشان تبريک عرض نموده و پيشرفت وموفقيت روز افزون 

را برايشان آرزو مي نمايد. 

 آغاز مرمت ديوارباروي تاريخي
 دامغان 

دامغان-خبرنگاررسالت:
ديوار باروي دامغان پس از ارگ بم بزرگترين معماري خشتي ايران است که در اوايل دوران اسامي بنا 
شد. اين ديوار بارو که قدمت بيش از هزار ساله دارد، 16 هزار متر طول ، 106 برج و چهار دروازه 
داشته که به مرور زمان به علت فرسايش و نزوات آسماني فقط هشت هزار متر آن باقي مانده 
است.مهدي قاسمي سرپرست اداره ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري دامغان گفت: اين 
مرحله از مرمت و بازسازي شامل استحکام بخشي، پي بندي ، زيرسازي ايه هاي اندروني و ايه هاي 
حفاظتي 60 مترآب اين باروست.در چند سال اخير طي سه مرحله 250 متر اين بارو مرمت شده 
است. براي مرمت وبازسازي اين بناي خشتي قديمي بيش از 240 ميليون تومان اعتبار هزينه شده 
است.اهميت سوق الجيشي دامغان در مسير جاده ابريشم ، قرارگرفتن در شاهراه اصلي ارتباط شرق 
و غرب و تردد پيشه وران و تجار در زمان بسيار کهن باعث شده است که براي جلوگيري از تهاجم 
دشمنان ديواري با ارتفاع هشت متر و قطر چهار متر و با معماري خشتي در اطراف شهر دامغان 

ساخته شود.باروي دامغان سال 1375 در فهرست آثار ملي ثبت شده است. 

بازديد مديرعامل گاز گلستان از اجراي برنامه هاي 
موزيکال ونمايش طنزعروسکي مديريت مصرف گاز طبيعي

گرگان-خبرنگاررسالت:
 مديرعامل شرکت گاز استان گلستان و هيئت همراه به همراه معاون آموزش ابتدايي 
آموزش و پرورش استان  با حضور در مدرسه ابتدايي شهداي سرخنکاته  از نزديک 
نحوه اجراي نمايش موزيکال و طنز عروسکي  را مورد بررسي و بازديد قرار دادند.

به گزارش روابط عمومي ،با هدف نهادينه کردن فرهنگ مصرف بهينه واستفاده ايمن 
ازگازطبيعي ، شرکت گاز استان گلستان در سال جاري نمايش موزيکال و طنز عروسکي 
را درسطح60 مدرسه ابتدايي استان که از نعمت گاز بهره مند مي باشند برنامه ريزي 
روستايي  ابتدايي  60 مدرسه  از  است در حال حاضر  . گفتني  دارد  اجرا  و در حال 
هدفگذاري شده استان تاکنون  در 40 مدرسه نمايش موزيکال و طنز عروسکي اجرا 
شده است که  نتايج مطلوبي همراه داشته و بر اساس بررسيهاي به عمل آمده و شواهد 
موجود عکس العمل دانش آموزان مثبت بوده وپيام ها را در اسرع وقت به عنوان منادي 

به خانواده منتقل نمودند. 

36 عنوان كتاب چاپ اول معلمان نيشابور 
رونمايي شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني آموزش و پرورش نيشابور گفت: همزمان 
با هفته پژوهش در همايش »اقدام پژوهي راهي به سوي تعالي سازماني« 36 عنوان 
کتاب چاپ اول معلمان نيشابور معرفي و رونمايي شد.داوود عظيمي در تشريح برنامه هاي  
هفته پژوهش، افزود: در حاشيه اين همايش در سالن جهاد دانشگاهي نيشابور، 
کارگاه هاي دانش افزايي »مديريت پژوهش محور« و »مباني پژوهش دانش آموزي« 
نيز برگزار  شد.وي تقدير از فعاان عرصه پژوهش را گامي هرچند کوچک در راستاي 
تکريم پژوهشگران دانست و اضافه کرد: امسال ارگان هايي مثل جهاد دانشگاهي و 
شهرداري نيشابور هم در اين مهم به ياري آموزش و پرورش آمده اند.عظيمي همچنين 
برگزاري همايش تقدير از پژوهشگران برتر آموزش و پرورش در فرهنگسراي سيمرغ، 
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و معرفي رويداد استارت آپ را از ديگر برنامه هاي 

آموزش و پرورش نيشابور براي گرامي داشت هفته پژوهش اعام کرد.

امام جمعه اردبيل:
 مدارس، محل انتقال مدنيت و فرهنگ

 به دانش آموزان است
اردبيل-خبرنگاررسالت:

نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل 
گفت: مدارس محل انتقال مدنيت و فرهنگ به 
دانش آموزان بوده و در آينده از اين مدارسي 
که ساخته خيران است ، افرادي دانشمند تربيت 
مي شوند که اداره امور کشور را بر عهده خواهند 
گرفت.آيت اه سيد حسن عاملي در آيين افتتاح 
مدرسه 6 کاسه در محله اروج آباد اردبيل اظهار 
داشت: خيرين با احداث مدرسه و ايجاد زمينه 
تعليم و تربيت در مناطق محروم چراغ هدايت 
را در قلب نسل هاي آينده روشن مي کنند.وي 
افزود: نبود مدرسه در محات محروم شهرها باعث 
سردرگمي دانش آموزان يا بازماندگي از تحصيل 
مي شود.امام جمعه اردبيل ادامه داد: خيرين ما 
تربيت يافته دست معلماني هستند که از همين 
مدارس برخاسته اند و در واقع مي توان گفت 

استان  افزود:  مدارس ما خير ساز هستند.وي 
اردبيل مهد پرورش خيران و نيکوکاراني است 
که آثار ماندگاري در عرصه فرهنگ ، علم و ادب 

بر جاي مي گذارند.
عاملي بيان کرد: ظرفيت بااي قلبي و عزت آفريني 
براي استان و کشور از ويژگي هاي خيرين مدرسه 
ساز استان بوده و همواره به فکر رفع کمبودها 

در نقاط محروم هستند.

شهردار سنندج در جمع کارگران خدمات شهري:
بابت عدم پرداخت بموقع حقوق از تمامي كاركنان و كارگران عذرخواهي مي كنم

کارشناس ساماندهي امور مبلغين چهار محال و بحتياري:
نابساماني هاي اقتصادي؛ باور ها و اعتقادات مردم را تحت الشعاع قرار داده است

  رئيس دانشگاه آزاد واحد ابهر:
پژوهش بايد در راستاي توليد ثروت ملي قرار گيرد

 سنندج-خبرنگاررسالت:
اينکه پرداخت بموقع حقوق کارکنان  بيان  با  شهردار سنندج 
برنامه  اولويت  همچنين  و  اصلي  دغدغه هاي  جزء  کارگران  و 
پرداخت  بموقع  عدم  متاسفانه  است،گفت:  شهرداري  مديران 
حقوق در سال جاري براي مديران شهرداري بسيار آزاردهنده 
خانواده  و  کارگران  و  تمامي کارکنان  از  بابت  اين  از  که  است 
گرانقدر آنها عذر خواهي مي کنم لذادر اين راستا تمام تاش 

خود را در جهت پرداخت بموقع حقوق به کار خواهم گرفت.به 
گزارش ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سنندج مهندس 
حشمت اله صيدي در خصوص شايعات منتشر شده در رابطه 
پرداخت حقوق صرف هزينه هاي عمراني شده  منابع  اينکه  با 
در  سال جاري  در  که  عمراني  طرح هاي  اجراي  هزينه  افزود: 
راستاي رفاه و آسايش شهروندان در حال اجرا است از منابع 
تامين شده  اجرايي  ديگر دستگاههاي  از  نظير طلب  مختلفي 

است.وي در پايان از زحمات تمامي کارگران خدوم و زحمتکش 
واحد خدمات شهري تقدير و تشکر کردواظهارداشت: کارگران 
خدوم و زحمتکش واحد خدمات شهري شهرداري با فعاليت 
شبانه روزي در سطح شهر همواره  در راستاي ارتقاء نام و جايگاه 
شهرداري نقش بسزايي دارندلذا اميدواريم با تعامل وهمکاري 
دو سويه بتوانيم با خدمات رساني شايسته و مناسب موجبات 

رضايتمندي بيش از پيش شهروندان را فراهم نماييم.

شهرکرد- خبرنگار رسالت: 
کارشناس ساماندهي امور مبلغين و ائمه جماعات اداره کل تبليغات 
اسامي چهار محال و بحتياري از فعاليت 535 مبلغ بومي در اين 
استان خبر داد و گفت: مشکات معيشتي روحانيون مورد توجه 
قرار گيرد. عبدالحسين زمانپورگفت: 535 روحاني بومي در استان 
چهار محال و بختياري مشغول به فعاليت هستند که از اين تعداد 
به  ادارات  و  تبليغي، در مساجد  فعاليت هاي  بر  نفر عاوه   320
امر اقامه نماز مي پردازند. وي گفت: 80 روحاني در حال حاضر 

و روستاهاي  استقرار در شهر ها  دائم و خود  استقرار  به صورت 
استان مشغول هستند که از اين تعداد 38 نفر به صورت خود 
استقرار و 42 نفر ديگر در روستا ها مستقر دائم هستند. کارشناس 
ساماندهي امور مبلغين و ائمه جماعات بيان کرد: از تعداد 320 
روحاني که در امر اقامه  نماز فعاليت دارند 107 نفر مبلغه و 213 
نفر مبلغ هستند که اين نشان از فعاليت مبلغات خواهر در مدارس 
و مراکز علمي و اجتماعي دارد.کارشناس ساماندهي امور مبلغين 
و ائمه جماعات اداره کل تبليغات اسامي چهارمحال و بختياري 

بيان کرد: متأسفانه باا بودن نرخ تورم ، بيکاري و نابساماني هاي 
اقتصادي، باور ها و اعتقادات مردم را تحت الشعاع قرار داده است 
و اين امر باعث شده تبليغ در حوزه دين دشوار تر انجام شود. وي 
در پايان با اشاره به سخن مقام معظم رهبري مدظله العالي که 
فرمودند: فرهنگ زير بناي پيشرفت در کشور است، گفت: اگر ما 
به دنبال جامعه اي پويا، زنده و بانشاط در همه عرصه ها هستيم 
مي بايست نسبت به دين و تحکيم بنيان هاي ديني در جامعه توجه 

بيشتري داشته باشيم.

خرم دره -خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه آزاد اسامي ابهر گفت: پژوهش و 
آموزش دو بال توسعه و اعتا براي کشور است 
و پژوهش بايد در راستاي توليد ثروت ملي قرار 
گيرد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد کيان 
پهلوان افشاري  در مراسمي که به مناسبت هفته 
پژوهش در  دانشگاه آزاد اسامي واحد ابهر برگزار 
شد، گفت: در کشور ما پژوهش و آموزش همگام 

باهم توسعه  نيافته  و در بعد آموزش صرف  نظر از 
معايب و نقايص  موجود با ايجاد تنوع در ماهيت 
سيستم هاي متنوع آموزشي، قدرتمند عمل کرده ايم 
اما در بعد پژوهش چندان موفق نبوده ايم و اين 
در کشور چالش ايجاد کرده است.وي رونمايي 
سامانه پايش )پژوهش اثرگذار يکپارچه شبکه اي( 
در دانشگاه آزاد اسامي را يادآوري کرد و افزود: اين 
طرح ارزشمند که با حضور دکتر وايتي رئيس 

محترم هيئت امنا و دکتر طهرانچي رئيس دانشگاه 
آزاد اسامي رونمايي شده در 40 مسئله اصلي 
کشور در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، 
محيط زيست، کشاورزي و غيره باهدف پژوهش 
فناورانه بوده و در راستاي حل مسائل و مشکات 
کان کشور و توليد ثروت ملي است.پهلوان افشاري 
تخصيص نيم درصد از درآمد توليد ناخالص ملي 
به پژوهش را ناکافي دانسته و تغيير رويکرد براي 

افزايش سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملي را 
ضروري دانست و گفت: امروز به لحاظ پژوهشي 
در جايگاه مناسبي نيستيم و بايد به کمک همه 
استادان، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع ارشد و 
دکترا در دانشگاه ها بتوانيم از رساله و پايان نامه ها 
با محوريت طرح پايش، هدف گذاري براي توليد 
ثروت ملي درحل مسائل و مشکات کشور گام 

برداريم.

در 9 ماه سال جاري: 
 2822 مددجوي كهگيلويه و بويراحمدي

 به خانه بخت رفتند

مدير خدمات فني و پشتيباني مجتمع فواد سبا اعام کرد: 
 كاهش 50 درصدي مصرف آب خام 

در مجتمع فواد سبا
فوادشهر-خبرنگار رسالت:

بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان مصرف آب 
خام در مجتمع فواد سبا طي هشت ماه سال 
جاري برابر 2/18مترمکعب بر تن کاف گرم و 
مجموع مصرف آب خام ورودي سبا شامل آب 
خام  و پسابهاي صنايع مجاور 2/54مترمکعب 
بر تن کاف گرم است که در مقايسه با مدت 
مشابه در سال گذشته که ميزان برداشت آب 
خام معادل 5/17 مترمکعب بر تن کاف گرم 
بوده است، کاهش 50 درصدي داشته است.

داريوش دريابار مدير خدمات فني و پشتيباني 
مجتمع فواد سبا ضمن تأييد اين خبر گفت: 

اين  کاهش 50 درصدي مصرف آب خام در 
مجتمع در حالي به دست آمد که توليد کاف 
گرم در مجتمع فواد سبا به ميزان 80درصد و 
آهن اسفنجي به ميزان 16 درصد نسبت به مدت 
مشابه سال قبل افزايش يافته است.وي ضمن 
قدرداني از مسئوليت پذيري کارکنان در ارائه 
پيشنهادهاي کارآمد در راستاي کاهش مصرف 
آب تصريح کرد: جهت دستيابي به اين مهم در 
مجتمع فواد سبا پروژه ها و اقدامات اصاحي 
با تاش شبانه روزي تمامي کارکنان  متعددي 
تصفيه و توزيع آب و گروه فني خدمات فني و 

پشتيباني تعريف و اجرا شده است.

روابط عمومي معاونت فني و عمراني شهرداري قزوين خبر داد:
 احداث 6 فرهنگسرا در مناطق مختلف

 شهر قزوين
قزوين-خبرنگاررسالت:

معاون فني و عمراني شهرداري قزوين از تقويت 
زيرساخت هاي فرهنگي قزوين با احداث 6 فرهنگسرا 
در نقاط مختلف اين شهر در سال جاري خبر داد.به 
گزارش روابط عمومي معاونت فني و عمراني شهرداري 
قزوين سيد محمد علمي با اشاره به لزوم احداث اين 
مجموعه ها در سطح شهر ، افزايش سرانه فرهنگي و 
گسترش فرهنگ شهروندي  را  يکي از اصلي ترين 
رويکردهاي شهرداري قزوين برشمرد که با عنايت 
و تاکيدات شهردار و اعضاي  شوراي شهر در دستور 
کار اين مجموعه قرار گرفته است  افزود: احداث خانه 
فرهنگ  ناصرآباد و شهيد منتظري و فرهنگسراي 

چوبيندر در منطقه يک ،سراي محله عارف و سالن 
تئاتر شهر در منطقه 2 و فرهنگسراي مينودر در 
منطقه 3  از جمله اقدامات شهرداري قزوين در اين 
راستا محسوب مي شود.وي در تشريح ويژگي هاي 
فني اين پروژه ها گفت: احداث خانه فرهنگ ناصرآباد 
با اعتبار بيش از 5/13 ميليارد ريال  در سه طبقه 
با زيربناي1320 مترمربع و با پيشرفت فيزيکي 
25 درصد در حال اجراست. معاون فني و عمراني 
شهرداري قزوين در رابطه با پروژه خانه فرهنگ 
منتظري عنوان کرد: اين پروژه با اعتباري بالغ بر 
7 ميليارد ريال براي سال97 و با پيشرفت فيزيکي 

30 درصدي در حال احداث است.

برگزاري يازدهمين برنامه از دهمين 
 جشنواره نخستين واژه آب

 در شهر مباركه
اصفهان-خبرنگاررسالت:

يازدهمين برنامه از دهمين جشنواره از نخستين واژه آب با حضور 
300 دانش آموز مقطع اول ابتدايي در شهرستان مبارکه برگزار 
شد.سيف اله بستاکي مدير آبفا شهرستان مبارکه گفت: چندسالي 

است که شهرستان مبارکه برنامه هاي فرهنگي در راستاي مصرف 
بهينه آب در دستور کار قرار داده است به عنوان مثال در تابستان 
سال جاري که با محدوديت شديد منابع آبي مواجه بوديم ، مردم 

با مصرف بهينه، ما را درتامين آب شرب ياري نمودند.
وي افزود: در تابستان سال جاري ادارات و سازمانها در شهرستان 
مبارکه 20 درصد و مشترکين در واحدهاي مسکوني 10 درصد 
کردند  مصرف  کمتري  آب  قبل   سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
اعام کرد: در سال گذشته مصرف سرانه  بهارستان  آبفا  مدير 
آب در بخش خانگي در شهرستان مبارکه 165 ليتر در شبانه 

روز بود در حالي که اين رقم هم اکنون به 154 ليتر در شبانه 
روز کاهش يافت.

بستاکي با بيان اينکه تعامل و همکاري با اداره آموزش و پرورش 
در راستاي فرهنگ سازي مصرف بهينه آب در بين دانش آموزان 
به قوت خود باقي است اعام کرد:آبفاي مبارکه نه تنها با اداره 
آموزش و پرورش تعامل دوسويه در زمينه فرهنگ سازي مصرف 
بهينه آب ميان دانش آموزان دارد بلکه سعي نموده با برگزاري 
برنامه هايي متنوع در خصوص مصرف صحيح آب در پارک ها  اقشار 

مختلف مردم را به مصرف درست آب ترغيب نمايد.
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ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: 
2822 کمک هزينه جهيزيه و ازدواج در9ماهه سال 
جاري به نوعروسان و نودامادهاي تحت حمايت،  
پرداخت شد. به گزارش سايت خبري کميته امداد، 
قباد مبشري گفت: 2822 کمک هزينه جهيزيه و 
ازدواج بااعتبار 6 ميليارد و 678 ميليون تومان در9 ماهه 
سال جاري زوج هاي جوان تحت حمايت اين نهاد 

براي آغاز زندگي مشترک پرداخت شد. وي با اشاره 
به اينکه کمک به ازدواج آسان زوج هاي جوان تحت 
حمايت يکي از برنامه هاي کميته امداد در حمايت از 
مددجويان است، افزود: در اين زمينه 1336 مورد 
کمک هزينه جهيزيه بااعتبار چهار ميليارد و 346 
ميليون تومان به نوعروسان تحت حمايت از ابتداي 
سال جاري تاکنون پرداخت شده است. مبشري اعتبار 
پرداختي براي هديه به دامادهاي مددجو در سال 
جاري را دو ميليارد و 124 ميليون تومان اعام و 
بيان کرد: اين مبلغ براي 1420 نو داماد تحت 
حمايت اين نهاد هزينه شده است. مديرکل کميته 
امداد کهگيلويه و بويراحمد به پرداخت کمک هزينه 
براي ازدواج مجدد زنان تحت حمايت اشاره و بيان 
کرد: در اين زمينه نيز 207 ميليون تومان براي 
کمک به ازدواج مجدد 66 نفر از زنان مددجو در 

سال جاري پرداخت شد. 

»
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ترامپ:
 ازم باشد 
 ماه ها و سال ها 
 دولت را 
تعطيل مي کنم
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رئيس تشکيات خودگردان فلسطين گفت پس از 
تصميم آمريکا براي انتقال سفارت خود به قدس، 

ديگر چيزي براي مذاکره باقي نمانده است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از الميادين، 
محمود عباس رئيس تشکيات خودگردان فلسطين 
در سخناني گفت: معامله قرن به پايان رسيده 
است و پس از تصميم آمريکا براي انتقال سفارت 
باقي  خود به قدس، ديگر چيزي براي مذاکره 

نمي ماند.
عباس که در گفت وگو با شماري از نويسندگان و 
انديشمندان در قاهره پايتخت مصر صحبت مي کرد، 
افزود که موضوع فلسطين با دشواري هاي فراوان و 
مشکات پيچيده اي از سوي آمريکا و رژيم صهيونيستي 
روبه روست و حل وفصل مسئله فلسطين جز بر سه محور 

سياسي، اقتصادي و امنيتي انجام نخواهد شد.
رئيس تشکيات خودگردان فلسطين يادآور شد که 

چهار مرتبه با ترامپ رئيس جمهوري آمريکا ديدار کردم 
که آخرين آن در نيويورک بود. در اين ديدار از ترامپ 
خواستم که راه حل مربوط به تشکيل دو کشور را بپذيرد 
 و او نيز با اين درخواست موافقت کرد، اما دو هفته 
پس ازاين ديدار رئيس جمهوري آمريکا قدس را به عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيستي اعام کرد و اين موضوعي 
است که قابل پذيرش نبوده و از آن روز ما تصميم به 

تحريم آمريکايي ها گرفتيم.

محمود عباس: 
معامله قرن به پايان رسيده است

معترضان فرانسوي در هشتمين هفته متوالي و نخستين 
شنبه سال نو ميادي به خيابان هاي پاريس و ديگر 
شهرهاي اين کشور آمدند.به گزارش فارس، معترضان 
فرانسوي در راستاي فراخواني که پيشتر منتشر شده بود، 
از ساعتي پيش براي هشتمين هفته متوالي به خيابان ها 
آمدند. در شهر »مون پليه«، نيروهاي پليس با معترضان 
درگير شده اند. تظاهرات در شهر »روان« واقع در شمال 
غرب فرانسه به خشونت کشيده شد و پليس تعدادي از 

تظاهرات کنندگان را بازداشت کرد.  در شهر »تولون« 
واقع در جنوب فرانسه هم حدود هزار و 200 نفر در 
تظاهرات شرکت داشتند. رسانه ها تعداد معترضاني که 
 در شهر »کن« به خيابان ها آمده اند را افزون بر سه هزار 
نفر برآورد کرده اند. شمار معترضاني که در پاريس حضور 
دارند 10 هزار تا 15 هزار نفر برآورد شده است. شعار 
»ماکرون ديکتاتور« از ديگر شعارهاي معترضين در پاريس 
است.در پاريس با افزايش چشمگير شمار معترضان، شعار 
»ماکرون استعفا بده« بيش از هفته هاي گذشته به گوش 
مي رسد. در پي درگيري ميان معترضان و نيروهاي پليس 
در شهر »والنسين« در شمال فرانسه، دو نفر زخمي شدند. 
در شهر »روان« پليس در جريان درگيري با معترضان از 
گاز اشک آور استفاده کرد. صدها نفر از جليقه زردها در  
خيابان هاي شهر »مون پليه« تجمع کرده اند. در »سن 
نزر« واقع در غرب فرانسه نيروهاي پليس و معترضان 

با هم درگير شده اند.

 فرياد اعتراض فرانسوي ها 
در نخستين شنبه سال ۲۰۱۹

سخنگوي ارتش يمن:
ائتاف سعودي ظرف يک روز 214 بار آتش بس را نقض کرد

سخنگوي ارتش يمن اعام کرد ، ائتاف متجاوزان به 
سرکردگي عربستان و مزدوران آن ها در 24 ساعت 
گذشته، 214 بار آتش بس در استان الحديده واقع 

در غرب کشور را نقض کرد.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي يمن )سبا(، 
سرتيپ يحيي سريع گفت: مزدوران سعودي در اين 
به سوي مناطق مسکوني و  مدت 172 گلوله توپ 
 مزارع شهروندان و پايگاه هاي ارتش ازجمله 108 گلوله 
به شمال و شرق حيس و هشت گلوله خمپاره به 
 روستاي الشيخ و 45 گلوله به جنوب التحيتا ودو راکت 
نيز به شمال و شرق شهرستان حيس واقع در جنوب 

شرق الحديده شليک کردند.
وي افزود: جنگنده هاي ائتاف سعودي نيز 13 بار 
شهرستان کتاف در استان صعده و 10 بار شهرستان 
 باقم و منطقه الماحيط شهرستان الظاهر در جنوب غرب 

را هدف قراردادند.
سخنگوي ارتش يمن گفت که جنگنده هاي ائتاف 
همچنين در اين مدت، چهار بار به شهرستان هاي حرض 
و ميدي در استان حجه و چهار بار نيز به شهرستان برط 
در استان الجوف و منطقه حام شهرستان المتون حمله 

کردند.وي ادامه داد که پرواز هواپيماهاي شناسايي و 
جنگي نيروهاي ائتاف بر فراز شهرستان هاي استان و 
شهر الحديده همچنان ادامه دارد.نظامي يمن همچنين 
از سنگربندي و احداث استحکامات توسط مزدوران 
سعودي در مناطق مختلف و جابجايي ده ها دستگاه 

زره پوش و خودروي نظامي خبر داد.
طرف هاي يمني به تازگي در مذاکرات صلح يمن که با 

نظارت سازمان ملل در پايتخت سوئد برگزار شد، درباره 
آتش بس به توافق رسيدند.در پي مذاکرات طرف هاي 
يمني و اعام مارتين گريفيتس نماينده ويژه سازمان 
ملل، آتش بس در يمن از بامداد سه شنبه )27 آذر( 
آغاز شد، اما بااين حال مقام هاي يمني تاکنون از نقض 
مکرر آتش بس از سوي نيروهاي متجاوز و مزدوران 
مذاکرات صلح  دور  داده اند.چهارمين  خبر  سعودي 

نماينده  گريفيتس  ميانجيگري  با  آذرماه  يمن 15 
ويژه سازمان ملل متحد در استکهلم سوئد آغاز شد 
و نمايندگان دولت نجات ملي و دولت فراري يمن 
پنجشنبه )22 آذر( پس از يک هفته مذاکره، درباره 
آتش بس در شهر و بندر الحديده و بنادرالصليف و 
براي عقب نشيني  توافق رسيدند و  به  عين عيسي 
نيروهاي نظامي دو طرف از شهر و بندر الحديده نيز 

مهلت 14 روزه تعيين شد.
رياست هيئت مذاکره کننده انصار اه )هيئت صنعا( 
را محمد عبدالسام و رياست هيئت دولت مستعفي 
)هيئت رياض( را خالد اليماني وزير امور خارجه دولت 
عبدربه منصور هادي رئيس جمهوري مستعفي و فراري 
بر عهده داشتند.تاکنون چندين بار براي پايان دادن 
به جنگ يمن تحرکاتي صورت گرفته اما هر بار با 
کارشکني عربستان و متحدان آن به بن بست رسيده 
است. نخستين نشست صلح دي سال 1394 در ژنو 

بدون هيچ نتيجه اي پايان يافت.
دومين دور مذاکرات صلح نيز پس از چندين ماه وقفه، 
در ارديبهشت سال 1395 در کويت به جريان افتاد که 

با کارشکني ائتاف سعودي به بن بست رسيد.

رئيس جمهوري آمريکا در چهاردهمين روز از تعطيلي بخشي از دولت اين کشور، 
باوجوداينکه ديدار با نمايندگان کنگره را سازنده خواند، از احتمال تداوم تعطيلي 

دولت آمريکا تا ماه ها و حتي  سال ها سخن گفت.
به گزارش ايسنا، به نقل از اسکاي نيوز؛ دونالد ترامپ که بعد از ديدار با نمايندگان 
دموکرات کنگره بر سر تعطيلي دولت فدرال آمريکا در جمع خبرنگاران حاضر شد، 
گفت وگو با آن ها را »بسيار سازنده« خواند و گفت: هر دو توافق داريم که مي خواهيم 
به تعطيلي دولت پايان دهيم. او درعين حال تأکيد کرد که اگر ازم باشد وضعيت 
فوريت ملي اعام کرده و  در آن بدون مجوز کنگره تصميم ازم درباره ساخت ديوار 
را اتخاذ خواهد کرد.ترامپ در پاسخ به خبرنگاران که آيا اين کار شدني است و 
اينکه شما چنين خواهيد کرد نيز گفت: شايد اين کار را انجام دهم. شايد بدون 

کنگره هم اين کار را کردم. البته ترجيح ما بر اين است که با کنگره مذاکره کنيم و 
مسئله دوطرفه حل شود؛ اما اگر به جايي نرسيديم احتمال دارد حالت فوريت ملي 
اعام کنم و از آن طريق ساخت ديوار بين آمريکا و مکزيک امکان پذير شود. ما 
بخشنده ايم و تا اينجا پول  زيادي هزينه کرده ايم.ترامپ در ادامه سخناني را درباره 
اهميت ساخت ديوار گفت که در جلسه غيرمنتظره روز گذشته خود نيز بارها بر آن 
تأکيد کرده بود. رئيس جمهوري آمريکا در جمع خبرنگاران گفت: من درباره اهميت 
امنيت مرزها حرف مي زنم و خيلي از افراد با اين کار ما موافق اند. امنيت مرزهاي ما 
تنها با احداث همين ديوار تأمين مي شود. خيلي از مردم مي خواهند امنيت مرزها 
تأمين شود. من هم مي گويم اين را درست کنيد و اين بهترين کار براي کشور است. 

ما بخشنده ايم و تا اينجا پول هاي زيادي هم هزينه کرده ايم.

شناسنامه  به شماره  محمد  فرزند  ابوالفضل جمشيدي  اينجانب  التحصيلي  فارغ  مدرك 
0011844000 صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته شيمي كاربردي صادره از واحد 
دانشگاهي اسامشهر با شماره سريال 193514 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار ميباشد. 
از يابنده تقاضا ميشود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد اسامشهر به نشاني 
اسامشهر- ميدان نماز- خيابان شهيد صيادشيرازي- دانشگاه آزاد اسامي واحد اسامشهر 

ارسال نمايد 
اصل سند و برگ سبز وانت دو كابين مزدا مدل 1385 به شماره انتظامي 25- 514 ب 19 
به شماره موتور 509297 به شماره  شاسي NAG0ANPD51656 بنام محمود افتخاري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كارت ماشين- سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري سمند مدل 1391 به رنگ سفيد 
روغني با شماره پاك 376 د 97 ايران 79 و شماره موتور 147H0000055 به شماره شاسي 

NAACR1HS2CF512808 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل 1385 به رنگ نقره اي متاليك با شماره پاك 576 ب 
54 ايران 89 و شماره شاسي S1412285245546 و شماره موتور 1653118 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سنداصلي ) كارخانه ( خودرو پژو روآ مدل 1390 نقره اي شماره  پاك 32- 136 هـ 66 
شماره موتور 11890010833 شماره شاسي NAAB41PM1BH360971 بنام حديثه  داوودي 

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

سلماس ارسال فرمايد.
اصل سند مالكيت و برگ سبز و اصل برگ تردد خودرو سواري تويوتا كمري مدل 2014 رنگ 
نوك مدادي به شماره پاك 41265 – اروند به شماره  موتور 1AR141252  و شماره شاسي 

4TABF1FK6EU308534 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز كمپرسي مان مدل 1975 رنگ نارنجي به شماره پاك 68 ايران 
434 ع 47 به شماره موتور 078632 به شماره شاسي 23807310683 متعلق به علي بزلي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
 164B0063670  برگ سبز خودروي سواري پژو 405 به رنگ سفيد مدل 1395 به شماره  موتور
و شماره شاسي NAAM31FE6GR036159  و شماره پاك 65 ايران 514 س 59 بنام 

سلطنت صادقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1396 به شماره  موتور 
124K1150397 و شماره شاسي K018851 و شماره پاك 34- 988 ن 34 مربوط به عباس 
آرمند فرزند قاسم به شماره شناسنامه 26 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

و شماره شاسي  و مدل 1384  متاليك  اي  نقره  به رنگ  پرايد  ماشين سواري  برگ سبز 
S1412284681254 و شماره موتور 01314726 و شماره پاك 68 ايران – 414 ي 72 به 

نام حسين محمودي داراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز ماشين وانت سيستم دير تيپ CC1021CR به رنگ سفيد – معمولي مدل 1388 
شماره پاك انتظامي 24 ايران 418 ص 36 شماره موتور 49IQED080768602 و شماره 

شاسي NAYCD06A09A002268 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند كمپاني وانت سيستم پيكان تيپ OHV 1600 مدل 1390 به رنگ سفيد شيري 
 NAAA46AA4BG157459 روغني به شماره موتور 11489074265 و به شماره  شاسي
و به شماره  پاك انتظامي ايران 24- 188 م 43 و بنام مالك سعيد عبدولي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
ITM تيپ 399  اصل كارت وبرگ سبز سند كمپاني خودرو تراكتور كشاورزي سيستم 
شاسي  شماره   و   YAW4343B موتور  شماره  به   1393 مدل(   ( سال  قرمز  رنگ  به 
N3HKTAA5DEHP16013 و شماره شاسي 276 ك 22 ايران – 14 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اينجانب حسين پيربداقي فرزند حاجي علي مالك خودروي پژو 405 جي ال ايكس مدل 
1377 به شماره انتظامي 47- 938 د 16 به شماره شاسي 77305492 به شماره موتور 
22527704409 بعلت فقدان اسناد فروش ) برگ كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه  هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 
روز به دفتر حقوقي سامازن فروش شركت ايران خودرو واقع در تهران- كيلومتر 14 جاده 
قديم كرج، پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مذكور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز وانت نيسان تيپ 2400 مدل 1389 به رنگ آبي روغني به 
و   NAZPL  140  TBO و شماره شاسي 299162  ايران 66  انتظامي 522 ق 74  شماره 
موتور 594598 بنام اينجانب سيدمحمد مهدي دربندي فرزند سيدجواد مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز خودرو كمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1390 به شماره شهرباني 43 ايران  
284 هـ 12 و شماره شاسي 219057 و شماره موتور 2490232588 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز نوع هاچ بك سيستم : پرايد تيپ 111 رنگ سفيد روغني مدل 1391 شماره موتور 
نام  به  ايران 34  232 ج 54  S شماره پاك  بدنه 5430090085146  4546250 شماره  
فرزانه زيداني فرزند محمد متولد 1364/2/6 كدملي 5279775703 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل سند و برگ سبز سواري پيكان مدل 79 به شماره  انتظامي 35- 912 ط 29 به شماره  
موتور 11127973096 به شماره شاسي 007980121 به نام محمد صمدي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط ميباشد.

برگ سبز و برگ فروش و كارت خودرو وانت آريسان مدل 1395 رنگ سفيد روغني شماره  پاك 
 NAAB66PE5GV658219 118 شماره شاسيJ0023442 47 ايران 179 د 12 شماره موتور

به نام سيد جال يعقوبي مفقود و فاقد اعتبار ميباشد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد جي تي ايكس سفيد شيري روغني مدل 1383 به شماره 
شهرباني 848 ب 16 ايران 28 و شماره موتور 00913644 و شماره شاسي 1412283301818 

S به نام رضا مولوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
اصل گواهي كارداني موقت دانشگاهي اينجانب سيدمهران صفدري فرزندسيد عمران به  
شماره ملي 3950280197 از دانشگاه غير انتفاعي اميد نهاوند در رشته الكترونيك صنعتي 
به شماره دانشجويي 9027009003 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد از يابنده 

خواهشمند است آنرا به آدرس دانشگاه غير انتفاعي اميد نهاوند ارسال نمايد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا تيپ SL 131مدل 1390 به رنگ نقره اي متاليك به شماره 
موتور 4172692 و شماره شاسي S 1412290781056 و شماره پاك 24- 135 ج 85 بنام 

عبدالرحمن باوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت ) برگ سبز( خودروي سواري پژو 405 جي ال ايكس آي 
 2 ca 8/1 به رنگ خاكستري مدل 1389 و به شماره موتور 12489175082 و شماره شاسي
br 537767  و شماره پاك ايران 69- 612 ص 44 به نام اعظم علي مرادي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.
 PARSXU4 بدينوسيله  اعام مي گردد برگ سبز و  سند كمپاني خوردو سواري پژو به تيپ
و شماره شاسي   124K1078943 موتور به شماره  روغني  رنگ سفيد  به  مدل 1396  به 
NAAN01CE2HH936692 به شماره پاك 21- 494 ص 18 بنام يوسف حياتخواه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب محمدعلي ساراني فرزند حسين به شماره شناسنامه 305 متولد 
1336 صادره از زابل به شماره دفترچه 54 تاريخ صدور دفترچه 1383/10/28 مساحت زمين 
8 هكتار ) 1 هكتار آبي و 7 هكتار ديم( واقع در روستاي قرق آق قميش شهرستان گاليكش 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز مربوط به وسيله نقليه  تراكتور فرگوسن سيستم ام اف تيپ 285 مدل 1388 به 
 IFW01354W رنگ قرمز – روغني به شماره انتظامي 471 ك 11- ايرن 86 به شماره موتور
به شماره شاسي H08540  متعلق به اينجانب حسن بيك محمدي فرزند عيسي به شماره 

ملي 5209522921 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
شاسي  شماره   1395 خودرو  مدل   SEXUV تيپ  سواري  سمند  خودروي  سبز  برگ 
NAACN1CW7GF204166 شماره موتور 124K0863132 شماره پاك 99 ايران 463 
و 49 به رنگ سفيد – روغني به نام سيد حسين مصطفوي مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب سيدعلي حسيني ميقان به شماره مسلسل 72 به مساحت 32 
هكتار واقع در روستاي بهلكه  از توابع شهرستان علي آباد كتول مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
پروانه بهره برداري شماره 30324 مورخ 97/9/6 بنام شركت ايران بهكار جهت توليد انواع 
ويلچر معلولين صادره از وزارت صنايع و معادن استان تهران مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
برگ سبز سواري سايپا 131SE سفيد روغني مدل 93 به شماره موتور 5071932 به شماره  
شاسي E 1009327 و به شماره  پاك 14- 265 ل 54 به نام علي اصغر صيدپور مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
موتور  به شماره   61 ايران  ج 35-  پاك 582  به شماره   86 مدل   نيسان  خودرو  سند 
383558 شماره شاسي KO10633 بنام عباس ابراهيمي مقدم مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد.
ايران   –  56 224 ب  انتظامي  به شماره  سواري جك  سبز(  ) برگ  راهور  مالكيت  سند 
به  فساد  كشف  ضمانت  مسئوليت  است.  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   72

عهده مالك است.
سند مالكيت راهور ) برگ سبز( وانت نيسان به شماره انتظامي 597 س 35 – ايران 64 
وشماره موتور 219199 و شماره شاسي D18299 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
سند مالكيت راهور ) برگ سبز( سواري پژو 405 به شماره انتظامي 114 ق 85 – ايران 
به  فساد  كشف  ضمانت  مسئوليت  است.  ساقط  اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   82

عهده مالك است.
كارت هوشمند راننده به شماره  1311845 متعلق به  اينجانب رامين عبدي فرزند علي به 

شماره ملي 2752909713 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد. 3707
اصل سند و برگ سبز وانت دوكابين مزدا مدل 1385 به شماره انتظامي 25- 514 ب 19 به 
شماره موتور 509297 به شماره  شاسي NAG0ANPD51656 بنام محمود افتخاري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت سواري زانتيا مدل 84 رنگ نقره اي به شماره  انتظامي 
488 و 13- ايران 43 و شماره موتور 00506769 و شماره شاسي S1512284131603 به نام 

اميرحسين دهقاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اصل كارت مجوز حمل اسلحه شكاري مدل تكلول ته پركوسه  كاليبر 12 به شماره  ساح 
08060911 ساخت كشور روسيه به نام علي بامري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

است.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت  خودروي سواري سمند مدل 1385 به شماره انتظامي 
485 ع 14 – ايران 85 شماره  موتور 12485085622 شماره شاسي 13501104 به رنگ زرد 

روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند فاكتور فروش و سندمالكيت ) برگ سبز( و كارت پاك و پاكت بدنه خودرو وانت تويوتا 
2000 رنگ سفيد روغني مدل 1980 به شماره پاك 176 ع 63- ايران 45 به شماره موتور 

1938780 و شماره شاسي 021961 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت خودروي سواري زانتيا مدل 1385 به شماره انتظامي 598 د 52- ايران 
85 شماره موتور 00521467 شماره شاسي S1512284137344 به رنگ نقره اي متاليك 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
سند كمپاني ،  سند مالكيت ) برگ سبز( خودرو بنز خاور 809 مدل 1987 رنگ آبي – روغني 
به شماره انتظامي ايران 13- 173 ع 65 و شماره موتور 31605214416957 و شماره شاسي 

10308376 به مالكيت مجيد سمندرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد.
كليه مدارك ) برگ سبز  و سند كمپاني و ...( خودرو پي كي مدل 1383 رنگ كرم به شماره 
انتظامي ايران 67- 141 ب 21 و شماره موتور M13632434 و شماره شاسي 2025986 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز كاميون كشنده FH مدل 1385 به شماره انتظامي 668 ع 95 ايران 44 به شماره 
شاسي YV2AP40A05T861139 شماره موتور 510000 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط ميباشد.
سند كمپاني و برگه قطعي سند اتومبيل زانتيا مدل 1384 به شماره انتظامي 152 د 99 ايران 
23 به شماره موتور 00501678 و شماره شاسي S1512284127455 بنام شقايق دانش پناه 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به شماره  ايران 23  انتظامي 554 د 48  به شماره  پرايد مدل 1385  اتومبيل  برگ سبز 
اعتبار  از درجه  و  گرديده  مفقود   S1412285202383 و شماره شاسي موتور 1508269 

ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل وانت نيسان مدل 1386 به شماره انتظامي 937 د 35 ايران 23 شماره شاسي 

J052223 و شماره موتور 363709 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز و كارت پژو 405 مدل 73 رنگ طوسي روشن به شماره انتظامي 
381 ن 69- ايران 77 و شماره موتور 2517203630 و شماره شاسي 73305302 به نام 

رحمان فريدي اقكند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.
اينجانب كبري زارعي مالك خودرو وانت پيكان به شماره موتور 11284088848 شماره 
شاسي 12165037 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب نسرين حضرتي مالك خودرو پژو 405 به شماره شاسي CK365251 و شماره انتظامي 
517 س 26- ايران 77 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حسن غام نژاد جوركويه مالك خودرو وانت پيكان به شماره موتور 11488003092 
و شماره شاسي 9G065919 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 
مخصوص تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي 

است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب نرجس عامريان مالك خودرو پژو 206 به شماره شاسي j328619 و شماره انتظامي 
697ق 57- ايران 66 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد
اينجانب محمداميري جم مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور 10FSF94170311 و شماره 
شاسي 82605227  بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمد اكبري مالك خودرو پژو پارس به شماره شاسي AK849749  و شماره انتظامي 
717 ب 88- ايران 44 بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اگهي فقدان مدرك تحصيلي-مدرك دانشنامه فارغ التحصيلي اينجانب مهدي عقبايي 
فرزند فتحعلي به شماره شناسنامه 3341 صادره از تهران در مقطع كارشناسي ناپيوسته 
فاقد  و  است  گرديده  مفقود  ساري  آزاد  دانشگاهي  واحد  از  مكانيك  مهندسي  رشته 
اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد 
ساري به نشاني ساري كيلومتر 7 جاده دريا مجتمع دانشگاهي واحد ساري واحد فارغ 

التحصيان ارسال نمايد.
اينجانب ايمان سموات مالك خودرو پژو 206 به شماره موتور 10FSM84658814 و شماره 
شاسي 83609205  بعلت فقدان سند اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كسي ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران – كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

نكته

خبر

نشانه هاي  بحران جديد در اسپانيا 
بخش سياسي خارجي

اگرچه حدود سه هفته از برگزاري اعتراضات ضد دولتي شديد در 
اسپانيا سپري شده است، اما مقامات دولت پدرو سانچز همچنان 
نسبت به تکرار اين اعتراضات در سال جديد ميادي نگران هستند. 
اين نگراني در حالي تقويت مي شود که سياست هاي دولت سانچز 
و  داشته  رياضتي  ماهيتي  اسپانيا،  دولت هاي  ديگر  به مانند  نيز 
از سوي  است.  استوار  بودجه عمومي  در  مبناي صرفه جويي   بر 
ديگر، بناي اسپانيا بر آن است که کمک ديگر کشورهاي اروپايي 
)از  يونان  مانند  به سرنوشتي  تا  نکند  قبول  اين خصوص  را در 
دولت  نشود.  دچار  بين المللي(  و  خارجي  بدهي هاي  رشد  بعد 
اسپانيا به دليل ترس از تجربه يونان، کمک کشورهاي اروپايي 
نيز نمي پذيرد. در  براي تأمين سرمايه هاي ازدست رفته خود را 
اين صورت بحران بدهي ها و بحران تورم به طور هم زمان ممکن 
است در اسپانيا تقويت شود. درهرصورت مقامات اسپانيايي فعًا 
سعي دارند برخي حدود و حريم هاي اقتصادي و مالي را با اروپاي 

واحد رعايت کنند.
واقعيت امر اين است که اسپانيا در منطقه يورو نتوانسته است به عنوان 
يک کشور موفق و سرمايه پذير به حيات سياسي و اقتصادي خود 
ادامه دهد. تظاهرات گسترده برگزارشده در مادريد و ديگر شهرها 
نشان مي دهد که شهروندان اسپانيايي نسبت به خروج از منطقه 
يورو بي ميل نيستند. درصورتي که با خروج يونان از منطقه يورو 
روند کلي خروج اعضا از اين منطقه آغاز شود، اسپانيا مستعدترين 
کشور در اين زمينه خواهد بود. ازاين رو رفتارهاي سلبي و تنبيهي 
سران اروپاي واحد با مادريد باهدف حفظ اجباري اسپانيا در منطقه 

يورو در آينده اي نزديک تشديد خواهد شد.
سؤال اصلي اينجاست که سران اروپايي در قبال اسپانيا، به عنوان 
يکي ديگر از کانون هاي بحران اقتصادي در اروپا و منطقه يورو 
چه رويکردي در پيش خواهند گرفت؟ به نظر مي رسد در آينده اي 
نزديک، سران کشورهاي اروپايي درصدد افزايش فشارهاي مالي 
و سياسي خود بر مادريد بر خواهند آمد. قبًا نيز سران اروپاي 
واحد، مخصوصاً افرادي مانند آنگا مرکل تجربه استفاده از ابزارهاي 
تنبيهي و تهديد عليه ملت ها و دولت هاي اروپايي را نيز داشته اند. 
يکي از اين کشورها ايرلند بود که در جريان همه پرسي پيمان 
ليسبون به صورتي صريح مورد تهديد مقامات اروپايي قرار گرفت. 
اين بار چنين فشاري از بعد اقتصادي بر دولت و مردم اسپانيا وارد 
خواهد آمد. درهرصورت بانک هاي اسپانيا وضعيتي سخت دارند و 
دولت اسپانيا نيز فعًا قدرت کمک به بانک ها را ندارد. بااين وجود 
مقامات اسپانيايي سعي دارند از ورود سران اروپاي واحد به حريم 
داخلي خود ممانعت به عمل آورند. در چنين شرايطي احتمال تقابل 
ميان مادريد و اروپاي واحد بسيار محتمل خواهد بود. محصول 
اين تقابل، تقويت اعتراضات عمومي، رشد ملي گرايي در اسپانيا 
و تبديل شدن دوباره آن به کانون واقعي بحران در منطقه يورو و 

اتحاديه اروپا خواهد بود.
پيش شرطهاي  و  زمينه ها  فعلي  وضعيت  ادامه  شک  بدون 
اين  را تقويت خواهد کرد. تحقق  از منطقه يورو  اسپانيا   خروج 
يورو هموار  منطقه  از  اسپانيا  براي خروج  را  راه  پيش شرط ها، 
خواهد کرد. خروج احتمالي يونان از منطقه يورو اين روند را تشديد 
خواهد کرد. در حال حاضر نرخ بيکاري در اسپانيا بسيار بااست و 
مطابق آمار چندساله اخير، اين کشور بيشترين نرخ بيکاري را در 
اروپا دارد. از سوي ديگر، شهروندان اسپانيايي در ديگر نقاط اروپا 
نيز وضعيت نا به ساماني دارند و مهاجرين اين کشور به سختي از 
سوي صاحبان سرمايه و کارفرمايان موردپذيرش قرار مي گيرند. 
بانک هاي  اقتصادي  و  اعتباري  رتبه  نا به سامان  وضعيت  اين  در 
و  اعتباري  رتبه  دوباره  کاهش  مي يابد.  کاهش  هر بار  اسپانيايي 
رسمي  شکست  اعان  معناي  به  اسپانيايي  بانک هاي  اقتصادي 

اقتصادي اين کشور خواهد بود.

سران ُکرد به دنبال توافق با دولت 
سوريه با ميانجي گري روسيه هستند

سران گروه هاي کرد سوريه به دنبال دستيابي به يک توافق با دولت اين 
کشور با ميانجي گري مسکو هستند.به گزارش خبرگزاري فارس، يک مقام 
ارشد ُکرد اعام کرد که سران کرد به دنبال دستيابي به يک توافق سياسي 
با دولت سوريه با ميانجي گري روسيه هستند. به گزارش اسکاي نيوز، اين 
تصميم سران کرد بدون در نظر گرفتن طرح آمريکا براي عقب نشيني نيروهاي 
اين کشور از سوريه است.وزارت دفاع سوريه روز چهارشنبه اعام کرد که 
يگان هايي از مبارزان کرد که شامل 400 مبارز است از منبج خارج شده اند 
که اين اقدام در راستاي اجراي توافق حاصل شده درباره بازگشت زندگي 
طبيعي به مناطق شمال جمهوري عربي سوريه از ابتداي ژانويه 2019 بوده 
و يگان هايي از شبه نظاميان ُکرد با بيش از 30 خودرو از منطقه منبج به سوي 
ساحل شرقي رود فرات عقب نشيني کردند.»دونالد ترامپ«، رئيس جمهور 
آمريکا روز 28 آذرماه ضمن اعام شکست داعش در سوريه از قصد خود 

براي خارج کردن 2000 نظامي آمريکايي از خاک سوريه خبر داد.

رئيس جمهور چين:
ارتش براي جنگ آماده باشد

رئيس جمهوري و فرمانده کل قوا چين به ارتش آزادي بخش خلق اين 
کشور دستور داد براي مبارزه و جنگ آماده شوند زيرا کشور با خطرات و 
چالش هاي بي سابقه اي مواجه است. به گزارش ايرنا شي جين پينگ در 
نشست کاري کميسيون مرکزي نظامي چين در پکن با اشاره به شرايط 
خاص چين تأکيد کرد نيروهاي مسلح بايد براي جنگ و يک مبارزه جامع 
نظامي از نقطه شروع جديد آماده شوند.او افزود: در همين راستا کميسيون 
نظامي مرکزي، دستورالعمل هاي جديدي را براي تقويت روحيه بر اساس 
همدلي و شايستگي بيشتر ارائه مي دهد. دبير کل حزب کمونيست چين 
و  امنيت  روند  از  درستي  درک  بايد  مسلح  نيروهاي  تمام  کرد  تصريح 
توسعه چين داشته باشند، آگاهي خود را از خطر، بحران و جنگ افزايش 
دهند و تاش هاي جامع را براي آماده سازي مبارزه به منظور انجام وظايف 
تعيين شده توسط حزب و مردم انجام دهند.فرمانده کل قوا چين با اشاره 
به ضرورت توانايي نيروهاي مسلح در پاسخ سريع و مؤثر به موارد احتمالي، 
خواستار ارتقاء توانايي فرماندهي عمليات مشترک، ارتقاي نيروهاي رزمي 
جديد و ارتقاء آموزش نظامي در شرايط جنگي شد. او تأکيد کرد: جهان 
امروز دچار تغييرات بي نظيري در صدسال اخير شده و چين نيز در مقطع 
راهبردي حساسي قرار دارد و با چالش ها و خطرات فراوان قابل پيش بيني 
و غيرقابل پيش بيني روبه رو است.رئيس جمهوري چين ادامه داد: آمادگي 
براي جنگ و مبارزه بايد عميق تر شود تا يک پاسخ کارآمد در شرايط 
اضطراري فراهم شود. رهبر چين همچنين تأکيد کرد که حزب و دولت 

بايد از ارتش حمايت و ارتش را نيرومندتر کنند. 

بانک ملي ايران، همواره در کنار دولت و مردم است
عضو هيئت مديره بانک ملي ايران گفت: اين بانک در همه دوران ها، همواره دوشادوش دولت 
در کنار مردم بوده است. به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، محمود شايان در بازديد 
از واحدهاي بانک در استان قزوين با بيان اين که بانک ملي ايران از همه ظرفيت هاي خود 
براي رشد و توسعه کشور استفاده خواهد کرد، افزود: کارکنان دلسوز و توانمند اين بانک همه 
توان خود را براي پياده سازي اهداف بلند دولت به کار مي گيرند.وي همچنين با قدرداني از 
خدمات واحدهاي بانک در استان قزوين، راهنمايي هاي ازم براي بهبود عملکرد اين واحدها 
را ارائه کرد.شايان در سفر خود به اين استان از بخش هاي مختلف مانند دواير صندوق، 

انتقاات و سپرده هاي شعبه ممتاز قزوين و بانک کارگشايي بازديد کرد.

مدير امورمالي: 
پست بانک ايران بسترهاي مناسبي براي انجام 

امور حساب هاي دولتي دارد
سيداصغر جليلي نيا مديرامورمالي پست بانک ايران در جلسه شوراي اداري مديريت شعب 
استان خراسان جنوبي گفت: اين بانک بسترهاي مناسبي براي انجام امور حساب هاي دولتي 
دارد. اما بايستي براي معرفي اين توانمندي ها به سازمان هاي دولتي برنامه ريزي هاي ازم 
صورت بگيرد.به گزارش روابط عمومي پست بانک ايران، جليلي نيا جذب منابع ارزان قيمت 
براي سوددهي مطلوب شعب را ضروري دانست و افزود: کنترل سود و زيان و برنامه ريزي 
براي سودده بودن شعبه بايد محور همه فعاليت ها در واحدهاي اجرائي باشد.وي کنترل 
سقف نقدينگي مجاز استان خراسان جنوبي را مناسب و قابل تقدير ارزيابي نمود و تصريح 
کرد: نصب و راه اندازي اصولي درگاه هاي الکترونيک براي ايجاد تعادل در گردش نقدينگي 
و کسب درآمد بسيار مؤثر است.جليلي نيا با مديران کل ديوان محاسبات و اداره کل فناوري 
اطاعات استان نشست مشترکي برگزار و در ادامه نيز از شعب مرکزي و خاوران بيرجند 

بازديد کرد.

رئيس شوراي اسامي شهر قزوين تصريح كرد:
بانک شهر،پرچمدار بانکداري الکترونيک

رئيس شوراي اسامي شهر قزوين، بانک شهر را پرچمدار خدمات بانکداري الکترونيک دانست 
و گفت: اين بانک با ارائه بهترين خدمات بانکي، نقش به سزايي در آرامش خاطر شهروندان 
ارائه کرده است.به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر ، حکمت اه داودي 
با بيان اين مطلب اظهار کرد: پيشخوان هاي شهرنت اين بانک که در سراسر استان قزوين 
و به عنوان شعبه اي از بانک در 24 ساعت شبانه روز نيازهاي بانکي مردم را رفع مي کنند 
نمونه اي از اقدامات نوين اين بانک به حساب مي آيد.وي خاطر نشان کرد: خود دريافت، 
 خودپرداز، وصول چک، صدور کارت هديه و افتتاح حساب از جمله ويژگي هاي پيشخوان هاي 
شهرنت بانک شهر است که عاوه بر جلوگيري از هدر رفت وقت مردم ، خدمات مورد نياز آنها 
 را ارائه دهد.رئيس شوراي اسامي شهر قزوين خاطر نشان کرد: بانک شهر تاکنون فعاليت هاي 
 بسياري در توسعه شهري انجام داده است و اميدواريم در سال جاري نيز همکاري هاي 
ديگري مابين شهرداري قزوين و اين بانک هرچه بهتر ادامه يابد تا گام هاي مؤثري در راستاي 
 اهداف قزوين 1400 برداشته شود.وي با بيان اين که در بسياري از مواقع، شهرداري ها 
براي اجراي پروژه هاي شهري، نقدينگي ازم را در اختيار ندارند و بانک شهر در اين زمينه 
 همواره پيشگام بوده است، تصريح کرد: با اين اقدامات، شاهد اجرا و اتمام بسياري از پروژه هاي

شهري راکد و نيمه تمام در سطح شهرها هستيم.

پاسخگويي تلفني مديران بانک رفاه به مشتريان
مديران بانک رفاه 16 و 17 دي ماه سال جاري پاسخگوي سؤات مشتريان بانک در سراسر 
کشور خواهند بود.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، به منظور پاسخگويي، جلب 
رضايت و تکريم مشتريان، عميد و حجاري مديران امور حقوقي و مطالبات و فناوري اطاعات 
و رؤساي زيرمجموعه شان، با حضور در مرکز پاسخگويي و اطاع رساني اين بانک )فراد(، 
پاسخگوي مسائل، مشکات و آماده دريافت پيشنهادهاي مشتريان اين بانک در سراسر 
کشور خواهند بود.مخاطبان و مشتريان بانک مي توانند روز يکشنبه 97/10/16 از ساعت 
10  الي 12 در خصوص مسائل حقوقي و مطالبات و روز دوشنبه 97/10/17 از ساعت 10 
الي 12  پيرامون مسائل بانکداري الکترونيک با شماره تماس 021-8525 )60 خط( ارتباط 

برقرار کرده و موضوعات خود را مطرح کنند.
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خبر
دادستان تهران:

 ادعاي خاتمي درباره تقلب 
در انتخابات صحت نداشت

تقلب  مدعي  اخيرا  که  فردي   پرونده  درباره  تهران   دادستان 
٨ ميليون راي در انتخابات سال ٨٨ شده بود گفت: مطابق بررسي ها 
اين اظهارات صحت نداشت و اين فرد هفته قبل به دادستاني مراجعه 
کرده و تحقيقات به اتمام رسيده و به زودي در مورد اين فرد اتخاذ 
تصميم خواهيم کرد.به گزارش تسنيم، عباس جعفري دولت آبادي 
در  بازرگاني  اتاق  مسئوان  با  در حاشيه جلسه  تهران  دادستان 
جمع خبرنگاران، از صدور حکم طواني مدت براي شهرام جزايري 
از سوي دادگاه بدوي خبر داد.شهرام جزايري چند ماه قبل حين 
خروج غيرقانوني از مرز با هويت جعلي شناسايي و دستگير شده 
بود.دادستان تهران در مورد پرونده فردي که در زمينه کاغذ چندي 
پيش دستگير شد، افزود: اين متهم در حال تحقيق و بازجويي است. 
در دادستاني پنج پرونده در رابطه با کاغذ مطرح است و حدود هشت 

نفر بازداشت شدند. 

يک عضو کميسيون عمران مجلس:
وارد کردن اتوبوس هاي دست دوم 
به کشور،کاري غيرکارشناسي است

کردن  وارد  گفت:  اسامي  شوراي  مجلس  عمران  کميسيون  عضو  يک 
اتوبوس هاي دست دوم کشورهاي ديگر به کشور کاري غيرکارشناسي است.
 مجيد کيانپور در گفت وگو با ايسنا، درباره ورود اتوبوس هاي دست دوم 
به کشور اظهار کرد: نبايد اين اتفاق رخ دهد چون به هيچ وجه توجيه 
اقتصادي ندارد و کاما غيرکارشناسي است.وي ادامه داد: نبايد به بهانه 
کمبود اتوبوس در ناوگان حمل و نقل درون و برون شهري مبادرت به وارد 
کردن ناوگان فرسوده ساير کشورها با قيمت گزاف به کشور کرد.نماينده 
مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسامي گفت: به خاطر فرسودگي 
اتوبوس ها شاهد حوادث متعدد و جان باختن جوانانمان هستيم و جاي 
سوال دارد که مسئولين چگونه به فکر اين کار افتادند.کيانپور اضافه کرد: 
واردات اتوبوس هاي دست دوم کشورها به جز افزايش تصادفات و آلودگي 

هوا سودي براي کشور ندارد. 

معاون عمليات سازمان امداد و نجات:
  19 استان کشور درگير برف

 کواک و سيل هستند
معاون عمليات سازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع برف، کواک و 
سيل و آب گرفتگي در 19 استان کشور گفت: بيش از 6 هزار نفر به 
دليل اين حادثه طي 4٨ ساعت گذشته امدادرساني شده اند.شاهين 
فتحي معاون عمليات سازمان امداد و نجات در گفت وگو با  فارس، در 
ارتباط با وقوع برف و کواک در کشور اظهار داشت: 17 استان مرکزي، 
مازندران، لرستان، گيان، کردستان، قم، قزوين، زنجان، سمنان، فارس، 
خراسان شمالي، چهارمحال و بختياري، تهران، البرز، اصفهان، اردبيل 
و آذربايجان غربي طي 4٨ ساعت گذشته درگير برف و کواک شده 
است.وي با اشاره به امدادرساني 4660 نفر در 59 محور کوهستاني 
گفت: 145 نفر اسکان اضطراري يافته و 760 دستگاه خودروي گرفتار 
در برف رهاسازي شده است.معاون عمليات سازمان امداد و نجات در 
ارتباط با وقوع سيل و آب گرفتگي خاطرنشان کرد: طي 4٨ ساعت گذشته 
نيز 5 استان کهگيلويه و بويراحمد، سمنان، خوزستان، چهارمحال و 
بختياري و تهران درگير اين حادثه شده است.فتحي گفت: 16 شهر، 
روستا و منطقه عشايرنشين امدادرساني در آن صورت گرفته و 725 

حادثه ديده اسکان اضطراري شده اند.

آگهي تغييرات شرکت تعاوني مصرف کارکنان راه و ترابري اروميه به 
به استناد صورتجلسه  شماره ثبت 1051 و شناسه ملي 10861040490 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/06/15 و نامه شماره 
7956 مورخ 1397/07/21 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي شهرستان 
اروميه تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- ترازنامه و ساير صورتحسابهاي مالي 
سال1396 بتصويب رسيد 2- عزيز حقداد صدقياني کدملي 2821204092 
- قلي اکبري کدملي 2919162174 - جواد تيزکارد کدملي 2754106251 
بابک شيوخي کدملي -1375709283 حسين حاجي حسني اصل   -
به سمت اعضاي اصلي هيات مديره و محسن  کدملي 2802442848 
محمدي قراسقال کدملي 2909977870 - ميثم اميرپورچنقرالو کدملي 
2755229268 - اسداله حبيبي غفاربي کدملي 2753805611 به سمت 
اعضاي علي البدل هيات مديره شرکت به مدت سه سال انتخاب شدند 
قلي  يوسف   -  2851198981 کدملي  سلماسي  سجادي  3-محمدنقي 
نجفي  و سيامک  اصلي  بازرسان  به سمت  زاده کدملي 2800823178 
به   6379648356 کدملي  پرويزترابزاده   -  2753749876 کدملي 
سمت بازرسان علي البدل شرکت به مدت يک سال مالي انتخاب شدند 
اداره   . انتخاب شد  هاي شرکت  اگهي  درج  رسالت جهت  روزنامه   -4
کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري اروميه )339396(

آگهي تغييرات شرکت تعاوني مصرف کارکنان راه و ترابري اروميه به 
شماره ثبت 1051 و شناسه ملي 10861040490 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/06/18 و نامه شماره 7956 مورخ 1397/07/21 
ذيل  تصميمات  اروميه  شهرستان  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعاون  اداره 
اتخاذ شد : 1- آقاي قلي اکبري کدملي 2919162174 بسمت رئيس و 
آقاي بابک شيوخي کدملي 1375709283 بسمت نائب رئيس و آقاي 
عزيزحقدادصدقياني کدملي 2821204092 بسمت منشي هيات مديره 
و آقايان جوادتيزکارد کدملي 2754106251 و حسين حاجي حسني 
تعيين  مديره  هيات  اصلي  عضو  2802442848بسمت  کدملي  اصل 
2851204092بسمت  ملي  کد  عزيزحقدادصدقياني  آقاي   -2  . شدند 
قراردادها  کليه   -3 شدند  انتخاب  سال   3 بمدت  شرکت  عامل  مدير 
و اسناد رسمي و تعهد آور بانکي از قبيل چک، سفته، برات و اوراق 
بهادار با امضاي آقاي قلي اکبري رئيس هيات مديره و در غياب ايشان 
صدقياني  عزيزحقداد  آقاي  باتفاق  رئيس  نائب  شيوخي  بابک  آقاي 
مدير عامل و مهر شرکت داراي اعتبار است و اوراق عادي و نامه ها با 
امضاي آقاي عزيزحقدادصدقياني مدير عامل و در صورت لزوم آقاي 
قلي اکبري رئيس هيات مديره و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري اروميه )339395(

آگهي تغييرات شرکت خدمات گردشگري و مسافرتي رايان 
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 507868 و  سير پارسه 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   14006685267 ملي  شناسه 
العاده مورخ 1396/07/02 و مجوز  عمومي عادي بطور فوق 
ميراث  کل  اداره   96/7/3 مورخ   962/126/12567 شماره 
فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان تهران تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : مجيد خليل نژاد به کد ملي0081802935 
ملي  کد  به  مرتضوي  شبنم  و  مديره  هيئت  رئيس  به سمت 
0070263590 به سمت مديرعامل و عضو هيئت مديره براي 
مدت نامحدود انتخاب شدند و امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شرکت ازقبيل چک، سفته ،بروات و قرارداد ها و 
عقود اسامي با امضا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
همراه  مديرعامل  امضاء  با  اداري  مکاتبات  و  عادي  اوراق  و 
اسنادواماک  ثبت  سازمان  باشد.  مي  معتبر  شرکت  مهر  با 
تهران  غيرتجاري  موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کشور 

)339489(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود آريان تدبير درتاريخ 1397/10/10 به 
شماره ثبت 535794 به شناسه ملي 14008044879 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :1– ساخت دستگاههاي صنعتي و قطعات صنعتي 
و ماشين آات و خودرو2 – ساخت سيستمهاي هيدروليک و نيوماتيک3 
– انجام پروژه هاي ساختماني ، عمراني و دکوراسيون داخلي4 – طراحي 
و مشاوره در پروژهاي صنعتي5 – ساخت تجهيزات صنعت نفت ، گاز و 
 ، آبي   ، (با سوخت فسيلي  نيروگاهي  ساخت تجهيزات   – پتروشيمي6 
بادي و خورشيدي )7 – ساخت تجهيزات صنعت آب8 – ساخت انواع 
باابرهاي هيدروليکي و مکانيکي9 – طراحي و ساخت سيمتهاي الکتريکي 
و الکترونيکي ، کنترل و مخابرات10 – واردات قطعات صنعتي و ماشين 
وادات   – عمراني11  و  راهسازي  آات  ماشين  و  ، خودرو  آات صنعتي 
صادرات   – الکترونيکي12  و  الکتريکي   ، نيوماتيک   ، ادوات هيدروليک 
قطعات و ماشين آات صنعتي13 – صادرات قطعات و ادوات هيدروليک و 
نيوماتيک14 – صادرات و واردات سنگ ،مصالح و تجهيزات ساختماني15 
– واردات خودرو و قطعات خودرو16 – آموزش هيدروليک ، نيوماتيک و 

کنترل و آمزشهاي تخصصي17 – تعميرات و بازسازي تجهيزات و ماشين 
آات صنعتي و هيدروليک و نيوماتيک و راهسازي18 – طراحي و ساخت 
قطعات هيدروليک و نيوماتيک19 - واردات تجهيزات جانبي تلفن همراه20 
– طراحي و ساخت ماشين آات و تجهيزات کشاورزي21 – واردات ماشين 

آات و تجهيزات کشاورزي22 – طراحي و ساخت ماشين صنايع ريلي23 
– واردات تجهيزات صنايع ريلي24 – ساخت تجهيزات ورزشي25 – هتل 
داري26 – تاسيس باشگاه ورزشي27 – فعاليت در صنعت چوب -28طراحي 
و ساخت تجهيزات هوا نوردي و هواپيمايي -29 واردات تجهيزات مجاز 
هوا نوردي و هواپيمايي -30 واردات کاغذ و لوازم التحرير -31 برگزاري 
دوره هاي آموزشي و سمينارهاي آموزشي 32 شرکت در نمايشگاه هاي 
داخلي و خارجي -33 اخذ نمايندگي کليه کااهاي مجاز خارجي و داخلي 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت 
: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان تهران ، شهرستان 
تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، نيروي هوائي ، خيابان دهقان ، کوچه 
شهيد احمد رعنايي حسيني)6 غربي( ، پاک 59 ، طبقه همکف کدپستي 
1736955165 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال 
نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا خانم فاطمه شهبازي به شماره 
ملي 0070598118 دارنده 50000 ريال سهم الشرکه آقاي شهرام موسي 
پور به شماره ملي 0452780640 دارنده 950000 ريال سهم الشرکه اعضا 
هيئت مديره خانم فاطمه شهبازي به شماره ملي 0070598118و به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
به مدت نامحدود آقاي شهرام موسي پور به شماره ملي 0452780640و به 
سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق 
امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک – سفته 
– برات – قراردادها و عقود اسامي با امضاي مدير عامل به تنهايي همراه 
با مهر شرکت معتبر مي باشد . اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. 
نمي  فعاليت  پروانه  و صدور  اخذ  منزله  به  فعاليت مذکور  ثبت موضوع 
باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )339486(

آگهي تغييرات شرکت سام تجارت کيوان سهامي خاص به شماره ثبت 
527376 و شناسه ملي 14007652120 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/09/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شرکت مذکور 
در تاريخ فوق منحل اعام گرديد و محمد ملکي به کدملي 0011051647 
به سمت مدير تصفيه انتخاب گرديد. نشاني محل تصفيه استان کردستان، 
شهرستان سقز، خيابان دانشگاه، پاک 32 - کدپستي 6643134896 مي 
باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تهران )339487(

تاسيس موسسه غير تجاري طاها سير ماهدشت درتاريخ 1397/10/03 
به شماره ثبت 46159 به شناسه ملي 14008028913 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم 
ارائه  فعاليتهاي خدماتي شامل  کليه  ارائه   : آگهي ميگردد. موضوع 
سرويس اياب و ذهاب درون شهري براي ارگانها و مجالس و مدارس 
تهيه و توزيع و طبخ و سلف سرويس انواع غذاهاي سرد و گرم خدمات 
جشن ها و آذين بندي مجالس مشارکت در مناقصه ها و مزايده هاي 
دولتي و خصوصي.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع 
استان   : اصلي  نامحدود مرکز  به مدت  ثبت  تاريخ  از   : ذيربط مدت 
تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، اسام آباد ، 
کوچه بسيج دوم ، کوچه ترکمن )عمار( ، پاک 50 ، طبقه زير زمين 
ريال   1,000,000 : کدپستي 1376943111 سرمايه شخصيت حقوقي 
مي باشد. اسامي و ميزان سهم الشرکه شرکا : آقاي حسين مظفري 
به شماره ملي 0320262561 دارنده 500,000 ريال سهم الشرکه آقاي 
حسين جمالي به شماره ملي 0320946290 دارنده 500,000 ريال سهم 
الشرکه اولين مديران : آقاي حسين مظفري به شماره ملي 0320262561 
و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود آقاي حسين جمالي 
به شماره ملي 0320946290 و به سمت عضو هيئت مديره و به سمت 
مديرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود 
اسامي با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره منفرداً همراه با 
مهر مؤسسه و نامه هاي عادي و اداري با امضاي مديرعامل يا رئيس 
هيئت مديره منفرداً همراه با مهر مؤسسه معتبر مي باشد اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعاليت مذکور،به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعاليت نمي باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )339488(

آگهي تغييرات شرکت ماندگار پديده مهرسام سهامي خاص به 
شماره ثبت 486447 و شناسه ملي 14005581831 به استناد 
العاده مورخ 1397/10/03  صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاء هيئت مديره از2 نفر 
به 3 نفر افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
شد سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري تهران )339485(

آگهي تغييرات شرکت غات طائي مغان با مسئوليت محدود به شماره 
صورتجلسه  استناد  به   14007708227 ملي  شناسه  و   528436 ثبت 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/06/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: محل شرکت در واحد ثبتي تهران به آدرس استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مرکزي - شهر تهران-محله فردوس-خيابان شهيد مجيد 
قبادي-خيابان شهيد بهروز يوسفي-پاک -23طبقه دوم-واحد شرقي 
و به کد پستي 1481758975 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گرديد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري تهران )339491(

آگهي تغيير محل شرکت ساحل برق کاسپين با مسئوليت محدود به شماره 
ثبت 3984 و شناسه ملي 14000128141 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1396/11/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مرکز اصلي شرکت به : 
شهريار-شهريار -1خيابان شهيدبهشتي-خيابان شهيد مصطفي خميني-پاک 
-0طبقه همکف- کد پستي 3351614819 تغيير يافت در نتيجه ماده مربوطه 
در اساسنامه اصاح گرديد. حجت اله قلي تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غيرتجاري شهرستانهاي استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و  کشور 

موسسات غيرتجاري شهريار )339484(

تاسيس شرکت سهامي خاص شايان تجارت داتيس درتاريخ 1397/01/20 
به شماره ثبت 524995 به شناسه ملي 14007517038 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :فرآوري دانه هاي روغني و غات جهت بهينه 
سازي پروتئين و انرژي بصورت مايع ، پودر ) آرد ( و دانه بندي شده 
براي خوراک انسان ، دام ، طيور و آبزيان ، توليد ، واردات و صادرات 
انواع خوراک آماده ونيمه آماده - کنسانتره هاي غذايي - مکمل ها 
- افزودنيها - نهاده هاي اوليه غذايي- دانه هاي روغني و خوراکي و 
داروهاي دام و طيور و آبزيان - پرورش دام و طيور آبزيان - تاسيس 
مرغداري - دامداري و کشتارگاه - تاسيسات مربوط بعمل آوري شير 
- مرغ - تخم مرغ و ديگر فرآورده هاي جنبي آنها - اخذ و اعطاي 
نمايندگي - تاسيس شعب شرکت در داخل و خارج از کشور - عمليات 
بازرگاني کليه کااهاي مجاز - شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي 
و اخذ اعتبارات پولي از موسسات مالي داخلي و بين المللي درصورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان تهران - شهرستان تهران - بخش 
مرکزي - شهر تهران-دزاشيب-کوچه حسيني-خيابان شهيد دکتر 
لواساني-پاک -248طبقه چهارم-واحد 7 کدپستي 1935744588 
از مبلغ 10000000 ريال نقدي  سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است 
منقسم به 1000 سهم 10000 ريالي تعداد 1000 سهم آن با نام عادي مبلغ 
10000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 009496934 
مورخ 1396/11/30 نزد بانک بانک کار آفرين شعبه لواساني غربي با کد 
5300946 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم مهسا صابري به 
شماره ملي 0016720431و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 
و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال خانم غزال توکلي رينه به 
شماره ملي 0070527210و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 
سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد تعهد اور از قبيل 
چک - سفته - برات - قراردادها و عقود اسامي با امضاء مدير عامل 
و رئيس هيئت مديره متفقا” همراه با مهر شرکت معتبر است اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي امير حسني به شماره ملي 
0084262214 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال مالي آقاي سيد 
يوسف مير شير تري به شماره ملي 2668711045 به سمت بازرس علي 
البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج 
آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله 
اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تهران )339483(
آگهي انتقال شرکت آرتين دژ کاو بامسئوليت محدود به شناسه ملي 14005881602 
به موجب نامه شماره 20/96/446 مورخ 1396/11/21 اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غير تجاري زنجان و مستند به صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخة 
1396/11/05 مرکز اصلي شرکت به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - 
بخش مرکزي - شهر تهران-ونک-خيابان خوارزمي-خيابان ماصدرا-پاک 
-218-ساختمان آريا-طبقه چهارم-واحد -13 کدپستي 1435915466 انتقال 
يافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري تحت شماره 523055 
به ثبت رسيده است . سازمان ثبت اسنادواماک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري تهران )339481(

آگهي تغييرات شرکت مجيد صداقت اميديه سهامي خاص به شماره ثبت 
843 و شناسه ملي 10860596860 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1396/12/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : حل شرکت در 
واحد ثبتي اميديه به آدرس شهرک مطهر بلوار روبروي بلوار امام علي 
خيابان منازل شرکت گاز روبروي مسجد چاروسايي کدپستي 6373186654 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدين شرح اصاح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري اميديه )338721(

رسالت بررسي مي کند؛

تفاوت حقوق مديران و کارگران از زمين تا آسمان
ماني عقيلي

ادامه از صفحه اول
اعترافات اسحاق  البته  و  اين گفته ها  به  با استناد 
جهانگيري، مي توان بر اين مسئله تصريح داشت که 
شماري از مديران ما توان و تخصص ازم را ندارند 
و همين ها از بد روزگار، با سفارش نورچشمي ها بر 
کرسي هاي مهم مديريتي تکيه زده و اتفاقاً دريافتي 

مضاعفي هم دارند. 
مدت ها قبل »علي سرزعيم« به عنوان تحليلگر مسائل 
اقتصادي درباره ارتباط کارآمدي مديران با ميزان 
دريافتي آنان تأکيد کرده بود، وقتي جامعه بر اين 
باور باشد که انتصاب افراد بيش از آنکه تابع تاش 
و صاحيت فرد باشد تابع روابط سياسي و شخصي 
است، پرداخت حقوق باا را برنمي تابد. وقتي که پايش 
و ارزيابي عملکرد به درستي کار نکند و حقوق مديران، 
مستقل از کيفيت عملکرد مجموعه هاي زيردست آن ها 
تعيين شود، جامعه حساسيت باايي را در رابطه با 

حقوق باا نشان خواهد داد.
او صراحتاً عنوان کرده است که براي جامعه ما بيش 
از آنکه باا بودن حقوق ها مسئله باشد، غيرمتعارف 
بودن نسبت حداکثر حقوق به حداقل حقوق مطرح 
بوده و هست. طبق قانون اين نسبت بايد حداکثر 7 
باشد، اما در عمل اين نسبت، گاه به 50 نيز رسيده 
است و در حالت عادي چيزي بين 15 تا 20 است. 
برخي جوامع نظير کشورهاي اسکانديناوي، وجود 
برابري بيشتر را ترجيح داده اند و اين خواست را از 
طريق تحميل نرخ هاي بااي ماليات به حقوق هاي 
زياد اجرايي ساخته اند. در مقابل کشورهايي چون 
آمريکا، هند و چين هستند که نابرابري در آن ها 

شديد است.
ميرزاخاني: در هيچ کجاي دنيا، مديران بخش 

دولتي حقوق باا نمي گيرند
علي ميرزاخاني، سردبير روزنامه دنياي اقتصاد هم 
مي گويد: »در هيچ کجاي دنيا مديران بخش دولتي 
حقوق باايي نمي گيرند. چون آمدن به بخش دولتي 
انتخاب خود افراد است و از طرفي فعاليت افراد در 
بخش دولتي باانگيزه هايي غير از انگيزه هاي مالي 
همراه است. رويه پرداخت حقوق هاي باا به مديران 
بخش دولتي بعد از انقاب با شروع دوران سازندگي 
مطرح شد. آن زمان اين دغدغه وجود داشت که ما 
بايد به مديران دولتي پرداخت هاي باا داشته باشيم، 
چون اگر غيرازاين باشد مديران به بخش خصوصي 
کوچ مي کنند و دولت از خدمات اين مديران محروم 
مي شود.« وي در ادامه تأکيد کرده است: »اين استدال 
هم از زاويه تئوريک غلط است و هم هيچ الگوي عملي 
در هيچ کجاي دنيا ندارد. من نمي دانم در کجاي 
دنيا چنين الگويي وجود دارد و چرا چنين الگويي 
فقط به ذهن ما رسيده است و اگر هم کارآمد بوده 

چرا هيچ گاه جواب نداده است؟ واقعاً پرداختي هاي 
باا باعث شده که در بخش دولتي سطح مديران ما 

بااتر از دنيا باشد؟«
در همين حال نمايندگان جامعه کارگري مي گويند: 
سال هاست درباره افزايش حقوق کارگران چانه زني 
کرده اند، اما در اغلب موارد شاهد همراهي دولت ها نبوده 
و نيستند. همواره کارشناسان اقتصادي و دولتمردان 
عنوان کرده اند افزايش دستمزد کارگران باعث افزايش 
نرخ تورم، ناتواني کارفرمايان در پرداخت حقوق و مزايا 
و سرانجام بيکاري آنان خواهد شد. سؤال اين است 
که چرا وقتي حقوق هاي نجومي به مديران پرداخت 
مي شد، هيچ يک از دولت ها در اين رابطه واکنش نشان 
نداده و نگفتند اين امر باعث تشديد نابرابري و تورم 
خواهد شد؟ در حال حاضر هم تصميم گيران مهر 
 سکوت بر لب زده اند و چنان از افزايش 20 درصدي 
حقوق کارگران براي سال آينده سخن مي گويند که 
انگار با توجه به قدرت خريد و تورم موجود، در حال 

شق القمر هستند. 
فرامرز توفيقي: کارگران، فرزند خوانده مملکت 

نيستند!
فرامرز توفيقي، رئيس کارگروه مزد کانون عالي شوراهاي 
اسامي کار کشور هم نسبت به اين روند انتقاد دارد و 
در گفت وگو با رسالت صراحتاً عنوان مي کند: چرايي 
تفاوت حقوق و دستمزد مديران و کارگران را بايد از 
رئيس سازمان برنامه وبودجه پرسيد. بنده خيلي تمايل 
دارم که آقاي نوبخت دراين باره توضيح بدهند. متأسفانه 
براي کارگران جلسات متعددي گذاشته مي شود که 
معمواً خروجي اين جلسات، سرکوب دستمزدي 
است. به اين بهانه که دستمزد کارگران باعث ايجاد 
مباحث اقتصادي همچون تورم و افزايش قيمت کااها 
مي شود که اين امر متأسفانه يک شائبه و شکي است 
که کارفرمايان و صاحبان سرمايه به وجود آورده و اين 

فکر را در ارکان جامعه تزريق کرده اند.
وي در ادامه توضيح مي دهد: هميشه در ايده آل ترين 
شرايط، هزينه تمام شده دستمزد بر قيمت تمام شده 
کاا به 10 درصد هم نمي رسد. بنابراين درباره هر 
افزايشي بخواهيم صحبت کنيم، بازهم افزايش قيمت 
تمام شده کاا تورم زا نيست. اما متأسفانه سال هاست 
با اهرم دستمزد، جامعه کارگري را سرکوب کرده اند 
و به همين دليل شاهد فاصله معنادار ميان سبد 
معيشتي مصوب و دستمزد کارگران هستيم و از 
آن سو شاهديم که مواردي در امور اداري و استخدامي 
کشور وجود دارد که دست صاحب کار يعني همان 
دولت را باز مي گذارد تا بتواند به گونه اي رفتار کند که 
فاصله معنادار دستمزد مصوب با دستمزد پرداختي 

به مستخدمين دولتي اتفاق بيفتد. 
توفيقي مي افزايد: آن چنان اين فاصله در امور اداري و 
استخدامي کشور معنادار و داراي فرمول پيچيده اي است 

که جز حضرات، کس ديگري از آن سر درنمي آورد. 
درعين حال به گونه اي رفتار مي کنند که خيلي راحت 
آن عدد و رقمي را که در سال براي مستخدمين دولت 
مصوب مي شود، با آن عدد و رقمي که پرداخت مي شود، 
به شدت داراي شکاف و فاصله است و هرچه سلسله مراتب 

بااتر مي رود، اين فاصله معنادارتر مي شود. 
رئيس کارگروه مزد کانون عالي شوراهاي اسامي 
کار کشور با ابزار تأسف نسبت به اينکه دولتمردان، 
کارگران را به چشم فرزندخوانده مي بينند، عنوان 
مي کند: اين امر را در ماجراي سبدمعيشت هم شاهد 
بوديم. باگذشت سه ماه به شخصيت کارگران توهين 
شده و آن ها را بازي مي دهند و مي گويند بايد بودجه 
تأمين شود. آن زماني که بودجه تأمين مي شد، چرا 
کارگران را نديدند؟ مگر اين ها فرزندخوانده هاي مملکت 
هستند؟ آن ها مگر سهمي از کيک توليد ناخالص 
ملي ندارند؟ وقتي سهم دارند چرا سهمشان پرداخت 
نمي شود؟ متأسفانه اين دست ظلم ها در کشور ما 

نهادينه و سيستميک شده است.
کارشناسان بازار کار مي گويند، طبق بررسي هايي 
که سال 1395 صورت گرفته، نزديک به 9 ميليون 
نفر حداقل بگير در کشور داريم. حتي پيش ازاين 
گفته مي شد مديران حق دارند 7 تا 10 برابر بيشتر 
باشند. حال آنکه  داشته  دريافتي  از ساير شاغان 

براي افزايش 100 تا 200 هزار تومان حقوق ساانه 
ميليون ها کارگر، ماه ها چانه زني صورت مي گيرد و 
در مقابل سال هاست طبقه اي از مديران اشراف زده 
در سيستم دولتي ريشه دوانده اند که حقوق نجومي 

دريافت مي کنند. 
 حيدر مستخدمين حسيني، معاون اسبق بانک مرکزي 
و وزارت اقتصاد از اينکه وضعيت حقوق و دستمزد 
در ميان مديران رده باا داراي نظم و انضباط نيست، 
انتقاد کرده و گفته اين انضباط در رده هاي پايين و 
براي کارگران رعايت مي شود، درحالي که بايد اين 
امر شامل حال مديران مياني و رده بااي کشور هم 
بشود. به اعتقاد او مديران کار شاقي انجام نمي دهند 

که بخواهند حقوق هاي آن چناني دريافت کنند.
وي گفته است: »بايد يک چارچوب واقعي و اساسي 
براي تعيين حقوق ها وجود داشته باشد. اين چارچوب 
بايد به حدي باشد که حقوق ها زيرخط فقر قرار 
نگيرند. وقتي تعيين حقوق بر پايه خط فقر نباشد، 
باعث مي شود که نارسايي هاي موجود در اين زمينه 
بيشتر شود. به نظر مي رسد که اين حرکت براي حقوق 
و دستمزد، پاسخي است به پايين بودن دستمزد و 
بيکاري باا و مرهمي است بر زخم هاي فکري اقشار 
پايين، درصورتي که وقتي مشکل حداکثر حقوق 
را حل مي کنيد، بايد مشکل حداقل حقوق را هم 

حل کنيد.«
جمشيد عدالتيان: برخي مديران ارشد تا10 برابر 

حداقل حقوق، دريافتي دارند
به اعتقاد جمشيد عدالتيان که از کارشناسان اقتصادي 
است، در حال حاضر تفاوت حداقل حقوق با بااترين 
حقوق در کشور ما 6 برابر است. وي در گفت وگو با 
رسالت مي گويد: حداقل حقوق يک ميليون و 200 
هزار تومان و حداکثر 7 ميليون و 200 هزار تومان 
است. مديران ارشد کشور ما تا 10 برابر حداقل حقوق 
دريافتي دارند و اين ميزان براي برخي شرکت هاي 

بخش خصوصي و بانک ها تا 30 برابر هم هست. 
وي با ذکر مثالي عنوان مي کند: در شوروي سابق 
که کمونيست بود سه طبقه حقوقي وجود داشت. 
حداقل حقوق، متوسط و بااترين حقوق، ولي مديران 
دولتي از امکانات خاصي برخوردار مي شدند که جزء 
حقوقشان محاسبه نمي شد، يعني خانه و اتومبيل 

دريافت مي کردند.
اين اقتصاددان به کشورهاي پيشرفته هم گريزي 
مي زند و عنوان مي کند: در کشورهاي پيشرفته، مديران 
شرکت هاي بزرگ، حقوق هاي ساانه دارند. صدراعظم 
آلمان حداکثر 10 هزار يورو در ماه دريافت مي کند و در 
واقع حقوقش با حقوق يک استاد دانشگاه در کشورش 
برابري مي کند. حقوق نمايندگان مجلس در آلمان ٨ 
هزار يورو در ماه است و در مقابل، حقوق يک کارمند 
4 هزار يورو است که اين ارقام با دريافتي کارگران 

داراي فاصله معنادار و شکاف عميق نيست.
به گفته وي ميزان دستمزد کارگران ما پايين است 
و در سال 24 ميليون دريافتي دارند، درحالي که يک 
کارگر در آلمان ساانه 500 ميليون تومان حقوق 
دارد. نکته جالب اينجاست که تفاوت حقوق مديران 
و کارگران در آلمان فاحش نبوده و درواقع منطقي 
است. اگرچه مقامات آلمان داراي مزاياي خاصي نظير 
اتومبيل و منزل هستند، اما نبايد استفاده شخصي 
داشته باشند. از سوي ديگر مقامات بلندپايه اين 
کشور بعدازاينکه دوران خدمتشان به پايان مي رسد، 
وارد بخش خصوصي مي شوند و تازه آنجاست که 

حقوق باا دريافت مي کنند. 
عدالتيان مي گويد: متأسفانه در کشور ما مديران همزمان 
در شرکت هاي ديگر هم عضو هيئت مديره هستند و 
از چند جا حقوق مي گيرند، اما اين پديده در ساير 
امکان  اينکه  براي  است،  کشورهاي جهان ممنوع 
سوءاستفاده وجود دارد. حتي خاطرم هست يک شرکت 
براي يکي از وزراي آلمان، بليت هواپيما گرفته بود تا 
از فرانکفورت به مونيخ برود، اما اين وزير از کار برکنار 
شد، گفتند تهيه اين بليت از مصاديق رشوه است، چه 
برسد به اينکه در هيئت مديره عضو شود. ضمن اينکه 
در ايران هم اين اقدام به لحاظ قانوني ممنوع است اما 

نمونه هايي از اين مسئله ديده مي شود.
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مربي تيم فوتبال اميد،  گفت:اميدوارم اضافه شدن 
فرهاد مجيدي به استقال باعث نشود جو اين تيم 
در نيم فصل دوم برهم بخورد. بختياري زاده  در مورد 
اينکه 11 مربي در نيم فصل اول در تيم هاي خود 
جا به جا شدند، عنوان کرد: اين جا به جايي مربيان به 
ساختار فوتبال مان کمک نمي کند. شايد اين مسئله 
در کوتاه مدت به سود باشگاه ها باشد. اين مسئله 
باعث تاسف است که کادر مديريتي در هنگام باخت 
مربيان را مقصر مي دانند. وي در مورد اضافه شدن 
فرهاد مجيدي به کادرفني استقال، خاطرنشان کرد: 
مجيدي مي تواند يک استعداد خوب در حوزه مربيگري 
باشد. براي او آرزوي موفقيت مي کنم. اميدوارم آمدن 
فرهاد باعث اين نشود که جو استقال در نيم فصل 
دوم برهم بخورد. رسانه ها بايد نگاه حرفه اي داشته 
باشند. مجيدي براي کمک آمده و در آنجا مربيان 
ديگري هم هستند. مجيدي نياز به کسب تجربه دارد 

و اميدواريم بتواند در ادامه راه خود موفق باشد.وي 
گفت:  احساس من اين است که يکي از ايرادهاي 
اداره فوتبال به شکل دولتي همين است. فوتبال دولتي 
اداره مي شود و مديران هم دولتي هستند. تغييرات در 
مديريت زياد است و اين سبب مي شود که مديران 
نتوانند برنامه ريزي کنند و آينده شغلي خود را در 
خطر ببينند. در فوتبال ما همه کارها براي يک سال 

است و کسي برنامه ريزي بلند مدت ندارد.

بختياري زاده:
 مديران فوتبال، برنامه ريزي بلند مدت ندارند

 

کاپيتان سابق تيم ملي فوتبال گفت: ايران هشت 
سال است که تيم اول آسيا در رنکينگ فيفا است 
و غير از قهرماني انتظار ديگري از تيم ملي نداريم.

علي کريمي  درخصوص بازي هاي تيم ملي فوتبال 
در جام ملت هاي آسيا گفت:  وقتي تيم ملي شرايط 
خوبي دارد و توانايي خوبي براي رسيدن به قهرماني 
را دارد، چرا نبايد انتظار زيادي داشته باشيم؟ ايران 
شانس اول است و بايد قهرمان آسيا شود.وي  بااشاره 

به اينکه ايران شانس اصلي قهرماني در آسيا است، 
گفت: مگر ايران چندين سال تيم اول رنکينگ آسيا 
نيست؟ چرا ما نبايد شانس اول قهرماني باشيم؟ مگر 
غير از قهرماني مي توانيم انتظار ديگري از تيمي که 
چندين سال در رده اول تيم هاي آسيايي قرار دارد 
درخصوص  ملي  تيم  سابق  باشيم.کاپيتان  داشته 
اينکه تيم ملي ايران در سال هاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۴ 
به هيچ وجه  کرد:  تصريح  داشت،  بهتري  بازيکنان 
اين طور نيست. در هر دوره بازيکنان خوب زيادي 
در تيم ملي وجود داشتند و اين چنين حرف ها را 
رسانه ها درست مي کنند. ما مگر تيمي قوي تر از 
سال 1۹۹۰ که در پکن قهرمان شد داريم؟ آن تيم 
دو سال بعد در بازي هاي جام ملت هاي آسيا که 
در ژاپن برگزار شد، از گروه خودش هم صعود نکرد.  
فوتبال شرايط خودش را دارد و همه بازيکنان تاريخ 

تيم ملي قابل احترام هستند.

کريمي:
از تيم اول آسيا انتظار قهرماني داريم

رئيس سوئيسي فيفا اعام کرد پيش بيني تيم قهرمان جام ملت هاي آسيا  سخت 
است.اينفانتينو گفت: رقابت ها در جام ملت ها بسيار قدرتمندانه خواهد بود و 
سخت است بگوييم چه تيمي به قهرماني مي رسد. تيم هاي ملي ژاپن، کره جنوبي، 
عربستان، استراليا و ايران  در جام جهاني ۲۰18 با قدرت ظاهر شدند و به اين جمع 
بايد تيم هايي را اضافه کنيد که از نظر فني تکامل يافتند و داراي توانمندي هاي 
زيادي هستند. تيمي همانند امارات است که ميزباني جام ملت ها را بر عهده 
دارد و نزد هوادارانش بازي خواهد کرد.وي افزود: چين، قطر و ديگر تيم ها را 
نيز نمي توانيم ناديده بگيريم و انتظار مي رود در جام ملت هاي آسيا شاهد قدرت 
فني، سازماندهي و حضور پرشور هواداران فوتبال باشيم. اين يک رويداد عالي با 
شرکت ۲۴ تيم و فرصت خوبي براي توسعه فوتبال آسيا است.اينفانتينو درباره 

جام جهاني ۲۰۲۲ و احتمال افزايش تعداد تيم ها به ۴8 تيم خاطرنشان کرد: براي 
جام جهاني ۲۰۲6  تصميم گرفتيم تا ۴8 تيم حضور يابند اما اان هم معتقديم 
تصميم شيرين براي جام جهاني ۲۰۲۲ نيز برگزاري رقابت ها با ۴8 تيم است. 
تمام جهان از اين موضوع حمايت مي کنند زيرا باعث توسعه فوتبال در کشورهايي 
مي شود که تاکنون فرصت حضور در جام جهاني را نداشتند. ما با قطر در اين 
رابطه صحبت کرديم. هر چند آنها مهياي ميزباني با حضور 3۲ تيم شده اند و 
اين اشکالي ندارد. به نظرم چرا نبايد برخي از ديدارهاي جام جهاني  در امارات يا 
ديگر کشورهاي منطقه خليج فارس برگزار شوند. اين آرزوي من و اتفاقي عالي 
خواهد بود. مي تواند سازماندهي مشترکي توسط کشورهاي اين منطقه صورت 

پذيرد که براي جهان اهميت خواهد داشت.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
 بطور فوق العاده شركت خدماتي 
مرغ سرخه به شماره ثبت  1167

بدينوسيله  از کليه سهامداران محترم شرکت  خدماتي مرغ سرخه دعوت 
مي شود تا در جلسه  مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده که در روز 
يكشنبه مورخ 97/10/30 راس ساعت 11 صبح در محل شرکت  برگزار 

مي گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هيئت مديره، بازرس و مديرعامل 
2- تصويب صورتهاي مالي و عملكرد 1395 و 1396

3- انتخاب هيئت مديره و بازرس
4- تعيين روزنامه کثيراانتشار 

تاريخ انتشار 97/10/16
خ ش 97/10/16

آگهي دعوت مجمع  عمومي فوق العاده 
) نوبت دوم( شركت تعاوني توليدي و 
خدماتي مجتمع گاوداري هاي شاهرود 

به  شماره ثبت 1165
با عنايت به عدم رسميت مجمع عمومي فوق العاده ) نوبت اول ( مورخ 
و  توليدي  تعاوني  محترم شرکت   اعضا  کليه  از  بدينوسيله   97/10/14
خدماتي مجتمع گاوداري هاي شاهرود دعوت مي شود تا در مجمع عمومي 
فوق العاده )نوبت دوم( که در ساعت11 روز شنبه مورخه 97/10/29 در 
 محل شرکت تعاوني واقع در کيلومتر 18 جاده شاهرود  - دامغان تشكيل 

مي گردد، حضور بهم رسانند.
يادآور مي گردد در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي فوق الذکر 
ميسر نباشد مي تواند حق اعمال راي از سوي خود را به نماينده تام اختيار 
خود واگذار نمايد در اين صورت تعداد آراء وکالتي هر عضو حداکثر 1 راي 

و هر شخص غير عضو تنها يك راي مي باشد. 
صدور برگه حضور در جلسه و صدور وکالت نامه از ساعت 8 لغايت 14 در 
محل دفتر تعاوني انجام مي گيرد و فقط اعضا و نمايندگان آنان مجاز به 
حضور در جلسه مي باشند و حضور توام اعضا و نمايندگان آنان در مجمع 

عمومي ممنوع  مي باشد. 
دستور جلسه:

1- اصاح بند )ب( ماده 12 اساسنامه 
2- اصاح ماده 3 اساسنامه 

وکالتنامه 
اينجانب---------عضو تعاوني-------به آقاي / خانم------وکالت مي دهم 

به نمايندگي ازطرف اينجانب در مجمع عمومي موصوف شرکت نمايد. 
امضاء

تاريخ انتشار 97/10/16
خ ش 97/10/16

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

تعاوني توليدي و خدماتي مجتمع 
گاوداري هاي شاهرود به  شماره ثبت 

1165
و خدماتي  توليدي  تعاوني  محترم شرکت   اعضاي  کليه  از  بدينوسيله 
مجتمع گاوداري هاي شاهرود دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول که در ساعت12 روز شنبه مورخه 97/10/29 
در محل دفتر شرکت واقع در کيلومتر 18 جاده شاهرود  - دامغان تشكيل 

مي گردد، حضور بهم رسانند.
يادآور مي گردد در صورتي که حضور عضوي در مجمع عمومي فوق الذکر 
ميسر نباشد مي تواند حق اعمال راي از سوي خود را به نماينده تام اختيار 
خود واگذار نمايد در اين صورت تعداد آراء وکالتي هر عضو حداکثر 1 راي 

وهر شخص غير عضو تنها يك راي مي باشد .
صدور برگه حضور در جلسه وصدور وکالت نامه از ساعت 8 لغايت 14 در 
محل دفتر تعاوني انجام مي گيرد و فقط اعضا و نمايندگان آنان مجاز به 
حضور در جلسه مي باشند و حضور توام اعضا و نمايندگان آنان در مجمع 

عمومي ممنوع  مي باشد .
دستور جلسه:

1- گزارش هيئت مديره 
2- افزايش سرمايه تعاوني ) ناشي از ورود اعضاي جديد به تعاوني(

وکالتنامه 
اينجانب------عضو تعاوني------به آقاي / خانم------وکالت مي دهم 

به نمايندگي ازطرف اينجانب در مجمع عمومي موصوف شرکت نمايد. 
امضاء

تاريخ انتشار 97/10/16
خ ش 97/10/16

هيئت مديره شركت خدماتي مرغ سرخه 

محمدي :
كشتي براي سربلندي در المپيک آرامش مي خواهد

سرمربي تيم ملي کشتي آزاد معتقد است براي 
کسب موفقيت در ميادين پيش رو، چاره اي جز 
جوانگرايي و البته حفظ باتجربه ها وجود ندارد.

اردوي  برگزاري  در حاشيه  غامرضا محمدي 
آماده سازي تيم ملي کشتي  گفت: نخستين 
مرحله از رقابتهاي انتخابي تيم ملي با توجه با 
اينکه اکثر ملي پوشان نامدار و سرشناس حضور 
نداشتند برگزار شد. البته اين نفرات مجوز حضور 
در رقابتهاي بين المللي جام تختي و همچنين 
تورنمنت هاي بين المللي آتي را داشتند نسبتا و 
نيازي به حضور آنان در انتخابي نبود.وي تصريح 
 کرد: در مجموع مي توان اين رقابتها را راضي کننده 
که  کساني  براي  بود  فرصتي  چراکه  دانست 
مجوز حضور در جام تختي را نداشتند و براي 
 رقابتهاي مرحله نهايي انتخابي تيم ملي بايد مجوز 
 مي گرفتند. در نهايت نيز در هر وزن سه کشتي گير 
برتر رقابتهاي انتخابي با نظر کادر فني مشخص 
شدند و مجوز حضوردر جام تختي را به دست 
آوردند.محمدي به لزوم جوانگرايي در تيم ملي 
اشاره کرد و گفت: ما براي موفقيت در ميادين 

به  ناچار  توکيو  المپيک ۲۰۲۰  از جمله  مهم 
جوانگرايي هستيم.  هر چند که در کنار اين 
جوانگرايي بايد نفرات باتجربه و قديمي را هم حفظ 
کنيم. طبيعتا احترام به اين قهرمانان باسابقه و 
 همچنين ميدان دادن به جوانان باانگيزه و آينده دار 

مي تواند به کشتي ما کمک کند.
حال  در  ما  افزود:  کشتي  ملي  تيم  سرمربي 

حاضر اهداف کوتاه مدتي داريم که مهمترين 
آن  کسب نتيجه در المپيک ۲۰۲۰ توکيو خواهد 
بود. در همين رهگذر آزادکاران جواني را در اردو 
داريم که با 1۷- 18 سال سن، بسيار باانگيزه و 
 اميدوارکننده کار مي کنند. اين اتفاق واقعا بي سابقه 
است و حضور اين جوانان در کنار بزرگاني مثل  
 يزداني،  قاسمي،  رحيمي،  محمدي و هادي 

مي تواند بسيار مفيد و سازنده باشد.وي ادامه 
داد: کار بسيار سختي را پيش رو داريم اما بسيار 
اميدوارم مي توان با تاش و کوشش  به دستاوردهاي 
موفقيت آميزي رسيد. من به جوانان اردونشين 
که پا به پاي آزادکاران باتجربه و بزرگسال تمرين 
مي کنند خيلي اميدوار هستم. اين نفرات به 
تازگي از رده نوجوانان به جوانان آمدند و من 
هم دو سال با اين بچه ها کار کردم. اين موضوع 
نويدبخش روزهاي خوب و درخشاني است به 
شرطي که صبور باشيم و حمايت شويم.محمدي  
گفت: اگر من و محمد بنا در اين برهه از زمان 
وارد گود شديم مطمئنا تکليف دانستيم تا اين 
مسئوليت سنگين را قبول کنيم. چون کشتي 
معطل  کشتي  امور  نبايد  و  داشت  نياز  ما   به 
مي ماند، اما متاسفانه اتفاقاتي در حال رخ دادن 
است که خوشايند و زيبنده ورزش اول کشور 
 نيست. اميدوارم اين آرامش نسبي که هم اکنون 
و  شود  همچنان حفظ  حاکم شده  کشتي  بر 
کشتي همچنان با حمايت وزير ورزش و رئيس 

کميته ملي المپيک همراه باشد.

گوناگون

خبر
نيم قرن در سوگ جهان پهلوان

 فردا و در ابن بابويه شهر ري مراسم پنجاه و يکمين سالگرد درگذشت 
جهان پهلوان غامرضا تختي بر سر مزار وي برگزار مي شود.اين مراسم 
از ساعت ۹ تا 1۲ برگزار مي شود و فدراسيون کشتي و روابط عمومي 
ستاد برگزاري مراسم جهان پهلوان تختي از تمامي عاقه مندان به آن 
پهلوان بزرگ دعوت مي کنند تا در اين مراسم شرکت کنند.غامرضا 
تختي اولين کشتي گير ايراني است که موفق شد در سه وزن صاحب مدال 
 شود. وي همچنين پر افتخار ترين کشتي گير تاريخ ايران در بازي هاي 
المپيک است.غامرضا تبلور آرزوهاي يک ملت بود او سمبل تاريخ ماست 
مردي که درميان مردم زيست و از ميان مردم رفت و پيکرش در ابن 

بابويه شهر ري آرام گرفت.

پروين:
حاا نوبت کي روش است

کاپيتان سابق تيم ملي  گفت: با شرايطي که 
به  زيادي  اميد  دارد،  تيم ملي در حال حاضر 
قهرماني اين تيم داريم.علي پروين  اظهار داشت: 
خوشبختانه تيم ملي  اردوي تدارکاتي مناسبي را 
داشته و توانسته با حضور هشت ساله  کي روش 
اگرچه  تأکيد کرد:  به شرايط خوبي برسد.وي 
بازي هاي تدارکاتي زيادي نداشتيم ولي خوشبختانه 
با توجه به آمادگي باايي که بازيکنان داخلي و 

شاغل در اروپا دارند، مطمئن هستم اين تيم مي تواند حرف هاي زيادي 
براي گفتن داشته باشد.و اميدوارم بتوانيم پس از سال ها، جام را بااي 
سر ببريم.وي خاطرنشان کرد: حاا نوبت کي روش است تا به آنچه که 
هدفش بوده، برسد؛ هم دل مردم را شاد کند و هم بتواند به وعده هايي 

که داده  بوده، عمل کند.

ايران، بخت  نخست قهرماني 
را  ايران  فوتبال  تيم ملي  اسپانيا در گزارش جام ملت ها  سايت آس 
اين رقابت ها عنوان کرد. جام  از بخت هاي نخست قهرماني در  يکي 
ملت هاي آسيا ديشب با ديدار امارات و بحرين در ورزشگاه زايد آغاز 
 شد. به همين خاطر سايت آس به بررسي اين رقابت ها پرداخته است. 
اين رسانه اسپانيايي به حضور گسترده تيم هاي عربي، افزايش تعداد 
تيم ها از 16 به ۲۴، نخستين حضور يمن، قرقيزستان و فيليپين، دومين 
ميزباني امارات، دومين رقابت قديمي بين المللي و تيم هاي پرافتخار اشاره 
کرده است.با اين حال مهم ترين بخش گزارش درباره تيم هايي است که 
شانس قهرماني دارند. اين رسانه به ترتيب، ايران، کره جنوبي و ژاپن را 

بخت هاي نخست قهرماني عنوان کرد.

کنستانت به تراکتور پيوست
 تيم فوتبال تراکتورسازي ،مدافع ملي پوش گينه  را به خدمت گرفت. کنستانت 
 عاوه بر سابقه بازي در تيم هاي مطرح  ايتاليا مانند ورونا و آث ميان، در تيم  هاي 

ملي جوانان فرانسه و تيم ملي بزرگساان گينه نيز بازي کرده است.

  بازگشت شفر به تهران
 شفر ديروز به تهران بازگشت و قرار است از امروز تيم استقال تمرينات 
خود را شروع کند.  فرهاد مجيدي نيز روز گذشته به عنوان مربي به کادر 

فني آبي پوشان اضافه شد و در کنار آبي پوشان خواهد بود.

  صالح دستيار فرکي  شد
 مجيد صالح که در فصل جاري ليگ دسته اول هدايت فجرسپاسي  
را برعهده داشت و از اين تيم جدا شد، از اين پس دستيار حسين 

فرکي در تيم پيکان خواهد بود.

 مخالفت با بازگشت طارمي 
 خمارلو مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس گفت: مهاجم پيشين 
سرخپوشان به اين تيم بازنخواهد گشت. موضع هواداران پرسپوليس 
 نسبت به بازگشت مهدي طارمي تند است و بخش زيادي از آن ها 
دوست ندارند بازيکني که باعث محروميت تيم محبوب آنها از دو 
پنجره نقل و انتقاات شد و در ميانه فصل گذشته اين تيم را ترک 

کرد دوباره به جمع قرمزپوشان بپيوندد.

 اميد استقال قهرمان شد
 تيم فوتبال اميد استقال با پيروزي مقابل سايپا قهرمان مسابقات 
آسيا ويژن تهران شد.مسابقات آسيا ويژن مهم ترين و معتبرترين 
مسابقات باشگاهي در رده اميدها محسوب و زير نظر هيئت فوتبال 

استان تهران برگزارمي شود.

ژاپن حريف اصلي ايران 
بازيکن سابق تيم ملي گفت: ژاپن اصلي ترين حريف ايران در جام 
ملت ها براي رسيدن به قهرماني است. استيلي  گفت: خوشبختانه 
تيم ملي  از شرايط خوبي برخوردار است، بازيکنان اردوي مناسبي 
داشته، تدارک خوبي ديدند و به طور حتم مي توانند يکي از اميدهاي 

قهرماني اين دوره از جام ملت ها باشند.

 نکونام به نساجي بازگشت
  جواد نکونام که چند هفته قبل با انتشار نامه اي از نساجي خداحافظي 
کرده بود بار ديگر به اين تيم بازگشت و کار خود را در نيم فصل 

دوم هم در جمع مردم مازندران ادامه مي دهد.

تبريزي در استقال ماندني شد
 مرتضي تبريزي به عنوان يکي از مهمترين خريدهاي استقال در فصل 
نقل و انتقاات بود اما در نيم فصل اول شرايط براي او خوب پيش نرفت 
و به همين دليل شايعاتي در مورد جدايي او به وجود آمده است.فتحي در 
واکنش به اين شايعات گفت: مرتضي تبريزي بازيکن ماست و از وجود او 

استفاده مي کنيم. او در ليست شفر هم هست و بازيکن ماست.
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o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

مشاوره و وکالت در دعاوي: حقوقي، کيفري
طاق، طاق توافقي، مهريه، نفقه، چك 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: زرشک  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 كوشک - خيابان صادق - پاك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

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

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

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

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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خ  بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت كار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

و کااي تجاري و اداري
 با بسته بندي و بيمه
)شهر و شهرستان(

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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 وكالت 
تخصص ماست

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

طاق، مهريه، نفقه، چک، 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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فروش ويژه 
تاار تشريفاتي در منطقه 

بورس تاارهاي غرب 
تهران 

0912335705197/
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استـخـدام 
دارد  نظر  در  گاز  و  نفت  تجهيزات صنايع  زمينه  در  معتبر  يك شرکت 
تعدادي تكنسين و تكنسين ارشد در خصوص تعمير و نگهداري ماشين 
آات دوار پاايشگاهي ) پمپ وکمپرسور( را جهت کار در جنوب کشور 

استخدام نمايد.
 تلفن تماس: 44212190- 021
petroidar@gmail.com

 هيئت مديره شركت تعاوني توليدي
 و خدماتي مجتمع گاوداري هاي شاهرود

 هيات مديره شركت تعاوني توليدي 
و خدماتي مجتمع گاوداريهاي شاهرود



اسماعيلي:
شعر اصيل انقاب، مانيفست عدالت خواهي است

آنا  خبرگزاري  هنر  و  فرهنگ  گروه  گزارش  به 
اسماعيلي شاعر انقاب در بيان چيستي و هستي 
انقاب، شعري است که  انقاب گفت: شعر  شعر 
انقابي  در آن شاهد تجلي ارزش ها و آرمان هاي 
هستيم. در اين نوع شعر، فراز و نشيب هاي تاريخ 
انقاب اسامي به شيوه هنرمندانه تبيين و تحليل و 
 توسط شاعران به تصوير کشيده شده است.وي گفت :
ترسيم  انقاب،  اصلي شعر  و جان مايه  خميرمايه 
آرمان هاي انقاب، روايت حماسه آفريني هاي ملت 
ايران و رزمندگان اسام در طول هشت سال دفاع 
ارزش هاي  و  آرمان ها  تبيين  همچنين  و  مقدس 
آنها »عدالت« و  از محوري ترين  انقاب است که 
»عدالت خواهي« مي باشد. در واقع بايد گفت، شعر 
اصيل انقاب، مانيفست و مرام نامه عدالت خواهي است.
اسماعيلي اضافه کرد :دغدغه اصلي ادبيات انقاب، 

عدالت  خواهي بود. شاعران انقاب از آغاز تا به امروز 
حنجره هاي خود را وقف فرياد براي عدالت  خواهي 
کرده اند. در جان و جهان شعر انقاب، روح عدالت 
 خواهي موج مي  زند. شاعران انقاب، شهيدان زنده 
عدالت اند. متأسفانه امروز از اين آرمان بزرگ و خجسته، 
بسيار فاصله گرفته ايم و در عرصه »عدالت خواهي« 

کشور ما در موقعيت خوبي به سر نمي برد. 

مراکز  تمام  علوم گفت:  وزير  آموزشي  معاون 
دانشگاهي کشور بايد در محدوده مجاز دانشجو 
پذيرش کنند، اگر بدون مجوز دانشجو پذيرش کنند 
غيرقانوني بوده و مدرک دانشجويان مورد تاييد 
نخواهد بود.مجتبي شريعتي نياسر در گفت وگو 
غيرقانوني  اقدام  در خصوص  مهر  خبرنگار  با 
برخي از مراکز در پذيرش دانشجويان دکتري 

و کارشناسي ارشد گفت: تمام مراکز دانشگاهي 
کشور به صورت قانوني بايد در محدوده مجاز 
نسبت به پذيرش دانشجو اقدام کنند.وي ادامه 
داد: اگر دانشگاهي بدون مجوز نسبت به پذيرش 
دانشجو اقدام کند، کار غير قانوني انجام داده 
و بايد پاسخگو باشد.معاون آموزشي وزير علوم 
افزود: طبعا مدرک چنين افرادي مورد اعتبار و 
تاييد نخواهد بود.شريعتي به ساماندهي دوره هاي 
تحصيلي اشاره کرد و گفت: اين ساماندهي از 
دوره دکتري شروع شده است و اميدوار هستيم 
پذيرش دوره هاي دکتري را ساماندهي کنيم.وي 
خاطر نشان کرد: در حال حاضر ظرفيت پذيرش 
دانشجويان دوره دکتري ساليانه ۲۴ هزار نفر 
است و در سال نيز حدود ۲۰ هزار دانشجوي 

دکتري فارغ التحصيل مي شوند.

معاون وزير علوم:
مدرک دانشجوياني که غير مجاز پذيرش شوند، معتبر نيست

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 

WWW.RESALAT-NEWS.COM
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صاحب امتياز: بنياد رسالتهيچ پشتيبانى اطمينان بخش تر از مشورت نيست.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

نمابر:88900587
WWW.RESALAT-NEWS.COM :نشاني اينترنت
چاپ:گلريز     تلفن:66795442

حسن رحيم پور ازغدي در جشنواره مردمي فيلم عمار گفت: اگر کسي گفت من 
به رسانه يا سينمايي مي انديشم که در خدمت هيچ تفکري نيست، يا نمي فهمد 
چه مي گويد، يا مي فهمد و همين حرف خودش يک ايده و هدف است.به گزارش  
روابط عمومي جشنواره فيلم عمار، نشست »مباني سينماي سفارشي، سفارش 
خوب و بد« با حضور حسن رحيم پور ازغدي در پنجمين روز جشنواره در سينما 

فلسطين برگزار شد.رحيم پور ازغدي در اين نشست. گفت: کسي که معتقد به 
»هنر براي هنر« است، هدفش نفسانيت است. اين مانند آن است که در بازار 
بگوييم پول براي پول. پول که به خودي خود معنايي ندارد و اعتبار پول است 
که به انسان قدرت مي بخشد. حتي سياست براي سياست، فن بازي براي قدرت 

است و انتهاي آن کسب قدرت و لذت براي فرد است. 

رحيم پور ازغدي در نهمين جشنواره عمار:

  سينمايي نداريم که 
در خدمت هيچ تفکري نباشد

مهر/ مهسا صفري

يک دست صدا دارد
خديجه پقه بانويي ۶۱ ساله که از سن ۷ سالگي در پي از 
دست دادن دست چپ خود در يک حادثه تاش کرده با 
کسب مهارت هاي گوناگون خاء نداشتن يک دست را پر 
کند و خود را از ساير دختران هم سن و سالش توانمندتر 
نشان دهد،. نمدمالي، گليم بافي و سوزن دوزي از جمله 
 هنرهاي اين زن است که با يک دست به جنگ با محدوديت ها

 رفته تا ثابت کند معلوليت محدوديت نيست و يک دست 
هم به اندازه خود صدا دارد. خديجه در ۱۸ سالگي با 
پسرعموي خود ازدواج مي کند و ثمره اين ازدواج سه 
فرزند دختر و سه فرزند پسر است. وي در حال حاضر مرکز 
تخصصي نمدمالي ترکمن را همراه با اعضاي خانواده اش 
در شهرستان آق قا  اداره مي کند. او معتقد است اگر در 
سن هفت سالگي دست خود را از دست نداده بود هيچ گاه 
به سمت يادگيري هنرهاي دستي نمي رفت و  مانند ديگر 
دختران هم سن و سالش بدون يادگيري هنري خاص، 
روزگار مي گذراند. خديجه در جوار کارگاه نمدمالي 
فروشگاهي به راه انداخته و انواع هنرهاي دستي زنان 

ترکمن را به نمايش و فروش گذاشته است.

گزارش
در نشست »روايت هاي واقع بينانه از جنگ تحميلي« مطرح شد:

جعبه سياه جنگ باز شود
نشست »روايت هاي واقع بينانه از جنگ تحميلي« 
 با حضور جمعي از خبرنگاران و نويسندگان حوزه 
دفاع مقدس در ايسنا برگزار شد.به  گزارش  ايسنا، 
در اين نشست  کريم باباخانيان از روزنامه نگاران 
فعال حوزه فرهنگي در روزنامه رسالت در سخناني 
با اشاره به اين که عنوان اين نشست که دو هفته  
پيش مطرح شد همخواني بسيار دقيقي با شرايط 

امروز جامعه دارد، بيان  کرد: اين تهديدي است که ما مي توانيم آن را در 
روايت هاي خود به فرصت تبديل کنيم. آن  طرف آبي ها قضايا را پررنگ تر از 
ما نمايان کردند. حقيقت اين است که آنها مسائل را مادي و زميني مي بينند 
و ما نگاهي مقدس به برخي از وقايع داريم.وي افزود: وقتي صحبت از تفاوت 
نگاه مي کنند يعني چنين برداشتي از جنگ. قطعا در رابطه با عمليات هاي 
کرباي۴  يا »رمضان« در آينده بحث هاي فراواني خواهد شد و وسعت بيشتري 
پيدا خواهد کرد چرا که در اين عمليات ها شهدايي تقديم کرديم و نتيجه  
دلخواه را به دست نياورديم. اما هيچ يک از اينها از اجر و قرب شهدا يا دفاع 
مقدس نمي کاهد چرا که امام، ما و آنها را مأمور به انجام تکليف کرده  بودند. 
ما ميراث دار شهدا هستيم و بايد به تکاليف خود عمل کنيم.باباخانيان تأکيد 
کرد: همه جاي دنيا مرسوم است که پس از گذشت چند دهه از وقوع يک 
ماجراي تاريخي يا حادثه که جنبه عمومي داشته است مسائل پشت پرده را بيان 
 مي کنند.  بيان اين مسائل پشت پرده به تجربه اندوزي و تحليل دقيق تاريخي و 
واقع بينانه کمک مي کند. در اين شرايط ديگر نبايد بحث هاي آماري داشته 
باشيم،  بلکه بايد مسائل تاريخي و شاهکار فرزندان ايران بيان  شود. در آن 
مقطع هر انسان آزاده اي تصميم به مقاومت مي گرفت و تن به تسليم شدن 
نمي داد. شرايط کنوني براي ما اين فرصت را ايجاد کرد تا آيندگان با بينش 
بازتري عمل کنند و واقعيت ها را ببينند.اين روزنامه نگار با اشاره به اينکه 
جعبه سياه دفاع مقدس با گذشت ۳۰ سال بايد از سوي افراد موثر در 
جنگ باز مي شد خاطرنشان کرد: متاسفانه افراد مؤثر در دفاع مقدس به 
دليل کهولت سن دچار ريزش هستند و حافظه ممکن است ياري نکند، 
که همه اتفاقات جنگ را بيان کنندبنابراين بهتر است واقعيت ها بيان شوند.  
طبيعي است که دشمنان از هر چه که ما مي گوييم برداشت خود را داشته 
باشند .باباخانيان يادآور شد: روزنامه نگاران خارج نشين به اين دليل که 
خارج از کشور هستند، پرده دري مي کنند و حريم ها را مي شکنند. اين ما 
هستيم که بايد پيش از اين که بيگانگان در رابطه با دفاع مقدس اقدامي 
کنند، جامعه را با بيان خود در رابطه با جنگ تحميلي واکسينه کنيم که 
بعدها وقتي از دشمن چيزي مي شنوند مايوس نشوند. ما بايد  ذائقه مردم 

را تقويت کنيم و به سمت حفظ ارزش هاي مقدس گام برداريم.
وي گفت: رسانه ها بايد به گونه اي فضا را ايجاد کنند که پس از بيان وقايع 
دفاع مقدس مردم ناراحت نشوند و از سوي ديگر هم چنان حساس و پيگير 
باشند. همچنان در رابطه با دفاع مقدس اتفاقاتي وجود دارد که ناگفته باقي 
مانده است. اگر در مردم ظرفيت پذيرش ايجاد شود، آن وقت بيان آنها 
مي تواند  تحول در جامعه ايجاد کند. به عنوان مثال ما هنوز هيچ شاهکار 
ادبي در رابطه با دفاع مقدس نتوانسته ايم خلق کنيم. قطعا اگر واقعيت ها 

بيان  شود فضاي بهتري ايجاد خواهد شد.
 باباخانيان يادآور شد:  در بحث شکست عمليات ها نبايد نقش دشمنان را 
ناديده بگيريم. ما بايد جنگ را از خاکريز دشمن هم روايت کنيم چرا که 
در جنگ از چوپان جاسوس داشتيم تا هواپيماي آواکس آمريکايي. معلوم 
است که تعدادي از عمليات هاي ما به واسطه دشمناني که حامي صدام 
بودند با شکست مواجه مي شد.وي خاطرنشان کرد: نسل جوان مي تواند از 
مسئوان جنگ سوال کند، اما نمي تواند آنها را متهم يا مواخذه کند يا به 
دليل تصميمي که گرفته اند مورد شماتت قرار دهند. بايد جوانان هوشيار 
باشند چرا که دشمناني که عامل اصلي شکست بودند، رسانه هاي شان به 
موضوع جنگ پرداخته اند و اخبار جعلي را منتشر مي کنند. به عنوان مثال 
پس از فتح خرمشهر، رسانه هاي غربي ۴۸ ساعت سکوت کردند. اين افراد 

همان کساني هستند که مدعي بي طرفي هستند.

ره نماي طريق

خبر

   از سنين نوجواني چشمم به گناه آلوده 
شد و تا به حال نتوانستم اين آلودگي را 
برطرف كنم.سال هاست به مجالس موعظه 
مي روم، ولي نتوانسته ام هيچ تغييري در 
خسته ام.  گناه  كثرت  از  ايجادكنم.  خود 
همه اطرافيان و حتي پدر و مادرم نيز فكر 
مي كنند كه من انسان پاكي هستم. به مشهد، 
مدينه، مكه و كربا هم رفته ام، ولي تغييري 
 نكرده ام. از طرفي هم عاقه به طلبگي دارم . 

به نظر شما من چه كنم؟
با مجالس موعظه که کاري از پيش نمي رود؛ به 

عمل کار برايد به سخنداني نيست. انسان مي تواند گناه کند و مي تواند توبه 
کند و ترک گناه داشته باشد. شما راه دوم را برويد و سوال و پرسش کنيد که 
چه کنيم که بتوانيم گناه را ترک کنيم؟ با رفتن به شهرهاي زيارتي به تنهايي 
کاري از پيش نمي رود؛ بلکه بايد قصد ترک گناه نيز وجود داشته باشد و به 
دنبال آن مجاهدت و زحمت هم در کار باشد. در اين صورت است که سفر به 
شهرهاي زيارتي ممکن است کارساز باشد. اما با  خوابيدن و آرام گرفتن در 
سرزمين گناه و گناهکاران، راهي باز نخواهد شد. همت کنيد و بکوشيد که در 

سنين جواني هنوز مي توان گذشته را جبران نمود.
در سن بيست وسه سالگي شما را در طلبگي قبول نمي کنند. شما بکوشيد 
زندگي خودتان را منظم کنيد. دوستي ها، معاشرت ها، رفت و آمدها، خنده و 
شوخي، خوردن و خوابيدن وحرف زد ن تان را کنترل کنيد. اگر به مديريت 
اين چيزها برسيد – که مي توانيد برسيد- موفق مي شويد وگرنه، نه. البته براي 
توفيق يافتن، آدم بايد واقعاً بخواهد، تصميم هم داشته باشد و از خداي متعال و 

 

ائمه اطهار)ع( نيز استمداد کنيد؛ همچنين در صبح و شام به امام زمان )عج( 
توسل کنيد. زيارت آل ياسين ونماز امام زمان )عج( توسل هاي خوبي است.

نمازهايتان را نيز تصحيح کنيد؛ يعني تقليد، وضو، غسل و مسائل نماز را تصحيح 
کنيد و نمازتان را در اول وقت بخوانيد. براي امام عصر )عج( صدقه بدهيد و 
براي فرج ايشان زياد دعا کنيد و صلوات بفرستيد. اميد که نظر لطف ايشان با 

شما همراه شود و ان شاءاه نجات پيدا کنيد.

رهبر مسيحيان ارتدوكس سوريه: 
هر روز قرآن مي خوانم

 بطريک يازجي گفت: به عنوان يک رهبر مسيحي، عاقه مندانه و هر روز، 
آياتي از قرآن را مي خوانم و از کتاب مقدس مسلمانان استفاده مي کنم.به 
گزارش خبرگزاري مهر، »محمدهادي تسخيري« وابسته فرهنگي ايران در 
سوريه با بطريک يوحنا العاشر يازجي، رهبر مسيحيان ارتدوکس سوريه 
ديدار کرد. تسخيري در اين ديدار مياد حضرت مسيح)ع( و فرارسيدن 
سال نوي ميادي را تبريک گفت و از رهبر مسيحيان ارتدوکس سوريه 
براي شرکت در کنفرانس »امام رضا)ع( و گفت وگوي اديان« در مشهد 

مقدس، دعوت کرد.
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يکي از شرکت هاي موثر و بزرگ در صنعت فواد که سهم هشت درصدي 
از توليد اين محصول را در بازار بر عهده دارد، شرکت فواد هرمزگان است 
که با ظرفيت اسمي توليد 1.5 ميليون تن تختال عزم خود را بر تحقق 

توليد با کل ظرفيت اسمي در سال جاري جزم کرده است .
در آستانه برگزاري نمايشگاه بومي سازي صنعت فواد ، فرزاد ارزاني در 
گفت وگو با چيان از اهميت بومي سازي و تاثيرگذاري آن در خودکفايي 

صنعت فواد و عدم نياز به خارج از کشور سخن گفت. 
ايجاد يک دپارتمان مستقل بومي سازي در  با  به گفته وي اين شرکت 
ساختار رسمي خود، توجه به بومي سازي را بيش از پيش در برنامه ها 
قرار داده است. اين بخش در قالب گروه هاي کاري، با گروه بهره برداري 
همکاري  با  مي کند  سعي  و  کرده  همکاري   R&D و  خريد  بخش  و 
شرکت هاي دانش بنيان و صنايع داخلي کشور، نيازهاي داخلي شرکت 
را برطرف نمايد. در واقع  وظيفه اين بخش شناسايي مسيرهاي مختلف 
بتوان در  تا  تامين قطعات، تجهيزات و ماشين آات وارداتي است  براي 

داخل کشور اقدام به توليد آن کرد . 
از نگاه ارزاني ، بومي سازي در زمينه مواد اوليه، قطعات، تجهيزات و ماشين آاتي 
که مصرف عمومي در صنايع کشور دارند در ميان مدت سبب خودکفايي 

کشور مي شود . 
مدير عامل فواد هرمزگان در اين گفت و گو با اشاره به اينکه بومي سازي 
در اشتغالزايي موثر است، تصريح کرد: اين موضوع موجب مي شود نهادها، 
شرکت ها و توليد کنندگان جديدي به چرخه اقتصاد اضافه شوند.وي با بيان 
اينکه در زمان تحريم، بومي سازي معناي عميق تري پيدا مي کند، خاطرنشان 
کرد: در واقع تحريم فرصت بسيار مناسبي براي بومي سازي قطعات، تجهيزات 
و ماشين آات مهيا مي کند، زيرا به واسطه بومي سازي مي توان نيازها را با 

توجه به توانايي هاي موجود برطرف کرد.
 وي نمايشگاه بومي سازي را فرصت بسيار مناسبي براي گردهمايي شرکت ها 

و توليد کنندگان مختلف دانست و تاکيد کرد در اين نمايشگاه ، شرکت ها 
مي توانند با توجه به نيازهاي خود با دستاوردهاي ساير فعاان صنعت فواد 
آشنا شوند و مي توانند نيازها و توانايي هاي خود را باهم به اشتراک بگذارند و 

اين فرصت بسيار مناسبي براي ردوبدل کردن اطاعات خواهد بود. 
وي در ادامه اشاره اي به پروژه هاي هاي جديد فواد هرمزگان در حوزه 
بومي سازي داشت و  طراحي و ساخت آب شيرين کن دريا به روش جذبي 
با استفاده از انرژي خورشيدي، طراحي و ساخت ابزار لبه ياب هوشمند مورد 
استفاده در فرآيندهاي فرزکاري و ماشين کاري ، فعال نمودن کاتاليست هاي 
مستعمل واحد احيا مستقيم با استفاده از دي اکسيد کربن فوق بحراني و 

ساخت کريستاليزاتور را اهم اين پروژه ها دانست.
ارزاني همچنين ،  بومي سازي محصوات توليدي  در راستاي نياز هاي 

صنعتي کشور را از اولويت هاي شرکت فواد هرمزگان دانست . 
وي در پاسخ به اينکه چه محصواتي را در راستاي بومي سازي نيازهاي 

صنعتي کشور توليد کرده ايد اين محصوات را اينگونه برشمرد :

گريدMB: جهت مصرف در بدنه بيروني خودرو با کيفيت سطح  مناسب 
در  استفاده  که جهت  باا  استحکام  آلياژي  فواد    :  P۴6۰NL1 گريد
مخازن تحت فشار در دماي پايين از قبيل مخازن نگهداري و حمل ميعانات 

سوختي  کاربرد دارد
گريد A516 GR6۰-7۰:  فواد کربني گرم  نورديده  ، که بيشترين کاربرد 

آن در صنايع مخزن سازي و ديگ هاي بخار است. 
گريد  GL-A- KR-A: فواد آلياژي جهت استفاده در کشتي سازي که 
مقاومت ويژه در مقابل اماح و آب شور دريا دارد. کاربرد آن در صنايع 
دريايي ،تعمير کشتي و زير دريايي يا پمپ هاي حفاري نفتي، سکوهاي 

نفتي، اسکله سازي مي باشد.

گريد  ۳۴CrMo۴-۴۲CrMo۴ :فواد پرکربن آلياژي عمليات حرارتي 
پذير حاوي کروم و موليبدن که اين فواد سختي پذيري باا و مقاومت 
در صنايع  کاربرد وسيعي  گريد  اين   . دارد  باايي  و سايش  به خستگي 
ماشين سازي، صنايع سنگين، نفت و گاز ،مخازن CNG  ، ساخت انواع 

پيچ با استحکام بااو چرخ دنده دارد.
گريد :API X5۲ -6۰  فواد آلياژي گرم نورد ديده که براي انتقال نفت، 

گاز در محيط هاي شيرين کاربرد دارند.
گريد  S69۰Q : فواد آلياژي استحکام باا در شرايط کوئنچ و تمپر که 
قابل استفاده در تجهيزات معدن کاري ، قطعات جرثقيل، سکوهاي حفاري، 

سد سازي و پل هاست.

گريد  CK۴5 1%Cr-CK5۰ : فواد پرکربن عمليات حرارتي پذير که به 
دليل مقاومت در برابر سايش در ساخت ابزارها و قطعات در صنايع مختلف 
کاربرد دارد از قبيل قطعات اتومبيل و موتور ، قطعاتي مانند بوش و ميلنگ، 

شافت ها و غلتکهاي صنعتي.
گريد :S۴6۰   فواد آلياژي استحکام باا که کاربرد آن در صنايع دريايي، 
ورق هاي مقاوم در برابر سايش ، ديگ هاي بخار مخازن تحت فشار،  کشتي سازي، 
سد سازي و همچنين در ساخت سازه هاي ثابت دريايي مانند سکوهاي 

نفتي کاربرد دارد.
وي با تاکيد بر اينکه اين تختال ها از کيفيت مناسب برخوردار بوده و توانسته اند 
در محصول نهايي پس از نورد، استانداردهاي ملي و بين المللي روي ورق هاي 
توليدي را پاس نمايند،  گفت  : فواد هرمزگان طي مذاکرات فني مستمر و 
بازديد از شرکت ها از طريق واحد فروش، اين گريدهاي فوادي را در برنامه 
توسعه سبد محصوات خود قرار داده و با استفاده از دانش فني مناسب و 

مهارت توليد تختال،  هر يک از اين گريدها را توليد کرده است . 
مهندس ارزاني با اشاره به 1۲ دي ماه سالروز افتتاح شرکت فواد هرمزگان 
، تاش کارکنان اين شرکت را در خلق رکوردهاي پي در پي و تاش به 
سير تعالي و سرآمدي در صنعت فواد را قابل ستايش خواند و افزود که 
در 9 ماهه امسال توليد آهن اسفنجي 11 درصد و توليد تختال 5.۴ درصد 
رشد داشت  اين درحالي است که در سال جاري تا کنون دو بار رکورد توليد 
ماهيانه اسلب با 1۳51۲۸ تن در فروردين و 1۳5699 تن در خرداد و يکبار 

توليد ماهيانه آهن اسفنجي با 15۸۲۴1 تن در خرداد شکسته شد .

در آينده اي نزديك و با اتكا به شركت هاي دانش بنيان صورت مي گيرد؛

توليد نورد گرم بومي سازي شده در فواد هرمزگان


