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يادداشتيادداشت
آن روي سکه آزادي زنان

 طاهره نيارکي
سال گذشته در حوزه مسائل زنان، جرياني در خارج از کشور 
رخ داد که متأسفانه از سوي رسانه هاي داخلي و معاونت 
رياست جمهوري در امور زنان چندان بدان پرداخته نشد. 
وقايعي که نشانگر دايل منطقي و عقايي دستور حجاب 

زنان در دين مبين اسام است.
بازيگري در هاليوود که قرباني تعرضات جنسي تهيه کننده اي 
معروف واقع شد در کمپيني دست به افشاگري زد. استدالش 

اين بود که زنان مورد تعرض قرارگرفته نبايد به خاطر شرم و حيا سکوت کنند  
 me  بلکه به دنبال مجازات متهم باشند، لذا در فضاي مجازي جنبشي تحت عنوان
too)من هم همين طور( به راه انداخت و از زنان خواست ماجراي تعرض مردان 

را اعام کنند. در کمتر از يک روز 200 هزار زن به اين جنبش پيوسته و اعتراف 
کردند. شوکي بر فضاي رسانه ها حاکم شد و هرروز دسته دسته از ساير کشورها 
بخصوص اروپا حتي دختران حدود 10 ساله نيز به اين جريان مي پيوستند. البته 
وقوع اين مسائل در هاليوود با فضاي بي بند و بار گونه آن چندان دور از ذهن نيست، 
اما در اين ميان نام وزير دفاع بريتانيا، دو ماه بعد معاون وي، رسوايي در آکادمي 
ادبيات نوبل در سوئد، پزشک معروف تيم ژيمناستيک آمريکا، قاضي کاوانا گزينه 
ترامپ براي تصدي ديوان عالي آمريکا و پاي ساير افراد شاغل به عنوان قاضي، 
نظامي، دانشجو و ... به ميان آمد. در فرانسه به تائيد مرکز امور زنان، اعام شد که 
از هر 10 زن 7 تن قرباني اعمال شنيع جنسي هستند. افشاگري اي که از هاليوود 
آغاز و تا کنگره  آمريکا و ايضاً ترامپ رسيد که مفتخر بود 15 زن را شکار کرده 
است. گرچه شايد پاره اي از اين گونه فجايع در جامعه ما رخ دهد اما توجه به نوع 
 مردان متعرض و موقعيتي که واقعه در آن رخ مي دهد تفاوت ماهوي آن را روشن 
 مي سازد. مصرف کنندگان مواد مخدر، الکل، قرص هاي روانگردان  و مشتري هاي
فيلم پورنو که اکثراً از سطح فرهنگي پايين برخوردار هستند در محيط هاي خلوت 
 يا دزديدن زنان اقدام به اعمال کثيف خود مي کنند. اما در سطوح جامعه اعم از 
دانشگاه،  وزارتخانه، مجلس، دادگستري  و ... به خاطر التزام افراد به احکام شرع 

چنين فجايعي هرگز رخ نمي دهد. 
طرفداران کشف حجاب که با سوءاستفاده ازجمله بشر از هرچه نهي شود بدان 
حريص تر گشته و آزادي زنان باحجاب سلب مي شود، چه پاسخي براي اين وقايع 
اقشار  بين  در  و  اداري، سياسي  دانشگاهي،  هاي  محيط  در  که  فجايعي  دارند، 
تحصيلکرده روزانه آمارش رو به افزايش است. آنچه دردناک تر است اينکه در 
آن جوامع روابط نامشروع امر ِعادي است اما آنچه زنان بدان معترض اند، نه به 
خاطر عفاف و عزت و شرف انساني است بلکه چون عمل به زور صورت يافته و به 
قول خودشان شريک جنسي را خود انتخاب نکرده اند، هست. خانم ابتکار معاونت 
امور زنان مي فرمايند ما نمي توانيم با دنيا تعامل نکنيم، بايد دستاوردهاي خود 
را در حوزه زنان در عرصه  بين الملل ارائه کنيم که البته امري پسنديده است اما 
به شرط اينکه طرِف تعامل قائل به فرصت هاي برابر باشد. آيا نماينده کشور سوئد 
که براي معاونت زنان کارگاه آموزشي جهت توانمند سازي زنان برگزار مي کند و 
 درباره حقوق بشر در ايران حرف دارد، فرصتي برابر به ايشان و بانوان متدين ايراني 
مي دهد تا در سوئد کارگاه آموزشي برقرار کنند و علل تجاوزات جنسي روزافزون را 
براي زنان که بي حجابي و شکستن حريم ميان زنان و مردان است بيان کنند. آيا 
مقصد در اين تعامات ارائه روش هايي در جهت نفوذ در فرهنگ ديني و بومي کشور  
نيست؟ که متأسفانه در حوزه معاونت زنان به صورت بحث هاي شکاف جنسيتي، 
 مطالبه  سهم 50 درصدي زنان در حوزه اشتغال، مشارکت در بچه داري و خانه داري 
مردان و اولويت اشتغال دختران جوان مطرح مي شود. هيچ کس درصدد نيست که 
حق اشتغال را از بانوان بگيرد، اما در فرهنگ ديني اسام، اولويت اصلي دختران 
جوان، ازدواج است نه اشتغال و مردان موظف به پرداخت نفقه حتي در صورت 
توانايي مالي همسرشان هستند، شاخصي که براي زنان سوئدي شايد يک روياي 
شيرين باشد.اگر با بي توجهي به دستورات و سبک زندگي اسامي با ساير ملل 
تعامل داشته باشيم خسارات فرهنگي به خصوص در حوزه زنان و بنيان خانواده تا 
 چند نسل قابل جبران نيست، کشوري که در زمان دفاع مقدس صدام را با بمب هاي 
شيميايي تجهيز مي کرد و به توان تنفسي مردان رزمنده آسيب غيرقابل جبران 
زد، چگونه به فکر توانمندسازي زنان ايراني افتاده است؟ آيا مي توانيم بپذيريم که 

مقصد شومي در کار نيست؟!

 آيا گران کردن هزينه ها
بهترين و تنها راه ممکن است؟

احمدرضا هدايتي
واقعاً دوران عجيبي است، در بسياري از امور کشور 
افرادي مسئوليت هاي اجرايي را بر عهده دارند که 
به جاي چاره انديشي اساسي، دائماً به راهکارهاي 
انحرافي يا نسخه هاي موقت متوسل مي شوند و 
انقاب  معظم  رهبر  هم  که  است  حالي  در  اين 
)دامت برکاته( بارها و بارها نسخه هاي حيات بخش 
و تضميني مثل طرح راهبردي اقتصاد مقاومتي و 
نهضت علمي را در اختيارشان گذاشته اند و هم اسناد باادستي مصوب و 

اباغي کشور، نقشه راه را برايشان ترسيم و مشخص کرده  است.
تا با کمبود بودجه مواجه مي شوند، از کيسه خليفه مي بخشند و راحت ترين 
راهکار يعني حراج بيت المال مسلمين را انتخاب و به بهانه هاي مختلف، 
اقدام به فروش ذخاير ارز و سکه کشور مي کنند يا تمام تاش خود 
را بر اخذ ماليات از صنايع نوپايي که نياز به حمايت دارند يا کاسب 
و کارمند و کارگر دولت و حتي پولي کردن نظام آموزش و پرورش 

متمرکز مي کنند.
تمام خاقيت و  به تهران مديريت شود، فوراً  بايد مهاجرت  مي گويند 
ابتکارشان را به کار مي برند و طرح گران کردن هزينه زندگي در تهران 
و مترو،  اتوبوس  بليت  مانند گران کردن  ايده هايي  و  پيشنهاد داده  را 
افزايش قيمت آب و امثال آن را  اخذ عوارض بزرگراهي درون شهري، 

پيشنهاد مي دهند.
طبيعي است که نمي توانيم و نبايد از کساني که خود مشکل مالي ندارند 
از اين داشته باشيم، اما در  انتظاري بيش  و درد مردم را نمي فهمند، 
عين حال يک نفر پيدا نمي شود از جنابشان بپرسد چرا به جاي ارائه اين گونه 
طرح هاي آبکي و موقتي، توانشان را براي تحقق رهنمودهاي رهبري و 
اسناد باادستي که توسط ده ها کارشناس و متخصص و صرف هزاران 

ساعت وقت و هزينه هاي باا تهيه شده است، به کار نمي برند؟
چرا تاش نمي کنند تا براي معکوس کردن روند مهاجرت بي رويه از شهرهاي 
کوچک و روستاها به شهرهاي بزرگ و تهران، راهکار هاي اساسي تري مانند 
توزيع عادانه و يکسان تسهيات و خدمات در تمام نقاط کشور، انتقال 
مراکز خدماتي و توليدي به ساير نقاط کشور و اجتناب از صدور مجوز 
براي ايجاد اين گونه مراکز در تهران، ايجاد اشتغال در شهرهاي کوچک و 
روستاها يا ايجاد شبکه تلويزيوني کشاورزي براي کمک به بهبود وضعيت 
اين بخش را در دستور کار خود قرار دهند تا مردم با انگيزه و رغبت 

تهران آلوده را ترک کنند.
باز کسي نيست از آنها بپرسد که اگر قرار است، به همان رويه هاي مورد 
استفاده طاغوت بازگرديم و استفاده از تسهيات و امکانات فقط براي 
ليبرال ها و صاحبان قدرت و ثروت ممکن باشد و مستضعفين و محرومين 
جامعه نتوانند به شکل عادانه و يکسان از منافع و امکانات کشور استفاده 

نمايند، پس اصواً براي چه انقاب کرديم؟
چرا اين جماعت همانند همتايان غربي و شرقي خود فکر مي کنند، اين 
فقط صاحبان قدرت و ثروت هستند که به واسطه دارايي هاي نامشروع يا 
حتي مشروع خود مي توانند يا حق دارند که از همه امکانات و تسهيات 

برخوردار باشند، در حالي که زحمت اصلي بر دوش ديگران است. 
مطمئن باشيد چنانچه براي مديريت مهاجرت به تهران، طرح گران کردن 
هزينه زندگي در اين شهر عملياتي شود، اگر ساکنين فعلي براي جبران 
کسري هزينه هاي ناشي از اين گراني، قيمت کاا و دستمزد خدمات 
خود را افزايش ندهند و تهران را ترک نمايند، افراد پولدارتر جايگزين 
براي خلوت کردن شهر  نتيجه چنداني  نهايت  و در  آنها خواهند شد 

تهران عايد نخواهد شد. 
بنابراين؛ آقا يا خانم مدير و مسئولي که به شکل مستقيم يا غيرمستقيم 
منتخب و نماينده مردم در حوزه کاري خود هستيد، واقعاً اگر نمي توانيد از 
مشکات موکلين خود بکاهيد و مرحمي بر زخم محرومين و مستضعفين 

جامعه بگذاريد، لطفاً از افزودن مشکات آنها اجتناب فرماييد.

ادامه در صفحه2

 مصيبت عظمی
در ايحه بودجه 98
محمد کاظم انبارلويي

يکي از چالش  هاي اصلي دولت يازدهم 
و دوازدهم موضوع پرداخت يارانه ها 
يارانه ها  هدفمندي  قانون  براساس 

بوده، هست و خواهد بود.
رئيس دولت براي سرعت بخشيدن به 
توافق برجام يک روزي گفت؛ "خزانه 
خالي است" و به دشمن فرصت داد، به فهرست مطالبات 
نامشروع خود در مذاکرات بيفزايد، اما با همان خزانه 
خالي نزديک به 6 سال کشور را اداره مي کند و معلوم 

شده خزانه هيچ وقت خالي نبوده است.
رئيس دولت و زعماي اقتصادي کنوني از قانون هدفمندي 
يارانه ها به عنوان يک انحراف در برنامه ريزي و بودجه بندي 
و بودجه ريزي در تخصيص منابع و مصارف کشور سخن 
که  کساني  خواستند  مردم  از  کار  اوايل  و  گفته اند 
نياز به يارانه ندارند، انصراف بدهند. لذا يک رفراندوم 
را  دولت  دلخواه  پاسخ  مردم  و  کردند  برگزار  مالي 
نفر همچنان متقاضي  از 75 ميليون  ندادند و بيش 

اخذ يارانه بودند.
با آنکه مجلس تصويب کرد يارانه ثروتمندان حذف شود 
و دولت با بانک اطاعاتي که داشت، مي توانست اين 
کار را صورت دهد، اما اين کار را نکرد و ثروتمندان به 
عاوه 6 ميليون ايراني که در خارج از کشور زندگي 

مي کنند، همچنان يارانه بگير دولت هستند.
وزير وقت اقتصاد دوشنبه 6 آبان 92 همان روزهاي 
اول روي کار آمدن دولت يازدهم گفت:"بايد 42 هزار 
ميليارد تومان يارانه پرداخت کنيم، اما منابع حاصل از 
افزايش حامل هاي انرژي 28 هزار ميليارد تومان است 
و دولت مجبور است مابه التفاوت مبلغ را خارج از قانون 

هدفمندي يارانه ها تامين کند."
از  وقتي  يک  جمهور  رئيس   اول  معاون  جهانگيري 
پرداخت يارانه ها به عنوان يک درد ياد مي کرد و مي گفت: 
مطرح  وقتي  که  است  داستان هايي  آن  از  "يارانه ها 
مي کنيم، آدم غصه اش مي گيرد. به قول معروف درد 
انسان تازه مي  شود" )تسنيم، 3 فروردين 94(. طيب نيا 
وزير اقتصاد وقت نيز چهار ماه پس از بيان اين غصه و 
درد گفت: "طي دو سال گذشته شب هاي واريز يارانه 
نقدي براي دولت، مصيبت عظما بوده است." )تسنيم، 

26 مرداد 94(

سرمقاله
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 صفحه 9

پل پيار در گفت وگو با رسالت:

 ايران به اهداف اقتصادي خود 
در برجام دست نيافت

آل اسحاق:

چرا ارز حاصل از 
 صادرات به کشور

باز نمي گردد؟

در يادار خانزادي:

خزر، جاي نيروي 
فرامنطقه اي نيست

رئيس کل بانك مرکزي:

 ايحه 
حذف چهار صفر پول 

تقديم دولت شد

گزارش رسالت از فرصت ها و چالش های استارت آپ ها در کشور؛

خاقیت جوانان، اسیر پیچ و  خم های اداري
توسعه استارت آپ مي تواند رفاه، امنيت و آسايش مردم را از گذشته 
بيشتر کرده و هم زمان اشتغال بسياري توليد کند. منتقدان فضاي 
استارت آپي از نابودي شغل هاي سنتي با توسعه کسب و کارهاي 
نو و اينترنتي صحبت مي کنند و معتقدند بايد جلوي پيشرفت اين 
 کسب و کار را گرفت. اما نمي توان با تکنولوژي مقابله کرد بلکه با 
 به روز کردن خدمات و همراهي کسب وکارهاي قديمي با اين فضاي نو 

مي توان از فرصت هاي بسيار آن استفاده کرد.
در سال هاي گذشته 10 شرکت نخست دنيا را شرکت هاي نفتي 
تشکيل مي دادند، اما اکنون شرکت هاي فناوري اطاعات جاي آنها 
را گرفته اند و کشورهاي توسعه يافته سرمايه گذاري جدي در اين 

عرصه انجام داده اند.
توسعه استارت آپ فوايد بسياري دارد؛ از سفرهاي غيرضرور شهري 

 مي کاهد و به دنبال آن ترافيک و آلودگي را از کان شهرها دور 
مي کند و همچنين ارزش افزوده بسياري توليد مي کند. با افزايش 
رقابت شفاف، قيمت و کيفيت کااها را کنترل کرده، نقدينگي را به 
خدمت اشتغال آورده و سرانجام رفاه اجتماعي را افزايش مي دهد.

به گفته آذري جهرمي وزير ارتباطات،  اگر با استفاده از ظرفيت 
هاي موجود از  موانع استارت آپ ها جلوگيري نکنيم، بازار را به بازار 

خارجي باخته ايم.
المللي نشان مي دهد که از نظر شاخص هاي  گزارش هاي بين 
مربوط به خاقيت، ايران در مقايسه با کل دنيا در رتبه بااتري قرار 
 دارد که اين نشان مي دهد که در کشور خاقيت داريم و لذا نياز به 

چشم انداز، راهبرد و سياست در اين حوزه احساس مي شود.
ادامه در صفحه 4

 جوانان ايران به اندازه اي توانمند هستند که مي توانند خدمات استارت آپي کل منطقه را به عهده بگيرند
 تحريم ها کار را براي توسعه استارت آپ هاي ايراني مشکل کرده است

 تعدد مجوز براي استارت آپ ها مشکل ساز شده است

آگهي مناقصه عمومي پروژه هاي شهرداري باقرشهر 
 نوبت دوم

شهرداري باقرشهر به استناد مجوز شماره 5/2/967  مورخه 97/10/02 شوراي محترم اسامي باقرشهر 
در نظر دارد عمليات پروژه عمراني به شرح ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از اشخاص 
حقيقي و حقوقي دعوت مي شود با در دست داشتن رتبه جديد سازمان مديريت و برنامه ريزي جهت دريافت 
اسناد مناقصه ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي نوبت دوم به امور مالي شهرداري باقرشهر واقع در 
شهرري جاده قديم تهران - قم مراجعه يا با تلفن 55203710 داخلي 324 تماس حاصل نمايند. به اين پروژه 
هيچگونه تعليق، تعديل، ضريب منطقه اي و مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت. بديهي است شهرداري در رد 
يا قبول پيشنهادات مختار بوده و هزينه آگهي بر عهده برندگان مناقصه مي باشد. مهلت دريافت اسناد از 
شرکت کنندگان تا پايان وقت اداري 97/10/29 و اسناد در مورخه 97/10/30 در کميسيون معامات مفتوح 

مي گردد. هزينه خريد اسناد 1/000/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17

خ ش: 97/10/10

 فراخوان سرمايه گذاري در بهره برداري
B.O.T و ساخت بیلبوردهاي تبلیغاتي در محدوده سطح شهر به روش 

شهرداري فاضل آباد در نظر دارد به استناد مجوز جلسه شماره 133 مورخ 97/09/14 شوراي اسامي شهر فاضل آباد، ساخت، نصب و بهره برداري بيلبوردهاي 
تبليغاتي سطح شهر را از طريق فراخوان به سرمايه گذار واجد شرايط واگذار نمايد.

لذا از کليه اشخاص حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد با توجه به موارد ذيل از تاريخ 97/10/10 الي 97/10/23 جهت اخذ اسناد شخصا و يا از 
طريق معرفي نماينده و ارائه رسيد واريز مبلغ 500/000 ريال به شماره حساب 0104470391007 )درآمد( نزد بانك ملي به نام شهرداري فاضل آباد به آدرس 

خيابان اصلي روبروي گلزار شهداء تلفن تماس 01734261444 مراجعه نماييد.
1( مبلغ برآورد هزينه طراحي، ساخت و نصب 2 عدد بيلبورد تبليغاتي به عنوان تعهد سرمايه گذار »حجم سرمايه گذاري« به مبلغ 1/167/525/136 ريال 

مي باشد.
2( مبلغ تضمين شرکت در فراخوان 120/000/000 ريال مي باشد که بايد به صورت نقد به حساب شماره 0105056335009 )سپرده( نزد بانك ملي به نام 

شهرداري فاضل آباد واريز و يا به صورت ضمانتنامه بانكي سه ماهه و قابل تمديد به مدت حداقل سه ماهه ديگر به نفع شهرداري توديع گردد.
3( محدوده مكان مورد نظر جهت ساخت بيلبوردهاي تبليغاتي، پيوست اسناد فراخوان مي باشد.

4( آخرين مهلت تحويل پيشنهادات ساعت 14:30 روز يكشنبه مورخ 97/10/23 در محل دبيرخانه شهرداري فاضل آباد واقع در خيابان اصلي روبروي 
گلزار شهداء تلفن تماس 01734261444 مي باشد.

5( به پيشنهادهاي ناقص، مبهم، مشروط، مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر نخواهد داد.
6( تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 97/10/24 واقع در خيابان اصلي روبروي گلزار شهداء - شهرداري فاضل آباد خواهد بود.

7( پرداخت هزينه آگهي به عهده برنده فراخوان خواهد بود.
9( شرکت در فراخوان و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري خواهد بود.

10( هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
11( شرکت کنندگان در مناقصه بايستي داراي توان فني و مالي خود را ضميمه پيشنهاد قيمت نمايند. )مجوز کانون آگهي و تبليغات از مراجع ذيصاح - 

رزومه و سابقه هاي اجرايي و قراردادهاي قبلي - امكانات،  تجهيزات، ماشين آات مربوطه، توان مالي و...(
12( اشخاص حقوقي واجد شرايط بايد داراي تاييدهاي ازمه از اداره فرهنگ و ارشاد اسامي باشند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17

منصور خسروي - شهردار فاضل آبادخ ش: 97/10/10

استانداري تهران
شهرداري باقرشهر

رتبهمبلغ سپرده شركت در مناقصهبرآورد ريالينام پروژهرديف

راه و باند50/000/000 ريال1/000/000/000پروژه فاز دو زيرسازي و جدولگذاري خیابان هاي سطح شهر1

شهردار باقرشهر - عليرضا ناصري پور

نوبت دوم

ابراهيم رزاقي در گفت وگو با رسالت: 

تورمراواقعيحسابنميکنند
 در دولت کنونی حقوق ها با تورم هیچ رشدی نداشته است
 سیاست سرمایه داری به طبقات محروم توجه نمی کند
 دولت درصدد شناسایی ثروتمندان نیست

صفحه4  



»

بخشايش اردستاني:
 هر جايي آمريکا 

 حضور داشته باشد 
داعش نيز آنجاست

سيا سي  دو شنبه 17 دي 21397
30 ربيع الثاني 1440-7 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9403

حبيبي:
چرامدافعانبرجامبامردمصادقانهسخننميگويند؟

دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي گفت: چرا مدافعان برجام با مردم 
صادقانه سخن نمي گويند.به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، محمدنبي حبيبي در پايان نشست دبيران حزب 
مؤتلفه اسامي گفت: اين سوال کليدي مطرح است که در مقوله 
برجام قبًا چه وعده هايي مي دادند و اکنون همان وعده ها در چه 
حدي تحقق يافته است. آيا در مورد تحريم ها گشايشي حاصل 
شده است؟ وضع معيشتي مردم بهتر شده يا بدتر، مسائل تورم، 
گراني و بيکاري حتي در حد معمول حل شده است؟وي خطاب 
به مدافعان برجام گفت: چرا با مردم صادقانه حرف نمي زنيد؟ اگر 
کساني نخواسته اند يا نتوانسته اند مشکات مردم را با برجام حل 
کنند ااقل نمک به زخم مردم نپاشند.دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي 
افزود: آقاي بهزاد نبوي اخيراً گفته است که به دليل تندوري ها و 
ماجراجويي هاي داخلي نتوانسته ايم از برجام استفاده کنيم؛ سوال 
اين است که آيا نقض عهد از طرف دشمن شماره يک ملت ايران 
يعني آمريکا و دودوزه بازي هاي اروپايي ها به علت انتقاد منتقدان 
برجام است؟ دولت کدام وعده اي را به 1+۵ داده بود که آن را به 
مرحله عمل درنياورد و آنها کدام وعده اي را به خصوص در مورد 
تحريم ها به ما دادند که به آن عمل کردند؟ آيا فکر نمي کنيد که 
وجود منتقدان منصف در داخل کشور موضع دولت را در مذاکرات 

با خارجي ها تقويت مي کند؟حبيبي گفت: بزک کنندگان برجام 
بايد بدانند که دولتمردان آمريکا تاکنون 1۰ بار ثابت کرده اند که 
دشمن مردم و انقاب اسامي ايران هستند و کاري را که تاکنون 
عليه ما نکرده اند، نتوانسته اند نه اينکه نخواسته اند،حوادث اخير 
منطقه ما نشان داد که آنها جز زبان اقتدار مبتني بر مقاومت 

همه جانبه چيز ديگري را نمي فهمند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به محکوميت شرکت 
توتال در رشوه دادن به برخي از مقامات نفتي ايران گفت: ما از 
قوه قضائيه توقع داريم اين موضوع را با فوريت و جديت پيگيري 
نمايد و حاصل اين رسيدگي را به مردم ما اعام دارد.حبيبي در 
بخش ديگري از سخنان خود به تحوات منطقه اشاره کرد و با 
در  فلسطين  تشکيل حکومت  که  رهبري  اين سخن  يادآوري 
تمام  رژيم صهيونيستي  کار  تل آويو محقق خواهد شد، گفت: 
است. فروپاشي دروني جامعه صهيونيستي در نقطه صفر ايستاده 
است و رکورد شکست و عقب نشيني آنها به دو روز رسيده است 

و نياز به ارتقاء سطح همت همه فلسطينيان دارد.
دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي افزود: آمريکا در اجراي نقشه معامله 
قرن شکست خورده است و خروج زبونانه نيروهاي آمريکايي از 
سوريه نشان مي دهد نقشه هاي۴۰ ساله آمريکا در منطقه يکي 

تحرکات  به  اشاره  با  است.وي  ديگري شکست خورده  از  پس 
کنيم.  را حفظ  بايد هوشياري خود  ما  آمريکا گفت:  مشکوک 
آمريکا چون مار زخمي به خود مي پيچد و منتظر فرصت براي 
ضربه زدن است.حبيبي با بيان اينکه اتاق فکر توطئه در غرب آسيا 
در واشنگتن دنبال بازتوليد تروريسم در عراق، سوريه و تقويت 
باقي مانده هاي داعش است، گفت: آمريکايي ها همين نقشه را در 
افغانستان دنبال مي کنند. ترکيه و کردهاي عراق نبايد فريب 
نقشه هاي جديد آمريکا را بخورند.دبيرکل حزب مؤتلفه اسامي 
با گراميداشت قيام تاريخي 1۹ دي و با اشاره به ۴۰ سالگي انقاب 
گفت: ۴1 سال پيش هيچ کس حدس نمي زد نهالي که مردم و به  
خصوص شهداي 1۹ دي در سرزمين مقدس قم در حمايت از 
مرجعيت و وايت با پاسداشت استقال کشور مي کارند منجر به 
پيروزي انقاب اسامي بشود.وي افزود: نام ملت ايران و جمهوري 
اسامي پشت ابرقدرت ها را مي لرزاند و انقاب همچنان مسير 
اصلي خود را طي مي کند.حبيبي ضمن تبريک انتصاب آيت اه 
آملي اريجاني به عنوان رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
نيز عضويت شوراي نگهبان اظهار اميدواري کرد برنامه و وظايف 
سنگين اين دو نهاد انقابي در صيانت از جمهوريت و اساميت 

نظام بيشتر از گذشته عملياتي شود.

کارشناس مسائل غرب آسيا گفت: هر جايي آمريکا حضور داشته باشد داعش نيز آنجاست.
احمد بخشايش اردستاني در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با اشاره به 
موارد نقض مکرر آتش بس از سوي عربستان در الحديده گفت: يمن وضعيت بسيار پيچيده اي 
دارد زيرا در يک سوي آن دولت عربستان سعودي حضور دارد و بهانه اش اين است که دولت 
مستعفي يمن آنها را به يمن دعوت کرده است.در سوي ديگر نيز حوثي ها قرار دارند.وي با 
تاکيد بر اينکه در نشست اخير استکهلم شاهد بوديم عربستاني که حاضر نبود با حوثي ها 
وارد مذاکره شود و گفته بود آن قدر بمباران مي کنم تا حوثي ها به استان هاي شمالي بروند، 
حال پاي ميز مذاکره آمده و اين نوعي پيروزي براي حوثي ها محسوب مي شود، خاطرنشان 
کرد: عربستان هنوز ناراضي است، زيرا با فشار آمريکا حضور در مذاکرات استکلهم را پذيرفت 
و در اين مذاکره بخشي از اسرا از هر دو طرف آزاد شدند. نکته دوم  اهميت تصرف الحديده  

براي ائتاف متجاوز سعودي بود تا راه دريافت آذوقه را  از حوثي ها بگيرند و از اين طريق 
آنها را مجبور به عقب نشيني و تسليم کنند.وي با بيان اينکه حوثي ها در الحديده جانانه دفاع 
کردند و ائتاف متجاوز سعودي با ساح ها و نيرو هاي مجهز خود اعتراف کرد که نتوانسته 
آنها را شکست دهد و بعد از اين بود که وارد فاز مذاکره شدند گفت: عربستان نمي خواهد 
حضور خود در مذاکرات با حوثي ها را بپذيرد لذا فشار هاي بيشتري را آغاز کرده و بار ها 
آتش بس را نقض کرده است ولي اين آتش بس به صورت کج دار و مريز ادامه دارد.بخشايش 
اردستاني گفت: معموا گروه هاي تروريستي تکفيري وقتي که در منطقه اي خأ قدرت و 
اقتدار وجود داشته باشد، در آنجا حضور مي يابند، البته هرجايي که آمريکا حضور داشته 
باشد، داعش نيز آنجاست. همانطور  که در سوريه، عراق، افغانستان و ليبي نيز به خاطر وجود 

آمريکا، داعش حضور دارد.

اسجردي:
 آمريکايي ها نمي توانند دلسوزتر از مسئوان ما 

براي مردم کشورمان باشند
کارشناس مسائل خاورميانه گفت: آمريکايي ها 
نمي توانند دلسوزتر از مسئوان ما براي مردم 
کشورمان باشند.حسن اسجردي در گفت وگو با 
ايسنا درباره اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريکا 
مبني بر اينکه هدف از تحريم، بهتر کردن زندگي 
مردم ايران است، اظهار کرد:  اين اظهارات به نظر 
يک روش يا پليتيک است که با چند هدف انجام 
مي شود،  يکي اين که وزير خارجه آمريکا تاش 
مي کند تا القا کند با نظام و سيستم سياسي در 
ايران مشکل دارند، اما با مردم ايران مشکل ندارند.

 وي تصريح کرد: هدف ديگر از اين گونه اظهار نظرها، 
بحث جدا کردن مردم از نظام است که درواقع 
قدرت هاي استعماري تاش مي کنند تا دوگانگي،  
داشته  خود  برنامه هاي  در  را  جدايي  و  تفرقه 
اين است که دولت آمريکا  باشد و نکته ديگر 
انواع و اقسام تاش ها و  با  با توجه به اين که 
 دستاويزها نتوانسته به هدف خود يعني براندازي و 

ديده نشدن ۴۰ سالگي انقاب اسامي برسد، 
تاش مي کند از طريق سياست هاي جدايي بينداز 
و حکومت کن،  اهداف خود را پيش ببرد و از اين 
طريق سياست هاي خود را اعمال کند.کارشناس 
مسائل سياسي همچنين بيان کرد: بنابراين در 
حال حاضر پمپئو، وزير خارجه آمريکا در تاش 
است براي سياست هاي تحريمي خودشان دايل و 
توجيهاتي پيدا کند که يکي از اين دايل مي تواند 
اين نگاه باشد که سياست هاي نظام را از سرنوشت 
مردم جدا کند، در حالي که اين يک سياست 
امتحان پس داده و تجربه شده است.وي افزود:  
فکر نمي کنم، آمريکايي ها با مجموعه اقداماتي 
تاکنون عليه مردم،  نظام  انقاب  ابتداي  از  که 
و بخش هاي مختلف سيستم سياسي جمهوري 
اسامي داشته اند، بتوانند از اين دستاويز استفاده 
کرده و جدايي مردم از دولت و نظام را به سر منزل 
مقصود برسانند.اسجردي درباره اين که ايران چه 

موضعي مي تواند در قبال اين گونه اظهارنظرها داشته 
باشد، گفت: بهترين راهکار اعام موضع رسمي 
نظام و مقامات مربوطه است،  همچنان که وزير 
امور خارجه کشورمان در توئيتي پاسخ پمپئو وزير 
خارجه آمريکا را داد و تاش کرد به نوعي اين 
موضوعات و فشارهايي که اخيرا آمريکايي ها تاش 
مي کنند عليه ايران به وجود آورند را پاسخ گويد.

کارشناس مسائل خاورميانه خاطرنشان کرد: پاسخ 
جمهوري اسامي ايران اين است که پيوستگي 
نظام و مردم آن چنان است که از بيگانگان کمک 
نخواهند گرفت، در عين حال مجموعه سياست ها، 
اقدامات و خط مشي هاي آمريکا همواره نشان داده 
آن ها نمي توانند دلسوزتر از مقامات ما براي مردم 

خودمان باشند.

 مصيبت عظمی
در ايحه بودجه 98

ادامه از صفحه اول
توهم مصيبت، غصه و درد در روزهاي نخست آغاز کار دولت براي اين 
بود که آقايان يک جمع و تفريق ساده را که حاصل تقويم درست منابع 

و مصارف قانون هدفمندي يارانه ها بود، نمي دانستند.
نگارنده همان وقت طي مقاله  اي با استناد به صورت هاي مالي شرکت 
ملي نفت در سال ۹1 حدود تقريبي منابع حاصل از قانون هدفمندي 
يارانه ها را 817 هزار ميليارد ريال ذکر کردم و لذا گفت: دولت نه  تنها در 

اين مورد کسري ندارد، بلکه يک مبلغ نجومي هم مازاد دارد. )1(
وزير اقتصاد، معاون اول رئيس جمهور و سازمان هدفمندي يارانه ها 
پاسخي به اين نقد ندادند. با آنکه دولت، سخنگو داشت، اعتنايي به اين 
نقد نکرد و پاسخي نداد و وزير نفت هم که طرف اصلي اين مناقشه 

مالي و محاسباتي بود سکوت کرد.
اظهارات،  به همين  نمايندگان مجلس مستند  برخي  آن مهم تر،  از 
کسري دولت در تامين منابع پرداخت يارانه ها را تاييد مي کردند، با 
آنکه مجلسي ها دو نهاد عظيم ديوان محاسبات و مرکز پژوهش هاي 
مجلس را در اختيار داشتند و مي توانستند تصوير درستي از منابع و 
آنها هم بر سر قبر  باشند.  يارانه ها داشته  مصارف قانون هدفمندي 
کسري اعداد و ارقام منابع و مصارف قانون هدفمندي يارانه ها عزاداري 

مي کردند که مرده اي در آن نبود.
امسال نمي دانم چه اتفاقي افتاده است که سازمان مديريت و برنامه ريزي 
کشور پرده از اين معما برداشت و در قالب تبصره 1۴ ماده واحده ايحه 
 بودجه کل کشور در سال ۹8، از منابع و مصارف طي يک جدول کامل 
ريز دريافتي ها و پرداختي هاي قانون هدفمندي يارانه ها رونمايي کرد.

تحليل و تفسير اعداد و ارقام اين جدول، فوق العاده مهم است؛
1- در يک نگاه اوليه معلوم مي شود در سال ۹8 منابع حاصل از قانون 
هدفمندي يارانه ها 1۴2 هزار ميليارد تومان است و مصارف آن هم 
62 هزار ميليارد تومان مي باشد. لذا دولت در سال آينده با 8۰ هزار 

ميليارد تومان مازاد درآمد در اين زمينه روبه رو است.
2- به همين دليل در همين جدول آمده است تمامي وجوه دريافتي از 
فروش آب و برق به شرکت هاي ذي ربط برگشت داده مي شود )بخوانيد 
بخشيده مي شود(. معلوم نيست اين بخشش و برگشت وفق کدام قانون 

مصوب مجلس و شوراي نگهبان انجام مي شود؟
3- اگر وجوه دريافتي از فروش آب و برق را هم از سرجمع منابع حاصل 
از قانون هدفمندي يارانه ها کم کنيم، با بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان 
مازاد منابع روبه رو هستيم. دولت براي تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق، 
توسعه بهداشت و سامت مردم و تقويت دولت با مديريت جهادي و 

تخصيص درست و عادانه اين منبع عظيم مي تواند معجزه کند.
نگارنده اعداد و ارقام جدول ياد شده در تبصره 1۴ بودجه ۹8 را دقيق 
نمي داند و معتقد است پيش  بيني درآمدها بيش از 162 هزار ميليارد 
تومان است و برآورد هزينه ها هم با توجه به اينکه قرار است يارانه 

ثروتمندان کسر شود، کمتر از رقم ذکر شده مي باشد.
اما به هر ترتيب بايد از آقاي نوبخت و رئيس  جمهور محترم بابت اين 
رونمايي تشکر کرد و آن را يک گام به جلو براي شفاف  سازي بودجه 
تلقي کرد. پس از ۵ سال معلوم شده است مصيبتي براي پرداخت يارانه ها 
در کار نبوده است و عزا هم معنا ندارد، اما يک مصيبت و عزا واقعا وجود 
دارد و آن، اينکه دولت به صيانت از خزانه مملکت اهتمامي ندارد و 
نمي داند منابع، درآمد و دريافتي هاي خزانه چقدر است، اما کم و بيش 

از پرداخت ها و هزينه ها و مصارف خزانه مملکت مطلع است.
به فضل خدا و امدادهاي الهي، خزانه مملکت هيچ وقت خالي نبوده 
و براي هيچ رديف درآمدي که بخواهيم فقر را از بين ببريم و عدالت 

اقتصادي را برقرار کنيم، کم نداشته  ايم.
پي  نوشت:

1- سرمقاله روزنامه رسالت - نقدي بر اظهارات وزير اقتصاد 
92/8/18 -

خبر
آيت اه نوري همداني:

اسام پاسخگوي نيازهاي بشريت است
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: اسام پاسخگوي نيازهاي 
بشريت است.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني 
در ديدار رئيس و جمعي از مديران پژوهشکده بين المللي عروةالوثقي با اشاره 
به اينکه دين اسام همواره پاسخگوي شبهات و نيازهاي بشريت بوده است، 
 گفت: بر اساس روايات، همواره در عالم کساني هستند که دست به قيام 
مي زنند، بنابراين در زمينه علوم ديني نيز بايد کساني باشند تا در حد توان 
خود قيام داشته باشند، زيرا سکوت و بي تحرکي در اسام مورد مذمت قرار 
گرفته است.وي با بيان اين که اخاص و علميت شرط به ثمر نشستن کارهاي 
تبليغي است، اظهار داشت: فعاان عرصه بين الملل و تبليغ بايد فقيه باشند، 
زيرا کسي که فقيه باشد مي تواند همه ابعاد قضايا را به صورت دقيق مورد 
بررسي قرار دهد.آيت اه نوري همداني با اشاره به اينکه فعاان عرصه منبر، 
تبليغ و قلم زدن بايد احاطه و تسلط کامل بر مباني اسام داشته باشند، ابراز 
داشت: نويسندگان و مبلغان ديني بايد در زمينه ادبيات فارسي و عربي دقيق، 
ماهر و متخصص باشند.وي با تأکيد بر ضرورت جذب جوانان فقيه، اديب و 
دقيق در زمينه قلم و بيان، خاطرنشان کرد: امروز بايد باور کنيم که با تيغ 
چوبين نمي توان به کارزار با دشمن و مبارزه با شبهات رفت.وي با بيان اين 
که امروز دشمنان به صورت هفتگي عليه مباني ديني جزوه و مقاله منتشر 
مي کنند، عنوان کرد: دشمنان سعي جدي دارند تا حتي حديث ثقلين را نيز 
زير سؤال ببرند، بنابراين همه ما بايد از سواد کافي برخوردار باشيم تا بتوانيم 

به شبهات دشمن پاسخ دهيم.

جوکار:
 آمريکايي ها ديگر به سوريه 

باز نمي گردند
معاون پارلماني سپاه گفت: آمريکايي ها ديگر به سوريه باز نمي گردند.محمدصالح 
جوکار در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، با اشاره به 
خروج آمريکا از سوريه گفت: آمريکايي ها در راهبردهاي منطقه اي خود به 
بن بست رسيدند بدين معنا که ديگر نمي توانند در اتاق هاي فکرشان راهبرد 
جديدي خلق کنند.وي با بيان اينکه آمريکايي ها زماني که به پايان خط راهبرد 
خود مي رسند تصميم ديگري مي گيرند لذا در اين مقطع هم تصميم ديگري 
مي گيرند افزود: اساسا اين آمريکايي ها بودند که از تروريست ها در منطقه 
حمايت کردند.جوکار همچنين با بيان اينکه روز به روز قدرت آمريکايي ها 
رو به زوال حرکت مي کند، گفت: تضعيف قدرت آمريکا در سطح دنيا و 
منطقه قابل مشاهده است لذا آمريکايي ها از هر جايي که خارج مي شوند 
ديگر برگشتي به آن نخواهند داشت و آن راهبرد آنها شکست خورده خواهد 
بود با اين حال آمريکايي ها نمي توانند در آينده از تنگناهاي ايجاد شده عليه 

خودشان، خارج شوند.

نادري جام جم:
بازديد ميداني شهردار شهر جديد هشتگرد از پروژه هاي سطح شهر

شهر  سطح  از  که  بازديدي   طي 
جهت بررسي وضعيت پروژه هاي 
در حال  احداث توسط شهرداري 
شهرجديد هشتگرد صورت گرفت  
مهندس آقائي از روند خاک برداري 
و احداث پروژه پارک و فضاي سبز 
مربع  متر  متراژ ۴872  با  شهري 

واقع در فاز 7 بازديد کرد.
شهردار شهرجديد هشتگرد در ادامه با حضور در زمين چمن 
طبيعي شهر از روند تجهيز و بهينه سازي اين زمين  2۵6۰۰ 

متر مربعي نيز بازديد به عمل آورد۰
ورزشي  مجموعه  فوتبال  طبيعي  زمين چمن  است  گفتني 
تختي شهرجديد هشتگرد پس از پيگيري هاي شوراي اسامي 
و تحويل از اداره ورزش و جوانان توسط شهرداري شهرجديد 
ترميم سکوي  است.  احيا شده  و  ترميم  بهسازي،  هشتگرد 
تماشاگران،ساخت رختکن، شامل اتاق داور و ناظرين ،ساخت 
سرويس بهداشتي،ساخت آبخوري،ساخت غرفه فروش اغذيه،تامين 
روشنايي مجموعه،نصب ست لوازم ورزشي از جمله اقدامات 
صورت گرفته شهرداري شهر جديد هشتگرد در ورزشگاه تختي 
مي باشد و هم اکنون عمليات نصب صندلي و سايه بان بر روي 

سکوهاي اين ورزشگاه در حال انجام مي باشد۰

نادري جام جم:
اولين جشنواره فرهنگي ، هنري در اسفند ماه سال جاري در شهر هشتگرد برگزار مي گردد 

حسين جوادان رئيس کميسيون فرهنگي شوراي اسامي شهر هشتگرد 
در جلسه کميسيون فرهنگي ، از برگزاري اولين جشنواره فرهنگي 
هنري در اين شهر خبر داد. جوادان گفت : امروزه لزوم توجه به هنر و 
ترغيب هنرمندان از موضوعات مغفول مانده در مديريت شهرهاست و 
نياز است تا جهت ارتقاء فرهنگ عمومي ، تشويق هنرمندان و ترغيب 
جوانان و نوجوانان، برنامه هاي مدوني اجرا گردد که بي شک استعداد 
يابي و حمابت از آنها مي تواند نتايج موثري در فرهنگ جامعه داشته 
از  باشد و خوشبختانه اين موضوع در شهر هشتگرد به عنوان يکي 

اولويت هاي مهم شورا مطرح مي باشد .
رئيس کميسيون فرهنگي شورا افزود : با حمايت شهردار و اعضاي  
شوراي اسامي شهر ، اولين جشنواره فرهنگي ، هنري شهر هشتگرد 
در زمينه هاي مختلف فيلمسازي ، شعر و داستان سرايي ، خوشنويسي 
، نقاشي و هنرهاي تجسمي ، موسيقي سنتي و پاپ ، عکاسي و گرافيک 

و ... در اسفند ماه سال جاري برگزار مي شود .
وي از تشکيل دبيرخانه اين جشنواره در شهرداري خبر داد و از کليه 
هنرمندان شهر دعوت نمود تا آثار خود را در زمينه هاي مختلف هنري 

به دبيرخانه جشنواره ارائه نمايند .
مرکزيت اين شهر ، حضور هنرمندان برجسته ، استقرار فرهنگسراها 
و رويکرد فرهنگي مديريت شهري هشتگرد، فرصتي مناسب جهت 
ارائه هنر و توانمندي هاي هنرمندان است که اميدواريم اين طرح مورد 

استقبال دوستداران هنر قرار گيرد .

آگهيدعوتمجمععموميفوقالعادهنوبتاول
شركتتعاونيمصرفپستخراسانرضوي

بهشمارهثبت3323وشناسهملي10380192233
عمومي  مجمع  مي رساند  مصرف  تعاوني  محترم  اعضاي  کليه  اطاع  به 
فوق العاده در تاريخ دوشنبه 1397/11/8 ساعت 4 بعدازظهر در اداره کل 
پست خراسان مكان نمازخانه تشكيل مي گردد. از اعضاي محترمي که مايل 
به کانديد شدن در هيات مديره مي باشند، درخواست مي گردد تقاضاي 
کتبي خود را حداکثر در مدت 7 روز به دفتر شرکت تعاوني مصرف تحويل 
دهند. ضمنا هر عضو مي  تواند با سه راي وکالتي و غيرعضو با يك راي در 

جلسه شرکت نمايد.
دستورجلسه:

انتخاب هيات مديره براي مدت 3 سال
تاريخ انتشار: 97/10/17

خ ش: 97/10/17

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

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

موضوع  اول  هيات   1397/04/10 مورخ  راي شماره 139760301021001780  برابر 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فيروزکوه تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي 
احمد وطني فرزند نبي به شماره شناسنامه 16 صادره از فيروزکوه در ششدانگ 
يك قطعه باغ محصور شده به مساحت 7735/24 مترمربع پاك 385 فرعي از 
99 اصلي واقع در طارس فيروزکوه خريداري برابر تقسيم نامه عادي 21557 مورخ 
1355/12/05 و صلح نامه از نبي اله احمدي محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/2

د ش: 97/10/17
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين  نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر راي صادره هيات موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي آبادان تصرفات مالكانه و بامعارض متقاضي 
محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضي اماك مورد تقاضا به شرح زير به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماك محل تسليم و 
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 

به مراجع قضايي تقديم نمايند.
"شرکت شهرك هاي صنعتي خوزستان ششدانگ يك باب قطعه زمين آماده سازي شده 
شرکت شهرك هاي صنعتي خوزستان خريداري شده از مالك رسمي دولت جمهوري 
اسامي ايران با نمايندگي سازمان جنگل ها و مراتع کشور با نمايندگي کيخسرو 
چنگلوايي به مساحت 2783800 مترمربع طبق راي شماره 139760317003000868 

قسمتي از پاك 3455 بخش 9 آبادان"
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/2

د ش: 97/10/17

شركت تعاوني مصرف پست خراسان رضوي

 احمد رحيمي 
 رئيس ثبت اسناد و اماك فيروزكوه

 ايزدمهر 
 رئيس ثبت اسناد و اماك آبادان

آگهيدعوتمجمععموميفوقالعادهنوبتدوم
شركتتعاونياعتبارفرهنگيانمهاباد

بهشمارهثبت:62شناسهملي:10980150199
نظر به اينكه جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول مورخه 1397/10/15 به علت 
نرسيدن به حدنصاب قانوني )نصف + 1( رسميت نيافت، لذا مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت دوم در ساعت 4 عصر روز دوشنبه مورخه 1397/11/1در محل سالن کانون 
بازنشستگان آموزش و پرورش واقع در خيابان سيدنظام پاك 25 تشكيل مي گردد. 
از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به 
موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و 
يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي که 
حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وکالتنامه 
به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در 
اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر حق راي خود حداکثر سه راي باوکالت و هر 
شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيح اينكه وکالتنامه هاي 
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع 
به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت و توسط هيات مديره بررسي و تاييد 
گردد در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از 

دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

و  تعاون  بخش  مقررات  و  قوانين  با  منطبق  اساسنامه جديد  تصويب  و  1- طرح 
دستورالعمل اجرايي تاسيس فعاليت و نظارت بر شرکت تعاوني اعتبار  شوراي پول 

و اعتبار مصوبه جلسه مورخ  1396/03/09
2- اتخاذ تصميم درخصوص تغيير نشاني دفتر مرکزي شرکت تعاوني مربوط به 

ماده 6 اساسنامه
تاريخ انتشار: 97/10/17

خ ش: 97/10/17
3720

آگهيدعوتمجمععموميفوقالعاده)نوبتاول(
جلسه مجمع عمومي فوق العاده )نوبت اول( شرکت تعاوني فني و مهندسي 522 در 
ساعت 11 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/29 در مسجد امور برق ناحيه يك زاهدان 
واقع در تقاطع خيابان امام خميني و شريعتي برگزار مي گردد. لذا از کليه اعضاي 
محترم تعاوني دعوت مي  گردد راس ساعت مقرر در مكان يادشده حضور به هم 
رسانند چنانچه حضور عضوي به دايلي ميسر نباشد به استناد ماده 19 آيين نامه 
نحوه تشكيل مجامع عمومي مي تواند به موجب وکالتنامه اي حق راي خود را به عضو 
يا فرد ديگري واگذار نمايد که در اين صورت تعداد آراي وکالتي هر عضو حداکثر 
3 راي و هر شخص غيرعضو فقط يك راي خواهد بود. شايان ذکر مي باشد زمان 
رسيدگي به وکالتهاي عادي تا يك روز قبل از برگزاري مجمع عمومي خواهد بود. 
بديهي است به وکالتهاي عادي که پس از مهلت مقرر ارائه گردد ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. ضمنا تصميماتي که در مجمع عمومي اتخاذ مي شود براي کليه اعضا 

حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:

1- اخذ تصميم درخصوص انحال تعاوني
2- اخذ تصميم درخصوص تعيين آدرس محل تصفيه 

تاريخ انتشار: 97/10/17
خ ش: 97/10/17

 هيات مديره
 شركت تعاوني اعتبار فرهنگيان مهاباد

رئيس هيات مديره خانعلي دهمرده - 
نايب رئيس هيات مديره محمد آتشفراز - 
مديرعامل و عضو هيات مديره علي جمالزهي

اهداي
خون
اهداي
زندگي

تعميرات - قيرگوني
کاشي و سراميك و کليه 

کارهاي بنايي
قلي  زاده 09120786534
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حاجيصادقي:
 پيوند امت با وايت 
 موجب عبور انقاب 
از فتنه هاي سخت شد

3سيا سي  دو شنبه 17 دي 1397
30 ربيع الثاني 1440-7 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9403

اميرحاتمي:
پيشرفت هاي عرصه دفاعي، دشمنان را در موضع ضعف قرار داده است

وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: پيشرفت هاي عرصه 
دفاعي دشمنان را در موضع ضعف قرار داده است.به گزارش خبرنگار 
حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي خبرگزاري آنا، امير سرتيپ 
امير حاتمي با حضور در جمع فرهيختگان و دانشگاهيان و نخبگان 
دانشگاه شيراز و آزمايشگاه هاي تحقيقاتي وزارت دفاع، گفت: دانشگاه 
از ديرباز منشأ اغلب تحوات و پيشرفت ها در جوامع بوده است و 
امروز به برکت انقاب اسامي در ۴۰ سال اخير نقش دانشگاه در 
پيشرفت و توسعه علوم در عرصه هاي مختلف کشور بسيار پررنگ و 
حائز اهميت بوده است.وي با بيان اينکه بخش دفاعي کشور با توجه 
به مسئوليت مهم خود در استقرار امنيت به عنوان نياز اوليه جامعه 
انساني پيشرفت هاي خود را مرهون نخبگان متعهد و متخصصان دلسوز 
بوده است، اظهار کرد: يکي از دستاوردهاي ارزشمند نظام جمهوري 
اسامي قطع وابستگي به استکبار و ساير کشورها در زمينه بهداشت 
و امنيت بوده است که نقش دانشگاهيان در تحقق اين موضوع بسيار 
تعيين کننده بوده است.وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با اشاره 
به حديثي از پيامبر اکرم)ص( با موضوع امنيت و سامت بيان کرد: 
»امنيت« و »سامت« از نيازهاي اوليه بشر محسوب مي شود که در 
صورت برقراري، انسان اهميت آن را درک نمي کند، اما به محض 
مواجه با مخاطره اي اهميت اين دو مقوله حياتي ملموس و کامًا 

قابل درک مي شود.حاتمي با اشاره به ظرفيت هاي علمي ايجادشده در 
کشور طي چهار دهه گذشته، گفت: ما امروز يک ميليون دانشجوي 
کارشناسي ارشد و دکتري و اعضا هيئت علمي داريم و اگر يک هزار 
ساعت ظرفيت پژوهشي براي هر کدام از اين افراد در نظر گرفته شود 
در واقع يک ميليارد ساعت ظرفيت پژوهشي ايجاد شده است و اگر 
حدود ۴۰ درصد اين ظرفيت را در بخش فني و مهندسي در نظر 
بگيريم به عبارتي ۳۵۰ ميليون ساعت ظرفيت ايجاد مي شود که در 
حال حاضر بهره ما از اين ظرفيت در کشور حدود يک درصد است 
و البته اين محاسبات منهاي ظرفيت هاي فرهنگي و آموزشي و ساير 
ظرفيت هاي کشور است.وي با بيان اينکه بايد از ظرفيت تحقيقاتي 
انجام کارهاي تحقيقاتي   دانشگاه نهايت بهره را برد، اظهار کرد: 
از طريق دانشگاه بسيار کم هزينه تر از ساير بخش هاي تحقيقاتي کشور 
است چرا که دانشجويان در دوران تحصيل خود ضمن برخورداري 
از آموزش هاي تخصصي مي توانند از طريق ارائه رساله کمک شاياني 
به پيشبرد اهداف کشور کرده و باعث به وجود آمدن منابع پايدار در 
حوزه تحقيقات شوند.حاتمي در ادامه با حضور در آزمايشگاه هاي 
تحقيقاتي وابسته به وزارت دفاع، با اشاره به نقش حساس و خطير 
آزمايشگاه هاي تحقيقاتي در حفظ و ارتقاي قدرت بازدارندگي، تصريح 
کرد: آزمايشگاه هاي تحقيقاتي بايد با درک درست و صحيح از اتفاقات 

و تحوات عرصه علم و فناوري در دنيا بتوانند نيازهاي ۳۰ ساله آينده 
بخش دفاعي را پيش بيني و در آن مسير گام بردارند.وزير دفاع با اشاره 
به تحوات پرسرعت در عرصه علم و فناوري، تأکيد کرد: بازدارندگي 
بايد لحظه به لحظه به روز و رصد شود و آزمايشگاه هاي تحقيقاتي نيز 
بايد فناوري هاي مورد نياز آينده را پيش بيني و در آن مسير حرکت 
کنند.وي با بيان اينکه نقش آزمايشگاه هاي تحقيقاتي در سراسر 
دنيا يک نقش تعيين کننده در پيشبرد سياست ها و راهبردهاست، 
افزود: سياست امروز ايران اسامي سياست بازدارندگي است و اين 
جزء ارزش هاي اعتقادي و ملي ما محسوب مي شود.وزير دفاع اضافه 
کرد: اگر دشمنان لحظه اي احساس کنند ما در موضع ضعف قرار 
گرفته ايم توطئه شوم خود را همچون دوران دفاع مقدس در قالب 
حمله نظامي بر ما تحميل خواهند کرد و امروز بحمداه به برکت 
خون شهدا و پيشرفت هاي صورت گرفته در عرصه علمي و دفاعي و 
ارتقاء قدرت بازدارندگي دشمنان نظام اسامي در موضع ضعف قرار 
گرفته اند.وي با بيان اينکه رابطه مجموعه دفاعي با بخش دانشگاهي 
و تحقيقاتي يک رابطه از نوع نسل جديد است اظهار کرد: امروز نيمي 
از کارکنان شرکت صنايع الکترونيک ايران )صاايران( وزارت دفاع را 
محققان تشکيل مي دهند و ما همواره به عنوان يک وزارتخانه پيشگام 

در عرصه پژوهش از اين مراکز حمايت خواهيم کرد.

نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران گفت: پيوند امت با وايت موجب عبور انقاب از فتنه هاي 
سخت شد.به گزارش حوزه دفاعي امنيتي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، حجت ااسام 
عبداه حاجي صادقي در مراسم معارفه مسئول نمايندگي ولي فقيه در سپاه بيت المقدس استان 
کردستان اظهار داشت: ماندگاري و زنده بودن انقاب يک معجزه الهي و وايت فقيه يکي از 
بزرگ ترين نعمت ها و هديه خداوند براي مردم است.وي با اشاره به تاش هاي استکبار جهاني 
براي براندازي نظام گفت: دشمنان با درست کردن جبهه اي عظيم، وسيع، نامتجانس و واحد 
مي خواهند به عظمت و اقتدار انقاب اسامي ضربه وارد کنند، اما سنگرنشينان اين جبهه هرگز 
اجازه دست درازي دشمن به اين مرز و بوم را نخواهند داد.وي با بيان اينکه دشمن با اسام و 
روحيه جهادي و انقابي گري مشکل دارد، افزود: انقاب اسامي مرگ تدريجي استکبار را رقم 
زده و موجوديت و شاخص هاي ابهت دشمنان را با مشکل جدي مواجه کرده است.وي با بيان 

اينکه علي رغم تمام توطئه ها، فتنه ها و تاش هاي جبهه استکبار، اقتدار و عظمت جمهوري 
اسامي روزبه روز قوي تر شده و انقاب اسامي هرگز توقف نداشته است افزود: صف آرايي و 
مقابله دشمنان و جبهه استکبار در مقابل انقاب بيانگر زنده بودن انقاب، پويايي و حرکت رو 
به پيشرفت نظام بوده و همين کينه توزي ها و توطئه هاي روزافزون دشمن ضرورت پاسداري 
از انقاب را بيش از پيش واجب تر کرده است.حاجي صادقي انقاب اسامي را الگوي جهاني 
برشمرد و اظهار کرد: صدور انقاب اسامي عاوه بر الگوپذيري ملت ها، الگوگيري دولت ها 
را نيز به دنبال داشته و اين دليل عمده عصبانيت و تحريم هاي آمريکايي هاست.وي با بيان 
اينکه در آستانه جشن چهل سالگي پيروزي انقاب هستيم، گفت: در اين ۴۰ سال »بصيرت 
و پيوند امت با وايت« انقاب را از گردنه هاي سخت در برابر فتنه هاي سخت و دشمني 

دشمنان عبور داده و پيروي از وايت فقيه دشمنان را عصباني کرده است.

ترقي: نرده هاي نماز جمعه تنها مانع رابطه مردم 
و مسئوان نيست

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه گفت: نرده هاي 
نماز جمعه تنها مانع رابطه مردم و مسئوان نيست.
حميدرضا ترقي در گفت وگو با ايسنا با اشاره به اينکه 
کاهش فاصله مردم و مسئولين در اماکن عمومي 
به ويژه نماز جمعه اقدامي است که از چندي پيش 
توسط امامان جمعه در استان ها انجام شده است، 
اظهار کرد: با اين حال اين اتفاق در تهران به خاطر 
حساسيت هاي موجود و ضريب امنيتي مسئواني که 
در نماز جمعه شرکت مي کنند، به تاخير افتاده بود، 
اما اقدام اخير امام جمعه موقت تهران با استقبال 
مردم و کارگزاران نظام مواجه شد. وضعيت امنيتي 
در حال حاضر براي مسئوان سفيد است و اقدامات 
امنيتي در نماز جمعه موجب افزايش ضريب امنيتي 
اين مراسم شده است؛ بنابراين ايجاد موانع بين 
مردم ومسئوان ديگر ضرورتي ندارد.وي با بيان 
اينکه » از بين رفتن فاصله مردم و مسئولين در 
نماز جمعه موجب افزايش  پاسخگويي مسئوان 
به مطالبات مردم مي شود«، تصريح کرد: از سويي 

مردم هم احساس مي کنند مسئوان با آن ها همراه 
هستند در نتيجه صميميت و رابطه دوستانه مردم 
از  در گذشته پس  مي يابد.  افزايش  مسئوان  و 
اتمام نماز جمعه، مسئوان بافاصله محل نماز 
جمعه را ترک مي کردند، اما اکنون مردم مي توانند 
بعد از نماز جمعه مطالبات خود را با آن ها در ميان 
نماز  نرده هاي  به طور قطع  افزود:  بگذارند.ترقي 
جمعه تنها مانع رابطه مردم و مسئوان نيست 
بلکه سبک زندگي و معاشرت اجتماعي مسئوان 
است که فاصله را ايجاد مي کند. وقتي مسئوان 
در ماشين هاي حفاظتي تردد کرده و به خواسته 
مردم بي توجه باشند،  فاصله بين آن ها و مردم ايجاد 
مي شود، اما اگر مسئوان دنبال کاهش مشکات 
مردم باشند، زندگي آن ها در سطح مردم باشد و از 
روحيه اشراف گري و رياست طلبي به دور باشند، 
اين فاصله کمتر مي شود.وي همچنين بيان کرد: 
مهمترين تاثير حضور حجت ااسام حاج علي اکبري 
در نماز جمعه تهران اين است که زمينه براي حضور 

بيشتر جوانان در نماز جمعه فراهم مي شود. حضور 
امثال حجت ااسام حاج علي اکبري در نماز جمعه 
که با نسل جديد آشنايي دارند، مي تواند گرايش 
نسل جوان را به نماز جمعه افزايش دهد.وي بيان 
کرد: من معتقدم ائمه جمعه در مطالب خود بايد 
نوآوري داشته باشند و از ادبيات روز بهره برده و 

به خواسته مخاطبين خود توجه کنند و در مسائل 
سياسي واجتماعي به روز باشند. اين عوامل در 
نماز جمعه نقش مهمي دارد.   به  جذب جوانان 
مردم انتظار دارند نماز جمعه محلي براي تامين 
نيازهاي عقيدتي آنها و بيان تحليل هاي جامع و 

واقع بينانه اي از شرايط کشور باشند.

خبر
رئيسسازمانبسيجمستضعفين:

 سرمايه هاي مردمي را مي توان
با خدمت حفظ کرد

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: سرمايه هاي مردمي را مي توان با 
خدمت حفظ کرد.به گزارش ايرنا سردار سرتيپ پاسدار غامحسين غيب پرور، 
چهل سالگي انقاب را تعقلي براي عبور از بحران اقتصادي دانست و اظهار 
داشت: بسيج طرح هاي کاما عملياتي دارد.وي به شکل گيري انقاب با 
بهره گيري از سرمايه هاي اجتماعي و بسيج مردمي اشاره کرد و گفت: 
لنگرگاه دين خدا مردم هستند و اصا بدون ملت، انقاب مفهومي ندارد 
و بقاي آن بدون حضور مردم ممکن نيست.وي با بيان اين که با خدمت و 
صداقت مي توان سرمايه مردمي را حفظ کرد، افزود: بايد مردم، مسئولين را 
در کنار خود ببينند؛ يکي از دايل موفقيت ما در هشت سال دفاع مقدس 
اين بود که مردم مسئولين را از خودشان و در کنار خود مي ديدند.وي 
تصريح کرد: بايد تجربه همراهي با مردم را در دوران دفاع مقدس حفظ 

کنيم و ادامه دهيم.

ذوالنوري:
 ارتباط بيشتر طالبان  و دولت افغانستان 

به نفع ايران خواهد بود
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: ارتباط بيشتر 
بين طالبان و دولت افغانستان به نفع ايران خواهد بود. حجت ااسام 
مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با ايسنا با اشاره به مذاکرات ايران با طالبان، 
اظهار کرد: در وهله اول مهم آن است که به اين نکته توجه کنيم که دولت 
افغانستان طالبان را به عنوان يک واقعيت پذيرفته است و آن را به عنوان 
بخشي از خاک افغانستان مي داند.وي افزود: از طرف ديگر آمريکايي ها 
و عربستان از طالبان عبور کردند. با وجود اين که آنها طالبان را درست 
کرده بودند، اما به نوع پيشرفته آن يعني "داعش" و "تکفيري ها" رسيده 
و از طالبان فاصله گرفتند. بر اين اساس براي ايجاد آرامش در افغانستان 
بايد ارتباطي بين دولت افغانستان و طالبان وجود داشته باشد تا بتوان 
ما  نفع  به  نهايت  در  که  کرد  تنگ  افغانستان  در  را  تکفيري ها  جاي 
خواهد بود.وي توضيح داد: آمريکايي ها تمامي توان را براي حاکم کردن 
تکفيري ها در افغانستان گذاشته اند تاکنون 6 هزار نفر را به افغانستان 
 منتقل کرده و مي خواهند شبيه موج مهاجرت يهودي هاي دنيا به سمت 
فلسطين اشغالي آن را درباره تکفيري ها و استقرار در افغانستان پياده 
کنند.عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جمع بندي، 
گفت: بر اين اساس هر چه بين دولت افغانستان و طالبان تفاهم ايجاد 
شده و با يکديگر کار کنند جا براي تکفيري ها تنگ تر شده و به دنبال 
اين  لذا  به عمل مي آيد.  اوضاع جلوگيري  امکان وخيم تر شدن  از  آن 
از  و حداقل جلوگيري  منطقه  در  آرامش  ايجاد  در  مذاکرات مي تواند 

وخامت بيشتر آن موثر باشد.

يوسفنژاد:
 استيضاحي در دستور کار
نمايندگان مجلس نيست

عضو هيئت رئيسه مجلس از خارج شدن همه استيضاح ها از دستور کار 
نمايندگان خبر داد.به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري 
آنا، علي اصغر يوسف نژاد در حاشيه جلسه علني روز يکشنبه مجلس با حضور 
در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت استيضاح ها گفت: استيضاحي در 
دستور کار مجلس نيست و همه طرح هاي استيضاح از دستور کار خارج شده 
است.وي با بيان اينکه طراحان استيضاح ها امضاهاي خود را پس گرفته اند، 
تصريح کرد: حدود ۲۰ امضا براي استيضاح عبدالرضا رحماني فضلي وزير 

کشور جمع شده بود که همه اين امضاها پس گرفته شد.

خبر
جالي:

 روند فعلي بودجه ريزي در کشور 
اشتباه است

رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس گفت: روند فعلي بودجه ريزي در کشور اشتباه 
است.به گزارش گروه پارلماني خبرگزاري تسنيم، کاظم جالي در نشست بررسي 
ايحه بودجه سال 1۳98 کل کشور با اشاره به روند بودجه  نويسي در کشور اين 
امر را ناصواب دانست و گفت:  بارها و از تريبون هاي مختلف اعام کرده ايم که روند 
فعلي بودجه ريزي در کشور اشتباه است و بايد مورد آسيب شناسي، رفع نواقص و 
تصحيح روند کار قرار گيرد.وي تأکيد کرد: بودجه ريزي بر مبناي عملکرد مي تواند 
بخش عمده اي از مشکات بودجه اي کشور را مرتفع کند.رئيس مرکز پژوهش هاي 
مجلس با اشاره به تحريم هاي آمريکا عليه جمهوري اسامي ايران، تصريح کرد: 
 اقتصاد مقاومتي و حمايت از کااي ايراني که بارها از سوي رهبر معظم انقاب 
اسامي مورد تأکيد قرار گرفته  است، راهکار اصلي مقابله با تحريم هاست که بايد 
در بودجه ريزي نيز مورد توجه قرار گيرد.وي ادامه داد: کاهش وابستگي بودجه به 
درآمدهاي نفتي طي هر سال بودجه اي، اقدامي در جهت تحقق بودجه اي مقاوم در 
برابر تحريم ها و تهديدهاست.رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس هزينه هاي جاري و 
دستمزدها را بيشترين سهم از بودجه 98 به مانند سال هاي قبل دانست و خاطرنشان 
کرد: چابک سازي دستگاه ها و سازمان ها يکي از اقداماتي است که باعث خواهد شد 

تا بودجه بيشتري براي بخش هاي عمراني اختصاص پيدا کند.

دريادارخانزادي:
خزر،  جاي نيروي فرامنطقه اي نيست

فرمانده نيروي دريايي ارتش گفت: خزر جاي نيروي فرامنطقه اي نيست.امير 
دريادار حسين خانزادي در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره گسترش روابط نيروي 
دريايي ارتش با نيروي دريايي روسيه گفت: همکاري بين دو نيروي دريايي ايران 
و روسيه و همچنين نيروهاي دريايي منطقه خزر طي سال هاي اخير به شدت 
تعميق يافته است.وي افزود: در خزر روابط پايدار بسيار خوب و منظمي داريم 
که امروزه مي توان گفت يک شکل سنتي به خودش گرفته است و کشورهاي اين 
منطقه به خوبي همديگر را در اين فضا درک مي کنند. خزر يک درياچه بسته 
است و امنيت آن را کشورهاي منطقه برقرار کردند.فرمانده نيروي دريايي ارتش با 
بيان اينکه در خزر اجازه حضور هيچ نيروي فرامنطقه اي را نمي دهيم و قطعا با اين 
موضوع برخورد مي کنيم گفت: خزر درياي صلح و دوستي است و همه کشورهاي 
پيراموني آن همين رويکرد را دنبال مي کنند.خانزادي برگزاري رزمايش مشترک 
 دريايي ايران و روسيه در آينده را يکي ديگر از زمينه هاي گسترش همکاري هاي 
دو جانبه دانست و اظهار کرد: رزمايش هاي مشترک ميان ايران و روسيه، قطعا 
ما را به يک سطح بااتري از همکاري در دريا در سطوح راهبردي، تاکتيکي و 
عملياتي خواهد رساند. قطعا رزمايش هاي امداد و نجات، تاکتيکي و مقابله با 
دزدي دريايي ميان نيروهاي دريايي ايران و روسيه برنامه ريزي و در آينده اي 

نزديک اجرا خواهد شد.

 آگهي مناقصه عمومي )به صورت دومرحله اي( 
 نوبت دوم
)97/23(

شركتآبوفاضابروستايياستانتهران)شركتدولتي(درنظرداردنسبتبهخريد
3000دستگاهكيتانشعابكاملوكنتورآبآشاميدني1/2اينچبهصورتطرحتامين
برونسپاريدرسطحروستاهاياستانتهرانازطريقمناقصهعموميوبهصورتدومرحلهاي
طبقمشخصاتفنيارائهشدهدراسنادمناقصهازطريقسامانهتداركاتالكترونيكيدولت

)ستاد(بهنشانيwww.setadiran.irاقدامنمايد.
هزينهدرجآگهيروزنامهدردونوبتچاپبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.

شركتبهپيشنهاداتمشروط،مبهموياغيرقابلقبولازلحاظفنيوهمچنينپيشنهاداتي
كهشرايطمناقصهدرآنهارعايتنشدهباشدترتيباثرندادهومردودخواهدبود.

ازمبهذكراينكهبهعلتدومرحلهايبودنمناقصه،ارسالمداركفنيوبازرگانيدرون
پاكتببهصورتالكترونيكيجهتارزيابيكميتهفنيوبازرگانيالزاميميباشد.

فروشندگانواجدشرايطتاساعت9صبحروزدوشنبهمورخ1397/10/24جهتدريافت
الكترونيكياسنادمناقصهبهآدرس:www.setadiran.irمراجعهنمايند.

مهلتبررسيوارائهقيمتپيشنهاديتاساعت9صبحروزشنبهمورخ1397/11/06به
صورتالكترونيكيميباشد.

اصلضمانتنامهيافيشبانكيسپردهشركتدرمناقصهبهصورتفيزيكي)دستي(حداكثر
تاساعت14بعدازظهرروزدوشنبهمورخ1397/11/08بهآدرس:تهران-ميدانوليعصر-
بلواركشاورز-خيابانشهيدبرادرانعبداهزاده-مابينكوچهزيباوسرآبادانيپاك31

كميسيونمعاماتتاساعت14ميباشد.
زمانبازگشاييپاكتهايمالي)ج(تاييدشدگانتوسطكميتهفنيوبازرگانيساعت9صبح

روزدوشنبهمورخ1397/11/15وبهصورتالكترونيكيميباشد.
سپردهشركتدرمناقصهمبلغ996/608/850ريالبهصورتضمانتنامهيافيشبانكي
ميباشد.درصورتواريزنقديبهحسابجاري4001102206375854سيبابانكمليبه

نامشركتآبوفاضابروستايياستانتهرانانجامگيرد.
تاريخانتشارنوبتاول:97/10/15
تاريخانتشارنوبتدوم:97/10/17

خش:97/10/15

كميسيون معامات شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

 توضيح اينكه نوبت اول اين آگهي 
که در روز 97/10/15 صفحه سوم روزنامه رسالت 

درج گرديده شماره مناقصه )97/23( صحيح مي باشد

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
اداره کل نوسازي مدارس استان همدان در نظر دارد پروژه هاي ذيل را طبق فهارس بهاء تاسيسات مکانيکي, ابنيه و تاسيسات برقي سال 1397 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت )SETADIRAN.IR ( به 

مناقصه عمومي بگذارد, که شرکت کنندگان ازم است داراي گواهينامه صاحيت پيمانکاري در رشته ابنيه باشند.

1- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه , مطابق مبلغ ذکر شده فوق بصورت ضمانتنامه بانکي )که بايستي ضمانتنامه ارائه شده و پيشنهاد قيمت حداقل  3 ماه از تاريخ ارائه, اعتبار داشته باشد .( و يا واريز وجه 
نقد بشماره حساب 2173065607005 نزد بانك ملي شعبه مهديه مي باشد. 

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ 97/10/22 از ساعت 08:00 لغايت 97/10/26 تا ساعت 14:00خواهد بود .
3- مهلت ارائه )بارگذاري( پاکت ها : از تاريخ  97/10/27 از ساعت 08:00 لغايت 97/11/06 تا ساعت 14:00 خواهد بود .

4- محل تسليم پاکت "الف" )صرفا پاکت الف حاوي اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه يا فيش واريزي( : دبيرخانه اداره کل نوسازي مدارس استان همدان
5- تاريخ بازگشايي پاکت ها : روز يکشنبه مورخ 07/ 97/11 13, راس ساعت 8:30  صبح در محل دفتر مديرکل خواهد بود. 

6- نشاني دستگاه مناقصه گزار : همدان – سي متري شکريه – 18 متري توحيد – کوچه دوم – واحد امور قراردادها .
خ ش: 97/10/17 تاريخ انتشار: 97/10/17 

آگهي مناقصه عمومي )فراخوان ارزيابي کيفي(
به صورت دومرحله اي

 )97/26(
شركتآبوفاضابروستايياستانتهران)شركتدولتي(درنظرداردنسبتبهانجاممناقصهاحداثمخزنبتنيزميني500
مترمكعبي،تهيهونصبشيرآات،احداثحوضچههايمخزنوكنتورحجميدرروستايعليآبادقاجارازتوابعشهرستان
اسامشهرازمحلاعتباراتصندوقتوسعهمليواسنادخزانهاساميازطريقسامانهتداركاتالكترونيكيدولت)ستاد(باتوجه

بهشرايطمندرجدراسنادارزيابيكيفياقدامنمايد.
حداقلپايهموردنياز:5رشتهآبميباشدودارابودنگواهينامهتاييدصاحيتايمني)HSE(ازسويوزارتتعاون،كارورفاه

اجتماعيالزاميميباشد.
برآوردپايه:3/885/073/811ريالميباشد.

لذاازواجدينشرايطدعوتبهعملميآيدتاساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ1397/10/26جهتدريافتاسنادازطريق
سامانهتداركاتالكترونيكيدولتبهآدرس:www.setadiran.irاقدامنمايند.

مهلتبررسي،تكميلوارائهمداركارزيابيكيفيتاساعت9صبحروزچهارشنبهمورخ1397/11/10براساسشرايطمندرجدر
اسناد،صرفاازطريقسامانهتداركاتالكترونيكيدولتميباشد.

درصورتكسبامتيازارزيابيكيفي)حداقلامتياز60(توسطكميتهفنيبازرگانيازتاييدشدگانجهتارزيابيفنيومالي
توسطسامانهدعوتبهعملميآيد.

ضمناهزينهدرجآگهيدردونوبتچاپبهعهدهبرندهمناقصهميباشد.
تاريخانتشارنوبتاول:97/10/17
تاريخانتشارنوبتدوم:97/10/19

خت:97/10/17

نوبتاول

 كميسيون معامات 
شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران

مدت قرارداد اعتبار تضمين )ريال( برآورد )ريال( عنوان پروژه رديف
18 ماه مترمربعي بنياد برکت 1,690,000,000 33,741,104,894 احداث مدرسه 12 کاسه بهشت تويسرکان)200970275000023( 1

18 ماه مترمربعي ملي اوراق سررسيد 
98/03/27 و 99/07/21 1,450,000,000 28,964,003,721 احداث مدرسه 12 کاسه حيات طيبه شهرک مدني همدان )200970275000025( 2

18 ماه مترمربعي ملي اوراق سررسيد 
98/03/27 و 99/07/21 1,450,000,000 28,951,613,437 احداث مدرسه 12 کاسه حيات طيبه ميرسيد علي همداني )200970275000026( 3

18 ماه مترمربعي ملي اوراق سررسيد 
98/03/27 و 99/07/21 1,120,000,000 22,394,433,352 احداث مدرسه 12 کاسه حيات طيبه ابن سينا همدان )200970275000027( 4

12 ماه مترمربعي ملي اوراق سررسيد 
98/03/27 و 99/07/21 1,110,000,000 21,712,093,162 تکميل مجتمع آموزشي ابن سينا همدان)200970275000028( 5

12 ماه مترمربعي بنياد برکت 981,000,000 19,619,196,339 احداث مدرسه 7 کاسه روستاي سوان همدان)200970275000029( 6

18 ماه مترمربعي ملي اوراق سررسيد 
99/07/21 920,000,000 18,385,182,836 احداث مدرسه 9 کاسه سنايي نهاوند)200970275000030( 7

16 ماه مترمربعي بنياد برکت 776,000,000 15,503,883,602 احداث مدرسه 10 کاسه شهرک وليعصر )عج(- ديزج همدان)200970275000031( 8

14 ماه مترمربعي ملي اوراق سررسيد 
99/07/21 642,000,000 12,835,732,168 احداث مدرسه 9 کاسه آقا محمدي صالح آباد بهار)200970275000032( 9

12 ماه مترمربعي بنياد برکت 436,000,000 8,711,584,142 احداث مدرسه 7 کاسه روستاي امزاجرد همدان)200970275000033( 10

12 ماه مترمربعي استاني اوراق سررسيد 
98/06/28 357,000,000 7,126,301,872 احداث مدرسه7 کاسه روستاي کوزره قهاوند)200970275000034( 11

6 ماه فهرست بهايي ملي اوراق سررسيد 
99/07/21 210,000,000 4,026,498,750 مقاوم سازي به روش شاتکريت پيراموني مدرسه گل زرد نهاوند

)200970275000035( 12

 روابط عمومي
 اداره كل نوسازي مدارس استان همدان
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رئيس کل بانک مرکزي:
 ايحه حذف چهارصفر
 پول،تقديم دولت شد
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رئيس کل بانک مرکزي از تقديم ايحه حذف چهارصفر پول به دولت خبر داد و گفت: بانک 
مرکزي بر بازار ارز مسلط است.به گزارش تسنيم،عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي 
در نشستي که به دعوت فراکسيون وايي مجلس شوراي اسامي برگزار شد، سياست هاي 
پولي و ارزي دولت را تشريح کرد.رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به مجموعه اقدامات اين 
بانک در چند ماه اخير گفت: در حوزه ريالي و ارز، بانک مرکزي بر بازار ارز مسلط است 
و اين نهاد روند تعادلي نرخ ارز را با تدبير و رعايت عوامل دخيل در بازار پيش مي برد و 
همانطور که قبا نيز گفته ام اين روند تعادلي بازار ارز نبايستي براساس هيجانات کوتاه 
مدت پيش برده شود. همچنين در ادامه همتي باتوجه به مجموعه اقدامات در حال انجام 
پيش بيني کرد که عرضه ارز توسط صادرکنندگان غيرنفتي شتاب بيشتري بگيرد.بنا به 
اظهارات رئيس شوراي پول واعتبار، مهم ترين اقدام پيش روي بانک مرکزي اصاح نظام 

بانکي و سامان دادن به اين مهم است؛ به گفته همتي اين موضوع نيز از حساسيت و اهميت 
بسياري برخوردار است و نبايد شتابزده عمل شود.رئيس کل بانک مرکزي صيانت از سپرده 
هاي مردم و ثبات بازار پول را مهم ترين دغدغه بانک مرکزي خواند و تأکيد کرد که اين 
امر ، اصل مهم بانک مرکزي در پيشبرد طرح اصاح نظام بانکي است. يادآور مي شود که 
دراين جلسه همتي اعام کرد که ايحه حذف چهار صفر از پول ملي روز گذشته از سوي 
بانک مرکزي تقديم دولت شده است و اميدوارم هر چه سريع تر اين مهم به نتيجه برسد.
عالي ترين مقام بانک مرکزي با اشاره به منفي شدن شاخص بهاي توليدکننده در آذر ماه 
که نسبت به آبان ماه 4/5 واحد درصد کاهش داشته است و نيز کاهش رشد بهاي کااها 
و خدمات مصرفي در ماه هاي آبان و آذر ابراز اميدواري کرد با ثبات ايجاد شده در بازار و 

روند نرخ ارز شاهد کنترل بيشتر تورم باشيم.

خبر
 آل اسحاق:

 چرا ارز حاصل از صادرات 
به کشور باز نمي گردد؟

 عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه يک سري مشکات بوروکراسي، 
اداري و سياست گذاري وجود دارد که مانع بازگشت ارز مي شود، گفت: 
روابط حاکم بر نقل و انتقال مالي بايد منطقي تر شود.يحيي آل اسحاق 
در گفت وگو با  ميزان درباره علل بازنگشتن مبلغ قابل توجهي از ارز 
حاصل از صادرات اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات امري است 
که بايد صورت بگيرد به دليل اينکه هم بايد نياز هاي کشور را تامين کند 
و هم به وسيله آن مواد اوليه توليد صادرکنندگان از طريق آن فراهم 
شود مگر اينکه نيت صادرکنندگان خارج کردن ارز از کشور باشد که اين 
موضوع بسيار بعيد به نظر مي رسد.عضو اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه 
موضوع اصلي بر سر برگشت ارز، قيمت آن است، افزود: صادرکنندگان 
به دنبال بازگشت ارز به قيمت آزاد هستند و بانک مرکزي به دنبال 
التفاوت  با قيمت نيمايي است که اختاف بر سر اين مابه  بازگشت 
ارز  با  مي کنند، صادرات  بيان  برخي  گفت:  دارد.وي  وجود  که  است 
نيمايي صرف نمي کند و دليل آن اين است که قيمت تمام شده کااي 
صادراتي با ارز نيمايي نيست و بااتر از آن است بنابراين ازم است ارز 
حاصل از صادرات تبديل به ارز آزاد  شود.آل اسحاق با بيان اينکه البته 
اينگونه صحبت کردن بي انصافي است، ادامه داد: آيا قيمت تمام شده 
همه کاا هاي صادراتي کشور با ارز آزاد است، قطعا اينگونه نيست اما، 
اينکه هزينه هاي متعددي دارند درست است.عضو اتاق بازرگاني ايران 
خاطرنشان کرد: جدا از استفاده و سوء استفاده اي که برخي مي خواهند 
انجام دهند اما، يک سري مشکات بوروکراسي، اداري و سياست گذاري 

وجود دارد که مانع بازگشت ارز مي شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
دولت براي اداره بهتر کشور از 

ظرفيت بورس کاا بيشتر استفاده کند
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: تصور مي کنم دولت 
براي اداره بهتر کشور بايد به بورس کاا بهاي بيشتري دهد چراکه بورس کاا 
با توجه به سازو کارهايي که دارد مي تواند در تنظيم بازار براساس عرضه 
 و تقاضا کمک کند و از همه مهمتر شفافيت حاکم بر معامات بورس، از 
هر گونه دخالت و سوء استفاده از سوي برخي افراد در بازار و ايجاد بي ثباتي 
جلوگيري مي کند. علي قرباني در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران درباره 
تنظيم بازار کااهاي اساسي گفت: در حال حاضر مردم از بابت افزايش قيمت 
کااهاي اساسي گايه جدي دارند و عاوه بر اقشار ضعيف جامعه، تامين 
معيشت خانوارها با درآمد متوسط نيز با مشکل روبه رو شده است.نماينده 
مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس به تذکراتي که در 
صحن علني مجلس به متوليان تنظيم بازار داده است اشاره کرد و افزود: 
در صحن علني مجلس به متوليان اصلي تنظيم بازار که وزراي  صمت و 
جهاد کشاورزي هستند از سوي بنده ارائه شد مبني براينکه آنچه مشهود 
است برخاف پايين آمدن قيمت ارز در کشور قيمت کااها نيز به تبع آن 
ارزان نشده است و با توجه به اينکه ۱4 ميليارد دار با ارز 4۲۰۰ توماني 
به کااهاي ضروري اختصاص يافته، ولي کااها با قيمت بااتري به دست 
مردم مي رسد.وي ادامه داد: بايد توجه داشت اگر قيمت کااهاي اساسي در 
بازار در آينده تعديل نشود و گراني ها پايدار بماند بايد برنامه ريزي ديگري 
براي تقويت معيشت شود.عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
با بيان اينکه بورس کاا نقش بسزايي در شفافيت اقتصادي و تنظيم بازار 
کااهاي اساسي دارد، گفت: بورس کاا در ابعاد مختلف کمک شاياني را 
به اقتصاد کشور مي کند، زماني که عرضه کنندگان و متقاضيان در مکاني 
مشخص مانند بورس کاا از شرايط يکساني برخوردار باشند اين امر باعث 
حاکميت شفافيت در معامات و در عين حال کمک به کشف قيمت و 

رقابتي شدن بازار خواهد شد. 

وحيد بالي
ادامه از صفحه اول

فعاان اين صنف مشکات متعددي را در عدم 
توسعه شايسته استارت آپ ها بيان مي کنند، از 
سرعت پايين اينترنت در ايران گرفته تا اعطاي 
 مجوز فعاليت و همراهي نکردن دولت و اتحاديه ها 

براي توسعه اين صنعت.
فعاان  ترين  از قديمي  با يکي  بهانه  به همين 
و گويي داشته  ايران گفت  استارت آپي  صنعت 
ايم، عادل طالبي کارشناس ارشد کسب و کارهاي 
از  استارت آپ است.  الکترونيک و صاحب چند 
سال ۱37۲ با فضاي ديجيتال آشنا و از همان 

ابتدا، شيفته اين دنياي جديد شد. 
 در سال هاي 75 تا 79 در زمينه توليد نرم افزار هاي 
مالي، اداري و اتوماسيون فعاليت کرده و از سال 
۱379 طراحي سايت را آغاز کرد. از سال ۱38۲ 
به صورت حرفه اي در زمينه توليد نرم افزار هاي 
سنجش و آزمون فعاليت داشته و از سال ۱385 
بازاريابي ديجيتال را آغاز کرد. وي عاوه بر فعاليت 
حرفه اي مدرس دوره هاي آموزش استارت آپ 
است، لحني صريح و دوستانه داشته و با دقت 

به تمام نکات پاسخ مي گويد.
ما  براي  سوال  اولين  براي  طالبي،  آقاي 
توضيح دهيد استارت آپ ها چقدراشتغالزا 

هستند؟
ايران فضاي بسيار خوبي براي توسعه استارت آپ ها 
نسبت به منطقه چه از نظر ميزان جمعيت که 
بسيار  جمعيت  ما  منطقه  در  ديگر  کشورهاي 
کمتري نسبت به ايران دارند و چه از نظر کيفيت 
و  متخصص  و  جوان  نيروي  نظر  )از  جمعيت 
...( است و توسعه استارآپ ها مي تواند منجر به 
اشتغال بسياري شود. ما نمونه موفق در تاريخ 
معاصر در حوزه فناوري داريم. مثًا دردهه هشتاد 
موفقيت هاي بسياري در صادرات نرم افزار به وجود 
ازجمله  مختلف  دايل  به  بنا  امروزه  اما  آمد، 
اين  توسعه  براي  کار  ناجوانمردانه،  تحريم هاي 

فضا واقعا سخت شده است.
 استارت آپ هاي ايراني در شرايط تحريم کنوني 
واقعاً نمي توانند وارد بازار جهاني شوند، نمي توانند 
از خدمات و سرويس هاي ازم بهره مند شده و تمام 
 اين محدوديت ها کار را براي توسعه استارت آپ هاي 

ايراني مشکل کرده است.
اگر درشرايط عادي و غير تحريم بوديم به راحتي 
مي توانستيم صنعت استارت آپ را توسعه داده و 
به نظر من اشتغال حتي يک ميليون نفر هم در 
اين حوزه دور از دسترس نبود. اما در اين شرايط 
هم  نفر  هزار  عدد ۱۰۰  به  مي دانم حتي  بعيد 
برسيم. در شرايط عادي و غير تحريمي با توجه 
به توانمندي هاي جوانان کشور اين ظرفيت حتي 
 مي تواند به 5 ميليون نفر شاغل در حوزه هاي

خدماتي در فضاي IT برسد.
که  هستند  توانمند  اندازه اي  به  ايران   جوانان 
مي توانند خدمات استارت آپي کل منطقه را به 
عهده بگيرند، نگاه که مي کنيد، جايگاه ايران در اين 
شرايط تحريمي از نظر کيفي حتي از کشورهاي 
پرادعايي مثل امارات بااتر است. جايگاه ايران 
از کشورهايي نظير ترکيه و عربستان نيز از نظر 

نيروي متخصص و کيفيت کار، بسيار بااتر است. 
زيرا ايران سرمايه هاي انساني و نخبگاني دارد که 
هر کدام از آن ها ميلياردها ارزش دارند. شايد بد 
نباشد به عنوان نمونه به هند نگاه کنيم و اينکه 
 IT چگونه با تکيه بر منابع انساني خود در حوزه
و در جاهايي مثل خدمات CRM بخش قابل 
توجهي از نياز جامعه جهاني را پاسخ مي دهد و 
کسب درآمد مي کند و به اشتغال بسيار باايي در 
اين صنعت رسيده است. ايران نيز ظرفيت بسياري 
براي توسعه استارت آپ ها و خدمات فناورانه دارد 
ولي متاسفانه از يک سو تحريم ها و از سوي ديگر 
مشکات داخلي در حوزه بوروکراسي و قوانين، 

دست  جوانان ما را بسته است.
درباره موانع پيشرفت اين کسب و کار نو براي 
 ما بيشتر توضيح دهيد و اينکه استارت آپ هاي 
موفق ايراني چه آيتم هايي براي موفقيت 

داشتند؟ 
من درباره عدم موفقيت استارت آپ ها زياد بررسي 
کرده ام؛ علت اصلي عدم موفقيت استارت آپ ها 
در ايران در بررسي هاي بنده، ابتدا عدم وجود 
با  آشنا  گذاران  سرمايه  يا   Smart Money

يا جسورانه  پذير  مباحث سرمايه گذاري خطر 
است. VC هاي ايراني و صندوق هاي سرمايه 
گذاري داراي بلوغ ازم متناسب با اکوسيستم 
 استارت آپي نيستند. سرمايه مناسب براي راه اندازي 
و استمرار يک استارت آپ الزامي بوده اما متاسفانه 
سرمايه گذاري هوشمند و خطرپذير مناسب در 

کشور نداريم. 
دومين نکته بحث بازاريابي و مشکل هاي متعدد در 
اين حوزه است. بخش قابل توجهي از استارت آپ هاي 
ما حتي با مباني مباحث حوزه بازاريابي آشنايي 

نداشته که معضل بسيار مهمي است.
سومين مشکل عمده، قوانين موجود است. اين 
قوانين به شدت دست وپا گير بوده و به مراجع و 
مراکز مختلفي ارتباط دارد. اتحاديه هاي موازي از 
يک سو، تناقض در اظهارات دولت درباره حمايت 
از استارت آپ ها و عملکرد آنها از سوي ديگر يک 

مشکل جدي است.

 شايد بسياري فکر کنند قوه قضائيه مانع اصلي 
است  آنها  کردن  فيلتر  با  ها  استارت آپ  رشد 
اغلب  اشتباه است. در  به نظر من  اين فکر  اما 
موارد، مانع اصلي، دولت و سازمان هاي دولتي 
فيلتر شدن  تقاضاي  قضائيه  قوه  از  هستند که 
کسب و کارهاي نوپا را مي کنند. کسب و کارهاي 
زيرمجموعه  و  ها  سازمان  و  دولت  را  اينترنتي 
ها  وزارتخانه  برخي  کنند،  مي  فيلتر  آن   هاي 
و سازمان ها به سرعت به مخالفت با اين کسب 
و کارها پرداخته و سايت ها را فيلتر مي کنند. 
همين چند روز اخير نامه اي منتشر شده که بر 
اساس آن در حوزه گردشگري زير مجموعه دولت 

نام 7۰ سايت را براي فيلتر شدن داده اند. 
 مشکل جدي بعدي هم، تعدد مجوز براي استارت آپ ها 
است. هر نهادي ادعاي صدور مجوز دارد و تعداد 
هر  براي  و  است  زياد  شدت  به  ها  مجوز  اين 
کسب و کاري گاهي مجبور مي شويد از چندين 
نهاد دولتي و چندين اتحاديه مجوز بگيريد. من 
براي ايجاد يک کسب و کار مجموعا يک سال 
در مراحل مختلف اداري درگير بودم و اعطاي 
مجوز هر نهاد و سازمان و مرجع، گاهي دو تا 

چهار ماه زمان برد.
در اين شرايط سخت و در اين بازار رقابتي 

چه کساني مي توانند موفق شوند؟ 
در اين بازار کساني موفق شدند که با ارتباطات 
خاص مجوزهايي را گرفته و به مشکل نخورده 
را  موفقيت  عوامل  مي توان  جمله  يک  در  اند، 
افراد  با  ارتباطات ازم  سرمايه گذاري مناسب، 
البته  و  و کافي  نهادهاي ازم  يا  ها  يا دستگاه 
بازاريابي  و  بازار  از  درست  فهم  بعد  مرحله  در 

صحيح دانست.
آيا اتحاديه کسب و کارهاي فضاي مجازي 

نتوانسته اعطاي مجوز را تسهيل کند؟
اتحاديه کسب و کارهاي نو تاش خود را انجام داده 
ولي تعدد مجوزهاي موازي کار را بسيار سخت کرده 
است، به عنوان نمونه براي فروش اينترنتي گاهي 
بايد از هفت اتحاديه مختلف مجوز گرفت. حاا که 
يک اتحاديه به اسم اتحاديه کسب و کارهاي فضاي 

مجازي آمده و تاش مي شود با يک مجوز مشکل 
را کاهش دهد، اتحاديه هاي سنتي مانع تراشي 
مي کنند. عاوه بر اتحاديه ها نظام صنفي، معاونت 
علمي، وزارت ارتباطات، سازمان گردشگري، وزارت 
بهداشت، بانک مرکزي، وزارت راه، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامي و ... هم هر کدام در حوزه هايي 
 ادعاي تصدي گري دارند و در اين ميان مدعي 
به  )يا  استارت آپ کشور  متولي  را  و خود  بوده 
هاي  حوزه  در  به صورت خاص  يا  عام   صورت 
مشخص( مي دانند و عمًا استارت آپ ها قرباني 

دعواي صنفي و دولتي شده اند.
به  راغب  گذاران  سرمايه  از  برخي   چرا 

سرمايه گذاري دراين حوزه نيستند؟
برخي  متاسفانه  است،  ساختاري  مشکل  اين 
پول  اند  کرده  عادت  ايراني  گذاران  سرمايه  از 
به  دربياورند،  فروان  و  ريسک  بدون  و  راحت 
عنوان نمونه دار را خريده و سه برابر شود، و 
يا در سرمايه گذاري در مسکن سرمايه دو برابر 
براي  شود. در حوزه استارت آپي، حداقل زمان 
باا است.  به  استارت آپ سه سال  بازدهي يک 
معمواً زمان انتظار براي رسيدن به سود اوليه، 
بيش از پنج سال است. سرمايه گذار ايراني هم 
تحمل و صبر سه تا پنج سال و بيشتر را ندارد. 
البته مشکل را نبايد تنها سرمايه گذار دانست، 
شايد مشکل اصلي را بتوان تورم باا در اقتصاد 
در  سرمايه  نمي دهد  اجازه  تورم  دانست.  ايران 
بخش هاي مولد اقتصادي وارد شده و سرمايه 
دار از ترس از دست دادن سرمايه مجبور است 

به فضاي توليد وارد نشود.
که  کرد  يادآوري  هم  را  نکته  اين  بايد  ضمناً 
استارت آپ ها در ايران حدوداً از سال 9۲ شکل 
گرفته اند و هنوز اکوسيستم استارت آپي ايران 
بسيار نوپا بوده و به بلوغ نرسيده و بهره برداري 

از اين صنعت نيازمند زمان بيشتري است.
استارت آپي  اکوسيستم  در  کنيد،  نگاه  شما   
آمريکا، آمازون و بسياري از شرکت هاي معروفي 
سودآوري  به  سال   ۱۰ از  بعد  مي شناسيم  که 
قبضه  را  دنيا  بازار  تمام  امروزه  و  اند  رسيده 

از يک  نظر من بي جا است که  به  کرده است. 
 اکوسيستم نابالغ آن هم در شرايط تحريم هاي 

سخت توقع بيش از حد داشته باشيم.
ديده  استارت آپ ها  اين  در  خاقيت   چرا 
نمي شود؟ گويي همه استارت آپ ها به دنبال 

تکرار نمونه هاي موفق هستند
است.  اصل  يک  اواً  موفق  هاي  نمونه  تکرار 

 

بومي سازي ايده هاي موفق خارجي يک رويکرد کاما 
قابل دفاع است. البته يک نکته مهم ديگر هم وجود 
 دارد. چرا بايد در کشوري که با هر نوآوري مقابله 
مي شود خاقيت به خرج داد؟ در کشوري که 
به عنوان نمونه استارت آپي که دارو را به منزل 
فيلتر  به سرعت  بهداشت  وزارت  توسط  بياورد 
مي شود، فضا به گونه اي پيش مي رود که افراد 
متوجه مي شوند بهتر است به جاي نوآوري و 
خاقيت، اقدام به تکرار نمونه هاي موفق کنند. 
اين ايراد نيز به نظر من به صورت مشخص به 
دولت و مجموعه هاي دولتي و مجموعه قوانين 
خاق،  هاي  انسان  گردد.  بازمي  مقننه  قوه  و 
ما، »له« مي شوند  اداري کشور  بوروکراسي  در 

وخاقيت از بين مي رود.
چرا برخي از شغل ها به يک باره در ايران 
آن  دارند  افراد سعي  تمام  و  مي شوند  مد 
شغل را براي خود ايجاد کنند، مثا به يک 
و  به سراغ رشته هاي مهندسي  باره همه 
امروزه به رشته هاي پزشکي و فناوري هاي 

استارت آپي هجوم آورده اند؟
 اين موضوع فقط در ايران صدق نمي کند و مربوط 
به تمام دنياست، در اروپا و آمريکا هم به همين 
شکل است، عده اي هم در اين ميان سرمايه خود 
را از دست مي دهند مثًا در ۲۰۰۱ ديديم در 
همين حوزه استارت آپي ماجراي حباب اينترنتي 
و ترکيدن آن را يا عده بسياري در سال ۲۰۰8 
از سرمايه گذاري در مسکن متضرر شدند و موارد 
متعدد ديگر. اصوا در هر جايي از دنيا، وقتي بويي 
از سود به مشام سرمايه داران و حتي افراد عادي 
مي رسد آن شغل به صورت ويژه اي رواج پيدا 
مي کند در اين ميان افراد ناآگاه و غيرحرفه اي 

سرمايه هاشان به شدت از بين مي رود.
فضاي  توسعه  عدم  در  اگر  ديگري  عوامل 

استارت آپ موثر است، نام ببريد.
مهاجرت و فرار مغزها در سال هاي اخير به علت 
شرايط اقتصادي و سياسي کشور و جو نااميدي 
که هر روز تزريق مي شود شدت گرفته و بسياري 
براي  حوزه  اين  خبره هاي  و  نويسان  برنامه  از 
بهره مندي از يک فضاي آرام و امن، مجبور به 
مهاجرت به کشورهاي اروپايي و کانادا هستند. 
با توجه به جميع شرايط از جمله تحريم، فرار 
مغزها، بروکراسي وحشتناک در حوزه هاي مالياتي 
و تامين اجتماعي، مشکات مجوزها، نبود قوانين 
کارآمد، عدم فهم درست از شرايط کسب و کارهاي 
آناين، برداشت هاي غلط از اين حوزه، وجود رانت 
هاي خاص و ... نبايد توقع رشد و جهت بسيار در 
اين صنعت را داشت و بپذيريم با وجود مشکات 
ها  تاش  نتيجه  هم  کم  مقدار  همين   موجود، 
و مقاومت ها و مداومت هاي فعاليت اکوسيستم 

بوده است.

گزارش رسالت از فرصت ها و چالش های استارت آپ ها در کشور؛

خاقیت جوانان، اسیر پیچ و  خم های اداري

حانيه مسجودي
براي  منابع  ترين  مهم  از  يکي  همواره  تورم  نرخ 
محاسبه هزينه و درآمدها، رشد و رکود اقتصادي 
و بسياري از عوامل ديگر اقتصادي است و دولت ها 
همواره شعار تورم تک نرخي و ادعاي مهار آن را 
داشته اند، اما سؤال اين  است که چرا تورم و هزينه 

هرگز با يکديگر هماهنگي نداشته است؟
ابراهيم رزاقي، استاد و کارشناس اقتصاد در مورد 
پيشي گرفتن هميشگي تورم از حقوق ها و هزينه ها 
در گفت وگو با رسالت گفت: اين بحثي دوگانه است، 
يک بخش آن مسئوان و شخص آقاي روحاني، 
بانک مرکزي ايران و مرکز آمار هستند؛ فکر مي کنم 
اين ها رقم سازي مي کنند و به طور واقعي تورم 
بسيار  کار  اين  حالي که  در  نمي کنند  حساب  را 

آساني است.
را حساب  تورم  ما  زماني که  اين که  بيان  با  وي 
مي کنيم بايد ببينيم منظور از حساب کردن تورم 
چيست، افزود: رقم سازي تورم بسيار آسان است، 

مي توانيم از عواملي استفاده کنيم که تورم را کم 
نشان دهد به طور مثال کااهايي که هيچ ربطي 
به خانواده هاي کم درآمد ندارد را به سبد مصرفي 

کل جامعه اضافه کنيم.
اين کارشناس ادامه مي دهد: هدف ديگر از محاسبه 
تورم هم اين است که مي خواهيم وضع واقعي جامعه 
را ارزيابي و پيش نگري کنيم که طبقات محروم 
به  زندگيشان  و  نگيرند  قرار  اقتصاد  فشار   تحت 

بن بست نرسد.
دکتر رزاقي با بيان اين که به همين دليل نحوه 
محاسبه تورم توسط دولت و کارگران متفاوت است، 
ابراز کرد: زماني که فضاي اقتصاد براي حقوق بگيران 
و طبقات محروم دشوار شد تورم را طور ديگري 
محاسبه مي کنند، براي همين هم در کشورهاي 
صنعتي جايي که اتحاديه کارگري وجود دارد يک نوع 

و دولت ها هم طور ديگري محاسبه مي کنند.
وي با اشاره به اين که کارگران بر اساس محاسبه 
خودشان مطالبه مي کنند، اذعان داشت: در کشور 

ما هم شوراي عالي کار و نهادهاي مربوط به کارگري 
تورم را محاسبه مي کنند اما پشتش قدرت مطالبه 
نيست، تنها گفت وگو مي کنند و اگر دولتي ها توجه 

نکنند کاري از دست کارگران برنمي آيد.
ابراهيم رزاقي با تاکيد بر اين که مسئوان ما به هر 
روشي مي خواهند بگويند سياست هاي ما درست 
است، بيان کرد: نگاهي به تاريخ دايل توقف رشد 
حقوق نسبت به تورم را نشان مي دهد، به طور مثال 
آقاي رفسنجاني بعد از فوت امام )ره( سياست اقتصاد 
سرمايه داري را به جاي قانون اساسي پياده کرد، 
در چنين سياستي عاوه بر اين که گفته شده تمام 
شرکت ها را خصوصي کنيد در قسمت دوم مي گويد 
موضع حقوق را تثبيت کنيد، همچنين در دوره 
آقاي رفسنجاني در سال هاي 73 و 74 تورم حدود 

5۰ درصد بود اما موضع حقوق باا نرفت.
سرمايه  سياست  هاي  قانون  اين  داد:  ادامه  وي 
اگر  مي گويد  سياست  اين  ادامه  در  است،  داري  
موضع حقوق را تثبيت کنيم افراد با حقوق کمتر 
هم کار مي کنند و براي سرمايه داران توسعه به 

وجود مي آيد.
اين کارشناس اقتصادي دايل وجود تورم و ناهماهنگي 
درآمدها و هزينه ها را سياست سرمايه داري دانست 
 و افزود: دايل وجود تورم و ناهماهنگي هزينه ها 
اين  در  که  است  داري  سرمايه  سياست   همين 
و  است  نداشته   رشد  تورم  با  ها  3۰ سال حقوق 
نژاد  احمدي  دوران  در  است،  بوده  کمتر  همواره 
مقداري حقوق ها افزايش يافت اما در دوره آقاي 

روحاني اين اتفاق نيفتاده است.
رزاقي تاکيد کرد: زماني که آقاي روحاني  قصد داشتند 
ثابت کنند تورم تک رقمي است تفاوت درآمد و 
هزينه ها بسيار مشهودتر شده است، واقعيت اين 

است که در کشور ميليون ها حقوق بگير وجود 
دارد و دولت قصد افزايش حقوق مناسب با تورم 
را ندارد چرا که گمان مي کند افزايش حقوق يعني 

رشد تورم.
وي در ادامه با بيان اين که درست است با افزايش 
حقوق، تورم افزايش پيدا مي کند اما اگر تدابيري 
است  اين  سوال  بنابراين  گفت:  نشود،  انديشيده 
که آيا منطقي است براي جلوگيري از رشد تورم، 

حقوق ها را افزايش ندهيم؟ 
اين کارشناس با تاکيد بر اين که اين روزها هزينه 
مسکن براي خانوار ۶۰ درصد از درآمدشان را شامل 
مي شود، ابراز کرد:  شاخص هاي مهم محاسبه حقوق، 
قيمت مسکن و خوراک است، مسکن نبايد يک سوم 
حقوق براي خانواده هزينه داشته باشد اما زماني 
از درآمد را به خود  که هزينه مسکن ۶۰ درصد 
اختصاص داد، مبلغي براي خوراک باقي نمي ماند، 
نکات واقعي زندگي مردم اين است، زماني که مسکن 
گران مي شود تمام ابعاد اقتصادي ديگر زندگي را 

در برمي گيرد و باعث فقر مي شود.
مسئوان  که  اين  بر  تاکيد  با  رزاقي  ابراهيم 
آقاي  ندارند، گفت:  مردم  به هزينه هاي  توجهي 
آخوندي مي گويد افتخار مي کنم که يک خانه هم 
 نساخته ام. اين يعني خاف وظيفه اش عمل کرده و 
يعني طبقات محروم  فکر مي کند،  سرمايه داري 
ارزشي براي او ندارند.اين استاد دانشگاه تهران با 
ييان اين که طبقات محروم صاحبان انقابند، تاکيد 
کرد: همين طبقه از جامعه با 3۰۰ هزار خانواده 
شهيد و 5۰۰ هزار جانباز صاحب انقابند و طبق 
آمار 7۰ درصد از حقوق بگيران زير يک ميليون و 

4۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي کنند.
وي با اشاره به اين که تصور يک حقوق  بگير از 

خريد مسکن از فکر به خيال تبديل شده، گفت: اين 
روزها کااهاي اساسي و مسکن به شدت افزايش 
قيمت داشته اند و تصور يک حقوق بگير از خريد 
مسکن يک احساس خيالي ست و ممکن نيست، 
اگر طبق خط فقر براي خانواده 4 نفر به باا که 
بنا بر آمار از 4 و نيم ميليون تا 9 ميليون تومان 
حدود  بسنجيم  را  مردم  وضعيت  بخواهيم   است 
9۰ درصد از افراد جامعه زير خط فقر هستند و آن 

۱۰ درصد به شدت ثروتمندتر شدند.
رزاقي با بيان اين که مسئوان درصدد شناختن 
مالي  شفافيت  و  گيري  ماليات  براي  ثروتمندان 
اين  تامل  قابل  نکته   کرد:  نشان  خاطر  نيستند، 
طبقات  به  توجه  جاي  به  ما  مسئوان  که  است 
پايين جامعه، حتي طبق قوانين سرمايه داري بايد 
از ثروتمندان ماليات بگيرند به هيچ وجه درصدد 

شناختن ثروتمندان نيستند.
وي افزود: به طور مثال کشورهاي اروپايي، از طريق 
ماليات هم هزينه هاي دولت را تامين مي کنند و 
هم از انحرافات اقتصادي جلوگيري مي کنند. اما 
در کشور ما اين کار به طور دقيق صورت نمي گيرد 
و به همين دليل فسادهاي اقتصادي اتفاق مي افتد 
و اين افراد ناشناس مي مانند به طور مثال آن هايي 
با دار ارزان واردکننده هستند و کساني که  که 
احتکار مي کنند يا خريد و فروش هاي کاذب و وام 

گيرنده هاي کان بدون وثيقه.
ابراهيم رزاقي در پايان با بيان اين که 7۰ ميليون 
ايراني تاش مي کنند اما همچنان در فقر هستند، 
وصل  يکديگر  به  اقتصاد  ابعاد  تمام  کرد:  اظهار 
ايراني  ميليون   7۰ که  مي شود  طور  اين  و  است 
هم  هنوز  و  مي کنند  تاش  ثروتمندان  از  جداي 

در فقر هستند.

ابراهيم رزاقي در گفت وگو با رسالت: 

تورم را واقعي حساب نمي کنند

کسب پنج رتبه برتر بانک سپه در 
چهارمين جشنواره تبليغات کشور

بانک سپه در چهارمين جشنواره تبليغات ايران رتبه نخست و نشان 
 طايي را در بخش ويژه کااي ايراني، رتبه دوم را در بخش هاي 
تحقيقات تبليغات و فعاليت هاي متعارف روابط عمومي و رتبه سوم 
را در بخش هاي تبليغات محيطي و طراحي و معماري گرافيکي 
کسب کرد.به گزارش پايگاه اطاع رساني بانک سپه: در چهارمين 
جشنواره تبليغات ايران با شعار »خاقيت، اثربخشي تبليغات، 
حق انتخاب مشتري« از بين 35۰ آثار و فعاليت هاي تبليغاتي 
بانک ها، سازمان ها، شرکت ها که به بوته داوري گذاشته شد، 
45 اثر برگزيده گرديد که 5 اثر برگزيده اين جشنواره به بانک 
سپه تعلق گرفت.براساس اين گزارش با توجه به اينکه در اين 
جشنواره بخش ويژه به »تبليغات کااي ايراني« اختصاص يافته 
و برترين آثار تبليغات کشور طي يک سال اخير براساس نظام 
ارزيابي علمي، انتخاب، معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند، بانک 
سپه با هدف گذاري و برنامه ريزي تبليغاتي براي سال جاري که 
سال حمايت از توليد و کااي ايراني بود با ساخت تيزر نقش بانک 
در حمايت از کااي ايراني در ماه مبارک رمضان موفق شد در 
بين کليه بانک ها، سازمان ها و شرکت هاي شرکت کننده رتبه 
نخست و شاهين طايي اين بخش را از آن خود کند.شايان ذکر 
است در اين مراسم دکتر محمد سلطاني فر، معاون امور مطبوعاتي 
احمد  پروفسور  ارشاد اسامي،  و  وزير فرهنگ  و اطاع رساني 
روستا، استاد برجسته و مطرح دانشگاه هاي کشور، دکتر محمود 
دهقان، رئيس هيئت مديره انجمن صنفي شرکت هاي تبليغاتي 
و شمار کثيري از استادان و متخصصان عرصه هاي روابط عمومي 

و تبليغات حضور داشتند.

دبير کميسيون کشاورزي،آب و منابع طبيعي مجلس خبر داد:
 حضور فعال بانک پارسيان

در طرح هاي آب رساني و گاز رساني 
به مناطق محروم کشور

دبير کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسامي در مورد 
 مشارکت بانک هاي خصوصي به ويژه بانک پارسيان در طرح هاي توسعه اي 
 کشور گفت: بانک هاي دولتي و خصوصي در تامين مالي طرح هاي 
اشتغالزايي و توسعه روستايي نقش پررنگي داشته اند. برخي از بانک ها 
از محل منابع صندوق توسعه ملي، در شهرهاي کمتر از ۱۰ هزار نفر 
جمعيت وام هايي در قالب اشتغالزايي اعطا کرده اند که در رفع معضل 
بيکاري تاثير قابل ماحظه اي داشته است.علي بختياري در گفت وگو 
با فارس، افزود: بانک پارسيان افزون بر اين در ارائه تسهيات به بخش 
خصوصي يا پرداخت تسهيات در بخش قرض الحسنه، ازدواج، جهيزيه، 
درمان و کمک به مددجويان کميته امداد و بهزيستي همواره پيشرو 
بوده است.نماينده بافت، رابر و ارزوئيه بيان کرد: بانک هاي خصوصي 
و  محروم  مناطق  به  گازرساني  و  رساني  آب  هاي  طرح  در  همچنين 
مرزي با دولت مشارکت داشته اند. بانک پارسيان ويژه تر به اين بخش 
وارد شده به طوري که خدمات اين بانک در آب رساني طبق ماده 5۶ 
توافق کنسرسيوم در طرح هاي عمراني کشور و حمايت از توليد داخلي 
ستودني است.او خاطرنشان کرد: برخي از بانک هاي خصوصي در طرح 
گازرساني از بندرعباس به سيرجان با شرکت گلگهر مشارکت داشته اند 
و اقدام به سرمايه گذاري کرده اند که قطعا در رفاه حال مردم نقش 
تعيين کننده اي خواهد داشت.دبيرکميسيون کشاورزي مجلس اظهار 
کرد: تاش بانک هاي خصوصي و به ويژه بانک پارسيان در بخش هاي 
ديگر هم قابل توجه است. براي نمونه بانک هاي خصوصي در ساخت 
ناوگان حمل ونقل، پراخت تسهيات به مردم و  بيمارستان، نوسازي 
اميد  و  است  بوده  مطلوب  محروم  مناطق  به  گازرساني  و  رساني   آب 

مي رود که عملکرد آنها در اين راستا ادامه دار باشد.
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بازديد دانشجويان 
 مهندسي شيمي 

دانشگاه فردوسي مشهد 
 از پاايشگاه گاز 

هاشمي نژاد

مشهد-خبرنگاررسالت:
جمعي از دانشجويان مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد از واحدهاي عملياتي شرکت 
پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد بازديد و از نزديک با روش هاي فرآورش گاز طبيعي آشنا 
شدند.به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد، کارشناس روابط 
عمومي پاايشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد با  شمردن جايگاه اين مجتمع گازي گفت: 
 اين پاايشگاه به عنوان تنها تامين کننده گاز طبيعي در شمال شرق کشور به شمار 
مي رود و روزانه 60 ميليون گاز طبيعي در اين مجتمع توليد مي شود.هادي مهاجر با بيان 
اينکه براي تامين يک متر مکعب گاز طبيعي زحمات فراواني از سوي متخصصان داخلي 
در صنعت نفت و گاز انجام مي شود، اظهارداشت: از شما عزيزان تقاضا داريم در استفاده 
بهينه از گاز طبيعي به خصوص در فصل سرد سال صرفه جويي نمايند. وي بيان داشت: 

اين مجتمع گازي به عنوان بزرگترين توليد کننده گوگرد کشور به شمار مي رود. همچنين 
عضو هيئت علمي گروه مهندسي شيمي دانشگاه فردوسي مشهد در اين بازديد گفت: اين 
بازديد با حضور 19 تن از دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد مهندسي شيمي دانشگاه 
صورت پذيرفت و اين دانشجويان دروسي که در ترم هاي دانشگاهي فرا گرفته بودند را 
در يک محيط صنعتي از نزديک مشاهده نمودند و با ساختار فعاليت هاي توليد گاز آشنا 
شدند.دکتر مهدي پناهي با اشاره به اينکه اين بازديدها تاثير بسزايي در شناخت بهتر 
دانشجو از فضاي صنعتي و پاايشگاهي دارد تصريح کرد: ارتباط صنعت با دانشگاه تاثير 
زيادي در زمينه ارائه طرح هاي پژوهشي دارد.معاون پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد 
در ادامه همکاري شرکت پاايش گاز شهيد هاشمي نژاد و پذيرش دانشجويان به صورت 

کارآموزي و بازديد از تاسيسات عظيم پاايشگاهي را مثبت ارزيابي کرد.

شهرستان

خبر
 پلمب 6 واحد صنفي متخلف 

در نيشابور
نيشابور- خبرنگار رسالت:

فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و پلمب 6 واحد صنفي متخلف 
در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور گفت: در اجراي 
طرح نظارت بر اماکن عمومي و برخورد با واحدهاي صنفي متخلف، 
ماموران دايره نظارت بر اماکن عمومي پليس امنيت عمومي با همکاري 
اصناف، اداره بهداشت و درمان، طرح بازديد از واحدهاي صنفي را تشديد 
کردند.وي بيان داشت: ماموران دايره نظارت بر اماکن عمومي در اين 
راستا 6 واحد صنفي را به علت رعايت نکردن قوانين صنفي پلمب و 
به 7 واحد صنفي متخلف تذکر کتبي دادند.فرمانده انتظامي نيشابور 
با اشاره به استمرار طرح هاي نظارتي و قدرداني از همکاري خوب 
مردم با پليس در انجام ماموريت ها از شهروندان خواست در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف در واحدهاي صنفي، مراتب را از طريق تلفن 

110 به پليس اطاع دهند.

مدير منطقه 2 شهرداري اصفهان:
 انبوه سازان و پيمانکاران ساختماني 

از زلزله  کرمانشاه درس بگيرند
اصفهان-خبرنگاررسالت:

به مناسبت  روز ايمني در برابر زلزله و کاهش باياي طبيعي، به هّمت 
امور ارتباطات منطقه 2 شهرداري اصفهان نمايشگاهي از عکس  هاي 

عليرضا وثيق انصاري در محل شهرداري منطقه 2، برپا شده است. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان، اين مجموعه 
عکس که پيش تر در گالري نگرش برگزار شده بود، دوباره و با توجه به 
موضوعيت آن با اين روز، به نمايش گذاشته شده است.محمد کيهاني 
مدير منطقه 2 شهرداري اصفهان اظهار کرد: هدف از برگزاري اين 
 نمايشگاه آشناسازي عموم با اثرات جبران ناپذير عدم رعايت ساخت و ساز 
ذهن  بر  تلنگري  مي تواند  عکس ها  اين  داد:  ادامه  است.وي  اصولي 
از ساخت  برخي  در  که  باشد  سازان ساختماني  انبوه  و  پيمانکاران 
و سازهايشان اصول ايمني ساختمان را رعايت نمي کنند. البته بايد 
گفت شکل ديگر اين عکس ها به ما مديران شهري نيز باز مي گردد 
که در نظارت بايد دقيق عمل کنيم تا بتوان از جان و مال شهروندان 
حفاظت کرد.وي اظهار کرد: زلزله کرمانشاه سال گذشته رخ داد و در 
ناگوار مردم کرمانشاه متأسفانه در شرايط بسيار سخت  اين حادثه 

روزهاي خود را طي کردند.

در راستاي تقويت فشار شبکه توزيع آب شهر رشت 
انجام شد؛ 

اجراي پروژه خط انتقال آب از پل 
شهداي گمنام به سبزه ميدان رشت 

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضاب 
استان گيان، معاون مهندسي و توسعه اين شرکت از اجراي پروژه 
خط انتقال آب از پل شهداي گمنام به سبزه ميدان با هدف تقويت 
فشار شبکه توزيع آب برخي از مناطق شهر رشت خبر دادعليرضا غياثي 
معاون مهندسي و توسعه آبفاي گيان با اعام اين خبر بيان داشت: 
پروژه خط انتقال آب از پل شهداي گمنام به سبزه ميدان با هدف تقويت 
فشار آب و ارتقاء کمي و کيفي آب مناطق رشتيان ، داناي علي ، نقره 
دشت ، سردار جنگل ، بلوار معلم ، سبزه ميدان و قسمتي از منطقه 
خيابان اکاني از خردادماه آغاز شده است.معاون مهندسي و توسعه 
آب و فاضاب شهري گيان بودجه اعتباري پروژه فوق را 15 ميليارد 
ريال اعام کرد و گفت: در راستاي اجراي پروژه خط انتقال آب از پل 
شهداي گمنام به سبزه ميدان بايد 2000 متر لوله گذاري انجام پذيرد 
که تاکنون 1400 متر لوله گذاري انجام شده است.وي افزود در صورت 
تعامل و همکاري بعضي از دستگاهها در طول اجراي پروژه ، در ايام 

مبارک دهه فجر شاهد افتتاح و بهره برداري از آن خواهيم بود.

اباغ تفويض اختيار به حوزه 
گردشگري شهرستان کاشان

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و رئيس اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري 
شهرستان کاشان ازتفويض اختيار در حوزه گردشگري شهرستان کاشان 
توسط اداره کل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان 
اصفهان خبر داد."مهران سرمديان" با اشاره به موقعيت ويژه گردشگري 
شهرستان و پتانسيل هاي موجود در اين حوزه ارتقاي جايگاه گردشگري 
شهرستان را در دوره مديريت جديد يکي از اهداف اساسي اداره کاشان 
دانست و اضافه کرد: نشستي در معاونت گردشگري اداره کل استان 
با حضور کارشناسان و همکاران آن معاونت ضمن بررسي چالش ها و 
نقاط قوت تصميمات مثبتي اتخاذ گرديد و در راستاي وظايف معاونت 
گردشگري اختياراتي به اين اداره شهرستان واگذار گرديد.سرمديان قبا 
 نيز دريافت اباغ دبير خانه شمال استان اصفهان را با هدف همسان سازي 
تصميمات متخذه و تسهيل در فرايند امور اداري شهرستان  هاي کاشان، 
آران وبيدگل و نطنز را گام مثبت ديگري در راستاي گسترش حوزه 

اختيارات منطقه شمال استان اصفهان  ذکر کرده بود.

برگزاري آيين افتتاح خانه فرهنگ اراک
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات واموربين الملل شهرداري اراک، مراسم افتتاح 
خانه فرهنگ اراک با حضور استاندار مرکزي ، تني چند از معاونين 
و مديران استانداري، رئيس و اعضاي شوراي اسامي شهر، شهردار و 
مديران و کارشناسان شهرداري اراک و اصحاب رسانه برگزار شد.مهندس 
آقازاده استاندار مرکزي در آيين افتتاح خانه فرهنگ اراک در مجموعه 
پارک شهر اراک ضمن قدرداني از مجموعه شهرداري، جهت اين اقدام 
فرهنگي اظهار داشت: مکان قديمي و بااستفاده با بازسازي به محلي 
 براي اهل فرهنگ و هنر تبديل خواهد شد، شهر اراک با ريشه تاريخي ، 
فرهنگي ومعنوي خود مي تواند به کانون و محور فرهنگي تبديل شود 
و در اين مسير مي توان از سازمان هاي مردم نهاد جهت توسعه اين 
مرکز استفاده کرد.در ادامه رئيس کميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي 
شهر با تاکيد بر اينکه فرهنگ شهروندي نيازمند مديريت و مهندسي 
است گفت:از تمامي اهالي فرهنگ و هنر جهت کمک به خانه فرهنگ 
اراک به محلي براي انسجام ، اتحاد، همگرايي و تبادل فکر ، فرهنگ 

و هنر و افکار برتر استمداد مي طلبيم.

برگزاري دومين يادواره ۷6۳ شهيد 
مدفون در بقاع متبرکه خراسان رضوي 

مشهد-خبرنگاررسالت:
 دومين يادواره 76۳ شهيد مدفون در بقاع متبرکه خراسان رضوي 
همزمان با حماسه نهم دي در بقاع متبرکه امام زادگان عين علي 
و زين علي عليهما السام درود نيشابور برگزار شد. دومين يادواره 
با  بقاع متبرکه خراسان رضوي همزمان  76۳ شهيد مدفون در 
حماسه نهم دي با حضور حجت ااسام ماندگاري، مدير کل اوقاف 
و امور خيريه خراسان رضوي و مسئولين شهرستان نيشابور و درود، 
 در بقاع متبرکه امام زادگان عين علي و زين علي عليهما السام 
درود نيشابور برگزار شد.در اين يادواره ابتدا حجت ااسام حجتي 
نيا امام جمعه شهر درود بيان کرد: خداوند در سوره مائده آيه 9 
به کساني که ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند وعده مغفرت 
داده است. وي تصريح کرد: مردم در حماسه نهم دي ماه هم ايمان 
و هم عمل صالح را به ميدان آوردند و خدا به آنان مژده اجر عظيم 

و مغفرت داده است. 

 فرماندار دامغان:
22 ميليارد ريال در طرح هاي 

صنعت برق دامغان طي سال جاري 
هزينه شده است

دامغان-خبرنگاررسالت:
 فرماندار دامغان بااعام اين خبر گفت: 22 ميليارد ريال اعتبار از 
ابتداي سال 97 تا کنون، براي توسعه و اجراي طرح هاي صنعت 
برق شهرستان هزينه شده است.علي اصغر مجد  افزود: سال گذشته 
براي توسعه و تجهيز طرح هاي برق شهرستان دامغان 42 ميليارد 
ريال اعتبار و از ابتداي سال جاري نيز تا کنون 22 ميليارد ريال به 
اين منظور هزينه شده است.فرماندار دامغان، تقويت برق رساني به 
منطقه سرکوير را از برنامه هاي پيش رو دانست و گفت: استفاده 
از انرژي خورشيدي در اين منطقه جنوبي با توجه به شدت نور 
خورشيد و تعداد زياد روزهاي آفتابي در طول سال مي تواند راهکار 

مناسبي براي خروج از مشکات برق منطقه باشد.
مجد تصريح کرد: شهرستان دامغان با توجه به قرار داشتن در 
 منطقه خشک و کويري و داشتن بادهاي فصلي شديد مي تواند 
و  خورشيدي  نيروگاه هاي  گذاري  سرمايه  براي  خوبي  زمينه 
بادي باشد.وي افزود: تا کنون 12 شرکت داخلي و خارجي در 
زمينه انرژي هاي نو در دامغان وارد عمل شدند که با تاسيس 
برق  توزيع  به شبکه  تعداد شرکت، ظرفيت 287 مگاوات  اين 

اضافه مي شود.

در اجراي طرح نظارتي صورت گرفت:
جريمه ۷۳9 واحد صنفي متخلف در البرز

کرج-خبرنگاررسالت:
هفته گذشته 7۳9 واحد صنفي متخلف در جريان طرح نظارتي 
آنها  براي  جريمه  ريال  ميليون   700 و  11ميليارد  و  شناسايي 
تعيين شد.،مديرکل تعزيرات حکومتي البرز گفت: عمده تخلفات 
اين واحد هاي صنفي، گرانفروشي و عدم درج قيمت بود.مختاري 
افزود: همچنين طي هفته گذشته 24 پرونده قاچاق کاا به تعزيرات 
حکومتي استان البرز ارجاع شد که ارزش ريالي آن بيش از 100 
ميليارد ريال بوده است.وي گفت: در حوزه بهداشت و درمان نيز 
44 پرونده تخلف بهداشتي طي هفته گذشته دراين استان بررسي 

و سه رستوران متخلف نيز پلمب شد.
مديرکل کل تعزيرات حکومتي البرز افزود: دراجراي طرح ويژه يلدا، 
واحدهاي صنفي ميوه فروشي ها و آجيل و شيريني مورد بازرسي 
قرارگرفت. مدير کل تعزيرات حکومتي استان البرز ادامه داد : پلمب 
واحدهاي فاقد ضوابط بهداشتي که سامت مردم را به مخاطره مي  

اندازند نيز از اولويت ها است.
استان البرز حدود 120 هزار واحد صنفي دارد.

در راستاي حفظ حقوق و جان شهروندان؛
2۷ مورد ملک خطرساز در منطقه 
يک شهرداري قزوين رفع خطر شد

قزوين-خبرنگاررسالت:
اصغر بهنام زاده ، سرپرست منطقه يک شهرداري قزوين از رفع 
خطر 27 مورد از ملک هاي خطر ساز توسط واحد اجرايي سامانه 
1۳7 در آبان ماه سال جاري خبر داد.به گزارش روابط عمومي 
منطقه يک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده گفت: مالکان اين اماک 
خطرساز با رها کردن آنها زمينه ريزش و تخريب اين اماک و 
اند. وي افزود: واحد  ايجاد خطر براي شهروندان را فراهم کرده 
اجرايي سامانه 1۳7 با تخريب، نصب نيوجرسي، کشيدن نوار و 
اطاع رساني، سعي بر اين دارد تا از بروز هرگونه حادثه و خطر 

براي شهروندان جلو گيري کند.

معاون اداري . مالي شهرداري باقرشهر:
 تکريم شهروندان 

ارزيابي خواهد شد 
باقرشهر-خبرنگاررسالت:

نحوه  ارزيابي  جلسه  از  باقرشهر  شهرداري  اداري،مالي  معاون 
اهميت  بيان  به  اشاره  با  و  به شهروندان خبر داد  خدمت رساني 
تکريم ارباب رجوع گفت : شهرداري از جمله اداراتي است که تمام 
شرح وظايف آن خدمت رساني به شهروندان است. بديهي است 
رضايت شهروندان از نحوه ارائه خدمات شهرداري بهترين شاخص 
جهت ارزيابي عملکرد اين اداره است. احد هوشمند در ادامه به 
برگزاري نشست هاي تخصصي با مديران واحدها در اين خصوص 
پرداخت و گفت در اين جلسه تمام زواياي ازم و کافي جهت 
تکريم ارباب رجوع مورد بررسي قرار گرفت و تکاليف موضوعي به 

واحدهاي خدمات رسان تکليف شد.

مدير اموال، انبار و اماك شركت ذوب آهن اصفهان:
 زمين هاي واگذار شده ذوب آهن اصفهان 
در شهرستان لنجان تعيين تکليف مي شوند

اصفهان-خبرنگاررسالت:
عباسعلي عليخاني مدير اموال، انبار و اماک ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با هفته نامه 
 آتشکار از اقدامات شرکت در مورد تعيين تکليف زمين هاي کشاورزي واگذار شده ذوب آهن 
اصفهان به کشاورزان لنجان در سال 1۳59 خبر داد و گفت : بخش هايي از اراضي تحت 
مالکيت شرکت در پاک هاي ثبتي 648 و 658 در منطقه لنجان و فاورجان بعد از 
پيروزي انقاب اسامي در سال 1۳59 توسط هيئت واگذاري زمين و متعاقباً توسط 
هيئت هاي 7 نفره تقسيم زمين به تعدادي از کشاورزان واجد الشرايط واگذار شده است 
و هم چنان اين زمين ها با تغيير کاربري  يا بدون تغيير کاربري در اختيار آنان قرار 
دارد .وي اظهار داشت : در حال حاضر با توجه به پيگيري هاي صورت گرفته از ناحيه 
کشاورزان و نيز مسئولين استان و شهرستان ، موضوع با همکاري دو جانبه ذوب آهن 

اصفهان و مديريت امور اراضي استان در حال رسيدگي و حل و فصل است.
حدود  لنجان  شهرستان  در  بحث  مورد  هاي  زمين   : داشت  اظهار  پايان  در   وي 
275 هکتار بوده  و تصميمات مذکور بر اساس رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و بندهاي 
 صورتجلسات، اخذ استعامات ازم و نظرات هيئت کارشناسي مرضي الطرفين و کروکي ها 

و نقشه هاي موجود تعيين تکليف مي گردند .

رئيس دانشگاه علوم پزشکي تبريز:
احداث بيمارستان جايگزين بيمارستان فعلي بناب 

از دغدغه هاي اصلي مسئوان استان است
بناب- خبرنگاررسالت: 

رئيس دانشگاه علوم پزشکي تبريز گفت: احداث بيمارستان جايگزين بيمارستان امام 
خميني)ره( بناب از ضروريات بوده و جزء دغدغه اصلي مسئوان شهرستان و استان 
است و بيمارستان فعلي بناب بيش از چند سال ديگر نمي تواند خدمات ازم را به مردم 
ارائه دهد!بر اساس اين گزارش، دکتر محمدحسين صومي در جلسه کارگروه سامت 
و امنيت غذايي شهرستان بناب با بيان اينکه کمبود پزشک در سطح استان آذربايجان 
شرقي و در شهرستان بناب تأمين شده است؛ افزود: مراجعه حدود 122 هزار نفري به 
دو بيمارستان بناب ظرف 6 ماه نشان دهنده اين است که مردم نسبت به ارائه خدمات 
در بيمارستان ها رضايت دارند.وي ضمن درخواست و دعوت از خيران براي همراهي 
دانشگاه علوم پزشکي در توسعه و ايجاد امکانات بهداشتي و درماني در شهرستان اذعان 
کرد: اگر کلينيک دانشگاه آزاد اسامي واحد بناب آماده باشد خدمات ارائه شده به مردم 
و مراجعان را با تعرفه دولتي انجام دهد، دانشگاه علوم پزشکي آماده است نسبت به تأمين 
پزشک مورد نياز آن اقدام نمايد.رئيس دانشگاه علوم پزشکي تبريز سپس با اشاره به بدهي 
 بيمارستان هاي بناب به ادارات خدمات رسان اظهارکرد: با دريافت بدهي شرکت هاي 

بيمه اي تمام مطالبات ادارات خدمات رسان تسويه خواهد شد.

مديرعامل آب و فاضاب شهري استان اردبيل:
 بخش مايع تصفيه خانه پارس آباد سال آينده 

افتتاح مي شود
اردبيل-خبرنگاررسالت:

 مديرعامل آب وفضاب شهري استان اردبيل گفت: تا نيمه دوم سال آينده بخش مايع تصفيه خانه 
پارس آباد افتتاح خواهد شد. يحيي سيف الهي درخصوص آخرين اظهارات شوراي شهر پارس 
آباد اظهار کرد: شوراي شهر پارس آباد با توجه به مسئوليت شهرستاني که دارند صرفا ماحظات 
شهرستاني را در برگزاري جلسات در نظر مي گيرد در حالي که مديران دستگاههاي اجرايي 
استان بايستي جوابگوي تمام درخواستها و مشکات مناطق مختلف استان باشند لذا حضور 
 يا عدم حضور شخص مدير عامل در يک جلسه شهرستاني نمي تواند به منزله بي توجهي 
اولين  اردبيل  از  بعد  آباد  پارس  کرد: شهرستان  اضافه  وي  شود.  تلقي  آن شهرستان  به 
شهرستان بزرگ استان به حساب مي آيد به طوري که که نمي توان با حضور نداشتن يک 
مدير در جلسه شهرستاني اقدامات انجام شده در اين شهرستان را ناديده گرفت. به گفته 
مديرعامل آب وفضاب شهري استان حضور همزمان دونفر از معاونين با اختيار تام در اين 
جلسه نشان دهنده توجه اين شرکت به تمام مناطق استان است. وي با بيان اينکه تکميل 
تصفيه خانه فاضاب شهر پارس آباد يکي از اولويت هاي اساسي ما است، اضافه کرد: قطعا 
مسئولين شهرستاني در جريان موضوعات مربوط به تصفيه خانه و اعتبار 165 ميلياردي 

مورد نياز براي تکميل طرح نيز هستند. 

معاون حمايت كميته امداد كهگيلويه و بويراحمد مطرح كرد:
بهره مندي 6۳5۷ نفر از مددجويان از وام قرض الحسنه 

صندوق امداد وايت
ياسوج-خبرنگاررسالت:

معاون حمايت و سامت خانواده کميته امداد 
 ۳57 و  هزار   6 گفت:  بويراحمد  و  کهگيلويه 
نفر از افراد نيازمند و مددجويان تحت حمايت 
اين نهاد در 9 ماهه سال جاري از تسهيات 
صندوق قرض الحسنه امداد وايت استان بهره مند 
امداد،  کميته  خبري  سايت  گزارش  شدند.به 
صندوق  راه اندازي  به  اشاره  با  نظري  محمد 
تسهيات  پرداخت  به منظور  وايت  امداد 
قرض الحسنه به مددجويان، گفت: خودکفايي 
و توانمندسازي خانوارهاي تحت حمايت با ارائه 
تسهيات کارگشايي يکي از مهم ترين اهداف و 
برنامه هاي کميته امداد است. وي بابيان اينکه 
6 هزار و ۳57 نفر از نيازمندان و مددجويان 
تحت حمايت اين نهاد در 9 ماهه سال جاري 
از تسهيات صندوق قرض الحسنه امداد وايت 

استان بهره مند شدند، افزود: تسهيات پرداختي 
در اين زمينه 24 ميليارد و 54۳ ميليون تومان 
است. معاون حمايت و سامت خانواده کميته 
بويراحمد خاطرنشان کرد:  امداد کهگيلويه و 
تسهيات پرداخت شده به منظور ايجاد اشتغال و 
حل مشکات ضروري ازجمله درمان، تحصيل، 
مسکن و ساير موارد به مددجويان و نيازمندان با 

توجه به شرايط آن هاپرداخت شده است.

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تبريز:
آينده سامت شهروندان بنابي فوق العاده ريسک پذير است

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسامي استان كردستان:
١۳ ميليارد ريال تسهيات مشاغل خانگي به اصحاب فرهنگ و هنر کردستان پرداخت شد

معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( در مهدي شهر:
صنايع کوچک و متوسط، نجات دهنده اقتصاد کشور هستند

شهردار قدس در گردهمايي اقوام غرب استان تهران عنوان كرد:
بافت هاي فرسوده و نبود سند رسمي، دو معضل اصلي شهر قدس

بناب- خبرنگاررسالت:
 معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي تبريز با بيان اينکه آينده 
سامت شهروندان بنابي فوق العاده ريسک پذير است، گفت: مصرف 
روغن و نمک در شهرستان بناب از متوسط استاني بااتر است و 
شهروندان بنابي بايد بيشتر به فکر سامتي خود باشند!بر اساس 
اين گزارش، دکتر عباسعلي درستي در جلسه کارگروه سامت و 
با حضور دکتر محمدحسين  امنيت غذايي شهرستان بناب که 

با  بود،  يافته  ترتيب  تبريز  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئيس  صومي 
اشاره به اينکه بااي 50 درصد مردم بناب دچار چاقي هستند، از 
آن به عنوان يک زنگ خطر نام برد و افزود: در همين راستا براي 
کنترل موضوع، مسئوان بهداشتي و درماني در تاشند با انجام 
طرح غربالگري تمامي کارکنان ادارات و خانواده هاي آن ها را ملزم 

به همکاري در اجراي اين طرح غربالگري کنند.
بر پايه اين گزارش، معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي تبريز 

نيز در اين جلسه با اشاره به فعاليت 1۳ داروخانه در سطح شهرستان 
بناب گفت: 4 داروخانه به صورت شبانه روي هستند.دکتر محبوب 
نعمتي با اشاره به قرار گرفتن شهرستان بناب در مسير مواصاتي 
گفت: قاچاق دارو و انواع تجهيزات پزشکي از اين شهرستان عبور 
داده مي شود که عملکرد کشفيات در اين شهرستان خوب بوده 
است و اميدواريم با پيگيري و تاش مسئوان امر شاهد کاهش 

قاچاق دارو و تجهيزات پزشکي از مسير اين شهرستان باشيم!

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان کردستان در جمع خبرنگاران 
استان در سنندج از پرداخت 1۳ ميليارد ريال تسهيات مشاغل 
خانگي به اصحاب فرهنگ و هنر استان خبر داد و گفت: تسهيات 
اشتغالزايي مشاغل خانگي در قالب طرح مستقل پشتيبان و با هدف 
استفاده بهينه از مشاغل خانگي به 142 نفر از اهالي فرهنگ، هنر و 
رسانه کردستان پرداخت شده است. به گزارش روابط عمومي اداره 

کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان، جال قلعه شاخاني، افزود: 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي با همکاري انجمن هاي مرتبط 
فرهنگي، هنري و مطبوعاتي واجدين شرايط را شناسايي و آنها را 
براي دريافت اين تسهيات به بانک هاي عامل معرفي کردند که در 
همين راستا 1۳ ميليارد ريال تسهيات مشاغل خانگي به 142 نفر 
از اصحاب فرهنگ و هنر استان پرداخت شد که 101 نفر آن مربوط 
به مرکز استان و مابقي نيز از شهرستان هاي تابعه جهت دريافت اين 

تسهيات معرفي شده اند.وي به رشته هاي متقاضيان واجد الشرايط 
دريافت اين تسهيات اشاره کرد و اظهارداشت: تسهيات اشتغالزايي 
مشاغل خانگي در رشته هاي روزنامه نگاري، نويسندگي، موسيقي، 
ساخت آهنگ، گرافيک کامپيوتري، نقاشي، خوشنويسي، طراحي 
 و ساخت عروسک نمايشي، تنظيم آهنگ موسيقي، آهنگ سازي 
تئاتر، تدوين گري فيلم، طراح بازي، برنامه نويس بازي و ... پرداخت 

شده است.

سمنان-خبرنگاررسالت:
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تأکيد کرد: 
معتقديم صنايع کوچک و متوسط مي توانند اقتصاد کشور را نجات 
دهند.دکتر سيدمصطفي سيدهاشمي که در آيين بهره برداري از 
طرح مشارکتي توانمندسازي اقتصادي و اشتغالزايي بنياد برکت 
استان سمنان و  نماينده  ولي فقيه در  با حضور  در مهدي شهر 
امام جمعه  شهرستان سمنان، استاندار سمنان، مديرعامل بنياد 
از مسئوان  امام جمعه   مهدي شهر و جمعي  و  فرماندار  برکت، 

استاني سخن مي گفت، افزود: سياست کلي و اصولي ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( توجه به صنايع کوچک و متوسط است، 
چراکه اين صنايع، مردم محور بوده و مي توانند اقتصاد کشور را 

نجات دهند. 
وي تأکيد کرد: کمک به توسعه  صنايع کوچک و متوسط، ايران 
را از حيث توليدات داخلي تقويت و موجب افتخار کشور مي شود.
معاون هماهنگي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با اشاره 
به اين که امروز شاهد بهره برداري از يک واحد توليدي توانمند 

هستيم، اظهار اميدواري کرد که به زودي فاز دوم گروه صنعتي 
ستاد  ويژه   توجه  سيدهاشمي  مي شود.دکتر  راه اندازي  ساتراپ 
را  اشتغالزايي  و  کارآفرينان  به  امام)ره(  فرمان حضرت  اجرايي 
مورد توجه قرار داد و تصريح کرد: متأسفانه در کشور ما آن چنان 
که بايد و شايد به کارآفرينان بها داده نمي شود، اما ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام)ره( در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي مورد 
تأکيد رهبر معظم انقاب، قدرداني ويژه از کارآفرينان و تعامل و 

مساعدت با آن ها را در دستور کار دارد.

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
مسعود مختاري شهردار قدس، در گرهمايي اقوام 
غرب استان تهران با اشاره به دو معضل اصلي شهر 
قدس، عنوان کرد: اين مسائل باعث شده  شهروندان 
از دريافت تسهيات محروم شوند ونمايندگان 
اين خصوص  خانه ملت خواستار مساعدت در 
شدند.مسعود مختاري شهردار قدس، در آيين 

گردهمايي اقوام غرب استان تهران که در تاار 
همايش هاي فرهنگ و هنر باغ ملي شهر قدس 
برگزار شد گفت: شهرستان هاي قدس، مارد و 
شهريار جمعيت زيادي را در خود جاي داده اند 
و انتظار کمک و همياري نمايندگان مجلس را 
در جهت بهبود ايحه قانون درآمدهاي پايدار، 
تسريع در تصويب و اجرايي شدن آن را داريم.

مختاري افزود: در بند »ه« ايحه بودجه با توزيع 
بودجه مغايرت دارد زيرا عوارض ماليات بر ارزش 
 افزوده ماهيتش از عوارض تبديل به ماليات شده 
و اين مسئله اي براي  مديريت شهري و مردم 
است و خواهشمند توجه به اين موضوع هستيم.

شهردار قدس ادامه داد: يکي از موضوعات مهم 
بحث بافت هاي فرسوده است که در مجموع 676 

هکتار با جمعيتي بالغ  بر ۳40 هزار نفر در سه 
شهر داريم که کمترين مقاومت در اين محدوده 
است و مشکات عديده اي ازجمله ريزدانگي بااي 
قطعات، نداشتن سند رسمي و عدم صدور اسناد 
رسمي براي مردم وجود دارد که در نتيجه آن 
 مردم نمي توانند از تسهيات جهت احياء بافت هاي 

فرسوده استفاده کنند.

مديرعامل شركت آب منطقه اي گلستان خبر داد:
 کاهش ذخيره آبخوان هاي کم عمق و عميق 

استان گلستان

استاندار سيستان و بلوچستان :
 عدم توجه به حوزه فرهنگ، تمامي زيرساخت هاي 

جامعه را تحت تأثير قرار خواهد داد
زاهدان-خبرنگاررسالت:

احمد علي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان در 
ديدار با رئيس و اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس 
که در استانداري برگزار شد، گفت: عدم توجه به 
حوزه فرهنگ همه زيرساخت هاي جامعه از قبيل 
اقتصادي، امنيتي، عمراني و .... را تحت تأثير قرار 
مي دهد و اثربخشي مطلوبي نخواهد داشت زيرا 
تمامي حوزه ها تحت الشعاع فرهنگ قرار مي گيرد. 
احمدعلي موهبتي با بيان اين مطلب که سرانه 
آموزشي کشور در حال حاضر 8 متر است، افزود: 
اين سرانه در استان سيستان و بلوچستان سه و دو 
 دهم متر  و سرانه فضاي فرهنگي هنري استان 

يک دهم کشور مي باشد که اين امر نيز باعث شده 
فاصله شاخص هاي ما با شاخص هاي کشوري بسيار 
پايين باشد. احمدعلي موهبتي افزود: طرح توسعه محور 
شرق در دهه اول انقاب مصوب شد که مهمترين 
محورش کريدور جنوب به شمال بود و هنوز اين 
کريدور کد پروژه و رديف اعتباري مشخصي ندارد 
که اين خود با شعار توسعه استان مغايرت دارد. 
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: افزايش ظرفيت 
بندر باعث افزايش تردد کاميون ها شده و به دليل 
 عدم تناسب زيرساختهاي جاده اي باعث شده که 
نه تنها مشکات مردم حل نشود بلکه با بروز  حوادث 

خطرات ديگري نيز گريبانگير مردم شود.

توسط نيروهاي 125  اراك صورت گرفت
مهار آتش سوزي موتور خودروي سواري با حضور 

سريع آتش نشانان در محل حادثه
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري 
 اراک، يک دستگاه خودروي سواري که دچار آتش سوزي 
شده بود، با حضور سريع آتش نشانان مهار و خاموش 
شد. پس از اطاع رساني اين حادثه به سامانه 
125 توسط يکي از شهروندان، ستاد فرماندهي 
سازمان آتش نشاني اراک به سرعت آتش نشانان 
ايستگاه شماره 6 از خيابان محسني را ساعت ۳8: 
6 صبح به خيابان قايم مقام، کوچه حسن زاده 
اعزام کرد. آقازيارتي در اين باره گفت: يک دستگاه 
خودروي سواري پژو 206 که در داخل کوچه پارک 
شده بود به علت نامشخصي از قسمت موتور آن 

 آتش گرفته بود. وي با اعام اينکه آتش سوزي 
اين خودرو در حال گسترش و سرايت به اتاقک 
بي  نشاني  آتش  نيروهاي  کرد:  اضافه  بود  آن 
و  پودري  کننده  خاموش  از  استفاده  با  درنگ 
 يک رشته لوله آبدهي به مقابله با شعله هاي 
آتش که از داخل موتور خودرو بلند مي شد پرداختند 
و موفق شدند اين آتش سوزي را در مدت کوتاهي 
خاموش و از سرايت آن به اتاقک خودرو جلوگيري 
کنند. نيروهاي عمليات پس از لکه گيري کامل 
را جهت  نقليه  اين وسيله  آتش سوزي،  محل 
بررسي آن و همچنين انجام اقدامات قانوني به 

عوامل انتظامي سپردند. 
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گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان گفت: 
ذخيره آبخوان کم عمق استان در آذر ماه سال 
جاري، در مقايسه با آذر ماه سال گذشته 61 
با  مقايسه  در  و  کاهش  مکعب  متر  ميليون 
متوسط 25 سال گذشته 249 ميليون متر 

مکعب کاهش نشان مي دهد.
آب  شرکت  عمومي  روابط  گزارش   به 

منطقه اي گلستان، مهندس علي نظري اظهار 
کرد: بر اساس گزارش بررسي وضعيت منابع آب 
استان در آذرماه سال جاري، ذخيره آبخوان 
عميق استان نيز درآذر ماه سال جاري، در 
يک  حدود  گذشته  سال  ماه  آذر  با  مقايسه 
با  مقايسه  در  و  کاهش  مکعب  متر  ميليون 
متر  ميليون   51 گذشته  سال   15 متوسط 

مکعب کاهش نشان مي دهد.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان افزود: 
بر اساس همين گزارش، ميزان بارندگي آذر 
با سال گذشته،  ماه سال جاري در مقايسه 
5/2 درصد کاهش و تقريبا مشابه دوره شاخص 
درازمدت مي باشد و در مدت مهر لغايت پايان 
با مدت مشابه سال  مقايسه  در  نيز  آذرماه، 
گذشته، 7 درصد افزايش وتقريبا مشابه دوره 

دراز مدت مي باشد.

»
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 رئيس شوراي اسامي
 بخش فوادشهر:

نياز به توجه استاني و 
ملي براي ايمن سازي 

بلندمرتبه ها داريم

فوادشهر-خبرنگاررسالت:
خليل مصطفي زاده رئيس شوراي اسامي،فوادشهر را شهري مدرن اعام کرد 
 و افزود: نياز به توجه استاني و ملي براي ايمن سازي بلندمرتبه ها ضروري است.

وي افزود: در ابتدا اتمام پروژه هاي ناتمام شهر مدنظر است چراکه بخش عمده اي 
از منابع شهرداري طي ادوار گذشته در پروژه هايي مانند: فرهنگسراي غدير و 
پروژه هاي ديگري که طي اين مدت منابع شهر در آنجا مستهلک شده و در 
معرض فرسايش قرار گرفته ،هزينه شده است وبا برنامه ريزي شاهد استارت اين 
پروژه ها و اتمام آن ها مي باشيم همچنين يکي ديگر از برنامه هايي که خواست 

 مردم است توسعه پارک پرنيان فوادشهر مي باشد.مصطفي زاده تصريح کرد: 
ايجاد ترمينال، ايجاد ميدان ميوه و تره بار ، آماده سازي محات برزن سوم ،پيگيري 
انتقال اسناد مالکيت شهرداري که طي 30 سال گذشته از طريق شرکت عمران 
و ذوب آهن واگذار شده و وصول مطالبات از ذوب آهن و شرکت عمران و نهاد 
هاي ديگر  را بجد دنبال مي کنيم.رئيس شوراي اسامي بخش فوادشهر ادامه 
بيمارستان  تا  از گردنه  از فوادشهر)ورودي فوادشهر  نقطه  داد:درصدديم دو 
شهيد مطهري و اتصال پارک پرنيان به مسکن مهر با مساحت 70-60 هکتار( 

را به عنوان مرکز تفريحي- توريستي مجهز سازيم .

شهرستان

خبر
دو سارق حرفه اي منازل در گلپايگان 

دستگير شدند 
گلپايگان – خبرنگار رسالت:

سرهنگ علي سبحاني فرمانده انتظامي شهرستان گلپايگان از شناسايي 
و دستگيري 2 سارق حرفه اي منزل و کشف چندين فقره سرقت 

منزل خبر داد.
فرمانده تاشگر انتظامي گلپايگان اظهار داشت: در پي وقوع سرقت 
با  مبارزه   دايره  مأموران  از  تيمي  گلپايگان،   شهرستان  در  منزلي 
سرقت پليس آگاهي شناسايي و دستگيري سارقان را در دستور کار 

خود قرار دادند.
سبحاني در ادامه افزود: مأموران با بررسي صحنه هاي سرقت و جمع آوري 

سرنخ هايي، 2 سارق را شناسايي و دستگير کردند.

 A برگزاري مانور واقعي سطح  
شرکت گاز  در مرکزاستان گلستان

گرگان-خبرنگاررسالت:
احتمالي  بحران  باشرايط  مقابله  براي  ايجادآمادگي ازم  با هدف    
نيروهاي  آمادگي  ميزان  ارزيابي  فشارگازوهمچنين  افت  و  قطعي  و 
عملياتي وامدادي،مانورسطحA در مرکزاستان گلستان برگزار گرديد. 
مانورمذکورابتداء با برگزاري کميته مديريت بحران و پدافند غير عامل  
و سپس مشارکت نيروهاي امدادي و عملياتي گاز گلستان و همکاري 
بسيار خوب مديريت بحران استان و همراهي شرکت پخش فرآورده هاي 
ساير  و  احمر  و  جمعيت هال  نشاني  آتش  ادارات   استان،  نفتي 
دستگاههاي ذيربط و با حضور مدير کل پدافنذ غير عامل استان ، 
مديرعامل شرکت گازاستان  ،مديرعامل شرکت پخش فرآورده هاي 
نفتي استان و شهرهاي معين  انجام گرفت.  در همين راستا مديرعامل 
گاز گلستان به تشريح فرآيندواهداف اين مانورپرداخت وگفت: هدف 
از اجراي مانورمذکورارتقاي توان عملياتي وسنجش ميزان آمادگي 

بيشترنيروهاي شرکت گازوسايردستگاههاي خدمات رسان است .

مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان:
  50 کشاورز دامغاني 15 هکتار 

زعفران کاري دارند
دامغان-خبرنگاررسالت:

"مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان  گفت: 50 کشاورز دامغاني در 
15 هکتار زمين کشاورزي، به توليد زعفران مشغول هستند.سيد محسن 
طباطبائيان افزود: سطح زير کشت محصول زعفران در اين شهرستان 
در حال حاضر 15 هکتار است که بيش از 11 هکتار از اين محصول 
به باردهي اقتصادي رسيده است و بقيه اراضي در مراحل اوليه رشد 
قرار دارد.مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان اضافه کرد: امسال 
ميانگين برداشت محصول زعفران در اين شهرستان به سه کيلوگرم 
از  افزود: برداشت زعفران در دامغان  در هر هکتار رسيده است.وي 
اواسط آبان ماه آغاز مي شود و تا اواخر آذر ادامه دارد.طباطبائيان با 
بيان اينکه بيش از 60 درصد کاشت اين محصول در جنوب دامغان به 
ويژه روستاي عبديا است، اضافه کرد: به منظور افزايش کشت محصول 
زعفران در اين شهرستان، آموزش هاي کاربردي و فني، برگزاري کارگاه 
هاي آموزشي و ارائه بذر مطلوب به کشاورزان انجام مي شود.وي تصريح 
کرد: با راه اندازي سامانه کارا، ارائه وام بلندمدت و کم بهره و با توجه 
به نياز کم محصول زعفران به آب، بسياري از کشاورزان دامغاني به 

سمت اين محصول گرايش پيدا کردند.

امام جمعه شهرستان ساوجباغ خبرداد:
برپايي سرود هزارنفري سالروز پيروزي 
انقاب در مصاي نماز جمعه  ساوجباغ

ساوجباغ-خبرنگاررسالت:
امام جمعه شهرستان ساوجباغ با تقدير از فعاليت هاي ستاد هماهنگي 
سرود  گفت:  البرز  مساجد  هنري  فرهنگي  هاي  کانون  بر  نظارت 
هزارنفري سالروز پيروزي انقاب در مصاي نماز جمعه شهرستان 
ساوجباغ برگزار مي شود.به گزارش پايگاه اطاع رساني شوراي 
هماهنگي تبليغات اسامي استان البرز،حجت ااسام مختاري طي 
ديدار با مسئول دبيرخانه کانون هاي فرهنگي هنري مساجد البرز 
برگزار شد،  نماز جمعه شهرستان ساوجباغ  که در دفتر مصاي 
شهرستان  جمعه  نماز  مصاي  هنري  فرهنگي  هاي  کانون  گفت: 
ساوجباغ بار ديگر احياء مي شود.امام جمعه شهرستان ساوجباغ 
افزود: مشارکت و هم انديشي دبيرخانه کانون هاي فرهنگي هنري 
مساجد استان البرز با ائمه جمعه در راستاي برنامه هاي فرهنگي 

اهميت بسزايي دارد.
هاي  کانون  فعاليت  اهميت  به  اشاره  با  مختاري  ااسام  حجت 
هنري،  فرهنگي،  متعدد  هاي  زمينه  در  مساجد  هنري  فرهنگي 
با  مساجد  هاي  کانون  فعاليت  روند  کرد:  عنوان   ... و  اجتماعي 
مساجد  هنري  فرهنگي  هاي  کانون  دبيرخانه  نظارت  به  توجه 

استان قابل تقدير است.

برگزاري مسابقات المپياد استعدادهاي 
برتر ووشوي کشور

قزوين-خبرنگاررسالت:
 مراسم افتتاحيه اولين مسابقات المپياد استعدادهاي برتر ووشوي 
کشور باشرکت 350 تن از ووشوکاران نوجوان از 32 استان کشور 
درسالن ورزشي يادگار امام)ره( شهر الوند برگزار شد.در افتتاحيه 
قزوين،  مردم  نماينده  محمدي  داوود  با حضور  که  مسابقات  اين 
البرز و آبيک در مجلس شوراي اسامي، علينژاد رئيس فدراسيون 
ووشوي کشور، رحماني مديرکل امور ورزشي استانهاي وزارت ورزش 
و جوانان، عايي مقدم مديرکل ورزش و جوانان استان قزوين، رضا 
گروسي فرماندار شهرستان البرز، جعفر جوادي شهردار الوند، مهتاب 
الوند، علي قدمي و اسماعيل  بهرامي رئيس شوراي اسامي شهر 
ميرزايي از اعضاي شوراي اسامي شهر الوند و درويشي رئيس اداره 
ورزش شهرستان البرز برگزارشد، علينژاد رئيس فدراسيون ووشوي 
کشور با بيان اينکه استان قزوين بخصوص شهر الوند استعدادهاي 
اجراهاي  با  مطمئنم  گفت:  دارد،  ورزشي  هاي  زمينه  در  زيادي 
از ووشوکاران اين مسابقات ديدم آينده ووشوي کشور  خوبي که 
بسيار درخشان خواهد بود.وي افزود: باتوجه به وجود زيرساختهاي 
ورزشي مطلوب و پتانسيل هاي قوي ورزشي در الوند اردوي تيم 

ملي ووشو در سال آينده در اين شهر برگزار خواهد شد.

 دومين يادواره 763 شهيد مدفون 
در بقاع متبرکه خراسان رضوي برگزار مي شود

مشهد-خبرنگاررسالت:
 همزمان با حماسه نهم دي، دومين يادواره 763 شهيد مدفون 
در بقاع متبرکه خراسان رضوي در بقعه متبرکه امامزادگان عين 
علي وزين علي عليهما السام دررود نيشابور برگزار مي شود.به 
گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، 
همزمان با حماسه نهم دي، دومين يادواره 763 شهيد مدفون در 
بقاع متبرکه خراسان رضوي در بقعه متبرکه امامزادگان عين علي 
وزين علي عليهما السام دررود نيشابور برگزار مي شود.اين مراسم 
روز نهم دي همراه با گل باران گلزارشهدا و اقامه نماز جماعت 
ظهر و عصر در اين بقعه آغاز مي شود.گفتني است 763 شهيد در 
70 بقعه و 17 شهرستان استان خراسان رضوي آرميده اند که از 
مجموع شهداي مدفون شده در بقاع متبرکه خراسان رضوي، 71۸ 
شهيد از شهداي دوران دفاع مقدس، 32 شهيد از شهداي دوران 
انقاب اسامي، پنج شهيد از شهداي حادثه منا، چهار شهيد از 
شهداي مکه در سال 1366، دو شهيد از شهداي ترور و دو شهيد 

از شهداي مدافع حرم هستند. 

با حضور شاعراني از سراسر کشور؛
 جايزه ادبي الوند در همدان 

اهداء  شد
همدان-خبرنگاررسالت:

 آيين پاياني نخستين دوره جايزه ادبي الوند پنج شنبه و جمعه در همدان 
برگزار  شد.مراسم تجليل از برگزيدگان اين جايزه که در نخستين دوره، 
فعا به انتخاب کتاب سال در حوزه شعر اختصاص يافته است، از ساعت 
16:30 تا 19 روز پنج شنبه 6 دي ماه  در سالن اجتماعات بانک ملي 
همدان برگزار  شد.بنا بر گزارش دبيرخانه جايزه ادبي الوند، براي اين 
منظور، گروهي از شاعران و هنرمندان از شهرهاي مختلف کشور، در 
اين دو روز مهمان شاعران، هنرمندان و دوستداران فرهنگ همدان  
بود؛ که عاوه بر شرکت در مراسم اختتاميه، در محفل هاي ديگري نيز 
با حضور شاعران همداني شرکت  کردند.در اين رويداد ملي، عاوه بر 
برخي نهادهاي خصوصي مرتبط با کتاب، نشريه هاي منطقه اي »الوند« 

و »همدان نامه« نيز مشارکت داشته اند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري استان اردبيل:

مهاجرت روستائيان منجر به بروز 
آسيب هاي اجتماعي مي شود

اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل 
گفت: 237 روستاي  اين استان مهاجرفرست بوده و اقدامات مناسبي 

براي تامين امکانات و ايجاد اشتغال آنها صورت نگرفته است.
يوسف خدادادي در جلسه کارگروه استاني پيش بيني و پيشگيري 
از گسترش بافت ناکارآمد و سکونت گاه هاي غير رسمي اظهار کرد: 
توانمند کردن روستاها و اقداماتي که به ايجاد موانع براي مهاجرت 
ساکنان اين روستاها کمک مي کند از سوي دستگاه هاي مربوطه 
انجام نگرفته است.وي با بيان اينکه بيش از ۸5 درصد از جرائم در 
حاشيه شهرها رخ مي دهد، گفت: مهاجرت روستائيان به شهرها 
باعث ايجاد حاشيه نشيني شده و به بروز بسياري از آسيب هاي 
اجتماعي منجر مي شود.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم 
دادگستري استان اردبيل ادامه داد: مباحث امنيتي ، آسيب هاي 
اجتماعي ، نبود خدمات اجتماعي و وجود ساخت هاي نازيبا باعث 

آسيب رسيدن به شهروندان مي شود.

مديرعامل شرکت پاايش نفت بندرعباس اعام کرد:
 جلوگيري از انتشار ساانه 

هفت ميليون تن اکسيد گوگرد به محيط 
بندر عباس -خبرنگاررسالـت:

با بهره برداري از واحد جديد تصفيه هيدروژني نفت گاز در پاايشگاه 
نفت بندرعباس، ساانه از انتشار 7 ميليون تن اکسيد گوگرد در محيط 
جلوگيري شد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش نفت بندرعباس؛ 
واحد تصفيه هيدروژني نفت گاز، از واحدهاي جديد پاايشگاه بندرعباس 
در طرح افزايش ظرفيت توليد و بهبود کيفيت بنزين و نفت گاز است 
که در آبان 97 به  بهره برداري رسيد و موجب توليد روزانه 15 ميليون 
ليتر نفت گاز مطابق با استاندارد يورو 4 در اين پاايشگاه شد.مديرعامل 
شرکت پاايش نفت بندرعباس با اشاره به اينکه يکي از اهداف مهم پروژه 
افزايش ظرفيت و بهبود کيفيت  بنزين و نفت گاز، حفاظت و صيانت از 
محيط زيست است گفت: راه¬اندازي واحد جديد تصفيه هيدروژني نفت 
گاز و توليد محصول با کيفيت، موجب بازيافت ساانه 35 هزار تن گوگرد 
جامد گرديده است که در نتيجه آن از انتشار حدود 7 ميليون تن در سال 

آاينده اکسيد گوگرد )SOx( در هوا جلوگيري مي شود.

برگزاري دوازدهمين برنامه از دهمين 
جشنواره نخستين واژه آب در گلپايگان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
دوازدهمين برنامه از دهمين جشنواره نخستين واژه آب در گلپايگان با 
حضور بيش از 600 دانش آموز مقطع اول ابتدايي  برگزار شد.مديرآبفا 
گلپايگان گفت به دليل منابع آبي کافي در شهر گلپايگان مردم در اين 
شهرستان هنوز با بحران کم آبي مواجه نشدند و همين امر بسيار موثر 
در ميزان  مصرف سرانه آب در اين منطقه دارد. دهقادني با اشاره به 
ميزان مصرف سرانه آب در گلپايگان گفت:درحال حاضر ميزان مصرف 
سرانه آب خانگي  در گلپايگان 1۸0 ليتر در شبانه روز براي هر نفر 
مي باشد در حالي که اين رقم در سال گذشته 220 ليتر در شبانه روز 
بوده است.وي به نقش اجراي  برنامه هاي فرهنگي در کاهش مصرف 
سرانه آب در گلپايگان پرداخت و تصريح کرد: درچند سال گذشته بادر 
نظر گرفتن برنامه هاي فرهنگي مانند تعامل با اداره آموزش و پرورش، 
همچنين  نصب بنر  و توزيع بروشورهايي که راههاي مصرف بهينه آب 
را به شهروندان آموزش مي دهد توانستيم تا حدودي مصرف سرانه آب 

را در شهرستان گلپايگان کاهش دهيم.

کسب رتبه دوم صيانت از حقوق شهروندي 
توسط شرکت گاز استان گيان

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي گاز گيان، حسين اکبر مديرعامل شرکت گاز استان گيان 
اظهار داشت: بر اساس ارزيابي صورت گرفته از سوي امور اجتماعي و فرهنگي استانداري 
گيان، شرکت گاز استان گيان  توانست در حوزه صيانت از حقوق شهروندي براي سال 
96  رتبه دوم را در ميان دستگاه هاي اجرايي گيان به دست آورد.وي با اعام اين خبر 
اظهار داشت: اين شرکت همراستا با گازرساني به شهرها و روستاي استان، رعايت حقوق 
شهروندان محترم و کسب رضايت حداکثري مشترکين را سرلوحه کار خويش قرار داده 
و به همين رو با اجراي پروژه هاي کيفي مختلف از قبيل راه اندازي سامانه رسيدگي به 
درخواست ها و شکايات، استقرار ميز خدمت، راه اندازي  اپليکيشن خدمات الکترونيک، 
مرکز يکپارچه پيام و اتفاقات و ..... تاش مي نمايد تا با پاسخگويي سريع و بموقع به 
درخواست هاي متقاضيان و در جهت ارتقاي رضايتمندي مردم و مشترکين اقدام نمايد.

مديرعامل شرکت گاز استان گيان در پايان با تبريک اين موفقيت به خانواده بزرگ شرکت 
گاز از برنامه اين شرکت در جهت بهينه سازي و اجراي هر چه بيشتر پروژه هاي کيفي 

مختلف در جهت جلب رضايتمندي حداکثري مردم شريف استان خبر داد.

 دستگيري 1۸متهم باند جعل و فروش اراضي 
نهادي

کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس آگاهي البرز گفت: اعضاي يک باند که با جعل اسناد يک نهاد اقدام 
به فروش اراضي زير پوشش آن مي کردند دستگير شدند.سرهنگ محمد نادربيگي 
افزود: پرونده اي سال گذشته مبني بر اختاس در يکي از بانک هاي استان به پليس 
آگاهي البرز ارسال شد که موضوع به صورت ويژه مورد بررسي قرار گرفت. وي افزود: 
با پيگيري هاي ويژه مشخص شد که متهم اين پرونده چندي پيش به جرم اختاس 
از يک بانک و حدود 140ميليارد ريال کاهبرداري دستگير و روانه زندان شده است.

نادربيگي افزود: تحقيقات بيشتر نشان داد که اين متهم با تباني يکي از کارمندان بانک 
اقدام به جعل اسناد کرده و سپس اين اسناد را از بانک خارج مي کردند. وي گفت: در 
زمان دستگيري متهم تعداد زيادي اسناد جعلي نيزکشف شده بود.رئيس پليس آگاهي 
البرز افزود: در نهايت مشخص شد که متهم اصلي با  تباني يکي از کارمندان بانک 
اقدام به جعل سند مي کردند و سپس اماک را به فروش مي رساندند. نادربيگي افزود: 
تاکنون 22قطعه زمين در مجموع به مساحت 24هزارو 650مترمربع در شهرستان کرج 

شناسايي شده که ارزش اين اماک 200ميليارد ريال برآوردشده است.

 برنامه هاي بزرگداشت هفته بصيرت در نيشابور 
اعام شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسامي نيشابور از اعام برنامه هاي ستاد بزرگداشت حماسه 
9 دي و هفته بصيرت با شعار »9 دي همه با هم در برابر اشرافيت و فريب دشمن« در اين 

شهرستان خبر داد.
حجت ااسام عليرضا جوانشيري اظهار کرد: نهم دي ماه روز تجلي قدرت و اراده ملت عزيز 
ايران در مقابل فتنه گري فتنه گران داخلي و خارجي عليه نظام مقدس جمهوري اسامي ايران 
بود.وي افزود: روز جمعه 7 دي 97 مردم بصير و وايت مدار شهرستان نيشابور در ميعادگاه هاي  
نماز دشمن شکن جمعه حضور يافتند و از خطبه هاي روشنگرانه ائمه جمعه شهرستان پيرامون 
ابعاد مختلف فتنه ۸۸ بهره مند شدند.رئيس اداره تبليغات اسامي نيشابور بيان کرد: همايش 
بصيرتي توسط ستاد مردمي 9 دي جمعه 7 دي 97 بعد از نماز مغرب و عشا با سخنراني عظيم 

ابراهيم پور جانشين سابق بنياد خاتم ااوصياء در تکيه ابوالفضلي برگزار شد.
جوانشيري ادامه داد: برگزاري همايش بصيرتي و افتتاحيه اکران جشنواره عمار توسط ستاد 
مردمي شنبه ۸ دي97 بعد از نماز مغرب و عشا با سخنراني حجت ااسام صابري توايي 

مسجد قدس بلوار دانشگاه برگزار شد.

دادستان کردستان:
 متاسفانه تنگ نظري هاي مديريتي  صدمات بسياري

 بر کردستان وارد کرده است
سنندج-خبرنگاررسالت:

دادستان کردستان در پنجمين جلسه ستاد 
کلي  سياست هاي  اجراي  پيگيري  استاني  
متاسفانه  قضائيه گفت:  قوه  مقاومتي  اقتصاد 
تنگ نظري هاي مديريتي در استان موجب شده 
است که روند سرمايه گذاري در کردستان بسيار 
کند بوده و صدمات بسياري بر استان وارد شود.

اکبر جوهري بابيان اينکه سال هاي متمادي 
است که دادگستري استان در راستاي حمايت از 
سرمايه گذاري وارد عمل شده است، افزود: ديد 
تنگ مديريتي بر استان حاکم است و همين 
امر موجب شده که در استان سرمايه گذاري 
نشود و بسياري از سرمايه گذاران نااميد شوند 
بانک ها در جلسات قول همکاري  وهمچنين 
مي دهند اما متاسفانه پس از جلسه وعده هاي 
اينکه  به  بااشاره  نمي کنندوي  اجرا  را  خود 
متاسفانه مدير بومي که انتظار مي رود بيشتر 
حمايت کند کمترين همکاري و حمايت را در 

انجام مي دهد  توسعه سرمايه گذاري  راستاي 
اظهارداشت: اين تنگ نظري ها ريشه چند ده 
ساله دارد و يک آسيب بزرگ در استان است 
که بايد اصاح شودوعدم اشرافيت مديران بر 
حوزه کاري خويش نيز از ديگر معضات اين 
حوزه است که زمينه را براي سوء استفاده برخي 
کردستان  دادستان  است.  کرده  بيشتر  افراد 
را  دست اندازهايي  اين  کرد:  تاکيد  درپايان 
بايد  مي کنند  ايجاد  مردم  براي  مديران  که 

در کردستان رفع شود .

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي: 
هشت اثر تاريخي استان مرکزي تعيين عرصه و حريم مي شوند

با هوشياري يک شهروند مسئول و مسئوان شهري منطقه9 صورت گرفت؛
نجات درخت چهل ساله در ورودي غربي پايتخت

  عضو شوراي اسامي استان چهارمحال و بختياري:
نابودي دشت شهرکرد، سامت مردم چهارمحال و بختياري را تهديد مي کند

اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري استان مرکزي، مديرکل  با اعام اين خبر گفت: 
» تعيين عرصه و حريم کليساي مسروپ مقدس، حمام علياي 
سنجان، مسجد شبستان سنجان، بقعه پير مراد آباد و يک خانه 
تاريخي در شهر اراک، تکيه جهان بيگ و آب انبار ميرزا حسين 
عاملي در شهرستان ساوه و تپه سرقلعه مامونيه در شهرستان 
و آگاهانه  تعدي هاي  از  جلوگيري  و  حفظ   جهت  در   زرنديه 

به تصويب  پايان سال  تا  و  قرار گرفته  کار   سهوي در دستور 
سازمان ميراث فرهنگي کشور مي رسد.«عليرضا ايزدي افزود: 
به  منحصر  و  خاص  اهميت  داراي  تاريخي  آثار  تمام  گرچه   «
فرد خود هستند اما آثاري مانند کليساي مسروپ مقدس اراک 
که از همزيستي مسالمت آميز اديان ابراهيمي در طول تاريخ 
روايت ها و حکايت ها دارند از اهميت خاص تري برخوردارند و 
از فرهنگي سخن مي گويند که احترام به عقايد و اقليت ها يک 
اصل ريشه دار و باور عمومي در آن بوده است. تاريخ نه چندان 

بلند شهر اراک گرچه از طول کوتاهي برخوردار است اما عرض 
فرهنگي آن از پيشينه فکري منسجم و واايي سخن مي گويد 
که احترام به اقليت هاي مذهبي يکي از اصول آن بوده است. 
کليساي مسروپ مقدس يکي از طايه داران تاريخي همزيستي 
فوق  ارزش  از  جهت  همين  از  بوده  شهروندان  آميز  مسالمت 
العاده اي براي سازمان ميراث فرهنگي برخوردار است و با تعيين 
و ثبت عرصه و حريم آن مي توان اميدوار بود از هر گونه گزند 

زمانه در امان بماند.«

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
با هوشياري يک شهروند مسئول و حضور بموقع مسئوان شهري 
منطقه9 درختي با طول عمري در حدود چهل سال در محله 
 " گزارش  کرد.به  پيدا  نجات  قطعي  مرگ  از  دستغيب  شهيد 
پايگاه خبري مياد رسالت " و به نقل ازروابط عمومي شهرداري 
منطقه9، شهردار منطقه با اعام اين خبر گفت:با عنايت به اعام 
پيام يکي از شهروندان مسئول ساکن منطقه در سامانه 137 و 

با اقدام بموقع مجموعه شهري،از قطع يک اصله درخت گردو  
با بن ۸5 سانتيمتر در محله دستغيب جلوگيري به عمل آمد.

با اشاره به نقش ويژه درختان در لطافت  سيد علي مفاخريان 
هواي پايتخت افزود:درختان موجودات زنده اي هستند که در 
نقش ريه هاي پايتخت امکان زندگي را براي شهروندان فراهم 
به  وابسته  تهران  همچون  کانشهري  تنفس  واقع  به  و  کرده 
آنهاست.وي با تشکر از شهروند مسئولي که با احساس تکليف 

به ياري مجموعه شهري در احياي اين درخت چهل ساله آمد، 
بيان داشت:شهروندان مي توانند با مشارکت در مسائل مختلف 
اداره امور شهر از جمله؛نگهداري از فضاي سبز و محافظت از 
درختان، نظافت خيابان ها و معابر شهري و ساير مباحث شهري 
نقش مشارکت خود را در اداره بهترامور شهر پررنگ تر کنند که 
احياي درخت در محله دستغيب منطقه9 الگوي مناسبي در جهت 

افزايش اعتماد عمومي به مجموعه شهري مي باشد.

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
 فرهاد رئيسي در جلسه  بررسي مسائل و مشکات 
شهرستان ها در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي 
با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، 
فرمانداران ، مديران کل محيط زيست ، منابع طبيعي 
و آبخيزداري و اعضاي شوراي اسامي استان تشکيل 

گرديدگفت نابودي دشت شهرکرد سامت مردم را 
تهديد مي کند.فرهاد رئيسي با اشاره به بوي بد 
 فاضاب در شهرهاي طاقانک ، کيان و قسمت هايي

 از شهرکرد و همچنين روستاي بهرام آباد گفت  بوي 
بد فاضاب اين مناطق مشام ساکنان و رهگذران را 
آزار مي دهد و منجر به بيماري در فصل گرما مي گردد 

و باعث انتشار بيماري هاي عفوني شده است. وي 
محل دفن زباله در شهر هفشجان را غير استاندار 
بر شمرد و گفت اين محل به گونه اي است که در 
مواقع بارندگي شيرابه ها به سمت شهر حرکت 
و باعث آلودگي زمين هاي کشاورزي آن منطقه 
مي گردد.عضو شوراي اسامي استان چهارمحال و 

بختياري افزود: نابودي دشت شهرکرد از مشکات 
جدي استان است ، در سنوات قبل اين دشت موجب 
تلطيف هواي شهر و تنظيم رطوبت منطقه مي گرديد 
که متاسفانه بر اثر کم بارشي و عدم دقت در جانمايي 
فرودگاه شهرکرد روز به روز نابودي اين دشت را 

شاهد هستيم .

معاون توسعه مديريت و منابع شهرداري قدس:
شهرداري قدس، مجري  راه اندازي واحد 

خزانه داري در شهرداري ها  شد

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ميامي خبرداد:
 انجام۸00 هکتار کپه کاري آنغوزه در سطح مراتع

 شهرستان ميامي
 سمنان-خبرنگاررسالـت:

محمد علي رضايي رئيس اداره منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان ميامي در جمع خبرنگاران 
و اصحاب رسانه عنوان کرد: بالغ بر ۸00 هکتار 
از مراتع شهرستان ميامي مورد کپه کاري قرار 
گرفته است لذا پروژه اقتصادي –اجتماعي کشت 
گياه ارزشمنددارويي–صنعتي باريجه باهدف 
اشتغالزايي، تغييرمعيشت بهره برداران و تغيير 
نگرش مرتعداران به بهره برداري از مرتع و 
نيز افزايش توليد ملي در مراتع کال تاغي و 
خانه  گلي انجام شد.  وي  افزود: با توجه به 
درآمدزايي کشت باريجه 450 هکتاردرمرتع 

کال تاغي و 400 هکتار در مرتع خانه-گليکه 
اين گياه را در سنوات قبل  استعداد رويش 
داشته اند و پايه طبيعي نيز در حال حاضر 
اين محصول  زيرکشت  دارد  مرتع وجود  در 
از  کشت  اين  توسعه  روند  و  مي گيرد  قرار 
گياهان دارويي ادامه مي يابد.برداشت از شيرآبه 
گياه باريجه پس از چهار سال از کشت اين 
گياه انجام مي شود.محمدعلي رضايي تاکيد 
کرد:يکي از راهکارهاي تعديل دام و تقويت 
مراتع افزايش کشت گياهان دارويي است و 
در اين راستا از متقاضيان طرح کشت گياهان 

دارويي حمايت خواهد شد. 

در آذرماه  ماه امسال؛
40 مددجوي کهگيلويه و بويراحمدي به عتبات عاليات 

مشرف شدند
ياسوج-خبرنگاررسالت:

معاون امور فرهنگي کميته امداد کهگيلويه و 
بويراحمد گفت: 40 نفر از مددجويان تحت حمايت 
از مناطق لوداب، مارگون، گچساران، پاتاوه، منطقه 
يک و دو ياسوج و چيتاب در آذرماه سال جاري 
به عتبات عاليات اعزام شدند. به گزارش سايت 
خبري کميته امداد، اميدوار کارانديش با اشاره 
به اينکه يکي از مهم ترين برنامه هاي اين نهاد، 
به منظور ارتقاء سطح فکري و فرهنگي مددجويان 
ارائه خدمات فرهنگي به آن هاست، گفت: در همين 
زمينه برگزاري اردوهاي زيارتي و سياحتي يکي 
از برنامه هاي فرهنگي کميته امداد براي جامعه 

هدف خود است. کارانديش با اشاره به اعزام 40 
نفر از مادران و دختران تحت حمايت اين نهاد از 
مناطق لوداب، مارگون، گچساران، پاتاوه، منطقه 
يک و دو ياسوج و چيتاب به عتبات عاليات، افزود: 
اين مددجويان از طريق مرز شلمچه به مدت 
يک هفته به زيارت اعزام شدند که اعتبار هزينه 
شده براي آنان 46 ميليون و 921 هزار تومان 
است. وي گفت :از ابتداي سال جاري تاکنون 
1961 مددجوي تحت حمايت اين نهاد بااعتبار 
6۸6 ميليون و 350هزار تومان در سال جاري به 
اردوهاي زيارتي مشهد مقدس، عتبات عاليات و 

اردوهاي آموزشي و سياحتي اعزام شدند.

وزير جهاد کشاورزي بر اجراي 
طرح هاي بيولوژيک براي مبارزه با 

ريزگردها در سيستان تاکيد کرد 
زاهدان-خبرنگاررسالت:

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در نشستي که با حضور 
استاندار سيستان و بلوچستان و مديران و مقامات محلي در 

منطقه سيستان برگزار شد براجراي طرح هاي بيولوژيک براي 
مبارزه با ريزگرد هاي منطقه و ماسه بادي ها تأکيد کرد.

محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي  با سفر به منطقه سيستان 
و نشست با مقامات محلي اظهار داشت : با استفاده از تجربه هاي 
گذشته و نسخه هايي که نتيجه کار موسسات تحقيقاتي است 
آغاز  را  بيولوژيک  ، اجراي طرح هاي  بندي مناطق  اولويت  و 

کنيد.
حجتي افزود: شواهد نشان مي دهد درختچه شوره گز گياهي 

سازگار با محيط و اقليم منطقه است و مي تواند پايدار باشد.وي 
تصريح کرد: موسسه هاي تحقيقاتي مرتبط بايد نحوه بذرپاشي 
اين گياه را مطالعه و بذر آن را جمع آوري و نهال آن را توليد 

کنند.
 وزير جهاد کشاورزي در ادامه خاطرنشان کرد: هيچ کاري نبايد 
به کار ديگري گره بخورد و مانعي بر سر راه حرکت ايجاد شود 
چرا که فلسفه وجودي انسان در مقايسه با سايرموجودات اين 

است که مي تواند از موانع عبور کند و پشت سر بگذارد.
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شهرستان قدس-خبرنگاررسالت: 
کامران محمدخاني معاون توسعه مديريت و منابع 
شهرداري قدس، ضمن بيان اينکه شهرداري قدس 
به عنوان اولين شهرداري در استان تهران نسبت 
به تشکيل واحد خزانه داري در اين مجموعه اقدام 
نموده است، گفت: شهرداري قدس مجري آموزش و 
راه اندازي واحد خزانه داري در شهرداري هاي استان 
تهران شد. محمدخاني با اشاره به اينکه شهرداري 
قدس به عنوان اولين شهرداري در استان تهران واحد 
خزانه داري را در ساختار سازماني خود اعمال کرده 

است، اظهار داشت: با توجه به دستورالعمل خزانه داري 
در شهرداري ها اباغي از سوي وزارت کشور و شيوه 
نامه کميته تخصيص اعتبار در شهرداري ها اباغي از 
سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي کشور مبني 
بر تشکيل واحد خزانه داري و کميته تخصيص اعتبار 
ضمن بسترسازي و انجام مقدمات، شهرداري قدس از 
ابتداي تابستان سال جاري به عنوان اولين شهرداري 
در استان تهران نسبت به تشکيل واحد خزانه داري 
در اين مجموعه اقدام نموده است و در حال حاضر 
نيز اين شهرداري به عنوان تنها شهرداري که واحد 
خزانه داري را در ساختار سازماني خود اعمال کرده 
است، در اين زمينه پيشرو مي باشد.وي افزود: به 
همين جهت طي جلسه اي که در سيزدهم آذر ماه با 
حضور جناب آقاي سليماني راد مدير کل امور شهري 
و شوراهاي استانداري تهران، در محل فرمانداري اين 
شهر تشکيل شد، از شهرداري قدس به عنوان اولين 
مجري خزانه داري در شهرداري هاي استان تهران، 

تقدير به عمل آمد.

»



»

شيخ نعيم قاسم: 
سوريه تروريست هاي 
مورد حمايت کشورهاي 
بزرگ را شکست داد
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مشاور امنيت ملي آمريکا در اظهاراتي عنوان داشت 
که اين کشور خواهان عمليات نظامي ترکيه در سوريه 
نيست.به گزارش  مهر،اسپوتنيک در خبري فوري اعام 
کرد که جان بولتون مشاور امنيت ملي آمريکا که به 
خاورميانه سفر کرده از مخالفت واشنگتن با عمليات 
نظامي ترکيه در سوريه سخن گفته است.بولتون همچنين 
عنوان داشت که خروج نيروهاي نظامي آمريکا از سوريه 
مشروط به ارائه تضمين از سوي ترکيه براي عدم حمله 
به کردها است.مشاور امنيت ملي دونالد ترامپ، رئيس 
جمهوري آمريکا که به سرزمين هاي اشغالي سفر کرده 
است با اعام اين مطلب تصريح کرد که کشورش براي 
اجرايي کردن فرمان عقب نشيني از سوريه خواهان تدابير 
و تضمين هاي ويژه امنيتي است.جان بولتون براي 
گفت وگو با متحدان آمريکا در خاورميانه در خصوص 
مسائل متعددي از جمله وضعيت سوريه بعد از خروج 
نظاميان آمريکايي از اين کشور، به منطقه سفر کرده 

است.در مورد توافق آمريکا و ترکيه در خصوص سوريه، 
وال استريت ژورنال امروز در گزارشي اعام کرد: ترکيه 
در قبال خروج نظاميان آمريکايي از سوريه، از واشنگتن 
خواسته تا کمک هاي نظامي خود به آنکارا را براي مبارزه 
داعش بيشتر کند.به نوشته اين روزنامه، ترکيه از آمريکا 
خواسته تا در زمينه حمات هوايي و همچنين تجهيزات 
 لجستيکي و حمل و نقل نيروها و ادوات جنگي کمک هاي 

بيشتري به آنکارا ارائه شود.

جان بولتون:
آمريکا مخالف عمليات نظامي ترکيه در سوريه است

به  اشاره  رئيس حماس در خارج، ضمن  ماهر صاح 
روابط گسترده اين جنبش با کشورهاي مختلف ، اعام 
کرد روابط حماس با ايران مرحله »سستي« را پشت سر 
گذاشته است.به گزارش فارس،ماهر صاح رئيس حماس 
در خارج در گفت وگو با وبگاه الرساله به مهم ترين چالش ها 
و پرونده هايي پرداخت که حماس و فلسطين در سال 
جديد با آن روبه روست. وي همچنين بر تأکيد حماس 
براي بازگشت وحدت ملي و پايان اختافات تأکيد کرد.

نظر مي رسد آشتي در دوره محمود  به  صاح گفت: 
عباس )رئيس تشکيات خودگردان( غيرممکن است 
با وجود آنکه ما تأکيد کرده ايم اختافات و جدايي در 
راستاي منافع ما فلسطيني ها نيست. حماس علي رغم 
اصرار بر آشتي، دست بسته نخواهد نشست و به صورتي 
گسترده در راستاي شکست محاصره با تمام ابزارهاي در 
دسترس کار خواهد کرد.وي از تاش هاي گسترده مصر 
براي شکست محاصره غزه خبر داد و افزود تماس ها ميان 
رهبران حماس و قاهره ادامه دارد، مصر اولين ايستگاه سفر 
پيش رو خواهد بود و در اين سفر درباره روابط دوجانبه و 
تاش ها در راستاي آتش بس بحث و تبادل نظر خواهد 
شد.صاح گفت سفر »اسماعيل هنيه« به خارج قبل از 
نيمه ژانويه )ماه جاري( انجام خواهد شد.پيش تر حماس 
اعام کرده بود روسيه از هنيه براي سفر به اين کشور 
دعوت کرده و مقدماتي براي سفر وي به کشورهاي ديگر 

عاوه بر روسيه نيز ترتيب داده شده است.

ماهر صاح: 
حمايت ايران از فلسطين و مقاومت در سطوح مختلف ادامه دارد

صادق خرازي: 
اروپا  براي هميشه تکليفش را با برجام مشخص کند

سفير اسبق ايران در پاريس گفت:اروپا يک بار براي هميشه تکليفش 
را با برجام مشخص کند. وي افزود: اگر اروپا بخواهد مشکل تکنيکي 
و فني کانال ويژه مالي را دستاويزي براي کم تحرکي خود قرار دهد، 
تهران هم دليلي نمي بيند دست بسته کناري نشسته و به برجام و 
دستاوردهايي که نصيبش نشده، نگاه کند.به گزارش فارس،صادق 
خرازي سفير اسبق ايران در پاريس و کارشناس مسائل بين الملل در 
گفت وگو با روزنامه ايران و در پاسخ به سؤالي درباره خروج آمريکا 
از برجام و عدم رضايت ايران از تاش هاي اروپا براي حفظ اين 
توافق و آينده برجام عنوان کرد: اروپايي ها معتقد بودند و هستند 
که بودن همه طرف ها در برجام به نفع همه از جمله آمريکاست. 
اروپايي ها سعي کردند به ترامپ تفهيم کنند که بودن آمريکا در 
اين توافقنامه به نفع آنهاست و تاش زيادي در اين رابطه صورت 
گرفت، اما اين تاش ها به نتيجه نرسيد و از آنجا که آقاي ترامپ، 
سياست هاي غير قابل پيش بيني دارد به رغم اين تاش ها، از برجام 
خارج شد.خرازي اضافه کرد: بعد از بيرون رفتن ترامپ از برجام، 
تاش اروپا براي عدم خروج ايران از برجام آغاز شد. اروپايي ها 
متوجه شدند اکنون که آمريکا از برجام خارج شده، منافع اروپا 
در اين است که با ايران کار کنند و ايراني ها را در برجام نگهدارند. 
معتقد بودند با امتيازهاي هر چند کوچک و اندک سعي کنند 
که ايران را براي ماندن در برجام متقاعد کنند. در همين راستا 

تاش هايي هم صورت گرفت، اما اين تاش ها به هيچ وجه تأمين 
کننده نظرات ايران نبود.وي در پاسخ به اين سؤال که چرا اين 
تاش ها )تاش هاي اروپا( نظر تهران را تأمين نکرد؟ عنوان کرد: 
چون ايران از ابتدا بر اساس ديدگاه برد ـ  برد وارد اين بازي شده 
بود. بنابراين قرار نيست که اگر يک طرف ماجرا از اين توافقنامه 
زيان ببيند، آن، جمهوري اسامي ايران باشد.سفير اسبق ايران در 
پاريس درباره اينکه ايران بايد چه برنامه اي در دستور کار داشته 
باشد؟ اظهار داشت: قطعاً جمهوري اسامي ايران بر اساس دو 
فاکتور از پيش اعام شده حرکت خواهد کرد. ۱ـ پايبندي به 
برجام همانند پايبندي به ساير قواعد و مقررات بين المللي که 
تاکنون جمهوري اسامي آن را اثبات کرده است.  ۲ـ در صورت 
عدم دستيابي به منافع حاصل از برجام هيچ دليلي وجود ندارد 
که ايران براي هميشه و تا ابد در برجام ماندگار شود. وي با طرح 
اين پرسش که چرا؟ پاسخ داد: براي اينکه اروپايي ها علي رغم 
تاش هاي کمي که صورت دادند به هيچ نتيجه ملموسي که در 
واقع تأمين کننده منافع ايران باشد، دست نيافته اند. مدت ها بحث 
کانا ل هاي مالي را معطوف به مسائل فني کردند و باز هم جمهوري 
اسامي به آنها فرصت داد. اين کارشناس مسائل بين الملل بيان 
کرد: اما آرام آرام ما به اين نتيجه نزديک مي شويم که اگر اروپا 
بخواهد اين مشکل تکنيکي و فني، دستمايه و دستاويزي براي 

کم تحرکي آنها جهت رسيدن به مسير تجارت و سرمايه گذاري 
در ايران شود، تهران هم دليلي نمي بيند که دست بسته کناري 
بنشيند و به برجام و به دستاوردهايي که چيزي نصيب جمهوري 
اسامي ايران نکرده است، نگاه کند.وي در پاسخ به اين سؤال که 
در اين بحث آيا تنها منافع اقتصادي مدنظر ايران است؟ گفت: 
اروپايي ها بايد بدانند که يک بار براي هميشه تکليف خود را با 
اين توافقنامه مشخص کنند و آن اين است که داشتن رابطه با 
جمهوري اسامي ايران فقط منافع تجاري و اقتصادي نيست، 
بلکه حفظ برجام مي تواند منافع امنيتي براي اروپا داشته باشد. 
چيزي که آمريکايي ها نه نياز به آن دارند و نه اهميتي به اين 
موضوع مي دهند. اما اين اروپا است که اين فاکتور مهم را بايد 
در نظر داشته باشد.خرازي افزود:گذشته از منافع تجاري، اروپا 
بايد فاکتور امنيتي حاصل از برجام را هم مدنظر داشته باشد و 
ببيند که تاش هاي جمهوري اسامي بوده که توافقنامه برجام را 
تاکنون سرپا نگه داشته است. بر اساس گزارش همه مراکز ذيربط 
از جمله آژانس بين المللي انرژي اتمي، جمهوري اسامي ايران 
به طور کامل به تعهدات خود پايبند بوده و همه نرم ها و مقررات 
بين المللي را رعايت کرده و مي کند. اما اين دليل نمي شود که 
ديگر طرف هاي اين توافقنامه از آن سوء استفاده کنند و نگذارند 

ايران از منافع حاصل از برجام بهره ببرد.

معاون دبيرکل حزب اه لبنان ضمن تأکيد بر پيروزي سوريه در مقابل تروريست ها، 
بين الملل  باقي خواهد ماند.به گزارش گروه  تأکيد کرد مقاومت در ميدان 
خبرگزاري فارس،شيخ نعيم قاسم معاون دبيرکل حزب اه لبنان اعام کرد 
سوريه، ترورريست هايي که از کشورهاي بزرگ مورد حمايت قرار مي گرفتند، 
شکست داد.بر اساس گزارش گروه اطاع رساني ااعام الحربي شاخه لبنان، 
وي طي مراسمي در شهر مسطار واقع در جنوب بيروت گفت، مقاومت در 
ميدان باقي خواهد ماند و )مقاومت( به شکلي فعال در آزادسازي سرزمين و 
حمايت از آن در مقابل توطئه هاي رژيم اسرائيل و مزدوران آن نقش داشت.

شيخ نعيم قاسم در ادامه بر معادله سه گانه ارتش، ملت و مقاومت براي خاطر 
لبنان تأکيد و ابراز اميدواري کرد دولت لبنان در سريع ترين زمان ممکن تشکيل 

شود.معاون دبير کل حزب اه، همچنين تأکيد کرد روابط حزب اه با حزب 
»التيار الوطني الحر« )جريان ملي آزاد( و شخص ميشل عون رئيس جمهور 
)رهبر حزب(، خوب و محکم است و نکته مهم براي حزب اه همان مشارکت 
دادن سني هاي مستقل در دولت جديد است.سعد الحريري در سوم خردادماه 
)۱397( با کسب ۱۱۱ رأي مأمور به تشکيات کابينه شد، رايزني ها از همان 
زمان براي تشکيل دولت جديد لبنان آغاز شد و هنوز ادامه دارد.گره اصلي 
کنوني مخالفت الحريري با حضور سني هاي مستقل از حزب تيار المستقبل 
در دولت است. حزب المستقبل )متحد عربستان( که در اين دور از انتخابات 
شکست آشکاري خورد و تعدادي از کرسي هاي پارلمان را از دست داد اصرار 

دارد تمام وزراي سني کابينه جديد بايد از اين جريان باشند.

آگهي فقدان پروانه مطب - اينجانب حسين محمدي فرزند اميرعلي داراي شماره شناسنامه 
10687 صادره از شهربابك متولد سال 1350 استحضار مي دارد كه پروانه تاسيس مطب اينجانب 
به شماره 1137-96511-312 تاريخ 1392/9/1 شهرستان سرچشمه مفقود گرديده است. لذا 
به موجب اين آگهي پروانه مذكور ابطال مي شود. از يابنده خواهشمند است پروانه فوق را به 

سازمان نظام پزشكي جمهوري اسامي ايران تسليم نمايد.
برگ سبز و سند اصلي سند خودروي باري وانت پيكان مدل 1390 به رنگ سفيد شيري روغني و 
شماره موتور 11490086867 و شماره شاسي NAAA36AA7CG268656 و شماره انتظامي 

ايران 65-118س44 به نام فرزانه ساردوئي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري پژو 206 مدل 1382 به رنگ نقره اي و شماره پاك 74-

425ب77 و شماره موتور 10FSJ54503807 و شماره شاسي 82633865  به نام اميد ناصري 
جوان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و كليه مدارك خودرو پژو 206 مدل 1383 به رنگ فيلي روشن متاليك و 
 10FX5C2165139 شماره پاك 429ج71- ايران 88 و شماره شاسي 83678980 و شماره موتور

به نام آقاي مهدي خندابي فرزند حسين مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه ساخت شركت صنعت كيميا به شماره 40/10038 به تاريخ صدور پروانه 1389/9/3 و 

تاريخ پايان اعتبار 
1392/9/3 مربوط به توليد بيسكوئيت با طعم نارگيل، موز و پرتقال مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني و سند و برگ سبز خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره موتور 22528102824 
و شماره شاسي 81303968 مدل 1381 و شماره پاك ايران 41-265ص39 به نام آقاي عنايت 

سبزيان مرادآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
بدينوسيله اعام مي گردد برگ سبز وانت سايپا تيپ 151 به شماره موتور 533228 و شماره شاسي 
NAS451100F4935403 مدل 1394 و شماره پاك 73-551م52 به نام عبدالرضا ابراهيمي فرد 

فرزند غام 5159881611 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سند مالكيت و كارت سوخت يك دستگاه سواري پژو آردي - آي 1600 مدل 84 به 
شماره موتور 11784078714 و شماره بدنه 13480853 و شماره پاك ايران 24-619د29 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پرايد تيپ 132 مدل 1388 به شماره انتظامي 61-583م22 
و شماره شاسي S1422288089218 و شماره موتور 3004164 به مالكيت نازيا ياربختي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو پژو 206 به شماره پاك 992م58- ايران 24 به رنگ سفيد مدل 
1393 و شماره موتور 163B0049616 و شماره شاسي NAAP13FE9EJ481389 به نام فاطمه شريعت 

رضوي به شماره كد ملي 5268856363 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك كارشناسي ارشد فارغ التحصيلي اينجانب الهام احمدي فرزند محمدصادق به شماره 
شناسنامه 462 صادره از ميانه در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي كامپيوتر - نرم افزار 
صادره از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از 
نشاني  به  تهران جنوب  واحد  آزاد اسامي  دانشگاه  به  را  تقاضا مي شود اصل مدرك  يابنده 
تهران - خيابان كريمخان زند - خيابان ايرانشهر شمالي - نبش آذرشهر پاك 209 و يا كد 

پستي 1584715414 ارسال نمايد.
اينجانب نازيا ياربختي مالك خودرو سواري پرايد تيپ 132 به شماره شهرباني 61-583م22 و 
شماره بدنه S1422288089218 و شماره موتور 3004164 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 
پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
اينجانب رفيق شريفي فرزند محمدعزيز مالك خودرو سواري پيكان مدل 1383 به شماره انتظامي 
61-971د88 و شماره شاسي 10016188 و شماره موتور 11284019208 به علت فقدان اسناد 
فروش )برگ كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در تهران - كيلومتر 14 جاده قديم كرج، پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. 

بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند كمپاني خودرو وانت پيكان تيپ 1600OHV مدل 1386 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 

11486071799 و شماره شاسي 31669028 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت وليكس مدل 94 رنگ مشكي ش ش ايران 75-611س39 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت خودرو تانكر بنز آبرساني سيار به رنگ نارنجي مدل 1363 
و شماره پاك 698الف13- ايران 45 پاك قرمز مربوط به شركت آب و فاضاب روستايي 
كرمان به شماره موتور 10041545 و شماره شاسي 55038715 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت خودرو تانكر بنز آبرساني سيار به رنگ طوسي مدل 1372 و 
شماره پاك 256الف15- ايران 45 پاك قرمز مربوط به شركت آب و فاضاب روستايي كرمان 
و شماره موتور 33591010061524 و شماره شاسي 34932116579404 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري زانتيا مدل 1388 به شماره انتظامي 55-975د29 و شماره وتور 68403 و 

شماره شاسي S1512288177060 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني پرايد مدل 1389 و شماره انتظامي 41-345ج43 و شماره موتور 3744994 

و شماره شاسي S1412289585936  مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 )جي ال ايكس آي( به رنگ نقره اي متاليك مدل 89 و شماره موتور 
12488312942 و شماره شاسي NAAM01CA5AR325492 و شماره انتظامي 178هـ58- ايران 
21 به نام حبيب اله كاظمي اقدم بناب فرزند اكبر به شماره ملي 1582927324 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد به شماره پاك ايران 72-398ط79 و شماره موتور 00908723 
از درجه  و  انگاس مفقود گرديده  نام عباس رستمي  به   S1412283299061 و شماره شاسي

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند وسيله نقليه كاميون كمپرسي ايسوزو مدل 1389 به رنگ سفيد روغني و شماره 
شاسي NAG089NPRF20440 و شماره موتور 780912 مربوط به آقاي حميد شمس با كد ملي 

4070231471 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت ام وي ام  هاچ بك مدل 96 رنگ سفيد ش ش ايران 75-953س42 

و ش م 003740 و ش شاسي 1003661 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به رنگ سفيد  بنز تيپ E240 مدل 2003  سند مالكيت )برگ سبز( خودرو سواري سيستم 
روغني و شماره موتور 11291131435351 و شماره شاسي WDB2110611A232286 متعلق 
به آقاي محسن جمالي و به شماره انتظامي ايران 72-939د52 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
و  و شماره شاسي 389147  موتور 12487208535  به شماره  پژو 405 مدل 88  برگ سبز 
شماره انتظامي 696ع33- ايران 59 به نام اينجانب حسين ايماني نصرت آبادي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و  و شماره شاسي 118793   124K0404551 موتور به شماره  مدل 93  پارس  پژو  برگ سبز 
شماره انتظامي 625س17- ايران 59 به نام اينجانب فرشته جندقي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب صديقه تيمور فاميان مالك خودرو پژو 206 به شماره انتظامي ايران 15-737د14  و 
شماره موتور 10FSE94145603 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - كرج شهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه يك مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد. 3714
شناسنامه مالكيت برگ سبز خودرو سواري پرايد 131 مدل 1394 به رنگ سفيد روغني و شماره 
 NAS411100F3454136 انتظامي 327ن19- ايران 98 و شماره موتور 5516461 و شماره شاسي

به نام روح انگيز صفري فرزند غامعلي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند، شناسنامه )برگ سبز( خودرو سواري پيكان به رنگ سفيد روغني مدل 1383 و شماره 
موتور 11283054502 و شماره شاسي 83512029 و شماره پاك 49-514ب13 به نام عزيز 

دوستاني علي آباد فرزند علي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب بهاره زموده فرزند قدمعلي به شماره شناسنامه 1870011163 
صادره از شوشتر در مقطع كارشناسي رشته مهندسي شيمي صادره از واحد دانشگاهي ماهشهر 
با شماره 0726650 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
آزاد  دانشگاه   - ماهشهر  نشاني  به  ماهشهر  واحد  اسامي  آزاد  دانشگاه  به  را  مدرك  اصل 

اسامي ارسال نمايد.
سند مالكيت )برگ سبز(، كارت خودرو پرايد مدل 1383 به رنگ سفيد و شماره انتظامي ايران 
53-686و57 و شماره موتور 00904660 و شماره شاسي S1412283292207 به مالكيت حسين 

كاظم پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پژو پارس مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
 NAAN01CE0GH931525 124 و شماره شاسيK0968721 ايران 10-625ج13 و شماره موتور

به مالكيت ماندانا بخشي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پرايد نوك مدادي جي تي ايكس آي مدل 87 به شماره شهرباني 259س31- ايران 
91 و شماره موتور 2678202 و شماره شاسي S1412287560972 به نام رسول صفري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سه برگ سند سفيد خام موتورسيكلت ساوين 125 مدل 1391 قرمزرنگ به شماره شهرباني 
از درجه  و  تنه 9106274 و شماره موتور 03026213 مفقود گرديده  499-32396 و شماره 

اعتبار ساقط مي باشد.
ايران  انتظامي  و شماره  روغني  رنگ سفيد  به  مدل 1387  برگ سبز خودرو سمند سورن 
13-426م89 و شماره موتور 12487116484 و شماره شاسي NAACC1CF79F406708 به 

مالكيت يداله علي محمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو پژو TU5SLX405 مدل 1396 به رنگ خاكستري متاليك و شماره انتظامي ايران 
13-197ي58 و شماره موتور 181B0019247 و شماره شاسي NAAM31FE1HK073775 به 

مالكيت محمدحسين مجتبي فر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و  ايران 85  انتظامي 326ج93-  به شماره  پژو 405 مدل 1389  برگ سبز خودروي سواري 
شماره موتور 12489116645 و شماره شاسي NAAM012CA0AE212492 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو آريان 206 مدل 1386 و شماره انتظامي 17-432م23 و شماره 
مالكيت حامد جباري عرياني مفقود  به  موتور 13385015838 و شماره شاسي 18913094 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3719
اصل سند و برگ سبز خودرو سواري سيستم پيكان تيپ 1600i مدل 1383 به شماره انتظامي 
27-757ج44 و شماره موتور 11283064283 و شماره شاسي 83441103 به نام عزيز رحماني 

فرزند كريم مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3721
برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پرايد 111 مدل 1389 به رنگ نوك مدادي و شماره انتظامي 
215ن95- ايران 88 و شماره موتور 3695045 به نام محمدرضا عربخاني به ش ش 120 فرزند 

رمضانعلي صادره از نيشابور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري دنا به شماره انتظامي 971ص49- ايران 62 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف فساد به عهده مالك است.
برگ سبز و كارت خودروي سمند ال ايكس مدل 85 به شماره پاك انتظامي 815ج49- ايران 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   12485107181 موتور  و شماره  و شماره شاسي 17633165   87

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد سواري به شماره پاك ايران 99-545ب54 و شماره موتور 
1457371 و شماره شاسي S1412285794936 به نام مرتضي ميراشرفي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه مالكيت( سيستم پرايد تيپ )جي ال ايكس آي( به رنگ سفيد روغني 
مدل 1387 و شماره موتور 2290918 و شماره شاسي S1412287434751 و شماره پاك انتظامي 
ايران 24-717د71 و به نام مالك مجتبي رضازاده دوبنداري مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند خودرو سواري پژو پارس مدل 96 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 
124K1028025 و شماره شاسي NAAN01CEXHH820935 و شماره انتظامي 118ص24- 
ايران 99 به نام اميد حوري فرزند توحيد به شماره ملي 0112228798 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شماره  و  41-366ج27  انتظامي  شماره  به   1388 مدل  پرايد  سبز  برگ  و  كمپاني  سند 
اعتبار  درجه  از  و  گرديده  مفقود   S1412288271682 شاسي  شماره  و   2962020 موتور 

ساقط مي باشد.
به شماره  مجوز حمل ساح ساچمه زني مدل تك لول ته پر كوسه ساخت تركيه كاليبر 12 
ساح SC41/5414 متعلق به نورعلي بلدي به شماره شناسنامه 449 صادره از انديكا مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل جواز اسلحه پنج تير تك لول ساخت تركيه نيمه خودكار به شماره ساح 618069 به نام 
اينجانب آرمان قرباني فرزند نادر به كد ملي 6329827222 به شماره 1786111 به تاريخ 

صدور 1392/7/21 و خاتمه 1397/7/21 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب حسين جالي فرزند رمضان مالك خودرو سواري پژو RDI1600 به رنگ يشمي 
روغني مدل 1384 و شماره شاسي )بدنه( 13476443 و شماره موتور 11784073713 و 
شماره پاك ايران 22-486س82 به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
خيابان  اصفهان  در  واقع  ايران خودرو  شركت  منطقه اي  دفتر  به  روز  ده  مدت  ظرف  دارد 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  انقضاي  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  آرش  كوچه  ارتش 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب اصغر علياري كلخوران مالك پژو پارس به شماره موتور 22828208698 و شماره 
شاسي 82814051 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب حميد عرفاني مالك پژو پارس به شماره موتور 124K0845467 و شماره شاسي 
المثني  GH871700 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب زهرا وثوقي رودبنه مالك هايما S7 به شماره شاسي JY739505 و شماره انتظامي 
ايران 68-438د43 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب بهمن اميني مالك سمند به شماره موتور 12483001683 و شماره شاسي 83215008 
المثني اسناد مذكور  به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 FA173B0052278 موتور  شماره  به   H30 كراس  مالك  حسيني نيا  سيده زهرا  اينجانب 
تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   JX107078 شاسي  شماره  و 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش  سازمان  حقوقي  دفتر  به  روز  ده  ظرف  دارد  مذكور 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مژگان سيروسي مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSE33971500 و شماره شاسي 
81618709 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
و شماره   DK833282 به شماره شاسي پارس  پژو  مالك  بكا  اينجانب شركت شيردشت 
ايران 22 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي  انتظامي 642ل53- 
رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
در  واقع  خودرو  ايران  شركت  فروش  سازمان  حقوقي  دفتر  به  روز  ده  ظرف  دارد  مذكور 
ضوابط  طبق  مزبور  مهلت  از  پس  است  بديهي  نمايد.  مراجعه  سمند  ساختمان  پيكانشهر 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمود عرب چوپانلو مالك دنا به شماره موتور 147H0314475 و شماره شاسي 
HE469985 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و   163B0141458 موتور  شماره  به   206 پژو  مالك  لنگري  فرزاد  اينجانب 
FJ256648 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب محمدهادي چقازردي مالك سمند به شماره موتور 124K0754958 و شماره شاسي 
FF045665 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 GK401420 سند مالكيت راهور پژو405 شماره انتظامي ايران 55-522و43 و شماره شاسي

به نام محمد فتحعلي پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

خبر

گفت وگو

خبر

نيويورك تايمز: 
آمريکا تاکنون رئيس جمهوري 
نامناسب تر از ترامپ نداشته است

روزنامه نيويورک تايمز در مطلبي با اشاره به اقدامات جنجالي رئيس جمهور 
آمريکا و سوء استفاده او از قدرت، ترامپ را بدترين رئيس جمهور اين کشور 
توصيف کرد.به گزارش باشگاه خبر نگاران، روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز 
در تفسيري نوشت: رئيس جمهور آمريکا در مراسم تحليف خود سوگند هايي 
ياد کرد که مهمترين آن ها »حفظ، حراست و دفاع از قانون اساسي آمريکا« 
است. اما از زماني که دونالد ترامپ دو سال قبل اين سوگند را ياد کرد، 
همواره آن را زير پا گذاشته است.در ادامه اين مطلب آمده است: وي به 
کرات منافع خود را به منافع کشور ترجيح داده است. وي از جايگاه خود 
براي پيشبرد اهداف تجاري اش استفاده کرده و از کشور هاي خارجي هداياي 
مالي پذيرفته است. ترامپ درباره روابطش با يک دولت خارجي دشمن به 
مردم آمريکا دروغ گفته و با مقامات دولتي که از جايگاه شان سوءاستفاده 
کرده اند، مدارا کرده است. ترامپ براي آنکه از مسئوليت همه اين اشتباهات 
و همچنين از موضوعات مرتبط با مبارزات انتخاباتي اش شانه خالي کند، 

به تضعيف سيستم بازرسي کشور پرداخته است. 

تحوات هشتمين شنبه تظاهرات:
صد ها معترض جليقه زرد در فرانسه 

بازداشت شدند
 معترضان فرانسوي هشتمين شنبه تظاهرات خود را برگزار کردند و اين 
اعتراضات با دخالت پليس اين کشور به خشونت کشيده شد و صد ها نفر 
معترضان  روز شنبه  ميزان،  بازداشت شدند.به گزارش   پليس  از سوي 
فرانسوي هشتمين شنبه تظاهرات خود را برگزار کردند.اين اعتراضات با 
دخالت پليس اين کشور به خشونت کشيده شد و صد ها نفر از سوي پليس 
بازداشت شدند.وزارت کشور فرانسه شمار معترضان روز شنبه را ۵۰ هزار 
نفر اعام کرد و گزارش داد که صد ها نفر از سوي پليس بازداشت شده اند.

هشتمين شنبه تظاهرات جليقه زرد ها در حالي انجام شد که روز جمعه 
دولت فرانسه از موضع شديدتر در برابر جليقه زرد ها خبر داده بود.تظاهرات 
روز گذشته با دخالت پليس به خشونت کشيده شد و پليس براي متفرق 
کردن معترضان از گاز اشک آور استفاده کرد.معترضان در پايتخت فرانسه 
و برخي شهر هاي ديگر با نيرو هاي ضد شورش درگير شدند و در بحبوحه 
درگيري ميان پليس و جليقه زرد ها در پاريس تعدادي خودرو نيز به آتش 
کشيده شد.در همين حال شنبه شب رسانه ها از حمله افراد ناشناس به 

منزل سخنگوي دولت اين کشور خبر دادند. 

 حمله وزيران خارجه اسبق 
رژيم صهيونيستي به نتانياهو

 دو تن از وزيران خارجه سابق رژيم صهيونيستي، انتقادت تندي را متوجه نخست وزير
 اين رژيم کردند.به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از جروزالم پست،آويگدور 
ليبرمن که زماني وزير خارجه اسرائيل بوده و در کابينه فعلي نيز پيش از استعفا 
وزير جنگ بوده انتقادتي را متوجه بنيامين نتانياهو کرده است.ليبرمن با انتقاد 
از وضعيت امنيتي موجود در سرزمين هاي۰ اشغالي، از اينکه نتانياهو اجازه 
داده پول براي حماس ارسال شود انتقاد کرد.در روزهاي اخير خبرهايي مبني 
بر ارسال پول نقد براي حماس در رسانه هاي رژيم صهيونيستي منتشر شده 
است.از سوي ديگر زيپي ليوني وزير امور خارجه اسبق رژيم صهيونيستي نيز 
به انتقاد از نتانياهو پرداخته است.ليوني در مصاحبه با روزنامه جروزالم پست 
اظهار  داشت: مقام نخست وزيري فقط مربوط به شخص نتانياهو نيست و 
نيازي به عمل جراحي براي ريشه کن کردن اين غده  )نتانياهو( هم نيست.

ليوني در ادامه افزود: فقط از طريق انتخابات است که شهروندان فردي را که 
مي خواهند در کرسي نخست وزيري تکيه دهد، مشخص مي کنند. 

پل پيار در گفت وگو با رسالت:
 ايران به اهداف اقتصادي خود 

در برجام دست نيافت
عضو شوراي اطاعات ملي آمريکا تأکيد کرد: ايران به اهداف اقتصادي خود 
در برجام دست پيدا نکرده و در چنين شرايط، توجيه بقاي ايران در توافق 
هسته اي دشوار است.پل پيار در گفت وگو با رسالت اظهار داشت: اگر سازوکار 
احتمالي ميان ايران و اتحاديه اروپا )مکانيسم مالي ويژه( شکل گيرد، همچنان 
سؤاات و ابهاماتي ازجمله تأثير اين سازوکار در تأمين نيازهاي اقتصادي ايران 
و ارتقاي سطح مبادات تجاري بين ايران و اروپا به قوت خود باقي خواهد ماند. 
نبايد اين نکته را فراموش کرد که بسياري از شرکت هاي خصوصي )در اروپا( در 
بازار اياات متحده آمريکا مشغول تجارت بوده و در آن داراي سهام هستند. اين 
شرکت ها تمايلي نسبت به تجارت با ايران، حتي در صورت انعقاد سازوکار مالي 
ويژه ندارند. دليل اين مسئله کامًا مشخص است. آن ها نگران محدوديت ها و 
جرائمي هستند که از سوي آمريکا عليه آن ها اعمال مي شود. همين مسئله باعث 
 SPV مي شود تا شرکت هاي خصوصي در اروپا گارد بسته اي در مقابل سازوکار
اتخاذ کنند.«استاد دانشگاه جرج تاون تأکيد کرد: در شرايطي که سازوکار ويژه 
مالي اروپائيان اجرايي نشده است، توجيه بقاي ايران در توافق هسته اي دشوار 
است. اساساً سرنوشت برجام تا حدود زيادي بستگي به کار آيي سازوکار ويژه 
مالي اروپا دارد. اين در حالي است که ايران همچنان به تعهدات خود در ذيل 
توافق هسته اي متعهد بوده است. بايد اين موضوع را پذيرفت که منافع اقتصادي 
ايران در برجام و آنچه مردم ايران در اين خصوص انتظار داشتند برآورده نشده 
است. آنچه در حفظ توافق هسته اي اصالت دارد، صرفاً انعقاد سازوکار ويژه مالي 

اروپا نيست، بلکه بهره مندي ايران از منافع تجاري ناشي از آن است.

 نيروهاي آمريکايي خارج شده از سوريه 
در عين ااسد مستقر شده اند

برخي منابع امنيتي عراقي به يک رسانه روسي اعام کردند که نيروهاي 
آمريکايي که از سوريه خارج شده اند در پايگاهي در استان اانبار در 
منابع  برخي  مهر،  اند.به گزارش خبرگزاري  عراق مستقر شده  غرب 
امنيتي عراقي به شبکه آر تي روسيه اعام کردند که بخشي از نيروهاي 
آمريکايي خارج شده از سوريه در پايگاه عين ااسد عراق مستقر شده اند.
اين منابع بيان کردند: آنچه درباره خروج نيروهاي آمريکايي از سوريه به 
اربيل گفته مي شود همه حقيقت نيست بلکه بخش اعظم آنها در پايگاه 
عين ااسد در استان اانبار و در پادگان هاي نظامي ديگر در اين استان 
مستقر شده اند.به گفته اين منابع؛ نيروهاي آمريکايي در مرزهاي عراق 

و سوريه هستند و به طور کامل عقب نشيني نکرده اند. 

تاکيد عضو هيئت مديره بانک مّلی ايران

 

 بر توجه ويژه به افزايش رضايتمندی مشتريان
عضو هيئت مديره و معاون اعتباری و نظارت بر مصارف بانک ملّی ايران ضمن 
حضور در شعبه ممتاز وايت با مديران و کارکنان اين شعبه ديدار و از تاش های 
آنها قدردانی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ايران، محمود شايان در بازديد 
خود از عملکرد اين شعبه در زمينه جذب منابع اظهار رضايت کرد.وی با تاکيد 
بر اينکه هدف اصلی بانک افزايش رضايتمندی مشتريان است، اظهار داشت: نظام 
بانکی کشور شعبه محور است، بنابراين يکی از الزامات مهم مديريت، نظارت دقيق و 
منظم بر عملکرد شعب است.عضو هيات مديره بانک ملی ايران ادامه داد: با توجه به 
فعاليت های مناسب و مطلوب اين شعبه، زمينه ارتقای خدمات به مشتريان و مراجعه 
کنندگان بايد بيش از پيش افزايش يابد تا زمينه ساز تعامل، جذب مشتريان و فرصتی 
جهت سودآوری برای بانک باشد.شايان همچنين خواستار معرفی و استفاده هرچه 
بيشتر از دستاوردهای انفورماتيکی بانک شد و بر اهميت جلب رضايت مشتريان و 

تسريع در ارائه خدمات بانکی و جذب و حفظ منابع تاکيد کرد.

برندگان مسابقه عکاسي ديدار در دي اعام شدند
برندگان مسابقه عکاسي »ديدار در دي« که در قالب جشنواره دي و به مناسبت يلداي 
۱397 برگزار شد، اعام شدند.به گزارش اداره روابط عمومي و تبليغات بانک دي؛ در مسابقه 
عکاسي » ديدار در دي « که با هدف حفظ و ثبت بخشي از فرهنگ عمومي کشور و تاکيد 
بر روح معنوي حاکم بر آيين ها و سنت هاي قومي، ملي و مذهبي مردم ايران برگزار شد، 
۱4عکس به عنوان آثار برگزيده انتخاب شدند.بر اساس اين گزارش،هيئت داوران با بررسي 
۱۰6۰ عکس دريافتي از سراسر کشور ، ۱4 اثر را که با رعايت تمامي قوانين مسابقه به 
نحو شايسته دو موضوع » آيين هاي شب يلدا « و » همدلي در يلدا« را به تصوير کشيده 
بودند به عنوان آثار منتخب معرفي کردند.گفتني است ، داوري اين مسابقه را امير نريماني، 
عضو هيئت مديره انجمن صنفي عکاسان مطبوعاتي ايران، يلدا معيري، عضو هيئت مديره 
انجمن صنفي عکاسان مطبوعاتي ايران و احسان رفعتي ، مدير آژانس عکس خبري ايران 

بر عهده داشتند. 

در نشست صميمي مديرعامل بانك كشاورزي با مدير شعب اين بانك 
در استان قزوين عنوان شد: 

افزايش 98درصدي درآمد ارزي استان
در ادامه ديدارهاي صميمانه مديرعامل بانک کشاورزي با مديران استاني شعب اين بانک 
که با هدف ارتباط مستقيم و بدون واسطه و به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف و حرکت 
در مسير بالندگي صورت مي گيرد، روح اه خدارحمي رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
بانک کشاورزي با موسي رمرودي مدير شعب استان قزوين در محل ساختمان مرکزي بانک 
کشاورزي در تهران ديدار و گفت و گو کرد.بر اساس اين گزارش، افزايش  98درصدي درآمد 
ارزي استان، تحقق ۱۲۰ درصدي برنامه سپرده هاي مردمي، جذب 88 درصدي اعتبار طرح 
توسعه اشتغال پايدار روستايي و عشايري،  افزايش سرانه مبلغ ضمانت نامه هاي صادره، 
افزايش نسبت سپرده هاي ارزان قيمت، تحقق 79 درصدي برنامه واگذاري اموال تمليکي و 
تحقق 8۲ درصدي برنامه بانکداري مجازي، از جمله دستاوردهاي مديريت بانک کشاورزي 
استان قزوين در سال جاري تا کنون بوده است.به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، در 
اين ديدار که روز يک شنبه ۱6 دي ماه در ساختمان مرکزي اين بانک در تهران برگزار شد، 
رمرودي عملکرد مديريت اين بانک در استان قزوين را در حوزه هاي تجهيز منابع،وصول 
مطالبات و اماک تمليکي،مديريت اعتبارات،خدمات نوين و بانکداري الکترونيک،خدمات 
ارزي، و... در فضايي صميمانه براي مديرعامل بانک تشريح و رهنمودهاي ازم را دريافت 
کرد. بر اساس اين گزارش، افزايش  98درصدی درآمد ارزی استان، تحقق ۱۲۰ درصدی 
برنامه سپرده های مردمی، جذب 88 درصدی اعتبار طرح توسعه اشتغال پايدار روستايی 
و عشايری،  افزايش سرانه مبلغ ضمانت نامه های صادره، افزايش نسبت سپرده های ارزان 
قيمت، تحقق 79 درصدی برنامه واگذاری اموال تمليکی و تحقق 8۲ درصدی برنامه بانکداری 
مجازی، از جمله دستاوردهای مديريت بانک کشاورزی استان قزوين در سال جاری تا کنون 
بوده است.اين گزارش می افزايد هدف اصلی از برگزاری اين سلسله نشست ها عاوه بر 
بررسی نقاط قوت و ضعف و تحليل عملکرد، بيان بی واسطه انتظارات و ديدگاه ها، همسان 
سازی فرهنگ سازمانی در رده های مختلف ، ترويج الگوی مناسب ارتباطی برای تمام سطوح 

سازمانی و افزايش تعهد سازمانی برای رشد و بالندگی بانک کشاورزی است.



»

رحماني فضلي:
 هيچ نظارت منطقي

  بر فضاي مجازي 
وجود ندارد
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عضو شوراي شهر تهران معتقد است که فرايند سرمايه گذاري 
در تهران مشکات اساسي دارد و بايد در اين زمينه اقداماتي 
صورت گيرد. به گزارش فارس، محمد سااري رئيس 
کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در 
جريان بررسي طرح الزام شهرداري به ارائه ايحه جامع 
مشارکت و سرمايه گذاري شهر تهران گفت: اين طرح 
خودش تعيين تکليف کننده نيست بلکه مجموعه اي از 
سياست ها و رويکردها را براي ارائه ايحه جامع در خصوص 

مشارکت و سرمايه گذاري ارائه مي دهد و همان طور که 
همه مي دانيم وضعيت مشارکت و سرمايه گذاري در 
مأموريت هاي مديريت شهري دچار مشکات اساسي 
است. سااري ادامه داد: طي دهه ها و سال هاي گذشته 
چون سهل الوصول ترين منابع درآمدي شهرداري از محل 
برگزاري و تراکم فروشي بوده و شهرداري هيچ گاه دچار 
تنگناي مالي نشده است لذا علي رغم وجود مجموعه 
ظرفيت ها در شهر تهران، موضوع سرمايه گذاري مورد 
توجه قرار نگرفته است. لذا ما به عنوان شورا و مديريت 
شهري پنجم با توجه به اينکه يکي از مهم ترين چالش هاي 
ما موضوع منابع درآمدي است بايد با اين موضوع که 
شهرداري تهران طي ايحه اي بتواند طرح جامع مشارکت 
و سرمايه گذاري را ارائه دهد موافقت کنيم.وي تصريح 
کرد: سرمايه گذاري در شهر تهران دچار مشکات اساسي 
است چراکه ما براي سرمايه گذاران، بسته هاي تشويقي 

مؤثر و معنادار پيش بيني نکرده ايم.

عضو شوراي شهر تهران:
فرايند سرمايه گذاري در شهر تهران دچار مشکات اساسي است

رئيس سازمان امور اجتماعي کشور گفت: با همکاري 
مجلس شوراي اسامي طرح جامع کاهش آسيب هاي 
اجتماعي را به قانون مادر تبديل خواهيم کرد تا ضمانت 
اجرايي داشته باشد و سهم دستگاه ها نيز در آن مشخص 
شود. به گزارش فارس، تقي رستم وندي در حاشيه نشست 
شوراي اجتماعي کشور گفت: طبق تکليفي که ما در 
قبال برنامه ششم توسعه داريم بايد طرح جامعي را براي 
کنترل آسيب هاي اجتماعي طراحي کنيم که مصوبه امروز 
شوراي اجتماعي در حقيقت اين موضوع را به ما تکليف 
کرد که فراتر از سطح اين موضوع را در قالب طرح جامع 
پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مطرح کنيم. رستم وند 
افزود: ما ضمن همکاري با مجلس شوراي اسامي تاش 
خواهيم کرد تا طرح کاهش آسيب هاي اجتماعي را به 
قانون مادري تبديل کنيم که ضمانت اجرايي داشته باشد 
و همچنين نقش و سهم دستگاه ها در آن مشخص شود؛ 
بايد در بودجه سنواتي کشور اعتبارات براي هر کدام از 

دستگاه ها مشخص باشد. وي بيان کرد: نتايج قطعي اين 
طرح و زمانبندي از سوي وزارت کشور اعام مي شود 
و تيم هاي تحقيقاتي براي تضمين طرح مشغول به کار 
شدند که تا پايان سال طرح جامع کاهش آسيب هاي 
اجتماعي تدوين مي شود.  لذا موضوع جلسه تبديل اين 
طرح به زبان حقوقي و قانوني است که به کمک حقوقدانان  
و نمايندگان مجلس تاش خواهيم کرد که اين طرح 

جامع را به يک ايحه قانون تبديل کنيم.

رستم وندي، رئيس سازمان امور اجتماعي کشور:
طرح کاهش آسيب هاي اجتماعي، قانون مي شود

سخنگوي قوه قضائيه:
پرونده برادر رئيس جمهور مختومه نشده است

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت 
پرونده حسين فريدون گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته اما موضوع 

مختومه شدن آن صحت ندارد.
به گزارش فارس، حجت ااسام محسني اژه اي در نشست خبري در پاسخ 
به اين سوال که در پرونده بازداشت محيط زيستي ها يک سال گذشته 
است اما خبري از دادگاه نيست، گفت: پرونده به دادگاه رفته اما تعيين 
وقت نشده است، بايد وکا بيايند و  پرونده را بخوانند اما هنوز اين اتفاق 
نيافتاده است.در اين پرونده ۸ متهم وجود دارد که برخي از آنها افساد 
في اارض دارند. اژه اي در پاسخ به سوالي در خصوص آخرين وضعيت 
پرونده حسين فريدون گفت: اين پرونده هنوز به دادگاه نرفته اما موضوع 

مختومه شدن آن صحت ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره احضار تعدادي از مسئوان در کرج نيز 
گفت: تعدادي از افراد دستگير شده اند که يکي از آنها همان شهردار 

سابق است، البته افراد مختلفي هستند.
نيامدن قيمت  پايين  به سوالي در خصوص  پاسخ  اژه اي در  محسني 
اجناس بعد از پايين آمدن قيمت ارز و اينکه آيا اقدامي در اين خصوص 
انجام مي شود يا خير؟ گفت: حقيقتاً افرادي که از اين فرجه سوء استفاده 
مي کنند، اجناسي که برخي شان به بهانه گران شدن دار افزايش يافته، 
حتي افرادي که بعد از کاهش قيمت دار کم فروشي مي کنند حتما 
 با آنها برخورد مي شود. وي ادامه داد: البته برخورد با گران فروشي و 

کم فروشي به عهده تعزيرات حکومتي که زير مجموعه دولت است، ربط 
دارد اما به دليل ارتباط با معيشت مردم مدعي العموم هم ورود کرده و 
نامه نگاري شده است که دادستان هاي شهرها همکاري کنند. اژه اي 
گفت: در بسياري از استان ها، دادستان ها از دستگاه هاي ذي ربط دعوت 
کردند تا بيايند و بنشينند و اقدامات مشترکي انجام دهند، اميدواريم نيازي 
به دستگيري و بازداشت نباشد اما اگر بعد از همه اين اقدامات افراد از 
سوء استفاده دست برندارند ما ورود کرده  و  برخورد قاطع تري مي کنيم. 
وي در خصوص پرونده حقوق هاي نجومي نيز گفت: دو سه بار توضيح 
دادم در خصوص حقوق ها که چند مدل بود .برخي طبق ضوابط موجود 
اجازه داشتند پاداش بگيرند اينها مجرم نشدند اما مجبور به پس دادن 
آنها شدند. برخي عاوه بر اينکه پاداش و حقوق زياد گرفته بودند عنوان 
اتهامي هم داشتند، البته جرايم ديگري هم شايد داشتند مثل اينکه يک 
شرکت زيانده را سودده قلمداد کردند تا پاداش بگيرند که اين موضوع 
 مجرمانه بود. سخنوي قوه قضائيه ادامه داد: همان زمان طي بخشنامه اي 
مقرر شد مقامات چقدر بايد حقوق بگيرند که عددش حدود ۱۰ ميليون 
تومان بود و غير از مقامات هم تا زير ۲۰ ميليون تومان بود، بعد از بخشنامه 
و طبق همان  باشد  گرفته  ندارم که خافي صورت  دولت من سراغ 
بخشنامه پرداخت شده است. اژه اي در پاسخ به اين سوال که پرونده 
بابک زنجاني به کجا رسيده است؟ گفت: همانطور که مي دانيد ايشان 
ادعا مي کرد افرادي هستند که حاضرند برايش پول بفرستند، آخرين 

اقدامي که شده اين است که مسافرت هاي زيادي انجام شد اما هنوز 
پولي گرفته نشده است. وي افزود: اخيراً هم جلسه اي برگزار شد که 
متهم و وکيلش حاضر بودند، پس از گفت  وگو باز هم قراردادي نوشته و 
قرار شد هيئتي به يکي از کشورها اعزام شوند، قرار است هفته بعد اين 
اتفاق بيافتد و ببينند چيزي وصول مي شود يا نه. محسني اژه اي تصريح 
کرد: قرار ديگري هم بود که برعليه برخي ها در خارج از کشور اقامه دعوا 
شود که وکيل گرفته شده تا برخي کارها انجام گيرد. من نظرم اين بود 
که بايد يک وقت انتهايي اعام شود زيرا تا اان به چند کشور سفر شده 
و من فکر مي کنم ايشان ادعايش صادق نيست، بايد يک وقتي تعيين 
شود که اگر تا آن زمان اقدامي نشد تصميم ديگري بگيريم.معاون اول 
قوه قضائيه در پاسخ به اين سوال که موضوع رشوه توتال و محکوميت آن 
اثبات شده است،  اما چرا در ايران در اين خصوص کاري صورت نگرفته و 
افراد و مسئوان داخلي محاکمه نشده اند، گفت: معموا اگر  چنين چيزي 
باشد و خاف قانوني شده باشد دادستاني کل کشور ورود خواهد کرد، 
در پرونده مهدي هاشمي موضوع استات اويل بود نه توتال که رسيدگي 
هم شد.وي در خصوص سامانه مهاب و وجود حساب هاي نامشخص و 
نامعلوم و اينکه اين حساب ها عامل وقوع پولشويي است، گفت: اين 
سوال را بايد از همتي و بانک مرکزي پرسيد اما اگر بانک تخلفي کرده 
باشد و به پولشويي مشکوک باشد، بايد وزارت اقتصاد اين موضوعات را 

گزارش کند که اگر اعام کنند ما ورود خواهيم کرد.

وزير کشور گفت: هيچگونه نظارت منطقي و هيچ قانوني که رفتار در فضاي مجازي را نظارت 
کند و مجوزهاي ازم را ارائه دهد وجود ندارد. به گزارش مهر، عبدالرضا رحماني فضلي در 
جمع خبرنگاران درباره ارائه راهکارهاي عملي درباره آسيب هاي اجتماعي فضاي مجازي 
گفت: فضاي مجازي با شرايطي که دارد، شرايطي که در آن هيچ گونه نظارت منطقي و 
قانوني بر رفتارها وجود ندارد؛ طبيعي است که بايد نهادي بر اين موضوع نظارت کند و 
مجوزهاي ازم را ارائه دهد. وي افزود: موضوع رسيدگي به فضاي مجازي از اختيارات و 
وظايف شوراي عالي فضاي مجازي است و ما به عنوان شوراي اجتماعي پيشنهاد مي کنيم 
که در اين حوزه بررسي ها انجام شود؛ اگر آنها تمايل داشته باشند شوراي اجتماعي آمادگي 
دارد با استفاده از نظر کارشناسان و بهره گرفتن از شيوه هايي که در دنيا اعمال مي شود 
و همچنين در کشور ما نيز بعضاً پيشنهاد شده به يک جمع بندي برسيم که نهايت آن 

استفاده مطلوب و منطقي از فضاي مجازي و دفع مضرات آن است. وزير کشور در پاسخ به 
سوالي مبني بر اينکه آيا راهکاري براي کاهش آسيب هاي اجتماعي از فضاي مجازي وجود 
دارد يا خير، گفت: اين موضوع در جلسه مطرح شد و بين همه اعضا اين موضوع مشترک 
بود که هيچگونه نظارت منطقي و هيچ قانوني که رفتار در فضاي مجازي را نظارت کند و 
مجوزهاي ازم را ارائه دهد وجود ندارد. رحماني فضلي افزود: خانواده ها نگران فرزندانشان 
هستند و مراجعات بسياري دارند که اين فضاي باز و غيرمديريت شده آسيب رسان است.

وزير کشور تاکيد کرد: اکنون شاهد ولنگاري هايي در حوزه فضاي مجازي هستيم که 
موجب نگراني خانواده ها شده است.  مقرر شد که قوانين و مقررات، روش ها و شيوه هايي 
که بتواند تضمين، اطمينان و ثبات بيشتري را در خصوص استفاده از اين فضا ايجاد کند 

به طور حتم تعيين  شود. 

خبر
 قادي پاشا: راننده اتوبوس حادثه 

دانشگاه، سکته قلبي نکرده است
مديرکل پزشکي قانوني استان تهران گفت: با توجه به گزارش آسيب 
شناسي در خصوص راننده اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه علوم 
تحقيقات، مشخص شد اين فرد سکته قلبي نکرده است. به گزارش 
 فارس، مسعودقادي پاشا گفت: با توجه به گزارش آسيب شناسي 
در خصوص راننده اتوبوس حامل دانشجويان دانشگاه علوم تحقيقات، 
مشخص شد اين فرد سکته قلبي نکرده است. اتوبوس حامل دانشجويان 
دانشگاه علوم و تحقيقات 4 دي ماه در محل اين دانشگاه واژگون 

شد و در اين حادثه ۱۰ نفر جان باختند.

عباسي:  شيشه، ترياک، گل و هروئين 
بيشترين علت تماس با خط ملي اعتياد  است

رئيس مرکز توسعه پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي گفت: 
بيشترين تماس ها با خط ملي اعتياد طي يک ماه  اخير به ترتيب مربوط 
به شيشه، ترياک، گل و هروئين بوده است. فاطمه عباسي در گفت وگو با 
فارس گفت: در اين ميان زنان با ۸۰ درصد تماس ها بيش از مردان از خط 
ملي اعتياد مشاوره گرفته اند. البته اين به آن معني نيست که زنان بيش از 
مردان مصرف کنندگان مواد مخدر هستند، بلکه ممکن است به دليل نگراني 
يا کسب اطاعات تماس بگيرند. وي گفت: بيشترين تماس ها مربوط به 
شيشه، ترياک، گل و هروئين است. البته با راه اندازي کارزار رسانه اي مبارزه 
با مصرف گل در ارديبهشت ماه، تماس هاي مرتبط با گل افزايش يافت.

عباسي گفت: ميانگين سني تماس گيرندگان حدود ۲۸ تا ۳۰ سال است 
و معتادان نيز از طريق اين سامانه به مراکز اقامتي ميان مدت، بلندمدت، 

بستري و کلينيک هاي سرپايي ارجاع داده مي شوند.

عبداللهي: سامانه شفافيت شهرداري همچنان 
درخصوص طرح ترافيک ناقص است

دبير کميته حمل و نقل شوراي شهر تهران گفت: سامانه شفافيت شهرداري 
همچنان در خصوص طرح ترافيک ناقص است. به گزارش مهر، مرتضي 
عبداللهي در گفت وگو با مهر با بيان اين که پس از مکاتبات مکرر کميسيون 
عمران و حمل و نقل مبني بر اعام اسامي دريافت کنندگان سهميه مجوز 
طرح ترافيک خبرنگاري و مشخص کردن رسانه آنان تاکنون هيچ پاسخي 
از سوي معاونت ارسال نشده است، گفت: تخلف معاونت حمل و نقل در 
اين زمينه محرز بوده و سازمان بازرسي کل کشور در اين خصوص پيگير 
از طرح  به خبرنگاراني که  بود  تاکيد کرد: طبق مصوبه قرار  است. وي 
ترافيک استفاده نکنند کارت بليط مترو داده شود. معاونت حمل و نقل 
تعداد ۲۰۰۰ کارت بليط ۳۵۰ هزارتوماني مترو دريافت و توزيع کرده و 

تاکنون هيچ اطاعاتي در اين زمينه موجود نيست.

زلزله 5/9 ريشتري کرمانشاه را لرزاند
معاون عمليات امداد و نجات جمعيت هال احمر از وقوع زلزله ۵/9 ريشتري در 
کرمانشاه خبر داد.شاهين فتحي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينکه حوالي ساعت 
 ۵:۱۱ دقيقه روز گذشته وقوع زلزله اي ۵/9 ريشتري در عمق ۱۰ کيلومتري 
به جمعيت هال احمر اعام شد، گفت: تيم هاي ارزياب هال احمر به 
مناطق زلزله زده اعزام شده اند. وي در توضيحات تکميلي اعام کرد: اين 
زمين لرزه در ۲4 کيلومتري گيان غرب، رخ داده است. همچنين دکتر 
پيرحسين کوليوند رئيس سازمان اورژانس کشور نيز با بيان اينکه اورژانس 
بيمارستان ها در حالت آماده باش هستند، گفت: تا اين لحظه هيچ مراجعه 
به مراکز درماني نداشتيم. پنج تيم ارزياب اورژانس حاضر در صحنه نيز هيچ 

گزارشي از تخريب و مصدوم شدن شهروندان نداشتند.

خبر
 صدور حکم مدير عامل 
مؤسسه مالي ثامن الحجج

مدير عامل موسسه مالي ثامن الحجج به محروميت از خدمات دولتي و 
تحمل پانزده سال حبس تعزيري محکوم شده است. به گزارش خبرگزاري 
صداو سيما، سيد ابوالفضل ميرعلي، مدير عامل موسسه ثامن الحجج به 
عاوه بر محروميت از خدمات دولتي، به تحمل پانزده سال حبس تعزيري 
با احتساب ايام بازداشت قبلي محکوم شده است. حکم صادره ، پس از 
اعتراض محکوم عليه ابوالفضل ميرعلي در ديوان عالي کشور ابرام شده و 
نسبت به نامبرده در حال اجراست. در اطاعيه دادستاني تهران آمده است: 
سيد ابوالفضل ميرعلي فرزند سيدرضا متهم به مشارکت در اخال در نظام 
اقتصادي کشور از طريق وصول وجوه کان به صورت قبول سپرده اشخاص 
حقيقي و حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظاير آن به نحو عمده بدون قصد 
ضربه زدن به نظام جمهوري اسامي ايران يا مقابله با آن، که موضوع بخشي 
از کيفرخواست صادره از ناحيه ۲۲ دادسراي عمومي و انقاب ويژه امور 
اقتصادي تهران بوده است. نام برده به  به محروميت از خدمات دولتي و 

تحمل پانزده سال حبس تعزيري محکوم شده است.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست:
  80 پاسگاه محيط  باني در کشور 

خالي است
فرمانده يگان حفاظت محيط زيست با اشاره به کمبود نيروي محيط باني 
در کشور، گفت: ۸۰ پاسگاه محيط باني خالي هستند و اين مسئله باعث 
جوان متخلفان در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست مي شود. 
به گزارش فارس، جمشيد محبت خاني با تأکيد بر اينکه سال آينده سال 
 طايي محيط بانان ايران خواهد بود، ابراز داشت: تا به امروز ۱۲۳ محيط  بان 
در راستاي حفاظت از محيط زيست کشور جان خود را از دست داده اند 
و شهيد باشقره آخرين شهيد محيط باني است که در پارک ملي گلستان 
در جريان يک درگيري با شکارچيان به درجه رفيع شهادت نائل شد. 
محبت خاني ادامه داد: هشت نفر از متخلفيني که در پارک ملي گلستان 
با محيط بانان درگير شده بودند پس از شهادت محيط بان باشقره، هيچ 
اثري از آنها نداشتيم و توانستيم با اقدامات خاص پليسي ظرف 4۸ ساعت 
متهمين را دستگير کرده و متهم اصلي به قتل اين محيط بان اعتراف کرد. 
 وي با بيان اينکه ۱۱ درصد از اراضي ملي کشور تحت حفاظت سازمان 
 محيط زيست است،  ابراز داشت: ۳۱ پارک ملي، ۳۸ اثر طبيعي ملي، 46 پناهگاه 
پاسگاه هاي  از طريق  حيات وحش و ۱69 منطقه حفاظت شده کشور 
ثابت محيط باني حفاظت مي شوند. وي در ادامه تصريح کرد: 6۰9 پاسگاه 
محيط باني در کشور وجود دارد که به علت کمبود نيروي محيط بان نزديک 

به ۸۰ پاسگاه با وجود تامين تجهيزات ازم خالي است. 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده )نوبت سوم( 
 شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد 

)به شماره ثبت 66( شناسه ملي: 10861854070
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده نوبت سوم شرکت تعاوني 
مسكن فرهنگيان مهاباد راس ساعت 4 بعدازظهر روز پنجشنبه مورخه 1397/11/4 
در محل سالن اجتماعات کانون فرهنگي تربيتي فجر واقع در فلكه فرمانداري 
تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ 
تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور 
بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در 
صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب 
وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد 
در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر حق سه راي باوکالت و 
هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيح اينكه وکالتنامه هاي 
عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع 
به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي 
و تاييد گردد در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

اتخاذ تصميم درخصوص تمديد مدت فعاليت مربوط به ماده شش اساسنامه شرکت تعاوني
تاريخ انتشار: 97/10/17

خ ش: 97/10/17
3693

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
)نوبت دوم( شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد 
)به شماره ثبت 66( شناسه ملي: 10861854070

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد راس ساعت 5 بعدازظهر روز پنجشنبه 
واقع  تربيتي فجر  فرهنگي  کانون  اجتماعات  مورخه 1397/11/4 در محل سالن 
در فلكه فرمانداري تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت 
مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر در محل 
تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل 
مجامع عمومي در صورتي که حضور عضوي در مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق 
راي خود را به موجب وکالتنامه به عضو ديگر يا نماينده تام ااختيار از ميان اعضاء 
يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند عاوه بر راي خود حداکثر 
حق سه راي باوکالت و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوکالت داشته باشد. توضيح 
اينكه وکالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذکور تا يك روز قبل 
از تشكيل مجامع به غير از ايام تعطيل در محل دفتر شرکت تنظيم شده و توسط 
بازرس تاييد گردد در غير اين صورت وکالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به 

تاييد يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرسان
2- طرح و تصويب ترازنامه و ساير صورتهاي مالي سال 1396
3- طرح و تصويب گزارش تغييرات سرمايه سال مالي 1396

4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي هزينه هاي مالي سال 1397
5- طرح و تصويب آيين نامه هاي اداري و استخدامي، مالي و معامات، حدود و 

وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل
6- طرح و تصويب آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي موضوع تبصره 3 ماده 

33 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسامي ايران
7- طرح و تصويب دستورالعمل حقوق و مزايا، پاداش و حق حضور در جلسات هيات 

مديره موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون اصاح مواردي از بخش تعاون
8- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و دو نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت 

ماموريت آنان
9- انتخاب پنج نفر عضو اصلي هيات مديره و سه نفر عضو علي البدل هيات مديره 

به علت اتمام مدت ماموريت آنان
تاريخ انتشار: 97/10/17

خ ش: 97/10/17
3694
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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، چک و سفته

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

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

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.

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

97
/9

/2
7-

13
ت1

خ 

 وكالت 
تخصص ماست

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

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

اعسار از پرداخت مهريه و بدهي
تنظيم انواع لوايح و دادخواست

داشتن وكيل حق شماست،وكالت تضميني
021-77488715
33681270خط ويژه
09124593869
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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.com97/
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هيات مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان مهاباد
رئيس هيات مديره: كيوان فهيمي نيا - نايب رئيس 
هيات مديره: طه نوروزي - منشي هيات مديره: كيوان 
عباس نژاد انبي - عضو اصلي هيات مديره: سليمان رسولي 
- عضو اصلي هيات مديره: انور اسمعيل پوري

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

آگهي دعوت اعضاي مجمع عمومي خانه رياضيات شهرضا 
به شماره ثبت 2973 جهت تشكيل مجمع عمومي عادي

بدينوسيله از کليه اعضاي مجمع عمومي خانه رياضيات شهرضا دعوت مي شود تا 
در جلسه مجمع عمومي )عادي ساليانه( که در ساعت 15 پنجشنبه مورخ 97/11/04 

در فرمانداري شهرضا تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه: 1- گزارش رئيس هيات مديره و مديرعامل دوره يازدهم 2- گزارش 
بازرس خانه 3- گزارش رئيس کميسيون بان 4- برگزاري انتخابات هيات مديره 

دوره يازدهم و بازرس خانه 5- انتخاب اعضاي کميسيون بان
تاريخ انتشار: 97/10/17

خ ش: 97/10/17

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي

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

برابر راي شماره 139760319013000970 مورخ 1397/09/19 هيات دوم موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك بافت تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي احمد 
شمس الديني فرزند حسن به شماره شناسنامه 1 صادره از رابر در ششدانگ دو 
باب خانه مسكوني به مساحت 358/50 مترمربع قسمتي از پاك 686 فرعي از 
12 - اصلي قطعه يك بخش 42 کرمان واقع در رابر خيابان ابوريحان کوچه 1 باغ 
رفعت از ميزان مجهول و باثبت محرز گرديده است. لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي  شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائي 
تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/7

د ش: 97/10/17

هيات موسس خانه رياضيات شهرضا

محمدمحسن قزويني - رئيس ثبت اسناد و اماك



»

 ابطحي:
ايران يک پاي 
فينال جام 
ملت هاي آسيا 
خواهد بود

11ورزش  دو شنبه 17 دي 1397
30 ربيع الثاني 1440-7 ژانويه  2019 -سال سي و سوم-شماره 9403

سرمربي تيم ملي فوتبال يمن از ديدار با تيم ايران به 
 عنوان يکي از بازي هاي بزرگ اين تيم در جام ملت هاي 
آسيا ياد کرد و گفت: دنبال شگفتي سازي هستيم و 
از هيچ تيمي نمي ترسيم. کوچيان گفت: امشب برابر 
يکي از بهترين تيم هاي آسيا به ميدان خواهيم رفت 
که براي يک تورنمنت بازي سختي خواهد بود.وي 
خاطرنشان کرد: ايران بازي هاي خيلي خوبي در جام 
جهاني انجام داد و فکر مي کنم کار سختي برابر اين 
تيم داريم ولي انگيزه هاي خودمان را داريم تا نتيجه 
بگيريم.کوچيان گفت: اين تيم قدرت بسيار باايي داشته 
و بازيکنان خيلي خوبي همچون طارمي و جهانبخش 
دارد. کار سختي برابر اين بازيکنان قدرتمند داريم. اما 
شرايط تيمي ما هم خيلي خوب است.سرمربي تيم 
ملي يمن ادامه داد:  مي خواهيم بازي خوب و قوي 
انجام دهيم. ما مي خواهيم در اين تورنمنت خوب 
بازي کنيم تا بتوانيم خودمان را نشان دهيم و بازي 

جوانمردانه اي را ارائه دهيم.
وي ادامه داد: اين تيم توانايي هاي ازم را براي 
کسب موفقيت دارد. بازي بزرگي مقابل تيم ملي 
ايران داريم و ما هم قصد داريم با تحت فشار قراردادن 
ارائه دهيم. بازي خوب و قابل قبولي را  اين تيم 

سرمربي يمن افزود: مي خواهيم شگفتي سازي کنيم 
و با توجه به توانايي هايي که تيم مان دارد از هيچ 

حريفي نمي ترسيم.

کوچيان:
 مقابل ايران به دنبال شگفتي سازي هستيم

 

 مدافع سابق تيم ملي گفت:ژاپن، کره و استراليا تيم هاي 
بسيار قدرتمندي هستند و اين کشورها از نظر امکانات 
شرايط بسيار خوبي دارند، به همين دليل کار تيم ما 
سخت خواهد بود. مهدوي کيا که  به همراه علي 
 دايي جزو مهمانان ويژه ديدار افتتاحيه جام ملت ها 
بود  گفت:به دعوت کنفدراسيون فوتبال آسيا براي 
مراسم افتتاحيه به امارات آمديم .وي در خصوص تيم 
ملي ايران و حمايت هايي که بايد از اين تيم صورت 

بگيرد گفت: ما همه حامي ايران هستيم چون تيم ملي 
کشورمان است. ما از ته دلمان دعا مي کنيم و دوست 
داريم ان شااه تيم ملي طلسم را بشکند و به فينال جام 
ملت هاي آسيا برسد.مهدوي کيا گفت: ژاپن، کره و 
استراليا تيم هاي بسيار قدرتمندي هستند و کار خيلي 
سخت است. بايد قبول کنيم که اين کشورهايي که 
نام بردم از نظر امکانات شرايط بسيار خوبي دارند و 
به همين دليل کار تيم ما سخت خواهد بود.وي در 
پايان در خصوص وضعيت خودش نيز گفت: در آلمان 
واقعا از نظر فکري و کاري راحت هستم، مي دانيد که 
مربي تيم 21 ساله هاي هامبورگ هستم و درست 
 است که کار سخت است اما تجربه خوبي برايم محسوب 
مي شود. البته چون ما در آلمان خارجي هستيم سخت 
است که به سرمربيگري دربوندسليگا برسيم ولي همه 
تاشمان را انجام مي دهيم که هم تجربيات خوبي 

کسب کنيم و هم به دنبال فرصت باشيم.

مهدوي کيا:
اميدوارم طلسم حضور در فينال را بشکنيم

پيشکسوت فوتبال  معتقد است ايران يک پاي فينال جام ملت هاي آسيا قرار خواهد 
گرفت.مهدي ابطحي،  پيرامون وضعيت تيم ملي و بازي حساس امشب مقابل يمن 
گفت: درسالي که گذشت تيم ملي فوتبال نتايج خوبي را در جام جهاني کسب کرد 
و در اين دوره هم تيم ملي با بهترين تدارکات راهي اين مسابقات شده و تيم به لحاظ 
روحي و رواني و به لحاظ فني در وضعيت خوبي قرار دارد.وي افزود: در هر تورنمنتي 
بازي اول اهميت زيادي دارد، بر کسي پوشيده نيست که فاصله زيادي بين فوتبال 
ملي پوشان ما و يمن وجود دارد و اين تيم هم به دليل مشکات کشورش شرايط 
نرمالي نبايد داشته باشد. دست کم گرفتن يک تيم بزرگ ترين اشتباه بوده و مطمئن 
 هستم کي روش اين موضوع را به بچه ها گوشزد کرده است. فاصله تيم ها کم شده و 
نمي خواهم بگويم انتظار داريم تيم ملي هشت گل به يمن بزند اما مي توانيم با دو 

گل به برتري دست پيدا کنيم.هافبک پيشين تيم ملي  اظهارداشت: سيستم يمن براي 
اين بازي کاما مشخص است، آنها در يک سوم دفاعي خود جمع مي شوند و چشم 
 روي ضد حمات دارند با اين شرايط  قطعا ما هم با اشراف بر اين موضوع پا به ميدان 
با قدرت 3 امتياز بازي اول را کسب   مي گذاريم و شما شک نکنيد ملي پوشان 
مي کنند و در ادامه به عنوان سرگروه راهي مرحله بعد مي شوند.ابطحي  عنوان کرد: 
اينکه  مي گويم به عنوان سرگروه صعود خواهيم کرد با در نظر گرفتن قدرت عراق 
است، درست است آنها به لحاظ استعدادي تيم خوبي دارند اما در بهترين شرايط 
ممکن قرار داريم و بنده ايران را يک پاي فينال مي دانم. رسيدن به فينال عاوه بر 
تاش ملي پوشان به حمايت ما هم بستگي دارد. همه بايد از تيم ملي پشتيباني کنيم، 

موفقيت تيم ملي در اين بازي ها به فوتبال و ورزش ما کمک شاياني مي کند.

به  ديار سهامي خاص  پيچک  اروم  تغييرات شرکت  آگهي 
شماره ثبت 12233 و شناسه ملي 10220172926 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/09/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقايان سعيد 
قلندر زاده به کد ملي )2754304738( و رستم بهرامي به 
کد ملي )2751210430( و خانم اکرم قليزاده قرالر به کد ملي 
)2751843875( بسمت اعضاي اصلي هيات مديره به مدت 
دو سال انتخاب شدند 2- آقاي سيروس شيخي اوخچار به 
کد ملي )2752060262( بسمت بازرس اصلي و آقاي بهمن 
آقاخاني کنعاني به کد ملي )2755410507( بسمت بازرس علي 
البدل شرکت به مدت يک سال انتخاب شدند . 3- روزنامه 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري اروميه )340154(

آگهي تغييرات شرکت اروم پيچک ديار سهامي خاص 
به شماره ثبت 12233 و شناسه ملي 10220172926 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاي سعيد قلندر زاده 
به کد ملي)2754304738( بعنوان عضو و رئيس هيئت 
مديره آقاي رستم بهرامي به کد ملي )2751210430( 
بعنوان عضو و نائب رئيس هيئت مديره خانم اکرم قليزاده 
قرالر به کد ملي )2751843875( بعنوان عضو و مدير 
عامل بمدت دو سال تعيين و انتخاب شدند 2- امضاي 
کليه اسناد مالي ، چکها ، قرار داد ها و اسناد تعهد آور 
و اوراق عادي و اداري به تنهائي با مديرعامل همراه با 
اداره کل ثبت اسناد و  مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اماک استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري اروميه )340153(

آگهي تغييرات شرکت بيليم اوزمان اروميه سهامي خاص به شماره 
ثبت 5516 و شناسه ملي 10220093880 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/10/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- نشاني 
شرکت در شهرستان اروميه به بخش مرکزي ، شهر اروميه، مخابرات 
، کوچه دوم ، بلوار حجت ااسام حاج غامرضاحسني ، پاک 0 ، برج 
آسمان ، طبقه پنجم ، واحد 0 - به کد پستي 5715851820 تغيير و 
انتقال يافت . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان غربي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اروميه )340152(

آگهي تغييرات شرکت دلنکنز زاگرس سهامي خاص به شماره ثبت 444 
و شناسه ملي 10340019603 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1397/09/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مرکز اصلي شرکت 
از استان چهار محال و بختياري- شهرستان شهرکرد به استان تهران ، 
شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، حشمتيه ، کوچه خورشيد 
، بن بست سوم شرقي ، پاک 7 ، طبقه سوم کد پستي 1639746791 
تغيير يافت و بدين نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري شهرکرد )340423(

آگهي تغييرات شرکت رعد کاوش اميديه سهامي خاص 
به شماره ثبت 1366 و شناسه ملي 10860614547 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مجيد راغ 
نژاد به شماره ملي 1850080641 به عنوان بازرس علي 
البدل ، احمد تميمي به شماره ملي 5279677442 به 
عنوان بازرس اصلي براي يک سال مالي انتخاب گرديدند. 
محمدامين آقاجري به شماره ملي 5279754307 و محمد 
آقاجري به شماره ملي 5270013436 و رضا آقاجري به 
شماره ملي 5279869031 به عنوان اعضاي هيئت مديره 
رسالت  روزنامه  گرديدند.  انتخاب  دوسال  مدت  براي 
جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري اميديه )340555(

آگهي تغييرات شرکت قلعه سفيد ايذه سهامي خاص 
به شماره ثبت 32235 و شناسه ملي 10861360236 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/14 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سمت اعضاي هيئت مديره 
به شرح ذيل تعيين گرديد : رحيم مرادي به شماره ملي 
1841725358 مديرعامل-حسين چهاربنيچه خدامرادي 
به شماره ملي 1841845108 رئيس هيئت مديره و سيد 
احسان رمضاني به شماره ملي 1841698318 نائب رئيس 
هيئت مديره. حق امضاي کليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور قراردادها و عقود اسامي و نامه هاي اداري با 
مديرعامل يا رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

اهواز )340541(

آگهي تغييرات شرکت قلعه سفيد ايذه سهامي خاص به شماره 
ثبت 32235 و شناسه ملي 10861360236 به استناد صورتجلسه 
العاده مورخ 1397/08/14  مجمع عمومي عادي بطور فوق 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت 
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد. پيمان کياني به شماره 
ملي 1841633941 به عنوان بازرس اصلي ، زيبا کيان پور به 
شماره ملي 1819465667 به عنوان بازرس علي البدل براي 
يک سال مالي انتخاب گرديدند. اعضاء هيئت مديره براي 
مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: رحيم مرادي به 
شماره ملي 1841725358 -حسين چهاربنيچه خدامرادي 
به شماره ملي 1841845108 - پرديس ابراهيمي خراجي به 
شماره ملي 1830132881 و سيد احسان رمضاني به شماره 
ملي 1841698318 . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خوزستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اهواز 

)340540(

آگهي تغييرات شرکت تعاوني پاکيزه دشت طاي معطر به شماره 
ثبت 3199 و شناسه ملي 14007578644 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/06/20 منضم به نامه شماره 4351 مورخ 
1397/06/26 اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي شهرستان بروجن 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي عبدالرسول کريمي ريزي به کدملي 
1170573169 به سمت نائب رئيس هيئت مديره وآقاي عبدالکريم 
احمدي به کدملي 6639542455 به سمت عضوعلي البدل هيئت 
مديره براي مدت باقي مانده ماموريت تاتاريخ 1400/02/20 انتخاب 
گرديدند. کليه قراردادها و اسناد رسمي و تعهد اور بانکي از قبيل 
چک – سفته برات و اوراق بهادر با امضاي خانم الهام ناطقيان مدير 
عامل و خانم صفيه مسيبيان ريزي رئيس هيات مديره و در غياب 
رئيس ، نائب رئيس آقاي عبدالرسول کريمي ريزي و مهر شرکت 
داراي اعتبار است و اسناد عادي و نامه ها با امضاي خانم الهام 
ناطقيان مدير عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري بروجن )340070(
آگهي تغييرات شرکت ايمن الکترونيک پايدار سهامي خاص به شماره 
ثبت 2220 و شناسه ملي 10980158956 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/19 تصميمات ذيل اتخاذ 
نگهداري  و  ايجاد  قبيل:  از  و خدماتي  فني  کارهاي  انجام   : شد 
مسکوني،  و  اداري  نگهداري ساختمانهاي  و  تعمير  سبز،  فضاي 
تنظيفات، جدول کاري و محوطه سازي، فنس کشي و عايق کاري، 
سند پاست و رنگ آميزي، تعمير و نگهداري خودروهاي سبک 
و سنگين، راه سازي و پل سازي و آبنما، سد سازي، تهيه و طبخ 
غذا و سرويس دهي آن، اسکلت بندي ساختمان، لوله کشي آب 
و فاضاب، کانال کشي برق رساني، خاکبرداري، تعمير و سرويس 
دستگاههاي خنک کننده و تهويه مطبوع، فونداسيون، ايزوگام، 
آسفالت، موزائيک کاري، ابزار دقيق مکانيک و تأسيسات، اورهال، 
نماي داخلي و بيروني ساختمان، دکوراسيون داخلي ساختمان، 
خدمات پشتيباني و راهبري خودروهاي سبک و سنگين، خط لوله 
نفت و گاز، ساخت ساختمان و روتين منازل، اجراي طرحهاي عمراني، 
آبدارخانه، کولر شاپ، پاکسازي محوطه اي و صنعتي، علف چيني، 
تهيه و نصب سيستم رايانه اي، تعمير چاههاي آب، خريد و فروش و 
واردات و صادرات کليه کارهاي مجاز بازرگاني، جوشکاري - خدمات 
عمومي)ماشين نويسي ، امور دفتري ، بايگاني و منشي گري(- تهيه 
و شرکتهاي  موسسات  کارکنان  ذهاب  و  اياب  تامين سرويس  و 
خصوصي و دولتي - روتين منازل - خدمات شهري ، تاسيسات و 
تجهيزات ، تهيه مصالح ساختماني ، خاکبرداري و خاکريزي ، اجاره 
ماشين آات سبک و سنگين ، زيبا سازي و رنگ آميزي معابر ، 
ساخت و احداث اماکن مسکوني و اداري و صنعتي ، امور آبدارخانه 
و رستوران و پيش خدمتي ، تامين ، تعميرات و نصب و راه اندازي 
انواع سيستم هاي هوشمند و دروبين هاي مداربسته ديجيتال و 
آنالوگ و سيستم هاي اعام و اطفاء حريق ، برنامه نويسي و توليد 
و  اينترنت  ارائه خدمات   ، اينترنتي  ، طراحي صفحات  افزار  نرام 
اينترانت ، فروش خدمات مهندسي در زمينه رايانه و الکترونيک 
و مکانيک ، ارائه خدمات تخصصي در زمينه رايانه و الکترونيک و 
مکانيک و انجام خدمات انفورماتيک و فناوري اطاعات در صورت 
لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصاح به موضوع شرکت اضافه 
گرديد و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصاح گرديد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري اميديه )340552(

آگهي تغييرات شرکت رعد کاوش اميديه ت سهامي خاص به شماره ثبت 
1366 و شناسه ملي 10860614547 به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1397/09/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سمت اعضاء هيئت مديره به 
قرار ذيل تعيين گرديدند: محمدامين آقاجري به شماره ملي 5279754307 
رئيس هيئت مديره و محمد آقاجري به شماره ملي 5270013436 مديرعامل 
و رضا آقاجري به شماره ملي 5279869031 نائب رئيس هيئت مديره حق 
امضاء کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و کليه قراردادها و نامه هاي 
اداري با امضاء مدير عامل يا رئيس هيأت مديره و مهر شرکت معتبر مي 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري اميديه )340556(

آگهي تغييرات شرکت ژرفاپژوهان علوم نو)سهامي خاص(به شماره 
ثبت 1802 و شناسه ملي 10861387284 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/05/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : خانم زينب حسيني اصل بشماره ملي 4600090160 
به عنوان بازرس اصلي و خانم مينا قاسمي بشماره ملي 0439970709 
بعنوان بازرس علي البدل شرکت با رعايت ماده 147 قانون تجارت 
براي مدت يکسال مالي انتخاب شدند. روزنامه کثيراانتشار رسالت 
جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان سمنان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

گرمسار )339920(

آگهي تغييرات شرکت سهامي خاص فرآوري روي سپيدار به شماره ثبت 
233 و شناسه ملي 10861773199 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
 : اتخاذ شد  العاده مورخ 1397/09/22 تصميمات ذيل  عادي بطور فوق 
1- مجيد اديبان به شماره ملي 0492519307 به سمت بازرس اصلي و 
محسن حجتي به شماره ملي 1219260975 به سمت بازرس علي البدل 
براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند. 2- ترازنامه و حساب سود وزيان 
کثير  روزنامه  رسيد. 3-  تصويب  به  به1396/12/29  منتهي  مالي  سال 
اانتشار رسالت جهت درج اگهي هاي شرکت انتخاب گرديد./ اداره کل 
موسسات  و  ها  ثبت شرکت  مرجع  مرکزي  استان  اماک  و  اسناد  ثبت 

غيرتجاري زرنديه )339995(

آگهي تغييرات شرکت عقيق سازه گستر شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 6423 و شناسه ملي 10480026829 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه 
شرکت از مبلغ 20.000.000.000 ريال منقسم به 8.000.000 سهم تماما بانام 
عادي به ارزش اسمي هر سهم 2.500 ريالي به مبلغ 60.000.000.000 ريال 
اسمي هر سهم  ارزش  به  بانام عادي  تماما  به 24.000.000 سهم  منقسم 
يافت  افزايش  مطالبات حال شده صاحبان سهام  از محل  ريالي   2.500
و ماده مذکور در اساسنامه به شرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان سمنان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

سمنان )339921(

موسسه  بشارت  فرشتگان  خانه  تغييرات موسسه خيريه  آگهي 
غير تجاري به شماره ثبت 72 و شناسه ملي 14007504332 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/17 
 – گلستان  استان   : آدرس جديد   -  : اتخاذ شد  ذيل  تصميمات 
شهرستان بندرگز – بخش مرکزي – شهر بندرگز – محله ترانس 
برق – خيابان شهيد مطهري – کوچه اله 8 – پاک 11 – طبقه 
اداره کل ثبت  انتقال يافت.  همکف کد پستي 48716-39363 
اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري کردکوي )340125(

کي روش: 
امشب به دنبال راهي براي لذت بردن از فوتبال هستيم

سرمربي تيم ملي فوتبال ايران با ابراز اميدواري 
از اينکه تيمش بتواند هفدهمين دوره رقابتهاي 
جام ملتهاي آسيا را با پيروزي برابر يمن آغاز کند 
گفت: تمام تمرکز ما روي پيروزي در اولين بازي 
است. کارلوس کي روش در نشست خبري قبل 
از ديدار برابر يمن که ديروز در سالن کنفرانس 
ورزشگاه بن زايد شهر ابوظبي برگزار شد ضمن 
بيان اين مطلب افزود: تمرکزمان روي ديدار 
اول است و به فکر نخستين پيروزي هستيم.

وي درباره اهميت برد ايران در بازي نخست 
مقابل يمن گفت: در ابتدا از تمام کساني که 
 اين تورنمنت را برگزار مي کنند، تشکر مي کنم. 
آنها شرايطي را بوجود آوردند که افتخار بازي 
کردن فوتبال براي مردم را ايجاد کردند.سرمربي 
اظهاراتي  به  اشاره  با  ايران  فوتبال  ملي  تيم 
که در روزهاي منتهي به جام ملت ها داشته 
است گفت: بايد بگويم منظور من را در چند 
روز اخير به خوبي متوجه نشديد. نه تنها به 
يمن فکر مي کنيم بلکه فقط و فقط به اين 
بازي فکر مي کنيم و هدفي جز برد مقابل يمن 

نداريم.کي روش درباره شگفتي سازان احتمالي 
هاي  ملت  جام  هاي  رقابت  دوره   هفدهمين 
آسيا تصريح کرد: مطمئنا مدعيان اصلي ژاپن 
سرمايه گذاري هاي  که  هستند  جنوبي  کره  و 
بزرگي را انجام داده اند. آنها در 40 سال اخير 
بازيکن سازي خوبي داشته اند. اين تيم ها در کنار 
استراليا مدعيان اصلي هستند.به نظرم 21 تيم 
 ديگر با روياي قهرماني پيش مي روند. تيم هايي 

براي  و...  قطر  و  عربستان، چين  ايران،  نظير 
رسيدن به هدفشان تاش مي کنند تا به خانواده 
طايي نزديک شوند. البته تيم ملي ايران هزار 
درصد توان خودش را براي موفقيت مي گذارد 
تا نتيجه بگيرد.سرمربي تيم ملي فوتبال ايران 
دليل  به  که  هست  بازيکني  آيا  اينکه  درباره 
مصدوميت نتواند بازي کند افزود: متاسفانه در 
 چندماه اخير با موجي از اين آسيب ديدگي ها 

روبه رو شديم. اين مصدوميت ها هم جزئي از 
فوتبال است. به هر حال براي هر تيمي هم 
وجود  به  ژاپن  براي  مثا  آيد.  مي  وجود  به 
آمد يا تيمي همچون امارات که  عبدالرحمن 
مصدوم شد. با اين حال در چندسال اخير هم 
بازيکنان خوبي را سعي کرديم که بيايند و با 
تيم کار کنند تا به آمادگي ازم برسند.کي روش 
درباره خلق شگفتي در دو روز نخست بازي ها 
با توجه به تساوي امارات مقابل بحرين و باخت 
استراليا مقابل اردن تصريح کرد: هميشه اين 
بازيها هشدار بوده است. هيچ تيمي نمي تواند 
خودش را برنده قطعي بداند. ما نقاط قوتمان 
را مي دانيم. البته تيم ملي يمن مربي خوبي 
دارد که در تيم ملي آلمان کار کرده است. او 
 را با دشواري هايي که در يمن دارد تحسين 
و  الساسي  نظير  بازيکناني  تيم  اين  مي کنم. 
القاضي دارد که مي خواهند مردمان يمن را 
خوشحال کنند. ما امشب دنبال راهي براي لذت 
بردن از فوتبال هستيم. بايد بگويم بي صبرانه 

منتظر برگزاري بازي  هستم.

گوناگون

نكته

خبر

آتش واليبال بايد خاموش شود
اتفاقاتي که در برخي سالن هاي محل برگزاري مسابقات واليبال رخ داده 
زنگ خطر را براي مسئوان به صدا درآورده تا قبل از بروز حادثه اي 
تلخ به فکر اصاح امور باشند. رقابت هاي ليگ برتر واليبال در حالي با 
سيزده تيم در جريان است که اين روزها حواشي بسياري گريبانگير 
آن شده است. شايد عدم استفاده از ويدئو چک، اساسي ترين نياز حس 
شده در رقابت ها باشد اما نکته مهم تر، مغفول ماندن کارهاي فرهنگي 
در واليبال و در کل، ورزش کشور است.بعد از افتخاراتي که واليبال 
رشته  اين  ورزشي  سالن هاي  کرد،  کسب  المللي  بين  عرصه هاي  در 
عاقه مندان بسياري را به خود جذب کرد تا اين رشته مانند فوتبال 
از سرمايه بزرگي به اسم تماشاگر بهره گيرد. سرمايه اي که اگر در 
مسير درست هدايت نشود پتانسيل به قهقرا بردن واليبال را دارد.اگر 
فدراسيون و سازمان ليگ واليبال ورود جدي به اين موضوعات نداشته 
باشند و با قاطعيت تصميم گيري نکنند در واقع آينده ليگ را با خطر 
مواجه کرده و بايد منتظر روي دادن اتفاقات تلخ تر در مسابقات باشيم. 
 ورود تماشاگران در مسائل داوري و سر دادن شعارهايي که مناسب جو 
سالن هايي ورزشي نيست رفته رفته محيط را تنها براي گروه محدودي از 
تماشاگران فراهم خواهد کرد که براي تخليه خود و سر دادن شعارهاي 
ناشايست به سالن مي روند. همچنين استفاده از ويدئو چک از الزامات 
رقابت ها است و بايد از پيشرفت تکنولوژي در ورزش استفاده کنيم تا 
برخي از اشتباهات ناخواسته داوران باعث تبديل شدن به معضلي بزرگ 
نشود.نکته مهم تر اينکه مسئوان رده بااي ورزش  در بخش فرهنگي 
و  نوجوانان  خانواده ها،  و  است  پاک  ورزش  روح  کنند.  ورود  ورزشي 
 جوانان خود را با تصوري آسوده از محيط هاي ورزشي راهي ورزشگاه ها 
مي کنند. اگر اين تصورات به هم بريزد واليبال، تماشاگران خود را که 
بزرگ ترين سرمايه هاي ورزشي هستند از دست خواهد داد. اگر امروز 
آتش زير خاکستر را خاموش نکنيم در واقع آينده  واليبال را ناديده 

انگاشته ايم.

 دژاگه:
90 دقيقه خواهيم جنگيد

بازيکن تيم ملي فوتبال ايران با اشاره به شرايط اين تيم براي حضور 
در مسابقات جام ملت هاي آسيا گفت: اينکه برخي مي گويند تيم ايران 
حريفان آساني دارد را قبول ندارم. اشکان دژاگه گفت: شناختي زيادي 
از تيم يمن ندارم، اما همين که توانسته اند به جام ملت ها صعود کنند 
نشان مي دهد که تيم قوي هستند و قطعا بازي آساني نخواهيم داشت.  
فوتبال عوض شده است و ديگردر دنيا تيم هاي آسان نداريم. خيلي بايد 

دقت کنيم و نود دقيقه بجنگيم.

کرج، ميزبان کشتي پهلواني 
رقابت هاي کشتي پهلواني و انتخاب پهلوان سال ۹۷ روز جمعه 
ياد  نام زنده  اين مسابقات به  برگزار مي شود.  به ميزباني کرج 
پهلوان عليرضا سليماني دارنده ۶ عنوان پهلواني کشور ، دارنده 
مدال طاي  دارنده  جهان،  وزن  سنگين  کشتي  مدال طاي 
آسيا   برنز  مدال  يک  و  طا  مدال  پنج  و  آسيايي  بازي هاي 

نامگذاري شده است.

 عليپور رئيس باقي ماند
محمد عليپور با کسب اکثريت آراي مجمع انتخاباتي فدراسيون 
انجمن هاي ورزشي، براي سومين دوره متوالي رياست اين فدراسيون 
را عهده دار شد. عليپور که طي هشت سال گذشته رياست فدراسيون 
انجمن هاي ورزشي را عهده دار بود همراه با  اسدزاده  و ولي زاده 

کانديداهاي اين مجمع انتخاباتي بودند. 

  اعتراض بازيکنان آبي پوش
پرداخت  به  اعتراض  نشانه  به  استقال  فوتبال  تيم  بازيکنان 
نشدن مطالبا ت شان در تمرين ديروز شرکت نکردند. مسئوان 
پولي  اسپانسر  از  بتوانند  تا  زيادي کردند  استقال تاش هاي 
اين  به  تاکنون موفق  اما  بدهند،  بازيکنان  به  و  دريافت کرده 

کار نشده اند. 

بوديمير، سرخ مي پوشد
مهاجم مدنظر برانکو در قطر به جمع بازيکنان پرسپوليس اضافه 
مي شود. بوديمير مهاجمي است که برانکو او را پسنديده است و 
قصد دارد جانشين  منشايي شود که در فهرست فروش سرخ پوشان 

قرارگرفته است.

شناسايي نخبگان داوري
رئيس دپارتمان داوري فدراسيون فوتبال گفت: روي داوران 23 
تا 2۹ سال که قضاوت خوبي دارند سرمايه گذاري خواهيم کرد. 
رفعتي گفت: در حال حاضر کميته داوران فدراسيون طرحي 
را به مورد اجرا گذاشته است که نخبگان داوري را در سرتاسر 
کشور شناسايي مي کند و قضاوت هاي آنها را مورد ارزيابي قرار 

مي دهد تا بهترين ها را براي اين دوره انتخاب کند.

 اولتيماتوم  به جپاروف
مسئوان  باشگاه استقال به جپاروف اولتيماتوم داده اند که اگر 
تا 4۸ ساعت آينده به ايران نيايد، پرونده حضور او در استقال 
مختومه مي شود. جپاروف فصل گذشته عملکرد خوبي در تيم 

استقال داشت . 

اولين شگفتي جام رقم خورد
قهرماني در جام  از مدعيان  استراليا که يکي  فوتبال  تيم ملي 
ملت هاي آسيا به شمار مي رود نخستين ديدار خود را با شکست 
برابر اردن به پايان برد. دومين روز از هفدهمين دوره رقابت هاي 
فوتبال جام ملت هاي آسيا ديروز با ديدار تيم هاي استراليا و اردن 
پيگيري شد که طي آن تيم اردن برابر مدعي قهرماني به برتري 

يک بر صفر رسيد.



بطحايي در پاسخ به کامران:
ايحهرتبهبنديمعلمانتاپايانسالبهمجلسارائهميشود

وزير آموزش و پرورش گفت: ايحه نظام رتبه بندي 
معلمان در ۶ ماده آماده ارائه به مجلس است و پيش از 
پايان سال به مجلس ارائه مي شود.به گزارش خبرنگار 
مهر، حسن کامران نماينده اصفهان  در طرح سؤال 
خود از محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش درباره 
نظام رتبه بندي معلمان، گفت: رتبه بندي معلمان 
 داستاني شده که چندين سال است دولت ها مطرح 
مي کنند و معلمان از حرف هاي بي عمل خسته شده 
اند.وي ادامه داد: همه شعار مي دهيم که جايگاه معلمان 
 ويژه است اما متاسفانه هنوز دولت ايحه رتبه بندي 
معلمان را به مجلس ارائه نکرده است.در ادامه جلسه، 
محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش در مقام پاسخگويي 
قرار گرفت و اظهارداشت: پيگيري هاي نمايندگان 
درباره نظام رتبه بندي معلمان در حصول نتايج در 
اين زمينه بسيار تأثيرگذار بوده است و پس از ۵ سال 

از مطرح شدن اين موضوع، امروز به مرحله عملياتي 
شدن و آغاز رتبه بندي معلمان نزديک مي شويم.

 وزير آموزش و پرورش تصريح کرد: پس از آنکه ايحه 
با عنايت  ارسال شد،  به دولت  بندي معلمان  رتبه 
رئيس جمهور و همکاري سازمان برنامه و بودجه، 
امروز در بودجه ۹۸ رديف مستقلي به آن اختصاص 

يافته است که گام مهمي است.

قطب الدين صادقي نويسنده و کارگردان تئاتر با اشاره 
به اجراي نمايش هاي لوکس در تئاتر کشور اين 
جريان را گذرا دانست و عنوان کرد: هنرمندان با 
کمک يکديگر بايد جريان اصيل تئاتر را زنده نگه 
دارند.به گزارش خبرنگار مهر، قطب الدين صادقي 
ايثارگر در  و  داور جشنواره ملي هنرمندان شاهد 
تحليل کيفيت آثار اين جشنواره عنوان کرد: برخي 

 کارهايي که در اين جشنواره ديديم فراتر از گروه هاي 
آماتوري بودند و مي توانستند با آثار جشنواره تئاتر 
 فجر و برخي نمايش هايي که در تئاتر شهر اجرا 
مي شوند، رقابت کنند و حتي از آنها پيشي بگيرند.

صادقي ادامه داد: اين روزها صندلي هايي در سالن 
تئاتر پر مي شوند که عموما متعلق به نمايش هاي 
پر زرق و برق هستند ولي ما نبايد اجازه دهيم چنين 
فضايي تعميم يابد. به نظر من بايد با  ارائه کارهاي 
خوب هنري که عميقا اجتماعي و انساني هستند 
لذت يک تئاتر حرفه اي، متعهد و آگاه را به مخاطبان 
آن ارائه کنيم. البته من بناي انتقاد از نمايش هاي 
لوکس را ندارم چرا که به هرحال عده اي هستند 
که پول مي دهند و به تماشاي آنها مي نشينند، اين 
ما هستيم که بايد از اين سو کارهايي ارائه کنيم که 

جريان اصيل تئاتر را زنده نگه داريم.

قطب الدين صادقي:
اينروزهاصندليتئاترراآثارپرزرقوبرقپرميکند

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي
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رئيس دانشگاه فردوسي مشهد گفت: ما نيز مانند ديگر دانشگاه هاي کشور از جمله 
دانشگاه هاي برتر نگران بودجه سال آينده هستيم.محمد کافي در گفت وگو با 
خبرنگار مهر گفت: در ايحه بودجه، دانشگاه فردوسي مشهد براي سال ۹۸ حدود 
 ۱۵ درصد رشد بودجه اي داشته است از اين رو ما نيز مانند ديگر دانشگاه ها 
از جمله دانشگاه هاي برتر نگران وضعيت بودجه اي در سال آينده هستيم.وي 

افزود: در سال آينده ۲۰ درصد افزايش حقوق پيش بيني شده است که افزايش 
بودجه دانشگاه ها نمي تواند حتي پاسخگوي افزايش حقوق ها باشد.رئيس دانشگاه 
فردوسي مشهد خاطرنشان کرد: درحال حاضر تمامي اقامي که دانشگاه ها بايد 
آنها را خريداري کنند مانند مواد اوليه تغذيه دانشجويي، تجهيزات و مواد مصرفي 

آزمايشگاهي با افزايش قيمت مواجه شده اند.

رئيس  دانشگاه فردوسي مشهدتاکيد کرد؛

نگرانيدانشگاهها
ازبودجهسال۹۸

ميزان/ بهروز خسروي

پرورشغازواردک
پرورش غاز و اردک در ايران به دليل خصوصيات 
منحصر به فرد نسبت به ساير پرندگان، آسان تر بوده و 
همچنين عرضه در بازار هاي محلي در فصلي که شالي 
کشت نمي شود، يک منبع درآمد خوب براي کشاورزان 
محسوب مي شود و سود اقتصادي بهتري هم دارد. اما 
به دايل متفاوت پرورش غاز و اردک به طور صنعتي 
در ايران راه اندازي نشده است. معموا غاز ها توسط 
مزرعه داران به طور محدود و در گله هاي کوچک 
نگهداري مي شوند. از آنجا که غاز ها و اردک ها در 
برابر باکتري ها، ويروس ها و ساير عوامل بيماري زا 
مقاوم هستند و کمتر بيمار مي شوند پرورش آن ها 
هزينه و تلفات کمتري دارد. در استان هاي شمالي 
را  اردک  و  غاز  پرورش  ايران شاليکاراني که کار 
هم انجام مي دهند پس از دروي شالي ها با رهاسازي 
اين پرندگان در شاليزار، عاوه بر هرس علف هاي 
هرز، مزرعه را از وجود کرم هاي ساقه خوار برنج، 

حلزون ها و ساير حشرات ايمن مي کنند.

نقد
نقد نمايش »راز پنهان« کاري از داوود اسداللهي

رازپنهاندررازآشكارسياوش
مجيد ستايش

نمايش »راز پنهان« برگرفته از شاهنامه 
ابوالقاسم فردوسي است که قصه سياوش 
را روايت مي کند. راز پنهان در خانه 
نمايش اداره تئاتر روي صحنه رفته است. 
داوود اسداللهي نويسنده، طراح، بازيگر 
و کارگردان نمايش در تمام صحنه ها 

سعي کرده است ريتم صحنه را رعايت کند که اين تاش 
موفقيت آميزي مي باشد.

صحنه شامل چهار ستون در چهار طرف صحنه که نماد 
سياوشاني مي باشد که به ستون بسته شده اند. همچنين 
شامل يک پرده نقالي در انتهاي صحنه )بک راند( تعبيه 
شده است که نقال توسط پرده، نقل خود را آغاز و روايت 
مي کند. از طرفي تمام شخصيت هاي شاهنامه از داخل )پرده 
نمايش( وارد صحنه نمايش مي شوند و به نوعي از دل پرده 
ظاهر مي شوند که به جنبه هاي بصري نمايش کمک مي کند 
و اين نوع نگاه از شگردهاي کارگرداني مي باشد. نقال عاوه 
بر نقالي در پاره اي از صحنه ها، بعضي از شخصيت ها را مانند 
کيکاووس يا پيک را بازي مي کند که شخصيت نقال در 
اجراي شخصيت هاي مختلف پررنگ تر جلوه گر خواهد شد. 
از ديگر موارد: در کنار هر ستون، يک بازيساز وجود دارد 
که مجموعا 4 ستون با چهار بازيساز در چهار طرف صحنه 
ديده مي شوند که عاوه بر ارائه شخصيت هاي مختلف، 

حرکات فرم و فضاسازي را انجام مي دهند.
پايتخت   افراد  کردن  و شادي  ورود سياوش   صحنه هاي 
- شيطان و سودابه - گذر سياوش از آتش - عروسي سياوش 
با فرنگيس و در انتها کشته شدن سياوش و روييدن سياوشان 
از خون سياوش که با حرکات سماع صورت مي گيرد که 
همه اين صحنه ها توسط حرکات فرم، طراحي و به زيبايي 

به تصوير کشيده مي شوند.
موسيقي در سراسر نمايش نواخته مي شود. در بعضي از 
صحنه ها افکت به فضا جان مي بخشد. به عنوان مثال: ورود 

شخصي که رمز اسطراب را مي داند و...
لباس بازيگران به شخصيت هاي نمايشنامه کمک مي کند. 
چهار بازيساز صحنه، تماما لباس مشکي و يکدست به تن 
دارند. لباس و چوب نقالي و لباس هاي سودابه، فرنگيس 
و سياوش هم به فراخور شخصيت هايشان خوب طراحي 

و انتخاب شده اند.
درخصوص طراحي نور نيز به اين مسئله مي توان اشاره 
نمود که در بعضي از صحنه ها نور موضعي تاثير و تاکيد 
خود را بر شخصيت هاي نمايش گذاشته و به فضاسازي 

کل صحنه کمک مي کند.
در انتها به اين نکته مي توان اشاره نمود که نمايش راز 
پنهان داراي متن خوب، طراحي حرکات موزون، کارگرداني 
خوب به واسطه ريتم و تمپوي صحيح و هدايت درست 
بازيگران و بازي خوب سودابه گودرزي و داوود اسداللهي 

اشاره نمود.
گروه  اين  بعدي  کارهاي  شاهد  آينده  در  است  اميد 

باشيم.

ره نماي طريق

خبر

 آيا ديدن تصاوي�ر نامحرم از طريق 
تلويزيون )براي مرد يا زن( براي کسي 
که آرزوي سعي در رسيدن به کمال را 

دارد، مانع خواهد بود؟ 
کسي که آرزوهاي بلندي دارد کار بيشتري 
بايد انجام دهد و زحمت بيشتري نيز بايد 
متحمل شود. البته يقيناً هر چه بيشتر چشم 
خ��ود را کنترل کنيد و چنين چيزهايي را 
نبينيد، از بيهوده سخن گفتن پرهيز کنيد و 
غذاي پاکيزه و حال بخوريد احتمال رسيدن 

به آرزوهايتان بيشتر خواهد بود.
  چگونه با وسوس�ه هاي ش�يطان در همه زمينه ها به خصوص 
شهوت جنسي که بيشتر اقتضاي سن من است مبارزه نمايم؟ در 
آستانه گناه چگونه به خداوند و حضرات معصومين )ع( متوسل 

شوم تا مرتكب گناهي نشوم؟
قدم اول براي مبارزه با وس��اوس ش��يطاني، به ويژه در مس��ائل جنسي، 
کنترل غذايي اس��ت. ما معموا بيش از حد لزوم غذا مي خوريم و کالري 
جذب مي کنيم. همين امر باعث زحمت در جنبه هاي مختلف مي ش��ود. 
شما اگر بتوانيد غذاي خودتان را کم کنيد، به ويژه از جهت گوشت، مرغ، 
کره، عسل و کا غذاهاي پرانرژي، ان شاءاه به طور محسوسي تأثير آن را  
خواهيد ديد. قدم دوم اينکه نمازتان را اول تصحيح کنيد، مسئله وضو و 
غسل و مسائل نماز را به دقت ياد بگيريد و بعد آن را در اول وقت به جاي 
آوريد؛ قدم سوم اينکه هر روز زيارت امام زمان )عج( را با توجه بخوانيد و 
به ايش��ان توسل کنيد. در اين صورت در هنگام خطر اگر دست به دامن 

ايشان بشويد ان شاءاه تأثير مي کند و خطر دفع مي شود.

اکبر نبوي در جشنواره فيلم عمار:
40سالازانقابگذشتامايکفيلم
رشيِدسرحالدربارهانقابنداريم

 نشست »سينما تنها نيست« با سخنراني اکبر نبوي منتقد سينما در حاشيه نهمين 
جشنواره فيلم »عمار« در سينما فلسطين برگزار شد. نبوي گفت: 4۰ سال از انقاب 
گذشت اما يک فيلم رشيِد سر حال درباره انقاب نداريم . به گزارش خبرنگار مهر، در 
نشست »سينما تنها نيست« اکبر نبوي با بيان اينکه سهم فرهنگ و هنر در ايران 
مثل آموزش و پرورش اغر است، گفت: به ياد دارم يک بار آقاي حيدريان رئيس 
وقت سازمان سينمايي از قول آقاي حاجي مي گفت در محفلي به محض ورود 
من، وزير نفت گفت ما کار مي کنيم که اين ها هزينه کنند. اين نشان مي دهد که 
بسياري به اين حوزه نگاه هزينه اي دارند در حالي که سينما يک نوع سرمايه گذاري 
است.نبوي با بيان اينکه وقتي پروانه ساخت و پروانه نمايشي صادر مي شود بايد 
پشت آن فيلم ايستاد، عنوان کرد: من آدم اميدواري هستم اما بايد بگويم در حال 
 حاضر با يک وضعيت بلبشويي در فرهنگ و هنر مواجه هستيم اما چون سينما 

پرمخاطب ترين رسانه است بيشتر از همه اين مسائل را نشان مي دهد.

شماره9403  سال سي و سوم 30 ربيع الثاني 1440 7 ژانويه 2019  دو شنبه 17 دي1397

   اذان ظهر:12:10 
   اذان مغرب:17:26

   اذان صبح:  5:45
   طلوع آفتاب:  7:15

دوشنبه۹7/10/17

سهشنبه۹7/10/1۸

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

شرکت آب و فاضاب روستايي استان گيان درنظر دارد مناقصه فراخوان 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 ) بخشي از پروژه تامين آب آشاميدني نواحي رشت – انزلي (  به شماره مناقصه )200971147000027( را از طريق سامانه الكترونيكي دولت برگزارنمايد . کليه مراحل 

برگزاري مناقصه از دريافت اسنادمناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايي پاکت ها ازطريق درگاه سامانه الكترونيكي 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 مکعبي نيمه مدفون ، مخزن هوايي 100 
متر مکعبي 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 يک کار مشابه  در خصوص احداث  يک باب مخزن بتني زميني به حجم حداقل   500 متر مكعب الزامي مي باشد.

*ارائه  يک 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 پيمانكار بوده و ساير عمليات تكميلي مورد نياز براساس فهرست بهاي  ابنيه ، تاسيسات مكانيكي 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 بانكي ياواريز به حساب شماره 2175214468004 بانک 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 شبكه 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  (بانک ملي مرکزي رشت از درگاه الكترونيكي  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

روابط عمومي
 شرکت آب وفاضاب روستايي استان گيان

 وزارت نيرو
شرکت آب و فاضاب روستايي استان گيان

نوبت دوم

 آگهي تجديد مناقصه سازمان سيما، منظر 
و فضاي سبز شهري سيرجان - نوبت دوم

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند 3 مصوبه شماره 14 شوراي سازمان در نظر دارد عمليات تنظيف، 
نگهداري، تخليه و باز کردن مجراي سرويس بهداشتي پارکهاي سطح شهر و مسجد جامع را از طريق مناقصه عمومي براساس 
شرايط ذيل و مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از کليه شرکتهاي خدماتي داراي مجوز از اداره 
کل و امور اجتماعي دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداکثر به مدت 10 روز 
جهت خريد اسناد مناقصه به امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري مراجعه نمايند.

شرايط شرکت در مناقصه
1- سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 107/088/000 ريال که مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي معتبر و يا رسيد پرداختي به 

حساب 0105938186001 به نام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري نزد بانک ملي ارسال گردد.
2- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

3- به پيشنهادات مخدوش و ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
4- هرگاه برندگان اول تا سوم به هر نحو از انعقاد قرارداد خودداري نمايند سپرده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد 

شد.
5- ساير اطاعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود مي باشد.

6- آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ 97/10/29 مي باشد.
7- تاريخ بازگشايي پاکات مورخ 97/10/30 ساعت 9 مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجانخ ش: 97/10/10

 فراخوان مناقصه هاي عمومي
 يک مرحله اي خريد ) نوبت دوم( 

شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان در نظر دارد مناقصه هاي عمومي  يک مرحله اي خريد  را از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي 
دولت برگزار نمايد . ) کليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاکت ها از طريق درگاه 
سامانه تدارکات الكترونيكي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ( 
- تضمين شرکت در مناقصه : ) فرايند ارجاع کار ( ضمانت نامه معتبر بانكي 

- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/15 مي باشد .
- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت  : ساعت 14 روزسه شنبه تاريخ 97/10/25

- مهلت زماني ارائه پيشنهاد  : ساعت 14  روز سه شنبه تاريخ  97/11/9 
ساعتزمان برگزاريمبلغ تضمينمبلغ براوردموضوع مناقصهشماره مناقصه

       8/30     12/000/000/000600/000/00097/11/10خريد کابل افشان به مقدار 8000 متر  200971235000050
       8/45     6/900/000/000345/000/00097/11/10خريد لوله آبکش به تعداد 600 شاخه 6 متري200971235000051
          9     9/000/000/000450/000/00097/11/10خريد الکتروپمپ شناور به تعداد 50 دستگاه200971235000052

اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف : کرمان – خيابان هزار و 
يكشب – نبش کوچه 21 – شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان – اداره قراردادها .  تلفن :  6- 32473983 

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس دفتر ثبت نام : 02141934 
توضيحات :

ورود پيشنهاد دهندگان با معرفي نامه به کميسيون مجاز مي باشد 
ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است 

تبعيت از دستور العمل ايمني و داشتن گواهي ايمني الزامي است
کليه پاکات بايستي از طريق سامانه بارگذاري و پاکات الف عاوه بر سامانه بصورت فيزيكي نيز بايد ارائه شود .  

تاريخ انتشار نوبت اول : 97/10/15  
شرکت آب و فاضاب روستايي استان کرمان  تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/10/17

شرکت آب و فاضاب روستايي 
استان کرمان

آگهي مناقصه عمومي 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقام مورد نياز خود را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومي تامين 

نمايد:

مناقصه گران مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR  مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 
07731312251 و 07731312254 تماس حاصل فرمايند.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/22

خ ش: 97/10/17

مناقصه 97/087 تقاضاي شماره MR-9640048شماره تقاضا و مناقصه

خريد کسکت از سازندگان داخليشرح اقام درخواستي

مبلغ تضمين شرکت در فرآيند 
ارجاع کار

 مبلغ برآورد مناقصه 12/000/000/000 ريال مي باشد. 
مبلغ تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: 600/000/000 ريال

نوع تضمين شرکت در فرآيند 
ارجاع کار

 تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار به صورت يکي از تضامين قابل قبول وفق آيين  نامه تضمين شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 1394/09/22 
هيات وزيران مي باشد.

1397/11/15تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

1398/12/11آخرين مهلت ارائه پيشنهادات

1397/12/19تاريخ گشايش پاکات فني

1398/01/19تاريخ گشايش پاکات مالي

 استان بوشهر، عسلويه، منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي، فاز 2 و 3، مديريت بازرگاني - واحد خريد - تلفن: آدرس و تلفن مناقصه گزار
54 و 31312251 - 077فکس: 077-37325434

روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي 

 شرکت ملي گاز ايران 
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي

شماره مجوز 1397.5322
نوبت اول


