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آيت اه نوري همداني:
از آسيب هاي اجتماعي 

غافل نشويم

حجت ااسام قرائتي عنوان کرد:
 نکته هايي از قرآن
 در خصوص رسالت خبرنگاران

يادداشت
 عبور گام به گام دولت

از ارز 4200 توماني
غامرضا انبارلويي

دولت يازدهم در اولين سال تصدي خود طي 
مصوبه اي در تامين  نيازهاي اساسي كشور در 

حوزه حمل و نقل چنين مقرر مي دارد؛
بانك مرکزي موظف است نسبت به ادامه اعتبار 
اسنادي مربوط به تامين 315 دستگاه واگن 
مترو شهرهاي تهران،  اصفهان، تبريز و شيراز 
گشايش شده به صورت ديداري در بانك ملي 
ايران در قالب قرارداد اعتباري ماده 62 قانون محاسبات عمومي 
با اخذ تضمين از معاونت سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با 

نرخ تسعير قانون بودجه سنواتي اقدام کند.)1(
سوال مطروحه اين است مجلس نرخ تسعير ارز قانون بودجه سنواتي 

دار را چند ريال در سند قانون بودجه محاسبه كرده است.
پاسخ اين است در سال 97 به ميزان 3500 تومان، در سال 96 به ميزان 
3300 تومان، در سال 95 به ميزان 2997 تومان، همينطور به پايين تا 
سال 92 نرخ ارز مصوب مجلس نازل است، اما چهار سال بعد از مصوبه 

فوق، هيئت وزيران اين مصوبه را چنين اصاح مي كند:
هيئت وزيران در جلسه 97/2/18 به پيشنهاد شماره 109065 
مورخ 97/6/19 وزارت کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسي 

چنين تصويب مي کند.
زير  به شرح  مورخه 92/12/26  تصويب نامه شماره 190839 

اصاح مي شود:
1- عبارت 315 دستگاه به 395 دستگاه اصاح مي شود.

2- عبارت قم بعد از واژه اصفهان اضافه مي شود.
3- عبارت "با نرخ تسعير نرخ ارز قانون بودجه سنواتي" به 

عبارت "با نرخ بازار ثانويه نيما" اصاح مي شود.
4- متن زير به انتهاي تصويب نامه يادشده الحاق مي شود.

توليد  آنها  51درصد  از  بيش  بايد  واگن ها  درصد  حداقل 25 
داخل باشد.)2(

با مقايسه دو مصوبه مشخص مي شود كه در ابه اي اصاح عبارات 
و اعداد نرخ تسعير ارز قانون بودجه سنواتي كه نهايتا كمتر از 2997 
تومان بود با پرش از نرخ ارز 4200 توماني روي نرخ ارز بازار ثانويه 

نيمايي كه بيش از 7 هزار تومان مي باشد، مي نشيند. چرا؟
دولت كه نرخ محاسباتي قانون بودجه را قبول ندارد، آيا نرخ 4200 
توماني را كه خود طي مصوبه مورخ 97/1/22 تعيين كرد هم قبول 
ندارد؟ چطور دولت براي واردات لوبياي چشم بلبلي و صدها نوع كااي 
غيرضرور وارداتي ارز 4200 توماني اختصاص مي دهد، اما براي امر 
عمومي تامين نيازهاي ضروري حمل و نقل يعني مترو واگن آن را با 

نرخ ارز نيمايي تعيين مي كند.
بر اين رويكرد ايرادات زير وارد است:

الف- آيا وزارت كشور با اين پيشنهادي كه داده، اختيار قانوني براي 
تعيين نرخ ارز دارد؟

ب- نيم نگاهي به سابقه، نشان مي دهد قرارداد خريد واگن ها در سال 2008 
با چيني ها بر مبناي صد دستگاه در چين و 215 دستگاه توليد آن در 
ايران - بخوانيد ساخت داخلي - بسته شده است. آيا اين نصاب همچنان 

با افزايش تعداد واگن ها از 315 دستگاه به 395 دستگاه برقرار است.
ج- 25 درصد واگن ها بايد بيش از 51 درصد،توليد داخل باشد، يعني 
چه؟ يعني 75درصد واگن ها بايد ساخت داخل باشد يا نباشد؟ اگر بايد 

باشد، چرا تصريحا در مصوبه به آن اشاره نشده است؟
د- قرارداد 305 دستگاه براي سه شهر اصفهان، تبريز و شيراز بود كه 
در گذشته منعقد و در سال 92 ارز آن تصويب شده است و متكي به 
ماده 62 قانون محاسبات عمومي كل اعتبار ريالي آن تامين شده از ارز 

با نرخ بودجه همان سال بوده است.
ادامه در صفحه 4

بلوغ خيرخواهي مردم
محسن مهديان

در  مهرباني  پسوند  به  كرديد  دقت  يكم. 
شهر؟ ديوار مهرباني، نذر مهرباني، سفره 
مهرباني، لقمه مهرباني و خيلي طرح هاي 
ديگر. اين دست طرح ها كه اغلب هم به صورت 
كمپيني مردمي برگزار مي شود نشانه رشد 

يک جامعه است.
اما بلوغ كار خير تنها در اين دست مهرباني ها نيست. خيرخواهي 

از اين نيز مي تواند فراتر باشد.
دوم. پسر شيخ رجبعلي خياط تعريف مي كند: پدرم يک شب مرا 
از خواب بيدار كردند، 2 گوني برنج از خانه برداشتيم و بيرون 
رفتيم. برديم خانه پولدارترين فرد محله مان. صبح آن روز پدر مرا 
صدا زدند و گفتند: »محمود برو يک چارک برنج نيمدانه و 2 ريال 
هم روغن دنبه بگير بده به مادرت تا براي ظهر دم پختک درست 
كند.« آن موقع اين رفتار پدر برايم سنگين و نامفهوم بود. متوجه 
نمي شدم چرا برنجي را كه در منزل داريم به پولدارترين فرد محله 
مي دهد و خودمان براي ناهار بايد برنج نيمدانه بخريم؟! بعدها 
فهميدم آن بنده خدا ورشكسته شده بود و روز جمعه مهماني 

مفصلي در خانه داشت.
جعفرآقا پسر مرحوم فيروزآبادي صاحب بيمارستان فيروزآبادي 
شهرري هم مي گويد: پدرم وقتي مهمان داشت بهترين آشپزها را خبر 

مي كرد اما غذاي مورد عاقه خودش نان و پياز و سركه بود.
كار خير هم بلوغ دارد. كار خير و نيكو و خدمت به خلق نيز 

متناسب با نيت اهل خير متفاوت است.
يک دسته انسان هاي اهل خير كمک به خلق و توجه به مردم را 
براي آرامش درون شان مي خواهند. با خيرات روحشان تسكين و 
آرامش مي يابد. همين احساس خوب است كه آنها را سمت كار 
خير مي كشد. اما اين افراد چون خودشان ماک و معيارند خيلي 
براي شان مهم نيست كه اين كمكي كه مي كند كجا مي رود و 
از درون به آرامش برسند. رفتار  اينست كه  چه مي شود. مهم 
 اين دست آدم هاي محترم، گرچه قابل تقديرست اما عمل شان باعث 
شكل گيري گروه هاي تكدي گرايانه غيرواقعي مي شود. چون آنقدر كه 
به اصل كار اهميت مي دهند به نتيجه كار توجه ازم را ندارند. اما 
 گروه دوم كه در نمونه هاي شيخ رجبعلي ها و مرحوم فيروزآبادي ها 
آمد، نه تنها به فعل دستگيري توجه دارند بلكه به اثر كار هم توجه 
 مي كنند. برايشان مهم است كه اين پولي كه خرج مي شود كجا 
مي  رود. از اين جهت هم به مقصد كمک فكر مي كنند و هم به سبک 
كمک كردن. لذاست كه دسته دوم براي دستگيري از ديگران 
آداب دارند؛ مثل اينكه آنچه خودشان نخواهند را خيرات نمي كنند 
 بلكه از داشته ها و نيازخودشان انفاق مي كنند. بهترين هايشان 
را مي بخشند. دسته دوم نه تنها سبک خيرخواهي شان بلوغ يافته 
است بلكه كمک مي كند نيازمند واقعي نيز شناسايي شود و با 

رعايت ادب و آداب نيازش مرتفع شود.

مافياي ترحم برانگيزگزارش رسالت از بازار پررونق متکديان؛سرمقاله
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محمدجواد ظريف: 
ايران تأمين کننده 

 مطمئن نفت هند
 باقي مي ماند

9

وزير اقتصاد: 
بانک ها ۱۱۵ درصد 
 سپرده هاي خود را 

تسهيات داده اند

4

آيت اه يزدي:
 نظام بيشترين ترحم را

 به عناصر فتنه 88 
داشته است

2

حجت ااسام سالك در گفت وگو با رسالت: 

نگاه دولت نسبت به فرهنگ 
سطحي است

  بودجه سال 98 در حالی انقباضي است که بسياري از دستگاه هاي 
دولتي نه تنها کاهش بودجه نداشته بلکه افزايش هم داشته است

گفت وگوي ويژه

صفحه2

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
 تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر سطح شهر شماره 5

شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: تهيه مصالح و اجراي جدولگذاري معابر 
سطح شهر شماره 5( به شماره 200975674000030 را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي 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 الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/10/19 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1397/10/29
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز سه شنبه تاريخ 1397/11/09

زمان بازگشايي پاکت ها: ساعت 18 روز چهارشنبه تاريخ 1397/11/10
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

الف: آدرس سيرجان ميدان انقاب شهرداري مرکزي امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/26
خ ش: 97/10/19

 آگهي مزايده سازمان سيما، منظر و فضاي سبز
 شهري سيرجان - نوبت اول

سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري سيرجان به استناد بند 3 مصوبه شماره 15 شوراي سازمان در نظر دارد بهره برداري 
از مجموعه آاچيق واقع در ضلع جنوب غربي ميدان امام حسين)ع( را از طريق مزايده براساس شرايط ذيل و مندرج در اسناد 
به صورت استيجاري به بخش خصوصي واگذار نمايد. لذا از کليه متقاضيان دعوت به عمل مي آيد جهت خريد اسناد مزايده از 
تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم همه روزه به جزء ايام تعطيل حداکثر به مدت 10 روز به امور قراردادهاي سازمان واقع در بلوار 

شهيد زندي نيا مجتمع سازماني شهرداري مراجعه نمايند.
شرايط شرکت در مزايده:

1. سپرده شرکت در مزايده مبلغ 63/000/000 ريال که مي بايست به صورت ضمانتنامه بانکي معتبر و يا رسيد پرداختي به 
حساب 0105938186001 به نام سازمان سيما، منظر و فضاي سبز نزد بانك ملي ارسال گردد.

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

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

5. ساير شرايط و جزئيات مربوطه در اسناد درج گرديده است.
6. آخرين مهلت تحويل اسناد به واحد حراست شهرداري پايان وقت اداري مورخ 97/11/6 مي باشد.

7. تاريخ بازگشايي پاکات مورخ 97/11/7 ساعت 9 مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/19

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/26
خ ش: 97/10/19

وزارت كشور
استانداري كرمان
شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

 آگهي مناقصه عمومي
 )احداث ساختمان استقرار نيروهاي 

خدماتي منطقه 2 شهرداري(
شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به »احداث ساختمان استقرار نيروهاي خدماتي 
منطقه 2« با اعتبار 2/000/000/000ريال از طريق مناقصه عمومي و طبق مجوز شوراي 
واجد  متقاضيان  از  لذا  نمايد.  اقدام  مورخ 97/02/26  به شماره 396  اسامي شهر 
شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين 
آگهي به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل 

مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 100/000/000 ريال مي باشد. )مطابق آيين نامه تضمين 

معامات دولتي(
2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 
در رشته ابنيه باشند.

7( آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/11/02 آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا 
پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي پاکت ها مورخ 97/11/03 خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/12
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/12

 آگهي مناقصه عمومي
)لكه گيري جداول و پياده رو و ترميم پل هاي 

فلزي معابر 5 منطقه و ناحيه(
شهرداري شهريار در نظر دارد به استناد مجوز شوراي اسامي شهر به شماره 2413 
مورخ 97/08/29 نسبت به لکه گيري جداول، پياد ه رو و ترميم پل هاي فلزي معابر مناطق 
و نواحي به شرح 1( مرکز شهر شهريار 2( انديشه و جعفريه 3( کهنز و رزکان 4( اميريه 
و 5( شهرك هاي »وائين و صدف« با اعتبار 3/000/000/000 ريال براي هر کدام از مناطق 
از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد 
جهت دريافت اسناد مناقصه پس از تاريخ درج آخرين آگهي به دفتر امور پيمان و قرارداد 

شهرداري شهريار و با در نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه براي هر يك از مناطق 150/000/000 ريال مي باشد. 

)مطابق آيين نامه تضمين معامات دولتي(
2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.
4( شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
5( هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

6( متقاضيان مي بايست داراي حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 
در رشته راه و باند يا ابنيه باشند.

7( آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه تا تاريخ 97/11/01 آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا 
پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي پاکت ها مورخ 97/11/03 خواهد بود.
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 رفتار مردم، مستقيماً بر افزايش
 يا کاهش متکديان اثر دارد



»

آيت اه کعبي مطرح کرد:
 برنامه ريزي اتاق فکر 
دشمن براي تضعيف 

مرجعيت انقابي

سيا سي  چهار شنبه 19 دي 21397
2 جمادي ااول 1440-9 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9405

آيت اه يزدي: نظام بيشترين ترحم را به عناصر فتنه 88 داشته است
رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: نظام بيشترين ترحم را به 
عناصر فتنه 88 داشته است.به گزارش خبرگزاري رسا، آيت اه محمد يزدي 
در ديدار معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقاب اسامي با اشاره به 
لزوم بيان دستاوردهاي انقاب اسامي براي نسل جوان گفت: دستاوردهاي 
جبهه مردمي انقاب اسامي بسيار پربار است، شما توانستيد همه جهات 
و حوزه ها را بررسي و دستاوردها را استخراج کنيد.وي با بيان اينکه اگر 
فردي چشم دل را باز کند و به سال هاي گذشته نگاه کند و آن روزها 
 را با امروز انقاب اسامي مقايسه کند، با قضاوتي منصفانه پيشرفت هاي 
کشور را خواهد ديد، به خصوص در مقايسه با ابزارهايي که دشمن در 
اختيار دارد، موفقيت هاي انقاب چشمگير است افزود: اگر فقط بخشي 
از توطئه هاي دشمن عليه انقاب بر سر هر رژيم يا نظامي پياده مي شد، 
قطعاً از هم مي پاشيد و از بين مي رفت اما با نگاه لطف آميز خداوند متعال 
انقاب،  از  قبل  تصريح کرد:  قدرتمندتر مي شود.يزدي  انقاب هرسال 
بيمارستان هاي کشور مملو از پزشکان آفريقايي و هندي بود، اما امروز 
در اکثر بيمارستان هاي کشور، سخت ترين و دقيق ترين جراحي ها توسط 
متخصصان داخلي انجام مي گيرد که مسئله اي بسيار مهم و حائز اهميت 
است.رئيس جامعه مدرسين حوزه علميه قم با اشاره به پيشرفت هاي 
پزشکي کشور گفت: با موفقيت هاي انجام شده، حرفه اي ترين جراحي هاي 
قبل از انقاب، امروز به ابتدايي ترين و سرپايي ترين فعاليت هاي پزشکي و 
جراحي تبديل شده است، دشمن امروز به موفقيت و پيشرفت هاي پزشکي 
ايران اذعان دارد.وي تفاوت هاي قبل و بعد از انقاب را مورد توجه قرار داد 

و تصريح کرد: قبل از انقاب جمعيت ايران کمتر از 40 ميليون نفر بود 
اما امروز جمعيت کشور به بااي 80 ميليون نفر افزايش پيداکرده است، 
تعداد شهرهاي کشور نيز نسبت سال هاي قبل از انقاب به شدت افزايش 
پيداکرده است، همچنين در زمينه دفاعي و نظامي ايران دستاوردهاي 
قابل توجهي به دست آورده است.يزدي اضافه کرد: دشمن امروز نسبت به 
ناتواني خود در براندازي انقاب اسامي اذعان دارد و اعتراف مي کند که 
قدرت و توانايي ازم براي زمين گير کردن نظام را ندارد، قدرت موشکي، 
دريايي و ناوشکن هاي ساخت داخل از جلوه هاي مهم انقاب اسامي است.
اين مدرس حوزه با اشاره به پيشرفت هاي علمي و حوزوي گفت: قبل از 
انقاب با وجود تمام مناب و شرايط، رژيم نتوانست قدمي از پيش بردارد 
اما پس از انقاب اسامي با وجود تحميل انواع دشمني ها و تحريم ها ما 
پيشرفت کرديم.وي ادامه داد: قبل از انقاب در هيچ يک از شهرهاي ايران 
حوزه علميه خواهران وجود نداشت اما امروز در همه شهرهاي درجه يک 
و اکثر شهرهاي درجه دو حوزه علميه خواهران ساخته شده و در حال 
تربيت طلبه هستند. کيفيت مدارس قبل از انقاب بسيار پايين بود و همه 
به صورت دو شيفت دانش آموز داشتند اما امروز با حمايت هاي خيرين 
مدرسه ساز و کمک دولت ها مي توان گفت که مدرسه دو شيفت تقريبا 
نداريم مگر در نقاط خاصي از کشور.يزدي افزود: مشکات آب، برق، گاز 
و... که جزء لزومات زندگي روزانه است رفع شده است؛ مشکاتي که نسل 
جديد نمي تواند آنها را باور کند. بنده در دوران طلبگي خود که در شهر 
قم ساکن بودم مجبور بودم براي رفع تشنگي خود از جوي، آب بردارم زيرا 

خانه ما نه آب انبار داشت و نه اينکه در کل شهر قم لوله کشي شده بود اما 
شايد نسل جديد آب انبار هم نديده باشد.وي گفت: در مسئله استحکامات 
و احداث بنا در آموزش  و پرورش، مراکز فرهنگي و ديني، پزشکي وغيره 
دستاوردهاي فوق العاده اي نصيب انقاب اسامي شده است. من در هر دو 
نظام زندگي کرده ام و هر دو را ديده ام و خدا را شکر گزارم که دختر من 
بعد از انقاب اسامي به دانشگاه رفت و توانست بعد از دانشگاه در نظام 
اسامي به کشور خود خدمت کند. خدا را شکر گزارم که امروز هيچ يک 
از فرزندان من در انقاب دچار حاشيه نيستند و پاک زيسته اند.وي با اشاره 
به حوادث تلخ سال 88 خاطرنشان کرد: متأسفانه افرادي که در دل اين 
نظام پرورش يافته و خود را وابسته به انقاب مي دانستند، بعد از انقاب 
اسامي فتنه کردند؛ آن هابيشترين صدمات و خسارت ها را در سال 88 به 
انقاب اسامي وارد کردند و در آن سال ها به مقدسات ما توهين کردند 
و مسجد آتش زدند.اما در مقابل نظام اسامي بيشترين ترحم و مهرباني 
را نسبت به عناصر فتنه 88 انجام داده است، اگر پرونده هاي اين دو فرد 
به جريان بيفتد سنگين ترين احکام ممکن براي آنها صادر مي شود.يزدي 
خاطرنشان کرد: تمام چيزهايي که آن روز در کشور نداشتيم، امروز توسط 
جوانان اين کشور به دست آمده است به خصوص در حوزه امنيت و دفاعي 
که رشد کشور چشمگير بوده است به عنوان مثال امروز در زمينه موشک 
نقطه زن تا پيشرفت هاي صنايع دريايي دستاوردهايي به دست آمده است 
که زبانزد است. حاصل همه اين موفقيت ها و دستاوردهاي انقاب عنايت 

خداوند متعال و پيروزي هاي غيبي بوده است.

عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم از برنامه ريزي اتاق فکر دشمن براي تضعيف مرجعيت 
انقابي خبر داد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه عباس کعبي در ديدار طاب و 
فضاي مدارس علميه امام حسين)ع( و الغدير اهواز با آيت اه مکارم شيرازي از شخصيت 
آيت اه مکارم شيرازي تجليل کرد و گفت: ايشان حجت بر ما و طاب جوان هستند؛ 
ايشان از آغاز طلبگي و در کنار درس و بحث هاي خود به نويسندگي، خطابه، تاليف، 
تحقيق و تدريس مشغول بوده اند.وي با بيان اينکه آيت اه مکارم شيرازي چه قبل و 
چه بعد از انقاب در تمامي عرصه ها ايفاي نقش کرده اند، نقش ايشان در تبيين معارف 
اهل بيت، مبارزه با ظلم و ستم، بيدارگري، هدايت مردم و تاش براي اقامه حکم اه در 
کشور شاخص و برجسته است خاطرنشان کرد: آيت اه مکارم شيرازي در اين چهار دهه 
حضوري فعال در راستاي تحکيم مباني انقاب اسامي داشته اند.عضو جامعه مدرسين 

حوزه علميه قم با اشاره به نقشه هاي دشمنان براي تخريب و تضعيف روحانيت اصيل و 
مرجعيت انقابي، تصريح کرد: امروز مرجعيت انقابي با تخريب پيچيده دشمن روبه رو 
شده است.وي مرجعيت را مرزبانان اصيل دين دانست و گفت: مرجعيت انقابي در مقابل 
انحرافات و تز اسام منهاي روحانيت و کساني که مي خواهند روحانيت تنها نقش تشريفاتي 
داشته باشند ايستاده است.کعبي در ادامه با گراميداشت سالروز قيام 19 دي گفت: قيام 
مردم قم در 19 دي، اولين جرقه بعد از 15 خرداد بود که منجر به پيروزي انقاب شد.وي 
از 19دي به عنوان نماد پيوند روحانيت اصيل، مرجعيت ديني و مردم ياد کرد و گفت: 
اتاق فکر و فريب آمريکايي ها و صهيونيست ها همان طور که از نقش برجسته وايت فقيه 
عصباني هستند، تاش دارند تا نقش مرجعيت انقابي و حاضر در صحنه دفاع از انقاب 

و ارزش ها را کمرنگ و حذف کنند و البته راه به جايي نخواهند برد.

واعظي:
باز هم مي گويم با اصاح طلبان تندرو، ائتافي نداريم

رئيس دفتر رئيس جمهور گفت:  باز هم مي گويم با اصاح طلبان 
تندرو ائتافي نداريم.محمود واعظي در گفت وگو با خبرنگار 
حوزه دولت خبرگزاري تسنيم،  در خصوص انتقادات اخير 
اصاح طلبان نسبت به مصاحبه اش درباره عدم ائتاف 
روحاني با اين جريان سياسي در انتخابات 92 و 96 گفت: 
به نظر مي رسد برخي از آن مصاحبه سوءبرداشت هايي 
کردند، بنده در همان مصاحبه از همکاري اصاح طلبان 
براي پيروزي دکتر روحاني در هر دو انتخابات 92 و 96 
قدرداني کرده بودم.وي افزود: موضوع درباره انتقادهاي 
افراد تندروي اصاح طلب به دولت بود که من گفتم که 
ما هم اصولگراي تندرو داريم که به ما انتقاد مي کنند 
و هم اصاح طلبان تند داريم که به ما انتقاد دارند و ما 
هيچ گاه با اين جماعت ائتاف نکرديم و اان هم همين را 
مي گويم، بنابراين نه با اصولگراي تند و نه با اصاح طلب 
تند هيچ ائتافي نداشتيم.رئيس دفتر رئيس جمهور با 
بيان اينکه برخي از واژه "ائتاف" برداشت هاي ديگري 
در سر دارند، تصريح کرد: ممکن است ائتاف در ذهن 

برخي يک معني داشته باشد و در اذهان برخي ديگر 
معناي ديگري! در ذهن برخي اين معني را مي دهد که 
هر فرد و هر گروهي که از کسي حمايت کرده به معني 
ائتاف آن گروه با جريان پيروز بوده است، نه! ما مي گوييم 
اينها همراهان بودند و با ما کار کردند.واعظي خاظرنشان 
کرد: ائتاف در ادبيات سياسي به اين معني است که 
ما بنشينيم  قول و قرار بگذاريم  که دولت را چطوري 
تشکيل بدهيم،  چند نفر از اين طرف و چند نفر از آن 
طرف در دولت باشند. چه مقدار سهم وزير و چه مقدار 
سهم استاندار دارند، پس ما چنين ائتافي با هيچ گروهي 
نداشتيم، نه تنها با اصاح طلبان بلکه با اعتدال و توسعه 
نيز چنين ائتافي نکرديم. به هرحال حزب اعتدال تنها 
حزبي بود که در سال 92 زماني که همه مي گفتند چرا 
حمايت مي کنيد بيانيه داديم، ايستاديم، استان به استان 
سفر کرديم و پيروز شديم. خب، مگر دکتر روحاني حاا 
با ما ائتاف کرد؟وي اضافه کرد:  تعداد افراد حاضر ما در 
دولت از همه کمتر بوده است. ما به اصل اينکه اعتدال 

در کشور حاکم شده بها مي دهيم و بارها هم اعام کرديم 
در اين قصه همه اعتداليون اصاح طلب و اصولگرا همه 
در اين دولت جا دارند. حاا اگر کسي  دوست دارد که 
نيستيم. انحصار  اهل  ما  باشم خير  انحصارطلب  من  

که  سؤال  اين  به  پاسخ  در  رئيس جمهور  دفتر  رئيس 
"آيا براي انتخابات 98 مجلس با اصاح طلبان ائتاف 

خواهيد کرد يا خير؟" اظهار داشت: زمان زيادي براي 
اين انتخابات باقي مانده و زود است در اين باره اظهارنظر 
کنيم و بستگي دارد وضعيت چطور باشد. اگر  قرار باشد 
نتيجه کار مجلس اعتدالي باشد ما با همه کساني که 
در اين مسير باشند و به اين مشي اعتقاد داشته باشند، 

همکاري مي کنيم.

گفت وگو
حجت ااسام سالک در گفت وگو با رسالت: 

 نگاه دولت نسبت به فرهنگ
سطحي است

عضو کميسيون فرهنگي در مجلس 
شوراي اسامي گفت: نگاه دولت ها 
ازجمله دولت يازدهم و دوازدهم به 
مقوله فرهنگ سطحي است و درواقع 

اين نگاه عميق نيست. 
حجت ااسام احمد سالک اظهار کرد: 
اينکه چرا دولت بودجه فرهنگي را 
ناچيز مي بيند، سؤال ماهم هست، 
درحالي که کميسيون فرهنگي ساليان 
سال گرفتار نوعي تفکر براي تعيين 

بودجه اين بخش است. متأسفانه دولت ها فرهنگ را از ديد خود چهار 
يا پنج موضوع بيشتر نمي دانند. درحالي که بايد ارزش هاي ديني و 
بحث هاي قرآني به صورت ويژه مدنظر باشد. اکنون خدمات جامعه 
المصطفي در سطح جهان نقش آفرين است يا اقدامات حوزه هاي 
علميه و دستگاه هاي تبليغاتي نيز به همين صورت اما در بودجه 

98 شاهد يک کاهش فوق العاده هستيم.
وي ادامه داد: نگاه دولت ها ازجمله دولت يازدهم و دوازدهم به مقوله 
فرهنگ سطحي است و درواقع اين نگاه عميق نيست. درحالي که 
فرهنگ زيرساخت صنايع، کشاورزي و خدمات و غيره است. عاوه بر 
اين در برنامه پنجم ماده 2 تمام دستگاه ها بايد پيوست فرهنگي شان 
را ارائه بدهند اما هيچ دستگاه و وزارتخانه اي پيوست فرهنگي اش 

را ارائه نمي دهد.
حجت ااسام سالک بابيان اينکه مي گويند بودجه 98 بودجه اي 
انقباضي است، افزود: ظاهراً قرار است با نظارت بر عملکرد دستگاه ها 
اگر  است.  مهمي  نکته  اين  و  بدهند  را  مصوب  اعتبار  تخصيص 
عملکردها نظارت شود، بسيار مفيد است اما اينکه تمام دستگاه هاي 
فرهنگي را يک دفعه فلج کنند کار صحيحي نيست. ضمن اينکه 
درحالي که گفته مي شود اين بودجه انقباضي است که بسياري از 
دستگاه هاي دولتي نه تنها ميزان بودجه شان کاهش نداشته بلکه 

افزايش هم داشته است.
وي ادامه داد: در مقابل بودجه دفاعي را کاهش داده و سهم صندوق 
دادند  دستور  آقا  که  بودند  داده  قرار  درصد   10 را  ملي   توسعه 
20 درصد شود، اين ها مسائلي است که واقعاً جاي تعجب دارد و 

اين نوع بودجه نويسي نوبر است.
اين نماينده مجلس يادآور شد: مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ، 
شاخصه هايي داده اند و مطالباتي دارند بنابراين بودجه اي که در 
نظر گرفته شده پاسخگوي مطالبات نيست. کميسيون فرهنگي هم 
نمي تواند رايزني داشته باشد چون منبعي وجود ندارد. به عبارت ديگر 
تمام منابع را تقسيم کرده اند، حتي کميسيون تلفيق هم نمي تواند 
کاري بکند. مگر اينکه بودجه کاني را اختصاص بدهند و بعد اين 
بودجه را تقسيم کنند. سال گذشته 7 هزار ميليارد براي کميسيون 
 تلفيق گذاشتند که تقسيم شد. امسال بعيد است که حتي اين 

7 هزار ميليارد تومان را هم بدهند.
وي بابيان اينکه بودجه فرهنگ يک نُرمي دارد، اظهار کرد: در دنيا 
نرم آن نسبت به کل بودجه سه و نيم است. درحال حاضر بودجه ما 
زير يک و نيم است و با اين نيم درصد بودجه اي که تعيين کرده اند 

به جايي نمي رسيم.
حجت ااسام سالک تصريح کرد: اين باعث تأسف است که چرا 
چنين نگاهي وجود دارد. دليل اين مسئله تعيين بودجه ناچيز براي 
مسائل فرهنگي کشور است. در سال هاي گذشته جدول هفدهي 
بود و حمايتي از فعاان خودجوش فرهنگي سطح کشور صورت 
مي گرفت که بالغ بر 260 تشکيات دنبال اين مطلب بودند اما اين 

را هم حذف کردند.

خبر
غيب پرور:

 عده اي براي حل مشکات کشور 
به آمريکا و اروپا آويزان مي شوند

رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: عده اي براي حل مشکات کشور به 
آمريکا و اروپا آويزان مي شوند.به گزارش حوزه دفاعي و امنيتي گروه سياسي 
خبرگزاري آنا، سردار غامحسين غيب پرور در دومين همايش سراسري راويان 
انقاب و دفاع مقدس با اشاره به 40 سالگي انقاب اسامي گفت: در انقاب 
روسيه دين جايي نداشت و ظلم باعث فروپاشي آن شد ولي انقاب اسامي 
ايران با خونريزي و جنگ به دست نيامد. امام شخصيتي روحاني بود و تمام 
زندگي خود را وقف اسام و انقاب کرد و هيچ چيز هم درخواست نکرد. مردم 
هم از اين شخصيت بزرگ حمايت کردند. کسي به زور انقاب را به مردم تحميل 
نکرد. امروز هم يکي از مزيت هاي انقاب همين است که همه اديان، مذاهب 
و اقوام در کنار هم هستند.وي با اشاره به اينکه معاون وزير علوم اعام کرد که 
رشد علمي ايران رتبه نخست جهان است، عنوان کرد: اقتصاد کشور مريض 
است و نظام مديريتي ما به شدت ناقص است، ولي نبايد به خاطر اين مشکات 
دستاوردهاي ديگر انقاب را ناديده گرفت.غيب پرور با بيان اينکه تمام عالم به 
ما غبطه مي خورد ولي عده اي اين را قبول ندارند و به آمريکا و اروپا آويزان 
مي شوند، ادامه داد: من در تاريخ جايي نديده ام اينها براي ما خير بخواهند. امروز 

براي حل مشکات اقتصادي نبايد در خانه آمريکا را کوبيد.

سليمي:
 دولت هزينه هاي مازاد نهاد 

رياست جمهوري را حذف کند
عضو کميسيون آموزش مجلس گفت: دولت هزينه هاي مازاد نهاد رياست جمهوري 
را حذف کند.حجت ااسام عليرضا سليمي در گفت وگو با خبرنگار حوزه مجلس 
گروه سياسي خبرگزاري آنا، با اشاره به اينکه نبايد به اسم کوچک سازي مردم 
را در بخش هاي مختلف تحت فشار قرار دهيم، اظهار کرد: دولت براي کمک 
به بودجه هزينه هاي مازاد خودش را حذف کند. وي با بيان اينکه دولت اگر 
را کم کند  نهاد رياست جمهوري  بودجه  را مديريت کند  بودجه  مي خواهد 
تصريح کرد: بايد شفاف شود که اين هزينه ها کجا مي رود. 75 درصد بودجه 
مستقيم دست دولت و شرکت هاي دولتي است که حتي در مجلس هم تصويب 
نمي شود، لذا دولت اين هزينه ها را شفاف کندعضو کميسيون آموزش مجلس 
گفت: 1200 هزار ميليارد تومان دست دولت است و فقط 470 هزار ميليارد 
تومان با نام بودجه براي تصويب به مجلس مي آيد.سليمي با بيان اينکه پولي 
که دست آقاي روحاني و رؤساي قوا براي کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي 
است، تأکيد کرد: ليست بدهند که اين پول ها را به چه کساني کمک کرده اند، 
آيا آقاي رئيس جمهور حاضر است در اين مورد شفاف سازي کند، شفافيتي که 

مردم نياز دارند، اينجاست.

فراخوان مناقصه عمومي 
اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان در نظر دارد مناقصه عمومي پروژه زير را  از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت برگزار 

نمايد.
1- پروژه اجراي پياده راه تاريخي محله آغه زمان سنندج و ساختمانهاي مجاور آن با مبلغ برآورد  37.411.727.268  ريال در شهرستان 

سنندج با فهرست بها ابنيه 97  
را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي 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 الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي راجهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.  
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

آدرس:کردستان- سنندج- بلوار آزادگان- اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان 
تاريخ دريافت اسناد مناقصه  :تا 14 روز بعد از نشر آگهي
هزينه چاپ کليه آگهي ها بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار: 97/10/19
خ ش: 97/10/19

شناسه آگهي343355

 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: 97/10/19 تاريخ انتشار: 97/10/19 

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 کل نوسازي مدارس استان همدان

 فراخوان برون سپاري پاره اي از فعاليت هاي جاري اداره کل تجهيزات پزشکي
 به منظور چابك سازي امور و تمرکز زدايي

پيرو اباغ دوازدهمين مصوبه کميته ساختار و فناوري مديريتي وزارت بهداشت، مورخ 97/6/11 مبني بر برون  سپاري برخي از 
فعاليت هاي اداره کل تجهيزات پزشکي شامل تشکيل شناسنامه و ارزيابي و رتبه بندي خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات 

پزشکي به شرح فني ذيل، فراخوان مي گردد.
1- تشکيل شناسنامه شرکت هاي تجهيزات پزشکي: شامل ثبت مسئولين فني شرکت هاي توليد کننده، وارد کننده تجهيزات پزشکي و 
همچنين ثبت و تمديد نمايندگي کمپاني هاي خارجي در ايران مي باشد که تمامي ارزيابي ها در پورتال imed.ir ثبت خواهد شد.
2-رتبه بندي خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي: شامل ارزيابي معيارهاي رتبه  بندي خدمات پس از فروش مصوب 

اداره کل تجهيزات پزشکي طي دستور العمل شماره MA-WI-06 و درج نتايج ارزيابي در پورتال imed.ir مي باشد.
3- ارزيابي خدمات پس از فروش شرکت هاي تجهيزات پزشکي: شامل بررسي نيروهاي فني، تجهيزات اندازه گيري و کاليبراسيون، 
فرآيند تامين قطعات يدکي، سيستم خدمات پس از فروش و... براساس دستور العمل شماره MA-WI-08 اباغي اداره کل تجهيزات 

پزشکي و درج مستندات مربوطه در پورتال imed.ir مي باشد.
از تمامي عاقمندان به فعاليت در حوزه هاي مذکور که تمايل به همکاري با اداره کل تجهيرات پزشکي را دارند دعوت مي شود با 
مراجعه به پورتال www.imed.ir يا مراجعه حضوري به اداره کل تجهيزات پزشکي به آدرس تهران، خيابان انقاب، بعد از چهارراه 
وليعصر )عج( نبش خيابان خارک پاک 29  فرم هاي مربوطه و فهرست مدارک ازم را دريافت و درخواست اوليه خود را به صورت 
مکتوب به همراه مدارک اعام شده، در پاکت در بسته و مهرو موم شده به دبيرخانه حراست اداره کل تجهيزات پزشکي تا پايان 

وقت اداري تاريخ 1397/10/30 تحويل نمايند.
تاريخ انتشار: 97/10/19

خ ت: 97/10/19

اداره کل راه و شهرسازي استان کردستان

آگهي مناقصه عمومي شماره )97/46(  
»استفاده همزمان از وسايل پرمصرف برقي به تاشهاي کارکنان زحمتكش برق لطمه مي زند«

شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين در نظر دارد خريد 1/000/000 کيلوگرم کلروفريک مايع 
مورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي به يکي از شرکتهاي واجد شرايط که سابقه کار مرتبط با موضوع 

مناقصه را داشته باشد واگذار نمايد.
لذا از شرکتهايي که توانايي انجام کار مذکور را دارا مي باشند دعوت به عمل مي آيد از تاريخ 97/10/19 
لغايت 97/10/26 جهت دريافت اسناد مناقصه با به همراه داشتن درخواست کتبي و فيش واريزي به مبلغ 
218000 )دويست و هجده هزار( ريال به حساب سيبا به شماره 0107833366003 بانک ملي ايران در وجه 
شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين )غيرقابل استرداد و واگذاري به غير( به آدرس: اهواز - 
کيلومتر 20 جاده مسجدسليمان - شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين )اداره قراردادها( و يا 
به آدرس: تهران - خيابان سهروردي شمالي - خيابان شهيد قندي )پاليزي( - پاک 67 - واحد 2 تلفن: 
88516106-021 مراجعه نمايند. ضمنا شماره تلفن 4-34449041-061 )داخلي 4858( آماده پاسخگويي 

به سواات داوطلبان مي باشد.
الف- نوع مناقصه: عمومي - يک مرحله اي

ب- محل اعتبار پروژه: از محل بودجه جاري شرکت مي باشد.
ج- شرايط متقاضي: دارا بودن سوابق اجرايي مرتبط، توانايي ارائه ضمانتنامه به مبلغ 460/000/000 )چهارصد 
و شصت ميليون ريال( ريال به عنوان تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار و همچنين مبلغ ده درصد کل 

مبلغ پيشنهادي )در صورت برنده شدن به عنوان تضمين انجام تعهدات(
حق الدرج دو نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18

نوبت دوم

www.raminpower.ir
روابط عمومي شرکت مديريت توليد برق اهواز - نيروگاه رامين



»

رضايي:
 برخي به دنبال 
 تخريب دوران 
 دفاع مقدس 
هستند

3سيا سي  چهار شنبه 19 دي 1397
2 جمادي ااول 1440-9 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9405

سرلشکر باقري:
قضاوتهاينامناسبازعملياتهايدفاعمقدسموجبدلسرديمردمميشود

رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: قضاوت هاي نامناسب از عمليات هاي 
دفاع مقدس موجب دلسردي مردم مي شود.به گزارش خبرنگار مهر، 
سرلشکر محمد باقري در حاشيه همايش سراسري مديران بنياد حفظ 
آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: 
در نمايشگاهي که امروز از آن بازديد کرديم اقدامات ۱۳ استان در 
دفاع مقدس، کارهاي مکتوب منتشر شده و کارهاي هنري انجام شده 
و ابتکارات بسيار زيادي که داشتند نشان دهنده رشد چشمگيري 
بود که مي توانند با تعامل با يکديگر افق روشني را با حداقل هزينه 
داشته باشند.وي گفت: موزه هاي استان ها با سرعت در حال پيشرفت 
 هستند و از جمله موضوعات مورد اهميت کارهاي تحقيقي در خصوص 
دفاع مقدس است که با تقاطع دادن خاطرات پيشکسوتان، عمليات هاي 
دفاع مقدس موشکافي و زواياي پنهان آن مشخص شده است.باقري 
در خصوص برخي اظهار نظرات پيرامون دفاع مقدس از سوي بعضي 
افراد تصريح کرد: حوادث مربوط به دفاع مقدس در يک دوره تاريخي 
خاص و با پيچيدگي هاي بسيار باا اتفاق افتاد و يک تحليل قشري 
و خطي به هيچ وجه نمي تواند واقعيات دفاع مقدس را به خوبي بيان 
کند.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح افزود: بسياري از واقعيت هاي 
دفاع مقدس هنوز مشخص نشده و زواياي آن هم ديده نشده است 

و اينکه کساني با يک عبارت کوتاه و نگاهي اوليه بخواهند راجع به 
عمليات هاي دفاع مقدس اظهار نظر کنند قطعاً در آن کاستي، نقص 
و خطا به وجود خواهد آمد.وي گفت: قدر دفاع مقدس، ايثارگري ها، 
شهادت ها و همه تاش هاي صورت گرفته در آن دوران بايد دانسته 
شود و نبايد با يک روايت تعجيلي نسبت به اين حادثه بزرگ نگاه 
شود زيرا موجب نگراني و دلسردي خانواده شهدا، ايثارگران و ملت 
ايران خواهد شد. در واقع محل مناسب براي بررسي  دفاع مقدس 
 در محافل علمي دانشگاهي و با حضور پيشکسوتان و فرماندهان 
دفاع مقدس است که زواياي آن بررسي شود.باقري بيان کرد: متاسفانه 
در روزهاي گذشته شاهد نمونه اي از اين نگاه تعجيلي و بعضا قضاوت 
نامناسب و غير عادانه  بوديم که ديگر نبايد اين موارد تکرار شود.رئيس 
ستاد کل نيروهاي مسلح تصريح کرد: همه پيش بيني هاي عمليات 
کرباي ۴ شامل کار اطاعاتي، مهندسي، آماده سازي و غافلگيري 
انجام شده بود، اما دشمن هم از پشتيبانان بزرگ و همچنين تصاوير 
هوايي، اقدامات اطاعاتي و جاسوسي برخوردار بود. با اين شرايط 
معلوم بود برخي از زواياي عمليات مورد اطاع دشمن قرار گيرد و 
البته اين به معناي لو رفتن کل عمليات و منتفي کردن آن نيست 
چرا که اين عمليات انجام شد و عليرغم آنکه توفيقاتي هم داشت 

در مجموع ناموفق بود.وي گفت: اين هنر بزرگي بود که در همان 
مراحل اوليه، عمليات قطع شد و حدود  هفت درصد از نيروها وارد 
عمليات شدند و مابقي نيروهاي ذخيره شدند و ظرف دو هفته در 
عمليات بسيار بزرگ کرباي ۵ حضور پيدا کردند. عمليات کرباي ۵ 
با فاصله ۱۹ روز در منطقه شلمچه انجام شد.باقري ادامه داد: خطوط 
استحکامات دفاعي دشمن در آن منطقه در هيچ جاي ديگري نبود 
اما در آن خطوط هم شکست خوردند به نحوي که همه دنيا ترس 
آن را داشت که ارتش عراق زمين بخورد و بصره و بغداد مورد تصرف 
قرار گيرد و بر همين اساس ترتيبات مقدمات قطعنامه ۵۹۸ را فراهم 
کردند که نسبت به اقدامات قبلي سازمان ملل کامل تر بود و بخش 
زيادي از خواسته هاي ملت ايران را در آن ديدند و منجر به اعام 
عراق به عنوان متجاوز جنگ شد؛ اينها همه از برکات کرباي ۴ و ۵ 
است.رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح در پايان خاطرنشان کرد: اينکه 
ما امروز با دو، سه جمله دلسرد کننده راجع به عمليات ها صحبت 
کنيم واقعا ناسپاسي است و کار صحيحي نيست و توصيه ما اين است 
که اين قبيل موضوعات در پژوهشگاه دفاع مقدس، پژوهشگاه هاي 
نيروهاي مسلح و دانشگاه ها مورد بررسي قرار گيرند تا جمع بندي 

هاي سنجيده و واقعي در اختيار ملت قرار داده شود.

 دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: برخي به دنبال تخريب دوران دفاع مقدس هستند.
به گزارش حوزه امنيتي و سياسي خبرگزاري آنا، سردار سرلشکر پاسدار محسن رضايي در 
دومين همايش راويان دفاع مقدس درباره اهميت کار روايت گري دفاع مقدس گفت: تبيين 
فلسفه دفاع مقدس، درس ها و دستاورد هاي آن کار ساده اي نيست و مانند جهاد است که اين 
جهاد مکمل دفاع مقدس است.وي با بيان اينکه  امروز بايد چرايي ماندگاري حماسه دفاع مقدس 
را فهميد، اظهار کرد: هر بار که دشمن سعي در خاموش کردن اين شعله داشته، اين حماسه 
بيشتر شعله ور شده است.وي با اشاره به برخي تخريب ها عليه دوران دفاع مقدس، گفت: برخي 
به ما مي گويند درباره دوران جنگ صحبت نکنيد و در واقع مي گويند اصًا چرا جنگ کرديد 
و درباره اين موضوعات بايد ابتدا معلوم شود که اين مباحث براي روشنگري يا تخريب انجام 
مي شود.رضايي افزود: دشمنان فکر مي کنند، چون در سال هاي مختلف نسل ها تغيير مي کنند، 

 مي توانند در ذهن نسل جديد شبهه ايجاد کنند. از همين موضوع بايد فهميد که جنگ و 
دفاع مقدس بسيار اهميت دارد. دفاع مقدس بسيار براي مردم مهم است.وي با اشاره به دستاورد هاي 
دوران دفاع مقدس تصريح کرد: اگر امروز با کمک دوستان خود بر داعش پيروز شديم به خاطر 
تجربه جنگ تحميلي بود. ما نه تنها در جنگ پيروز شديم بلکه متحدان عليه انقاب اسامي در 
جنگ را به جان هم انداختيم.رضايي افزود: پس از جنگ تحميلي صدام به کويت حمله کرد که 
شرح آن در خاطرات مرحوم هاشمي رفسنجاني وجود دارد. برخي علت حمله صدام به کويت را 
مربوط به بدهي صدام به اين کشور مي دانند، ولي عامل اصلي حمله عراق به کويت اين بود که 
صدام از جنگ با ايران هيچ دستاوردي به دست نياورد و از اين طريق در پي جبران آن بود. وي 
افزود: يکي ديگر از دايل حمله عراق به کويت اين بود که صدام در قطعنامه ۵۹۸ هم چيزي 

کسب نکرده و بند هاي قطعنامه اکثراً به نفع ايران بود.

سخنگوي حزب اعتماد ملي:
روحاني به اصاح طلبان رودست زد

به  روحاني  گفت:  ملي  اعتماد  حزب  سخنگوي 
مقدم  گرامي  زد.اسماعيل  رودست  اصاح طلبان 
وضعيت  مورد  در  مهر،  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
ايجاد پارلمان اصاحات در جريان اصاحات گفت: 
 تا جايي که بنده اطاع دارم در شوراي هماهنگي 
اصاح طلبان طرح هاي مختلفي حول موضوع پارلمان 
در حال بررسي است که پس از تکميل و تصويب 
آن به شوراي عالي سياست گذاري هم ارائه مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه من به شخصه مخالف موضوع 
پارلمان اصاحات هستم و آنرا موضوعي بعيد مي دانم، 
گفت: به احتمال زياد پارلمان اصاحات نه تنها باعث 
کمتر شدن اختاف بين اصاح طلبان نمي شود بلکه 
اختاف ها را گسترش خواهد داد. حال با توجه به 
اطاع بنده قرار است که پس از ايجاد پارلمان و از 
درون آن شوراي عالي سياست گذاري ايجاد شود.
گرامي مقدم ضمن اشاره به انتخابات سال آينده 
گفت: تا دو سال آينده و انتخابات سال ۹۸، شوراي 
عالي سياست گذاري اصاحات در مورد ليست ها 

و... تصميم خواهد گرفت. البته به نظر نمي رسد 
که پارلمان اصاحات با اين سرعت شکل بگيرد. 
قطعا در شرايط کنوني تنها مرجع ما شوراي عالي 
اصاح طلبان است.سخنگوي حزب اعتماد ملي 
با  اصاحات  پارلمان  موضوع  من  نظر  به  گفت: 
اين سرعت نمي تواند به صورت حقوقي و اجماعي 
به نتيجه برسد. به اين دليل که اگر در سال هاي 
اخير پيگير عملکرد شوراي عالي سياست گذاري 
بوده باشيد، با تمام نقدهايي که وارد مي شود، موفق 
عمل کرده است. حال تشکيل پارلمان اصاحات 
ابتداي اختاف بين احزاب سياسي و اصاح طلبان 
خواهد شد.وي همچنين با اشاره به دعوت از حزب 
اعتدال و توسعه در جلسات دوره اي جبهه اصاحات 
گفت: در دوره قبل دعوت شده  بودند. حال شايد 
به عنوان يک گروه دوباره دعوت شوند ولي اصاح 
طلبان در انتخابات بعدي با هويت اصاح طلبي 
خود حاضر خواهند شد. قطعا با تجربه اي که از 
شرايط کنوني داريم، تمام تخم مرغ هاي خود را 

از  پس  تا  گذاشت  نخواهيم  اعتداليون  سبد  در 
آن نيز آقاي واعظي با گستاخي اظهار کنند که 
اصاح طلبان هيچ نقشي در رئيس جمهور شدن 
آقاي روحاني نداشته اند.سخنگوي حزب اعتماد ملي 
در مورد تعامل احزاب اصاح طلب با دولت با توجه 
به شرايط کنوني کشور گفت: سياست ما در حزب 
اعتماد ملي با توجه به گردش به راستي که آقاي 

روحاني در دولت داشتند و رودستي که به اصاح 
طلبان زدند و در عين حال به خاطر حفظ منافع 
ملي ترجيح داديم که سياست منتقد حامي را ايفا 
کنيم و در همين راستا انتقادات خود را ارائه کرديم. 
ما امروز از روحاني عبور نکرده ايم ولي روحاني از 
اصاحات عبور کرده است و خسارت آن را نيز 

قطعا دولت وي خواهد پذيرفت.

خبر
انبارلويي:

 مبارزه با فساد در هر مرتبه اي 
مسئله اصلي کشور است

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي گفت: مبارزه با فساد در هر 
مرتبه اي مسئله اصلي کشور است.محمدکاظم انبارلويي در گفت وگو 
با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، در مورد اظهارات اخير عارف درباره پرونده برادر رئيس جمهور 
مبني بر اينکه »تخلفات فريدون مسئله خاصي نيست«، گفت: مبارزه با 
مسئله فساد و موضوع شفافيت در قوا و مخصوصا در دستگاه قضايي از 
جمله مسائل مهم و کليدي اين نظام است.وي با اظهار تاسف نسبت به 
سخنان عارف خاطرنشان کرد: من متاسفم که آقاي عارف گفته اند که 
موضوع آقاي فريدون مسئله اصلي کشور نيست در حالي که  مبارزه با 
فساد در هر مرتبه اي مسئله اصلي کشور است.وي با بيان اينکه مردم 
بايد در مورد تکليف برادر رئيس جمهور و معاون اول رئيس جمهور يا 
کساني که متهم به فساد هستند بدانند و نبايد فساد را در هيچ مرتبه اي 
به رسميت بشناسيم افزود: اميدوارم ما به سمتي برويم که فساد به صفر 
برسد و اگر کسي فساد کرد، مجازات شود و اگر هم اينکار را نکرده 

است، از او اعاده حيثيت شود.

آيت اه نوري همداني:
از آسيب هاي اجتماعي غافل نشويم

استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم گفت: از آسيب هاي اجتماعي 
غافل نشويم.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه حسين نوري همداني 
در ديدار معاون فرهنگي اجتماعي سپاه پاسداران انقاب اسامي با بيان اين 
که مسئله حجاب يکي از ضروريات دين اسام است، گفت: متوليان فرهنگي 
بايد به اين موضوع مهم توجه بسياري داشته باشند.وي افزود: درست است 
که ما همواره بايد با بيگانگان در جنگ و مبارزه باشيم، اما نبايد از مسائل 
اجتماعي داخلي غفلت کنيم؛ امروز مسئوان و متوليان فرهنگي بايد به 
مسئله کم حجابي و بدحجابي دقت بسياري داشته باشند.وي با بيان اين 
که الزام رعايت حجاب بايد از سوي دولت آغاز شده و الزام رعايت آن به 
همه وزارتخانه ها اعام شود، بيان کرد: مسئله کم حجابي و بدحجابي يکي 
از معضات بزرگ جامعه امروزي است.آيت اه نوري همداني ضمن انتقاد از 
مسئله بانکداري ربوي و با اشاره به حرام بودن مسئله اخذ ديرکرد از سوي 
بانک ها تأکيد کرد: ما همواره اين مسئله را به گوش مسئوان رسانده ايم، 

اما متأسفانه اين موضوع از سوي بانک ها رعايت نمي شود.

جهانگيري:
کارآفريني، کشور را از شرايط سخت 

عبور مي دهد
معاون اول رئيس جمهور گفت: کارآفريني کشور را از شرايط سخت عبور 
دوره  سومين  در  جهانگيري  اسحاق  مهر،  خبرنگار  گزارش  مي دهد.به 
اهداي نشان کارآفريني »امين الضرب« با طرح اين موضوع که انتخاب 
کارآفرين برتر در بخش خصوصي توسط بخش خصوصي تقريب عمومي 
به اين امر است، افزود: کارآفريني الزام کشور است و مي تواند کشور را 
از شرايط سخت عبور دهد.وي با بيان اينکه اگر کشور در تحريم نبود 
 همچنان نيازمند کارآفريني بوديم چه رسد به موقعيت فعلي که دشمنان 
مي خواهند آينده تيره پيش روي جوانان ما بگذارند تصريح کرد: کارآفرينان، 
افق هاي روشني پيش روي آينده خواهند گشود.معاون اول رئيس جمهور 
گفت: نيازمند تعقل و خاقيت در راهکارهاي جديد براي برون رفت از 
شرايط اقتصادي هستيم.جهانگيري يادآور شد: بايد کارآفريني جديد را مهيا 
کنيم و ميدان براي جوانان و زنان باز باشد چراکه امروز تغييرات مهمي در 

اقتصاد جهان رخ مي دهد.

خبر
در همايش تبيين دستاوردهاي انقاب صورت گرفت؛

تقدير از۴۰ سال مجاهدت آيت اه جنتي
در همايش تبيين دستاوردهاي ۴۰ ساله انقاب اسامي از خدمات آيت اه احمد 
جنتي تقدير به عمل آمد.به گزارش خبرگزاري مهر همزمان با برگزاري همايش 
تبيين دستاوردهاي ۴۰ ساله انقاب اسامي، به پاس ۴۰ سال مجاهدت آيت اه احمد 
جنتي رئيس مجلس خبرگان رهبري و دبير شوراي نگهبان، با اهداي لوح سپاس از 
سوي سرلشکر پاسدار محمدعلي جعفري فرمانده کل سپاه و حجت ااسام عبداه 
حاجي صادقي نماينده ولي فقيه در سپاه، از اين عالم انقابي تجليل شد.حاجي صادقي 
در اين آيين از آيت اه جنتي به عنوان برجسته ترين چهره وايت مداري و بارزترين 

مصداق استقامت فکري، عملي و داراي روحيه جهادي و انقابي نام برد.

حجت ااسام حاجي صادقي:
تقابل انقاب اسامي و استکبار جهاني 

پايان ناپذير است
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران گفت: تقابل انقاب اسامي و استکبار جهاني 
پايان ناپذير است.به گزارش خبرگزاري مهر، حجت ااسام عبداه حاجي صادقي 
در همايش »تبيين دستاوردهاي چهل ساله انقاب اسامي« از انقاب الهام بخش 
اسامي به عنوان بزرگترين هديه الهي براي ملت ايران ياد کرد و گفت: مهمترين و 
محوري ترين دستاورد انقاب اسامي تولد اسام ناب محمدي)ص(، نفي حاکميت هاي 
دروغين و طاغوتي و تحقق توحيد و نظام وايي است.وي با برشماري شاخص هاي 
 نظام وايي اظهار کرد: انطباق کامل نظام وايي با مباني اعتقادي اسام و تجلي بخشي 
توحيد ربوبي، هماهنگي و همسويي با فطرت انسان، عامليت وحدت حقيقي، 
مايوس کردن دشمن از جمله مهم ترين شاخص هاي نظام وايي است.حاجي 
صادقي بزرگترين نعمت الهي براي بشريت را نعمت وايت دانست و افزود: رسالت 
نظام وايي احياي جامعه اسامي بود و در جامعه وايي استعدادهاي انسان رشد 
 کرده، بارور شده و مردم سااري به معناي واقعي نمود پيدا مي کند.نماينده 
ولي فقيه در سپاه گفت: مدل حکومت ديني ما نظام وايي است و وايت فقيه 
مدل نظام وايي در عصر غيبت است و انقاب اسامي با نابودي سلطه استکبار و 
با استقرار نظام وايي جامعيت و کارآمدي دين را در انديشه و عمل در عرصه هاي 
مختلف متجلي ساخت.وي افزود: ۴۰ سالگي نظام وايي با وجود همه دشمني ها، 
توطئه ها و فتنه ها دستاوردي است که هيچ امتي تاکنون از آن برخوردار نبوده و 
منشأ دستاوردهاي فراوان انقاب در عرصه هاي ديگر نيز شده است، از اين رو 
بايد قدردان اين نعمت بزرگ بوده و در راستاي تحکيم و تقويت آن تاش کنيم 
تا زمينه و بستر تحقق نهضت ظهور فراهم شود.وي با بيان اينکه تقابل انقاب 
اسامي با استکبار جهاني به دليل ويژگي هاي حق و باطلي پايان ناپذير است، 
گفت: تمام دشمني هاي جبهه استکبار با انقاب اسامي و نظام وايي به دليل 
آن است که انقاب زنده و بالنده بوده و مستکبران و ايادي آنها دريافته اند که با 
وجود اين نظام الهام بخش و حرکت توفنده آن مرگ تدريجي آنها رقم خواهد 

خورد و محکوم به نابودي هستند.

فراخوانمناقصهعمومي
يكمرحلهايبهطريقتوام)فشرده(

شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان در نظر دارد مناقصه عمومي به طريق توام )فشرده( "خريد، ساخت، بارگيري، 
حمل، باراندازي و تحويل شيرآات و اتصاات چدني و اتصاات فوادي اجراي طرح آبرساني به شهرهاي سوران، مهرستان و 
هيدوچ از سد ماشکيد علياء" را از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران واجد صاحيت و داراي استانداردهاي كيفيت و توليد و داراي 
ظرفيت توليد باشند و در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
ضمنا تامين مالي پروژه از محل اعتبارات دولتي )وجه رايج( و يا اوراق مشاركت و يا اسناد خزانه مي باشد.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/18 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19 مورخ 97/10/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد )ارزيابي و مناقصه(: تا ساعت 8 مورخ 97/11/13
زمان بازگشايي پاكتهاي ارزيابي: ساعت 10 مورخ 97/11/13

زمان بازگشايي پاكتهاي مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 97/11/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس زاهدان 

خيابان دانشگاه، دانشگاه 39 كد پستي 9816843141 دفتر حراست و امور محرمانه شركت و تلفن 054-33429410-20
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 41934-021

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18
م الف: 1991

فراخوانمناقصهعمومي
يكمرحلهايبهطريقتوام)فشرده(

"خريد، ساخت،  )فشرده(  توام  به طريق  عمومي  مناقصه  دارد  نظر  در  بلوچستان  و  منطقه اي سيستان  آب  شركت سهامي 
بارگيري، حمل، باراندازي و تحويل لوله و اتصاات يوپي وي سي اجراي طرح آبرساني به شهرهاي سوران، مهرستان و هيدوچ از 
سد ماشکيد علياء" را از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و ازم است مناقصه گران واجد صاحيت و داراي استانداردهاي كيفيت و توليد و داراي 
ظرفيت توليد باشند و در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را 

جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
ضمنا تامين مالي پروژه از محل اعتبارات دولتي )وجه رايج( و يا اوراق مشاركت و يا اسناد خزانه مي باشد.

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 97/10/18 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19 مورخ 97/10/24

مهلت زماني ارائه پيشنهاد )ارزيابي و مناقصه(: تا ساعت 8 مورخ 97/11/13
زمان بازگشايي پاكتهاي ارزيابي: ساعت 11 مورخ 97/11/13

زمان بازگشايي پاكتهاي مناقصه: ساعت 12 ظهر مورخ 97/11/15
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت الف: آدرس زاهدان 

خيابان دانشگاه، دانشگاه 39 كد پستي 9816843141 دفتر حراست و امور محرمانه شركت و تلفن 054-33429410-20
اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 41934-021

دفتر ثبت نام: 8896737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18
م الف: 1992

آگهيمناقصهعمومييكمرحلهاي
و  مناقصات - مصوب 1383 مجلس شوراي اسامي  برگزاري  قانون  استناد  به  دارد  نظر  بلوچستان در  و  و فاضاب سيستان  شركت آب 
آيين نامه هاي اجرايي آن از محل اعتبارات طرح هاي عمراني، به منظور انجام خدماتي به شرح ذيل از كليه شركتهاي واجد شرايط، جهت 

شركت در مناقصه دعوت به عمل آورد.
1- كارفرما: شركت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان

2- دستگاه نظارت: دفتر حراست و امور محرمانه كارفرما
3- موضوع مناقصه: انجام خدمات نگهباني و حفاظت فيزيکي از تاسيسات و اماكن آب شيرين كن چابهار - كنارك به تعداد 19 نفر نگهبان

4- مدت زمان اجراي كار: به مدت يك سال شمسي پيش بيني شده است.
5- مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه:
350000000 )سيصد و پنجاه ميليون( ريال

نوع تضمين: الف- رسيد بانکي واريز وجه نقد و ب- ضمانتنامه بانکي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غيربانکي كه داراي 
مجوز فعاليت از سوي بانك مركزي جمهوري اسامي ايران هستند به نفع كارفرما.

6- تاريخ و مهلت تهيه و تحويل اسناد مناقصه:
مهلت تهيه اسناد مناقصه به مدت پنج روز از انتشار نوبت اول آگهي مي باشد.

مهلت تحويل اسناد مناقصه از آخرين روز توزيع اسناد ده روز مي باشد.
لذا شركتهاي خدمات حفاظتي مورد تاييد حراست وزارت نيرو كه داراي گواهي صاحيت و رتبه حفاظتي و مراقبتي و نگهباني از نيروي انتظامي 
جمهوري اسامي ايران )مركز انتظام( مي باشند، مي توانند پس از چاپ نوبت اول آگهي با مراجعه به سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir و با پرداخت مبلغ 200000 ريال )دويست هزار ريال(، اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه و در مواعد زماني مندرج در سامانه، مدارك ازم شامل؛ پاكات )الف(، )ب( و )ج( را مطابق با شرايط مناقصه تهيه و به صورت فايلهاي 

pdf در سامانه فوق بارگذاري نمايند.

* به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده 
نخواهد شد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/22

خ ش: 97/10/19

 روابط عمومي 
شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

 روابط عمومي
 شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان

نوبت دومنوبت دوم

وزارتنيرو
شركتمديريتمنابعآبايران

شركتسهاميآبمنطقهايسيستانوبلوچستان

وزارتنيرو
شركتمديريتمنابعآبايران

شركتسهاميآبمنطقهايسيستانوبلوچستان

آگهيمناقصهعمومي)فراخوانارزيابيكيفي(
به صورت دومرحله اي

 )97/26(
شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شركت دولتي( در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه احداث مخزن بتني زميني 500 
مترمکعبي، تهيه و نصب شيرآات، احداث حوضچه هاي مخزن و كنتور حجمي در روستاي علي آباد قاجار از توابع شهرستان 
اسامشهر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي و اسناد خزانه اسامي از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت )ستاد( با توجه 

به شرايط مندرج در اسناد ارزيابي كيفي اقدام نمايد.
حداقل پايه مورد نياز: 5 رشته آب مي باشد و دارا بودن گواهينامه تاييد صاحيت ايمني )HSE( از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه 

اجتماعي الزامي مي باشد.
برآورد پايه: 3/885/073/811 ريال مي باشد.

لذا از واجدين شرايط دعوت به عمل مي آيد تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/26 جهت دريافت اسناد از طريق 
سامانه تداركات الکترونيکي دولت به آدرس: www.setadiran.ir  اقدام نمايند.

مهلت بررسي، تکميل و ارائه مدارك ارزيابي كيفي تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/11/10 براساس شرايط مندرج در 
اسناد، صرفا از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت مي باشد.

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

ضمنا هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/17
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ت: 97/10/17

نوبت دوم

 كميسيون معامات 
شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران قدر آب اين نعمت گواراي الهي را بدانيم

روابط عمومي شركت آبفا سيستان و بلوچستان

دفتر قراردادها - شركت آب و فاضاب سيستان و بلوچستان

نوبت اول شركتآبوفاضاب
سيستانوبلوچستان



»

وزير اقتصاد: 
بانک ها ۱۱۵ درصد 
 سپرده هاي خود را 

تسهيات داده اند

اقتصادي  چهار شنبه 19 دي 41397
2 جمادي ااول 1440-9 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9405

يک مقام مسئول در صنعت قطعه سازي، با بيان اينکه 
۲۸۰ هزار نفر از ابتداي سال تاکنون، بيکار شده اند، 
گفت: ۱۳۰ هزار نفر تعديل و ۱۵۰ هزار نفر تعليق 
 شده اند.به گزارش تسنيم، آرش محبي نژاد در گردهمايي 
قطعه سازان خودرو از سراسر کشور، با اشاره به وضعيت 
اشتغال در صنعت قطعه سازي گفت: اگرچه قطعه سازي، 
يکي از صنايع اشتغالزاي کشور به شمار مي آيد، اما 
۲۸۰ هزار نفر از ابتداي سال تاکنون، بيکار شده اند؛ 

به اين معنا که از اين تعداد ۱۳۰ هزار نفر با تعديل و 
۱۵۰ هزار نفر با تعليق قرارداد خود مواجه هستند.وي 
 با بيان اينکه از حدود ۱۲۰۰ قطعه سازي فعال در کشور، 
4۰۰ واحد تعطيل و نيمه تعطيل هستند، افزود: قيمت هاي 
فروش قطعات، علي رغم افزايش قيمت هاي مواد اوليه 
و نهاده هاي توليد هنوز از سوي خودروسازان اصاح 
نشده است و بر همين اساس، قطعه سازان با زيان قابل 
توجهي روبه رو هستند؛ ضمن اينکه مجموع مطالبات 
قطعه سازان از خودروسازان به بيش از ۲۰ هزار ميليارد 
تومان مي رسد.محبي نژاد گفت: مطالبات معوق سررسيد 
گذشته قطعه سازان اکنون به رقمي بالغ بر ۵ هزار ميليارد 
تومان رسيده؛ ضمن اينکه مشکات حاد زنجيره تامين 
خودروسازي کشور نيز همچنان ادامه دارد. اين در حالي 
است که بحران نقدينگي به دليل مطالبات قطعه سازان 
از خودروسازان، افزايش چشمگير مواد اوليه و نهاده هاي 

توليد اولين مشکل است.

محبي نژاد:
280 هزار  کارگر قطعه ساز بيکار شدند

رئيس هيئت عامل ايميدرو گفت:در هشت ماهه امسال 
منتهي به آبان صادرات زنجيره فواد به ۳/۲ ميليارد دار 
رسيد و اکنون براي برون رفت از مشکات ارزي با بانک 
مرکزي در حال رايزني هستيم.به گزارش کااخبر،خداداد 
غريب پور در نخستين جشنواره و نمايشگاه ملي فواد ايران 
با بيان اينکه با تاش کارکنان صنعت فواد دستيابي به 
ظرفيت ۳۳ ميليون تن فواد محقق مي شود ،گفت:براساس 
به ظرفيت  انداز درافق ۱4۰4 دستيابي   سند چشم 
۵۵ ميليون تن فواد خام پيش بيني شده که از اين رقم 
حدود ۱۵ تا ۲۰ ميليون تن براي صادرات خواهد بود.وي 
با بيان اينکه امروز صاحب دانش و ليسانس در زنجيره 
فواد هستيم و توان تنظيم فرايند و اجرا در اين زنجيره 
را داريم، افزود:در پشت صحنه دستيابي به ظرفيت ۳۳ 
ميليون تن فواد،تاش خستگي ناپذير مردان و زنان 
اين سرزمين نهفته است.وي افزود:از ابتداي امسال تا 
پايان آبان، صادرات زنجيره فواد به ۳/۲ ميليارد دار 

رسيد.اکنون در حال برگزاري جلسات با بانک مرکزي 
براي برون رفت از مشکات ارزي هستيم.غريب پور با 
بيان اينکه در سال جاري حدود يک ميليارد دار طرح 
افتتاح مي شود، گفت:سال آينده نيز حدود ۱/۵ ميليارد 
دار وارد مدار توليد خواهد شد.وي افزود:نسبت ظرفيت 
به توليد حدود ۷۰ است اما در طرح جامع فواد به 
بيش از ۷۰ درصد دست خواهيم يافت.البته اين امر از 

موانع توليد است که بايد برطرف شود.

غريب پور:
صادرات زنجيره فواد به ۳/2 ميليارد دار رسيد

رئيس اتاق بازرگاني تهران:
کارآفرينان در شرايط سخت تر از اين، تهديدها را به فرصت تبديل کردند

رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: جوانان بايد ببينند و بشنوند که در 
روزهايي بسيار سخت تر و بدتر از اين هم کارآفرينان تهديد را به فرصت 
 تبديل کردند و به روياهايشان رنگ واقعيت دادند. به گزارش فارس ، 
اهداي نشان کارآفرين   مسعود خوانساري در مراسم سومين دوره 
امين الضرب با اشاره به اهميت تجليل ازکارآفرينان گفت: مجلس 
وکاي تجار در زمانه اي که کشور دچار فقر، قحطي، فساد، بيکاري 
و جنگ بود بنا بر احساس مسئوليت فعاان اقتصادي براي کمک 
به اقتصاد تشکيل شد و همين گروه مدتي بعد سنگ بناي مجلس 
مشروطه را قرار داده و اکثر آنها نيز به عضويت اين مجلس درآمدند به 
نحوي که هزينه هاي آن را پرداخت کرده و سنگ بناي نظام پارلماني 
را بنا نهادند.رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود: امروز اگر به پشتوانه 
اين تاريخ فعاان اقتصادي اعام کنند که از زمانه خود جلو بوده و 
در هميشه تاريخ قلب شان براي آباداني اين کشور مي تپيد، گزاف 
نيست امروز مي خواهيم با صداي رسا بگوييم که در کشور با ميراثي 
که در اختيار داريم امسال وضعيت از  ۱۳۵ سال قبل بدتر نيست 
و زنان و مردان کارآفرين ما از نيکان خود کمتر نيستند.خوانساري 
با بيان اينکه بعد از برجام اميد کشور و اقتصاد را در بر گرفته بود 
و روياي توسعه را هر روز بيشتر در ذهن و جان خود نقش بستند 
تصريح کرد: بدعهدي هاي آمريکا از يک سو و دوستان داخلي که 
در نقش دشمن ظاهر شدند از سوي ديگر همه آن تصورات متعالي 

را نقش بر آب کردند پس امروز مي خواهم بگويم بخش خصوصي 
که شما امروز او را به بازي نگرفته و تصميمات را بدون اطاع آنها 
در قالب بخشنامه و اباغيه اجرا مي کنيد همان کساني هستند که 
پيش از مشروطه به فکر اقتصاد و آينده کشور بوده و همه سرمايه 
خود را اکنون روي همين زمين به کارخانه تبديل کرده اند.خوانساري 
گفت: نگاه فعاان اقتصادي غيرسياسي بوده و هدف شان آباداني کشور 
است پس بايد يک بار براي همشه اين اصل را بپذيريم که هيچ کشور 
در دنيا توسعه نيافته مگر اينکه نقش بخش خصوصي را به رسميت 
بشناسد. اما امروز اگرچه قصد گله و شکايت ندارم بايد بگويم هدف 
اتاق تهران از برگزاري اين همايش تغيير گفتمان غالب از ضديت 
با کارآفرينان به توجه به آن است.رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: 
امروز اگرچه صحبت از فساد و رانت است اما هيچ بخش خصوصي 
را نمي توان يافت که جامعه را به فساد کشانده پس بايد حساب آنها 
را از افرادي که شرکت هاي صوري دارند جدا کرد و نام کارآفرين را 
آغشته به چنين افرادي نکرد.خوانساري گفت: امروز کارآفرينان غم 
شان اين است که نامايمات،کارگران آنها را بيکار نکند و مي خواهند 
سفره کارگران شان را رنگين کنند پس نگاه آنها ملي و ديني است و 
بايد آنها را با اين نگاه به جامعه معرفي کردو الگوهاي واقعي اين زمانه 
به حساب آيند.وي گفت: کارآفرينان کمتر از ورزشکاران و بازيگران 
جان خود را براي ايران نگذاشته اند اما آنگونه که بايد و شايد به 

جامعه معرفي نشده اند پس چه حيف که نسل جوان امروز ايران به 
هر دري مي زند چنين الگويي بيابد موفق نمي شود و اين از کم کاري 
همه ما است.خوانساري گفت: امروز برخي به جاي تکريم کارآفريني 
و اقتصاد رقابتي يک سويه همه را ناسالم مي دانند و سوال اين است 
که آثار فرهنگي دستگاه هاي تبليغاتي تا چه اندازه به کارآفرينان 
تريبون داده و آنان را محرم مي شمارد پس امروز در پيشگاه شما، 
بزرگمرداني معرفي مي شوند که در گذشته و حال اثراتي از خود به 
جاي گذاشته اند که قطعا ماندگار است و اين در شرايطي است که 
جامعه ايران امروز نيازمند دميدن روحي تازه است که محرک انگيزه 
و نشاط براي جوانان بوده و البته در دام نامايمات گرفتار نشود.در 
سومين دوره مراسم ساانه امين الضرب که به همت اتاق بازرگاني 
تهران برگزار مي شود بيش از 4۲۰ بنگاه و شخص حقيقي مورد داوري 
قرار گرفتند که از اين تعداد ۱۰ فرد و شرکت شايسته اهداي لوح 
تقدير و تنديس امين الضرب شناخته شدند.براساس اين گزارش آقايان 
محمدعلي موحد و عزت اه فوادوند به عنوان دو چهره فرهنگي و 
پژوهشگر، آقايان لئون آهارونيان و سيد ابوالقاسم مرتضوي به عنوان 
پيشکسوت کارآفرين، دو گروه فعال استارت آپي و دو صنعتگر در گروه 
لوازم خانگي شايسته دريافت لوح و نشان امين الضرب شناخته شدند.
همچنين دو بنگاه فعال در حوزه لوازم خانگي و خدمات پس از فروش 

نيز شايسته دريافت تنديس امين الضرب شناخته شدند.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار با مجمع کارآفرينان در مورد گايه کم کاري بانکها در 
تامين سرمايه در گردش توليد، گفت: برخي از بانکها ۱۱۵ درصد منابع خود را تسهيات 
پرداخت کردند.به گزارش  فارس، فرهاد دژپسند وزير اقتصاد با معاونان خود در نشست 
مجمع کارآفرينان کشور در محل وزارت اقتصاد حاضر شده و ضمن شنيدن مشکات 
واقعي توليدکنندگان و صادرکنندگان راه حل هايي براي حل اين مشکات ارائه کرد.فرهاد 
دژپسند در اين نشست در مورد گفته يک کارآفرين که ما ثروت نداريم، چند پاره آهن 
داريم، با اظهار خوشحالي از اينکه کارآفرينان به توليد ثروت مي پردازند، گفت: ما هم از 
اين ثروت کارآفرينان، ميوه اشتغال و افزايش سهم اقتصاد و صادرات را مي چينيم.وي افزود: 
ثروت آفريني در جامعه يک امتياز است و از نظر کمّيت حدي ندارد، آنچه که محدوديت 
دارد، روش کسب ثروت است، اگر قوانين را رعايت کنيد، هر چه دوست داريد مي توانيد 

به توليد ثروت بپردازيد، آنچه بد است، کنز مال و خارج کردن آن از چرخه توليد است.  
وي افزود: با افزايش صادرات، سهم ما در اقتصاد جهان باا مي رود و يقين دارم که شما 
کارآفرينان در اين مرتبه قرار داريد، ثروت آفريني مي کنيد و من به دوستاني که در اين 
نشست فرصت نشد، صحبت کنند، بدهکارم. وزير اقتصاد در مورد ماليات توليدکنندگان 
گفت: در مورد مؤديان مالياتي خوش حساب نبايد بدرفتاري شود و دولت به خاطر تنگناي 
مالي نبايد توليدکنندگان را تنبيه کند و بدانيد افزايش نرخ ماليات نسبت به رشد جي دي پي 
اسمي پايين است و نمي خواهيم روي مؤديان خوش حساب فشار وارد کنيم.وزير اقتصادي 
با اشاره به صحبت يکي از کارآفرينان در مورد تک نرخي کردن ارز گفت:  اين پيشنهاد 
ارائه شده است، در مورد خصوصي سازي هم که گفته شد تبديل به مزايده سازي شده، اين 

درست است و تبديل به واگذاري ها شده است. 

  نهمين نمايشگاه بين المللي معماري 
آوردگاه بيش از ۱80 شرکت داخلي و خارجي

نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن )ميدکس( که از ۲۱ 
تا ۲4 دي ماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود، آوردگاه 
بيش از ۱۸۰ شرکت داخلي و خارجي خواهد بود.به گزارش روابط عمومي و اطاع 
رساني نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن؛ در اين 
نمايشگاه ۱6۵ شرکت داخلي از جاي جاي کشورمان و ۲۰ شرکت خارجي از کشورهاي 
هلند،چين و ترکيه جديدترين صنايع،تجهيزات ،توليدات و خدمات خود را ارائه و در 
معرض عاقه مندان قرار مي دهند.در نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون 
از دانش، هنر و صنعت است، عاوه شرکت هاي  تلفيقي  داخلي وخانه مدرن که 
 خصوصي؛ برخي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و خصولتي هم توانمندي هاي 
خود در حوزه هاي مختلف طراحي و مشاوره معماري و دکوراسيون داخلي و همچنين 
آخرين دستآوردها و توليدات حوزه هاي نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي را ارائه خواهند 
کرد.  در اين نمايشگاه همچنين انواع خانه پيش ساخته، نورپردازي و هوشمند سازي، 
تکنولوژي هاي نوين تاسيسات، مبلمان و تجهيزات مربوط به فضاي باز، تجهيزات 
دکوراسيون داخلي، انواع پرده، کاغذ ديواري، پوشش هاي تزئيني، ديوارپوشي،لوازم 
ويژه دکوراسيون و تزئيني، مبلمان ورزشي و تفريحي، انواع لوازم الکترونيکي شامل 
 هوشمندسازي، سيستم هاي کنترل از راه دور، سيستم هاي ايمني ساختمان، سيستم هاي 
پاايشي مواد و ديگر محصوات و طرح ها، به معرض نمايش گذاشته مي شود.نهمين 
نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن در فضائي بالغ بر ۱۸هزار 
متر مربع و در پنج سالن B 44  - 44 A -۳۸ - ۳۱-A B۳۱و فضاي باز محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار مي شود.معرفي توانمندي هاي داخلي درحوزه 
توليد محصوات و خدمات معماري و دکوراسيون ، آشنائي شرکت هاي ايراني با آخرين 
تکنولوژي هاي روز دنيا، معرفي آخرين توانمندي ها و فناوري هاي نوين به ويژه در حوزه 
محصوات نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي، ايجاد فرصت هاي تجاري جديد، اشتغالزايي ، 
فراهم کردن زمينه تعامل بين دانشگاه و توليدکنندگان و شناسايي پتانسيل خدمات 
صادراتي حوزه دکوراسيون کشور ، مهمترين اهداف برگزاري نهمين نمايشگاه بين 

المللي خانه مدرن، معماري داخلي و دکوراسيون است.

خبر
شافعي: 

 اخبار خوشايندي از حذف دار 
در مبادات تهران و دهلي نو مي رسد

رئيس اتاق بازرگاني کشورمان که به همراه ظريف به دهلي نو رفته است، 
ابراز اميدواري کرد که با حل مکانيزم بانکي از طريق روپيه شاهد حل 
گسترش روابط بانکي بين ايران و هند باشيم. وي مي گويد اخبار خوشايندي 
از حذف دار در مبادات ايران و هند مطرح است.به گزارش  تسنيم از 
دهلي نو، غامحسين شافعي، در نشست اقتصادي مشترک ايران و هند 
که با حضور ظريف در پايتخت هندوستان برگزار شد، در سخناني گفت:  
براي همه ما جاي خوشحالي فراوان دارد که اين همايش با حضور مقامات 
و  معادن  بازرگاني، صنايع،  اتاق  برگزار گردد.رئيس  عالي رتبه دو کشور 
کشاورزي ايران همچنين گفت: اين نشست را بايد ادامه سفرهاي مقامات 
عالي رتبه کشور بدانيم که تداومي محکم براي رابطه ديرينه دو کشور 
مي باشد. بايد رابطه قوي سياسي، فرهنگي و تاريخي را با تقويت روابط 

اقتصادي پاسخ درست دهيم. 

همتي نژاد:
 220 ميليارد ريال طرح کشاورزي 

در مناطق محروم به بانک معرفي شدند
حکمت اه همتي نژاد در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: اين طرح ها در 
زمينه دامي، باغي، زراعي، شيات و صنايع تبديلي از سوي بنياد علوي به 
بانک هاي عامل معرفي شد.به گزارش مرکز روابط عمومي و اطاع رساني 
بنياد مستضعفان، حکمت اه همتي نژاد  اظهار داشت:اين طرح ها در زمينه 
دامي، باغي، زراعي، شيات و صنايع تبديلي از سوي بنياد علوي به بانک هاي 
عامل معرفي شد.وي بيان کرد:اين طرح ها بايد درحوزه عشايري و روستايي 
براي اشتغالزايي اجرا شود.همتي نژاد بدون اشاره به ميزان اشتغالزايي اين 
طرح ها افزود:نياز است بانک ها نسبت به پرداخت اين تسهيات همکاري 
ازم را انجام دهند. وي بيان کرد: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده قرار 
است که طرح هاي محروميت زدايي بنياد مستضعفان در شهرستان لنده 

در ۱۲۷ شاخص اجرايي و عملياتي شود. 

 عبور گام به گام دولت
 از ارز 4200 توماني

ادامه از صفحه اول
به چه دليل با افزودن ۸۰ دستگاه بر آن ۳۱۵ دستگاه بايد کل 
اعتبار  تامين  پيش  سال  پنج  سنواتي  بودجه  ارز  با  که   واگن ها 

ماده 6۲ شده، به ارز نيمايي تبديل گردد؟
هـ- اگر متروي قم در سال 9۷ نياز به واگن دارد، که دارد، آن هم 
۸۰ دستگاه، چرا بايد قيمت تمام شده ارزي آن را به نرخ ارز ۵ سال 
پيش تسري داد و گراني بهاي تمام شده متروي قم را بر سبد هزينه 

مصرفي شهروندان اصفهان، شيراز و تبريز  تحميل کرد.
ز- بازخواني متن قرارداد با چيني ها و عملکرد مفاد آن طي پنج 
سال و بررسي تعداد واگن هاي ساخته شده، اما تحويل داده نشده يا 
در شرف تحويل، پاسخ پرسش هاي فوق را روشن و نقش تصميمات 
نادرست دولت در تطهير يا تسهيل تخلفات ارزي و ريالي مترتب بر 
معامله کان خريد ۳9۵ واگن مترو را روشن مي کند که  چگونه ريشه 

گراني ها در ابه  اي تصميمات نادرست داخلي تقويت مي گردد.
پي نوشت ها :

1- تصويب نامه شماره 190839 مورخ 92/12/26
2- تصويب نامه شماره 124413 مورخ 97/9/21

خبر
معاون سازمان مالياتي خبر داد؛

بدهي مالياتي پنج هزار ميلياردتوماني 
بانک مرکزي

معاون ماليات هاي مستقيم سازمان ماليات گفت: بانک مرکزي علي الحساب 
۵ هزار ميليارد تومان بايد ماليات بپردازد؛ اما هنوز اقدامي در اين راستا 
انجام نداده  است.نادر جنتي در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص 
 وضعيت وصول ماليات در 9 ماهه ابتداي سال 9۷، اظهار داشت: در 
از سال جاري، 6۷ هزار ميليارد تومان وصول ماليات  9 ماه گذشته 
داشتيم، اين در حالي است که طبق برنامه بايد ۸4 هزار ميليارد تومان 
وصول مي کرديم.معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي کشور 
 افزود: در واقع در اين مدت، ۸۰ درصد درآمدها تحقق يافته و ۲۰ درصد 
 عدم تحقق داشته ايم.جنتي گفت: از ۱۷ هزار ميليارد توماني که تحقق نيافته، 
پنج هزار ميليارد تومان مربوط به پرداخت علي الحساب بانک مرکزي 
است که در اين راستا، بارها با بانک مرکزي مکاتبه کرده ايم که البته 
بي نتيجه بوده است.وي ادامه داد: برنامه ريزي کرده ايم که در اين سه 

ماه باقي مانده از سال، درآمدها به صورت کامل تحقق يابند.

معاون وزير صمت:
عرضه محصوات در بورس کاا موجب 
کاهش قيمت درب کارخانه و بازار شد

معاون وزير صمت در خصوص نقش بورس کااي ايران در توسعه صنعت فواد 
گفت: با عرضه محصوات در بورس کاا، شاهد به حداقل رسيدن تفاوت شديد 
قيمت درب کارخانه و بازار بوده ايم؛ همچنين وزارت صمت از ابتداي تاسيس 
بورس کاا پشتوانه اين ساختار شفاف بوده چرا که اين بازار در اين سال ها براي 
صنايع و توليد کشور بسيار راهگشا بوده است. جعفر سرقيني به مهر گفت:در 
حال حاضر شرايطي ايجاد شده تا براي عرضه تمامي محصوات کار به نحوي 
پيش رود که تفاوت شديد قيمت درب کارخانه و بازار به حداقل برسد که اين 
اتفاق در بورس محقق شده و با واقعي شدن قيمت ها، اکنون مي توان شاهد 
توسعه صنايع باشيم.معاون وزير صنعت افزود:با وجود تمام چالش هايي که در 
بازار وجود دارد، بورس کاا با مکانيزم عرضه و تقاضا و کارکرد شفاف، در کنار 
نظارت نهادهاي مرتبط، به راه خودش ادامه مي دهد؛ ضمن اينکه در اين بين 
در نوسانات اخير هم با همکاري بورس کاا و توليدکنندگان، حجم عرضه ها 
افزايش يافت که همين موضوع موجب تعادل قيمت ها در بازار گرديد.وي تصريح 
کرد:در ماه هاي اخير قيمت محصوات فوادي به دليل رشد نرخ ارز افزايش 
يافت که با تاش وزارت صمت، امروز شاهد تعادل قيمت ها در بستر بورس 
کاا هستيم؛ در اين ميان وزارت صمت از ابتداي تاسيس بورس کاا پشتوانه 
اين ساختار شفاف بوده چرا که  اين بازار در اين سال ها براي صنايع و توليد 

کشور بسيار راهگشا بوده است.

آگهي برگزاري مجمع عمومي موسس 
شرکت تعاوني کارکنان شرکت 

سرمايه گذاري دارويي تامين
با استعانت از خداوند متعال و با پيگيري هاي صورت گرفته و پيرو موافقت 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تشكيل شركت تعاوني مسكن كاركنان 
شركت سرمايه گذاري دارويي تامين به شماره 962/15/219535 مورخ 
1397/9/10 از تمامي اعضا دعوت مي گردد در مجمع عمومي موسس شركت 
كه در ساعت 18 روز يكشنبه مورخ 1397/10/30 در محل سالن كنفرانس 
شركت به نشاني تهران-خيابان ولي عصر- بااتر از نياش- خيابان ناهيد 

غربي پاك 81 برگزار مي شود حضور  به هم رسانيد.
دستور جلسه:

- تصويب اساسنامه و موضوع فعاليت
- انتخاب اولين مديران شركت

- انتخاب بازرس و حسابرس قانوني
تاريخ انتشار: 97/10/19

خ ش: 97/10/19

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 
تعاوني تاکسي بيسيم صد و سي و سه 

نيشابور
بنا بر تصميمات هيات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
شركت تعاوني تاكسي بيسيم صد و سي و سه نيشابور كد 12009 در ساعت 
10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/23 در محل هيئت قمر بني هاشم واقع 
در سي متري طالقاني، طالقاني 10 )كوچه خرم( برگزار مي شود. از كليه اعضا 
دعوت مي شود شخصا يا وكالتا جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات 
ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند هر عضو مي تواند سه وكالتنامه و 
غيرعضو يك وكالتنامه به همراه داشته باشد جهت دادن وكالتنامه عضو 
به همراه وكيل از تاريخ 97/11/15 تا 97/11/18 در ساعات 12 تا 13، به 
دفتر شركت واقع در ترمينال مركزي )22 بهمن شرقي 11( مراجعه نمايند 
ضمنا كساني كه مايل به عضويت هيات مديره و بازرسي تعاوني مي باشند 
مي توانند حداكثر 7 روز پس از انتشار آگهي مجمع عمومي نوبت اول با 
در دست داشتن مدارك ازم به هيات مديره مراجعه و نسبت به تكميل 

فرم كانديداتوري اقدام نمايند.
دستورجلسه:

- انتخاب هيات مديره اصلي و علي البدل براي مدت سه سال
- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل براي يك سال مالي

تاريخ انتشار: 97/10/19
خ ش: 97/10/19

تغيير آدرس - آدرس شركت 
عمران نماي خرم از خيابان انقاب 

پشت جهاد كشاورزي جنب 
ساختمان پارسه به 60 متري قبل از 
خيابان كاوه بابك سوم تغيير يافت.

 هيات موسس شركت تعاوني
 مسكن شركت سرمايه گذاري دارويي تامين

 آگهي دعوت مجامع عمومي عادي 
به طور فوق العاده و فوق العاده شرکت 
بين المللي تامين پخش فرآورده هاي 

نفتي افق )سهامي خاص( به شماره ثبت 
500807 و شناسه ملي 14006291034 

اداره ثبت شرکتهاي تهران
پخش  تامين  بين المللي  كليه سهامداران شركت  اطاع  به  بدينوسيله 
 500807 شماره  به  شده  ثبت  خاص(  )سهامي  افق  نفتي  فرآورده هاي 
مي رساند جلسات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ساعت 10 صبح 
مورخ 97/10/30 و مجمع عمومي فوق العاده ساعت 14 مورخ 97/10/30 
در آدرس: تهران، خيابان گاندي جنوبي، خيابان هفدهم، پاك 11، طبقه 

دوم كد پستي 1517875614 برگزار مي  گردد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به شرح ذيل مي باشد: 
1- تصويب ترازنامه، 2- انتخاب بازرسان و حسابرس قانوني، 3- انتخاب 
اعضاي هيات مديره، 4- تعيين حق حضور اعضاء هيات مديره، 5- انتخاب 
روزنامه كثيراانتشار مي باشد و دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده افزايش 
سرمايه )اصاح ماده 5 اساسنامه( مي باشد. لذا از كليه سهامداران شركت 
دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
مورخ 97/10/30 ساعت 10 صبح و جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

97/10/30 ساعت 14 حضور به هم رسانند.
تاريخ انتشار: 97/10/19

خ ش: 97/10/19

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت اول شرکت تعاوني مسكن 

فرهنگيان سردشت به شماره ثبت 26 و 
شناسه ملي: 10861673285

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي فوق العاده شركت تعاوني 
مورخ  روز سه شنبه  10 صبح  راس ساعت  فرهنگيان سردشت  مسكن 
1397/11/02 در محل سالن مجتمع فرهنگي هنري سردشت واقع در بلوار 
هفت تير تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران و اعضاء محترم دعوت 
و ساعت  روز  در  به موضوعات ذيل  راجع  اتخاذ تصميم  مي شود جهت 
مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 
آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در 
مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه 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 حداكثر سه راي باوكالت 
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيح اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك 
ايام تعطيل در محل دفتر شركت  از  روز قبل از تشكيل مجمع به غير 
تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت 
وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- تمديد مهلت فعاليت شركت تعاوني
تاريخ انتشار: 97/10/19

خ ش: 97/10/19
3754

 هيات مديره شركت تعاوني
 مسكن فرهنگيان سردشت

 هيات مديره شركت بين المللي تامين 
و پخش فرآورده هاي نفتي افق )سهامي خاص(

هيات مديره شركت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 

تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت 
به شماره ثبت 26 و شناسه ملي: 

10861673285
بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت تعاوني مسكن فرهنگيان سردشت راس ساعت 10 صبح روز شنبه 
مورخ 1397/11/13 در محل سالن مجتمع فرهنگي هنري سردشت واقع 
در بلوار هفت تير 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 كه حضور عضوي در 
مجمع ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه 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 حداكثر سه راي باوكالت 
و هر شخص غيرعضو تنها يك راي باوكالت داشته باشد. توضيح اينكه 
وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك 
ايام تعطيل در محل دفتر شركت  از  روز قبل از تشكيل مجمع به غير 
تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد در غير اين صورت 
وكالتنامه 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 بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينه هاي 
سال مالي 1397

4- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و سه نفر بازرس علي البدل به علت اتمام 
مدت ماموريت

تاريخ انتشار: 97/10/19
خ ش: 97/10/19

3755

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شرکت نگين طايي دز سهامي خاص 

ثبت شده به شماره 3265 دزفول
 بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت مي گردد كه در تاريخ 
1397/10/29 ساعت 8 صبح در آدرس دزفول شهرك صنعتي شماره 2، 

شركت نگين طايي دز برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

1- تغيير مركز اصلي شركت و اصاح ماده مربوطه در اساسنامه
2- كاهش تعداد اعضاي هيات مديره )مديران(

تاريخ انتشار: 97/10/19
خ ش: 97/10/19

هيات مديره شركت تعاوني مسكن 
فرهنگيان سردشت

 مديرعامل شركت نگين طايي دز
 )سهامي خاص(

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شرکت 

نگين طايي دز سهامي خاص ثبت شده 
به شماره 3265 دزفول

 بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت مي گردد كه در تاريخ 
1397/10/29 ساعت 10 صبح در آدرس دزفول شهرك صنعتي شماره 2، 

شركت نگين طايي دز برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:

1- انتخاب مديران - بازرسان
تاريخ انتشار: 97/10/19

خ ش: 97/10/19

اصاحيه
در آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت مركز پزشكي هسته اي 
دهخداي قزوين مورخه 97/10/18 به شماره روزنامه 9404 كليه شركاء 
شركت مركز پزشكي هسته اي دهخداي قزوين صحيح مي باشد كه كلمه 

شركت جا افتاده بدينوسيله اصاح مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/10/19

خ ش: 97/10/19

مديرعامل شركت نگين طايي دز )سهامي خاص(

هيات مديره شركت مركز پزشكي هسته اي 
دهخداي قزوين



«خبر

 چهار شنبه 19 دي 1397
2 جمادي ااول 1440-9 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9405

استاندار اردبيل خبرداد: 
سرمايهگذاري

هزارميلياردتوماني
دولتدرپاياب
سدخداآفرين

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت: دولت در حوزه پاياب سد خداآفرين و قشاق دشت بيله سوار 
نزديک به هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده است.اکبر بهنام جو در ديدار با 
سرمايه گذاران بخش خصوصي قشاق دشت و جعفرآباد بيله سوار اظهارکرد: ۲۷ 
هزار هکتار از اراضي پاياب سد خداآفرين در شهرستان بيله سوار قرار داشته و 
دولت سرمايه گذاري بسيار مناسبي را در اين منطقه انجام داده است.وي افزود: 
در سال جاري نزديک به پنج هزار هکتار از اراضي پاياب سد خداآفرين در قالب 
شرکت هاي تعاوني به مردم واگذار شده که با مجهز شدن به سيستم هاي آبياري 

به زير کشت محصوات مي روند.استاندار اردبيل اشتغال را از جمله مهمترين 
دغدغه هاي دولت دانست و يادآور شد: با توجه جدي دولت به پاياب خداآفرين 
و ديگر طرح هايي که از ظرفيت هاي مناسب اقتصادي، صنعتي و کشاورزي 
برخوردار هستند اشتغالزايي مورد نظر امکان پذير خواهد شد.بهنام جو به ديگر 
برنامه هاي مهم اجرايي در شهرستان بيله سوار اشاره کرد و افزود: با برنامه ريزي 
انجام پذيرفته در شهرستان بيله سوار و جعفرآباد دو مورد از طرح هاي صنايع 
تبديلي به زودي راه اندازي خواهند شد و در اين خصوص مقدمات ايجاد صنايع 

توليدي پوشاک نيز فراهم مي شود.

شهرستان

خبر
تقديرازمروجانفرهنگكتابو
كتابخوانيدرشهرستانتالش

تالش- خبرنگار رسالت:
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان شهرستان تالش از مربيان،  
اعضاي کتابخوان، مروجان و رابطين کتاب و کتابخواني )رابطين کانون 

در بخش شهري پستي( در فرمانداري شهرستان تالش تقدير شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري تالش،  فرماندار تالش در جلسه 
تقدير از مروجان فرهنگ کتاب و کتابخواني گفت: هدف از اين جلسه  
ارج نهادن به زحمات همکاران و رابطين کانون و تشويق به امر مطالعه 

و کتابخواني است.
سيد عيسي مهدوي فرماندار تالش در خصوص اهميت و ارزش کتاب 
و کتابخواني در جامعه به ويژه در بين کودکان و نوجوانان و اهميت 

گسترش اين فرهنگ در بين روستائيان و عشاير تاکيد کرد.
فرماندار تالش همچنين به پيشرفت فضاي مجازي در جامعه و افزايش 
استفاده از آن در بين اقشار مختلف جامعه اشاره داشتند و تاکيد کردند 
که فرهنگيان و دست اندرکاران و کليه اقشار از اين ابراز براي مطالعه 

مفيد و بهرهگيري از انديشه  خردمندان استفاده نمايند. 

مديركل استان مركزي در بازديد از پايگاه هاي ميراث فرهنگي استان:
هرپايگاهيکپايهحافظميراث

نسلهاست
اراک – خبرنگار رسالت:

مدير کل دفتر امور پايگاه هاي ثبت جهاني و مديرکل ميراث فرهنگي 
استان مرکزي از پايگاه ملي مسجد جامع ساوه و پايگاه جهاني قنات 
ابراهيم آباد بازديد کردند. به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي، مديرکل پس از 
بازديد از پايگاه ملي مسجد جامع ساوه و پايگاه جهاني قنات ابراهيم آباد 
گفت: » هر پايگاه يک پايه حافظ ميراث نسل هاست. پايگاه هاي ملي 
از داشته هاي ايران زمين محافظت مي کنند و پايگاه هاي جهاني از 
داشته هاي آدمي، از اين رو کوچکترين برنامه اجرايي حول محور اين 
مجموعه ها مي بايست با نظر مستقيم سازمان ميراث فرهنگي عملياتي 

و حتي برنامه ريزي شود.«
عليرضا ايزدي افزود: » متاسفانه دو پايگاه ملي مسجد جامع ساوه 
آباد  ابراهيم  قنات  جهاني  پايگاه  يک  و  نراق  شهر  تاريخي  بافت  و 
اين  داشته هاي  استان هستند در حالي که  پايگاه هاي  تنها  اراک، 
خطه بسيار قابل توجه است و برخي از مجموعه هاي تاريخي آن 
پايگاه هاي ملي را طلب مي کنند به همين دليل با دعوت از مدير کل 
دفتر امور پايگاه هاي سازمان، اولين گام را در ساماندهي پايگاه هاي 
موجود برداشتيم و مذاکرات اوليه در خصوص ايجاد پايگاه هاي ديگر 

نيز صورت گرفت.«

فرماندار مشگين شهر خبرداد:
پرداخت126ميلياردريالغرامت

بهكشاورزانمشگينشهر
اردبيل-خبرنگاررسالت:

فرماندار مشگين شهر گفت: در سال جاري 1۲6 ميليارد ريال غرامت 
ناشي از خسارت وارده بر اثر حوادث و باياي طبيعي به کشاورزان، 
باغداران و دامداران اين شهرستان پرداخت شد.اکبر صمدي اظهار 
کرد: بيشترين ميزان خسارت وارده در استان مربوط به بخش باغباني 
شهرستان مشگين شهر است.وي بيان کرد: در هفته گذشته سه ميليارد 
و 500 ميليون ريال از باغات خسارت وارده به مزارع و يک ميليارد و 
500 ميليون ريال نيز به دامداران خسارت ديده پرداخت شد.فرماندار 
مشگين شهر با اشاره به نقش صندوق بيمه محصوات کشاورزي در 
جبران بخشي از خسارت وارده افزود: کارگزاري هاي بيمه براي عقد 
قرارداد جديد با کشاورزان ، باغداران و دامداران آمادگي ازم را دارند.
صمدي تشريح کرد: کشاورزان تا پايان دي ماه و باغداران نيز تا پايان 
بهمن سال جاري فرصت دارند با مراجعه به کارگزاري هاي صندوق 
بيمه نسبت به انعقاد قرارداد جديد بيمه اقدام کنند و محدوديت زماني 

براي بيمه دام وجود ندارد.

امام جمعه بناب:
مشيكهنمايندهوليفقيهدراستان

آذربايجانشرقيآغازكرد
برايمسئوانالگوباشد

بناب-  خبرنگاررسالت:
 امام جمعه و رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان بناب   با اشاره 
به تاش هاي ارزنده و مثمرثمر نماينده محترم ولي فقيه در آذربايجان 
شرقي گفت: مشيي که حاج آقا آل هاشم در استان شروع کردند، اميدوارم 
 براي مردم و مسئوان ما الگو و سرمشق قرار گيرد.حجت ااسام 
شيخ مصطفي باقري بنابي حضور حجت ااسام والمسلمين آل هاشم 
را براي استان يک نعمت بزرگ دانست و افزود: به نوبه خودمان از 
مقام معظم رهبري به خاطر انتخاب اين شخصيت بزرگوار در استان 
آذربايجان شرقي تشکر مي کنيم.وي همچنين حضور حجت ااسام 
والمسلمين آل هاشم را در استان آذربايجان شرقي منشأ برکت دانست 

و به خاطر وجود ايشان خداوند سبحان را شکر گفت.

كاركناننفتوگازمسجدسليمان
خوناهداكردند

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در يک اقدام 
انسان دوستانه خون خود را به منظور کمک به بيماران اهدا کردند .به 
گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان، 
در پي اعام نياز سازمان انتقال خون به گروه هاي مختلف خوني و 
پس از هماهنگي هاي صورت گرفته،  تيم خونگيري پايگاه انتقال خون 
شهرستان مسجدسليمان در اداره خدمات مهندسي و بهسازي اماکن 
اين شرکت حضور و نسبت به دريافت خون از اهدا کنندگان خير و 

انسان دوست اقدام نمود.
ازم به توضيح است شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
هرساله و طي نوبت هاي مختلف ميزبان تيم انتقال خون است تا کارکنان 
خير و انسان دوست اين شرکت بتوانند با حضور همه جانبه تري نسبت 
به اهداي اين مايه زندگي بخش جهت بيماران و نيازمندان خون و 

فرآورده هاي خوني اقدام نمايند .

دستگيريسارقانحرفهاي
موتورسيکلتدرنيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
باند  اعضاي  دستگيري  و  شناسايي  از  نيشابور  انتظامي  فرمانده 
سارقان حرفه اي موتورسيکلت با 11 فقره سرقت در اين شهرستان 
خبر داد.سرهنگ حسين دهقانپور گفت: در پي گزارش چند فقره 
سرقت موتورسيکلت در شهر درود از توابع بخش زبرخان شهرستان 
نيشابور، پيگيري موضوع در دستور کار ماموران کانتري 1۷ درود 
قرار گرفت.وي اضافه کرد: ماموران دايره تجسس کانتري 1۷ با 
بررسي نحوه سرقت ها به يک سارق سابقه دار مظنون و پس از 
اطمينان از انجام سرقت ها توسط وي با هماهنگي مقام قضائي اين 
فرد را در يک اقدام ضرباتي دستگير کردند.فرمانده انتظامي نيشابور 
با اشاره به اينکه در بازرسي از مخفيگاه متهم تعداد زيادي لوازم 
اوراق شده سرقتي موتورسيکلت به همراه سه دستگاه موتورسيکلت 
سرقتي که پاک هاي آنها مخدوش شده بود کشف شد، گفت: 
متهم در مواجه با ادله و مستندات پليس به 11 فقره سرقت با 
کمک و همدستي ۳ نفر ديگر از دوستانش از شهرهاي نيشابور، 

درود و مشهد اعتراف کرد.

اجراي570طرحعمرانيبرقرساني
دراموربرقنواحياصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير امور برق نواحي شرکت توزيع برق اصفهان از اجراي 5۷0 
طرح کوچک و بزرگ عمراني برق رساني با اعتباري  افزون بر 5/۲1 
ميليارد تومان در امور برق نواحي اصفهان  خبر داد. حميدرضا 
سلطاني در نشست خبري اظهار کرد : اين طرح ها با هدف بازسازي 
شبکه هاي روستايي، توسعه روشنايي معابر، استفاده از امپ هاي 
اصلي  ايجاد شبکه هاي  مصرف،  کم  پربازده  تجهيزات  با   LED

شهرها  جديد  انشعابات  براي  ظرفيت سازي  کشاورزي،  چاه هاي 
و روستاهاي شرق اصفهان، توسعه فرايند هوشمندسازي شبکه 
با استفاده از فناوري هاي نوين، افزايش قابليت اطمينان به همراه 
پايداري شبکه، فيدرگيري از پست هاي فوق توزيع عمار، جرقويه، 
سپاهان و فرودگاه نظامي و کاهش اوج بار سال 98 انجام شده 
است.وي  خاطر نشان کرد : بيش از ۲0 کيلومتر شبکه فشارمتوسط 
زميني و هوايي و نزديک به 59 کيلومتر شبکه فشارضعيف زميني 
و هوايي با ظرفيت 5/1۲ مگاوات آمپر در محدوده اين امور به 

بهره برداري رسيده است.

شهردار سنندج:
درراستاياجراياحکامكميسيون
مادهصد؛6بنايغيرمجازمسکونيو

تجاريدرسنندجتخريبشد
سنندج-خبرنگاررسالت:

شهردار سنندج از تخريب 6 بناي غيرمجاز مسکوني و تجاري در 
نقاط مختلف سطح شهر خبر داد و گفت: يک طبقه منزل مسکوني، 
رفع تصرف از زمين ۷ هزار متري، سه حياط منزل مسکوني و يک 
سوله غيرمجاز از جمله بناهايي بود که در راستاي اجراي احکام 

کميسيون ماده صد اين بناهاي غيرمجازتخريب شدند.
به گزارش ارتباطات و امور بين الملل شهرداري سنندج مهندس 
حشمت اله صيدي افزود : جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز از 
جمله مهم ترين اولويت هاي مديران شهرداري است که در اين دوره 
با جديت تمام پيگيري ازم  در جهت جلوگيري از اين معضل انجام 
گرفته و در آينده هم با قاطعيت بيشتري با همکاري دستگاههاي 
ذي ربط انجام خواهد شد.وي با بيان اينکه در راستاي جلوگيري از 
ساخت و ساز غيرمجاز تعدادي از بناهايي که به صورت غيرمجاز در 
سطح شهر احداث شده بود شناسايي و در شهرداري مناطق نسبت 
به تشکيل پرونده و ارجاع آن به کميسيون ماده صد اقدام شد، 
اظهار داشت: نيروهاي اجرائيات مناطق و به صورت ويژه تر مديريت 
پيشگيري و رفع تخلفات شهري با نظارت و بازديد از سطح شهر از 

ساخت هرگونه بناي غيرمجاز جلوگيري خواهند نمود.

جذبصددرصدياعتبارات
اشتغالزاييبهزيستيدامغان

دامغان-خبرنگاررسالت:
  رئيس اداره بهزيستي شهرستان دامغان بابيان اينکه درسال جاري 
صددرصداعتبارات اشتغالزايي مددجويان بهزيستي اين شهرستان 
جذب شده افزود:درمجموع طي سال جاري ۴ ميليارد ريال تسهيات 
اشتغالزايي درزمينه هاي مختلف به مددجويان بهزيستي اين شهرستان 
پرداخت شده است. محمود زحمتکش خاطرنشان کرد:پرداخت حق 
بيمه کارفرمايي وخويش فرمايي در6 ماهه نخست امسال بيش 
از1۷0 ميليون ريال بوده وهمچنين کمک باعوض خوداشتغالي 
در روستاهها وشهرهاي حومه شهرستان طي 6 ماهه اول سال جاري 

155 ميليون ريال بوده که پرداخت گرديده است. 

نشستصميمانهمديركلراهو
شهرسازياستانگيانباروساي

اداراتشهرستاني
رشت-خبرنگاررسالت:

به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي گيان در اين 
نشست مهندس ماکان پدرام مديرکل راه و شهرسازي استان گيان 
خطاب به روساي ادارات شهرستاني گفت : شما به عنوان نمايندگان 
اداره کل در شهرستانها هستيد و بايد رضاي خدا ، خدمت بي منت و 
تسريع در حل مشکات مردم را سرلوحه کاري خود قرار دهيد.سپس 
هر يک از روساي ادارات شهرستاني به بيان مسائل ، نقطه نظرات و 
مشکات حوزه کاري خود پرداختند و گزارشي از عملکرد مجموعه 
مديريتي خود ارائه نمودند .گفتني است در اين نشست ضمن بررسي 
مشکات موجود ، مديرکل راه و شهرسازي به ارائه راهکار ها ، 

رهنمود ها و راهنمايي هاي ازم پرداخت.

طراحيوساختخطوطپردازشجديد
كارخانهپسمانداصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان، تاسيس ۲خط جديد پردازش 
پسماند را از طرح هاي مهم اين سازمان دانست که حدود 8 ميليارد تومان هزينه براي آن 
برآورد شده است.علي دهنوي در نشست خبري گفت: در اصفهان روزانه هزار تن پسماند 
شهري توليد مي شود که بعد از جمع آوري مورد پردازش و تفکيک قرار مي گيرند و حدود 
600 تن از زباله هاي شهري قابل برگشت به طبيعت  است که از آن ها براي توليد کود 
کمپوست استفاده مي شود .وي ، هدف سازمان مديريت پسماند را کاهش دفن پسماند 
و برگرداندن آن ها به چرخه طبيعت دانست و از جمله طرح هاي مهم سازمان مديريت 
پسماند شهرداري اصفهان به طراحي و ساخت خطوط پردازش جديد اشاره کرد و گفت: 
تاسيس کارخانه پسماند اصفهان به سال 1۳60 بر مي گردد که نياز به ، به روزرساني 
دارد هر چند تا اان ، پيشرفت هاي زيادي در راستاي تامين تجهيزات و به روز رساني 
دستگاه هاي اين کارخانه را شاهد بوده ايم.مدير عامل سازمان مديريت پسماند شهرداري 
اصفهان پيش نياز طرح تاسيس  خطوط پردازش جديد را مستلزم عمليات عمراني دانست 
که براي هرکدام از خطوط پردازش پسماند حدود 1 و نيم ميليارد تومان هزينه برآورد 

شده است که اين طرح عمراني از هفته آينده اجرا قرار خواهد شد.

جلسهشورايراهبرديحوزهسامت
درگيانبرگزارشد

رشت-خبرنگاررسالت:
دومين  و  هشتاد  در  گيان  پزشکي  علوم  دانشگاه  رئيس  چابک  يوسف زاده 
جلسه شوراي راهبردي، ضمن تشريح اهميت اجرايي نمودن برنامه راهبردي 
براي استفاده از فرصت ها و پتانسيل هاي موجود، اظهار داشت: مديران بايد 
با استفاده حداکثري از ظرفيت هاي موجود، حداقل فرصت سوزي را در روند 
انجام امور، داشته باشندرئيس دانشگاه علوم پزشکي گيان با بيان اين مطلب 
که تمام دستاوردهاي امروز دانشگاه، در راستاي تدوين برنامه راهبردي محقق 
شده است، خاطرنشان کرد: در اين راستا، برنامه استراتژيک، با شناسايي نقاط 
ضعف و قوت، تهديدها و فرصت ها، افقي را پيش روي سازمان قرار مي دهد که 
چه بسا، بدون برنامه راهبردي، به راحتي قابل شناسايي نبود. وي با مهم دانستن 
پروژه هاي بازمهندسي فرآيندها و NCD، تصريح کرد: اين دو پروژه، مي تواند 
منجر به ارتقاء سامت جامعه و بهبود فرآيندهاي مراکز بهداشتي درماني شود، 
در اين خصوص، افزايش همکاري متخصصين و بهبود فرآيندها جهت استقرار 
پروژه استراتژيک NCD، امري ضروري است.دکتر يوسف زاده چابک گفت: 

ارتقاء سامت جامعه  از طريق پروژه NCD امکان پذيرخواهد بود .

ديدارونشستصميميمعتمدينوريشسفيدانشهر
بافرماندارخرمدره

خرم دره-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خرم دره؛  نشست جمعي از معتمدين ،ريش سفيدان و 
 فعاان اجتماعي هر کدام در سخناني ازپيگيري ها، زحمات و تاشهاي حجت محمدي فرماندار خرم دره 
در جهت رشد و توسعه شهرستان  تقدير و تشکر کردند .نماينده عالي دولت درشهرستان در ادامه 
جلسه با ارائه گزارشي از اقدامات خود گفت : هرآنچه که در شهرستان اتفاق افتاده و از نيازهاي 
چندين ساله مردم که محقق شده همگي با همکاري خود  مردم ،امام جمعه ،مسئولين شهرستان 
و مساعدت عزيزي نماينده مردم در مجلس شوراي اسامي بوده است .فرماندار خرم دره با تشريح 
اقدامات صورت گرفته از طريق فرمانداري اظهار داشت : رفع توقيف اسناد زمين هاي شهرک صنعتي، 
اخذ مجوز احداث ميدان   ورودي شهر  ، ساماندهي ايستگاه راه آهن ، بازگشايي حمام تاريخي يان 
يان ، بازگشايي راه ارتباطي روستاي خلج به روستاي داودگر ، بازگشايي راه ارتباطي خرم دره به 
قيدار، بازگشايي راه ارتباطي سوکهريز به رحمت آباد ،اصاح ورودي روستاي انجلين ، جذب اعتبارات 
ازم براي شهرستان بويژه شهرداري براي اتمام پروژه هاي عمراني داخل شهر ، جذب سرمايه گذار 
در شهرک صنعتي ، پيگيري راه خرم دره به شمال ، حل مشکل زمين هاي اصناف ،پيگيري و اخذ 
موافقت استانداري براي احداث بيمارستان جديد ، پيگيري براي اصاح نرخ بهاي گاز مصرفي و.... 

اينها برخي از اقدامات ما از زماني که در شهرستان بوديم مي باشد .

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسامي كردستان:
نخستينجشنوارهونمايشگاهمنطقهايمدولباس

ُكرديدرسنندجبرگزارميشود
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان 
از  استان در سنندج  در جمع اصحاب رسانه 
برگزاري نخستين جشنواره و نمايشگاه منطقه اي 
کشور  استان   6 با حضور  ُکردي  لباس  و  مد 
همزمان با نوروز 98 در سنندج خبر دادوگفت: 
نخستين جشنواره و نمايشگاه منطقه اي مد 
و لباس ُکردي از سري برنامه هاي موضوعي 
جشنواره و نمايشگاه مد و لباس اسامي – ايراني 
ارشاد  اداره کل فرهنگ و  است که به همت 
لباس  و  مد  ملي  بنياد  و  کردستان  اسامي 
برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان، جال 
قلعه شاخاني،بابيان اينکه برگزاري اين جشنواره 
با حضور استان هاي  به صورت منطقه اي و 
ايام، آذربايجان غربي، تهران، خراسان شمالي، 
است  بيني شده  پيش  کرمانشاه  و  کردستان 
افزود: يکي از نيازهاي اصلي جامعه در عصر 

کنوني حفظ و صيانت از فرهنگ است و يکي 
از رسالت هاي وزارت ارشاد حفظ و توسعه و 
اعتاي پوشش هاي محلي در راستاي مقابله با 
مدگرايي و ناهنجاري هاي اجتماعي است. وي 
اظهارداشت: دبيرخانه دائمي اين رويداد کان 
اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  هنري در 
کردستان تشکيل شده و متقاضيان شرکت در 
اين جشنواره مي توانند از 15 دي ماه تا ۳0 
بهمن ماه سال جاري نسبت به اعام شرکت 

و ارسال آثار خود اقدام نمايند.

در 9 ماه گذشته؛
6ميلياردتومانبهخدماتدرمانيمددجويانكهگيلويهوبويراحمداختصاصيافت

مدير كانون مهد قرآن آبادان:
10هزارنفرتحتآموزشجامعقرآنقرارگرفتهاند

معاون اداري مالي برنامه ريزي فرمانداري ويژه نيشابور: 
امسال5300ديگردرنيشابورمشغولبهكارشدند

ياسوج-خبرنگاررسالـت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: 6 ميليارد و 1۴۴ 
ميليون تومان به منظور ارائه خدمات بهداشتي و درماني به مددجويان 
تحت حمايت در 9ماهه سال جاري پرداخت شد. به گزارش سايت 
خبري کميته امداد، قباد مبشري گفت: رسيدگي به وضعيت بهداشت، 
درمان و پيشگيري از بيماري ها در بين مددجويان تحت حمايت 

يکي از اهداف مهم کميته امداد استان است. وي با اشاره به اينکه 
در زمينه خدمات بهداشتي و درماني مددجويان برنامه هاي متنوعي 
ارائه مي شود، افزود: در اين زمينه 6 ميليارد و 1۴۴ ميليون تومان در 
9ماهه سال جاري براي ارائه خدمات درماني و بهداشتي به مددجويان 
اين نهاد هزينه شده است.  مبشري بابيان اينکه هم اکنون 10 هزار و 
۲۲۴ مددجوي شهري در اين استان داراي کارت بيمه درماني اين 

نهاد هستند، گفت: در زمينه ارائه خدمات درماني متفاوت به اين تعداد 
افراد يک ميليارد و ۴5 ميليون تومان در سال جاري پرداخت شده است. 
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد به 8۳ مرکز درماني طرف 
قرارداد با اين نهاد اشاره و بيان کرد: اين مراکز شامل بيمارستان هاي 
دولتي و خصوصي، درمانگاه، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، پزشکان عمومي 

و خصوصي، راديولوژي و سونوگرافي است. 

آبادان-خبرنگاررسالت:
آموزش  تحت  از  آبادان  قرآن  مهد  کانون  مدير  فوارق  فاطمه 
قرار گرفتن ۳100 قرآن آموز طي سال هاي 1۳95 تا 1۳9۷ 

در اين مرکز خبر داد.
 خانم فوارق با اشاره به اجراي دوره هاي آموزشي ، تربيتي در 
حوزه قرآن و عترت تصريح کرد: با تشکيل ۲۷0 کاس جهت 
رده هاي سني نونهاان ، نوجوانان و بزرگساان در رشته هاي 
حفظ ،مفاهيم ، تفسير ، روخواني ، تجويد )مقدماتي و تخصصي( 
دوره هاي تربيت مربي قرآن کودک توفيق يافتيم با تاش و 

همت اساتيد و مربيان تعداد ۳100 نفر را تحت آموزش قرار 
قرآن شهرستان  مهد  مدير  گفته  به  گزارش  اين  بر  بدهيم.بنا 
آبادان ، آموزش و برگزاري مسابقه از کتاب نهج الباغه ، صحيفه 
سجاديه، محافل انس با قرآن ، همايش رهپويان حضرت زينب )س(، 
جلسه هم انديشي با قرآن آموزان از ديگر برنامه هاي فرهنگي 
و آموزشي مهد قرآن است.وي  افزود کانون مهد قرآن شهيد 
مطهري شهرستان آبادان در سال 1۳۷6 فعاليت خود را آغاز 
تحت  نفر  هزار   10 از  بيش  سال  يک  و  بيست  طي  و  کرد 
آموزش جامع قرآن  قرار گرفته است . خانم فوارق بانوي فعال 

از کمک هاي خيرين  استان خوزستان ضمن قدرداني  قرآني 
و نيکوکاران قرآني در طول سالهاي فعاليت مهد قرآن آبادان 
ضرورت حضور خيرين را در حمايت از امر آموزش قرآن آموزان 
تصريح کرد : خيرين مي توانند براي افرادي که مي خواهند 
قرآن را حفظ کنند سرمايه گذاري کرده در اين کار ارزشمند 
)حفظ قرآن( سهيم شوند . وي يادآور شد: رشد و شکوفايي هر 
حافظ قرآن قطعاً ثوابي براي فرد خير مي باشد . اين گزارش 
حاکي است رشد و شکوفايي 10 حافظ کل قرآن از افتخارات 

مهد قرآن آبادان مي باشد . 

نيشابور- خبرنگار رسالت:
برنامه ريزي فرمانداري ويژه  اداري مالي  معاون 
نيشابور گفت: تعهد ايجاد اشتغال امسال خراسان 
رضوي حدود 110 هزار نفر و نيشابور پنج هزار و 
۲۷0 نفر بوده است که صددرصد سهيمه نيشابور 
محقق شده است. مهندس احمد بوژمهراني در 

نشست خبري در دفتر خود، افزود: سامانه ملي رصد 
سهم هر يک از دستگاه هاي اجرايي شهرستان را 
مشخص کرده است که در اين راستا شاهديم برخي 
ادارات مثل کميته امداد بااتر از سهميه ۳1۷ تن 
خود اشتغال ايجاد کرده اند و برخي نتوانسته اند 
ولي در مجموع سهميه شهرستان محقق شده 

است. عضو کار گروه اشتغال شهرستان نيشابور 
همچنين گفت: طرح مهارت آموزي در محيط 
کار واقعي)استاد و شاگرد سابق( و طرح کارورزي 
دانش آموختگان دانشگاهي با هدف اشتغال افراد 
ديپلمه معرفي شده به مراکز فني و حرفه اي و نيز 
دانشگاه هاي بيکار خارج از ضوابط ادارات کار و 

تامين اجتماعي در شهرستان به قوت ادامه دارد 
و از واحدهاي توليدي و صنفي دعوت مي  کنيم 
بکنند. را  ازم  استفاده  گرانبها  فرصت  اين  از 
بوژمهراني اضافه کرد: ستاد تسهيل و رفع موانع 
توليد براي 19 واحد صنعتي جلسه گذاشتند که 

کمک بسياري به آنها شد.

 حجت ااسام كريم زاد:
رسانه،خوراکفکرانساناستونيازمندبهرژيم

مناسبدراستفادهازرسانههستيم

با مشاركت بخش خصوصي؛
تامينآبشربشهرهايگنبدومينودشت

محققخواهدشد
گرگان-خبرنگاررسالـت:

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه اي 
برنامه  و  مطالعات  اساس  بر  گفت:  گلستان 
ريزي به عمل آمده، بخش اول طرح آبرساني 
با  استان  مرزي  نوار  روستاهاي  و  به شهرها 
مينودشت  شهرهاي  آب شرب  تامين  هدف 
و گنبد با استفاده از تسهيات، در قالب ماده 
56 قانون الحاق و مشارکت بخش خصوصي 
آغاز گرديد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب منطقه اي گلستان، مهندس داود گيلک 
اظهار کرد: کل قرارداد نهايي شده که مجوز 
اجراي آن از سازمان برنامه ريزي کشور اخذ 

شده است.به مبلغ اصل و فرع سرمايه گذاري 
1000ميليارد ريالي بوده که در حال اجرا مي 
باشد.وي تصريح کرد: اين پروژه مشتمل بر 
انتقال آّب از سد نرماب به تصفيه خانه و سپس، 
انتقال به شهرهاي گنبد و مينودشت توسط خط 
انتقال به طول ۲۷ کيلومتر مي باشد.مهندس 
گيلک افزود: اين طرح جمعيتي بالغ بر ۳۷0 
هزار نفر براي سال 1۴15 افق طرح  را از آب 
شرب مطمئن بهره مند خواهند ساخت. گفتني 
است اسناد بخش هاي باقيمانده طرح نهايي 
گرديد و مجوزهاي نهايي اخذ گرديده است و 

در سال آينده اجرايي خواهد شد.       

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسامي:
مركزچشمپزشکيزاهدانيکيازمجهزترين

چشمپزشکيهايدنياست
زاهدان-خبرنگاررسالت:

به  انقاب  عمر  دوران  طول  در  حالي که  در 
و  سيستان  مختلف  مناطق  سامت  حوزه 
 بلوچستان توجه خاصي شده و درصد باايي از 
زيرساخت هاي اين بخش ساخته شده و اکثريت 
مراکز درماني و خدمات رساني اين استان به 
استانهاي  شهرهاي  بعضي  از  نيازمند  بيماران 
برخوردار کشور مجهز تر است مرکز چشم پزشکي 
زاهدان يکي از مجهزترين مراکز چشم پزشکي 
دنياست.رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس 
 شوراي اسامي افزود : در بخش سامت در کشور 
سرمايه گذاري هاي خوبي شده است و اکثريت 

مردم ايران در مراجعه به مراکز درماني و بيمارستان 
راضي هستند زيرا سهم هزينه سامت مردم 
کاهش چشمگيري داشته است.وي درادامه اظهار 
داشت : در سيستان و بلوچستان سه دانشگاه 
علوم پزشکي که همه اين دانشگاهها مشغول 
تربيت پزشکان در تمام رشته هاي مورد نياز 
استان در رشته هاي پزشک عمومي ،متخصص 
و فوق تخصص هستند در حال فعاليتند و اين 
در حالي است که اکثريت دانشجويان اين مرکز 
علمي از نيروهاي بومي استان هستند که بايد 
بعد از فارغ التحصيل شدن در مناطق دور دست 

استان به خدمت مشغولند.

بازديدبازرسويژهمديرعامل
سازمانصنايعكوچک

وشهرکهايصنعتيايران
اراک – خبرنگار رسالت:

بازرس ويژه مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي 
صنعتي ايران به همراه مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي 

استان مرکزي از شهرک صنعتي خمين و برخي واحدهاي 
توليدي مستقر در اين شهرک  بازديد به عمل آوردندبه گزارش 
روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي مصطفي 
در   : بازديد گفت  اين  در حاشيه  عامل شرکت  مدير  آمره 
راستاي رفع موانع توليد و تسهيل در رونق به اتفاق بازرس 
ويژه مديرعامل سازمان صنايع کوچک  از شهرک صنعتي 

خمين و برخي واحدهاي توليدي بازديد به عمل آمد.
وي افزود : بررسي مشکات واحد هاي توليدي مستقر در 

شهرک صنعتي خمين از نزديک و همچنين گفت وگو با صاحبان 
صنايع از برنامه هاي اين بازديد يک روزه بوده است.

بازرس ويژه مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي 
صنعتي ايران در جريان اين بازديد عنوان داشت: پيگيري 
وضعيت  بررسي   ، توليدي  واحدهاي  مشکات  و  مسائل 
واحدهاي فسخي و ديگر مسائل و مشکات در جهت رفع 
موانع توليد از مهمترين برنامه هاي سفر به استان مرکزي 

مي باشد.
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قم-خبرنگاررسالـت:
کارگاه آموزشي ارتقاء سواد رسانه اي ويژه 
در  گذار  تأثير  اقشار  و  فرهنگي  مديران 
شهرستان ساوجباغ با ارائه تعريف رسانه توسط 
 حجت ااسام و المسلمين مهدي کريم زاد 
نمايشگاه هاي  و  ها  همايش  اداره  رئيس 
معاونت فرهنگي و تبليغي دفتر تبليغات 
اسامي حوزه علميه قم برگزار شد.در اين 
کارگاه آموزشي که با حضور جمعي از فعاان 
ساوجباغ  شهرستان  فرهنگي  مديران  و 

برگزار شد، حجت ااسام کريم زاد ابتدا 
به ارائه تعريف رسانه پرداخت و گفت: هر 
ابزاري که پيامي را از فرستنده به مخاطب 

انتقال دهد رسانه نام دارد.
وي ادامه داد: رسانه، نقش پيچيده و مهمي 
در زندگي آحاد جامعه دارد و براي استفاده  
درست از ظرفيت رسانه و ممانعت از آسيب هاي 
سواد  سطح  بايد  آن،  اجتماعي  و  فردي 

رسانه اي خود را ارتقا دهيم.
مجازي  فضاي  و  رسانه  کارشناس  اين 
و  دانست  مهم  را  رسانه  از  استفاده  نوع 
عنوان کرد: استفاده از رسانه ها و فضاي 
انسان،  براي  خوردن  غذا  مانند  مجازي، 
نيازمند به رژيم است. نمي توان هراندازه 
که بخواهيم از هر رسانه اي که بخواهيم 
استفاده کنيم. عدم استفاده درست و به 
به  را  زيادي  هاي  آسيب  رسانه  از  اندازه 

همراه خواهد داشت.

»
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حجت ااسام ماندگاري:
 مشکل اصلي مملکت

 کمرنگ شدن معنويت  
در آن است

نيشابور- خبرنگار رسالت:
حجت ااسام ماندگاري گفت: مشکل اصلي مملکت ما اين است که معنويت در 

آن کمرنگ شده است.
اين خطيب مشهور در دومين يادواره شهيدان مدفون در بقاع متبرکه خراسان 
رضوي در بقعه امامزادگان شهر درود نيشابور، افزود: خداوند در ادارات و بازار 

کمرنگ شده که زيرميزي، احتکار و اختاس زياد شده است.
وي اظهار کرد: مسئوان بايد از اول سراغ خداوند مي رفتند نه کدخدا و حال که 
بعضي اتفاقات افتاده است مي گويند ما به آمريکا اطمينان نداشتيم.کارشناس 
مذهبي برنامه هاي صدا و سيماي کشور با بيان اينکه مشکل مملکت ما با اتکا 
به داخل و تکيه به مردم حل شدني است، تصريح کرد: مشکات امور کشور به 

اقدامات دشمن، بي تدبيري مسئوان و انتخاب مسئوان توسط مردم برمي گردد.
محمدمهدي ماندگاري با بيان اينکه مردم با اتصال دائمي به خداوند و ياد قيامت، 
قطعا گول دشمنان را نمي خورند، افزود: جمهوري اسامي به مدد رهبري مرجعيت 
شيعه جلو رفته و شکست آن مي تواند به دست روحانيت باشد. نبايد دنبال هر 
آخوندي بود، عالم فاسد دنبال مشروب و رقاصي نيست، بلکه دنبال جابه جا کردن 
اولويت ها و به دنبال افروختن آتش بين شيعه و سني است.وي تاکيد کرد: ما 
مردم درست انتخاب نمي کنيم آن وقت از رهبري معظم انتظار بعضي چيزها را 
داريم در حالي که ما هنگام راي دادن بي بصيرتي کرده ايم.ماندگاري يادآور شد: 
مجلس و دولت تاش زيادي مي کنند ولي حقيقت اين است که در عين حال 

مردم راضي نيستند ولي يادمان نرود خودمان آنها را انتخاب کرديم.

شهرستان

خبر
 تعويض بيش از 100 استوانه معيوب 

در نقاط مختلف شهري
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک، تعويض 
استوانه هاي معيوب در سطح شهر، هماهنگي جهت عبور محموله هاي 
ترافيکي و اصاح تابلوها ، استوانه ها و نصب چراغ هاي چشمک زن از 
جمله اين اقدامات بوده است. معاون امور زير بنايي و حمل و نقل شهري 
در تشريح خدمات واحد اجرايي معاونت امور زير بنايي و حمل و نقل 
شهري گفت: تعويض بيش از 100 استوانه معيوب در نقاط مختلف 
شهري، هماهنگي جهت عبور بارهاي ترافيکي و نيز اصاح تابلوها ، 
استوانه هاي کمربندي جنوبي و نصب چراغ هاي چشمک زن در نقاط 

حادثه خيز از جمله اين اقدامات بوده است.

در پارک شهيد چمران کرج؛
 نهمين نمايشگاه کتاب البرز برگزار شد

کرج-خبرنگاررسالت:
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در آيين افتتاح اين نمايشگاه 
در کرج از رفع مشکل کمبود کاغذ براي ناشران با راه اندازي سامانه 
رصد واردات خبر داد. محمد مهدي احمدي در مراسم آغاز به کار 
روند  افزود:  اين مطلب  بيان  با  البرز  استان  نمايشگاه کتاب  نهمين 
توزيع کاغذ با نرخ تعيين شده بين ناشران از طريق سامانه هوشمند 
واردات رصد مي شود.وي با بيان اينکه اين تصميم وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي  به جلوگيري از قاچاق کاغذ کمک زيادي کرده است 
افزود: متقاضيان کاغذ مي توانند با نام نويسي در سامانه رصد واردات 
در صورت داشتن شرايط ازم ، کاغذ مورد نياز خود را دريافت کنند.
مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامي با بيان اينکه يکي از برنامه هاي 
اين وزارتخانه کمک بيشتر به مولفان و فروشگاه هاي عرضه محصوات 
فرهنگي است افزود: اين وزارتخانه 470ميليارد ريال اعتبار براي توسعه 

فرهنگي کشور درنظر گرفته است
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي  استان هم با بيان اينکه با برگزاري 
کتاب  به  مردم  آسان  دسترسي  زمينه  بايد  مختلف  هاي  نمايشگاه 
به  با چهل درصد تخفيف  نمايشگاه  اين  افزود:کتابهاي  فراهم شود 

عاقه مندان ارائه مي شود.
مديرکل فرهنگ وارشاد اسامي البرز از ارائه  48 هزار عنوان کتاب 
با موضوعات پزشکي، کودک، ادبيات و دين دراين نمايشگاه خبرداد 
و افزود:نهمين نمايشگاه کتاب البرز در 130 غرفه و با حضور 300 
ناشر تا پايان هفته در باغ گل هاي پارک چمران کرج آماده بازديد 

عاقه مندان است.

 سرپرست منطقه يک شهرداري قزوين خبر داد:
پاسخگويي به 234 پيام سامانه 137 

قزوين-خبرنگاررسالت:
از  قزوين  شهرداري  يک  منطقه  سرپرست   ، زاده  بهنام  اصغر 
پاسخگويي به 234 پيام سامانه 137در آبان امسال خبر داد.به 
گزارش روابط عمومي منطقه يک شهرداري قزوين؛ بهنام زاده 
گفت: از اين تعداد 151 مورد از درخواست شهروندان انجام شده 
بيشترين  افزود:  است.وي  اقدام  دست  در  نيز  درخواست   83 و 
آسفالت  به  مربوط   137 سامانه  از طريق  درخواست شهروندان 

و سد معبر بوده است.

 انتقال سريع بيمار قلبي توسط بالگرد 
اورژانس نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
از  نيشابور  پزشکي  هاي  فوريت  و  حوادث  مديريت  مرکز  رئيس 
انتقال سريع بيمار قلبي توسط بالگرد امداد هوايي اورژانس 115 
خبر داد.دکتر قاسم مشارموّحد گفت: بيمار قلبي اي که در مرکز 
آموزشي، پژوهشي و درماني 22بهمن بستري بود و نياز به خدمات 
تخصصي باز کردن عروق قلب داشت، توسط بالگرد اورژانس 115به 
آقاي  بيمار  افزود:  يافت.وي   انتقال  سبزوار  حشمتيه  بيمارستان 
57 ساله که به دليل عمل جراحي آپانديسيت در مرکز آموزشي، 
دچار  ناگهاني  طور  به  بود  بستري  بهمن   22 درماني  و  پژوهشي 
به  بافاصله  قلبي  تشخيص سکته حاد  با  و  قفسه سينه شد  درد 
مديريت  مرکز  يافت.رئيس  انتقال  قلب  ويژه  هاي  مراقبت  بخش 
حوادث و فوريت هاي پزشکي نيشابور ادامه داد: با توجه به عمل 
جراحي صورت پذيرفته و ممنوعيت استفاده از ترکيبات دارويي باز 
کننده عروق، مددجو به  باز کردن عروق اورژانسي )آنژيوپاستي( 
نياز پيدا کرد. با هماهنگي ستاد هدايت مرکز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشکي نيشابور با مرکز فوريت هاي پزشکي سبزوار و 
اعام کد 247 )کد شرايط اضطراري بيماران دچار سکته قلبي( 
مددجو به صورت اورژانسي و توسط بالگرد امداد هوايي اورژانس در 
مدت کمتر از يک ساعت به بخش آنژيوگرافي بيمارستان حشمتيه 

سبزوار تحويل داده شد.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
15 اثر تاريخي استان مرکزي ثبت ملي شدند

اراک – خبرنگار رسالت:
آثار ملي  استان در فهرست  از هشت شهرستان  تاريخي  اثر   15 
اداره کل ميراث  به ثبت رسيدند.به گزارش روابط عمومي  کشور 
استان مرکزي، مديرکل در  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
دي ماه 97 با اعام اين خبر گفت: » تپه خلچان  و خانه اجال 
مرتضي  ميرزا  و خانه  الملک  اعتصام  خانه   تفرش،  در شهرستان 
نورايي در شهرستان آشتيان، حسينيه و مسجد ديلم آباد انجدان، 
شهرستان  در  آباد  مصلح  روستاي  حمام   و  شاهي  بانک  عمارت 
اراک، حمام روستاي واشجرد شهرستان  فراهان و بقاياي باروي 
تاريخي شهر و آب انبار مسجد جامع شهرستان ساوه در جديدترين 
افزود:  ايزدي  گرفتند.«عليرضا  قرار  استان  شده  ملي  ثبت   آثار 
» سنگ نگاره هاي دره کوه راونج دليجان، درمانگاه و باغ ارباب قنبر 
شهرستان محات و بقاياي کاروانسراي حاجي آباد شهرستان زرنديه 
نيز سه اثر ديگري است که با پيگيري هاي معاونت ميراث فرهنگي 
 استان تشکيل پرونده و در نهايت ثبت ملي شدند.«او در پايان گفت: 
» با اعام ثبت ملي اين آثار، هرگونه فعاليت و عمليات عمراني و 
تغييرات محيطي در محوطه و حريم اين آثار محدود به اعام نظر 
در  خاطيان  با  و  است  کشور  فرهنگي  ميراث  سازمان  کارشناسي 

اين خصوص برخورد قانوني مي شود.«

 قم ميزبان نخستين اجراهاي 
تريلي سيار جديد کانون

قم-خبرنگاررسالت:
»پيک اميد« تريلي سيار سينما تئاتر کانون که براي نخستين 
 بار در جشنواره  تئاتر همدان از آن رونمايي شده است ، با سفر در 
شهرها و روستاهاي استان قم فعاليت رسمي  خود را آغاز کرد.بر 
اين اساس و طبق هماهنگي هاي صورت گرفته اين گروه نمايشي 
در ميان خردساان ، کودکان، نوجوانان و بزرگساان داستاني فانتزي 
را نقل مي کنند. داستان درباره  هزارپايي است که از دست و پاي 
خود خسته شده است. در اين ميان او با يک کرم آشنا مي شود و 
هر کدام به واسطه توانايي هايشان اين امکان را پيدا مي کنند جلوي 
يک واقعه بزرگ را بگيرند.بر اساس اين خبر، استان قم در 29 روستا 
همچون جنداب، قاهان، پاچيان، جنت آباد، ورجان، کوه سفيد و... از 
بخش هاي سلفچگان، خلجستان، جعفريه، مرکزي و کهک ميزبان 
»پيک اميد« کانون پرورش فکري است. بنا بر اين گزارش، با توجه به 
فرسودگي تريلي سيار قديمي  کانون، چندي پيش از تريلي جديدي 
رونمايي شد که مجهز به صفحه نمايش نيز هست و از اين پس 
امکان نمايش فيلم براي کودکان در مناطق دور افتاده کشور را نيز 
فراهم آورده است.با اعام مرکز توليد تئاتر و تئاتر عروسکي کانون 
پرورش فکري کودکان و نوجوانان، در ماه بهمن و اسفند نيز اين 

تريلي به ديگر استان هاي کشور سفر مي کند.

بازديد شوراي شهرهيدج از پروژه 
استخر سرپوشيده 

خرم دره-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شهرداري هيدج خانم فرامرزيان معاون وزير ورزش 
وجوانان، دکترسلطاني معاون عمراني استاندارزنجان،دکترمحمدعزيزي 
نماينده مجلس وهيئت همراه دکتراميدي شهردارواعضاي شوراي 
شهرهيدج ازپروژه استخرسرپوشيده شهرهيدج بازديدودرجريان 

پيشرفت عمراني پروژه قرارگرفتند.

همايش مديران موسسات و خانه هاي 
قرآني برگزار شد

مشهد-خبرنگاررسالت:
همايش مديران موسسات و خانه هاي قرآني با حضور حجت ااسام 
حسيني، رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف و امور خيريه کشور 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه 
خراسان رضوي؛  همايش مديران موسسات و خانه هاي قرآني با 
قرآني سازمان  امور  رئيس مرکز  حضور حجت ااسام حسيني 
اوقاف و امور خيريه کشور و مديران موسسات خانه هاي قرآني  در 
تاار فرهنگي نور برگزار شد.در اين همايش حجت ااسام جمال 
ايزدي ضمن تشکر از حضور اساتيد، پژوهشگران و فعاان قرآني 
که مديريت موسسات قرآني استان و مسئوليت خانه هاي قرآني 
استان دارند ؛ بيان کرد: مقام معظم رهبري تکليفي که به جامعه 
داشتند حفظ قرآن بود و تاکيد کردند تا اول اينکه انس با قران 
در جامعه محقق شود، دوم اينکه تدبر قرآني که همان فهم قرآني 
است، در جامعه محقق شود و سوم اينکه مفاهيم قرآني بايد در 
جامعه به گفتمان تبديل شود.در ادامه همايش، حجت ااسام و 
المسلمين حسيني، رئيس مرکز امور قرآني سازمان اوقاف و امور 
خيريه کشور اظهار کرد: در جهان اسام موضوع آموزش هاي قرآني 

پيوند عميق با حفظ قرآن دارد.

رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان اردبيل خبرداد:

بيش از 13 هزار بافنده فرش اردبيلي 
در انتظار دريافت وام

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل 
گفت: مجوز تسهيات به 13 هزار و 409 بافنده در استان ارائه 
شده که در صورت تامين اعتبار اين تسهيات ارائه مي شود.ميراعلي 
سيدي در جلسه ارائه تسهيات پرداختي به بافندگان فرش در 
اردبيل اظهار داشت:   مجوز تسهيات به 13 هزار و 409 بافنده 
در استان ارائه شده که در صورت تامين اعتبار اين تسهيات ارائه 
مي شود.وي بيان کرد: تسهيات ارائه شده در قالب قرض الحسنه 
با کمترين  پايدار خانگي  اشتغال  ايجاد  و مهم ترين هدف  است 
به عنوان يک شغل  اين شغل  درآمد و سرمايه گذاري است که 
و  زمينه حمايت هاي ازم  اين  در  بايد  و  است  زودبازده جوابگو 
اساسي نسبت به بافندگان استان انجام داده شود.رئيس اداره فرش 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل گفت: در حال حاضر 
تمام 35 هزار بافنده فرش استان اردبيل کارت شناسايي دارند و با 
توجه به اهميت اين شغل و ظرفيت هايي که استان در اين زمينه 
دارد بايد برنامه هاي ازم در راستاي تداوم اشتغالزايي اين رشته 

شغلي مبناي کار قرار گيرد.

انتخاب عضو هيئت علمي دانشگاه 
علوم پزشکي کاشان به عنوان 

پژوهشگر برتر استاني
کاشان- خبرنگاررسالت:

سرپرست روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشکي 
کاشان گفت: عضو هيئت علمي اين دانشگاه به عنوان پژوهشگر 
برتر در نوزدهمين هفته ملي پژوهش و فناوري استان اصفهان 
انتخاب شد.دکتر مصطفي جوادي مقدم افزود: دکتر محمود سامي 
متخصص فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي، به عنوان پژوهشگر برتر 
استان انتخاب شد و در مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر 

استان اصفهان مورد تقدير قرار گرفت.
وي با اشاره به اينکه از 14 پژوهشگر انتخاب شده در سطح استان 
چهار نفر آنها از منطقه کاشان مي باشند گفت: اين عضو جامعه 
بسيج پزشکي دانشگاه با تحقيق "کاربرد پروبيوتيک" در درمان 

آلزايمر عنوان پژوهشگر برتر را کسب کرد.

پس از 11 سال انتظار بيمارستان بزرگ 294 تختخوابي 
شهيد دکتر غريبعلي جليل ياسوج افتتاح شد

ياسوج-خبرنگار رسالت:
در آغاز نشست شوراي اداري استان کهگيلويه و بويراحمد، وزير بهداشت کشور اظهار 
داشت: ما مديران قدرت نه گفتن نداريم با اين وجود متهم به ناکارآمدي مي شويم. 
سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت کشور پس از افتتاح بيمارستان 294 
تختخوابي شهيد دکتر غريبعلي جليل شهر ياسوج گفت: شرايط استان هاي محروم را 
خوب مي دانم که بايد از تمام مديران در دولت هاي مختلف براي خدمت رساني به 
مناطق محروم تشکر کرد. وي گفت: در تمام استان هاي محروم کار انجام شده، با توجه 
به ديدارهايي که از استانهاي سيستان و بلوچستان و کرمانشاه در چند وقت اخير داشتم 
محسوس بود. اين مسئول وزارتي اداره يک کشور را مدلي از اداره يک خانواده بيان نمود 
و تصريح کرد: همه ما مشکات کشور را مي دانيم ، ولي مديراني که در استانها خدمت 
مي کنند بيشتر از ما که در مرکز هستيم مشکات مردم را مي بينند و با آنان دست 
و پنجه نرم مي کنند. وزير بهداشت با توجه به گرفتاري هاي مردم در حوزه اشتغال و 
معيشت اظهار کرد: در حوزه آسيب هاي اجتماعي مانند طاق گرفتن و عدم ازدواج 

هم مشکات زيادي وجود دارد که ما مسئولين بايد پاسخگو باشيم. 

 سرپرست درمانگاه تامين اجتماعي بانه 
معرفي شد 

سنندج-خبرنگاررسالت:
طي حکمي از سوي دکترهوشنگ فوادي مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان، 
دکتر مطلب عباسي به عنوان سرپرست درمانگاه جديد ااحداث تامين اجتماعي بانه 
منصوب شد. به گزارش پايگاه اطاع رساني مديريت درمان تامين اجتماعي استان 
کردستان ، در اين حکم خطاب به دکتر عباسي آمده است: با عنايت به تصميمات 
متخذه و با توجه به توانايي و تجربيات جنابعالي به موجب اين اباغ به عنوان سرپرست 
درمانگاه تامين اجتماعي بانه انتخاب مي شويد ؛ اميد است در سايه توجهات باري تعالي 
در راستاي خدمات مطلوب به بيمه شدگان عزيز با بهره گيري از توان و تجربه خويش 
و کليه همکاران محترم موفق و مويد باشيد.دکتر مطلب عباسي داراي دکتراي رشته 
دندانپزشکي از دانشگاه همدان مي باشد که انگيزه باا و تکريم ارباب رجوع را از 
اولويت هاي کاري خود در مجموعه مي داند و معتقد است درمانگاه بانه با توجه به 
امکانات ، تنوع خدمات و فضاي مناسب ، مي تواند محيطي بهينه با دسترسي سريع 
و ساده براي جلب رضايت مراجعين و بيمه شدگان عزيز سازمان تامين اجتماعي در 

شهر مرزي بانه با موقعيتي استراتژيک فراهم نمايد .

 اهداي مجتمع خيرساز پدر  به مؤسسه خيريه
 14 معصوم دامغان  

دامغان-خبرنگاررسالت:
 مجتمع پدردامغان در آيين تجليل از خيران خوشنام شهرستان دامغان، مرحوم غامحسين 
مرشدي و مرحومه صديقه ناظميان به موسسه خيريه فرهنگي و مذهبي 14 معصوم )ع( دامغان 
اهدا شد.سند اين مجموعه به منظور نگهداري از کودکان بي سرپرست توسط ورثه مرحوم 

مرشدي به موسسه واگذار شد.
فرماندار دامغان در اين آيين ضمن تجليل از نيت خيرخواهانه خيران دامغان گفت: ظرفيت 
بااي شهرستان در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، علمي و اقتصادي ناشي از حضور ارزشمند 
خيران در اين شهرستان است.علي اصغر مجد به پشتيباني خيران اشاره کرد و گفت: مشارکت 
خيران همواره دولت را در اجراي برنامه هاي گوناگون کمک مي کند و توجه و عنايت خيران 
سبب رفع مشکات اجتماعي است.وي افزود: اقدام ها و توجه خيران به گونه اي است که آثار 
ارزشمند آن ها تا ابد باقي است.فرماندار دامغان تصريح کرد: مشارکت خيران آثار ماندگاري در 
رفع آسيب هاي اجتماعي و معضل هاي فرهنگي جامعه دارد.مدير عامل موسسه 14 معصوم )ع( 
دامغان نيز گفت: اين موسسه داراي هشت زير مجموعه، 56 نيروي انساني دائمي و 22 نيروي 

انساني پاره وقت است.

استاندار سيستان و بلوچستان:
  ايران و پاکستان بايد به دنبال سرمايه گذاري هاي 

مشترک باشند
زاهدان-خبرنگاررسالت:

استاندار سيستان و بلوچستان  در  نشست با 
رأفت مسعود سفير پاکستان در تهران که در 
محل استانداري)زاهدان(برگزار شد، اظهار داشت: 
صاحبان زر و زور نمي خواهند که دو کشور 
ايران و پاکستان به قدرت و شکوه برسند و بايد 
همواره به اين موضوع توجه داشت. احمد علي 
 موهبتي  بيان کرد: دولت ها براي سرمايه گذاري

 تنها مي توانند بخشي از زيرساخت ها را فراهم 
نمايند و ضرورتا نياز است تا تجار و بازرگانان 
ايران و پاکستان در اين زمينه ورود پيدا کنند. 
استاندار سيستان و بلوچستان گفت: پاکستان در 
بندر گوادر سرمايه گذاري هاي بسيار زيادي انجام 
داده که براي بهره برداري واحد هاي پتروشيمي 
در اين بندر نياز به گاز و برق دارد که ايران مي 
نياز را برطرف کند. وي بيان کرد:  تواند اين 
چنانچه زيرساخت هاي مرزهاي ريمدان و پيشين 
از سوي پاکستان فراهم شود اين کشور زودتر 
مي تواند از بندر گوادر بهره برداري کند. موهبتي 

ادامه داد: پاکستان مي تواند از طريق مرزهاي 
ريمدان و پيشين به کشورهاي آسياي ميانه 
 دسترسي داشته باشد. وي تاکيد کرد: راه اندازي 
بازارچه هاي ريمدان، پيشين و کوهک به افزايش 
در  و  پاکستان  و  ايران  بين  تجاري  مبادات 
مرز کمک  دو سوي  مردم  اشتغالزايي  نتيجه 
شاياني مي کند. استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: راه اندازي بازارچه هاي مرزي بين ايران 
مدار  از  بتوانند  مردم  اينکه  براي  پاکستان  و 
بپردازند  خودشان  تجاري  تبادات  به  قانون 

بسيار تاثير گذار است. 

مديرشبکه بهداشت و درمان بناب تصريح کرد:
ويزيت نزديک به 100 هزار نفر طي 6 ماه گذشته در بيمارستان امام خميني)ره( 

معاون فرهنگي و رسانه اي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامي کردستان:
نمايشگاه مطبوعات رسانه هاي کردي کردستان ايران و عراق در سنندج بر پا مي شود

در نشست مشترک رئيس اتاق سمنان با اعضاي هيئت مديره خانه معدن استان سمنان مطرح شد:
 صادرات فرآوري شده محصوات معدني 

براي نخستين بار در کشور؛
تکنولوژي ليزر مارکينگ لوله هاي فلزي در شرکت گاز استان اصفهان اجرا شد

بناب- خبرنگاررسالت:
ولي  فاضاب شهرک  از  بناب  درمان  و  بهداشت  مدير شبکه   
عصر)عج( بناب به عنوان يکي از مشکات اساسي منطقه نام 
مؤثري  اقدام  است که هيچ  به يک سال  نزديک  و گفت:  برد 
نزديک شدن فصل گرما  با  و  نگرفته  اين خصوص صورت  در 
احتمال شيوع انواع بيماري ها وجود دارد!بر اساس اين گزارش، 

امنيت  و  دکتر سيدجال حسيني در جلسه کارگروه سامت 
غذايي شهرستان بناب که با حضور دکتر محمدحسين صومي 
رئيس دانشگاه علوم پزشکي تبريز و معاونان وي ترتيب يافته 
بود، با انتقاد از عدم حل مشکات بهداشتي ميدان دواب اين 
صورت  اقدامات  برخي  اينکه  عليرغم  کرد:  اظهار  شهرستان 
هاي  بيماري  از  پيشگيري  براي  و  داريم  گايه  ولي  گرفته 

مشترک انسان و دام اقداماتي صورت نگرفته است.وي سپس 
6 ماه گذشته  بيمار طي  نفر  به 100 هزار  نزديک  از پذيرش 
بناب خبرداد و تصريح کرد:  امام خميني )ره(  بيمارستان  در 
شانتاژهاي خبري برخي رسانه ها و بزرگ نمايي مشکات حوزه 
بهداشت و درمان جواب مناسبي براي مسئواني که شبانه روز 

در اين حوزه تاش مي کنند، نيست!

سنندج-خبرنگاررسالت:
اسامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  رسانه اي  و  فرهنگي  معاون 
اداره کل  و  کردستان  استان  مطبوعات  خانه  گفت:  کردستان 
معاونت  حمايت  با  کردستان  استان  اسامي  ارشاد  و  فرهنگ 
امور مطبوعاتي و اطاع رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
و همکاري استانداري کردستان، نخستين جشنواره و نمايشگاه 
رسانه هاي ُکردي را در دو بخش زبان ُکردي و فارسي به ميزباني 

شهر سنندج برگزار مي کند.
عبيد رستمي بابيان اينکه اين جشنواره در هفت بخش اصلي 
شامل سرمقاله و يادداشت، خبر، گزارش، مصاحبه، تيتر، طراحي 
و صفحه آرايي، طنز و کاريکاتور برگزار خواهد شد، افزود: وحدت، 
ُکردي،  ادبيات  و  فرهنگ  هويت،  ملي،  انسجام  و  همگرايي 
مجازي،  فضاي  و  خبري  پايگاه هاي  تهديد هاي  و  فرصت ها 
سامت،  و  زيست  محيط  پايدار،  اقتصاد  و  توسعه  کردستان، 

ورزش و تندرستي و آسيب هاي اجتماعي از جمله محور هايي 
است که براي نخستين جشنواره و نمايشگاه منطقه اي رسانه هاي 
ُکردي پيش بيني شده است.رستمي از تمديد مهلت ارسال آثار 
به نخستين جشنواره رسانه هاي ُکردي خبر داد وتصريح کرد: 
اين  به عنوان مجري  استان  به درخواست خانه مطبوعات  بنا 
جشنواره ها و موافقت اين اداره کل، مهلت ارسال آثار تا 25 دي 

ماه جاري تمديد شد.

سمنان-خبرنگاررسالت:
، معادن و  ، صنايع  بازرگاني  اتاق  روابط عمومي  به گزارش   
نشست  معدن  خانه  مديره  هيئت  اعضاي  سمنان؛  کشاورزي 
مشترکي را با رئيس اتاق برگزار نمودند.علي اصغر جمعه اي 
سمنان  کشاورزي  و  معادن   ، صنايع   ، بازرگاني  اتاق  رئيس 
منابع معدني در استان را غني ارزيابي و اظهار داشت : استان 

بايد  بدين منظور  بسياري است،  منابع معدني  داراي  سمنان 
استان  معادن  نزد خانه  اطاعات محصوات معدني  و  داده ها 
سمنان محفوظ باشد.  رئيس اتاق سمنان ادامه داد : تشکل بايد 
توانمند و منسجم باشد، اگر خأ و نقصاني در مديريت تشکل  يا 
انجمن وجودداشته باشد اصحاب تشکل به مشکات عديده اي 
استان سمنان  : خانه معدن  بر خواهند خورد.جمعه اي گفت 

بايد صاحب نفوذ باشد، تا آنجا که سياستگذاري معادن کشور 
از سوي تشکل هاي صاحب عله برنامه ريزي و هدايت بشود.
 ابيانه رئيس خانه معدن استان سمنان در اين نشست گفت:

دارد،  وجود  زيادي  بسيار  معادن  سمنان  استان  پهنه  در   
گستردگي اين معادن باعث شده که استان سمنان در صنايع 

معدني متمايز باشد.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
تکنولوژي  در سطح کشور  بار  نخستين  براي 
رويکرد  با  گاز  فلزي  هاي  لوله  ليزرمارکينگ 
مديريت و کنترل دارايي هاي فيزيکي در شرکت 
گاز استان اصفهان اجرا شد.به گزارش روابط 
عمومي شرکت گاز استان اصفهان، تکنولوژي 
نوين ليزرمارکينگ با پيشنهاد بازرسي فني شرکت 

گاز استان اصفهان و در قالب پروژه پژوهشي، 
در شبکه و لوله هاي فلزي به مرحله اجرايي 
رسيده که در اين فرآيند تمامي مشخصات فني 
لوله مطابق با استاندارد هاي جاري شرکت ملي 
گاز ايران نشانه گذاري و مورد ارزيابي کيفي قرار 
مي گيرد.مدير عامل شرکت گاز استان اصفهان، 
با اشاره به اينکه، اين تکنولوژي طي يک پروژه 

پژوهشي با دانشگاه صنعتي اصفهان، مورد بررسي 
دقيق فني و کارشناسي قرار گرفته است،گفت: 
امکان رديابي مشخصات فني لوله  به هنگام 
توليد در کارخانه سازنده بدون هرگونه آسيب 
فيزيکي و ظاهري، سازگاري با فرآيند توليد و 
امکان پياده سازي در خط توليد لوله سازي،  
جابه جايي  و  ونقل  حمل  زمان  در  ماندگاري 

انبارهاي شرکت گاز و پيمانکاران اجرايي،  تا 
رديابي در کارگاه هاي پوشش و عايق کاري 
و حتي پس از اجرا و در زمان بهره برداري از 
ويژگي هاي منحصر به فرد اين روش نشانه گذاري 
هاي  نيازمندي  و  الزامات  اساس  بر  که  است 
استاندارد لوله هاي فلزي 5L API موردتأييد 

قرار گرفته است.

توسط فرمانده پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان؛
  عملکرد پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان 

در 9 ماهه سال تشريح شد

با اخذ مجوز از شوراي اقتصاد:
 36 پروژه با استفاده از تسهيات بانک سرمايه گذاري 

زيرساخت هاي آسيايي اجرا مي شود 
رشت-خبرنگاررسالت:

مهندس»عادل سليماني« مدير دفتر برنامه ريزي 
فني و برآورد بار شرکت سهامي برق منطقه اي 
گيان با اعام اين مطلب گفت: با استفاده از 
تسهيات بانک سرمايه گذاري زيرساخت هاي 
مي  يورو  ميليون   141 مبلغ  به  که  آسيايي 
باشد تعداد زيادي از پروژه هاي زيربنايي شبکه 
انتقال و فوق توزيع استان به اجرا در خواهند 
آمد. بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته با 
اخذ تسهيات مذکور، در بخش 230 کيلوولت 
ديلمان  رودبنه،  احداث پستهاي  درخصوص 

و سيادتي و توسعه پستهاي عضدي، اکان، 
لوشان و همچنين خريد يک دستگاه پست 
سطح  در  افزود:  شدوي  خواهد  اقدام  سيار 
ولتاژ 132 کيلوولت، توسعه پست هاي رستم 
آباد و منجيل و در سطح ولتاژ 63 کيلوولت 
به همراه توسعه 10  6 پست جديد  احداث 
پست موجود به اجرا در خواهد آمد. عاوه بر 
پست هاي مذکور، منابع مالي مورد نياز براي 
اجراي  9 پروژه خط جهت تقويت شبکه تامين 
برق استان به طول تقريبي 285 کيلومتر ، 

تامين خواهد شد.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيان:
هيچ مشکلي از باب تامين سوخت براي ايام زمستان 

وجود ندارد
رشت-خبرنگاررسالت:

نفتي  فرآورده هاي  مدير شرکت ملي پخش 
منطقه گيان  گفت: هيچ گونه مشکلي از باب 
استان  در  زمستان  ايام  براي  سوخت  تامين 
گيان وجود ندارد. به گزارش روابط عمومي 
شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه 
گيان؛ مدير منطقه گيان همچنين درخصوص 
ذخيره سازي و توزيع نفت سفيد افزود :  از 
امسال  ماه  آذر  پايان  تا  جاري  سال  ابتداي 
در  سفيد  نفت  ليتر  ميليون     30 از  بيش 
و  اين مقدار هشت ميليون  از  و   استان  کل 

500 هزار ليتر در نقاط صعب العبور روستائي 
 توزيع شده است  . وي همچنين اظهار داشت : 
» شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي استان 
گيان همچون سال هاي قبل درخدمت مرم 
شريف  استان بوده و ان شاءاه  با سعي همکاران 
نفتي  هاي  فرآورده  پخش  مجموعه  پرتاش 
 : از  اعم  مجموعه  اين  همکار  عوامل  ساير  و 
شرکت هاي حمل و نقل ، رانندگان نفتکشها ، 
جايگاهداران و فروشندگي هاي فرآورده هاي 
نفتي حداکثرتوان خود را براي سوخت رساني 

مطلوب ، معطوف خواهند داشت.
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گرگان-خبرنگار رسالت: 
   فرمانده پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان گزارشي 
از عملکرد پايگاه بسيج شهيد گرزين گاز گلستان در 9 
ماهه سال 97و جايگاه پايگاه بسيج شرکت گفت:پايگاه 
بسيج شهيد گرزين  در سال 78 تاسيس شد و فعاليت 
خود را در حوزه هاي مختلف آغاز کرد. وي گفت :اين 
پايگاه با وجود بسيجيان عاقه مندتوانست با برنامه ريزي 
جامع و بسيج منابع و امکانات ظرف مدت کوتاهي جايگاه 
خود را ارتقاء داده و افتخارات زيادي را در حوزه هاي 
مختلف کسب نمايد . مهندس خليل تبار ابراز داشتند:در 
حال حاضر پايگاه بسيج شهيد گرزين به عنوان يکي از 

تشکيات مستقل گاز گلستان اعم از کارکنان رسمي 
و غير رسمي بوده و برنامه هاي متنوعي را در راستاي 
تقويت بسيج و ايجاد انگيزه و نشاط در کارکنان خود 
اجرا کرده  که خوشبختانه کارنامه قابل قبولي در سال 
جاري و سنوات گذشته داشت.وي به تشريح برنامه هاي 
پايگاه بسيج شهيد گرزين در 9 ماهه سال 97اشاره کرد 
و گفت:انجام مسابقات  ورزشي مختلف ويژه کارکنان 
بسيجي ذکور و اناث ،حضور پايگاه در مانورهاي مختلف و 
افزايش سطح آمادگي،پياده روي به مقصد تپه نور الشهداء  
وحضور بر تربت پاک شهداي واامقام وانجام برنامه هاي 
فرهنگي ،برپايي ايستگاه صلواتي در شهرهاي گنبد و 
گاليکش ، برگزاري مراسمات ملي و مذهبي ، بزرگداشت 
آزاد سازي خرمشهر ، هفته هاي دفاع مقدس و بسيج ، 
اعزام کار کنان به مناطق عملياتي غرب کشور و برگزاري 
اردوي فرهنگي در راميان ويژه  فرزندان شهداي شاغل 
در اين شرکت،  حضور در اردوي جهادي ميز خدمت 
استان،حضور کارکنان بسيجي گاز گلستان در راهپيمايي 
با شکوه 13 آبان و روز قدس و ...بخشي از برنامه هاي 

فرهنگي پايگاه بود .

»



»

مهدي محمدي:
  در آمريکا يک 
 ائتاف عليه ترامپ 
تشکيل شده است
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سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا تاکيد 
کرد روند ايجاد سازوکار مالي ويژه براي تجارت با ايران 
به خوبي پيش مي رود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان به نقل از عرب تايمز، سخنگوي فدريکا موگريني، 
مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اعام کرد سازوکار 
مالي ويژه براي تسهيل فرايند تجارت با ايران به خوبي 
پيش مي رود و به زودي راه اندازي خواهد شد.اتحاديه 
اروپا روز )دوشنبه( اعام کرد تاش ها براي راه اندازي 
سازوکار مالي ويژه به منظور تسهيل تجارت با ايران و 
دور زدن تحريم هاي آمريکا همچنان ادامه دارد.مايا 
کوچيانچيک گفت:در حقيقت اين کاري است که اعضاي 
اتحاديه اروپا آن را انجام داده اند. براساس اطاعاتي 
که ما داريم »اين کار در حال انجام است و  پيشرفت 
خوبي دارد.وي در ادامه افزود:ما بر اين باور هستيم 
که در هفته هاي آينده اين سازوکار ايجاد خواهد شد 

تا تجارت قانوني با ايران را بهبود بخشد.«

سخنگوي مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا اظهار 
داشت اين بخشي از فعاليت هاي گسترده اتحاديه اروپا 
براي حفظ توافق هسته اي ايران )برجام( است.اتحاديه 
اروپا پس از خروج آمريکا از برجام اعام کرد که کانال 
مالي ويژه اي موسوم به SPV را براي انجام تبادات 
مالي با ايران ايجاد خواهد کرد تا امکان تداوم روابط 
اقتصادي با ايران با وجود تحريم هاي آمريکا فراهم 

شود اما اين وعده هنوز محقق نشده است. 

مايا کوچيانچيک:
سازوکار مالي ويژه با ايران به زودي راه اندازي خواهد شد

وزير مشاور در امور خارجه هند تأکيد کرد که ايران و 
هند همواره مي توانند راه هايي را براي تداوم تجارت بين 
دو کشور بيايند.به گزارش  تقريب،ويجاي کومار سينگ،در 
گفت وگويي در خصوص اينکه آيا روابط ايران و هند متاثر 
از فشارهاي آمريکا خواهد بود يا خير؟ گفت: ايران و هند 
بايد با هم کار کنند تا راهها و ابزارها را براي همکاري 
پيدا کرده و نفع ببرند.وزير مشاور در امور خارجه هند 
در پاسخ به اين سوال که آيا هند به تاش براي دريافت 

معافيت تحريمي از آمريکا در قبال ايران ادامه خواهد داد 
يا نه، گفت: آنچه که آمريکا انجام مي دهد، آن چيزي 
است که آنها مي خواهند. من فکر مي کنم که ايران و 
هند همواره مي توانند راه هايي را بيايند.اين عضو کابينه 
هند در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم مبني بر اينکه 
آيا هند سياست هاي مستقلي از آمريکا در برابر ايران 
اتخاذ خواهد کرد يا نه، گفت: ما هميشه سياست هاي 
مستقلي داشته ايم.ويجاي کومار سينگ، وزير مشاور در 
امور خارجي هند ساعتي پيش در نشستي با حضور 
محمد جواد ظريف، تأکيد کرد که ايران براي هند، فقط 
يک شريک تجاري نيست، بلکه همسايه اي هست که 
ما با آن همکاري هاي امنيتي داريم. فضاي زيادي براي 
همکاري اقتصادي دو کشور وجود دارد.وزير مشاور در 
امور خارجه هند در سخنان خود در نشست اقتصادي 
مشترک ايران و هند گفت: روابط دو کشور جديد نيست 

و براي مدت زماني طواني برقرار بوده است.

ويجاي کومار سينگ:
سياست دهلي نو در قبال ايران، مستقل از آمريکا بوده است

محمدجواد ظريف: 
ايرانتأمينکنندهمطمئننفتهندباقيميماند

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران گفت:ايران 
تأمين کننده مطمئن نفت هند باقي مي ماند.به گزارش 
خبرنگار اعزامي تسنيم به دهلي نو، محمدجواد ظريف 
در رأس هيئتي سياسي و اقتصادي براي سفري 
سه روزه وارد هند شد.وي در بدو ورود به دهلي نو 
در جمع خبرنگاران گفت: ايران يک تأمين کننده 
مطمئن نفت همواره براي هند بوده و خواهد بود.

وزير امور خارجه ايران که با هيئتي اقتصادي و 
سياسي به هند سفر کرده است، افزود:اين سفر 
براي شرکت در يک اجاس مطالعاتي )اجاس 
رايسينا( شکل گرفته و در ابتدا دعوت براي اين 
اجاس بود که بنده چهارشنبه عصر در آن سخنراني 
ويژه دارم.ظريف ادامه داد:تصميم گرفتيم از اين 
بزرگ  هيئت  با  همراه  و  کنيم  استفاده  فرصت 
مقامات هندي  با  و دولتي  دو بخش خصوصي 
ديدار داشته باشيم.وي با بيان اينکه روابط ما با 
هند حتي بعد از تحريم روابط خوبي بوده است  
افزود: »يک توافق خوب بانکي با هندي ها داريم 
که پاييز امسال و  بعد از تحريم ها به امضا رسيده 
فراهم  کشور   براي  را  امکان  اين  توافق  اين  و 

ساير  هم  و  واردات  و  صادرات  هم  که  مي کند 
نيازهاي مالي را از اين مسير تأمين کند.ظريف 
ادامه داد:حضور بسيار پررنگ بخش خصوصي در 
اين سفر نشان دهنده عاقه بخش خصوصي به 
استفاده از اين فرصت در شرايط تحريم هاي ظالمانه 
براي توسعه روابط است.وي يادآور شد:زمينه هاي 
زيادي براي گسترش روابط دوجانبه ايران و هند 

وجود دارد که يکي از اين حوزه ها چابهار است. 
هندي ها به حضور در چابهار و در زيرساخت هاي 
ترانزيتي ايران عاقه مند هستند.وزير امور خارجه 
ايران تصريح کرد:در اين سفر هيئت بسيار خوبي 
هم از شرکت هاي دانش بنيان ايراني حضور دارد.وي 
گفت:بسيار خوشحاليم که اقتصاد دانش بنيان در 
ايران رو به توسعه است و  تقريباً در همه سفرهايي 

که من به خارج دارم اين بخش  حضور خيلي 
خوب و مؤثر دارد.رئيس دستگاه ديپلماسي يادآور 
شد:روز چهار شنبه و پنج شنبه عاوه بر شرکت در 
دو جلسه مطالعاتي و سخنراني در اين دو جلسه، 
يک فروم اقتصادي داريم و ديدارهايي با چند وزير 
من جمله وزير خارجه و وزير حمل ونقل و چند وزير 
ديگر خواهيم داشت.وي افزود:اميدوارم اين سفر  
زمينه اي براي همکاري هاي دو کشور به خصوص 
همکاري بخش خصوصي باشد.ظريف در پايان 
گفت:از آنجايي که بنده و وزير خارجه هندوستان 
دو رئيس کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور 
هستيم در ماقات با وزير خارجه اين فرصت فراهم 
مي شود که در زمينه صادرات نفت صحبت کنيم.
وزير امور خارجه ايران در اين سفر با وزير خارجه، 
وزير نفت و نخست وزير هندوستان ديدار و رايزني 
خواهد کرد.هند جزو خريداران عمده نفتي ايران 
محسوب مي شود. دهلي نو همچنين براي توسعه 
بندر راهبردي چابهار سرمايه گذاري کرده است.
رئيس دستگاه سياست خارجي ايران قرار است 

هفته آينده نيز سفري به عراق داشته باشد.

مهدي محمدي با اشاره به اختافات بين دولت فدرال آمريکا و دموکرات ها گفت: اساساً يک 
ديدگاه ضد مهاجرت در بين سفيدپوستان طبقه متوسط در آمريکا که حاميان اصلي ترامپ 
هستند وجود دارد و ترامپ تاش مي کند آن طبقه را از خودش راضي نگه دارد، بنابراين 
خود ديوار يا مسئله مهاجرين خيلي موضوعيت ندارد.مهدي محمدي، کارشناس مسائل 
بين الملل در گفت و گو با شبکه اطاع رساني راه دانا؛ با اشاره به اختاف بين دولت فدرال 
آمريکا و کنگره اين کشور بر سر موضوع بودجه ديوار مرزي، اظهار داشت: يک منازعه ديرينه 
و عميقي بين دموکرات ها و دولت ترامپ در آمريکا وجود دارد که موضوعات مختلفي اين 
منازعه را تشديد و تعميق کرده است.وي تصريح کرد: آخرين مورد اين اختافات مربوط به 
ساخت ديوار مرزي در مرز جنوبي آمريکا و مکزيک است که ترامپ اصرار دارد بودجه ازم 
براي ساخت اين ديوار تخصيص داده شود، اما دموکرات ها با تصميم اتخاذ شده از سوي 

ترامپ مخالف هستند.کارشناس مسائل بين الملل افزود: آن چيزي که موضوع را پيچيده 
 کرده ، اين است که جمهوري خواهان همان طور که ترامپ انتظار دارد با وي همراهي 
نمي کنند و بنابراين ترامپ  در حلقه نخبگان واشنگتن تنها شده است.محمدي بيان داشت: 
به دست آوردن اکثريت مجلس نمايندگان در انتخابات ميان دوره اي گذشته آمريکا هم 
مزيد بر علت شده است و در حال حاضر نيروهاي سياسي در واشنگتن يک ائتاف عليه 
ترامپ تشکيل داده اند.وي خاطر نشان کرد: چهره هاي معقول دولت ترامپ يعني کساني 
که فشارها عليه او را تعديل مي کنند مثل هنري مک مستر مشاور امنيت ملي آمريکا، رکس 
تيلرسون وزير سابق امور خارجه و جيمز متيس وزير دفاع مستعفي و ژنرال جان کلي رئيس 
دفتر ترامپ همگي از دولت جدا شده اند، بنابراين ترامپ مذاکره کنندگان قدرتمندي براي 

تعديل نظر رقباي خودش در واشنگتن ندارد.

خبر

خبر

 اردوغان ديدار با بولتون را نپذيرفت
رئيس جمهور ترکيه ديدار با مشاور امنيت ملي آمريکا را نپذيرفت.
به گزارش  تسنيم، رجب طيب اردوغان رئيس جمهور ترکيه ديدار 
با جان بولتون مشاور امنيت ملي آمريکا را نپذيرفت.اظهارات جان 
بولتون در سرزمين هاي اشغالي که گفته بود تا زماني که مطمئن 
نشويم کردها از جانب ارتش ترکيه محفوظ خواهند بود، از سوريه 
و  را در محافل سياسي  زيادي  واکنش هاي  نخواهيم شد،  خارج 
اين خصوص  در  است.اردوغان  داشته  همراه  به  ترکيه  رسانه اي 
گفته است که بولتون مرتکب يک اشتباه بزرگ شده است.بولتون 

به زودي ترکيه را ترک خواهد کرد.

آلن کروز:
ترامپ به قدرت ايران واقف شده است

کروز تحليلگر سياسي و مشاور عالي وزير دفاع اسبق فرانسه گفت: 
هرچه بيشتر پيش مي رويم، ترامپ به قدرت ايران واقف مي شود.به 
گزارش خبرگزاري صداوسيما، آلن کروز تحليلگر سياسي و مشاور 
عالي وزير دفاع اسبق فرانسه در برنامه تيتر امشب شبکه خبر با 
موضوع الزامات و راهبردهاي امنيت و دفاع گفت: آمريکا قطعاً از 
خاورميانه خارج خواهد شد. وي افزود: آمريکا با مشکات زيادي 
آمريکا عليه دولت  نيروهاي سايه در داخل  و  مواجه شده است 
فعال شده اند.آلن کروز گفت: آمريکا يک قدرت بزرگ است اما 
روند تضعيف آن شروع شده و اين روند متوقف نخواهد شد. وي 
افزود: امروز آمريکا متوجه شده است که متحدانش ناايق هستند 
 مثل عربستان سعودي.آلن کروز گفت: اسرائيل در خاورميانه تنها 

مي ماند و نتانياهو اکنون متوجه اين موضوع شده است. 

 دروغ شمار ترامپ عدد ۷۶۴۵ را 
ثبت کرد

يک روزنامه آمريکايي که در حال ثبت اظهارات خاف واقع رئيس جمهور اين 
کشور است گفته تازه ترين اظهارنظر نادرست او موجب شده شمار دروغ هايش 
به عدد ۷۶۴۵ برسد.به گزارش  تسنيم، گزارشي که به تازگي منتشر شده 
نشان مي دهد تازه ترين اظهارنظر نادرست دونالد ترامپ،رئيس جمهور آمريکا 
مبني بر اينکه روساي جمهور قبل از او همگي با ساخت ديوار حائل در مرز 
مکزيک موافق بوده اند شمار سخنان جعلي او از زمان ورود به کاخ سفيد را 
به بالغ بر ۷۶00 مورد رساند.ترامپ اين اظهارنظر نادرست را هفته گذشته 
در جريان يک کنفرانس خبري در کاخ سفيد مطرح کرد. او گفت برخي 
از روساي جمهور قبلي آمريکا به او گفته اند که ديوار مرزي بايستي در 
دوران مسئوليت آنها ساخته مي شد. تمامي روساي جمهور سابق آمريکا 
که در قيد حيات هستند يعني جيمي کارتر،باراک اوباما،جورج دبليو بوش 

وبيل کلينتون همگي اظهارات ترامپ را تکذيب کردند. 

سناتور ارشد روس:
رابطه مسکو و واشنگتن در سال ۲۰۱۹ 

بيش از پيش تخريب مي شود
رئيس کميته بين الملل دوماي روسيه در صفحه توئيتر خود اعام کرد 
که در سال جديد ميادي رابطه روسيه و آمريکا تنزل مي يابد.به گزارش  
مهر،آلکسي پوشکوف رئيس کميته بين الملل دوماي روسيه اظهار داشت 
که در سال ۲0۱۹ رابطه روسيه و آمريکا تنزل پيدا خواهد کرد.پوشکوف 
در صفحه توئيتر خود نوشت: در سال ۲0۱۹، در روابط بين روسيه و اياات 
متحده به هيچ وجه چيزي جز تضعيف و تخريب بيشتر معاهدات فعلي و 

تنزل رابطه دو کشور انتظار نمي رود. 

 وزير حمل ونقل هند پس از ديدار با ظريف خبرداد: 
صدور مجوز تأسيس بانک ايراني در هند 
وزير حمل ونقل هند پس از ديدار با وزير امور خارجه کشورمان اظهار 
کرد: در جايگاهي هستيم که چابهار مي تواند کارکرد کامل خود را آغاز 
کند.به گزارش  تسنيم از دهلي نو،نيتين گادکاري وزير حمل ونقل هند 
پس از ديدار با وزير امور خارجه کشورمان گفت: ديدار خوبي داشتيم در 
خصوص بندر چابهار،تسهيات مالي آماده است.البته مشکات ديگري 
وجود دارند اما ما مشکات را حل مي کنيم.وي افزود: دولت هند به 
بانک ايراني مجوز داده تا شعبه اي طي سه ماه در بمبئي تأسيس شود 
تا تبادل مالي راحت تري صورت گيرد.وزير حمل ونقل هند همچنين 
بيان کرد:آقاي ظريف پيشنهادات زيادي براي آينده ارائه کرد آنها فواد 
و موتورهاي لوکوموتيو نياز دارند. من هم پيشنهادات خود را به ايشان 
دادم.ديدار ما خيلي مفيد بود و خيلي از موضوعات را حل خواهد کرد.
گادکاري ادامه داد: مطمئن هستم در گذر زمان ما دستاوردهايي خواهيم 
داشت و بندر چابهار که براي ما خيلي مهم است و ما به روي اين موضوع 
به طور جدي کار مي کنيم.وزير حمل ونقل هند گفت:طرف ايراني برخي 
از مشکاتي را که وجود دارد حل خواهد کرد و از طرف ما هم فرايند 
در حال اجراست، من مطمئن هستم که ما در جايگاهي هستيم که 

چابهار کارکرد کامل خود را هرچه زودتر آغاز کند.

روزنامه حريت گزارش داد:
ترکيه به دنبال در اختيار گرفتن 
پايگاه هاي نظامي آمريکا در سوريه

يک روزنامه ترکيه اي گزارش داد دولت اين کشور از آمريکا خواهد خواست 
پايگاه هاي نظامي خود در شمال سوريه را تحويل آنکارا دهد يا آنها را 
نابود کند.به گزارش فارس، در ادامه تغيير و تحوات اخير در منطقه 
بعد از اظهارات متناقض آمريکا درباره خروج از شمال سوريه و تمايل 
ترکيه براي اجراي عمليات در شرق رودخانه فرات، اکنون گفته مي شود 
آنکارا درخواستي از واشنگتن درباره پايگاه هاي نظامي آمريکايي در شمال 
سوريه دارد.روزنامه دولتي حريّت در تيتر يک خود نوشته است:آنها را 
تسليم کنيد يا نابودشان کنيد. در توضيح اين تيتر مشخص شده که 
درباره پايگاه هاي نظامي آمريکا در شمال سوريه است و از واشنگتن 
مي خواهد يا آنها را در اختيار ترکيه قرار دهد يا آنها را برچيند.به نوشته 
خبرگزاري رويترز«، در اين مطلب به نقل از منابع بدون نام تاکيد شده 
که ترکيه هرگز نمي پذيرد که آمريکا ۲۲ پايگاه نظامي خود را در شمال 
سوريه، در اختيار يگان هاي مدافع خلق )ي.پ.گ( و شبه نظاميان ُکرد 
قرار دهد.يک مقام امنيتي ارشد ترکيه همچنين هفته قبل به رويترز 
گفته بود که واشنگتن مجبور است به آنکارا اجازه دهد که از پايگاه هاي 

نظامي مذکور در شمال سوريه استفاده کند.

آگهي تغييرات شرکت زاهدان بار ابريشم سهامي خاص به 
شماره ثبت 5048 و شناسه ملي 10500084680 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 . نام شرکت به “ ابريشم ترابر 
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح  تغيير   “ چابهار 
گرديد. 2.مرکز اصلي شرکت از واحد ثبتي زاهدان به آدرس 
جديد:استان سيستان وبلوچستان ، شهرستان چاه بهار ، 
بخش مرکزي ، شهر چاه بهار، زيباشهر ، خيابان کپرنشين 
، کوچه شهيدياسيني ، پاک 96 ، طبقه اول - کد پستي 
9971984693 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح فوق اصاح گرديد. رونوشت: اداره کل راهداري و حمل 
و نقل جاده اي استان سيستان و بلوچستان عطف به نامه 
شماره 61/74295 مورخ 1397/09/27 جهت اطاع اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان سيستان و بلوچستان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري زاهدان )342522(
آگهي تغييرات شرکت خدماتي هيواکار اريا شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 500 و شناسه ملي 10610032362 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/10 تصميمات 
به شماره ملي  پور  امين  : 1ـ آقاي فرهاد  اتخاذ شد  ذيل 
3760159648 به سمت رئيس هيئت مديره 2ـ خانم پريسا 
تاتائي به شماره ملي 3750103550 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره 3ـ آقاي مظفر کمالي به شمارملي 3859259865به 
سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره - کليه اسناد و اوراق 
بروات ،   ، ، سفته  از قبيل چک  بهادار و تعهدآور شرکت 
قراردادها و عقوداسامي با امضاء مشترک مديرعامل )مظفر 
کمالي ( و رئيس هيئت مديره )فرهاد امين پور( همراه با مهر 
شرکت معتبر مي باشد واوراق عادي واداري با امضا مديرعامل 
همراه به مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري سقز )342550(

آگهي تغييرات شرکت زرين معدن قرا کند شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 709 و شناسه ملي 14003491881 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاي هيات مديره به سه 
نفر تغيير يافت و بدين شرح ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
گرديد . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري بيجار )341169(

آگهي تغييرات شرکت آراد راه مسير کوير يزد سهامي خاص به شماره 
ثبت 16478 و شناسه ملي 14006233267 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/10/03 اعضاي 
هيات مديره عبارتندازآقاي ايمان دشتي رحمت ابادي به کد ملي 
4432424990واقاي محمدرضا معتمدي فربه کدملي4433605115 
وخانم راحله احساني 4433512028براي مدت دو سال انتخاب 
گرديدند اداره کل ثبت اسناد و اماک استان يزد اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري يزد )343744(

ثبت  به شماره  يزد سهامي خاص  کوير  مسير  راه  آراد  تغييرات شرکت  آگهي 
16478 و شناسه ملي 14006233267 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/10/03 خانم راحله احساني به سمت رئيس هيئت مديرهـ  آقاي محمدرضا 
معتمدي فر به سمت نايب رئيس هيئت مديره ـ آقاي ايمان دشتي رحمت ابادي 
به سمت مدير عامل وعضواصلي هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند 
وحق امضاي کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک سفته بروات 
قراردادها و عقوداسامي با امضاء منفرد رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان يزد اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري يزد )343743(

آگهي تغييرات شرکت خدماتي هيواکار اريا شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 500 و شناسه ملي 10610032362 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/09/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - اعضاء 
هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب 
گرديدند: آقاي مظفر کمالي به شماره ملي 3859259865 
به شماره ملي 3760159648  پور  امين  آقاي فرهاد 
خانم پريسا تاتائي به شماره ملي 3750103550 - آقاي 
به سمت  به شماره ملي 3762003688  هيوا مرادي 
بازرس اصلي و آقاي رزگار حسين زاده به شماره ملي 
3762446512 به سمت بازرس علي البدل براي مدت 
يک سال مالي انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان کردستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري سقز )342551(

آگهي تغييرات شرکت ونداد خدمت بارمان شرکت سهامي خاص 
استناد  به  ملي 14007140600  و شناسه  ثبت 13034  به شماره 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/05 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - تعداد اعضاي هيئت مديره از دو نفر به سه نفر 
افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گرديد . اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان همدان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري همدان )343829(

برگ سبز و سند کمپاني خودرو سواري سمند ال ايكس EF7 به رنگ سفيد روغني و شماره 
موتور 147H0043033 و شماره شاسي NAACJ1JC5DF142593 و شماره انتظامي 25-

435د81 به مالكيت علي عظيمي فرزند حسن متولد 1366 صادره از ميانه به ش ش 240 و 
شماره ملي 1534058451 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرک فارغ التحصيلي اينجانب سارا ذباح فرزند خسرو به شماره شناسنامه 4120199584 
صادره از بروجرد در مقطع کارشناسي رشته بيوتكنولوژي صادره از واحد دانشگاهي آزاد 
بروجرد با شماره 106/1914554-93/11/4 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد بروجرد به نشاني مجتمع 

امام خميني ارسال نمايد.
سند کمپاني خودرو وانت پيكان مدل 1391 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پاک 
 114F0032204 و شماره موتور NAAA46AA0DG371500 183ق49- ايران 79 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني يک دستگاه سمند تيپ EL به رنگ سفيد روغني مدل 1389 و شماره 
موتور 124890977910 و شماره بدنه NAAC51CAF012263 به نام ابراهيم مسعودي فرزند 
رحيم کد ملي 1740757346 و شماره پاک جديد ايران 14-861م92 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و بنچاق، کارت ماشين، برگ سبز، برگ کمپاني و فروش خودرو سواري پرايد مدل 
1384 و شماره شاسي 1412284675337 و شماره موتور 013244622 و شماره پاک ايران 

68-839و11 به نام محمد احمدوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند اصلي )کمپاني( و شناسنامه مالكيت موتورسيكلت پيشتاز مدل 1392 به رنگ نقره اي 
و شماره پاک 53866-771 و شماره موتور 407716 و شماره تنه 9205299 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني وانت پيكان مدل 93 رنگ سفيد به شماره انتظامي 838و49- ايران 43 و شماره 
موتور 11P0077373 و شماره شاسي 677056 به نام حسين نساجي کاشي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پروانه بهره برداري به شماره 0/37315الف به مورخ 1376/9/3 به نام شرکت جرثقيل اشتاب 
جهت توليد محصوات دستگاه شاسي کشي خودرو صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پژو 206 مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 272ب52- ايران 
75 و شماره موتور 13889004301 به نام محمدجواد پورگهردي به شماره ش 787 و شماره 

ملي 3071984693 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد مدل 89 به رنگ سفيد و شماره شهرباني ايران 65-176ي35 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني وانت پيكان مدل 87 رنگ سفيد ش ش ايران 65-749ي73 و ش م 11486083017 

و شماره شاسي 00091 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد 141 مدل 84 به رنگ بژ و شماره شهرباني ايران 75-

557س45 و شماره موتور 01110779 و شماره شاسي S1482284114588 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پژو 206 مدل 88 رنگ نقره اي به شماره شهرباني ايران 65-799ب21 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مجوز حمل ساح شكاري به شماره 92410460 نوع ساح 1 لول ساچمه زني ته پر کاليبر 12 
مدل دستكش ساخت ترکيه مربوط به طاهر شمسي فرزند علي به شماره ملي 3760849288 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرک فارغ التحصيلي اينجانب حسين صافي ملكي فرزند رجب به شماره ملي 5079655011 
صادره از ملكان در مقطع کارشناسي ارشد و کارشناسي رشته حقوق جزا و جرم شناسي صادره 
از واحد دانشگاهي تبريز به شماره و تاريخ ثبت در سازمان 87/8/14-138610204528 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسامي واحد تبريز واقع در 2 کيلومتر جاده تبريز - تهران، مجتمع آموزشي دانشگاه 

آزاد اسامي تبريز، ساختمان اداري، اداره امور فارغ التحصيان ارسال نمايند.
برگ سبز وانت نيسان دوکابين دي ايكس 22 مدل سال 1383 به پاک انتظامي ايران 54-
419الف11 و شماره موتور KA24848523Y و شماره شاسي 22208509 به نام سازمان انتقال 

خون يزد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
ليا حبيب وند فرزند مجيد به شماره 138912500156 به  اينجانب  مدرک فارغ التحصيلي 
شماره شناسنامه 10376 صادره از مرند متولد 1367 مقطع کارشناسي پيوسته زيست شناسي 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد مرند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد مرند به نشاني ابتداي ورودي 

مرند )ديزج( ارسال نمايند.
پروانه تاکسي و کارت ماشين و کارت پايان خدمت اينجانب بابک قنبري مالک سمند تاکسي 

مدل 90 به شماره پاک 11-862ت25 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کارخانه کاميون کاماز مدل 1387 به شماره انتظامي 25-273ع28 و شماره شاسي 
NAX05460870010437 و شماره موتور 82493581 به نام جليل ضيائي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري برليانس تيپ H330 به رنگ سفيد مدل 1396 و شماره موتور 
BM151*G002602 و شماره شاسي NAPH330AAH1021495 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب شها طهماسبي فرزند جمشيد به کد ملي 6339454615 مالک خودرو سواري 
206 تيپ 2 به رنگ نقره اي آبي متاليک و شماره شاسي )بدنه( 83604336 و شماره موتور 
10FSM8461 و شماره پاک ايران 81-486ب87 به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد 
خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع در اصفهان 
خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

مدرک فارغ التحصيلي اينجانب صفيه مقامي نيا فرزند مرادقليچ به شماره شناسنامه 15656 
صادره از گنبدکاووس در مقطع کارداني رشته زبان و ادبيات فارسي صادره از واحد دانشگاهي 
آزادشهر با شماره........مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامي واحد آزادشهر به نشاني آزادشهر - خيابان شهيد 

رجايي - دانشگاه آزاد اسامي واحد آزادشهر ارسال نمايد.
و  ايران 38-155م69  و شماره پاک  به رنگ سفيد  برگ سبز سواري سمند مدل 1390 
شماره موتور 12490019448 و شماره شاسي NAAC91CC3BF857178 به نام سيدمجيد 

حسيني تبار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ کمپاني پژو SD TU5 206 مدل 1388 به رنگ خاکستري متاليک و شماره پاک ايران 
 NAAP61ME19J405356 38-191هـ65 و شماره موتور 13887005701 و شماره شاسي

به نام هانيه واديدار مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 4HK1633600 6 تن به شماره پاک 257ع29- ايران 55 و شماره موتور - NPR75K برگ سبز ايسوزو تيپ

و شماره شاسي NAGNPR75PHT008578 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني موتورسيكلت هوندا 125 کوير به شماره پاک انتظامي 78166-ايران 614 و شماره 

موتور 279039 و تنه 9535846 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد 132 به رنگ سفيد روغني مدل 1390 و شماره موتور 4453864 
و شماره شاسي S1422290314878 و شماره پاک 49-436ط49 مربوط به سيدجعفر چراغي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز پرايد جي تي ايكس  مدل 1385 به شماره انتظامي 41-828ج25 و 
شماره موتور 1702612 و شماره موتور 1702612 و شماره شاسي S1412285947831 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني MVM مدل 95 به شماره موتور 005906 و شماره شاسي 1006309 و شماره 
انتظامي 155و61- ايران 69 به نام اينجانب حسن غفران رام مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پرايد هاچ بک به شماره انتظامي 957ب66- ايران 72 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالک است.
ايران 72  انتظامي 887ب67-  به شماره  پرايد صبا  )برگ سبز( سواري  راهور  مالكيت  سند 
به  احتمالي  فساد  مسئوليت ضمانت کشف  مي باشد.  اعتبار ساقط  درجه  از  و  گرديده  مفقود 

عهده مالک است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري رنو تندر 90 به شماره انتظامي 492د53- ايران 82 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالک است.

سند کمپاني وانت پيكان مدل 93 رنگ سفيد به شماره انتظامي 838و49- ايران 43 و شماره 
موتور 118P0077373 و شماره شاسي 677056 به نام حسين نساجي کاشي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت، برگ سبز و سند کمپاني موتورسيكلت رادان مدل 1392 به رنگ مشكي و شماره پاک 
ايران 626-71833 و شماره موتور 0124NIX787953 و شماره بدنه 125R9201953 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو پژو پارس مدل 1389 به رنگ خاکستري متاليک و شماره انتظامي ايران 
 NAAN01CA1BE271279 13-354ي48 و شماره موتور 12489265633 و شماره شاسي

به مالكيت پريسا مهرمحمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري مزدا 323 تيپ 2، 1600 سي سي به رنگ مشكي مدل 1382 و شماره 
موتور ZM569983 و شماره شاسي BG13ASDZM811354 و شماره پاک 165ج47- ايران 

99 به نام محمدرضا محمدي فرد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ آردي آي 1600 به رنگ يشمي روغني مدل 1384 و شماره 
موتور 11784041547 و شماره شاسي 13445642 و شماره پاک ايران 28-824د37 به 

نام محمدعلي قلخاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد مدل 1384 به شماره انتظامي 431د24- ايران 23 و شماره موتور 
اعتبار ساقط  درجه  از  و  گرديده  مفقود   S1412284697071 و شماره شاسي  01343244

مي باشد.
جواز حمل اسلحه به شماره 1630287 مربوط به اسلحه دولول روي هم متعلق به اينجانب 

سهراب عرب مختاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد جي تي ايكس آي مدل 1386 به شماره انتظامي 692ط58- ايران 
53 و شماره موتور 1855707 و شماره شاسي S1412286034990 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
 53 ايران  844ط12-  انتظامي  شماره  به   1384 مدل  پيكان  وانت  اتومبيل  سبز  برگ 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   11284044193 شاسي  شماره  و   12119754 موتور  شماره  و 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاکتور فروش و سند مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري سمند ايكس 7 مدل 1383 به 
شماره پاک 223س34- ايران 95 و شماره موتور 12483150486 و شماره شاسي 83248076 

به رنگ بژ متاليک به نام باران بهاروند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پرايد مدل 1388 به شماره 
 S1412288261118 انتظامي 568ص17- ايران 85 و شماره موتور 2938050 و شماره شاسي

به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز سواري تيبا مدل 97 به رنگ سفيد شيري و شماره انتظامي 885هـ18- 
ايران 53 و شماره موتور M15/8676054 و شماره شاسي NAS811100J5821511 به نام 

يوسف محلوجي نوش آبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند ماشين باري بنز - کمپرسي 10 چرخ به شماره کارت 2302323 و شماره پاک 
ايران 32-422ع34 و شماره پرونده 312332691 به نام عباس خسروي فرزند حسين مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز خودروي سواري سمند ايكس 7 مدل 1386 به شماره انتظامي 663د21- ايران 
95 و شماره موتور 12486041285 و شماره شاسي 70304487 به رنگ نقره اي متاليک به نام 

عباس براهويي کنگوري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

و شماره شاسي  موتور 11283173506  به شماره  پيكان  مالک  اينجانب حميد شاه بازي 
10002769 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب فاطمه رشيدي مالک هايما S7 به شماره موتور 484QT79010925A و شماره شاسي 
JY711228 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيده هدي قاسمي مالک پژو 206 به شماره شاسي 10820299 و شماره انتظامي 
774هـ56- ايران 77 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 

خواهد شد.
اصل کارت فعاليت حرفه اي راننده )هوشمند( باري پايه يكم به شماره 1132773 به نام اينجانب 
امامقلي احمدي سفيددشتي فرزند بهمن داراي شماره شناسنامه 70 صادره از بروجرد و کد 

ملي 4650597463 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
درجه  از  و  گرديده  مفقود  انتظامي 13-665ع744  به شماره  بنز  کاميون  هوشمند  کارت 

اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت و برگ سبز خودرو پرايد مدل 1387 به رنگ نوک مدادي-متاليک به شماره 
پاک 155 ص 52 ايران 35 به شماره ساسي S1412287818588 و شماره موتور 2543849 

مفقود گرديده فاقد اعتبار است.



»

سرپرست وزارت بهداشت: 
 سامت روان

 مورد غفلت
قرار گرفته است

اجتماعي  چهار شنبه 19 دي 101397
2 جمادي ااول 1440-9 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9405

سرپرست وزارت بهداشت درخصوص بهداشت و سامت روان مردم در کشور گفت: سامت 
روان يکي از مواردي است که تقريبا مورد غفلت قرار گرفته است و امروزه افزايش آمار منازعات، 
خودکشي، افسردگي، روانپريشي، طاق و درگيري ها به علت نبودن سامت روان در کشور است. 
 به گزارش فارس، سعيد نمکي در کارگاه آموزشي معاونين بهداشت دانشگاه ها و دانشکده هاي
علوم پزشکي سراسر کشور با بيان اينکه بعد از پيروزي انقاب اسامي در کاهش بيماري هاي 
واگير و پوشش واکسيناسيون بسيار موفق عمل کرديم و در اين زمينه در ميان 23 کشور شرق 
مديترانه رتبه نخست را به دست آورديم گفت: اما امروزه، چالش هاي جديد نظام سامت فراتر 
از اين موارد است، معضاتي همچون افزايش بيماري هاي غير واگير، سامت روان و حوادث 
ترافيکي و غير ترافيکي از جمله مواردي هستند که گريبانگير نظام سامت شده اند و اين درحالي 
 است که وزارت بهداشت در کاهش و اصاح آنها در مقايسه با ساير بخش ها و دستگاه ها، 

کمترين نقش را دارد.سرپرست وزارت بهداشت با بيان اينکه معاونين بهداشت دانشگاه هاي 
علوم پزشکي در نظام سامت نقش بسيار حساسي را در کشور ايفا مي کنند، افزود: يکي از 
حساس ترين برهه هاي تاريخي کشور، برهه اي است که امروز در آن قرار داريم، بنابراين اگر 
کوچکترين تعلل يا کوتاهي صورت گيرد، ممکن است در آينده نتوانيم پاسخگوي آواري باشيم 
که بر دوش نظام سامت تلنبار خواهد شد و آنچه امروز نيز به عنوان بار بيماري ها وجود 
دارد، طبيعتا به دليل توجه نکردن به مسائلي است که در گذشته بايد به آنها توجه مي شد. 
اين موضوع يک اشتباه استراتژيک تاريخي است که بر دوش ما تلنبار شده است. نمکي گفت: 
سامت مردان موضوعي است که در کشور به فراموشي سپرده شده است و بايد در اين مورد 
اقدامات مراقبتي ازم همچون مراقبت ها و معاينات دوره اي، غربالگري ها، کنترل فشارخون 

و بيماري هاي قلبي و عروقي بيشتري برنامه ريزي و اجرايي شود.

خبر

آگهي تغييرات شرکت سرمايه گذاري استان آذربايجان شرقي شرکت 
سهامي عام به شماره ثبت 20296 و شناسه ملي 10200258715 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/08/22 و 
مجوز شماره 122/42056 مورخ 97/09/13 سازمان بورس و اوراق بهادار 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان تبريز 
به شماره ثبت 19595 و شناسه ملي 10200251738 شرکت تعاوني سهام 
عدالت شهرستان بناب به شماره ثبت 704 و شناسه ملي 108603776500 
شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان جلفا به شماره ثبت 269 و شناسه 
ملي 10860356533 شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان سراب به 
شماره ثبت 488 و شناسه ملي 10200040875 شرکت تعاوني سهام عدالت 
شهرستان اهر به شماره ثبت 696 و شناسه ملي 10860377362 به عنوان 
اعضاي اصلي هيئت مديره و شرکت تعاوني سهام عدالت شهرستان مرند 
تعاوني  و شرکت  ملي 10860089550  و شناسه  ثبت 1079  به شماره 
سهام عدالت شهرستان بستان آباد به شماره ثبت 238 و شناسه ملي 
10860354341 به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره براي مدت دو 
سال انتخاب شدند. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان شرقي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تبريز )340776(

شهرستان  ودرمان  بهداشت  کارکنان  مصرف  شرکت  تغييرات  آگهي 
شبستر شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 415 و شناسه ملي 
10200036496 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
1396/09/12 و مجوز شماره 64849 مورخ 97/08/22 از اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعي شهرستان شبستر تصميمات ذيل اتخاذ شد : اساسنامه 
جديد در 56 ماده و 34 تبصره تصويب و اساسنامه قبلي ملغي گرديد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان شرقي مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري شبستر )340761(

آگهي تغييرات شرکت مصرف کارکنان بهداشت ودرمان شهرستان شبستر 
شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 415 و شناسه ملي 10200036496 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/08/23 و مجوز شماره 64849 
مورخ 97/08/22 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان شبستر تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : محمدعلي کاظم پور ديزجي با کدملي 1729430805 به سمت 
رئيس هيئت مديره و جليل رستمي پورشندي با کدملي 1728775892 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره و حسن خيراله نيا به کدملي 2753433471 
به سمت منشي هيئت مديره و لطفعلي نورورزي با کدملي 17228644038 
به سمت عضو هيئت مديره و فيروز نوروزي با کدملي 1728906040 به سمت 
عضو هيئت مديره علي ابراهيمي با کدملي 6239859834 به سمت مديرعامل 
)خارج از هيئت مديره( شرکت تعاوني انتخاب شدند. کليه اسناد تعهدآور 
بانکي و قراردادها و برات و…پس از تصويب هيئت مديره با امضاء الف( علي 
ابراهيمي با سمت مديرعامل  ) خارج از هيئت مديره( و ب( محمدعلي کاظم 
پور با سمت رئيس هيئت مديره و درغياب رئيس هيئت مديره ، با امضاي 
جليل رستمي پورشندي با سمت نائب رئيس هيئت مديره و مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و اوراق عادي و مکاتبات با امضاي علي ابراهيمي با سمت 
مديرعامل ) خارج از هيئت مديره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان شرقي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري شبستر )340760(

آگهي تغييرات شرکت فاتحان عرصه نور شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 904 و شناسه ملي 14007798247 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مرکز 
اصلي شرکت به استان اصفهان ، شهرستان نائين ، بخش مرکزي ، شهر 
نائين، شهيد رجايي ، کوچه شماره 8 ، خيابان بهار ، پاک 4 ، طبقه همکف 
کد پستي 8391817167 انتقال يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح 
شد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري نايين )340212(

شهرستان  ودرمان  بهداشت  کارکنان  مصرف  شرکت  تغييرات  آگهي 
شبستر شرکت با مسئوليت محدود به شماره ثبت 415 و شناسه ملي 
10200036496 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1396/08/23 و مجوز شماره 64849 مورخ 97/08/22 از اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعي شهرستان شبستر تصميمات ذيل اتخاذ شد : صورت 
هاي مالي و ترازنامه مربوط به سالهاي مالي 94 و 95 و شش ماه اول 96 
به تصويب رسيد. محمدعلي کاظم پور ديزجي کدملي 1729430805 
نيا  خيراله  کدملي 1728775892 حسن  با  پورشندي  رستمي  جليل 
با کدملي 17228644038  با کدملي 2753433471 لطفعلي نوروزي 
هيئت  اصلي  اعضاي  به سمت   1728906040 کدملي  با  نوروزي  فيروز 
مديره و حسين پورآقائي با کدملي0051686783 اسماعيل عباس نژاد 
با کدملي1728682092 به سمت اعضاي علي البدل هيئت مديره براي 
مدت سه سال انتخاب شدند. پريناز دشمن گير با کدملي 1729478964 
به عنوان بازرس اصلي بهنام آهنگر ديزجي با کدملي 1728277302 به 
عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند. روزنامه 
رسالت به عنوان روزنامه اصلي جهت درج آگهي هاي شرکت تعاوني انتخاب 
گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان شرقي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري شبستر )340759(

آگهي تغييرات شرکت انديشه پايدار سبز فخر سهامي خاص 
به شماره ثبت 15647 و شناسه ملي 14005218797 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/11 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 -آقاي سيد سعيد غني زاده کد ملي 3040199617 
به سمت عضو و و مديرعامل - خانم حانيه نصرالهي نرگس آباد 
کد ملي 2900043897 به سمت عضو و رئيس هيئت مديره - 
آقاي حمزه علي نصرالهي نرگس آباد کد ملي 6369009865 
به سمت عضو و نائب رئيس هيئت مديره بمدت دو سال انتخاب 
شدند -2 امضاء کليه اسناد مالي ، چکها و قراردادها و اسناد 
اتفاق رئيس هيئت  به  با امضاي مدير عامل  تعهد آور متفقا 
مديره يا نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود و امضاء نامه هاي اداري و اسناد غير تعهد آور به 
تنهايي با امضاء رئيس هيئت مديره يا مدير عامل همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

اروميه )343501(

آگهي تغييرات شرکت ايشيق يول اروميه سهامي خاص به 
شماره ثبت 4385 و شناسه ملي 10220080620 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاي علي اسدزاده 
به کد ملي )2909571981( و خانم ليا ارفندحصار به کد 
ملي )2752212909( و آقاي علي خوشقدم اينانلو به کد ملي 
)2752297750( بسمت اعضاي اصلي هيات مديره به مدت 
دو سال انتخاب شدند. 2- خانم نيره ابراهيمي قلعه عزيز 
بازرس اصلي و آقاي  به کد ملي )2755901225( بسمت 
جليل ابراهيمي به کد ملي )2751029329( بسمت بازرس 
انتخاب شدند. 3-  به مدت يک سال  البدل شرکت  علي 
روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان 
غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري اروميه 

)342796(

آگهي تغييرات شرکت ايشيق يول اروميه سهامي خاص 
به شماره ثبت 4385 و شناسه ملي 10220080620 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/20 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاي علي اسدزاده به کد 
ملي )2909571981( بعنوان عضو و رئيس هيئت مديره و 
خانم ليا ارفندحصار به کد ملي )2752212909( بعنوان 
عضو و نائب رئيس هيئت مديره و آقاي علي خوشقدم 
اينانلو به کد ملي )2752297750( 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 با امضاء مديرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر خواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري اروميه )342793(

آگهي تغييرات شرکت خدمات نرم افزاري پايدار سپيدار سهامي 
خاص به شماره ثبت 13645 و شناسه ملي 10220188069 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/10/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- آقاي محمد 
بهرامي به شماره ملي 2929682787 و خانم سوسن مجيدي 
بوکاني به شماره ملي 2928821155 و خانم مرضيه بهرامي 
شماره ملي 2929904534 بعنوان اعضاي اصلي هيات مديره 
براي مدت دو سال انتخاب شدند . 2- آقاي صاح الدين 
بازرس  ملي2929684208به سمت  به شماره  مسعوديان 
اصلي و خانم مريم خسروي به شماره ملي 2928887695 
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب 
شدند. 3- ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به 
1396/12/29 تصويب شد . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان آذربايجان غربي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري اروميه )342448(

آگهي انتقالي شرکت زرين صنعت گستران پارت اسپادانا سهامي 
خاص به شماره ثبت 11477 و شناسه ملي 14004354680 
به موجب آگهي تغييرات شماره 139530414444003141 
مورخ 1395/11/06 و صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده 
مورخ 1395/10/29 مرکز اصلي شرکت زرين صنعت گستران 
پارت اسپادانا سهامي خاص به شماره ثبت 11477 واحد ثبتي 
شهرکرد به واحد ثبتي اصفهان به نشاني اصفهان ، کوي 
وليعصر، خيابان معرفت، فرعي 10،پاک 428 ، کدپستي 
8179675819 و تلفن 03137780661 انتقال يافت و در 
واحد ثبتي اصفهان تحت شماره 57920 به ثبت رسيد و 
جهت اطاع عموم آگهي مي گردد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري اصفهان )341060(

آگهي تغييرات موسسه صندوق قرض الحسنه قمر بني هاشم ع 
زرين شهر به شماره ثبت 21 و شناسه ملي 10260007104 به استناد 
نامه شماره 1351 مورخ 1397/09/12 سازمان اقتصاد اسامي و 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/05/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: - احمد رضا سليميان به شماره ملي 1170554172، باقر 
کرباسيان به شماره ملي 1170630154، حسن کريميان به شماره 
ملي 4622984458، محسن رنجبر به شماره ملي 1170477259، 
اعضاي  عنوان  به  ملي 0491343991  به شماره  کوهکن  مهدي 
اصلي هيئت مديره، اسداله رجايي به شماره ملي 1170470467 
و مهدي عطايي به شماره ملي 1170529836 به عنوان اعضاي 
علي البدل هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. - آقاي 
بازرس  به سمت  ملي 1170485677  به شماره  کريمزاده  علي 
اصلي و آقاي ناصر کارداني به شماره ملي 1170466370 به سمت 
بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. - تراز 
مالي منتهي به سال مالي 1395 مورد تصويب قرار گرفت. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري لنجان )340194(

آگهي تغييرات موسسه صندوق قرض الحسنه قمر بني هاشم ع 
زرين شهر به شماره ثبت 21 و شناسه ملي 10260007104 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/05 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: - حسن کريميان کاکلکي به شماره ملي 4622984458 به 
سمت رئيس هيئت مديره، باقر کرباسيان به شماره ملي 1170630154 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره، مهدي کوهکن ريزي به شماره 
مديره،  هيئت  و عضو  مديرعامل  به سمت   0491343991 ملي 
محسن رنجبر ريزي به شماره ملي 1170477259 به سمت خزانه 
دار و احمدرضا سليميان ريزي به شماره ملي 1170554172 به 
سمت منشي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. - 
با امضاي دو نفر از چهار  کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
نفر: رئيس هيئت مديره، نايب رئيس هيئت مديره، مديرعامل، 
خزانه دار همراه با مهر صندوق معتبر مي باشد. مکاتبات اداري با 
امضاي مديرعامل و با مهر صندوق معتبر مي باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري لنجان )340191(

آگهي تغييرات شرکت يدک گاز سيرک سهامي خاص به شماره ثبت 4119 
و شناسه ملي 10102473195 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 
1397/07/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : کليه اسناد واوراق بهادار مالي 
شرکت اعم از چک، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسامي وبطور کلي 
هر گونه قراردادي که براي شرکت ايجاد تعهد نمايد با امضاء باقر عباسي 
فرد و رسول عباسي فرد همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري شهرکرد )343495(

آگهي تغييرات شرکت دشتيار سازه زاهدان سهامي خاص به شماره 
ثبت 2130 و شناسه ملي 10860165933 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/04 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1.اصاح ماده 31 اساسنامه : تعداد اعضاء هيئت مديره از 
4 نفر به 3 نفر کاهش يافت. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
سيستان و بلوچستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

زاهدان )342523(

شما در طول روز پشت چراغ قرمز، در حال قدم زدن در 
پياده رو يا هنگامي که در مترو و اتوبوس نشسته ايد، متکديان 
زيادي را مي بينيد. افرادي که صرفاً خدماتي به شما ارائه 
نمي دهند يا مثل دست فروشان کاايي نمي فروشند و فقط 
از شما تقاضاي پول مي کنند درازاي هيچ! چقدر به اين افراد 
توجه مي کنيد و چقدر راجع به آن ها مي دانيد؟ کمک کردن 

به آن ها را درست مي دانيد يا خير؟
چندي پيش رئيس کميسيون اجتماعي مجلس در آماري 
 تأمل برانگيز، درآمد روزانه اين افراد در پايتخت را حدود 4 ميليون 
تومان اعام کرد. يک کارمند را تصور کنيد که يک ماه با 
توجه به ضوابط موجود و تحمل فشارهاي کاري و وظايف 
کار خود، شايد بتواند اين مبلغ را به دست بياورد، درحالي که 
درآمد ماهانه يک کارمند، در عرض فقط يک روز توسط 
متکديان به دست مي آيد. اين در حالي است که متوسط 
حقوق کارمندان خيلي کمتر از اين ميزان است و فقط 
کسر کوچکي از حقوق بگيران هستند که درآمد ماهانه 
آن ها به اين ميزان مي رسد. تکدي گري در شهرهايي مثل 
تهران علت هاي فرهنگي دارد. درواقع اين موضوع براي 
مردم جا نيفتاده است که پول خود را به کساني ندهند که 
نيازمند نيستند و در باندها عضويت دارند. از طرفي همواره 
از سمت وسوهاي مختلف اين موضوع مطرح شده است که 
دست کسي را که به سمتتان دراز مي شود، خالي نگذاريد 
و همين امر باعث شده کار به جايي کشيده شود که مردم 
به يک گدا آن قدر کمک مي کنند که او به درآمدي 30 تا 
50 برابر بيشتر از درآمد کمک کننده برسد. حال اين آمار 
وقتي جالب مي شود که شما بدانيد تعداد اين متکديان در 
شهر تهران به حدود 5هزار نفر مي رسد. رفتار مردم، مستقيماً 
برافزايش يا کاهش اين عدد تأثير مي گذارد و وقتي يک 
نفر مي بيند مي تواند به منابع مالي بسيار زيادي از اين راه 

برسد، به راه خود ادامه مي دهد و ديگران هم با ديدن او، 
تشويق مي شوند تا به يک شغل بدون دغدغه و کم زحمت 

بيايند و خوب پول دربياورند.
پيش ازاين افشاني، شهردار سابق تهران به ايلنا گفته است: 
»بخش عظيمي  از متکديان تهران، متعلق به اين استان 
نيستند. طبق برنامه اي که وزارت کشور تنظيم کرده، قرار 
است بخشي از متکديان که متعلق به ساير استان ها هستند 
به استان هاي خود بازگردانده شوند و همان جا تحت پوشش 
کميته امداد و بهزيستي قرار گيرند و آن دسته که متعلق 
به تهران هستند، در همين استان ساماندهي شوند. اگر 
متکديان جمع آوري شده تمکن مالي نداشته باشند، تحت 
پوشش کميته امداد قرار مي گيرند و اگر داراي نقص بدني 
و معلوليت باشند، تحت پوشش بهزيستي قرار مي گيرند.«

شهردار سابق تهران در خصوص آن دسته از متکديان که از 
کشورهاي خارجي مثل پاکستان به ايران آمده اند، گفته: »قرار 

است اين افراد به کشورهاي خود بازگردانده شوند.«
در مقابل رضا قديمي، مديرعامل سابق سازمان خدمات 
اجتماعي شهرداري تهران هم مطرح کرده است: »زماني که 
يک متکدي به طور متوسط روزانه بين 400 هزار تومان تا 2 
ميليون تومان درآمد دارد از بهزيستي چه انتظاري مي توان 
داشت؟ ايراد اصلي به پيگيري هاي بعدي برمي گردد. مواد 
قانوني حتي حبس را هم براي متکديان حرفه اي در نظر 
ما در حوزه جذب متکديان  نمي شود.  اعمال  اما  گرفته 
هيچ مشکلي نداريم، اما زماني که متکدي درآمد ميليوني 
دارد پس از آزادي دوباره به کار خود برمي گردد و به نظر 
مي رسد در ميزان مجازات اين متکديان بايد بازنگري صورت 
بگيرد. تا زماني که مردم به متکديان کمک مي کنند ديگر 
نبايد انتظار داشت که از ميزان متکديان در سطح شهر 

کاسته شود.«

حبيب اه مسعودي فريد، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي 
کشور هم تأکيد کرده است: »تعداد زيادي از متکديان يعني 
نزديک به 70 درصد کودکان متکدي غير ايراني هستند، 
تعدادي هم متکديان خارجي هستند که به صورت غيرقانوني 
وارد کشور شده اند و به تکدي گري مشغول هستند.هر متکدي 
که با حکم قاضي به ما سپرده شود تحت مراقبت بهزيستي 
قرار مي گيرد. برخي از متکديان اصاً اهل تهران نيستند و از 
شهرستان هاي ديگر به تهران مهاجرت کرده اند که بعد از حکم 

قاضي به شهرستان خودشان برگردانده مي شوند.«
وي عنوان کرده است: »وزارت کشور متولي اصلي سازمان دهي 
متکديان است، چراکه ساماندهي متکديان و آئين نامه هاي آن 
بر عهده وزارت کشور است، اما آنچه بر عهده بهزيستي است 
آئين نامه کودکان است که موردبازنگري قرارگرفته است و با 
استفاده از ظرفيت ساير بخش ها در آينده نزديک اميدواريم 

شاهد حذف پديده تکدي گري در پايتخت باشيم.«
طبعي وقتي بازار کار در اين شغل سکه است، اصاً عجيب 
 نيست که از کشورهاي ديگر هم به ايران مهاجرت و تکدي گري 
کنند. از کرج خبر مي رسد که مديرکل پيشگيري و رفع 

تخلفات شهري شهرداري از فعاليت يک مرکز ساماندهي 
اين شهرستان  اجتماعي در  و آسيب ديدگان  متکديان 
سخن گفته و اعام کرده است که اغلب متکديان کرج 

اتباع پاکستان و مالزي هستند.
اين معضل اجتماعي تا جايي پيش رفته که شهرستان هاي 
کشور هم در امان نيستند و حتي شهرهايي که پيش ازاين، 
خالي از تکدي گران بود، اکنون با اين مشکل دست وپنجه 
نرم مي کنند. تبريز يکي از اين شهرهاست که همواره به عنوان 
شهر بدون گدا، آن را مي شناختيم اما به گفته ساکنان اين 
 شهر، به تازگي سر هر کوچه و بازار، يک زن با کودکي به دوش 
تقاضاي کمک دارد، يا مرد روسياه و زمختي که با صداي 
بلند داد مي زند من عاجزم، من ناتوانم به من کمک کنيد! 
کودکان کاري هم که قرار بود هيچ وقت سروکله شان در 
اين شهر پيدا نشود، بر سر چهارراه ها  و پشت چراغ قرمزها  

جوان مي دهند و گل و فال مي فروشند.
شايد هيچ گاه نتوانيم ريشه تکدي گري را پيدا کنيم و متوجه 
شويم چه شد که بعضي از افراد به اين سمت وسو کشيده 
شده و از اين راه روزگار مي گذرانند، اما در حال حاضر 

به طورقطع مي توان گفت اين معضل، به هيچ وجه به طور کامل 
از بين نخواهد رفت و اين يک امر اجتناب ناپذير است. درواقع 
مي توان گفت سازمان تکدي گران از هميشه حاضران تاريخ 
ايران در دوره هاي گوناگون هستند، به شکلي که هيچ گاه 
تشکيات مشخص و مديريت معين نداشته اما به شيوه اي 
شگفت انگيز توانسته است در بستر تاريخي کشور، پيوسته 
حضورداشته باشد و حتي در زمان هاي آشوب و جنگ هم 

بيشترين بهره را برده است.
مي توان اين پديده را از اين منظر نگاه کرد که تکدي گري 
يک فعاليت سازمان يافته است که در آن، فرد گدايي را به  کار 
کردن برتري مي دهد. اينکه چرا کار به جايي کشيده مي شود 
که يک فرد تن به چنين کاري مي دهد، جاي بحث و پژوهش 
فراوان دارد. اين آسيب  اجتماعي از معضاتي است که کشور 
را تهديد مي کند و موضوعي نيست که بتوان به راحتي از کنار 
آن گذشت. به نظر مي رسد ما به اندازه کافي دراين باره قانون 
داريم و تنها مشکلي که پيش روي ماست، مشکل اجرايي 
است و بايد هرچه سريع تر براي مقابله با آن و جلوگيري از 

سرعت پيشرفت آن، اقدامات ازم انجام شود.

گزارش رسالت از بازار پررونق متکديان

مافياي ترحم برانگيز

وزير رفاه:
 سبد کااي کارگران

در انتظار بودجه دولت است
وزير کار و رفاه اجتماعي گفت: ليست کامل بيمه شده گاني که زير سه 
ميليون حقوق دريافت مي کنند از سوي تامين اجتماعي تهيه شده و براي 

توزيع سبد کاا منتظر تخصيص بودجه از سوي دولت هستيم.به گزارش 
مهر، محمد شريعتمداري افزود: توزيع سبد کاا ميان بازنشستگان سازمان 
تامين اجتماعي به پايان رسيده و مرحله بعد شامل بيمه شدگان شاغل 
در بخش هاي دولتي و غيردولتي است که کمتر از سه ميليون تومان 
حقوق دريافت مي کنند. به تمامي اين افراد سبد کاا تعلق مي گيرد. وي 
گفت: ليست حقوق اين افراد از سوي تامين اجتماعي ارسال شده و به 
محض دريافت اعتبار خزانه، توزيع سبد کاا آغاز مي شود. شريعتمداري 

افزود: همچنين درصدي از افراد هستند که در هيچ صندوقي سابقه 
 پرداخت حق بيمه ندارند و کمتر از سه ميليون تومان حقوق مي گيرند 
که اين افراد سبد کاا شامل حالشان مي شود  و تا پايان سال در ميان 
قاليبافان  آنها توزيع خواهد شد. وي گفت: کارگران فصلي، سربازان، 
در خصوص  همچنين  شريعتمداري  هستند.  افراد  اين  جمله  از   ... و 
حقوق پايين بازنشستگان نيز گفت: اين موضوع مورد اعتراض بسياري 
از بازنشستگان است زيرا حقوق آنها  کفاف زندگي شان را نمي دهد و 

ما در ايران زندگي مي کنيم و همراهي و مهرباني و همدلي ارزشمندتر 
است و با در نظر گرفتن توان مالي دولت ادعاي به حق بازنشستگان را 
پيگيري خواهيم کرد. وي در مورد کميته دستمزد اظهار داشت: اين 
کميته که زيرمجموعه شوراي عالي کار است تاکنون جلسات متعددي را 
 برگزار کرده و حداقل معيشت خانوارها با حداقل دستمزدي که مي گيرد 
مورد رسيدگي قرار گرفته است پس از ارائه گزارش ها در شوراي عالي 

کار دستمزد سال آينده مورد بررسي قرار مي گيرد.

کاهش 65 درصدي اسقاط خودروهاي 
فرسوده در سال جاري

رئيس مرکز شماره گذاري و تعويض پاک پليس راهور ناجا از کاهش کاهش 
65 درصدي اسقاط خودروهاي فرسوده در سال جاري خبر داد. به گزارش 
فارس، سرهنگ علي محمدي افزود: از ابتداي سال جاري تا کنون 50 هزار 
دستگاه خودرو فرسوده از رده خارج شده است اين در حاليست که اين رقم 
طي سال گذشته در اين مدت بالغ بر 140 هزار دستگاه بوده است.وي گفت: 
کاهش ورود خودروهاي خارجي به کشور و افزايش قيمت خودرو مهمترين 

عوامل کاهش از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده در کشور بوده است.

حفر تونل ۷۰ متري براي سرقت سوخت 
از خط لوله پاايشگاه نفت ري

فرمانده انتظامي شرق استان تهران از حفر تونل 70 متري توسط قاچاقچيان 
براي سرقت سوخت از خط لوله پاايشگاه نفت ري به مازندران خبر داد. 
سردار عبدالرضا ناظري در گفت وگو با مهر از کشف فعاليتي مخفي براي 
قاچاق سوخت در روستايي از توابع پاکدشت خبر داد و افزود: اين اقدام در 
يک زمين ديوارچين شده در روستاي  گلزار پاکدشت در حال انجام بود.وي 
افزود: گزارش هاي اوليه همکاران من حاکي از اين بود، که هيچ شواهدي 
از ورود سوخت به اين زمين ديوارچين شده وجود نداشت، اما سوخت 
زيادي از اين محل بارگيري و خارج مي شد.سردار ناظري گفت: پس از 
بررسي هاي دقيق متوجه شديم، قاچاقچيان سوخت يک تونل تقريبا 70 
متري منتهي به لوله اصلي انتقال فرآورده هاي نفتي که از پاايشگاه نفتي 
شهر ري به سمت استان مازندران در زير زمين حفر کردند.وي اضافه کرد: 
قاچاقچيان سپس با استفاده از اقدامات تخصصي يک فلکه 450 اينچي در 
 مسير خط لوله ري- مازندران که اقدام به پمپاژ گازوئيل و ساير سوخت هاي 
مورد نياز مي کرد، نصب کرده و اقدام به سرقت و قاچاق گازوئيل و ساير 

فرآورده هاي نفتي مي کردند.
ناظري ،گفت: يک نفر در اين خصوص بازداشت شد و در تحقيقات مقدماتي 
به هم دستي با دو نفر ديگر در سرقت از منابع ملي اعتراف کرد و بيان داشت 

که بيش از چهار ماه اين فعاليت مجرمانه را انجام داده است.

دادستان تهران خبر داد:
بدهي مالياتي 28هزار ميلياردي 
دارندگان کارت هاي بازرگاني

دادستان تهران از بدهي 28هزار ميلياردي مالياتي دارندگان کارت هاي بازرگاني 
خبرداد. به گزارش فارس، جعفري دولت آبادي با اشاره به گزارش سازمان 
بازرسي کل کشور در اين زمينه اعام کرد بدهي مالياتي دارندگان کارت 
هاي تا سال 1396، 28 هزار ميليارد تومان است، در واقع با کساني مواجه 
هستيم که از مزاياي کارت بازرگاني بهره مند مي شوند، اما حاضر نيستند 
فعاليت سالم اقتصادي انجام داده و ماليات تجاري خود را پرداخت کنند.وي 
با تشريح نحوه سوء استفاده از مدارک هويتي و تجاري در وقوع فسادهاي 
کان اقتصادي در چند محور با توجه به نتايج حاصل از پرونده هاي اخير،  
اظهار داشت: بررسي پرونده هاي متشکله در 6 ماهه اخير نشان مي دهد 
که مفسدان اقتصادي از مدارکي که به نوعي هويت افراد را نشان مي دهد، 
سوء استفاده کرده و از اين مدارک به عنوان بستري براي اقدامات مجرمانه 
استفاده کرده اند. جعفري دولت آبادي به سوء استفاده متهمان اقتصادي از 
کارت هاي  حساب هاي بانکي به عنوان اولين مصداق اشاره کرد و افزود: 
برخي متهمان پرونده  هاي ارزي که اخيرا در شعب ويژه دادسرا و دادگاه 
مورد رسيدگي قرار گرفت، اعتراف کرده اند که به ازاي پرداخت وجه ماهانه 
حدود 500 هزار تومان،  از کارت هاي حساب بانکي ديگران استفاده مي کردند 
و حساب هاي بانکي به نام صراف يا وارد کننده کاا نبوده بلکه به نام افرادي 

است که در فساد اقتصادي نقش چنداني ندارند.
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 سرمربي تيم  اميد از روند آماده سازي تيمش ابراز رضايت 
و تأکيد کرد که شاگردان او توانايي راهيابي به المپيک 
را دارند. کرانچارگفت: در واقع اوضاع بسيار خوب است 
و برنامه هاي ما به خوبي پيش رفته. ما از نظر تمرينات 
بدنسازي و تکنيکي و تاکتيکي خوب بوديم و تا قبل 
از سفر به قطر چهار نوبت تمرين داريم و بازيکنان را 
گروه بندي کرديم تا از نظر جسمي تمامي عضات 
بدني شان آمادگي ازم را به دست بياورد. اميدوارم 
در اردوي تدارکاتي در قطر هم تيم را در همان سطح 
بازي هاي دوستانه مان حفظ کنيم.وي درپاسخ به اين 
سؤال که آيا طلسم حضور در المپيک براي تيم اميد 
ايران شکسته مي شود؟ گفت: اول بايد صبور باشيم 
و صبر کنيم که دور اول را پشت سر بگذاريم و بعد 
ببينيم طلسم مي شکند يا نه، ولي من که 24 ساعته 
کنار بازيکنان هستم، مي بينم که بازيکنان چه انگيزه 
و روحيه اي دارند و آنها مي دانند که پا در چه راهي 

گذاشتند. همه مي دانيم که  بايد اين مسير صحيح 
طي و نهايتاً اين طلسم شکسته شود. اين امر مي تواند 
ميسر شود، ولي بايد صبور باشيم.وي  درباره ديدار 
تيم ملي ايران مقابل يمن تصريح کرد:  انتظار اين 
است که تيم ملي بين چهار تيم نهايي راه پيدا کند، 
البته بايد بازي دوم را هم ببينيم . مقابل يمن هم 
شيوه بازي تيم ملي نشان مي داد که کامًا با آمادگي 

کامل پا به اين مسابقات گذاشته است.

 كرانچار:
در راه صعود به المپيک بايد صبور باشيم

  

عضو کميته فني باشگاه استقال شرايط اين تيم 
را نگران کننده خواند و خواهان کمک وزارت ورزش 
به آبي پوشان شد.بهتاش فريبا  در مورد حضور فرهاد 
مجيدي در استقال گفت: مجيدي ميان هواداران 
استقال محبوب است و شکي در اين وجود ندارد 
که با حضورش در کادر فني، تماشاگران استقال 
در ورزشگاه ها بيشتر خواهند شد. اين موضوع هم 
طبيعتاً انگيزه و انرژي بازيکنان را بيشتر مي کند و 

اين به سود استقال است.وي افزود: من معتقدم 
اتفاق  که حضور مجيدي در کادر فني استقال 
مثبتي است. فرهاد در اين چند سال در کاس هاي 
بين المللي حاضر شده است تا دانش مربيگري اش 
بيشتر شود. مجيدي در استقال مي تواند تجربيات 
خوبي را در کادر فني به دست بياورد واز تجربيات 
شفر هم استفاده کند.فريبا درباره مشکات مالي 
باشگاه استقال که با تحريم تمرينات توسط بازيکنان 
مواجه شد، عنوان کرد: به هرحال باشگاه مشکاتي 
دارد و  فتحي هم در تاش است تا اين مشکات 
را برطرف کند. اميدوارم که وزارت ورزش هم به 
مالي کم شود.  تا مشکات  استقال کمک کند 
تقويت دارد  به  نياز  نيم فصل دوم  براي  استقال 
و براي تقويت کردن هم پول ازم است. شرايط 
استقال نگران کننده است و اميدوارم که هر چه 

زودتر مشکات برطرف شود.

فريبا:
 اميدوارم وزارت  به استقال کمک کند

 عضو کميته فني فدراسيون فوتبال، رمز موفقيت تيم ملي فوتبال ايران در هفدهمين 
دوره جام ملت هاي آسيا را اتحاد و يکدلي ملي پوشان دانست.حسين کاني  گفت: 
بازي بسيار خوبي را مقابل يمن شاهد بوديم، اگرچه همه قبول دارند حريف پتانسيل 
ايستادن مقابل ما را نداشت.وي ادامه داد: گذشت بااي بازيکنان و هماهنگي آنها 
بود و خوشبختانه همه  بازي شب گذشته  ايران در  تيم ملي  نقطه قوت  بزرگترين 
آنها براي قهرماني در جام ملت هاي آسيا يکدل هستند.بازيکن اسبق تيم ملي گفت: 
کي روش از آماده ترين نفرات خود در ترکيب اصلي بهره مي برد و مطمئن باشيد 
او نسبت به همه ما در مقابله با حريفان آگاه تراست. يکي از نقاط قوت کي روش 
اين است که بازيکنانش به او اعتقاد کامل دارند.وي تصريح کرد: فدراسيون فوتبال 
دراين مدت حمايت بسيار خوبي از تيم ملي داشته و هدف همه ما قهرماني در جام 

ملت هاي آسيا است.کاني در خصوص شانس ايران براي قهرماني در جام هفدهم 
اظهار داشت: در ورزش هيچ چيز قابل پيش بيني نيست اما به هر حال ايران يکي از 
مدعيان جدي قهرماني در جام ملت هاي آسيا است. بازيکنان مي دانند ملت ايران 
پشتيبان آنها هستند و براي موفقيتشان دعا مي کنند.عضو کميته فني فدراسيون 
فوتبال در مورد اظهارات کي روش در خصوص برانکو در پايان ديدار  مقابل يمن 
گفت: بهتر است در شرايط فعلي همه به آرامش تيم ملي کمک کنيم و از حاشيه ها 
دور باشيم. امروز زمان انتقاد از تفکرات يکديگر نيست و حتي اگر برخي تصميمات 
مطابق ميل ما نباشد، بايد آن را تا پايان جام ملت ها در قلب خود نگه داريم.تيم ملي 
فوتبال ايران در نخستين ديدار خود در هفدهمين دوره جام ملت هاي آسيا با نتيجه 

پنج بر صفر يمن را از پيش رو برداشت.
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مهدي تاج:
اميدوارم ملي پوشان همچنان گام هاي بلندي بردارند

 رئيس فدراسيون فوتبال  گفت: تيم ملي با شروع 
خوب در جام ملت هاي آسيا، گام نخست را محکم 
برداشت که اين موضوع نشان از توانايي کي روش و 
عملکرد مناسب بازيکنان دارد. هفدهمين دوره جام 
ملت هاي آسيا  به ميزباني  امارات آغاز شده است 
و تيم ملي فوتبال ايران در نخستين ديدار خود 
مقابل يمن  به برتري رسيد.مهدي تاج ديروز و در 
 حاشيه تمرين تيم فوتبال اميد افزود: در بازي هاي 
نخست تيم هاي مدعي قهرماني در هفدهمين دوره 
جام ملت هاي آسيا مرسوم بوده که تيم ضعيف تر 
بازي بسته اي را به نمايش بگذارد و اين موضوع 
مدعيان را با مشکل روبه رو کرد. خوشبختانه تيم 
ملي ايران شرايط متفاوتي دارد و توانست از همان 
بازي اول گام محکمي را بردارد.وي گفت: نمايش 
خوب تيم ملي ايران در بازي نخست مقابل يمن 
به همه هجمه ها عليه کي روش و بازيکنان پايان 
داد.رئيس فدراسيون فوتبال افزود: هفت قدم در 
جام ملت هاي آسيا تا قهرماني داريم که قدم نخست 
بعدي  قدم هاي  اميدوارم  و  شد  برداشته  محکم 
بازيکنان محکم تر شود. و  با  زحمت کادر فني 

با يمن هواداران زيادي  ادامه داد: در ديدار  تاج 
از شهر ابوظبي و دبي به ورزشگاه آمده بودند هر 
چند که تلويزيون همه اين تعداد هوادار ايراني را 
نشان نداد ولي من که در ورزشگاه محمد بن زايد 
ديدم.وي  پرشوررا  استفبال  اين  نزديک  از  بودم 
افزود: قطعا در ديدار دوم مقابل ويتنام تماشاگران 

بيشتري به ورزشگاه خواهند آمد. ديدار سوم مقابل 
عراق در ورزشگاه کوچکي در دبي برگزار مي شود 
و اميدوارم به عنوان تيم نخست صعودکنيم.رئيس 
فدراسيون فوتبال درباره شانس قهرماني تيم ملي 
درآسيا اظهار داشت: به تيم ملي  اميدوارم و در 
فدراسيون وظيفه ما پشتيباني است و نمي توانيم 

کار ديگري انجام دهيم.  وي در خصوص شرايط 
تيم فوتبال اميد گفت: قرار است تيم اميد  براي 
حضور در رقابت هاي چهار جانبه راهي قطر شود و 
خوشبختانه درآنجا همه امکانات وجود دارد. بايد از 
حميد استيلي وساير اعضاي کادر فني براي پيگيري 
ديدارهاي تدارکاتي تشکر کنم.تاج با اشاره به اينکه 
براي درخشش تيم اميد بايد از آنها حمايت کرد، 
گفت: امکانات و اردوهاي ازم براي تيم اميد فراهم 
شده و دليل اينکه آنها فعا در زمين چمن مصنوعي 
تمرين مي کنند اين است که زمين چمن اصلي به 
تازگي افتتاح شده و براي حفظ ريشه آن بهتر است 
فعا استفاده نشود.تيم فوتبال اميد از 25 دي ماه 
در رقابت هاي چهار جانبه دوحه مقابل تيم هايي 
از کشورهاي قطر، کويت و تاجيکستان به ميدان 
مي رود.بازي هاي مرحله مقدماتي فوتبال در رده 
سني زير 23 سال براي صعود به بازي هاي المپيک 
2020 توکيو، نيمه نخست فروردين ماه سال ٩٨به 
ميزباني ايران برگزار مي شود و تيم فوتبال اميد 
کشورمان در گروه سوم به مصاف عراق، يمن و 

ترکمنستان خواهد رفت.

گوناگون

نكته

خبر

ستايش فيفا از نمايش ايران 
سايت فيفا به تمجيد از عملکرد خوب ايران در بازي برابر يمن پرداخت 
و نمايش شاگردان کي روش را ستود.  به نقل از فيفا، تيم هاي مدعي 
قرقيزستان  فيليپين،  تيم  توانستند سه  ايران  و  جنوبي، چين  کره 
و يمن را که براي اولين بار در جام ملت هاي آسيا حاضر بودند را 

از پيش رو بردارند. 
ايران با نمايش خوب خود در بازي نخست براي تيم هاي ديگر خط 
و نشان کشيد و با پنج گل يمن را شکست داد.قهرمان سه دوره جام 
ملت هاي آسيا در همان 25 دقيقه نخست توانست سه گل به حريف 
خود بزند. دو گل از مهدي طارمي و يک کاشته از اشکان دژاگه که 
فوتبال  تيم   ملي  شد،  دروازه   وارد  و  کرد  اصابت  يمن  دروازه بان  به 
ايران را با سه گل پيش انداخت.در نيمه دوم سردار آزمون و سامان 
قدوس که به عنوان بازيکن تعويضي به زمين آمده بود دو گل ديگر 
 به ثمر رساندند تا پيروزي پر گلي نصيب ايران شود. همچنين تيم هاي 
کره جنوبي و چين هم توانستند پيروزي هاي ارزشمندي برابر حريفان شان 
به دست بياورند.همچنين روزنامه آس اسپانيا نيز در گزارشي نوشت 
ايران فرم خوب خود را بعد از جام جهاني حفظ کرد و نمايش خوبي 

در بازي نخست خود در جام ملت هاي آسيا داشت.

 ذوالفقارنسب: 
تيم ملي را با برنامه ديدم

کارشناس فوتبال گفت: تيم ملي دربازي با يمن با استراتژي مناسب 
حريف را شکست داد. ذوالفقارنسب اظهار داشت: اين بازي يکي از 
بهترين بازي هاي تيم ملي ايران بود که با برنامه بسيار حساب شده 
و  کرد  بازي  برنامه  با  ملي  تيم  گرفت.  شکل  تهاجمي  ايده هاي  و 
بازيکنان وظايف شان در همه پست ها را انجام دادند. وي اضافه کرد: 
يمن بسيار خوب شناسايي شده بود و براساس ويژگي هاي اين تيم 

بازيکنان ايران در زمين آرايش شده بودند. 
نکته اي که حائز اهميت اين است که در طول بازي تمام تاکيد ما 
قلب خط  که ضعف  مي داد  نشان  اين  و  بود  بلند  ارسال هاي  روي 
پيروزي  اين  افزود:  بود.ذوالفقارنسب  شده  شناسايي  يمن  دفاعي 
باشد.  داشته  همراه  به  را  بيشتري  آرامش  ملي  تيم  براي  مي تواند 

قطعاً اين پيروزي بازيکنان را مغرور نخواهد کرد. 
را  انگيزه مان  اگر  و  داريم  گروهي  مرحله  در  ديگر  بازي  دو  هنوز 
همينطور باا نگه داريم مي توانيم مقابل ويتنام نيز همين نتيجه را 
به هيچ وجه  بازي سوم مقابل عراق مي ماند که  تکرار کنيم. فقط 

نبايد اين تيم را دست کم بگيريم.

موسوي با تراکتورمي آيد
قراردادي  امضاي  با  بازيکن سابق ماشين سازي  احمد موسوي 
به مدت دو و نيم فصل به تيم تراکتورسازي پيوست. تا شاگردان 

محمد تقوي را براي ادامه مسابقات همراهي کند. 

بازگشت زارع به  ملوان 
 عضو کنار رفته کادر فني تيم  ملوان  به تمرينات اين تيم بازگشت. پس از اينکه  
وعده مديريت ملوان براي پرداخت مطالبات بازيکنان عملي نشد، مازيار زارع 

مربي ملوان در حمايت از بازيکنان از سمت خود کناره گيري کرده بود.

  رقابت داغ ۷۲۲ کاراته کا 
نخستين مرحله از رقابت هاي ليگ جهاني کاراته با حضور جمعي از 
بهترين هاي جهان به ميزباني فرانسه برگزار خواهد شد.اين رقابت ها با 
حضور ۷22 کاراته کا از ٨۱ کشور از روز پنجم  بهمن  برگزار خواهد 
شد. رقابت هايي که به دليل امتياز باا در مسير کسب سهميه المپيک 

مورد توجه مدعيان حضور در توکيو قرار گرفته است.

قلي زاده از تيم ملي جدا شد
علي قلي زاده هافبک تيم ملي فوتبال ايران اردوي تيم ملي را در 
امارات ترک کرد. قلي زاده به دليل مصدوميت قادر به همراهي 

ايران درجام ملت ها نبود.

 ديدارپرسپوليس با يوپن  
با اعام باشگاه يوپن بلژيک ديدار دوستانه اي بين اين تيم و پرسپوليس در 
روز 23 دي در کمپ اسپاير دوحه قطر برگزار مي شود.پرسپوليس ديروز  

تهران را به مقصد دوحه براي برگزاري اردوي تدارکاتي ترک کرد.

  طارمي ستاره روز سوم 
مهدي طارمي، مهاجم تيم ملي فوتبال کشورمان از ديد سايت اماراتي، 
ستاره شب سوم از مسابقات جام ملت هاي آسيا بوده طبق نظر کارشناسان 

اين سايت واقعاً عملکردش براي تيم ملي درخشان بود.

 11 بهمن جدال سرخپوشان
 ديدارتيم هاي سپيدرود و پرسپوليس  از مرحله يک هشتم نهايي جام 

حذفي باشگاه هاي ايران، روز ۱۱ بهمن ماه برگزار مي شود.

 مصر ميزبان جام ملت ها
  کنفدراسيون فوتبال آفريقا  مصر را به عنواِن ميزبان جام ملت هاي 
آفريقا در سال 20۱٩ انتخاب کرد.اين در حالي است که قرار بود 
اين رقابت ها در کامرون برگزار شود ولي با انصراف اين کشور، مصر 

ميزباني را برعهده گرفت. 

 پورتو به دنبال مورينيو
لوئيز رئيس تيم فوتبال پورتو پرتغال مدعي شده اگر بخواهند مورينيو را به 
خدمت بگيرند براي استخدام او پول کافي دارند. مدتي است در پرتغال اين شايعه 

مطرح شده که تيم پورتو به دنبال به خدمت گرفتن  مورينيو است.  
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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 
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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 - پوكت - آنكارا
ويزا شنگن - ويزا كانادا

زميني - هوايي

)فروش تورهاي نوروزي آغاز شد(   مرداس گشت 88773310
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متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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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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آگهي مزايده عمومي به شماره 97/5719 - نوبت اول
شهرداري شهر جديد هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شوراي محترم اسامي شهر به شماره 5/96/1619ش مورخ 97/9/20 درخصوص اجاره غرفه هاي بازار روز فاز 2 )خليج فارس( 
از طريق مزايده عمومي به شرح جدول ذيل اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود از تاريخ درج دومين آگهي روزنامه حداكثر به مدت 10 روز كاري جهت دريافت 

اسناد به نشاني: كيلومتر 65 آزادراه تهران - قزوين شهر جديد هشتگرد شهرداري شهر جديد هشتگرد - تلفن تماس: 02644266400- امور قراردادها مراجعه نمايند.
1( مهلت فروش اسناد: از تاريخ 97/10/26 لغايت 97/11/7

2( مهلت قبول پيشنهادات و تحويل اسناد: تا پايان وقت اداري )14:30( روز دوشنبه مورخ 97/11/8 - واحد حراست
3( زمان گشايش پيشنهادات: روز سه شنبه مورخ 97/11/9

4( در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
5( شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

6( هزينه درج آگهي و همچنين هزينه كارشناس رسمي دادگستري جهت ارائه قيمت پايه به عهده برنده مزايده مي باشد.
7( ساير اطاعات و جزئيات مربوط به مزايده در اسناد مندرج است.

8( هزينه فروش اسناد 500/000 ريال مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/19
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/26

خ ش: 97/10/19

وزارت كشور
استانداري البرز

شهرداري شهر جديد هشتگرد

5% سپرده شركت در مزايده )ريال(مدت اجاره )سال(مساحت )مترمربع(مبلغ پايه اجاره ماهانه )ريال(موضوعرديف
12/000/00032214/400/000غرفه شماره 1 )اماك(1
18/000/00032221/600/000غرفه شماره 2 )لبنيات(2
13/500/00032216/200/000غرفه شماره 3 )پوشاك(3
21/000/00032225/200/000غرفه شماره 4 )قصابي(4
22/000/00032226/400/000غرفه شماره 5 )مرغ فروشي(5
15/000/00032218/000/000غرفه شماره 6 )پاسكو(6
19/000/00032222/800/000غرفه شماره 7 )سوپرماركت(7
17/000/00032220/400/000غرفه شماره 8 )پروتئين(8
15/000/00032218/000/000غرفه شماره 9 )مواد شوينده(9
11/000/00032213/200/000غرفه شماره 10 )خشكشويي(10
16/000/00032219/200/000غرفه شماره 11 )خشكبار(11
12/000/00032214/400/000غرفه شماره 12 )سبزي آماده(12
12/000/00032214/400/000غرفه شماره 13 )عطاري(13
21/000/00064225/200/000غرفه شماره 14 )نانوايي(14

اصغر آقائي - شهردار شهر جديد هشتگرد

 آگهي دعوت از بستانكاران 
 نوبت دوم

شركت تعاوني منحله مسكن مهر آرين 
گلپا شماره ثبت 861 و شناسه ملي 

10260146317
پيرو آگهي انحال منتشره در روزنامه رسمي شماره 20852 صفحه 24 
شهرستان ها و در اجراي ماده 225 قانون تجارت از كليه بستانكاران احتمالي 
اعم از حقيقي و حقوقي و يا هر ذينفع ديگري كه از محل شركت مذكور 
مطالبات و يا ادعايي دارند مي رساند حداكثر ظرف مدت شش ماه از اولين 
نوبت آگهي به محل قانوني شركت در حال تصفيه واقع در گلپايگان پروژه 
مسكن مهر بلوك 45 كد پستي....... مراجعه نمايند. بديهي است پس از 

انقضاي مدت مذكور هيچگونه ادعايي پذيرفته نخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 97/9/19

تاريخ انتشار نوبت دوم : 97/10/19
تاريخ انتشار نوبت سوم : 97/11/19

مدير تصفيه تعاونيخ ش: 97/9/19

ساعت كاريسال ساختمدلنام دستگاه

PY200G20161954گريدر دلتا

منصفانه ترين خريدار 
كليه لوازم خانگي

و اداري و خرد ه ريز انباري
44148566

09125463494
تمام نقاط
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صنايع غذايي ايسترم
توليدكننده انواع كيك و كلوچه
جهت تكميل كادر فروش خود 
به تعدادي بازارياب خانم و آقا 
حرفه اي جهت مناطق شمال و 

شرق و جنوب
تهران - با حقوق عالي + بيمه

0912648168097
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وزير علوم:
دانشگاه ها به سمت درآمدزايي از علم و فناوري حرکت کنند

وزير علوم گفت: دانشگاه ها بايد تاش کنند به سمت 
درآمدهاي حاصله از ظرفيت هاي علمي و فناوري حرکت کرده 
 و بخش قابل توجهي از هزينه توسعه خود را از پروژه هاي 
تحقيقاتي و محققان تأمين کنند.به گزارش خبرنگار 
 مهر، منصور غامي وزير علوم تحقيقات و فناوري صبح 
روز گذشته در حاشيه بازديد از پژوهشکده مطالعات 
فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم درباره بودجه دانشگاه ها 
در سال ۹۸ گفت: دولت ظرفيتي براي تدوين و تصويب 
بودجه دارد و آن بحث درآمد و هزينه است که در اين 
خصوص کارهاي تخصصي انجام شده است. اگر بيشتر 
از اين بود حتماً اختصاص داده مي شد.وي افزود: ما بايد 
مديريت کنيم به نظر من در اختصاص بودجه به دانشگاه 
ها و مراکز آموزش عالي نظر مثبت داشتند البته مديران 

ما تصورشان اين است که تا حد نهايي مساعدت شود 
تا بتوانند اهداف دانشگاه را محقق کنند اما ما در يک 
مجموعه در دولت هستيم و بايد به دولت در راستاي 
سياست ها و برنامه اي که دارد کمک کنيم و بهترين 

استفاده را از امکانات محدود داشته باشيم.

مرتضي اميري اسفندقه گفت: شعر مغازه نيست که 
امروز رباعي ُمد شد برويم رباعي بياوريم. شعر مانند 
آوار بر سر شاعر مي ريزد. شاعر انتخاب نمي کند و 
روزي که انتخاب کند بايد شاعري را کنار بگذارد.به 
گزارش خبرگزاري مهر،  اسفندقه درباره افول قالب 

قصيده گفت: شعر فرا قالب است و قالب مهم نيست. 
شعر هرگز در هيچ قالبي نمي ميرد. تا هنگامي که 
اشعار شاعراني چون بهار هست قصيده زنده است.

آيا مخاطب قالب را تعيين مي کند؟اميري اسفندقه 
با خواندن نمونه هايي از قصيده هاي معروف گفت: 
قصيده پس از انقاب اسامي با بازگشت ارزش ها 
تجديد حيات داشته است.اميري اسفندقه، شاعر کتاب 
»سياه مست سايه تاک« گفت: قصيده مثل اين است 
که به جاي اينکه با هواپيما به چالوس سفر کني، 
از جاده چالوس بروي و از مناظر و طول سفر لذت 
ببري. چون جهان، جهاِن سرعت است و نبايد قالب 
قصيده را کنار گذاشت. شعر مغازه نيست که مثا 

امروز رباعي ُمد شد برويم رباعي بياوريم. 

اميري اسفندقه:
شعر مغازه نيست که هرچه مد شد، بياوريم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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اوقات شرعي

تهران
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نمايه

صاحب امتياز: بنياد رسالتسخاوتمند به خدا، مردم و بهشت نزديك است.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

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

 مستندهاي »الف الف پاريس«، »سازمان«، »ردي از يک مرد«، »دختر ستاره 
ايران«، »سايه نابودي« و ... در جشنواره عمار اکران شد.به گزارش خبرنگار 
فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا، نهمين دوره جشنواره مردمي فيلم عمار وارد 
روزهاي پاياني خود شده است و فيلم هايي که شانس فانوس اين جشنواره را 
دارند يکي پس از ديگري به نمايش درآمده و مورد استقبال قرار مي گيرند. 
هشتمين روز جشنواره همراه با رونمايي از دو مستند جديد با نام هاي »دختر 
ستاره ايران« و »سازمان« بود. مستندهايي که با حضور جمعيت زياد مخاطبان 

اکران شد و مورد استقبال نيز قرار گرفت. در اين روز همچنين مستندهاي 
»سايه نابودي« به کارگرداني ساسان فاح فر، »الف الف پاريس« به کارگرداني 
حسين شمقدري، »دهه هفتادي ام« به کارگرداني مظفر حسينخاني و... اکران 
شد. مستند سازمان به کارگرداني محمدرضا هراتي يکي از دو مستندي بود 
که در اين روز رونمايي شد. سالن اکران اين فيلم کاما پر شد تا اين فيلم 
نيز در کنار آثاري هم چون »تهران دمشق« و »عابدان کهنز« پر مخاطب ترين 

آثار لقب بگيرد. 

 سازمان، سايه نابودي و  
 الف الف پاريس 

به جشنواره عمار آمدند

مهر/ غامرضا شمس ناتري

لقمه ناني از ضايعات !

امروزه خريد و فروش ضايعات يکي از منابع 
در آمد براي فعاان اين بخش است. در اين 
مراکز از کاغذ و پاستيک گرفته تا انواع 
و اقسام فلزات پيدا مي شود. برخي ازاين 
مواد تجزيه شده و براي بازيافت دوباره به 
فروش مي رسد و روانه کارخانجات مي شود. 
و مجدداً  پرس  کارتن،  مانند  نيز  برخي 
در خط توليد قرار مي گيرد. اينجا افراد 
مختلف براي به دست آوردن لقمه اي نان از 
ضايعات، روزي خود را به دست مي آورند. 
چهار تصوير از تاشگران در اين زمينه 

براي کسب روزي حال مي بينيد . 

خبر
حجت ااسام قرائتي عنوان کرد:

نکته هايي از قرآن در خصوص 
رسالت خبرنگاران

همايش »رسالت خبرنگاران در قرآن«  با حضور 
حجت ااسام والمسلمين محسن قرائتي برگزار 
شد.به گزارش خبرنگار مهر، همايش »رسالت 
خبرنگاران در قرآن« در تاار ابن سيناي دانشکده 
علوم پزشکي تهران برگزار شد.در اين همايش 
حجت ااسام قرائتي ضمن برشمردن بيش از 
سي الي چهل آيه قرآن کريم در خصوص رسالت 

خبرنگاري و به کار بردن قلم گفت: در قرآن کريم ما دوهزار و ششصد نکته 
حقوقي پيدا کرديم. قرآن و معيارهاي قرآني در پخش خبر بسيار زياد است، 

اما اگر قلم کج برود، براساس آيات قرآن توبيخات زيادي دارد.
واقعيت در اخبار

به  بقره که سه »َويٌْل« در آن  برآيه ۷۹سوره  تأکيد  با  اين مفسر قرآن 
کار رفته بود، تصريح کرد: قرآن مي فرمايد:  واي بر کساني که چيزي 
 مي نويسند و اصرار دارند که گفته خودشان حق است. در واقع آنها حقيقت ها 
را نمي نويسند و باطل هايي را رشد مي دهند. اين سه َويٌْل براي کساني 
که قلمشان را کج مي برند استفاده شده است و چيزي که مي نويسيم بايد 

واقعيت داشته باشد.
خبر لغو نباشد

 قرائتي براساس آيه سوم سوره مومنون به ديگر نکاتي که بايد خبرنگاران 
رعايت کنند اشاره کرد و تصريح کرد: براساس آيه سوم سوره مومنون ، 
سخني که خبرنگاران آن را منتشر مي کنند بايد لغو نباشد و فايده اي 
براي جامعه داشته باشد.قرائتي افزود: اگر بودجه کارهاي موازي را حذف 
کنند و پست هاي اضافي نيز در پي آن حذف شود و همه حرف درست و 

مفيد بزنيم، متوجه خواهيم شد که کشورمان رشد خواهد کرد.
استنباط و کارشناسي اخبار

وي به بيان ديگر آيات قرآن کريم ادامه داد: در آيه ۸۳ سوره نساءآمده 
است ، منافقين چون امري به آنان برسد که باعث ايمني يا ترس )مسلمين( 
است )و بايد پنهان داشت( آن را منتشر مي سازند، در صورتي که اگر آن 
را به رسول و به صاحبان حکم که از خودشان هستند گزارش مي دادند 
همانا آنان که اهل بصيرتند در آن واقعه صاح انديشي مي کردند. اخبار 
بايد از همه جهات کارشناسي شود و فوري پخش نشود. اطاعاتي را که 
انتشار مي دهيم مورد کارشناسي قرار دهيم و خبر باطل را مورد استنباط 
قرار دهيم و اخباري هم که قرار است پخش شود گروهي صحت آن را 

استنباط کنند.
توهين ممنوع!

وي با تأکيد بر ديگر نکته هايي که در قلم فرسايي خبرنگاران مورد توجه 
بايد قرار گيرد، افزود: براساس آيه ۶۸ سوره عنکبوت قرآن مي فرمايد: در 
خبرها نبايد توهين کنيم. قرآن مي فرمايد حتي به کساني که غير از خدا 

را مي پرستند نيز فحش ندهيد.
حجت ااسام قرائتي تصريح کرد: هر خبري را که احتمال نقشه 
کشيدن دشمن هست، نقل نکنيد. هميشه يک راه را براي برگشتن 
بگذاريد. سعي کنيد توجيه نکنيد. در خبرهايتان سّب و دشنام 
باشد.  يقيني  بايد  خبر  نباشد.  تحريک آميز  خبرهايتان  ندهيد. 
خبري که بر حسب ظن و گمان است، منتشر نکنيد. اگر قلم 
به دست سوءظن داشته باشد، همه شلغم ها را لبو مي بيند. وي 
پر شدن  رفت، جاي  آبروي طرف  اگر  نکنيد.  غيبت  داد:  ادامه 
ندارد. غيبت گفتن، غيبت نوشتن، دروغ گفتن و دروغ نوشتن، 
به هر وجه آن حرام است. به هيچ کس اعتماد نکنيد. به هر کسي 
غير از خدا تکيه کنيد، مي افتيد. دين را فقط از وحي بگيريد، 
از مداح، شاعر، عارف و خبرنگار دين را نگيريد. حرف اساسي، 
نجات بخش و بصيرت آور بزنيد.وي در پايان قرآن را کتابي همه 
جانبه خواند و اميد داشت که فکر و قلم  خبرنگاران بر مبناي 

آموزه هاي قرآني رقم بخورد.

ره نماي طريق

خبر

ترك  را  گناهانم  زيادي  تا حد  من   
کرده ام؛ مثًا گفتن و شنيدن غيبت را 
ترك کرده ام و به هيچ وجه به نامحرم نگاه 
نميکنم. اما چند وقتي است که بي اختيار 
افکار شهوت انگيز به ذهنم مي آيد و تا 
آنها جلوگيري  از  نتوانسته ام  به حال 
کنم. زماني که صحنه شهوت انگيزي 
به نظرم مي آيد، سريعا خود را به ياد 
خدا متوجه مي کنم و از او طلب آمرزش 
فکر  همين جهت  به  گاهي  مي نمايم. 
مي کنم جهنمي هستم و نااميد مي شوم. 

به نظر شما من چه بايد بکنم؟
افکار و خياات بد و شهواني گناهي نداشته و غضب خداي متعال را نيز 
به دنبال ندارد؛ آنچه بد است اين است که من آن افکار را دنبال کنم و 
مغلوب آنها شوم. ولي اگر من سعي کنم با اينگونه افکار بجنگم و به لذت 
لحظه اي آنها فريفته نشوم، در واقع به عبادت مشغول هستم. ريشه اين 
افکار مي تواند دو چيز باشد: اواً: وجود طبيعت و غرايز در جان آدمي 
که کامًا طبيعي است؛ و ثانياً، حوادثي است که در گذشته براي انسان 
اتفاق افتاده است. لذا اگر بتوانيد گذشته خود را کاما پاک کنيد اين 
افکار نيز از ذهنتان پاک خواهد شد. براي پاک شدن گذشته، بايد هر 
مشکلي که در گذشته  شما وجود داشته است را جبران نماييد؛ مثًا 
اگر نماز قضا، روزه قضا، خمس و زکات و هر حق الهي ديگري از شما 
فوت شده،آنها را انجام داده و جبران کنيد؛ همچنين اگر حق الناسي 
مانند غيبت، تهمت، تمسخر، توهين به مردم و ... انجام داده ايد،آن را هم 
از راه خود جبران کنيد. بيداري، نماز شب و استغفار در سحر و غذاي 

پاکيزه و حال مي تواند گذشته انسان را جبران کند.

در نشست خبري گروه سماع عنوان شد
توليد يك آلبوم پس از ۱۱ سال 

نشست خبري گروه موسيقي »سماع« به سرپرستي محمدجواد ضرابيان  
با حضور دست اندرکاران اين مجموعه اجراي زنده آن در تاار اميرحسين 
فردي حوزه هنري برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر،محمدجواد ضرابيان 
سرپرست گروه موسيقي »سماع« که کمتر از  چهارماه است به کشور 
بازگشته است، در اين نشست خبري با اشاره به روند توليد آلبوم تازه 
بر آنسامبل سازهاي موسيقي  اثر مشتمل  اين  اين گروه اظهار کرد: 
ايراني است که قطعات آن از دستگاه شور آغاز مي شود و به دستگاه 
همايون نيز ادامه پيدا مي کند. اين کار يک اثر پيوسته است که اميدوارم 
بتواند مورد توجه مخاطبان قرار گيرد.اين آهنگساز پيشکسوت موسيقي 
کشورمان در ادامه اين نشست رسانه اي تصريح کرد: ما يک تيم هستيم 
که هيچ هنرمندي بر ديگري ارجحيت ندارد. بنابراين دوست ندارم در 

اين چارچوب روي من تمرکز کنيد.
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پنج شنبه 97/۱0/20

مزايده فروش اموال و اماک تمليکي و مازاد بر نياز بانک سپه واقع در مديريت شعب منطقه کرمان به شماره97-10
بانک سپه در نظر دارد اموال و اماك تمليکي و مازاد بر نياز خود را واقع در مديريت شعب منطقه کرمان را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند لذا متقاضيان 
مي توانند جهت کسب اطاعات بيشتر، بازديد از اماك، دريافت شرايط مزايده و تسليم پيشنهادات خود به مديريت شعب منطقه کرمان به نشاني: کرمان –خيابان 

شريعتي نرسيده به قدمگاه طبقه اول دايره پشتيباني وساختمان مراجعه نمايند.
نحوه فروش: نقد يا نقد واقساط

توضيحات و شرايط:
1-جهت دريافت اسناد و اوراق مزايده ارائه فيش واريزي به مبلغ 200/000ريال به حساب جاري طايي شماره 1261800098605 به نام اداره کل حسابداري مالي و بودجه 

)قابل پرداخت در کليه شعب بانک سپه سراسر کشور( الزامي است.
2-مزايده گران مي بايست معادل 5% از قيمت پايه کارشناسي مندرج در آگهي را بعنوان سپرده شرکت در مزايده به حساب جاري شماره 241/40 به نام اداره کل حسابداري 

مالي و بودجه نزد شعبه نگين سپه کد 2200 واريز و اصل فيش واريزي را به همراه قيمت پيشنهادي در پاکت دربسته تحويل نمايند.
3-مهلت دريافت اسناد:از روز چهارشنبه مورخ1397/10/19لغايت پايان وقت اداري )ساعت13/30( روز دوشنبه مورخ 1397/10/24 مي باشد

4-آخرين مهلت تحويل پيشنهادات:از روزچهارشنبه مورخ 1397/10/26 لغايت پايان وقت اداري)ساعت 12/30(روزپنجشنبه مورخ1397/10/27مي باشد. 
5-بازگشايي پاکت هاي پيشنهادي: ساعت9صبح روز شنبه مورخ1397/10/29درساختمان ادارات مرکزي بانک سپه به نشاني عنوان شده در صدر آگهي انجام خواهد شد.

توضيحاتنحوه فروشوضعيت ملکقيمت پايه کارشناسي  )ريال(اعيان )مترمربع(عرصه )مترمربع(نوع کاربريشماره پاک ثبتيآدرسرديف 

1148فرعي از6518 اصلي واقع در کرمان- سيرجان منطقه ويژ اقتصادي محل سابق شعبه منطقه ويژه1
با عنايت به اينکه ملک داراي سند رسمي مالکيت بنام بانک نميباشد وبانک هيچ گونه مسئوليتي در اينخصوص ندارد نقد / نقد و اقساطتخليهپس ازکسر 20درصد  982/21964/19/404/792/000تجاري ومسکونيبخش37کرمان

لذا اين ملک بر اساس مبايعه نامه تنظيم وبا وضعيت موجود بفروش ميرسد

کرمان –رفسنجان جاده اصلي رفسنجان کرمان شهرک صنعتي شماره يک 2
–بلوار اصلي –پاک 9-شرکت فراورده هاي غذايي مرواريد رفسنجان

79فرعي مفروز ومجزي شده از يک فرعي 
اين کارخانه بهمراه اموال ،لوازم آزمايشگاهي وبا وضع موجود بفروش ميرسدنقد واقساطتخليهپس از کسر 10درصد 33545/57252/8561/860/570/400صنعتي )کارخانه(از 2093 اصلي بخش 9کرمان

 اعياني با عنايت به اينکه ساختمان داراي ترک خوردگي ميباشد وبه علت عدم استحکام کافي قابل سکونت نميباشد نقد/نقد واقساطتخليهپس از کسر 20 درصد600/000/000-----228مسکوني2039 فرعي از 3اصليکرمان-کهنوج خيابان شهيد ميثم –خيابان ياسر- ياسر 32
لذا اعياني ملک قابل ارزيابي نميباشد 

11فرعي از15 اصلي واقع در بخش کرمان – بردسير خيابان شريعتي طبقه زيرزمين پاساژ طا-پاک414
اين ملک طبق قانون تملک آپارتمانها حق استفاده از مشترکات را به قدر الحصه داردنقد / نقد و اقساطتخليهپس از کسر 20 درصد16/7494/320/000قدر السهمتجاري20کرمان

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 51/5 سهم آن متعلق به بانک سپه است بنابر اين ملک با شرايط ووضع موجود نقد / نقد و اقساطتخليهپس از کسر20درصد750533/819/200/000تجاري5914 اصلي واقع در بخش 13 کرمانکرمان – زرند خيابان شهيد چمران کوچه شماره 4 پاک 10جنب بازار5
بفروش ميرسد وارزش گذاري بر اساس سهم متعلق به بانک ميباشد

کرمان –بلوار فردوسي نبش کوچه شماره 10مجتمع روژان طبقه سوم 6
 متصرف دارد –قابل ذکر است از مقدار 96 سهم موجود 31سهم و975هزارم سهم آن متعلق به بانک سپه ميباشدنقد/نقد واقساط____پس از کسر20درصد 63/7520/126/666قدر السهمتجاري4فرعي از2003 اصلي بخش 3کرمان)واحد شمال شرق(

 بنا بر اين ملک با شرايط ووضع موجود بفروش ميرسد قيمت گذاري بر اساس سهم متعلق به بانک ميباشد

کرمان-رفسنجان روستاي عبداله آباد خيابان شهيد مطهري ترمينال 7
نقد/نقد واقساطتخليهپس از کسر 20درصد 19862/192177613/760/000/000کارگاهي)ضبط پسته(2189 اصلي بخش 9کرمانضبط پسته شمس کشت

247الي 249 فرعي از2843 اصلي واقع کرمان – بلوار جمهوري اسامي چهارراه فرهنگيان روبروي هتل پارس8
نقد / نقد و اقساطتخليهپس از کسر 20درصد 1299/814059489/798/960/000تجاري در بخش 3کرمان

خ ش :  97/10/19 تاريخ چاپ :  97/10/19 

)نوبت دوم( 

بانک سپه- مديريت شعب منطقه کرمان

 آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي
 )چاپ: در دو نوبت به شماره 200971111000038(

کارفرما: اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه
موضوع مناقصه: احداث راهدارخانه و ساختمان مرکزي شهرستان دااهو استان کرمانشاه

مدت اجرا: 16 ماه شمسي
مبلغ برآورد: 6/154/542/818 ريال

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه: 307/728/000 ريال
شرايط مناقصه گر: کليه شرکت کنندگان مي بايستي داراي گواهينامه پايه 5 ابنيه از سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، ثبت شده در سامانه 

ساجار باشند.
تاريخ درج در سامانه ستاد جهت دريافت اسناد مناقصه مورخه 97/10/19 مي باشد.

مهلت دريافت اسناد: متقاضيان مي توانند حداکثر تا تاريخ 97/10/24 ساعت 13:30 روز دوشنبه جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني سامانه 
تدارکات الکترونيکي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه کنند )ازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الکترونيکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند(
مهلت تحويل اسناد تکميل شده: تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 1397/11/04 ساعت 13:30 جهت ارائه اسناد به نشاني سامانه تدارکات 

الکترونيک دولت )ستاد( مراجعه نمايند.
تاريخ بازگشايي: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/11/06

اطاعات دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات و ارائه پاکت الف: کرمانشاه - بلوار بنت الهدي صدر - روبروي فرمانداري - اداره کل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه - طبقه همکف - دبيرخانه - تلفن: 083-38249912-14

اطاعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضويت در سامانه، مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام- 88969737 و 85193768
آدرس: کرمانشاه، خيابان بنت الهدي صدر، مقابل فرمانداري، تلفن: 14-38249912 دورنگار: 38249919 تلفن گويا: 38222446

www.kermanshah.rmto.ir :وب سايت Kermanshah@rmto.ir :پست الکترونيکي
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19
خ ش: 97/10/18      م الف 10281

جمهوري اسامي ايران
سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان کرمانشاه

نوبت دوم

اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان کرمانشاه

 آگهي مناقصه عمومي 
يک مرحله اي به همراه ارزيابي کيفي  

شهرداري پيشين در نظر دارد اجراي پروژه سيل بند شهر پيشين را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از کليه متقاضيان واجد شرايط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.

* آخرين مهلت خريد اسناد ارزيابي کيفي و مناقصه: از تاريخ 97/10/17 لغايت 97/10/24
* آخرين مهلت تکميل و تحويل اسناد: روز پنجشنبه تاريخ 97/11/04

* زمان و مکان بازگشايي پاکتها: ساعت 10 صبح روز شنبه تاريخ 97/11/06 سالن کنفرانس شهرداري
* محل تامين اعتبار: اعتبارات استاني - از محل تملک دارايي هاي سرمايه اي )اسناد خزانه(

* مبلغ برآورد پروژه: 27/957/286/037 ريال
* مدت اجرا: 18 ماه شمسي

* مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: 83/871/858 ريال واريز به صورت نقدي به حساب سپرده 3100000095005 به نام شهرداري نزد 
بانک ملي يا ضمانتنامه معتبر بانکي با حداقل اعتبار سه ماهه

* شرايط مناقصه:
1- داشتن گواهينامه صاحيت پيمانکاري حداقل رتبه 5 در رشته آبياري و زهکشي

2- به پيشنهادات فاقد سپرده، امضاء و پيشنهادات مشروط، مخدوش، سپرده هاي کمتر از ميزان مقرر سپرده هاي مخدوش، چک شخصي، 
نظاير آن و پيشنهاداتي که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- شهرداري در رد يا قبول هر يک از پيشنهادات مختار است.
4- ساير اطاعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.

5- صرفا اسناد مناقصه و پاکت پيشنهاد مناقصه گراني که حداقل امتياز ازم را در مرحله ارزيابي کيفي کسب نمايند بررسي و مفتوح خواهد شد.
6- خريد اسناد از طريق سايت شهرداري به آدرس www.pishin.ir  و يا مراجعه حضوري به شهرداري پيشين امکانپذير خواهد بود. واريز مبلغ 1/000/000 

ريال به حساب 0105820673008 شهرداري در بازده زماني اعام شده جهت خريد اسناد ارائه اصل فيش به همراه اسناد ضروري مي باشد.
7- جهت کسب اطاعات بيشتر، مناقصه گران مي توانند به شهرداري مراجعه و يا با شماره تلفن هاي 05437146013-05437146012 تماس 

حاصل نمائيد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/18
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/19

خ ش: 97/10/18

نوبت دوم

عبدالحكيم آصفي - شهردار پيشين


