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 رهبر انقاب در ديدار 
مردم قم خطاب به مسئوان:

مقابل یاوه گویی های 
آمریکا و اروپا بایستید

فرانك فن هيپل در گفت و گو با رسالت:
 کنگره نمي تواند 
رویکرد برجامي ترامپ را 
تغییر دهد 

يادداشتيادداشت
 هرم مجرم سازی مسئولین، والدین

و شبکه های اجتماعی
صفورا ترقی

بسترسازی فرهنگی برای استفاده از فناوری های جدید ارتباطی، همواره از 
بحث های مهم بین مسئوان است که اکثراً هم به نتیجه خاصی نرسیده 

و رهاشده است.
شاید در اولین روزهایی که رایانه و اینترنت از فضای علمی دانشگاه ها و 
 ادارات، وارد زندگی شخصی افراد شد، زمزمه های این بسترسازی فرهنگی

به پا شد و مخالفت ها و موافقت هایی صورت گرفت که هر دو طرف هم 
منطق خاص خود را داشتند. از طرفی هم نسبت به گسترش فناوری های 
ارتباطات بین افراد در جوامع نمی توان بی تفاوت ماند و از این موج، خود 
را کنار کشید و از طرفی نیز باید مراقب عواقب، آسیب ها و امنیت این فضا 
برای کاربران بود. پس از آمدن ماهواره، رایانه و تلفن همراه، دومین موج 
نگرانی نسبت به آسیب های اخاقی و فرهنگی این تکنولوژی، وارد بحث های 

خانوادگی و اجتماعی و روانشناسی شد.
 کمی که گذشت، ایجاد شبکه های اجتماعی چون واتس آپ، وایبر، ویچت

و ... موج بعدی دلهره ها و ناراحتی ها را از پخش و گسترش اطاعات خصوصی 
کاربران به همراه داشت. امروزه شاید کمتر کسی باشد که از دنیای شبکه های 
ولی همچنان بحث های  باشد  بی بهره  و خارجی  ایرانی  متنوع  اجتماعی 
بسترسازی و فیلترینگ این شبکه ها به قوت خود باقی است. در روزهای 
اخیر، ماجرای فیلم اذیت و آزار دختر نوجوان توسط دو پسر در سیرجان، 
موضوع قابل تأملی درباره آسیب های اجتماعی این شبکه ها و عدم نظارت 
بر محتوای آن ها ایجاد کرده است. البته که وجود همین بستر، منجر به 
شناسایی سریع تر خاطیان و دستگیری آن ها شد و متهمین به دلیل توقیف 
غیرقانونی، هتک حیثیت از طریق فضای مجازی و آزار و اذیت به زندان 
افتادند؛ ولی هرگز حرفی زده نشد که چرا باید دختری نوجوان در این سن 
و سال به اسم آزادی و تجربه ایف استایل غرب به گفته ضارب، ماه ها 
مزاحمت و توهین و درخواست دوستی داشته و سپس با نقشه انتقام آن 
پسر به شهری دیگر برود و این با بر سرش بیاید. قسمت دردناک این قضیه 
آنجاست که اگر به دختر تجاوز می شد، برخوردهای شدیداللحنی نسبت به 
آن دو پسر از سمت فضای مجازی دیده و شنیده می شد ولی حاا فالوئرهای 
پیج اینستای این پسر به بیش از 20 هزار نفر رسیده و دختر نوجوان هم در 

مصاحبه گفته حالم خوب است و از مردم عذرخواهی می کنم!
آیا وقت آن نرسیده که نسبت به کنترل هوشمند و نظارت دقیق تر بر کاربران و 
مدیران کانال ها و سایت ها و مهم تر از همه، محتوای در حال انتشار بین آن ها، 
 اهتمام جدی تری داشته باشیم و گزارشی در رابطه با قربانیان و آسیب دیدگان

 این گونه روابط به سمع و نظر خانواده ها برسانیم؟
اینکه مسئوان، مدام بر طبل آزادی کودکان می کوبند و می گویند بچه ها 
آزاد باشند و آگاهی های عمومی زودتر از سن مناسب به آن ها داده شود آیا 
نتایجی جز این خواهد داشت؟ آیا پیاده کردن پنهانی سند 2030 توسط 
بخش هایی از مسئوان که بعضاً خود را متولی امور فرهنگی هم می دانند 
 و ردپایشان در مقامات باای دولتی هم دیده می شود، فجایعی جز این را

به بار خواهد آورد؟ آن ها که میگویند ما وظیفه نداریم مردم را به بهشت ببریم 
ولی راه جهنم را 6 بانده آسفالت می کنند، آن ها که مسئول ولنگاری فرهنگی 

در آموزش وپرورش و دانشگاه ها هستند، کجایند که فریاد برآورند؟
عدم تاش مسئوان در کنترل وضعیت فساد در جامعه، ناتوانی والدین در 
کنترل و تربیت فرزندان و تسهیل ابزاری شبکه های اجتماعی راه را برای 
بازکرده است. کاربران فضای مجازی و  مجرم سازی نوجوانان و جوانان 
خانواده ها نیز قطعاً باید سواد رسانه ای خود را نسبت به شبکه های مجازی 

و بازی های رایانه ای و آناین و چت های خصوصی بااتر ببرند.

چهره واقعي اروپا نمایان شد
حنيف غفاري

مي شد،  پیش بیني  که  همان گونه   سرانجام 
تروئیکاي اروپایي تحت فشارهاي ایاات متحده 
و فراتر از آن، متعاقب ابي هاي گسترده پشت 
خارجه امور  وزارت  و  سفید  کاخ  با   پرده 
از  "صیانت  آزمون  در  نتوانست  آمریکا 
تأخیر  کند.  کسب  قبولي  نمره  برجام" 
عامدانه اتحادیه اروپا در ارائه و اجرایي کردن سازوکار مالي ویژه، 
 معلول مذاکرات پشت پرده اي است که میان وزراي امور خارجه 
کشورهاي اروپایي و مایک پمپئو وزیر امور خارجه دولت ترامپ 
و در قالب "دیپلماسي پنهان" صورت مي گیرد. در اردیبهشت ماه 
امسال، زماني که ترامپ رسماً از توافق هسته اي با ایران خارج 
شد، تروئیکاي اروپایي بافاصله از حفظ توافق هسته اي با ایران و 
اعمال سازوکاري مؤثر در این خصوص خبر داد.فدریکا موگریني 
مسئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا و ژان ایو لودریان بارها از 
اجرایي شدن این سازوکار در آینده اي نزدیک! خبر دادند و حتي 
یک بار لودریان تأکید کرد که چنین  راهکاري تا ماه نوامبر) آبان 
ماه( و قبل از اعمال دور دوم تحریم هاي ثانویه کاخ سفید علیه 
امروز در  اجرایي خواهد شد.  نفتي(  بانکي و  ایران) تحریم هاي 
نخستین ماه سال 2019 میادي قرار داریم و مقامات اروپایي، 
بار دیگر از اجرایي شدن سازوکار مالي ویژه در آینده اي نزدیک 

خبر مي دهند! 
در کنار این تأخیر هدفمند، شاهد اعمال تحریم هاي امنیتي جدید 
مقامات اروپایي علیه ایران به بهانه هاي واهي هستیم. به عبارت بهتر، 
اروپائیان نه تنها بسته پیشنهادي و سازوکار مالي ویژه را اجرایي 
نکردند، بلکه دست به اعمال تحریم هاي جدید علیه کشورمان زده اند. 
هنوز جمات معروف رئیس جمهور ناتوان فرانسه در خصوص بقاي 
اروپا در برجام با اجازه آمریکا! از یادها نرفته است. چندي پیش 
با شبکه سي ان ان اظهار داشت:  امانوئل ماکرون در گفت وگو 
» داشتن رابطه شخصي با ترامپ مهم است. ترامپ فردي است که 
تاش کرد تا به وعده هاي انتخاباتي خود عمل کند، همان طوري 
که من نیز تاش مي کنم به وعده هاي خود عمل کنم و اقدامي 
که ترامپ در این زمینه انجام داد را محترم مي شمارم؛ اما تصور 
مي کنم بنا بر رابطه شخصي و مذاکراتي که داشتیم، بتوانیم کارها 
را بهتر دنبال کنیم، به طور مثال درباره ایران، ترامپ تصمیم به 
ترک برجام گرفت، اما درنهایت وي تصمیم گرفت تا باقي ماندن 
ما )دیگر طرف هاي امضاکننده توافق( دربرجام آن را محترم شمارد 
و بنا بر روابط شخصي و گفت وگوهایمان وي پذیرفت که ما در 

این توافق باقي بمانیم...«
این جمات، ترجماني از نوع نگاه پایین به بااي مقامات اروپایي نسبت 
به ایاات متحده آمریکاست. در سایه همین نگاه است که کشورهاي 
اروپایي حتي بر سر میزباني سازوکار مالي ویژه خود )SPV( با اختاف 
مواجه شده اند! بدیهي است »اروپاي بي ثبات امروز« و »اروپاي وابسته 
به آمریکا« نمي تواند حکم یک نقطه ثقل استراتژیک و اقتصادي را در 
سیاست خارجي ما ایفا کند. در شرایطي که فرضیه استقال اروپا در 
نظام بین الملل بارها ابطال شده است، سرمایه گذاري بر روي »رفتار 
اروپا« نتیجه اي جز شکست و ناکامي براي ما نخواهد داشت. هم اکنون 
زمان بازخواست تروئیکاي اروپایي از سوي دستگاه سیاست خارجي 
ما فرا رسیده است؛ از عهدشکني در قبال توافق هسته اي گرفته تا 
اعمال تحریم هاي جدید علیه ایران و حمایت از گروه هاي تروریستي 
ضد ایراني در خاک اروپا جملگي عناوین مجرمانه اي هستند که قاعدتاً 

اروپائیان دفاعیه اي در قبال آن ها ندارند. 

هنر محاسبه
محسن پيرهادي- مدير مسئول

براي محاسبه، مي بایست نقش همه 
اطراف قضیه دیده شود، در غیر این 
آب  از  غلط  محاسبه  نتیجه  صورت 
درمي آید. محاسبه، کار هرکسي نیست؛ 
کسي که غایتش دنیاست و با چرتکه 
دنیایي حساب وکتاب مي کند، اشتباهات 
محاسباتي فراواني خواهد داشت. چرا »لیبرال دموکراسي 
دروغین و پاي درِگل غربي« توان محاسباتي ندارد؟ چرا 
»جزیره ثبات« آمریکایي ها 10 روز بعد از اعام آن، متاطم 
مي شود؟ چرا آن دولتمرد آمریکایي، ساده لوحانه فکر مي کرد 
جشن سال 2019 میادي را در تهران خواهد گرفت و 
صدسال دیگر هم، اذنابش این چنین جشني را نخواهند 
دید؟ چرا مي گفتند بشار اسد رفتني است ولي او ماند و 

آن ها رفتند؟ پاسخ روشن است؛ یداه فوق ایدیهم.
چرا امام خمیني )ره( صداي شکسته شدن استخوان هاي 
مارکسیسم را مي شنوند ولي بقیه قدرت استماع ندارند؟ 
چرا رهبر انقاب، پیروز جنگ 33 روزه را مي دیدند و کسي 
قدرت تصور آن را هم نداشت؟ چرا اسرائیل نابود مي شود 
و مقاومت فلسطین به پیروزي کامل خواهد رسید؟ پاسخ 

بازهم روشن است؛ ایمان به قدرت و وعده الهي.
وقتي آن ها ایمان دارند »وعد اه ا یخلف اه وعده ولکن 
اکثر الناس ا یعلمون«، خودشان هم صادق الوعد مي شوند، 
به نحوي که همان اکثریتي که قرآن مي گوید آن ها نمي دانند، 
متحیر مي شوند که چطور ممکن است کسي این گونه دقیق 
و درست، مسائل را پیش بیني کند. قدرت محاسباتي و هنر 
محاسبه، از آن کسي است که فقط به بصر، اتکا نمي کند و 
بصیرت دارد؛ یعني عمق مسائل را مي بیند؛ براي ایحتسب 
از جانب الهي و وعده نصرت او به صورت ویژه ارزش و اعتبار 

قائل است. نگرش توحیدي و اسامي این گونه است.
باید از خود و دیگران بپرسیم مگر وعده هاي محقق شده 
امام خمیني )ره( و مقام معظم رهبري را بارها و بارها 
ندیده ایم؟ مگر پیش بیني هاي مقام معظم رهبري در 
مورد لبنان و سوریه، غلط از آب درآمد؟ مگر نتیجه 

انتخابات ریاست جمهوري ایاات متحده و جنبش هاي 
آیت اه خامنه اي  اروپا که  قلب  اعتراضي در  گسترده 
پیش بیني کرده بودند، اتفاق نیفتاد؟ پس شایسته است 
به پیش بیني هاي بعدي ایشان هم اعتماد و چه بسا یقین 
داشت. اسرائیل، حتماً بیست وچند سال آینده را نخواهد 
دید، دولت فلسطیني در تل آویو تشکیل خواهد شد و 
از برجام و جایگزین هاي اروپایي اش هم آبي براي ایران 

گرم نخواهد شد.
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محمد جواد ظريف:
 اروپا مخفیگاه منافقین

و تروریست هاست

9

علي اريجاني:
 اصاحات

 بدون تفکر دیني
توفیقي نخواهد داشت

3

حسن روحاني:
 اشتغال جوانان

 و تأمین معیشت مردم
دو اولویت اصلي ماست

3

آقاي گل جهان،گل کاشت 
علي دايي پس از ديدار با کارگران شرکت سايپا و اطاع از 
مشکات مالي آن ها اردوي تدارکاتي تيمش را که قرار بود در 
ترکيه برگزار شود لغو کرد وتصميم گرفت تمرينات آماده سازي 

را درتهران دنبال کند.

خبر برگزيده

صفحه11

 آگهي تجديد مناقصه عمومي 
)خريد برج نور 12 متري با 6 عدد پرژكتور كم مصرف(  

شهرداري شهريار در نظر دارد نسبت به خريد برج نور 12 متري با 6 عدد پرژکتور کم مصرف با اعتبار 3/000/000/000 ريال به استناد مجوز 
شوراي شهر به شماره 396 مورخ 97/02/26 نسبت به انتخاب تامين کننده توانمند، داراي صاحيت از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد. 
لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه به دفتر امور پيمان و قرارداد شهرداري شهريار و با در 

نظر گرفتن شرايط ذيل مراجعه نمايند.
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 150/000/000 ريال مي باشد. )مطابق با آيين نامه تضمين معامات دولتي(

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

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

6( آخرين مهلت دريافت اسناد تا تاريخ 97/11/13، آخرين مهلت قبول پيشنهادات تا پايان ساعت اداري همان روز و تاريخ بازگشايي 
پاکت ها مورخ 97/11/15 خواهد بود.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/20
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/27

خ ش: 97/10/20

اخطار به صاحبان كاا يا اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع در كانتينر و كااهاي 
موجود در منطقه ويژه بندر امام خميني)ره(

با توجه به اتمام مهلت توقف كااهاي مشروحه ذيل، در اماكن بندري )ترمينال كانتينري(، چنانچه ظرف مدت 30 روز از تاريخ انتشار اين آگهي جهت ترخيص و خروج كااي خود از منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني)ره( 
اقدام ننمايند، منطقه راسا نسبت به تعيين تكليف و فروش از طريق دادگستري اقدام خواهد نمود.

خ ش: 97/10/20 تاريخ انتشار: 97/10/20 

برنامه مراسم نمازجمعه 21 دي ماه 97  در مصلي امام خميني)ره(
از خطبه ها، آقاي دکتر  ابوترابي فرد در مصلي تهران برگزار مي شود. پيش  امامت حجت ااسام والمسلمين  به   نماز عبادي - سياسي جمعه 21 دي ماه 

نادر طالب زاده، دبير محترم جشنواره فيلم عمار، با موضوع »40 سالگي انقاب؛ فرصت ها و تهديدها« سخنراني مي نمايند.
* درب هاي مصلي از ساعت 10 صبح باز مي شود و مراسم از ساعت 10:45 آغاز مي گردد.

تاريخ انتشار: 97/10/20
روابط عمومي ستاد نماز جمعه تهرانخ ت ر: 97/10/20

شماره قبض انبارنام كشتيBL/Nنام صاحب كاارديف
26520يارانHDM1179SATS0853پاايش گاز بيدبلند1
26522يارانHDM1179SCOT7140فواد خوزستان2
26525يارانHDM1179SCOT7181هفت دريا3
26528يارانHDM1179SESL9352حمل و نقل مژده ترابر4
26530يارانHDM1179SESL9599پتروشيمي تندگويان5
26531/26537/26536يارانHDM1179SESL9601/HDM1179SKOR9455/HDM1179SKOR9454همگان اقتصاد جزيره اروند6
26533/26535/26534يارانHDM1179SKOR9435A/HDM1179SKOR9436/HDM1179SKOR9435Bپاايش گاز يادآوران خليج فارس7
28538/26541/26540/26539باسل اسJEABKM00474/JEABKM00477/JEABKM00476/JEABKM00475هفت دريا8
26550اليناSKCCUBIK180025بانك پارسيان9
26543/26545/26544اليناDXB102984CIK/CCUBKM5617481522/ 33001124فواد خوزستان10
26549اليناJEABIK000293كشتيراني بلولو تكا كيش11
26636/26724/26722/26633هايانNP833190/NP833248-2/NP833165-2/NP633181ايزوفام12
26558هايانNP833082پتروشيمي مسجدسليمان13
26723/26631هايانNP833248-1/NP833130ايزوفام14
26553/26585هايانG1812806/HDM1181SATS0869پاايش گاز بيدبلند خليج فارس15
2663226721/26635/26634هايانNP833149/NP833165-1/NP832666/NP832963ايزوفام16
26570اليناBRE001147خميرمايه و الكل راضي17
26571/26573/26572/26584اليناCCUBKM5617481522/DXB103279CIK DXB102982CIK/VASVTZBKM000202فواد خوزستان18
26575/28582/26581اليناJEABKM00477B/VASVTZBKM000191/VASVTZBKM000187هفت دريا19
26579اليناVASVTZBKM000175فواد خوزستان20
26580/26585/26583اليناVASVTZBKM000185/VASVTZBKM000199/VASVTZBKM000205هفت دريا21

نوبت اول

احسان درخشان نسب - شهردار شهريار



»

سردار شريف:
 رژيم صهيونيستي 

 در ذليل ترين 
شرايط قرار دارد

سيا سي  پنج شنبه 20 دي 21397
3 جمادي ااول 1440-10 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9406

رهبر انقاب در ديدار مردم قم خطاب به مسئوان:

مقابل یاوه گویی های آمریکا و اروپا بایستید
رهبر معظم انقاب اسامي خطاب به مسئوان 
اروپا  و  آمریکا  یاوه گویی های  مقابل  فرمودند: 

بایستید.
نشر و  حفظ  دفتر  اطاع رسانی  پایگاه  گزارش   به 

 آثار حضرت آیت اه العظمی خامنه ای )مد ظله العالی(، 
رهبر معظم انقاب اسامي صبح روز چهارشنبه در 
سالروز قیام تاریخ ساز مردم قم در ۱۹ دي ۱۳۵۶ در 
دیدار هزاران نفر از مردم قم، با اشاره به ضرورت پرهیز از 
سهل انگاري و سهل اندیشي درباره ریشه دشمني آمریکا 
و استکبار با ایران اسامي، »ماهیت و حقیقت انقاب و 
شجاعت و وفاداري ملت و نظام به اهداف و مباني انقاب« 
را علت اصلي این خصومت عمیق و مستمر خواندند و 
با بیان وظایف مهم »مسئوان و مردم« در این مقطع 
تأکید کردند: رسیدگي به مشکات معیشتي مردم به ویژه 
قشرهاي ضعیف مهمترین وظیفه امروز دولتمردان است 
و ملت و مسئوان باید با هوشیاري، تحریم هاي آمریکا 
را همانند دوران دفاع مقدس به شکستي بي سابقه براي 

شیطان بزرگ تبدیل کنند.
حضرت آیت اه خامنه اي با تجلیل از قیام سرنوشت ساز 
مردم قم در ۱۹ دي سال ۵۶ به عنوان نقطه عطف انقاب 
اسامي، قم را »شهر، مرکز و مادر انقاب« خواندند و 
افزودند: البته انگیزه هایي براي تغییر فضاي انقابِي قم و 
کمرنگ کردن روحیه انقابي و دیني در آن وجود دارد 

و نباید از مکر دشمن و عوامل آن غفلت کرد.
ایشان با تأکید بر هوشیاري در مقابل این انگیزه ها، 
تأکید کردند: قم سرچشمه اصلي و پشتوانه معنوي 
انقابي است که دنیا را متحول کرد، بنابراین بزرگان 
و جوانان قم نباید اجازه دهند دست هاي خائن، قم را 
از مرکزیت انقاب، خارج و این حرکت تحولي را در 

آن کمرنگ کنند.
رهبر انقاب اسامي سپس به بیان چند درس مهم و 
ماندگار از قیام ۱۹ دي پرداختند و خاطرنشان کردند: 
رئیس جمهور وقت آمریکا در ۱۰ دي ۵۶ به تهران آمد 
و با تمجید اغراق آمیز و دروغین از محمدرضا پهلوي، 
ایران را »جزیره ثبات« یعني مایه آرامش خیال آمریکا 

از ایراِن وابسته و مسئوان نوکرمآب آن، خواند.
ایشان قیام مردم قم علیه رژیم ظالم، وابسته و فاسد 
پهلوي در فاصله اي کمتر از ۱۰ روز از این سخنان 
و  آمریکا  نشانه ضعف عمیق دستگاه محاسباتي  را 
غرب دانستند و گفتند: کمتر از ۱۰ روز پس از سفر 
رئیس جمهور آمریکا و تعبیر او از ایران به جزیره ثبات، 
قیام عظیم مردم قم شکل گرفت و به دنبال آن، قیام 
مردم تبریز و طوفان انقاب اسامي و نابودي رژیم 

سرسپرده طاغوت محقق شد.
استمرار ضعف دستگاه  اه خامنه اي،  آیت  حضرت 
محاسباتي آمریکا تا امروز را یک واقعیت برشمردند و 
افزودند: با وجود آنکه عده اي غربزده و آمریکازده، پُِز 
قدرت محاسباتي و آینده نگري آمریکایي ها را مي دهند 

اما آمریکا همچنان دچار ضعف محاسباتي است.
ایشان با اشاره به سخنان سال گذشته  یک دولتمرد 
آمریکایي در جمع اوباِش تروریست و وعده او به آنها که 
جشن سال ۲۰۱۹  میادي را در تهران خواهیم گرفت، 
خاطرنشان کردند: توانایي محاسباتي دشمنان ایران در 
همین حد است، همان طور که آن زمان صدام امیدوار 
بود یک هفته اي به تهران برسد و منافقین مزدور نیز 
خیال مي کردند در حمله مرصاد سه روزه از کرمانشاه 

به تهران خواهند رسید.
رهبر انقاب اسامي افزودند: برخي دولتمردان آمریکایي 
این طور وانمود مي کنند که دیوانه اند، البته بنده این 
را قبول ندارم اما آنها حقیقتاً »احمق هاي درجه یک« 

هستند.
ایشان قیام مردم قم را نشانه صف بندي دو دستگاه 
محاسباتي یعني صف بندِي »لیبرال دموکراسِي دروغین و 
پاي در ِگل غربي« در مقابل »نظام توحیدي و اسامي« 
برشمردند و گفتند: پس از انقاب نیز آنها با تحریم 
جمهوري اسامي تصور مي کردند کار نظام در کمتر 

از ۶ ماه تمام خواهد شد در حالي که انقاب اکنون به 
چهل سالگي رسیده است.

حضرت آیت اه خامنه اي افزودند: در مقابل این محاسبات 
غلط استکبار، دستگاه محاسباتِي دقیق نظام اسامي 
وجود دارد که امام بزرگوار ما فرمود »صداي شکسته شدن 
استخوان هاي مارکسیسم را مي شنوم« و یکي دو سال 

بعد همه دنیا آن صدا را شنیدند.
حضرت آیت اه خامنه اي، دشمنِي استکبار با پدیده 
تمدنِي انقاب اسامي را دشمنِي عمیق دانستند و 
یا مسائل  نفهمي  از روي  برخي  خاطرنشان کردند: 
دیگر، علت دشمني مستکبران را سخنان امام یا فان 
مسئول علیه آمریکا مي دانند، در حالي که زورگویان 
جهاني با یک قدرت جوان، رو به رشد، پر تاش و 
معنوي  قدرت  این  که  هستند  دشمن  انگیزه   پر 
۴۰ سال است در مقابل چشم آنها روز به روز تنومندتر 
و قدرتمندتر شده و تََرک ها و شکاف هاي استکبار را 

عمیق تر کرده است.
رهبر انقاب اسامي، ایران را قلّه موقعیت راهبردي در 
منطقه خواندند و افزودند: علت عصبانیت آمریکایي ها 
در اول انقاب این بود که لقمه چرب و نرم ایران را به 
عنوان مهمترین کشور منطقه و سرزمیني سرشار از 

ثروت هاي مادي و منابع طبیعي از دست دادند.
ایشان با اشاره به اعتراف چند روز پیش یک مؤسسه 
غربي افزودند: خود آنها مي گویند ایران با توجه به 
ظرفیت هاي فوق العاده اش پنجمین کشور ثروتمند 
جهان است، بنابراین طبیعي است که به خاطر از دست 

دادن چنین ثروتي، عمیقاً عصباني باشند.
حضرت آیت اه خامنه اي افزودند: این عصبانیت همچنان 
ادامه دارد اما مسئله اصلي و ریشه تقابل آمریکا و ملت 
ایران، تقابل تاریخي و ذاتي حق و باطل است، چرا که 
استکبار و استعمار از خون ملت ها تغذیه مي کنند و 
انقاب اسامي در مقابل این ظلم آشکار ایستاده و براي 

بیدار کردن ملت ها نیز تاش کرده است.
رهبر انقاب اسامي، شنیده شدن فریاد »مرگ بر آمریکا« 
در کشورهاي متعدد را بي سابقه و نشانه اي از موفقیت 
ایران برشمردند و خاطرنشان کردند: استکبار تاش 
مي کند ملت ها را با »ایران هراسي«، »اسام هراسي« 
یا »شیعه هراسي« گمراه کند، اما ملت ها ذاتاً با ایران 
اسامي دشمني ندارند و هر جا حقیقت روشن بشود، 

از آن حمایت مي کنند.
ایشان بروز برخي حوادث و رویدادها در اروپا و آمریکا را 
نشانه آشکار شدن پیامدهاي خطرناک حفره هاي معنوي 
در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف مقابل، 
مردم سااري دیني و حرکت به سمت تمدن اسامي 
با استفاده از امکانات و ابزارهاي روز دنیا ادامه دارد و 

این واقعیت براي مستکبران رعب آور است.
رهبر انقاب اسامي با تأکید بر پرهیز از سهل انگاري 
و سهل اندیشي در زمینه علت واقعي و اصلي دشمني 
ظالمان جهاني با ایران افزودند: علت اصلي این دشمني، 
»ماهیت و حقیقت حرکت عظیم انقاب اسامي، شجاعت، 
فداکاري و وفاداري ملت و پایبندي مستمر و کامل نظام 
به مباني انقاب اسامي« است که اگر به توفیق الهي، 
این حرکت به نتایج مورد نظر خود دست یابد، بساط 

استکبار و استعمار غرب را برمي چیند.
حضرت آیت اه خامنه اي با استناد به آیات قرآن مجید 
افزودند: فرعون مي دانست موسي حق است اما دشمني 
مي کرد و خدا به حضرت موسي گفت »نترسید، حرکت 
کنید من با شما هستم« که این خطاب امروز عیناً به 
ملت ایران است که در مقابل دشمنِي آگاهانه فراعنه 

عالم، ایستاده است.
رهبر انقاب اسامي در تبیین نتیجه صف آرایي استکبار 
و ملت ایران خاطرنشان کردند: هر جبهه اي که در راه 
خدا حرکت کند، وعده قطعي و بدون تردید پروردگار 
درباره نصرت و پیروزي او محقق خواهد شد، هم چنانکه در 
طول ۴۰ سال هر جا درست حرکت کردیم، پیروز شدیم 

و هر جا کوتاهي داشتیم، پیروزي حاصل نشد.
حضرت آیت اه خامنه اي رسیدن به چهل سالگي 
را در روند شکل گیري تمدنها، آغاز بلوغ و شکوفایي 
خواندند و افزودند: در این مسیر تمدني، چهل سالگي 
نه دوران پیري بلکه دوران عمق یافتن حرکت ها است 
و به فضل الهي و به برکت »ایمان دیني، عزم راسخ، 
حضور و آمادگي و کار و تاش ملت به ویژه انبوه جوانان 
خوش فکر، مبتکر و امیدوار به آینده«، حرکت تاریخي 

ملت ایران به نتایج درخشان خود خواهد رسید.
ایشان پیروزي انقاب و تشکیل جمهوري اسامي را 
مقدماتي براي شکل گیري »تمدن اسامي متناسب 
با دوران فعلي« دانستند و خاطرنشان کردند: اگر خدا 

اراده نکرده بود، این مقدمات فراهم نمي شد.
رهبر انقاب اسامي سخنانشان در جمع هزاران نفر 
از مردم قم را با بیان نکاتي مهم خطاب به مسئوان 

و مردم ادامه دادند.
حضرت آیت اه خامنه اي در مهمترین توصیه خود به 
مسئوان به خصوص دولتمردان تأکید کردند: اولویت کاري 
خود را حل مشکات معیشتي مردم به ویژه قشرهاي 
ضعیف قرار دهید، چرا که این مسئله اهمیت ویژه اي 
دارد. رهبر انقاب با اشاره به تمرکز دشمن بر مسائل 
معیشتي مردم گفتند: منابع کشور کم است اما چرا 
با وجود تذکرات مکرر، جریانها و افرادي، ظالمانه این 
منابع را مي بلعند و با دال بازي و انحصارطلبي در 
تجارت، مانع پیشرفت کشور مي شوند و در تقویت 

تولید داخلي کارشکني مي کنند.
رهبر انقاب بار دیگر مهمترین کار امروز مسئوان را 
رسیدگي به مشکات معیشتي خواندند و افزودند: البته 
این کار فقط با پول پخش کردن حاصل نمي شود، 
باید مراقب جریانها و دست هاي خطرناک و مضر بود، 
همچنانکه این مسائل را بارها با جزئیات در جلسات 

کاري به مسئوان تذکر داده ایم.
ایشان، کار و تاش و خدمت به انقاب ایران عزیز و ملت 
بزرگ را نعمتي الهي خواندند و به مسئوان و دولتمردان 
تأکید کردند: قدر نعمت مسئولیت در نظام اسامي را 
بدانید و به لوازم قدرشناسي از آن یعني »مراقبت در 
حرف و رفتار، پرهیز از گرایش به اشرافي گري و اسراف 
و رفتارهاي طاغوتي« پایبند باشید و تاش کنید مسیر 
حرکت شما همواره به سمت الگوي رفتاري و مدیریتي 

امیرمؤمنان باشد.
»شجاعت« و »عقانیت« دو نکته مهم و تذکر دیگر 

رهبر انقاب خطاب به مسئوان بود.
ایشان افزودند: در مقابل توپ و تشر و یاوه گویي هاي 
آمریکا و اروپا پس نزنید و بایستید و بدانید که اینها 
امضایشان  نه حتي  و  قول«  و  نه »وعده  تهدید،  نه 

اعتبار ندارد.
حضرت آیت اه خامنه اي حرف هاي بي ربط برخي 
غربي ها را به حرف هاي دلقک ها تشبیه کردند و افزودند: 
آنها به ایران توصیه مي کنند حقوق بشر را از سعودي ها 

یاد بگیرد؛ آیا این، حرف یک دلقک نیست؟
حضرت آیت اه خامنه اي خاطرنشان کردند: رفتار 
صحیح و عقاني وظیفه مسئوان است، چرا که با 
احساساِت صرف، نمي شود کشور را اداره کرد البته 
احساسات به عنوان پشتوانه عملي شدن تصمیمات 

عقاني ازم است.
»شناخت، قدرداني و استفاده از ظرفیت هاي دروني 
به ویژه جوانان« دیگر توصیه مؤکد رهبر انقاب اسامي 

به مسئوان و دولتمردان بود.
ایشان افزودند: جوانان مي توانند گره هاي دستگاه ها 
را باز کنند، بنابراین به آنها مراجعه کنید و قدرشان را 
بدانید چرا که حتي بلندپروازي هاي آنها خوب است 

و کشور را به جلو مي برد.
حضرت آیت اه خامنه اي در بخش پایاني سخنان شان، 
مردم را نیز به کمک به مسئوان توصیه کردند و افزودند: 
بخش مهم تقویت تولید داخلي در زمینه هاي کیفي و 
توزیعي، به تولید کننده و فروشنده و مغازه دار و مردم 

مربوط مي شود.
ایشان گفتند: امسال سال تقویت تولید کااهاي ایراني 
بوده است، اما اان در آخر سال باید ببینیم چقدر در این 

زمینه پیش رفته ایم و چه کارهایي کرده ایم.
اي حضور در صحنه هاي  اه خامنه  آیت  حضرت 
به کشور دانستند و  بهترین کمک مردم  را  انقاب 
و  سازي  شایعه  با  است  تاش  در  دشمن   افزودند: 
تهمت پراکني مردم را مضطرب کند و به جان یکدیگر 
بیندازد که البته نمي تواند، اما مردم باید با این شگردهاي 

دشمن مقابله کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: انقاب و نظام با خواست 
اما  یافته  استمرار  و  گرفته  شکل  مردم  حمایت  و 
 مستکبران با وقاحت تمام مردم را به مقابله با همین نظام 
فرا مي خوانند که ازم است مردم در مقابل این تبلیغات 
ایستادگي و علیه آن حرکت کنند و جوانان با هوشمندي، 
به  دهني  تو  زدن  براي  ابزاري  به  را  مجازي  فضاي 

دشمنان تبدیل کنند.
حضرت آیت اه خامنه اي تحریم ها را باعث فشار 
و بروز مشکاتي براي کشور دانستند و افزودند: 
آمریکایي ها با خوشحالي مي گویند تحریم کنوني 
ملت ایران در تاریخ سابقه ندارد اما ملت ایران 
ان شاءاه در این زمینه شکستي به آنها مي دهد 

که در تاریخ بي سابقه باشد.
حضرت آیت اه خامنه اي با اشاره به تحریم کامل ملت 
ایران در دوران دفاع مقدس افزودند: دشمنان حتي به ما 
سیم خاردار نمي دادند اما ملت و مسئوان، آن تحریم ها 
را به زمینه اي براي تکیه بر درون و شکوفایي استعدادها 
تبدیل کردند، به گونه اي که همان مسیر، امروز ایران را 

به قدرت بي نظیر منطقه تبدیل کرده است.
رهبر انقاب تأکید کردند: باید با درس گیري از این 
تجربه درخشان و تکیه بر جوانان، تحریم کنوني را به 
وسیله اي براي کار و تاش و شکوفایي تبدیل کنیم و 
با بي نیازي از دیگران به جایي برسیم که آنها نیازمند 

ایران عزیز باشند.
حضرت آیت اه خامنه اي تأکید کردند: به فضل الهي 
و در پرتو مقاومت و هوشیاري مردم و مسئوان و کار و 
تاش بي وقفه، از تحریم ها و مشکات عبور خواهیم کرد 
و همچنانکه در جنگ تحمیلي صدام را به خاک سیاه 
نشاندیم و به درک اسفل رفت، جمهوري اسامي هر روز 
موفق تر و زنده تر خواهد بود و دشمنان ملت در آمریکا 

و غرب به سرنوشت صدام دچار خواهند شد.

سخنگوي سپاه پاسداران گفت: رژیم صهیونیستي در ذلیل ترین شرایط قرار دارد.به گزارش گروه 
دفاعي خبرگزاري تسنیم، سردار رمضان شریف در یادواره ۵7 شهید عملیات کرباي ۴ و ۵ شهرستان 
تربت جام، با اشاره به جانفشاني هاي شهدا و رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلي و به ثمر نشستن 
خون و تاش آنان، گفت: امروز اثري از صدام و ژنرال هاي بعث صدام نیست و مزار شهدا، محل زیارت 
ملت ماست.وي افزود: شهدا با کمترین آموزش، لجستیک و امکانات توانستند جغرافیاي کشور را حفظ 
و نیات پلید شیطان بزرگ، آمریکا را به رؤیا تبدیل کنند و امروز ما رهروان و همرزمان شهدا، بیکار 
ننشستیم و دشمن را فرسنگ ها از این سرزمین دور کردیم.وي گفت: به اعتراف دوست و دشمن، امروز 
رژیم صهیونیستي در ذلیل ترین شرایط قرار دارد و رزمندگان فلسطین و لبنان در اوج آمادگي براي 
مقابله با هرگونه تهاجم صهیونیست ها و پایان دادن به حیات ننگین این رژیم جعلي و جنایتکار هستند 
و این شعار نیست، بلکه یک واقعیت تمام عیار است که حتي در جبهه حامیان صهیونیست ها مورد 

اذعان است.شریف افزود: رژیم صهیونیستي روزگاري مي گفت که اگر همه ارتش هاي کشورهاي عربي 
جمع شوند، نمي توانند اسرائیل را در نبرد نظامي شکست دهند، اما الهام بخشي خون شهدا و گفتمان 
مقاومت و ظلم ستیزي و پایبندي به آن، شرایط را طوري پیش برد که نه تنها کشورهاي عربي، بلکه 
مردم مظلوم غزه در زماني کمتر از ۴8 ساعت رژیم کودک کش صهیونیستي را وادار به التماس کرد.
وي افزود: به برکت فرهنگ شهادت و خون الهام بخش شهدا و درایت و ژرف اندیشي رهبري معظم و 
عزیز انقاب اسامي، امروز دشمن هر چقدر هزینه مي کند، به نتیجه نمي رسد. بعد از تصرف کابل، 
"رایس" وزیر امور خارجه وقت آمریکا گفته بود که ما دائم از خود سؤال مي کنیم که چه رمز و رازي 
وجود دارد که ما در کاخ سفید با حضور افراد آموزش داده یک سال علیه ایران طراحي مي کنیم و همه 
ابعاد و جوانب آن را از زوایاي مختلف مي سنجیم، ولي بعد از همه این تاش، همه با یک سخنراني رهبر 

ایران پنبه مي شود. حال باید گفت که آیا ما نباید به داشتن چنین رهبري ببالیم؟

آيت اه جنتي:
تمرکز دشمن روي تضعيف اعتقادات و باورهاي ديني مردم است

رئیس مجلس خبرگان رهبري گفت: تمرکز دشمن روي تضعیف اعتقادات 
باورهاي دیني مردم است.به گزارش خبرگزاري مهر، آیت اه احمد  و 
جنتي در بیست و هفتمین همایش هادیان و مسئوان سیاسي سپاه با 
اشاره به اینکه وجه تمایز انقاب اسامي با سایر انقاب ها و حرکت هاي 
انقابي معاصر جنبه توحیدي و نگاه به آخرت است، اظهار داشت: امام 
خمیني)ره( بر مبناي توحید و آخرت در تداوم نهضت انبیاء الهي انقاب 
اسامي را رهبري کرد و براي شناخت درست این مسئله باید امام راحل را 
 به درستي شناخت.وي با بیان این که پیشنهاد دایر کردن کرسي امام شناسي 
و ایجاد رشته شناخت امام خمیني)ره( و ضرورت آن را سال ها قبل داده 
اما هنوز به این پیشنهاد ترتیب اثر داده نشده است، افزود: وجود چنین 
رشته اي در دانشگاه ها و در حوزه هاي علمیه الزامي است و آن زمان که 
این رشته دایر شود تازه خواهیم فهمید که چه ابعاد مهمي از زندگي 
امام خمیني)ره( وجود دارد که به آن نپرداختیم.جنتي به مسئوان سپاه 
پاسداران انقاب اسامي پیشنهاد داد که در دانشگاه ها و مراکز علمي خود 

رشته امام شناسي را راه اندازي کنند.وي افزود: من همواره به چهل حدیث 
امام خمیني)ره( و صحیفه ایشان مراجعه مي کنم و مي بینم که در هر بار 
مراجعه و با وجود این که با این دو کتاب انس دارم باز هم مطالب جدیدي 
در این کتاب هاست که این خود نشانه عظمت امام راحل  است. دبیر شوراي 
نگهبان در ادامه در تبیین دستاوردهاي انقاب اسامي با تاکید بر این که 
انقاب و نظام جمهوري اسامي خدمات فراواني به مردم کرده است، افزود: 
یکي از مهمترین دستاوردهاي انقاب اسامي ایثار، روحیه از خودگذشتگي 
و توجه به آخرت براي آباداني دنیا است که در هیچ جاي دیگري وجود ندارد 
و تنها مي توان در انقاب اسامي به عنوان تداوم نهضت انبیاء الهي این را 
دید.وي با اشاره به فتنه هاي گذشته و پیش روي انقاب اسامي بر تمرکز 
دشمن روي تضعیف اعتقادات و باورهاي دیني مردم در این فتنه ها تاکید 
کرد و افزود: اگرچه امروز مشکات معیشتي وجود دارد و شکل جهاني هم 
داشته، اما دشمنان ما مثل آمریکا، غربي ها و سعودي ها روي این مسئله 
متمرکز شده اند که به وسیله این مشکات ارزش ها و مسائلي مثل حجاب 

و دین را مورد هجمه خود قرار دهند و امروز میدان جنگ همین جا است و 
رزمندگان انقاب باید در این مسئله وارد میدان شوند.وي با تاکید بر اینکه 
پذیرندگان دعوت انبیاءالهي  مردم عادي و قشرهاي ضعیف بوده اند، ادامه 
داد: نباید گذاشت پابرهنگان که به فرموده امام راحل ولي نعمت مسئوان 
هستند به خاطر مشکات معیشتي از انقاب ناامید شوند، انتظار مي رود همه 
نیروهاي انقاب وارد میدان شده  و با این فتنه ها مبارزه کنند.دبیر شوراي 
نگهبان در ادامه با اشاره به برخوردهاي اخیر با مفسدان اقتصادي افزود: 
امروز که مردم مي بینند که با مفسدین برخورد مي شود و ادامه نیز داشته 
و اموال نامشروع  بسیاري به نفع کشور مصادره و حجم آن هر روز بیشتر 
 مي شود، این اموال باید به نفع قشر ضعیف جامعه مصادره و براي آن ها 
هزینه شود.وي در پایان با تاکید بر اینکه انقاب اسامي دو نیاز اساسي 
دارد که مي تواند حال سایر مشکات کشور هم بشود، خاظر نشان کرد: 
یکي شناخت دقیق امام خمیني)ره( و دوم تربیت نیروهاي در تراز انقاب 

اسامي و انسان سازي، تا آینده و تداوم انقاب تضمین شود.

استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم گفت: کشور به انقاب اقتصادي 
نیاز دارد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آیت اه ناصر مکارم شیرازي 
در درس خارج فقه خود، با اشاره به حدیث پیامبر گرامي اسام حضرت 
محمد مصطفي)ص( »ما عاَل َمِن اقَتَصَد؛ کسي که میانه رو باشد فقیر 
نمي شود« تاکید کرد: انسان مؤمن باید در درآمدها و هزینه ها تعادل 
برقرار کند.آیت اه مکارم شیرازي تصریح کرد: این مسئله همان اقتصاد 
مقاومتي است که رهبر معظم انقاب مکرر اشاره کرده اند و متاسفانه 
گوش شنوایي هم نیست، در ظاهر مي پذیرند اما در عمل مورد توجه قرار 
نمي گیرد.وي در پاسخ به این سؤال که چرا اقتصاد ما این همه پیچیده 
و دچار مشکل شده است، ابراز داشت: به دلیل گستردگي بیش از حد 
دولت، اکثر بودجه خرج هزینه هاي جاري و حقوق مي شود و لذا سهم 

چنداني براي تولید نمي ماند.آیت اه مکارم شیرازي افزود: کشوري که 
اقتصادش این گونه باشد طبیعتا گرفتار مشکل مي شود، وقتي اکثر بودجه 
خرج حقوق کارمندان شود عما چیزي براي تولید نمي ماند؛ گاهي اوقات 
خبر از حقوق هایي مي رسد که انسان وحشت مي کند.استاد برجسته 
درس خارج حوزه علمیه قم بیان کرد: اگر بخواهند حقوق بگیران را کم 
 کنند باز هم مشکل دیگري ایجاد مي شود؛ زیرا اگر بازنشسته شوند بازهم 
حقوق شان برعهده دولت است، تنها راه این است که به تولید توجه کنیم 
و افراد اضافي را در این بخش ها به کار گیریم.وي اضافه کرد: تولید تا زماني 
 که در اختیار بخش خصوصي نباشد به جایي نمي رسد، در بخش هاي 
دولتي غالبا هزینه بیشتر از درآمدهاست و بازدهي ها نیز کمتر مي شود.
آیت اه مکارم شیرازي با انتقاد از کم توجهي به خصوصي سازي واقعي 

در کشور، گفت: متاسفانه خصوصي سازي و اصل ۴۴ قانون اساسي به شعار 
تبدیل شده است؛ یک عده از دولتي هاي محترم شرکتي براي خود درست 
مي کنند که به آنها خصولتي مي گویند و باز هم متاسفانه اقتصاد دست 
بخش خصوصي داده نمي شود.این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه کشور 
به انقاب اقتصادي نیاز دارد، گفت: با این مدل از اقتصاد که اکنون در 
حال اجراست هرچه جلو برویم، مشکات حل نخواهد شد، ما به انقاب 
اقتصادي نیاز داریم، ما انقاب سیاسي کرده ایم، انقاب فرهنگي نیز تا اندازه 
اي صورت گرفته، اما انقاب اقتصادي نشده است.آیت اه مکارم شیرازي 
با تاکید بر این که مشکات اقتصادي باید به صورت ریشه اي حل شود، 
اظهار داشت: تسهیات بانکي باید به بخش هاي تولیدي اختصاص داده 

شود، در برنامه ریزي ها نیز باید توجه به این سمت باشد.

آيت اه مکارم شيرازي:
کشور به انقاب اقتصادي نياز دارد

خبر
سرلشکر باقري مطرح کرد؛

 ضرورت ترجمه آثار ارزشمند 
دفاع مقدس به زبان کشور هاي همسايه

 رئیس ستاد کل نیرو هاي مسلح بر ضرورت ترجمه آثار ارزشمند دفاع مقدس 
به زبان کشور هاي همسایه تاکید کرد.به گزارش حوزه دفاعي امنیتي 
گروه سیاسي باشگاه خبرنگاران جوان، سردار سرلشکر پاسدار محمد 
باقري در همایش سراسري مدیران بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس که در موزه انقاب اسامي و دفاع مقدس برگزار شد، 
انتظارات از این بنیاد گفت: سال گذشته که کارکنان بنیاد  درباره 
حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس محضر فرمانده معظم کل 
قوا شرفیاب شدند، ایشان انتظاراتي را بیان فرمودند.وي ادامه داد: 
البته رهبر معظم انقاب چهارم مهر امسال هم در جلسه اي خصوصي 
بنده  که  جلساتي  در  هم  و  داشت  حضور  آن  در  بنیاد  رئیس  که 
خدمت معظم له حضور مي یابم، انتظارات خود را درباره حوزه دفاع 
مقدس عنوان مي کنند، که بسیار مهم است.باقري افزود: این مطالبه 
 برخاسته از اهمیت و تاثیرگذاري دفاع مقدس است و ما با همان روحیه 
دفاع مقدس و حتي فراتر از آن باید این انتظارات را برآورده کنیم. 
اینکه ایشان مي فرمایند بدون اغراق کار صد برابري مطالبه مي کنم، 
موضوع کوچکي نیست.رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ادامه داد: باید 
هر آن چه در توان داریم و هر که را مي توانیم در ثبت و ضبط خاطرات 
رزمندگان، پدر و مادر شهیدان و همسران و فرزندان شهدا، فرماندهان 
و پیشکسوتان و هر کسي که در دفاع مقدس و یا در پشتیباني از جبهه 
حضور داشته به کمک بطلبیم.رئیس ستاد کل نیرو هاي مسلح تصریح 
کرد: جمع کردن خاطرات بیش از یک میلیون رزمنده و خانواده هاي 
آن ها و افرادي که در پشتیباني از جبهه ها فعالیت مي کردند، توسط 
چند مجموعه کوچک امکان پذیر نیست؛ به همین جهت این کار باید 
با قدرت هرچه بیشتر توسعه یابد.وي ادامه داد: کار مراکز استاني و 
مرکز بنیاد این است که دستورالعمل، فرم و روش جلوگیري از انحراف 
کار جمع آوري خاطرات  اغراق  بدون  کند؛ چون  تعیین  را  اغراق   و 
دفاع مقدس به بزرگي خود آن دوران است.باقري با اشاره به اینکه 
باید تجربه هاي خوب را تکرار کرد، گفت: در مورد نهضت ترجمه باید 
کار هاي بسیار عظیم تري صورت گیرد؛ البته تاکنون زحمت بسیار زیادي 
در این رابطه کشیده شده است، اما ترجمه آثار ادبي دفاع مقدس به 
زبان هاي جوامعي که مردم آن ها عاشق انقاب اسامي هستند، باید 

بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

 کليات طرح استاني شدن 
انتخابات مجلس تصويب شد

وکاي ملت با کلیات طرح اصاح قانون انتخابات مجلس شوراي 
اسامي موافقت کردند که این طرح براي بررسي بیشتر مواد به 

کمیسیون شوراها ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري رسا، نمایندگان ملت در 
جلسه علني روز چهارشنبه با ۱۵۵ راي موافق، ۶۴ راي مخالف و 
دو راي ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس کلیات 
طرح اصاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي درباره استاني 

شدن انتخابات را تصویب کردند.
طرح  این  کلیات  با  نمایندگان  موافقت  از  پس  است   گفتني 
علي اریجاني گفت: کمیسیون شورا ها درخواست کرده که طرح را 
به این کمیسیون ارجاع دهد تا برخي از مواد را کامل تر کند البته 
مطابق آیین نامه کمیسیون تنها یک هفته زمان دارد تا در جلسه 
بعدي مجلس در دستور کار قرار گیرد.پس از استماع توضیحات 
اریجاني نمایندگان با ۱8۶ راي موافق ۲۴ راي مخالف و ۴ راي 
ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که 

مواد و جزئیات این طرح به کمیسیون شورا ها ارجاع شود.

نگاه

خبر

گزارش رسالت از 40سال نبرد محاسباتی ايران و غرب
احمق هاي درجه يك

 اگر بخواهیم تحوات نیم قرن گذشته عالم سیاست و دسته بندي قدرت هاي 
جهاني را دسته بندي کنیم، در یک نگاه مي توان  این پنجاه سال را 

به سه قسمت تقسیم کرد.
۲۰ سال اول، عصر دو قطبي و ابرقدرتي آمریکا و شوروي است . پس 
ایاات  دوران سلطه تک قطبي  فروپاشي شوروي حدود ۱۵ سال،  از 
متحده بر جهان و نفوذ آمریکا در تمام تحوات و رخدادهاي بین المللي 
و ۱۵ سال اخیر، دوران افول آمریکاست. افول آمریکا البته نشانه هاي 
نظري فراواني دارد، اما آنچه در واقعیت منطقه و جهان و روي زمین 
اتفاق مي افتد، خیلي روشن تر و ساده تر، تحلیلگران را به این باور 
مي رساند که آمریکاي امروز، آمریکاي دو دهه قبل نیست و به شدت 

تضعیف شده است.
 روز گذشته، مقام معظم رهبري در دیدار با جمعي از مردم قم، با بیان 
ضعف دستگاه هاي محاسباتي هیئت حاکمه آمریکا و یادآوري اشتباه 
تاریخي رئیس جمهور آمریکا در تمجید از محمدرضا پهلوي در سال 
۵۹ چنین فرمودند: »۱۰ دي ۵۶ رئیس جمهور آمریکا در تهران نطق 
قرائي درتمجید دروغ آمیز از محمدرضا کرد و گفت ایران جزیره ثبات 
است.۱۰ روز نشد که مردم قم علیه آن رژیم وابسته قیام کردند و بعد 
حرکت هاي بعدي که باعث نابودي رژیم شد. این دستگاه محاسباتي 
سران  بعضي  مي بالند!  خود  تحلیل  این  به  آمریکایي ها  آمریکاست؛ 
 آمریکا وانمود مي کنند دیوانه اند، من این را قبول ندارم اما احمق هاي 
درجه یکي هستند.« در ۴۰ سال اخیر، جنگ محاسباتي مسئوان ایراني و 
 دولتمردان آمریکایي، با شدت باایي در جریان بوده است. در این سال ها 
نبرد تحلیلي و محاسباتي جمهوري اسامي ایران و ایاات متحده آمریکا 
و متحدانش ابعاد جدیدي یافته است. نبردي که ۴۰ سال است در اغلب 

میدان ها به سود جمهوري اسامي رقم خورده است.
بقاي دولت قانوني سوريه  خاف خواسته قدرت هاي جهاني

 از ۶ سال پیش، دولت هاي آمریکا، رژیم صهیونیستي، آلمان، فرانسه، 
انگلیس، عربستان سعودي، ترکیه و چند کشور دیگر، تمام توان اطاعاتي 
و سیاسي خود را در جهت سقوط دولت بشار اسد به کار بستند. نیروها 
 و معارضیني که توسط آمریکا و متحدانش پشتیباني مي شوند، بیش از 
۱۰ گروهند که داعش و جبهه النصره از جمله آنهاست. ناظران سیاسي 
به خاطر دارند که وقتي بخش زیادي از خاک سوریه در اشغال معارضین 
قرار گرفت و حتي جلسه شوراي امنیت داخلي سوریه منفجر شد، اکثر 
تحلیلگران مطمئن شدند که سوریه سقوط خواهد کرد، اما جمهوري 
اسامي بر حمایت از دولت قانوني سوریه ایستاد. امروز اغلب مسئوان 
کشورهایي که ۶ سال پیش از رفتن اسد مي گفتند، خود رفته اند، اما 

اسد با راي مردم همچنان در قدرت مانده است.
 جنگ ۳۳ روزه و پيش بيني پيروزي مقاومت

تموز  جنگ  ابتداي  در  که  مي کند  نقل  لبنان  اه  حزب   دبیرکل 
)۳۳ روزه(، حتي در اتاق جنگ برخي از فرماندهان مقاومت نگران بودند، اما پیام 
آیت اه خامنه اي خطاب به حزب اه رسید مبني بر اینکه شما پیروزید و اگر 

پیروز شوید، قدرتي مي شوید که هیچ قدرتي در مقابل تان نمي ایستد.
 در همان جنگ، ارتش رژیم صهیونیستي تمام توان خود را به کار بست، 
اما با ده ها کشته و زخمي، با خفت و از موضع ضعف از لبنان خارج شد 
و پس از جنگ، خط تولید بسیاري از تجهیزات نظامي خود را متوقف 

کرده و به دنبال بازنگري در قواي نظامي خود افتاد.
 پيش بيني پيروزي ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا

 ۶ روز قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوري آمریکا، در حالي که اکثر 
رسانه ها، چهره ها و حتي نظرسنجي هاي معتبر، پیروزي کلینتون را 
قطعي مي دانستند، رهبر معظم انقاب از اقبال بیشتر مردم آمریکا به 
ترامپ خبر دادند و پس از برگزاري انتخابات و اعام نتایج، بسیاري را 
به تعجب واداشتند، به گونه اي که حتي کارشناس بي بي سي فارسي 
در برنامه تلویزیوني خود اعام کرد:» به نظر مي رسد آقاي خامنه اي 
یک گوي بلورین دارد و از غیب سخن مي گوید، چون همه نظرسنجي ها 

از پیروزي خانم کلینتون خبر مي دادند.«
پيش بيني رهبر انقاب از عاقبت مذاکره با آمريکا

در فاصله سال هاي ۹۲ تا ۹۴ و در اوج خوش بیني دولتمردان کشورمان 
به مذاکره با ۱+۵، رهبر معظم انقاب ضمن حمایت از مذاکره کنندگان 
کشورمان، بارها و بارها بر بدبیني به دولت آمریکا و بدعهدي طرف 
مقابل تأکید کردند. ایشان حتي در اوج دوره اعتماد برخي مسئوان 
کشورمان به برجام، چنین گفتند:»به طرف مقابل اعتماد نکنید، به لبخند 
او فریب نخورید، به وعده نقد که مي دهد اعتماد نکنید، وقتي خرش از 
پل گذشت  برمي گردد و به ریش شما مي خندد.« این پیش بیني چند 
ماه پیش به تحقق پیوست و آمریکا رسماً از برجام خارج شد و تا این 

لحظه از سازوکارهاي اروپایي جایگزین هم خبري نیست.
بسیاري از تحلیل هاي مقام معظم رهبري همچون»شکست مذاکرات صلح 
خاورمیانه در اوج توافقات بین المللي«، »پیش بیني وقوع انقاب مصر«، 
 »پیش بیني عقب نشیني اسرائیل و پیروزي مقاومت در سال ۲۰۰۰« 
اروپا«  قلب  به  خاورمیانه  ملت هاي  بیداري  گسترش  »پیش بیني  و 
 نیز تاکنون به صورت کامل یا نسبي، رنگ واقعیت گرفته اند. فارغ از 
جنبه هاي عبادي، با وجود تحقق این پیش بیني ها باید به نظام محاسباتي 
جمهوري اسامي و نظام و وایت فقیه اعتماد کرد. باید تا »تشکیل 
دولت فلسطیني در تل آویو« و » نابودي اسرائیل در کمتر از ۲۵ سال« 

منتظر ماند و حتي براي دوران پس از آن برنامه ریزي کرد.

روحاني:
 فرصت هاي بزرگ فضاي مجازي

بايد هدايت شود
رئیس جمهور گفت: فرصت هاي بزرگ فضاي مجازي باید هدایت شود.به گزارش 
حوزه دولت گروه سیاسي باشگاه خبرنگاران جوان، حجت ااسام حسن روحاني 
در شوراي عالي فضاي مجازي، گفت: مردم قم از آغاز نهضت اسامي و تا فروردین 
۴۲ و حمله رژیم ستمشاهي به مدرسه فیضیه، ۱۵ خرداد و سخنراني تاریخي 
حضرت امام )ره( در عاشوراي سال ۴۲، نقش ارزنده اي ایفا و در کنار روحانیت و 
طاب وفاداري کردند.روحاني افزود: قیام ۱۹ دي مردم قم در حمایت از حضرت 
امام )ره( به فرآیندي تبدیل شد که به پیروزي کل ملت در انقاب اسامي 
رسید و از جمله مردم مومن تبریز در چهلم شهداي ۱۹ دي، حماسه دیگري 
در مبارزه آفریدند.رئیس شوراي عالي فضاي مجازي در بخش دیگري از سخنان 
خود با اشاره به جایگاه و وظایف مهم این شورا و نیز تحوات گسترده در حوزه 
ارتباطات اجتماعي، افزود: فرصت هاي بزرگ فضاي مجازي و شبکه هاي نوین 
اطاع رساني باید در شرایط تحریم به سمت کمک به تولید و ارتقاي اشتغال 
هدایت شود.روحاني همچنین با تأکید بر مطالبه مهم رهبر معظم انقاب جهت 
حضور پرشور و آگاهانه جوانان در فضاي مجازي براي خنثي کردن توطئه هاي 
دشمنان، تقویت روحیه امید به آینده، اتحاد و اعتماد عمومي را مهم ترین اقدام 
براي مقابله با یأس آفریني و ترویج مطالب خاف واقع از سوي بدخواهان ارزیابي 

و خواهان توجه ویژه و هوشیاري رسانه ها در این زمینه شد.

تجميع 12 اداره کل در ساختمان جديد 
ادارات مرکزي بانك ملي ايران

مدیرعامل بانک ملي ایران از تجمیع ۱۲ اداره کل این بانک در 
ساختمان جدید ادارات مرکزي فردوسي خبر داد و گفت: با این 
اقدام ضمن کاهش هزینه هاي رفت و آمد و کاهش اتاف زمان، 
ساختمان هاي فعلي این ادارات کل براي فروش آزاد خواهند شد.به 
گزارش روابط عمومي بانک ملي ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده 
که از ساختمان جدید ادارات مرکزي بانک موسوم به ساختمان 
فردوسي بازدید مي کرد، با اشاره به اینکه کار احداث و بازسازي 
این ساختمان از چندین سال پیش توسط پیمانکاران گریدیک با 
طراحي مدرن به اتمام رسیده است، ادامه داد: در ساختمان فردوسي 
آخرین تکنولوژي ها به کار گرفته شده و مي توان گفت که یک 
ساختمان هوشمند است.وي اظهار کرد: نوع چیدمان ادارات کل در 
داخل این ساختمان، کامًا متفاوت با روش هاي قبلي است و باعث 
کاهش هزینه هاي قابل توجهي خواهد شد.مدیرعامل بانک ملي 
 ایران همچنین در بازدید از ادارات کل اعتبارات، بررسي طرح ها 
و مدیریت و فروش اموال تملیکي و مازاد بانک که اخیرا در این 
ساختمان مستقر شده اند، گفت: مطابق برنامه ریزي انجام شده، 
حداقل ۱۲ اداره کل بانک که در شهر تهران پراکنده شده بودند، 
در این ساختمان استقرار خواهند یافت و در نتیجه خواهیم توانست 

بخشي از اماک مازاد را به این طریق به فروش برسانیم.

تقدير استاندار يزد از توسعه فرهنگ 
 بانکداري الکترونيك پست بانك 

در روستاها و مناطق کم برخوردار
دکتر طالبي استاندار یزد در بازدید از غرفه پست بانک ایران در سیزدهمین 
نمایشگاه فناوري اطاعات)کامیتکس( از توسعه فرهنگ بانکداري الکترونیک 
 )ATM( توسط این بانک درراستاي نصب و راه اندازي دستگاه هاي خودپرداز
درمناطق کم برخوردار و روستائي قدرداني نمود.به گزارش روابط عمومي 
پست بانک ایران: وي از خدمات رساني مناسب این بانک درسطح استان 
یزد تقدیر و از نزدیک درجریان فعالیت هاي این بانک بویژه در حوزه هاي 
IT و ICT قرار گرفت.همچنین علي قاسمي مدیرشعب پست بانک استان 
یزد درجریان این بازدید ضمن قدرداني از حمایت استانداري از بانک و با 
اشاره به عاملیت پست بانک به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوري 
اطاعات، توضیحات ازم را درخصوص برنامه هاي آتي وزارت ارتباطات و 

فناوري اطاعات و پست بانک براي گسترش حوزه IT ارائه نمود.

در نشست صميمي مديرعامل بانک کشاورزي با 
مدير شعب اين بانک در جنوب کرمان عنوان شد:
 تحقق 111 درصدي برنامه سپرده هاي مردمي

در ادامه دیدارهاي صمیمانه مدیرعامل بانک کشاورزي با مدیران 
استاني شعب این بانک که با هدف ارتباط مستقیم و بدون واسطه 
و به منظور بررسي نقاط قوت و ضعف و حرکت در مسیر بالندگي 
صورت مي گیرد، روح اه خدارحمي رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
بانک کشاورزي با عباس قایدي زاده مدیر شعب جنوب کرمان در 
محل ساختمان مرکزي بانک کشاورزي در تهران دیدار و گفت وگو 
کرد.به گزارش روابط عمومي بانک کشاورزي، در این دیدار که روز 
چهار شنبه ۱۹ دي ماه در ساختمان مرکزي این بانک در تهران برگزار 
شد، قایدي زاده عملکرد مدیریت این بانک در جنوب کرمان را در 
حوزه هاي تجهیز منابع،وصول مطالبات و اماک تملیکي،مدیریت 
اعتبارات،خدمات نوین و بانکداري الکترونیک،خدمات ارزي، و... 
در فضایي صمیمانه براي مدیرعامل بانک تشریح و رهنمودهاي 

ازم را دریافت کرد. 



»

محسن رضايي:
 اقتدار دفاعي ايران 
 زبانزد دوست 
و دشمن است
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حسن روحاني:

 اشتغال جوانان و تأمين معيشت مردم دو اولويت اصلي ماست
رئيس جمهور گفت: اشتغال جوانان و تأمين معيشت مردم دو اولويت اصلي 
و مهم همه ما در کشور است.به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، 
حجت ااسام حسن روحاني رئيس جمهور در جلسه هيئت دولت تبيين 
انقاب اسامي را ضروري  انجام شده و دستاوردهاي 40 ساله  اقدامات 
خواند و با اشاره به نزديک شدن جشن چهلمين سالروز پيروزي انقاب 
اسامي، اظهار داشت: در اين ايام مسئولين اجرايي و غيراجرايي، کارگزاران 
دولت و نظام و رسانه هاي همگاني، وظيفه مهم تبيين  اقدامات انجام شده 
و دستاوردهاي 40 ساله انقاب اسامي را به عهده دارند.وي با تشريح سه 
حادثه مهم در روند اقتصادي کشور از روز پيروزي انقاب اسامي تا امروز، 
گفت: تغيير ساختارهاي کشور با پيروزي انقاب، جنگ تحميلي 8 ساله و 
تحريم هاي ظالمانه دشمنان عليه ايران، سه حادثه مهم در روند اقتصادي 
کشور در طول اين 40 سال بوده که به اشکال مختلف روي داده است.

رئيس جمهور با بيان اينکه امروز در آستانه چهلمين جشن پيروزي انقاب 
شکوهمند اسامي، اشتغال جوانان و تأمين معيشت مردم دو اولويت اصلي 
و مهم همه ما در کشور است و نبايد اجازه دهيم مردم با مشکل مواجه شوند 
اظهار داشت: مردم توجه دارند که حرکت توسعه اي و سازندگي کشور در 
شرايطي اتفاق افتاده است که با 3 مسئله مواجه بوديم که معمواً در اين 
حوادث مهم، ارزش رشد و پيشرفت، چند برابر مي شود.وي با بيان اينکه 
اواً وقتي انقاب مي شود، افراد، کارگاه ها، مسئولين  سياسي و ساختاري 
اقتصادي عوض مي شود و مشخص است که در همان سال انقاب، خود 

به خود فعاليت ها نيمه تعطيل مي شود، ادامه داد: در سال بعد انقاب نيز 
تغييرات ايجاد مي شود و فعاليت ها نيمه تعطيل است. با حوادث و مشکاتي 
که در سال هاي 58 و 59 براي استقرار انقاب مواجه بوديم، معمواً حرکت 
به سمت پيشرفت و توسعه سخت و مشکل مي شود اما روند توسعه و پيشرفت 
حتي در آن شرايط هم ادامه يافت.رئيس جمهور با ابراز اينکه "حادثه دوم، 
مسئله جنگ تحميلي بود و ما را دچار مشکل کرد"، گفت: جنگي بر ما 
تحميل و به کشورمان تجاوز و بخشي از سرزمين ما اشغال شد که در 
ظاهر توسط بعثي ها در عراق و در باطن نيز تقريباً همه از جمله کشورهاي 
منطقه و قدرت هاي جهاني به استثنا چند کشور پشت اين جنگ بودند.

روحاني تأکيد کرد: همه پشت سر صدام بودند و با جنگي مواجه شديم که 
دنيا با ما جنگيد و بحمداه ملت، جوانان، ارتش، سپاه، بسيج، عشاير و همه 
مردم، با مقاومت و ايستادگي ، ما را به پيروزي رساندند.وي با اشاره به حادثه 
سوم و اينکه بعد از جنگ، کشور در مسير سازندگي و حرکت درست قرار 
گرفته بود که فشار تحريم ها افزايش يافت، تصريح کرد: تحريم آمريکا براي 
سرمايه گذاري نفت و گاز به دولت آقاي هاشمي رفسنجاني مربوط مي شود 
و در آن زمان خريد نفت را تحريم کردند.رئيس جمهور افزود: همه اينها 
به جز  تحريم هايي که از سال 59 عليه ما شروع شد، شرايطي است که بعد 
از جنگ براي ما رخ مي دهد و سپس به بهانه مسئله هسته اي تحريم هاي 
شوراي امنيت عليه ما آغاز شد که آن تحريم ها تا سال 94 باقي ماند و در 
آن سال توانستيم اين تحريم ها را رفع و يک فضاي تنفسي پيدا بکنيم.

روحاني اضافه کرد: دوباره از طريق توطئه تندروهاي آمريکا و صهيونيست ها 
و برخي از کشورهاي منطقه، فشار را بر کشور و مردم ما وارد کردند. اين 
3 حادثه بسيار مهم در روند اقتصادي کشورمان مي توانست کندکننده 
روند توسعه باشد اما آمار و ارقام دستاوردها در همه حوزه هاي صنعتي، 
کشاورزي، اجتماعي، بهداشتي، آموزشي، قدرت نظامي، سازندگي و عمران 
و آباداني، شرکت هاي دانش بنيان و کمک به مردم و مستضعفين، با گذشته 
قابل مقايسه نيست.وي با تشکر از مردم به عنوان بانيان اصلي تحقق همه 
دستاوردها و موفقيت ها، اظهار داشت: البته در اين ميان همه دولت ها نقش 
و سهم خودشان را دارند ولي مقاومت و ايستادگي، تاش، ايثار و فداکاري 
مردم نقش اصلي و مؤثر دارد.رئيس جمهور افزود: امروز شاهديم کساني که 
در جنگ مجروح و جانباز شدند، بعد از سي و چند سال درد و مشقت، با 
افتخار از حوادث دفاع مقدس خودشان و خانواده شهدا با افتخار از ايثار 
خود ياد مي کنند و اين به عنوان نمونه اي از ايستادگي و عظمت ملت بزرگ 
ما براي تحقق اهداف بلند انقاب اسامي است.روحاني افزود: آنچه در اين 
انقاب دنبال مي کرديم، اين بود که از حکومت فردي نجات پيدا کنيم. 
فرد بر ما حاکم نشود، يک نفر به عنوان شاه بر مردم حاکم نباشد و بعد هم 
منتظر بمانيم که هر وقتي که مرد، پسرش دو مرتبه روي کار بيايد. اين 
سلطنت پدر و پسري را در انقاب از بين برديم و مردم حاکم شدند و رأي 
مردم حکومت را به وجود مي آورد، مجلس و خبرگان درست مي کند و اين 

رأي مجلس است که دولت را درست مي کند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اقتدار دفاعي ايران زبانزد دوست و دشمن است.به 
گزارش ايرنا، محسن رضايي در همايش تبيين دستاوردهاي 40 ساله انقاب اسامي گفت: 
برخي ارکان يک جامعه مانند تابلوهايي هستند که اگر بازآفريني و بازنمايي نشوند منجر 
 به ايجاد شبهه، ترديد و گم کردن راه و مسير خواهند شد و دوران باشکوه و عزت آفرين 
دفاع مقدس، انقاب اسامي و موضوع وايت فقيه از جمله اين ارکان به شمار مي روند.وي 
افزود: نسل پرشور و جديد که از ذهنيت تاريخي نسل قبل برخوردار نيست به اين هدايتگري 
نياز داشته و چهل سالگي انقاب اسامي بهترين فرصت براي تبيين و بازنمايي دستاوردهاي 
اين انقاب شکوهمند و الهام بخش است.وي با يادآوري خباثت و توطئه هاي استکبار جهاني 
عليه انقاب اسامي، آمريکا را منشأ چالش ها عليه ملت ايران عنوان و تصريح کرد: در چهلمين 
سال پيروزي انقاب اسامي تقابل انقاب اسامي و آمريکا به يکي از مهمترين مقاطع خود 

رسيده و 22 بهمن امسال فرصت مناسبي است تا پاسخي محکم به همه کينه توزي هاي اين 
کشور و سردمداران آن داده شود.رضايي با بيان اينکه با گذشت چهار دهه از انقاب اسامي 
تقريباً در تمامي زمينه ها پيشرفت داشته ايم، گفت: در برخي ابعاد پيشرفت ها شگرف و در 
برخي حوزه ها در حد انتظار نبوده است؛ در هر صحنه اي که آمريکا را کنار زده و انقابي عمل 
کرديم نتايج معجزه گون و بسيار اميد بخش و در هر حوزه اي که به توان و ظرفيت هاي داخل 
کم توجه بوده ايم هنوز هم با مشکات و موانعي روبه رو هستيم.وي افزود: ما با عمل انقابي 
و جهادي، آمريکا را در حوزه دفاع و امنيت کنار زديم و امروز دستاوردهاي موشکي و اقتدار 
دفاعي ما زبانزد دوست و دشمن است اما در حوزه هاي اقتصاد و فرهنگ متاسفانه هنوز هم با 
چالش ها و مشکاتي مواجهيم و تا زماني که با الگوهاي بومي و مبتني بر مباني اسامي خود 

عمل نکنيم و آمريکا را از اين صحنه ها خارج نکنيم به رشد و شکوفايي نخواهيم رسيد.

علي اريجاني:
اصاحات بدون تفکر ديني، توفيقي نخواهد داشت

رئيس مجلس شوراي اسامي گفت: اصاحات بدون 
تفکر ديني توفيقي نخواهد داشت.به گزارش خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري رسا، علي اريجاني در نطق پيش 
از دستور خود در صحن علني پارلمان با اشاره به قيام 
مردم قم در سال 5۶، اظهار داشت: قيام مردم قم در 
۱9 دي ماه سال 5۶ پس از اهانت احدي از عوامل رژيم 
پهلوي به امام راحل آغاز شد.وي با بيان اينکه مردم 
 قم پس از اهانت صورت گرفته به امام خميني )ره( 
به منزل مراجع تقليد رفتند و پس از آن اين تجمعات 
به صحنه مبارزه با ُعمال رژيم ستم شاهي تبديل شد 
گفت: بدون شک قيام مردم قم در سال 5۶ را مي توان 
مبدا انقاب شکوهمند اسامي دانست، زيرا پس از 
اين رخداد ساير شهر ها نيز بپا خاستند و در چهلم 
شهداي مردم قم نيز، مردم تبريز اعتراضات خود را آغاز 
کردند.نماينده مردم قم در مجلس با بازخواني تاريخ 
۱00 حرکت هاي اجتماعي در ايران، يادآور شد: اگر 

به تاريخ صد ساله قيام هاي مردمي در ايران دقت کنيم 
متوجه خواهيم شد که اصوا تفکر ديني جهت دهنده 
حرکت هاي موفق اجتماعي بوده است. کالبدشکافي 
اين موضوع نيز اين نتيجه را حاصل خواهد کرد که 
ازمه موفقيت جنبش هاي اجتماعي، تکيه بر اصول 
و تفکر ديني است.وي تاکيد کرد: همواره در تاريخ 
معاصر اين سرزمين مصلحين اجتماعي توجه خود را 
به ريشه ها و تفکر ديني معطوف کرده اند، اما در نقطه 
مقابل افرادي همچون رضاخان و محمدرضا پهلوي 
جهت فکري خود را به غرب و آمريکا بردند. در کنار 
اين افراد نيز شاخه هايي همچون مارکسيست ها تنها 
به گرته برداري از انقاب ها و حرکت هاي اجتماعي 
ساير کشور ها اکتفا کردند.وي يادآور شد: امام راحل و 
شخصيت هاي مطرحي همچون شهيد مدرس مبناي 
حرکت خود را تفکر ديني قرار دادند. قطعا امروز مي توان 
گفت که هرگونه اصاحات در جامعه ايران اگر از تفکر 

ديني دور شود، توفيق نخواهد يافت.رئيس مجلس 
انقاب در موضوع  به تاکيدات مکرر رهبر   با اشاره 
»تهاجم فرهنگي« بيان داشت: رهبر انقاب در سال هاي 
اخير به مسئله تهاجم فرهنگي اشارات متعددي داشته اند. 
قطعا يکي از دايل اين تاکيدات اين است که دشمن در 

حال تاش براي ضربه زدن به فرهنگ و تفکر ديني در 
اين کشور است.وي اظهار داشت: براي مثال آمريکا شايد 
در ايه بيروني به تهديدات امنيتي و اقتصادي بپردازد، 
اما واقعيت اين است که تاش دارد با اين فشار ها تفکر 

و فرهنگ ديني داخل کشور را از بين ببرد.

خبر
آيت اه جوادي آملي:

دانشگاه ها وقتي اسامي مي شوند که 
دانش اسامي باشد

مفسر برجسته قرآن کريم گفت: دانشگاه ها وقتي اسامي مي شوند 
که دانش اسامي باشد.به گزارش خبرنگار خبرگزاري رسا، آيت اه 
 عبداه جوادي آملي در درس خارج خود با اشاره به بحث علوم ديني و 
غير ديني گفت: علومي که در دانشگاه و حوزه مطرح است وقتي محل 
بحث نظام هستي باشد درباره خداست و ما علم غير ديني نداريم.

وي افزود: اما علمي که موضوعش فعل انسان است مانند مديريت، 
سياست، صنعت و تجارت مي تواند ديني يا غير ديني باشد، اگر 
مطابق دستورات الهي باشد ديني محسوب شده و اگر مطابق نباشد 
غير ديني خواهد شد.آيت اه جوادي آملي با بيان اينکه فرض ندارد 
علمي که موضوع آن نظام هستي است ديني نباشد، اظهار داشت: 
ديني بودن علم را موضوع تعيين مي کند نه عالم، دانشگاه ها وقتي 
اسامي مي شود که دانش اسامي باشد، اسامي شدن دانشگاه ها 
راه هاي فراواني دارد اما حرف اصلي را دانش مي زند. وي ادامه داد: 
اگر دانش ديني شد فضا ديني خواهد بود، حتي تاريکي آيه روشن 
الهي است چون نظم و فعل الهي است حال اگر کسي کور باشد 
و نشانه هاي الهي را نبيند مشکل از نشانه نيست، فرض ندارد که 

بحث درباره فعل و قول خداوند ديني نباشد.

اميري: 
 دولت موافق استاني شدن

انتخابات مجلس است
معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: دولت با طرح استاني شدن 
انتخابات مجلس موافقت کرده است.به گزارش خبرنگار حوزه دولت 
خبرگزاري تسنيم، حسينعلي اميري در حاشيه جلسه هيئت دولت 
و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ايحه جامع انتخابات در دستور 
کار است، فکر مي کنم تا دو هفته آينده در دولت مورد بررسي قرار 
بگيرد. جلسه روز يک شنبه گذشته دولت هم در خصوص کليات 
اين ايحه بود.وي افزود: در دولت به صورت مفصل درباره طرح 
استاني شدن انتخابات مجلس بحث کرده ايم و بعد از راي گيري، 

دولت با اين طرح موافقت کرده است.

کدخدايي:
بودجه، شفافيت ازم را ندارد

ندارد. را  ازم  شفافيت  بودجه  گفت:  نگهبان  شوراي  سخنگوي 
آنا، عباسعلي  به گزارش حوزه مجلس گروه سياسي خبرگزاري 
کدخدايي در حاشيه جلسه شوراي نگهبان با اشاره به بررسي بودجه 
در کميسيون تلفيق مجلس گفت: درباره بودجه متأسفانه اشکاات 
متعددي وجود دارد، به ويژه آنکه آنطور که بايد و شايد در بيان اعداد 
و ارقام شفافيت ازم وجود ندارد.وي با تأکيد بر اينکه وظيفه دولت و 
مجلس است که شفافيت ازم را در بودجه ايجاد کنند، افزود: نکات 
و ايراداتي که شوراي نگهبان در سال هاي گذشته به ايحه بودجه 
وارد دانسته، بايد از سوي دولت و مجلس برطرف شود و تقاضاي ما 
اين است که با توجه به اشکااتي که در سال هاي گذشته به ايحه 
بودجه داشتيم، نمايندگان اين ايحه را با دقت بيشتري بررسي 
و تصويب کنند.سخنگوي شوراي نگهبان اضافه کرد: يک اشکال 
کلي ديگري که وجود دارد اين است که شوراي نگهبان هميشه از 
لحاظ مدت زمان بررسي ايحه بودجه در مضيقه است و فرصت 

20 روزه براي بررسي و اظهارنظر کافي نيست.

کواکبيان:
 SPV تعلل اروپا در اجراي 

قابل قبول نيست
 SPV عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفت: تعلل اروپا در اجراي
قابل قبول نيست.به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي کواکبيان در 
جلسه علني روز چهارشنبه مجلس طي تذکري شفاهي گفت: به 
کشورهاي اروپايي متذکر مي شوم که هر چند ما با شما قطع رابطه 
نمي کنيم اما مطمئن باشيد ملت رشيد ايران منتظر شما نمي ماند.

وي ادامه داد: از اين رو، تعلل اروپايي ها براي ايجاد کانال مالي 
)SPV( از نظر مردم ما غيرقابل قبول است.

ترکان:
هيچ کس نمي تواند منکر حمايت 

اصاح طلبان از روحاني شود
عضو شوراي مرکزي حزب اعتدال و توسعه گفت: هيچ کس نمي تواند 
منکر حمايت اصاح طلبان از روحاني شود.اکبر ترکان در گفت وگو با 
خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
ائتاف  عدم  بر  مبني  واعظي  اخير  اظهارات  در خصوص  جوان، 
دولت با اصاح طلبان گفت: ائتاف در نظام سياسي ما تا به حال 
انتخابات کشورمان حزبي  ما  اينکه  دليل  به  است  نيفتاده  اتفاق 
نيست و مفهوم ائتاف براي کشورهايي است که انتخابات در آنان 
حزبي برگزار مي شود.وي با بيان اينکه اصاح طلبان در دو دوره  
بي دريغ از روحاني حمايت کردند، خاطرنشان کرد: اگر حمايت 
اصاح طلبان نبود، موفقيت روحاني در انتخابات ميسر نبود لذا ما 
قدردان حمايت آنان هستيم و فکر مي کنيم که آن ها بي دريغ و 
او حمايت کرده و هنوز هم در حال  از  بدون هيچ چشم داشتي 
حمايت هستند.ترکان خاطرنشان کرد: اگر برخي از اصاح طلبان 
دولت را نقد کردند، اين به معناي از بين رفتن حمايت  آنان نيست 

و انتقادات آنان به منظور خيرخواهي براي دولت است.

خبر
تقوي:

 دشمن به دنبال حذف اقتدار 
نظام اسامي در صحنه جهاني است

نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي گفت: دشمن به دنبال 
حذف اقتدار نظام اسامي در صحنه جهاني است.به گزارش خبرنگار 
مهر، حجت ااسام رضا تقوي در همايش سنگرسازان بي سنگر اظهار 
داشت: دشمن با طراحي متفاوت به دنبال حذف قدرت ايران است، 
اما شهيدان و امت اسامي نشان داده اند که اجازه نمي دهند دشمن 
نقشه هاي شيطاني خود را پياده کند.وي افزود: در برابر دشمن بايد با 
قدرت ظاهر شد، جهانخواران مثل آمريکا و انگليس و... به حرف ملت ها 
اما قدرت  گوش نمي دهند، حرف مردم جهان سوم را نمي شنوند. 
 ايران در زمينه هسته اي آن کشورها را به پاي ميز مذاکره کشاند و اين 
نشان دهنده اقتدار ايران است.نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد کشاورزي 
بيان داشت: امروز مي خواهند در صحنه جهان قدرت را از ما بگيرند، 
 قدرت نظامي، اقتصادي، قدرت فرهنگي در همه زمينه ها، اما قدرت هاي 
به دست آمده نظام اسامي نشات گرفته از قدرت الهي است و هرگز 
دشمن نمي تواند بر ما غلبه کند، چرا که قدرت ما در مسير تجاوز به 
ملت ها نيست، بلکه براي حمايت از مظلومان جهان است.نماينده ولي 
فقيه در وزارت جهاد کشاورزي اضافه کرد: امروز مسئوان بدانند که 
وقتي روي صندلي مديريت مي نشينند، پايه هاي اين صندلي ها بر 

خون شهدا استوار است و هرگز اين مهم نبايد فراموش شود.

سخنگوي وزارت خارجه:
 ايران در پاسخ به اتحاديه اروپا 

در چارچوب عمل متقابل اقدام مي کند
سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: ايران در پاسخ به اتحاديه اروپا در 
چارچوب عمل متقابل اقدام مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر، بهرام 
قاسمي ضمن محکوميت تصميم غير منطقي و تعجب برانگيز اتحاديه 
اروپا که بر پايه اتهامات بي پايه و اساس، چند تبعه ايراني را مورد تحريم 
قرار داده است، اين اقدام را نشانه عدم صداقت کشورهاي اروپايي در 
مبارزه با تروريسم خواند و گفت: اتحاديه اروپا به جاي قرار دادن نام 
گروه هاي تروريستي و جنايتکاري همچون منافقين و ااحوازيه در 
فهرست تحريم خود، آنان را در اقدامات ضد انساني و تروريستي خود 
اما جمهوري  قرار مي دهد؛  آزاد گذارده و حتي تحت حمايت خود 
اسامي ايران را که پرچمدار مبارزه با تروريسم در منطقه بوده و اروپا 
امنيت خود را مديون آن است، مورد اتهام قرار مي دهد.قاسمي تصريح 
کرد: جمهوري اسامي ايران در پاسخ به اين اقدام و در چارچوب عمل 

متقابل اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد کرد.

 آگهي مناقصه عمومي 
 )نوبت اول( - چاپ دوم

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات و شرايط کلي از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار 
نمايد:

1- برآورد احداث روشنايي بلوار امام رضا و آيت اله طبرسي براساس فهرست بهاي رشته تاسيسات برقي و ابنيه سال 97 مي باشد.
2- متقاضيان محترم مي توانند از تاريخ 97/10/20 تا تاريخ 97/10/30 همراه با معرفينامه به واحد قراردادهاي شهرداري مراجعه و اسناد را 
دريافت و پس از بررسي، پيشنهاد خود را به همراه ضمانتنامه بانكي به مبلغ مندرج در جدول فوق و يا فيش واريزي به همين مبلغ به حساب 

0105707039007 نزد بانك ملي واريز و به همراه برگه پيشنهاد قيمت تحويل دبيرخانه شهرداري نمايند.
آخرين مهلت تحويل اسناد تاريخ 97/10/30 مي باشد.

بازگشايي پاکات رسيده در تاريخ 97/11/03 راس ساعت 14 مي باشد.
به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطاعات 32221423 يا 32223401 داخلي 228 مي باشد. 

http://www.babolcity.ir
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

مدت اجرا )ماه(صاحيتسپرده شركت در مناقصه )ريال(برآورد اوليه )ريال(پروژه

3نيرو10/116/844/147505/842/207احداث روشنايي بلوار امام رضا و آيت اله طبرسي

2-15/840/000/000792/000/000خريد 180 عدد تيرهاي روشنايي دكوراتيو جهت نصب در بلوار امام رضا

محسن كبود فيروزجايي - شهردار بابل

دبير کل حزب آزادي:
حلقه پنج نفره اعتدال و توسعه موجب عقبگرد 

روحاني شده است
دبيرکل حزب آزادي از دخالت حلقه پنج نفره اعتدال و توسعه در انتصابات مديريتي انتقاد کرد و آن 

را موجب عقب گرد روحاني دانست.
مجيد محتشمي در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، با اشاره به اظهارات اخير واعظي مبني بر اينکه ما هيچ ائتافي با اصاح طلبان نداشته ايم، گفت: 
شخص روحاني يک تئوريسين است و  با قوت تمام در قبل از انتخابات 92 از ادبيات اصاح طلبي 

استفاده کرد و از حمايت آن ها برخوردار شدند و توانست آراي ازم را کسب کند.
وي با تاکيد بر اينکه متاسفانه روحاني يک حلقه پيراموني دارد که متصل به حزب اعتدال و توسعه 
است و در گذشته از کمترين پايگاه اجتماعي برخوردار بود تصريح کرد: اين حلقه پنج نفره توانسته اند 
در انتخاب هاي مديريتي روحاني دخالت داشته باشند و همين امر باعث شده است که فاصله عميقي 
بين استراتژي روحاني و افرادي که براي اجراي امور انتخاب شده اند، به وجود آيد.محتشمي با بيان 
اينکه عملکرد اين افراد از کيفيت باايي برخوردار نيستند، گفت: اين افراد بيشتر از آنکه يک تئوريسين 

باشند، تکنيسين هستند.
دبيرکل حزب آزادي با بيان اينکه تکنيسين بودن سکانداران کشتي دولت موجب مشکات عديده اي 
شده است، تصريح کرد: براي مثال در مشکات اقتصادي اخير کشورمان شاهد بوديم که با وجود 
اينکه دار هاي 4 هزار و 200 توماني براي واردات تزريق شد اما محصوات وارداتي با قيمت هاي 
گزاف به دست مردم رسيد و همين مسئله موجب دامن زدن به نارضايتي نسبي عمومي در کشور 
شد، آن هم در شرايطي که ميزان واردات در کشورمان 0 تا ۷0 ميليارد دار در سال 9۶ و به تبع 

آن در سال جاري است.
از  جمهوري  رياست  انتخابات  پايان  تا  که  است  اين  اصاح طلبان  قصد  اينکه  بيان  با  محتشمي 
اختراعي،  حرکت هاي  مانع  رئيس جمهور  به  نزديک  حلقه  متاسفانه  اما  کنند،  حمايت  روحاني 
ابتکاري و ارتقايي اوست ادامه داد: اين افراد يک جريان محافظه کارانه را براي حفظ وضع موجود 
دنبال مي کنند، اما بايد بدانند اگر ذهنيت و انگيزه اعضاي حزب اعتدال و توسعه است که وارد 
انتخابات مجلس شوند بايد نزديک جبهه اصاحات شوند و حتي اگر بخواهند فاصله بگيرند آراي 

آن ها به 500 هزار نفر نمي رسد.
وي با بيان اينکه کل حزب اعتدال و توسعه از سرمايه اجتماعي مطلوبي برخوردار نيست، اظهار کرد: اين 
افرادي که به شخص روحاني متصل شدند به جاي ايجاد ارتقاء، موجب عقب گرد و ايست او شده اند.



»

 وزير جهاد کشاورزي:
 مشکل کمبود گوشت
  را با افزايش واردات

 و کنترل قاچاق
حل مي کنيم

اقتصادي  پنج شنبه 20 دي 41397
3 جمادي ااول 1440-10 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9406

وزير صمت گفت:هدفمان کاهش قيمت آزاد خودرو 
و حذف بازار سياه است.به گزارش مهر،رضا رحماني 
وزير صمت در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: ما اصولي را پيگيري مي کنيم که 
به افزايش توليد و کاهش قيمت منجر شود و هم اکنون 
نمايشگاهي هم براي ساخت داخل و توليد قطعات در 
شهر آفتاب برگزار کرديم. وي تصريح کرد: امروز کيفيت 
و قيمت در بازار محل بحث است و ما فعا دنبال اين 

هستيم که توليد را حفظ کنيم و تيراژ خودرو را باا 
ببريم تا خودروسازان موظف شوند 80 درصد توليد را 
به تعهدات خود اختصاص دهند و تا ۲0 درصد را به 
شيوه جديد عمل کنند.وزير صنعت، معدن و تجارت 
در مورد ترخيص خودروهاي وارداتي از گمرک گفت: 
مصوبه ترخيص ۱۳ هزار خودرو در جلسه دولت مطرح 
شد و در جلسه قوا هم مورد بررسي قرار گرفت و اباغ 
مي شود.رحماني با اشاره به اينکه ترخيص خودروها با 
مصوبه دولت تعيين تکليف شده است، ادامه داد: برخي 
از اين خودروها بايد به دست مردم برسد و مشخص شده 
که وارد کننده تخلفي داشته و مردم تقصيري نداشتند 
و براي ترخيص آن دستگاه هاي مختلف به اين نتيجه 
رسيدند که بايد اين خودروها را ترخيص کنند.رحماني 
ادامه داد: آنچه در مورد تحويل اين خودروها اهميت داشت، 
تعيين تکليف آنها در گمرک بود زيرا حتي برخي از اينها 

عوارض گمرکي را نيز پرداخت کرده بودند.

وزير صمت:
هدف مان کاهش قيمت آزاد خودرو و حذف بازار سياه است

معاون واگذاري سهام و بنگاههاي سازمان خصوصي 
سازي گفت: اهداف سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون 
اساسي نتوانستند همزمان با هم در راستاي اجراي 
 خصوصي سازي پيش بروند.به گزارش تسنيم، زهره عالي پور 
در گفت وگو با راديو گفت وگو گفت: در بحث هاي نظري 
در ابتداي اباغ سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي 
اين موضوع مطرح شده است که آيا همه اهداف مربوط 
به اين سياست ها بايد همزمان پيش برود يا بخشي از 
اين اهداف از جمله موضوع رقابت پذيري يا ايجاد فضاي 
کسب و کار بر ساير موضوعات مقدم است؟معاون سازمان 
خصوصي سازي افزود: همچنين موضوع مهم ديگر در اين 
زمينه بحث آزادسازي قيمت ها است که از پيچيدگي هاي 
اجراي خصوصي سازي در کشور است.وي ادامه داد: همان 
زمان استراتژي که در وزارت اقتصاد مورد اتخاذ قرار گرفت 
اين بود که همه اين اهداف مي تواند به صورت همزمان 
پيش برود، که البته اهداف اين سياست ها نتوانستند 

همزمان با هم در راستاي اجراي خصوصي سازي پيش 
بروند.عالي پور گفت:موضوع خصوصي سازي بحثي است 
که ابتدا در کشورهاي ديگر انجام شده و در کشور ما 
نيز با استفاده از تجربه ديگر کشورها بايد انجام شود.
ضمن اين که آموزه هاي ديني هم بر اين نکته تاکيد 
دارند که تجربه از علم بااتر است و قطعا در فرايندهاي 
خود بايد از تجربيات ديگر کشورها در زمينه خصوصي 

سازي استفاده کنيم.

 معاون سازمان خصوصي سازي:
اهداف اصل ۴۴ محقق نشد

ناظم اعام کرد؛
ورود جديدترين فناوري حفاري تونل به کشور توسط بنياد مستضعفان 

بخش اقتصادي: مدير پروژه تونل فاضاب غرب 
تونل  خفاري  فناوري  جديدترين  ورود  از  تهران 
 توسط بنياد مستضعفان خبرداد و گفت: اين تونل 
 95 مرداد   ۳۱ از  آن  حفاري  که  کيلومتري   ۱۱
آغاز شد تا پايان سا ل98 تکميل شده و به شبکه 
فاضاب شهري وصل مي شود.وي افزود: احداث اين 
تونل فاضاب با نوين ترين روش ها انجام شده است 
و پيش بيني مي شود تا ۱00 سال قابليت ماندگاري 
داشته باشد.به گزارش خبرنگار ما ،يکي از شرکت هاي 
زيرمجموعه بنياد مستضعفان پيمانکاري ساخت تونل 
انتقال فاضاب غرب تهران به طول ۱۱ کيلومتر را 
برعهده دارد. شرکت جنرال مکانيک به عنوان يکي 
از هلدينگ هاي بنياد مستضعفان در اين پروژه، تونل 
۱۱ کيلومتري با قطر ۳ متر در زير زمين در شهر 
تهران احداث مي کند.مدير پروژه تونل فاضاب غرب 
تهران مربوط به بخش پيمانکاري جنرال مکانيک 
در اين باره اظهار داشت: بنياد مستضعفان توسط 
شرکت  جنرال مکانيک ساخت تونل ۱۱ کيلومتري 
را برعهده دارد و شرکت ترکيه اي تصفيه خانه جنوب 
غرب تهران را  مي سازد. آريا ناظم ادامه داد: اين تونل 

از بزرگراه آيت اه سعيدي در سي متري جي آغاز 
مي شود و پس از عبور از يافت آباد و بلوار معلم در جوار 
بزرگراه آزادگان به منطقه فيروزبهرام که تصفيه خانه 
در آنجا احداث مي شود،  متصل خواهد شد.وي اضافه 
کرد: بانک توسعه اسامي تامين اعتبار اين پروژه را 
برعهده دارد؛ تهران در حال تکميل شبکه فاضاب 
خود است که يکي از آنها طراحي و اجراي همين 

پروژه تونل مکانيزه با دستگاه TBM است. وي با 
بيان اينکه مساحت تحت پوشش تونل ۲0 هکتار 
است، گفت: آب حاصل از اين فاضاب پس از تصفيه 
به بخش کشاورزي اختصاص مي يابد و درصدي هم 
براي تقويت آب هاي سفره هاي زيرزميني است. ناظم 
ادامه داد: اجراي همزمان پوشش ضد خوردگي با 
سگمنت هاي بتني در حفاظ هاي مکانيزه کاري است 

 که توسط ما انجام مي شود و اين براي اولين بار 
دستگاه  داشت:  اظهار  ناظم  است.  خاورميانه  در 
TBM که تونل با قطر ۳ متر در زير نقاط شهري 
ايجاد مي کند تجهيزاتي نوين و جديد است ضمن 
آنکه مانع از بروز برون نشست مي شود. وي با بيان 
اينکه حفاري اين تونل ۱۱ کيلومتري از ۳۱ مرداد 
95 آغاز شد گفت: تاکنون 5 کيلومتر از اين تونل 
پايان  به  پايان 98  تا  پروژه  و  است  ساخته شده 
مي رسد و تونل به شبکه فاضاب شهري متصل 
مي  شود. ناظم افزود: اين تونل جمعيت ۲/۱ ميليون 
نفري را از نظر هدايت فاضاب پوشش مي دهد و 
پيش بيني مي کنيم تونل زودتر از تصفيه خانه به 
پايان برسد. ناظم با بيان اينکه جنرال مکانيک به 
عنوان زيرمجموعه بنياد مستضعفان پيمانکار ساخت 
تونل است گفت:  بنياد تجهيزات نوين حفاري تونل 
را وارد کشور کرده است که يکي از اين تکنولوژي ها 
با قطر  اولين هم هست سگمنت گذاري   که جزو 
۳ متر است.وي افزود: در دنيا فقط ايران و کانادا از 
اين روش براي حفر تونل استفاده مي کنند و هنوز 

فراگير نشده است.

وزير جهاد کشاورزي گفت:برخاف اينکه گوشت گرم گوسفندي در دو ماه گذشته 
بيش از دوبرابر سال گذشته وارد شده است، اما به دليل وجود قاچاق، تفاضا بيشتر 

شده که اميدوارم با کنترل قاچاق و افزايش واردات، مشکل را حل کنيم.
به گزارش ايسنا، محمود حجتي در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشي درباره علت افزايش قيمت گوشت قرمز، اظهار کرد: چون قاچاق 
دام با توجه به اين که نرخ ارز کشورهاي ديگر باا رفته، شدت پيدا کرده است اين 
موضوع باعث شده که قيمت گوشت تحت تاثير قرار گيرد.وي افزود:  از طريق آنچه 
که به ما مربوط مي شود، با واردات سعي در حل اين مسئله داريم که اين کار را 
شدت بخشيده ايم و اميدواريم که بتوانيم بازار را بيشتر تامين کنيم. همچنين از 
طرفي هم بنا شد مسئوان وزارت کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز و نيز نيروي 

انتظامي موضوع قاچاق دام سبک را به خصوص در مرزها با شدت دنبال کنند که 
ان شاءاه قيمت ها مقداري تثبيت شود.حجتي ادامه داد: ما در حال حاضر گوشت 
منجمد را عمدتا از برزيل وارد مي کنيم اما گوشت گرم از استراليا با هواپيما و نيز از 
برخي کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز وارد کشور مي شود.وزير کشاورزي در پاسخ 
به پرسش ايسنا، درباره نگراني برخي از مردم نسبت به بهداشتي نبودن گوشت هاي 
وارداتي، اظهار کرد: تمام ماحظات بهداشتي و همه تاييديه هايي که ازم است را 
گوشت هاي وارداتي  دارا هستند و مشکلي نيست، اما حجم اين گوشت گرم پاسخگوي 
نيازهاي کشور نيست و برخاف اينکه گوشت گرم گوسفندي در دو ماه گذشته بيش 
از دوبرابر سال گذشته وارد شده است اما چون قاچاق هم هست، تقاضا بيشتر شده 

که اميدوارم با کنترل قاچاق و افزايش واردات مشکل را حل کنيم.

خبر
رئيس سازمان ملي بهره وري:

 سهم بهره وري در اقتصاد ايران 
هفت درصد است

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با اشاره به عدم بهره وري به 
عنوان يکي از مشکات اقتصادي کشور اظهار کرد که سهم بهره وري 
در رشد اقتصادي کشور از انباشت سرمابه و اشتغال کمتر است.
به گزارش ايسنا،  جشنواره ملي حمايت از توليد ملي )حاتم( با 
همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شوراي اسامي 
و با حضور وزير و عده اي از معاونان وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد.در اين نشست، فاطمه پهلواني رئيس سازمان 
ملي بهره وري ايران معني بهره وري را استفاده کارا و ثمربخش از 
عوامل توليد عنوان کرد و گفت: مشکل اصلي اقتصاد ايران عدم 
بهره وري و رقابت پذير نبودن بنگاه هاي اقتصادي است.پهلواني با 
اشاره به کيفيت پايين، فقدان نوآوري و هزينه تمام شده باا در 
توليد محصوات داخلي، اظهار کرد: سهم بهره وري از سال ۲000 
تا ۲0۱5 در ايران هفت درصد بوده و اين عدد از سال ۱9۷0 
تاکنون ثابت بوده است.وي افزود: اين در حالي است که سهم 
بهره وري از سال ۲000 تا ۲0۱5 در پاکستان حدود ۴۲ درصد 
بوده است.به گفته رئيس سازمان ملي بهره وري ايران، سهم انباشت 
سرمايه و اشتغال در رشد اقتصادي ايران بين سال هاي ۲000 تا 
۲0۱5 به ترتيب 85 و 8 درصد بوده است.پهلواني با بيان اينکه 
اقتصاد ايران به جاي بهره ور بودن، منبع محور است، تصريح کرد: 
ايران در کنار ويتنام، نپال و بنگادش که حتي بهره وري منفي 
نيز داشتند جزء کشورهايي است که کمترين نرخ بهره وري را به 

خود اختصاص داده است.

مديرعامل جهاد نصر: 
 مرحله دوم طرح 55 هزار هکتاري 

احياي دشت خوزستان و ايام آغاز مي شود
مديرعامل جهاد نصر گفت:ظرفيت عظيم فني و مهندسي و نيروي 
انساني کارآمد بومي آماده اجراي فاز دو طرح 550 هزار هکتاري 
خوزستان است.به گزارش فارس، محمد جواد صالحي نژاد  با بيان 
خبر  باا اضافه کرد: اگر بتوانيم فاز دو طرح را به فاز يک متصل کنيم 
ضمن حفظ مشارکت 85 درصدي نيروي کار بومي، از خطر بيکار 
شدن بيش از 5هزار نيروي انساني که اکنون در فاز يک مشغول به 
کار هستند نيز جلوگيري مي شود.به گزارش روابط عمومي موسسه 
جهاد نصر، وي همچنين گفت: با تکميل فاز دو طرح ملي احياي 
اراضي دشت هاي خوزستان و ايام۳00 هزار شغل ايجاد مي شود 
که با توجه به شرايط خاص خوزستان و فراهم سازي تبعات مثبت 
اجتماعي، بخشي از بحران بيکاري جوانان اين دو استان نيز مرتفع 
خواهد شد.صالحي نژاد افزود: براي اجراي فاز يک، ۲06 طرح عمراني را 
 در ۲۱ شهرستان خوزستان و سه شهرستان استان ايام انجام داده ايم 
و براي انجام اين  طرح ها ۷0 پيمانکار و بالغ بر ۷ هزار نيروي انساني 
 مشارکت داشتند که 80 تا 85 درصد از نيروي شاغل بومي استان هاي

تمامي  از  گفت:  نصر  جهاد  بودند.مديرعامل  ايام  و  خوزستان 
ظرفيت هاي فني استان و کشور  براي عمليات اجرايي اين طرح 
استفاده شد، ضمن آنکه استفاده ازماشين آات و تجهيزات توليد 
 ايران  از افتخارات طرح ملي 550 هزار هکتاري احياي دشت هاي 
خوزستان و ايام محسوب مي شود. وي افزود:جهاد نصر با حاکم 
کردن روحيه جهادي در همه ارکان و زير مجموعه ها، بر به کارگيري 
 نيروي کار بومي به شدت اصرار دارد به گونه اي که براي انجام طرح ها 
در رامهرمز، حتي از نيروهاي رامشير استفاده نشد زيرا جهاد نصر 
به تبعات مثبت اجتماعي و فرهنگي استفاده از نيروي کار بومي در 

انجام طرح ها آشناست.

خبر
رئيس کل بانك مرکزي:

 حذف چهار صفر از پول ملي تأثيري ندارد
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين که مي دانيم حذف چهار صفر از پول ملي 
تاثيري در رشد و تورم ندارد، گفت : ما ادعا نکرديم حذف صفرها کار حقيقي 
است،   بلکه يک کار ظاهري است.به  گزارش  ايسنا، عبدالناصر همتي در حاشيه 
 جلسه  هيئت دولت در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: پيشنهاد حذف 
چهار صفر از پول ملي براي تسهيل امور و جلوگيري از هزينه هاي چاپ 
اسکناس و متناسب سازي ارتباط پول ملي با ارزهاي خارجي است.وي ادامه  
داد: اين پيشنهاد بايد در دولت و مجلس شوراي اسامي در طول زمان و با 
آرامش بررسي شود. ما مي دانيم حذف اين چهار صفر تاثيري در رشد و تورم 
ندارد،   بلکه اين کار يک کار ظاهري و اسمي و نه کار حقيقي است.همتي 
همچنين گفت : در جلسه شوراي پول و اعتبار مصوبه اي درباره بازار متشکل 

ارزي و مصوبه سپرده هاي ريالي مبتني بر ارز مصوب شده است.

گزارش سازمان برنامه و بودجه: 
سياست قيمت تضميني در بورس کاا 

بار زيادي از دوش دولت برداشت
سازمان برنامه و بودجه در گزارشي اعام کرد: وزارت جهاد کشاورزي برنامه 
جايگزيني قيمت تضميني به جاي خريد تضميني را در سال 96 براي محصوات 
جو و ذرت انجام داد و بار مالي زيادي را از دوش دولت برداشت.به گزارش تسنيم، 
سازمان برنامه و بودجه با انتشار گزارشي درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزي 
براي کاهش التهابات بازار کااهاي اساسي کشاورزي اعام کرد: اين وزارتخانه 
برنامه ريزي جهت جايگزيني تدريجي سياست قيمت تضميني به جاي خريد 
تضميني و انتخاب محصوات پيشرو در سال 95 )جو و ذرت دامي( را تنها در 
۴ استان به صورت پايلوت اجرا کرد.همچنين اين وزارتخانه پيگيري و اجراي 
اين سياست در سال 96 را به صورت کشوري دنبال کرد، به طوري که حجم 
معامات جو در بازار بورس تحت سياست قيمت تضميني بيش از ۱۱۴ درصد 
در سال 96 نسبت به سال 95 افزايش يافته است که طبعاً بار مالي دولت را 
به صورت قابل توجهي کاهش داده است. اين تغييرات به صورت تقريباً مشابه در 
مورد ذرت دامي نيز اتفاق افتاده است.در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده 
است: وزارت جهاد کشاورزي ورود معامات گندم به صورت محدود در بازار بورس 
کااهاي ايران در سال 96 انجام داد که در نتيجه اين اقدامات در جهت توسعه 
استفاده از ظرفيت بازار بورس کااي ايران براي مشارکت بخش خصوصي و با 
هدف حمايت از کااي ايراني محصوات مختلف در بازار بورس سال 96 نسبت 
به سال 95 رشد ۱8 درصدي را نشان مي دهد.همچنين وزارت جهاد رصد و 
پايش ذخاير موجودي را به صورت مداوم و اقدام ازم براي رفع کسري ها را 
انجام داده است. ضمن اين که نظارت بر توزيع شرکت هاي واردکننده گوشت 
گوسفندي و هماهنگي و توزيع کااهاي حساس در فروشگاه هاي زنجيره اي با 

قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار را عملي کرده است.

آگهي تغييرات شرکت سوتارا شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
3154 و شناسه ملي 10380190567 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/08/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - موضوع شرکت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گرديد: توليد انواع چراغهاي روشنائي و پارکي 
فلورسنت،تزئيني و انواع پايه چراغهاي پارکي،چمني و خياباني ونيز 
واردات و صادرات چراغها و قطعات صنعتي و روشنائي و مهندسي 
روشنايي، توليددکل هاي فشار قوي،متوسط و ضعيف،توليد انواع 
برجهاي نوري،توليد تجهيزات پارکي و مبلمان شهري،توليد و ساخت 
عائم ترافيکي و تابلوهاو چراغهاي راهنمايي و توليد انواع نرده 
حفاظتي و ادوات جاده اي و گاردريل پس از اخذ مجوزهاي ازم 
و ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )343595(

تاسيس شرکت سهامي خاص زرين تجارت پاپيروس درتاريخ 1397/08/10 
به شماره ثبت 66115 به شناسه ملي 14007922276 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :خريد و فروش و توزيع کااهاي داخلي و خارجي 
مجاز در داخل و خارج از ايران.صادرات و واردات کليه کااهاي مجاز 
بازرگاني.عقد قرارداد با کليه اشخاص حقيقي و حقوقي جهت شرکت.
شرکت در مزايدات و مناقصات و همايش ها و سمينارها جهت شرکت.
اخذ وام هاي ريالي و ارزي از کليه بانکها و موسسات مالي و اعتباري 
جهت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان خراسان 
رضوي - شهرستان مشهد - بخش مرکزي - شهر مشهد-محله /وکيل 
آباد-خيابان فارغ التحصيان 3/2 )5/1(-خيابان فارغ التحصيان -13

پاک -14طبقه زير زمين- کدپستي 9189848145 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 
10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 4189398 مورخ 1397/07/22 نزد 
بانك توسعه تعاون شعبه امام خميني با کد 1901 پرداخت گرديده است 
اعضا هيئت مديره خانم محبوبه رحيمي به شماره ملي 0731727592و 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم مريم رحيمي به 
شماره ملي 0731780094و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي محمد رحيمي به شماره ملي 
0732397065و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان 
حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چك ، 
سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و 
اداري باامضاء يکي از اعضاي هيات مديره همراه با مهر شرکت معتبر مي 
باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه حسين 
زاده خلخالي به شماره ملي 0921642768 به سمت بازرس اصلي به مدت 
يك سال مالي خانم افسانه جاقوري بژگاني به شماره ملي 0946552800 
به سمت بازرس علي البدل به مدت يك سال مالي روزنامه کثير اانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت 
مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )343590(

آگهي تغييرات شرکت مهندسي ايده آل طرح سربداران 
شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 3125 و شناسه ملي 
14000290459 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
بطور فوق العاده مورخ 1397/06/13 تصميمات ذيل اتخاذ شد 
: - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل براي مدت دو سال انتخاب 
گرديدند: آقاي مجتبي ذبيحي به شماره ملي 3621473173 
و آقاي مصطفي ذبيحي به شماره ملي 0795035330 و آقاي 
مرتضي زردي به شماره ملي 1061596461 - خانم مهري 
ذبيحي به شماره ملي 3622163976 به سمت بازرس اصلي 
آقاي محمود کاتهء به شماره ملي 0795210167 به سمت 
بازرس علي البدل براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري سبزوار )343586(
آگهي تغييرات شرکت پديده مروزيست شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 30450 و شناسه ملي 10380456865 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي داود مروي بايگي با کد 
ملي0492421293 به سمت مدير عامل و عضو هيئت 
مديره خانم مريم باقري با کد ملي 0930696212 به 
سمت نائب رئيس هيئت مديره خانم مهناز باقري با 
کد ملي 0937802093 به سمت رئيس هيئت مديره 
شرکت تا تاريخ 1399/03/07 انتخاب گرديدند. و کليه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمي و بانکي با امضاء 
منفرد مدير عامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد 
بود . - اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
و موسسات غيرتجاري  ها  ثبت شرکت  اداره  رضوي 

مشهد )343584(

آگهي تغييرات شرکت خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي 
هرمس اطلس يگانه شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 
43763 و شناسه ملي 10380598078 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/24 و نامه شماره 
972/128/9367 مورخ 1397/06/04 سازمان ميراث فرهنگي 
35123مورخ  شماره  نامه  و  گردشگري  و  دستي  صنايع 
1397/06/19 سازمان هواپيمايي کشوري تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : نشاني مرکز اصلس شرکت از محل قبلي به ادرس 
استان خراسان رضوي شهرستان مشهد بخش مرکزي شهر 
مشهد محله کوهسنگي خيابان کوهسنگي 25 )شهيد محمود 
اچيني( خيابان کوهسنگي پاک 0 طبقه همکف کدپستي 
9176814195 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به 
شرح مزبور اصاح گرديد . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  استان خراسان رضوي 

غيرتجاري مشهد )343581(

آگهي تغييرات شرکت پديده مروزيست شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 30450 و شناسه ملي 10380456865 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/09/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد : مهناز باقري شماره 
ملي : 0937802093 مريم باقري شماره ملي : 0930696212 
داود مروي بايگي شماره ملي : 0492421293 به سمت اعضاء 
اصلي هيئت مديره تا تاريخ 1399/03/07 انتخاب گرديدند 
وآقاي رحمان علي رحيمي با کد ملي 5919290692 به سمت 
بازرس اصلي و آقاي : مرتضي محمدي کامرون با کد ملي 
0939989891 به سمت بازرس علي البدل براي مدت يك 
سال مالي انتخاب شدند روزنامه رسالت جهت درج آگهي و 
دعوت نامه هاي شرکت تعيين شدند اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )343580(

آگهي تغييرات شرکت ابتکار بناي فراسان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 57896 و شناسه ملي 14005757038 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 1397/04/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هيئت مديره براي مدت 2 
سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاي محمد حسن پارساي 
نشتيفاني به شماره ملي 0769373658 و آقاي رمضانعلي 
پارساي نشتيفاني به شماره ملي 0769186361 و آقاي پرويز 
آقاي  به شماره ملي 0768851386 -2  نشتيفاني  امانت 
عبدالمومن اصاح طلب به شماره ملي 0749826886 بازرس 
اصلي و آقاي داود رضائي به شماره ملي 07693717450 
بازرس علي البدل براي يك سال مالي انتخاب گرديدند. 
هاي  آگهي  درج  رسالت جهت  کثيراانتشار  روزنامه   3-
استان  اماک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره  تعيين شد.  شرکت 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )343577(
آگهي تغييرات شرکت فرا ديد صنعت هيوا سهامي خاص 
به شماره ثبت 10149 و شناسه ملي 14005709630 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : خانم 
فاطمه سالمي باکدملي 2003193774 - خانم نسترن 
مالکي باکدملي 5279928641 - آقاي سعيدزاهدزاده 
باکدملي 1754352677 بعنوان اعضاي هيأت مديره براي 
مدت دو سال انتخاب گرديدند. احمد موائي باکدملي 
1971660973 به سمت بازرس اصلي و رضا مکوندي 
باکدملي 1910355887 به سمت بازرس علي البدل 
براي مدت يك سال مالي انتخاب شدند. روزنامه رسالت 
جهت درج آگهي هاي شرکت معين گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري ماهشهر )344714(

تاسيس شرکت سهامي خاص فرداد کاشانه توس درتاريخ 1397/10/13 
به شماره ثبت 66747 به شناسه ملي 14008053927 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :-1رشته ساختمان : در برگيرنده امور پيمانکاري 
مربوط اجراي ساختمان ها و ابنيه اعم از چوبي،آجري،سنگي،بتني،فلزي-
بازسازي ساختمان ها-تعمير و نگهداري پروژه ها -2 رشته تاسيسات و 
تجهيزات: در بر گيرنده امور پيمانکاري مربوط به خطوط انتقال)آب،نفت،گاز(
شبکه گازرساني ، تاسيسات مکانيکي و هيدرومکانيکي ، سيستم هاي 
سرد کننده ساختمان ،تاسيسات و تجهيزات ساختمان )آب ، گاز، برق 
، تاسيسات و تجهيزات تصفيه خانه هاي آب  و فاضاب(انتقال زباله 
و فاضاب ، سيستم هاي خبر و هشدار دهنده ، تجهيزات آشپزخانه 
و سلف سرويس و رختشوي خانه ، سيستم هاي ارتباطي شبکه هاي 
 ، کاتودي  حفاظت  باست(  )سند  پاشي  ،ماسه  ساختمان  اي  رايانه 
پوشش)اينينگ(-3 تجارت : کليه فعاليت هاي تجاري بازرگاني مجاز 
داخلي و خارجي و تجارت کليه کااهاي مجاز،فعاليت در زمينه تجارت 
هوايي-زميني-دريايي-خريد و فروش و حق العملکاري کااها – صادرات 
و واردات و نگهداري کاا – مراحل مربوط به ثبت سفارش- امور گمرکي 
و ترخيص کاا ، اخذ وام و تسهيات ريالي و ارزي از بانك ها و موسسات 
و  دولتي  هاي  مزايده  و  ها  مناقصه  در  شرکت   – شرکت  جهت  مالي 
خصوصي – شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي – عقد قرارداد 
با اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم 
از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز 
اصلي : استان خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزي ، شهر 
انديشه 13 ]شاهد79/23[  ، کوچه  انديشه  بلوار   ، آباد  مشهد، قاسم 
کدپستي 9189955183 سرمايه شخصيت  همکف  طبقه   ،  1 پاک   ،
حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 
10000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 51/4165/200 مورخ 1397/09/28 
نزد بانك تجارت شعبه بلوار معلم با کد 4165 پرداخت گرديده است 
اعضا هيئت مديره خانم حسنا توحيدي به شماره ملي 0780459342و 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي سيد منوچهر 
نقيب زاده به شماره ملي 0795030975و به سمت عضو هيئت مديره 
به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي سيد امير 
حسين طبسي به شماره ملي 0945528302و به سمت رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور و رسمي و بانکي با امضاي مشترک مدير عامل و رييس هييت 
مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختيارات مدير عامل : طبق 
اساسنامه بازرسان آقاي کوروش ترابي به شماره ملي 0944926525 
به سمت بازرس اصلي به مدت يك سال مالي آقاي جال توکليان فر 
به شماره ملي 0946681066 به سمت بازرس علي البدل به مدت يك 
سال مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت 
تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه 
فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )343579(

آگهي تغييرات شرکت فرا ديد صنعت هيوا سهامي خاص به شماره ثبت 
10149 و شناسه ملي 14005709630 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/08/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل قانوني 
شرکت از واحد ثبتي ماهشهر به آدرس جديد: استان خوزستان- شهرستان 
بندر ماهشهر بخش مرکزي دهستان جراحي روستا شهرک صنعتي بندر 
امام خيابان فرعي طبقه همکف کارگاه تجاري کدپستي 6357143635 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري ماهشهر )344700(



»

 فرانک فن هيپل 
در گفت و گو با رسالت:

 کنگره نمي تواند 
رويکرد برجامي ترامپ را 
تغيير دهد 
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رئيس مجلس نمايندگان آمريکا در واکنش به سخنراني 
بامداد چهارشنبه ترامپ گفت که رئيس جمهور با تعطيلي 

دولت، مردم آمريکا را به گروگان گرفته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، "نانسي پلوسي" رئيس 
مجلس نمايندگان آمريکا در واکنش به سخنراني رئيس 
جمهور آمريکا درباره ساخت ديوار حائل در مرز با 
مکزيک گفت: ترامپ بايد به گروگان گرفتن مردم از 

طريق تعطيلي دولت را متوقف کند.
وي افزود: بخش عمده اي از سخناني که ترامپ در 
سخنراني خود درباره ديوار مرزي با مکزيک مطرح 
کرده گمراه کننده بوده و حقيقت نداشته و ترامپ 
به دنبال آن است که پول ماليات دهندگان را براي 

ساخت ديواري غيرضروري هزينه کند.
"چاک شومر" سناتور دموکرات کنگره نيز در واکنش 

بين  بايد  رئيس جمهور  ترامپ گفت:  به سخنراني 
بازگشايي دولت و اختاف درباره چگونگي حل اوضاع 

در مرز تفاوت قائل شود. ما درباره تأمين امنيت مرزهاي 
جنوبي اختافي نداريم بلکه درباره نحوه انجام اين 

موضوع اختاف وجود دارد.
وي گفت: ترامپ با سخنراني خود به جاي آنکه صفوف 
مردم آمريکا را متحد کند ترس را ميان آنها به وجود 
آورد. مي توانيم بدون ساخت ديوار در مرز مکزيک 
که بسيار هزينه دارد، به تأمين امنيت در مرزهاي 

جنوبي بپردازيم.

پلوسي: 
ترامپ با تعطيل کردن دولت، مردم آمريکا را به گروگان گرفته است

نخست وزير سابق ايتاليا در گفت وگو با خبرنگار 
تسنيم با بيان اينکه به تکامل مثبت روابط ايران و 
اروپا اميدوار است، ضمن تأکيد بر روابط اقتصادي 
ايران و اروپا گفت: ما مواضع آمريکا را به طور جدي 
بررسي مي کنيم،اما به سياست مستقلي نياز داريم.
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري تسنيم به 
دهلي نو، »پائولو جنتيلوني«، نخست وزير سابق 
ايتاليا که براي شرکت در نشست »ديالوگ رايسينا« 

به دهلي نو، پايتخت هند آمده است، با محمد جواد 
ظريف، وزير امور خارجه که در دهلي نو به سر 

مي برد، ديدار و گفت وگو کرد.
جنتيلوني پس از اين ديدار ، در خصوص ديدارش 
با ظريف گفت: من و آقاي ظريف دوستان قديمي 
و همکاران سابق هستيم. من هميشه از ديدار با 
ايشان خوشحال مي شوم. ما در اين ديدار درباره 
روابط ايران با اروپا گفت وگو کرديم که من اين 
موضوع را بسيار مرتبط تلقي مي کنم و به تکامل 

مثبت اين روابط اميدوارم. 
نخست وزير سابق ايتاليا در پاسخ به سئوالي درباره 
تجارت غيرداري ايران و ايتاليا گفت: فکر مي کنم 
که ما بايد بر روابط اقتصادي خوب با ايران اصرار 
داشته باشيم. اين يک تعهد تاريخي کشورم است. 
و من اميدوارم که شرايط بين المللي به ما اجازه 

دهد که به اين کار ادامه دهيم.

نخست وزير سابق ايتاليا: 
نياز به سياست مستقل از آمريکا داريم

چرا توني بلر عصباني است؟ 
نخست وزير اسبق انگليس لحظات خوبي را سپري نمي کند! توني 
بلر از يک سو شاهد استمرار روند شکل گيري پروسه برگزيت بوده 
و از سوي ديگر، اتفاقاتي که در حزب کارگر افتاده است، به هيچ 
عنوان مطلوب وي نيست! به گزارش آنا،توني بلر از اصلي ترين 
مخالفان خروج انگليس از اتحاديه اروپا محسوب مي شود. وي بارها 
عنوان کرده است که مي توان همه پرسي مجددي را در خصوص 
برگزيت صورت داد و در صورت مخالفت افکار عمومي، راي اوليه 
شهروندان در همه پرسي سال 2016 را ابطال کرد. همچنين وي 
پا را از اين گفتار فراتر گذاشته و مدعي شده است که برگزيت 

مي تواند علي رغم راي مثبت مردم رخ ندهد!
اخيرا ترزا مي نخست وزير انگليس نسبت به راي مثبت مجلس عوام 
به طرح مشترک وي و اتحاديه اروپا براي خروج از اين مجموعه 
ابراز خوشبيني کرده است. اين اظهارات بيش از همه توني بلر و 
همراهانش را نگران ساخته است. نخست وزير اسبق نگليس قصد 
داشت از اسم رمز برگزيت براي بازگشت به قدرت در لندن و حزب 
کارگر استفاده کند .بلر طي سالهاي اخير به اصلي ترين پيام آور 
ابطال برگزيت تبديل شده بود. با اين حال توافق لندن-بروکسل 
بر سر برگزيت و خروج نرم انگليس از اروپاي واحد مي تواند بلر را 
بار ديگر در عرصه سياسي انگليس زمين گير سازد. آنچه براي بلر 
موضوعيت دارد، خروج نرم يا سخت انگليس از اتحاديه اروپا نيست، 
بلکه تجديد همه پرسي سال 2018 در سال 2019 ميادي است. 

براي نخست وزير اسبق انگليس اهميتي ندارد که کشورش در قالب 
"توافق مشترک" يا "عدم توافق " از اروپاي واحد خارج شود! اين 
در حالي است که افرادي مانند بوريس جانسون وزير امور خارجه 
 سابق انگليس و برخي ديگر از اعضاي ارشد حزب محافظه کار 
معتقدند که مجلس عوام نبايد خروج نرم از اروپا را به تصويب 
برساند. آنها بر اين باورند که توافق صورت گرفته ميان ترزا مي 
و مقامات اروپايي بر سر برگزيت به شدت نامتوازن است و منجر 
به سلطه اقتصادي  اروپاي واحد بر انگليس طي يک دهه آينده 
خواهد شد. در مقابل، سران اروپايي از جمله آنگا مرکل صدر اعظم 
آلمان اعام کرده اند که حاضر نيستند بر سر مذاکرات برگزيت 
امتياز بيشتري به مقامات انگليسي بدهند. آنها تاکيد کرده اند که 

مذاکرات دوباره اي در خصوص برگزيت در کار نيست. 
با همه اين اوصاف، در داخل حزب کارگر معادله تا حدود زيادي 
پيچيده تر است! جرمي کوربين رهبر دولت در سايه در انگليس 
تغيير  و  انتخابات زودهنگام  برگزاري  با  تاکيد کرده است که 
دولت در لندن، مي توان مذاکرات خروج از اروپا را بار ديگر با 
بروکسل آغاز کرد.در ماوراي مجادات سياسي به وجود آمده 
ميان سياستمداران دو حزب کارگر و محافظه کار با ترزا مي، توني 
بلر به اهداف شخصي  و سياسي خود در حزب کارگر و معادات 
داخلي و خارجي انگليس مي انديشد. بلر معتقد است که اگر 
بتواند زمينه را جهت برگزاري همه پرسي دوباره ) و جلوگيري 

از تحقق برگزيت ( فراهم سازد، در آن صورت موقعيت وي در 
نزد سياستمداران اروپايي نيز احيا خواهد شد. آنچه مسلم است 
اينکه توني بلر نسبت به تحوات حزبي و داخلي انگليس در برهه 
فعلي به شدت ناراضي است. او از يک سو بايد با سياستمداري 
به نام جرمي کوربين دست و پنجه نرم کند! تاشهاي جرمي 
بلر  توني  محاکمه  بر  مبني  کارگر  رهبر جديد حزب  کوربين 
نخست وزير پيشين انگليس به اتهام جنايات جنگي در عراق ، 
منجر به ترس و وحشت توني بلر شده است. زماني که کوربين 
به عنون رهبر حزب کارگر انتخاب شد، بلر نتوانست نارضايتي 
عميق خود را در اين خصوص کتمان کند. وي در اين خصوص 
اظهار کرده بود :" به قدرت رسيدن کوربين آزمايشي خطرناک 
براي يک کشور غربي است که درگير اين نوع سياست گذاري 

پوپوليستي چپ يا راست شود."
ازم به ذکر است که جرمي کوربين قبا خواستار محاکمه جرج 
بوش و توني بلر به دليل حمله به عراق و جنايات صورت گرفته 
در اين کشور شده بود. سوال اصلي اينجاست که گام بعدي توني 
بلر در مواجهه با ناکامي هاي حزبي و سياسي خود چيست؟ آيا وي 
خواهد توانست از برگزيت به عنوان ابزاري براي احياي موقعيت از 
دست رفته خود استفاده کند؟!پاسخ اين سوال در آينده اي بسيار 
نزديک مشخص خواهد شد: آينده اي که احتما حوادث در آن 

به سود بلر رقم نخواهد خورد. 

معاون اسبق امنيت ملي کاخ سفيد اظهار داشت : خروج رئيس جمهور اياات متحده آمريکا 
از برجام اشتباهي وحشتناک بود و با وجود تسلط رقباي ترامپ بر مجلس نمايندگان، 

رويکرد برجامي وي و کاخ سفيد تغيير نخواهد يافت. 
فرانک فن هيپل در گفت و گو با رسالت اظهار داشت :"بارها اعام کرده ام که خروج 
دونالد ترامپ از توافق هسته اي با ايران اشتباهي سخت و وحشتناک بود.اين قدام فرصت 
مذاکره با ايران بر سر مسائل مختلف را عما از بين برد! اين اقدام ترامپ در حالي انجام 
گرفت که کشورهاي اروپايي و کشورهاي ديگري مانند هند و چين و روسيه خواستار 
عمل به توافق هسته اي و ادامه فعاليت با ايران هستند. همچنين مخالفان خروج ترامپ 
از برجام در آمريکا نيز نسبت به عواقب و تبعات تصميم وي نگران بوده و خواستار حفظ 

برجام توسط اروپا و ديگر بازيگران هستند."

استاد  دانشگاه پرينستون  در ادامه فزود: اميدواريم کشورهاي ديگري که در امضاي توافق 
هسته اي دخيل بوده اند، بتوانند اين توافق را حفظ کنند تا در آينده، زمينه براي پيوستن 
دوباره اياات متحده به برجام مهيا شود.هم اکنون تحريم هاي هسته اي بار ديگر از سوي دولت 
ترامپ اعمال شده است. بديهي است که ايران نتوانسته است از برجام و مواهب اقتصادي آن 
بهره مند شود. در اينجا تاکيد مي کنم که خروج دولت ترامپ از برجام اشتباهي فاحش بود. 

نقش اسرائيل و عربستان سعودي را نيز نمي توان در اين تصميم گيري ناديده انگاشت. "
فن هيپل تاکيد کرد :"از ابتدا نيز مشخص بود که حتي اگر رقباي ترامپ در کنگره 
پيروز شوند، قدرت تغيير رويکرد برجامي وي را نخواهند داشت.اين امر مستلزم تغيير 
رئيس جمهور آمريکاست که شايد در سال 2020 و در انتخابات رياست جمهوري 

بعدي  رخ دهد. "

شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( سواري كوپه ام جي ئي به شماره شاسي 100065 و شماره موتور 
031114 پاك ايران 22-445ن71 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز كاميون كشنده ولوو تيپ اف اچ 12 64 مدل 1383 سفيد روغني به پاك ايران 12-557ع28 
و شماره موتور 383356 و شماره شاسي 72A4CFD24T841350 به نام اينجانب مهدي كمالي 

به شماره ملي 0934179115 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت دانشجويي به شماره 941254011 به نام فاطمه رحيمي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته 

حقوق دانشگاه علم و فرهنگ تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
و شماره   NAAP03ED7BJ477723 به شماره شاسي  1389 206 مدل  پژو  برگ سبز سواري 
موتور 14189066385 و شماره پاك ايران 63-259ن61 به رنگ سفيد به نام منا بچاري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري MVM تيپ X33 به رنگ سفيد روغني مدل 1393 و شماره انتظامي 
797د45- ايران 65 و شماره موتور MVM484FAFE031058 به نام آقاي حسن كارگري فرزند 

محمدعلي به ش ش 11421 صادره از سيرجان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند شماره 2963982 متعلق به كاميون بنز به شماره انتظامي 13-665ع74 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد مدل 1385 به شماره انتظامي 83-549س27 و شماره موتور 1551696 و شماره 

شاسي S1412285221922 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز وانت تيپ Z28ND به رنگ آبي مدل 1390 و شماره موتور 80019867 و شماره شاسي 
NAZDL104TKA029793 و شماره پاك 741ب35- ايران 25 متعلق به صالح قهرماني فرزند 
تارويردي به شماره ملي 1551353601 صادره از مراغه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 1388 به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي 
S1412288217268 و شماره موتور 2825766 و شماره پاك 24-366س53 مربوط به اكبر 
ياسين پور فرزند ماندني به شماره شناسنامه 122 و شماره ملي 1860385931 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و سند كمپاني خودروي سواري فولكس واگن گلف مدل 1992 به شماره شاسي 227523 
و شماره موتور 003392 و شماره پاك ايران 55-815ب33 به نام مهدي ركني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب ناصر آرامش مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 61-349ب54 و 
شماره بدنه NAAM11CA9AK629835 و شماره موتور 12489138823 به علت فقدان اسناد فروش 
تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
گواهينامه موقت پايان تحصيات ش 073066 تاريخ صدور 76/1/5 دوره كارشناسي حقوق دانشگاه 
آزاد رفسنجان به نام مجيد صباغي رنجبر علي آباد فرزند حسين ش ملي 3050674482 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت پرايد مدل 89 رنگ نقره اي به ش ش ايران 75-896س35 و ش م 

3619727 و ش شاسي 1412289536380 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 124k0590245 برگ سبز خودروي سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني مدل 1393 و شماره موتور
و شماره شاسي 161724 و شماره پاك 34-816ن11 مربوط به احمد دبيري فرزند غامرضا به 

شماره ملي 1861641648 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پاك  شماره  و   1393 مدل  قرمز  رنگ  به   125 شباب  موتورسيكلت  سفيد  برگ  سه  و  كمپاني  سند 
درجه  از  و  گرديده  مفقود   9300108 شاسي  شماره  و   600618 موتور  شماره  و   69541-628

اعتبار ساقط مي باشد.
كارت هوشمند ناوگان به شماره سريال 2072324 متعلق به كاميون باري چوبي بنز ال پي 36/608 
رنگ فيلي مدل 1356 به شماره انتظامي 779ع43- ايران 13 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو )برگ سبز( مربوط به سواري هاچ بك سيستم ام وي ام تيپ 315H مدل 1393به رنگ 
 MVM477FJAE023749 مشكي متاليك و شماره انتظامي 142ب53- ايران 88 و شماره موتور
و شماره شاسي NATFBAMD6E1020009 متعلق به اينجانب محسن يگانه فرزند حسين به شماره 

شناسنامه 13 به كد ملي 2122213779 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ كمپاني خودرو سواري پژو تيپ 405GLXI مدل 1390 به رنگ خاكستري متاليك دوگانه سوز 
به شماره موتور 12489316737 و شماره شاسي NAAM11CA9BE070965 و شماره انتظامي 
18-865د75 متعلق به آقاي علي مهري به كد ملي 4051614190 فرزند شيرعلي متولد 1332 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل 1385 به شماره موتور 1466325 و شماره 
شاسي S1412285804840 و شماره انتظامي 69-378س14 به نام طيبه ابراهيمي خان به بين 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري سايپا تيپ 131SL مدل 1390 سفيد روغني به شماره شهرباني 584ب24- ايران 
33 و شماره موتور 4377919 و شماره شاسي S1412290220429 به نام ابوالفضل سهرابي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ فروش كمپاني نيسان )كاميونت ون( تيپ 2400 مدل 1388 آبي روغني به شماره شهرباني 
339ط14- ايران 18 و شماره موتور 473229 و شماره شاسي NAZPL140TIL184430 به نام 

صمد عطايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پارس خودرو مدل 1395 تيپ BRILIANCE-H330AT مدل 1395 سفيد روغني 
شاسي  شماره  و   BM15L*F102958 موتور  شماره  و   28 ايران  531ب81-  شهرباني  شماره  به 
NAPH330ABG1017359 به نام بهنام گودرزي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارشناسي  مقطع  كنترل   - برق  رشته  دانشجوي  مطلق  صالحي  مصطفي  آقاي  دانشجويي  كارت 
ارشد از دانشگاه صنعتي شاهرود به شماره دانشجويي 9609644 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح شكاري به شناسه 0242577455019 به نام طاهر فاحتي فرزند جليل به شماره 
اعتبار  از درجه  به شماره ملي 3620247171 مفقود گرديده و  شناسنامه 24823 متولد 1356 

ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري دوو ريسر جي تي آي مدل 1994 به شماره انتظامي 
565ب97- ايران 85 و شماره موتور 079844 و شماره شاسي 469630 به رنگ آلبالوئي روغني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري پژو 405SLX مدل 1395 به شماره انتظامي 975س55- 
ايران 85 و شماره موتور 164B0077300 و شماره شاسي NAAM31FE3GR041979 به رنگ 

سفيد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1391 به شماره انتظامي 435ص28- 
ايران 65 و شماره موتور 124K0132013 و شماره شاسي 596190 به رنگ نقره اي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني، شناسنامه مالكيت، كارت پاك )كليه مدارك( وانت پيكان مدل 1385 به شماره موتور 
11284042244 و شماره شاسي 12118214 به رنگ سفيد به نام محمدرحيم سندك زهي به شماره 

پاك 676س14- ايران 95 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز، بيمه، كارت پاك، كارت سوخت خودروي سواري پژو 405 مدل 1387 به شماره پاك 
384د41- ايران 95 و شماره موتور 1248743972 و شماره شاسي NAAM01CA89E852073 به 

رنگ نقره اي متاليك به نام عبدالستار ميربلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت )برگ سبز( و برگ گمركي سواري وليكس C30 مدل 1393 به شماره پاك 245ب64- 
 NA6NF2119EC002354 و شماره شاسي GW4G151401045772 ايران 73 و شماره موتور

به رنگ سفيد روغني به نام ناصر رضايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و برگ سبز كاميون اويكو مدل 1374 به شماره انتظامي 15-487ع18 و شماره 
موتور 291580 و شماره شاسي 137816 سند به شماره 71956 به تاريخ 86/6/12 دفترخانه 
65 مرند و سند وكالت به شماره 8713 به تاريخ 88/4/1 دفترخانه 155 تبريز مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و برگ سبز سواري زانتيا SX مدل 1384 به رنگ نقره اي و شماره پاك ايران 53-

882ي16 و شماره موتور 00426122 و شماره شاسي S1512284124859 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز سواري ام وي ام به رنگ سفيد مدل 1393 به شماره پاك ايران 43-786ن54 
و شماره موتور MVM484FAFE028924 و شماره شاسي NATGBAXK3E1028924 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( كارت خودرو وانت پيكان مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 
 NAAA36AA7BG252567 ايران 53-191س34 و شماره موتور 11490047759 و شماره شاسي

به مالكيت روح اله رستمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، سند مالكيت )برگ سبز( خودرو پرايد مدل 1386 به رنگ اطلسي متاليك و شماره 
انتظامي ايران 67-518ج75 وشماره موتور2004587 شماره شاسي S1412286127029 به 

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

ارسال نمايد.
و شماره   10FSS15052412 موتور  به شماره   206 پژو  مالك سواري  اينجانب مسعود طاهري فر 
تقاضاي  اسناد فروش  فقدان  به علت   72 ايران  787ب52-  و شماره پاك   19818314 شاسي 
درخصوص  ادعايي  احدي  چنانچه  لذا  است.  نموده  را  مذكور  خودروي  سند  المثني  رونوشت 
خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري 
به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
سند كمپاني وانت پيكان مدل 93 رنگ سفيد به شماره انتظامي 838و49- ايران 43 و شماره 
موتور 118P0077373 و شماره شاسي 677056 به نام حسين نساجي كاشي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  پاك  شماره  به   90 مدل   405 پژو  سواري  خودروي  مالكيت  شناسنامه  و  كمپاني  سند 
745ج58- ايران 16 و شماره شاسي 295697 و شماره موتور 12490282584 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودرو سواري پژو 405 مدل 90 به شماره پاك انتظامي 745ج58- 
ايران 16 و شماره شاسي 295697 و شماره موتور 12490282584 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كليه مدارك )برگ سبز، سند كمپاني( خودروي سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 91 به شماره 
ايران 16 و شماره شاسي NAAM11CA8CH313410 و شماره  انتظامي 244س32-  پاك 

موتور 124K0050886 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
پاك  ش  و   1391 مدل  گوجه اي  قرمز  رنگ  به  پرواز  موتورسيكلت  دستگاه  يك  سبز  برگ  و  سند 
22523-822 و ش موتور 156FMI0286143 و ش تنه N2N125R9120136 به نام عطااه 

بلوچ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل 1396 و ش پاك 95-956ق49 و شماره 
از درجه  نام وليداه زهي مفقود گرديده و  به    810086 موتور 124K0994582 و ش شاسي 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پرايد سايپا 132SE به رنگ سفيد مدل 1393 و ش پاك 95-315ج84 
و ش موتور 5251112 و ش شاسي NAS421100E1169710 به نام حميده مكساني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سه برگ سند كارخانه، خريدار، راهور موتورسيكلت تيزپر 150 سي سي به رنگ سبز مدل 1395 
 N3N150Z9573993 0150 و ش بدنهN3N207313 و ش پاك 38943-823 و ش موتور

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
به  پارس  سواري  خودرو  مالك   4650480846 ملي  كد  به  بهمن  فرزند  رفيعي  ميثم  اينجانب 
شماره  و   NAAN01CA4CK340727 )بدنه(  شاسي  شماره  و   1390 مدل  روغني  سفيد  رنگ 
موتور 12490217626 و شماره پاك ايران 81-811ب36 به علت فقدان اسناد فروش و برگ 
سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد 
خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان 
مزبور طبق ضوابط  مهلت  انقضاي  از  است پس  بديهي  نمايد.  مراجعه  ارتش كوچه آرش  خيابان 

مقرر اقدام خواهد شد.
به شماره موتور 10FX5X2467568 و شماره شاسي  ايرانپور مالك پژو 206  اينجانب مهرداد 
اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   14800630
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
مراجعه  ساختمان سمند  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  فروش شركت  سازمان  حقوقي  دفتر  به 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و   124K0708343 موتور  شماره  به  پارس  پژو  مالك  رفيعي  اميررضا  اينجانب 
اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   FK752212
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
مراجعه  ساختمان سمند  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  فروش شركت  سازمان  حقوقي  دفتر  به 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضوان آقابيگلوئي مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSD83585181 و شماره شاسي 
اسناد  المثني  رونوشت  تقاضاي  راهور  مالكيت  سند  و  فروش  اسناد  فقدان  علت  به   80603673
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز 
مراجعه  ساختمان سمند  پيكانشهر  در  واقع  خودرو  ايران  فروش شركت  سازمان  حقوقي  دفتر  به 

نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 EJ500520 163 و شماره شاسيB0102992 اينجانب مريم صحت  طلب مالك پژو 206 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شاسي  شماره  و   14790024258 موتور  شماره  به  سمند  مالك  سنندجي  صداقت  فرانك  اينجانب 
BF716356 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مرتضي حسن زاده گرگري مالك وانت آريسان به شماره موتور 118J0006514 و شماره شاسي 
FV517346 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را 
نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 H0003037 و شماره شاسي H5FD403D135219 اينجانب زهرا مشهدي مالك رنو كپچر به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. 
لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز ماشين سواري مزدا 323 تيپ 2، 1600 سي سي به رنگ مشكي مدل 1382 و شماره موتور 
ZM569983 و شماره شاسي BGBASDZM811354 و شماره پاك 165ج47- ايران 99 به نام 

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

كيلومتر 3 جاده خمين - شهرك دانشگاهي اميركبير - اداره فارغ التحصيان ارسال نمايد.

نكته

خبر

دردسرهاي رهبر دموکرات هاي کنگره 
بخش سياسي خارجي  

چاک  همراه  به  آمريکا  متحده  اياات  نمايندگان  مجلس  رئيس 
شومر، رهبر دموکرات هاي سنا بارها اقدام ترامپ در تعطيلي دولت 
فدرال را محکوم کرده و آن را نماد و نشانه اي دال بر گروکشي 
سياسي وي از شهروندان آمريکايي و احزاب رقيب تلقي کرده اند. 
نانسي پلوسي که به تازگي و متعاقب پيروزي دموکراتها در انتخابات 
مجلس نمايندگان بار ديگر در راس اين مجموعه قرار گرفته است، 
هم اکنون با دغدغه هاي زيادي در تقابل با ترامپ دست و پنجه 
نرم مي کند. او بسيار زودتر از آنچه تصور مي کرد، بر سر تامين 
بودجه ديوار مرزي مکزيک با رئيس جمهور جنجالي اياات متحده 
وارد چالش شده است. نانسي پلوسي هم اکنون به فکر "مديريت 
منازعه با ترامپ" است. اين در حالي است که بسياري از شهروندان 
آمريکايي و خصوصا طرفداران حزب دموکرات معتقدند که کنگره 
به جاي مديريت منازعه با ترامپ، بايد از تمامي ابزارهاي خود جهت 

مواجهه با کاخ سفيد استفاده کند. 
 اتخاذ سياست يک بام و دو هواي پلوسي در قبال کاخ سفيد، مي تواند 
در آينده به ضرر حزب متبوع وي، يعني حزب دموکرات، تمام شود. 
نانسي پلوسي از يک سو اقدام دونالد ترامپ را در قبال تعطيلي 
دولت فدرال محکوم مي کند و از سوي ديگر، با قاطعيت تمام 
مي گويد که استيضاح رئيس جمهور آمريکا در دستور کار حزب 
گيري  موضع  ترين  تازه  در  پلوسي  نانسي  ندارد.  قرار  دموکرات 
ديوار  احداث  موضوع  است:"  کرده  اظهار  اين خصوص  در  خود 
مرزي مکزيک  و تعطيلي آمريکا با يکديگر نبايد قاعدتا ارتباطي 
دولت  و  ترامپ  از سوي  دو  اين  ميان  ارتباط  باشد.ايجاد  داشته 
آمريکا  غير مسئوانه است. در هر حال ما معتقديم که بايد طرفدار 
 اتحاد مردم باشيم. استيضاح ترامپ رويکردي بسيار تفرقه آميز 

است و ما نبايد چنين رويکردي را در پيش بگيريم."
اين اظهارات پلوسي قبا نيز مسبوق به سابقه بوده است! زماني که 
پلوسي در بين سالهاي 2016 تا 2018 رهبر اقليت هاي دموکرات در 
مجلس نمايندگان اياات متحده بود،با ايده استيضاح ترامپ مخالفت 
 داشت. نانسي پلوسي نشان داده است که رويکرد محافظه کارانه اي 
در برابر ترامپ دارد.دليل مخالفت برخي سران دموکرات با رياست 
نانسي پلوسي بر مجلس نمايندگان اياات متحده آمريکا نيز همين 
مسئله بوده است. در هر حال، به نظر مي رسد پلوسي سناريوهايي 
مانند "معامله سياسي با ترامپ" را نسبت به سناريوي "تقابل با 
ترامپ" در اولويت قرار داده است. نانسي پلوسي اين گونه استدال 
مي کند که تقابل مستقيم دموکراتها با ترامپ و خصوصا استيضاح 
رئيس جمهور آمريکا منجر به خشم برخي اقشار مردم  از دموکراتها 
شده و آنها را  نسبت به ايجاد خلل در معادات سياسي و اجتماعي 
آمريکا متهم خواهد کرد. با اين حال به نظر مي رسد برخي دموکراتها 
عقيده نانسي پلوسي را قبول ندارند! افرادي مانند برني سندرز سناتور 
قابل  به لحاظ سياسي  اساسا  ترامپ  ايالت ورمونت معتقدند که 
معامله نيست .آنها معتقدند هر گونه مصالحه دموکراتها با ترامپ، 
نتيجه بدي براي آنها در انتخابات رياست جمهوري سال 2020 

به همراه خواهد داشت. 
در هر حال، مواضع اخير نانسي پلوسي به مانند مواضع قبلي وي 
نشان مي دهد که وي "انتقاد نرم از ترامپ" را در دستور کار قرار 
داده است. اين در شرايطي است که ترامپ به دموکراتها اولتيماتوم 
سختي در خصوص تعطيلي دولت فدرال داده است. رئيس جمهور 
اياات متحده آمريکا صراحتا اعام کرده است که در صورت عدم 
عقب نشيني دموکراتها در برابر وي ) بر سر بودجه مربوط به کشيدن 
ديوار در مرز مکزيک( حاضر است دولت را ماهها و حتي سالها تعطيل 
کند! بدون شک اگر پلوسي و همراهانش در اين معادله تسليم شده 
و بازي را به ترامپ واگذار کنند، وي در نخستين آزمون خود در نزد 

مخالفان ترامپ و طرفداران حزب دموکرات مردود خواهد شد!

محمد جواد ظريف: 
اروپا مخفيگاه منافقين وتروريست هاست

وزير امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات وزراي خارجه هلند و 
دانمارک، اروپا را مخفيگاه منافقين و تروريست ها توصيف کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه سياست خارجي گروه بين الملل خبرگزاري 
آنا، محمدجواد ظريف در واکنش به اظهارات ضد ايراني وزراي خارجه 
هلند و دانمارک در صفحه رسمي خود در شبکه اجتماعي توئيتر نوشت: 
»اروپا از جمله دانمارک، هلند و فرانسه، مخفيگاه سازمان مجاهدين 
)منافقين( ـ کساني که 12 هزار ايراني را کشته و در جنايات صدام 
عليه کردهاي عراق شريک اند ـ و ساير تروريست هايي هستند که از 
اروپا دست به قتل ايرانيان بي گناه مي زنند. متهم کردن ايران، اروپا را 

از مسئوليت مخفي کردن تروريست ها نمي رهاند.«
ظهر ديروز وزير امور خارجه دانمارک از تحريم وزارت اطاعات ايران 
سخن گفت و وزير امور خارجه هلند نيز ايران را به قتل دو شهروند آن 
کشور متهم کرد.ازم به ذکر است که کشورهاي مختلف اروپايي در 
طول سال هاي پس از پيروزي انقاب اسامي ايران،نقش بسيار پررنگي 
در تقابل با ملت ايران و حمايت از گروه هاي تروريستي مانند منافقين 

ايفا کرده اند. اين روند همچنان ادامه دارد. 

 روسيه: آمريکا فکر حمله به ونزوئا را 
از سر بيرون کند

ونزوئا  عليه  نظامي  سناريوي  داد،  هشدار  روسيه  خارجه  وزارت 
سرشان  از  را  موضوع  اين  بايد  آمريکايي ها  و  بود  خواهد  فاجعه  بار 

بيرون کنند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ايتارتاس، سرگئي ريابکوف معاون 
وزارت خارجه روسيه به آمريکا درباره هرگونه سناريو مبني بر دخالت 
نگراني، شاهد  با  گفت:  اين باره  در  داد.وي  ونزوئا هشدار  در  نظامي 
تاش هاي آمريکا در راستاي ايجاد جبهه ضد ونزوئا در ميان کشورهاي 

آمريکاي اتين هستيم. اين روند هشدار آميز است.
ريابکوف ادامه داد: حتي کشورهاي آمريکاي اتين هم عليرغم موضع 
سرسختانه اي که عليه ونزوئا گرفته اند با دخالت نظامي در امور اين 
کشور مخالف هستند.وي تاکيد کرد: هر گونه اقدام مبني بر توسل به 
نيروي نظامي، به فاجعه منجر خواهد شد. بنابراين به آمريکايي هايي 

که وسوسه چنين اقدامي را دارند، هشدار مي دهيم.
گفتني است برخي از کشورهاي آمريکاي اتين به پيروي از آمريکا، 
دور جديد زمامداري نيکاس مادورو رئيس جمهوري ونزوئا را نامشروع 
اعام کرده و در برابر آن جبهه گرفته اند.اين درحالي است که پيشتر 
گزارش هايي مبني بر تمايل دونالد ترامپ رئيس جمهوري آمريکا به 

استفاده از گزينه نظامي عليه ونزوئا منتشر شده بود.

آگهي تغييرات موسسه غير تجاري وکالت و مشاوره حقوقي شهربانو 
استناد  به  و شناسه ملي 14006064712  ثبت 71  به شماره  بازو  نوري 
تصميمات   1395/10/06 مورخ  العاده  فوق  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
ذيل اتخاذ شد : بهمحل شرکت به : گلستان شهرستان کاله – خيابان 
امام خميني جنوبي – ابتداي خيابان شهيد شاددل روبروي پارک ساحلي 
کدپستي :4991814469انتقال يافت وماده سه اساسنامه به شرح فوق 
اصاح ميگردد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاله )344641(

تاسيس شرکت سهامي خاص کيان هوشمند هيرکان درتاريخ 1397/10/18 
به شماره ثبت 12840 به شناسه ملي 14008066597 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :کليه فعاليت هاي خدمات طراحي، مشاوره، فروش 
و نصب تجهيزات حفاظتي و نظارت الکترونيکي دوربين هاي مدار بسته- 
آيفون هاي تصويري – سيستم هاي اعام و اطفاء حريق – انتقال تصاوير 
و ارتباط دو طرفه – درب هاي کنترلي و دزدگير اماکن عمومي، دولتي، 
شرکتها، کارخانجات توليدي و توزيعي، مرغداري ها، دامداري ها، پياده 
سازي خانه هوشمند)شامل کليه لوازم خانگي که امکان هوشمندسازي 
آن وجود داشته باشد(، طراحي و نصب انواع تابلوهاي LED ، صادرات و 
واردات کليه کااهاي مجاز بازرگاني، اخذ تسهيات بانکي از کليه بانکها 
و مؤسسات مالي و اعتباري اعم از ارزي و ريالي پس از اخذ رضايت کليه 
سهامداران، سپردن هرگونه ضمانت نامه بانکي به هر مقدار و ميزان، 
مشارکت در کليه مناقصه ها و مزايده ها، ترخيص و ارسال کاا از کليه 
کليه  ريلي  و  دريايي  هوائي،  زميني،  از  اعم  و خروجي  ورودي  مبادي 
گمرکات کشور ايران، عقد قرارداد با کليه دستگاههاي اجرايي، شرکتها 
و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاي عمومي انقاب اسامي ايران و 
اشخاص حقيقي و حقوقي درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از 
مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : 
استان گلستان - شهرستان گرگان - بخش مرکزي - شهر گرگان-محله 
کاشاني-بلوار شهيد آيت اه کاشاني-خيابان آيت اه کاشاني 14]چناران 
19[-پاک -0طبقه همکف- کدپستي 4915863745 سرمايه شخصيت 
حقوقي عبارت است از مبلغ 200000000 ريال نقدي منقسم به 20000 سهم 
10000 ريالي تعداد 20000 سهم آن با نام عادي مبلغ 70000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 55442/27 مورخ 1397/06/07 نزد 
بانک ملت شعبه فلکه کريمي با کد 55442 پرداخت گرديده است والباقي 
در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي عباس کميزي به 
شماره ملي 0780715365و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي حسين کميزي به شماره ملي 
0792409574و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم 
فاطمه رمضاني اوزينه به شماره ملي 2122535873و به سمت رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق واسناد 
بهادار وتعهد آور شرکت اعم از چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود 
اسامي با امضاي رئيس هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود و ساير اوراق عادي و اداري با امضاي رئيس هيئت مديره 
يا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختيارات مدير عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاي محمد منقوش به شماره ملي 2110800283 
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي کميل پرناک 
به شماره ملي 2121727639 به سمت بازرس اصلي به مدت يک سال 
مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين 
گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت 
نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري گرگان )344639(

آگهي تغييرات شرکت توليدي صنعتي صبا خازن سهامي خاص به 
شماره ثبت 2117 و شناسه ملي 10340058007 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1396/05/11 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي 
رئيس  به سمت  ملي 0074682083  به شماره  احسان رحماني 
هيئت مديره و خانم ثمر رحماني به شماره ملي 0081842600 به 
سمت نايب رئيس هيئت مديره و خانم فرح مرشد به شماره ملي 
0046423850 به سمت عضو هيئت مديره و آقاي محمد صادق 
حميدي به شماره ملي 1376232251 به سمت عضو هيئت مديره 
و آقاي يعقوب عطاپور به شماره ملي 0046193936 به سمت عضو 
هيئت مديره و آقاي بهنام مرشد به شمارملي 0046543279 به 
باقيمانده  براي مدت   ) از سهامداران  سمت مدير عامل )خارج 
ماموريت هيات مديره انتخاب گرديدند. کليه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود 
اسامي با امضاء يکي از اعضاي هيئت مديره و مدير عامل به همراه 
مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

شهرکرد )344888(

آگهي تغييرات شرکت برج سازان نگين ايساتيس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 13380 و شناسه ملي 10840438747 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/10/10 آقاي 
علي اکبر امراللهي بيوکي به سمت مديرعامل و عضو هيئت 
مديره و آقاي مرتضي امراللهي بيوکي به سمت ريئس هيئت 
مديره و آقاي محمدامراللهي بيوکي به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديد حق امضاء 
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، 
سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامي با امضاء مديرعامل 
و رئيس هيئت مديره ودر غياب يکي از آن دونفر با امضاي 
نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت و نامه هاي 
عادي و اداري با امضاي مديرعامل يا رئيس هيئت مديره يا 
نايب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان يزد اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري يزد )345273(



»

دادستان کل کشور:
 چرا مصوبات 
 شوراي عالي 

 فضاي مجازي 
اجرا نمي شود؟
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 بخش اجتماعي: فرماندار تهران با اعام شناسايي 
۴ هزار متکدي در ۲۰۰ نقطه استان افزود: ما در تهران 
۴۰۰۰ متکدي داريم که از اين ميان ۲۰۰۰ نفر کودک 
هستند و از ميان کودکان نيز حدود ۱۴۰۰ نفر از 
اتباع بيگانه هستند. به گزارش خبرنگار ما، عيسي 
و  اجتماعي  تخصصي  کارگروه  جلسه  در  فرهادي 
فرهنگي استان با بيان اينکه ٣۰ درصد از متکديان 
متعلق به تهران و بقيه مربوط به شهرستان ها هستند، 
افزود: از ۴ هزار نفر متکدي شناسايي شده تنها ٣۰ 

درصد نيازمند واقعي هستند. وي با بيان اينکه بر 
اساس قانون ۱۲ دستگاه متولي موضوع جمع آوري 
با  قاطع  برخورد  بر  متکديان هستند  و ساماندهي 
در سطح  حرفه اي  گري  تکدي  سرتيم  حدود ۲۰ 
تهران تاکيد کرد. فرماندار تهران به موضوع تشکيل 
مجتمع فوريت هاي آسيب هاي اجتماعي اشاره کرد 
و افزود:  در حال حاضر اين مجتمع تشکيل شده و 
فعاليت مي کنند؛ اما فعاليت هاي آن رضايت بخش 
نيست. ما وظايف خود را به خوبي انجام نمي دهيم و 
مدام در حال تخريب و وظايف را به گردن يکديگر 
مي اندازيم. ظرف ۱۸ ماه گذشته تنها سه بار شهرداري 
تهران ، معاونت اجتماعي خود را تغيير داده است و 
در بحث جمع آوري بايد شهرداري تهران به صورت 
بايد ۲۰۲  افزود:  باشد.فرهادي  فعال حضور داشته 
نقطه اي که در حوزه مکان هاي گردشگري شناسايي 
شده اند، مورد توجه قرار دهيم و اين نقاط را از وجود 

افراد متکدي پاکسازي کنيم. 

فرماندار تهران:
چهار هزار متکدي در تهران شناسايي شده اند

عضو کميته کشوري آنفلوآنزا از آغاز موج اول آنفلوآنزا 
در کشور خبر داد و گفت: مردم حتما به توصيه هاي 
توجه  مکرر دست ها  مانند شست وشوي  بهداشتي 
ايسنا،  با  در گفت وگو  مرداني  کنند. دکتر مسعود 
از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد و گفت: 
بر همين اساس موارد متعددي از بيماري آنفلوآنزا 
را در اقصي نقاط کشور از جمله شهر تهران داريم. 
همچنين در مواردي فرم شديد آنفلوآنزا در بين افراد 
در معرض خطر مانند بيماران قلبي، ريوي،  افراد بااي 
۶۰ سال، بيماراني که نقص ايمني دارند و... ديده 
بخش هاي  در  موارد  برخي  در  و حتي  است  شده 
آي سي يو تحت مراقبت هستند. وي افزود: عده اي 
از مردم واکسن آنفلوآنزا را خريداري کرده، اما آن 
را تزريق نکرده اند و هنوز هم براي تزريق آن مردد 
هستند، توصيه مي کنيم که حتما  واکسن آنفلوآنزا 
را تزريق کنند.وي تاکيد کرد: افراد مبتا به آنفلوآنزا 
با ديگران دست ندهند و روبوسي نکنند. مرداني با 

بيان اينکه ايجاد موج هاي دوم و سوم آنفلوآنزا به 
در  ويروس هاي  و خصوصيت  هوا  برودت  وضعيت 
اول  موج  ويروس هاي  دارد، گفت:  بستگي  گردش 
آنفلوآنزاي امسال با الگوي سال قبل تفاوت چنداني 
نکرده و همان سه ويروس در گردش B، H۱N۱ و 
ويروس H٣N۲ هستند.وي توصيه  کرد که دست ها 
را به طور مکرر بشوييد. در عين حال اگر فردي مبتا 
به آنفلوآنزا شد، به محل کار يا مدرسه نروند و در 

بستر استراحت کنند. 

عضو کميته کشوري آنفلوآنزا خبر داد:
آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور

دادستان تهران:
دانشگاه آزاد، راننده و پيمانکار مقصر حادثه دانشگاه علوم تحقيقات اعام شدند

 دادستان تهران از اعام نظر کارشناسي هيئت هفت نفره 
در مورد حادثه واژگوني اتوبوس در دانشگاه علوم  و 
تحقيقات خبر داد و گفت: اين هيئت سه عامل اساسي 
را مقصر اعام کرده است که بر اساس آن دانشگاه آزاد، 
راننده و پيمانکار مقصر حادثه دانشگاه علوم تحقيقات 
اعام شدند. به گزارش ايسنا،  جعفري دولت آبادي افزود: 
 راننده، دانشگاه و پيمانکار که مسئول خدمات رساني 
در آنجا بوده است مقصر اعام شدند، راننده فوت کرده 
است و از طريق بيمه، مبلغ ديه ها وصول مي شود. وي 
افزود: برخاف نظر پليس که به طور درصدي اعام 
تقصير نموده بود هيئت ۷ نفره به نحو مساوي افراد 
اباغ  از  بعد  است،  را مسئول شناخته  و دستگاه ها 
اگر  و  شود  اقدام  قانون  طبق  شد  مقرر  نظريه  اين 
اعتراضي باشد طبق قانون به آن عمل مي شود.دادستان 
تهران اضافه کرد: به بازپرس و دادستان منطقه توصيه 
کرده ايم که اگر خانواده ها آمادگي دارند ديه خود را 
بگيرند طبق مقررات ديه از طريق شرکت هاي بيمه 
پرداخت مي شود. وي با بيان اينکه پيشرفت پرونده 
مطلوب بوده است، گفت: پرونده تا هفته آينده کارهاي 
پرونده از لحاظ قضائي تکميل مي شود و به زودي 

کيفرخواست صادر خواهد شد و اميدواريم پرونده به 
 زودي نيز به دادگاه ارسال شود. جعفري دولت آبادي 
افزود: چنانچه خانواده ها در بخش دريافت ديه پيشقدم 
شوند و بعد از آن پرونده به دادگاه برود از نظر ما منعي 
وجود ندارد و ما آمادگي داريم، همچنين در مورد 
قيد حيات هستند، چون طول  در  که  مصدوميني 
کنيم  صبر  بايد  طبيعتا  است  طواني  آن ها  درمان 
طول درمان نهايي شود. بنابر اين در بخش افرادي که 

فوت شده و مصدوم شدند پرونده تفکيک شده است.
دادستان تهران تصريح کرد: در مورد مصدومين نيز که 
بخواهند ديه بگيرند منعي وجود ندارد و از طريق بيمه 
اين امکانات در نظر گرفته شده است، توصيه کرديم 
که در اين بخش ها کمک بيشتري شود، تعداد افراد 
بستري در اين زمينه ۱۰ نفر هستند. وي در پاسخ 
به سوالي مبني بر اينکه آيا پرونده شاکي خصوصي 
دارد گفت: خانواده هايي که فرزندانشان فوت شده و 

همچنين مصدومين طرح شکايت کرده اند و پرونده 
شاکي خصوصي دارد.جعفري دولت آبادي در ارتباط 
با خريد و فروش ارز گفت: چندين بار عنوان کرديم 
 که خريد و فروش ارز جرم است، اولين پرونده اي 
که در اين زمينه به دادگاه رفت ۱۵ متهم داشت که 
احکام آنها هفته گذشته صادرشد و هر کدام به ۶ ماه 
حبس محکوم شدند، اين احکام قطعي است و اجرا 
براي خريد و  اولين حکمي است که  خواهد شد و 
فروش ارز در معابر صادر شده است. دادستان تهران 
ادامه داد: تمام کساني که در معابر خريد و فروش ارز 
مي کنند دچار اين گرفتاري خواهند شد بنابراين اين 
مسائل را جدي بگيرند، حدود ۴۵ کيفرخواست دراين 
رابطه صادر و به دادگاه ارسال شده است و در نوبت 
اينکه امروز  محاکمه قرار دارد. وي کفت: به لحاظ 
کشور درگير مبارزه با آمريکا است به انسجام جدي 
داخلي نياز داريم متاسفانه افرادي در رسانه، فضاي 
مجازي و تريبون ها مطالبي مي گويند که نتيجه آن 
دلسردي مردم است ادعاهاي بي مبنا، اخبار خاف، 
اتهام زني، افترا و درگير کردن دستگاه ها به امور موهوم 

از جمله اين موارد است. 

دادستان کل کشور گفت: چرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي اجرا نمي شود اين شورا با 
رياست رئيس جمهور تشکيل جلسه مي دهد پس چرا اجرا نمي شود و اشکال ما به وزارت ارتباطات 
و دستگاه هاي ديگر عدم اجراي همين مصوبات است. به گزارش فارس، حجت ااسام منتظري 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به اينکه صحبت هايي در خصوص  مسدودسازي اينستاگرام شده 
است آيا اين اقدام مي شود،گفت: ما بايد معني فيلترينگ را براي مردم درست بيان کنيم ما 
مي گوييم بايد اين شبکه ها مديريت شود اگر مي شود کاري کرد که شبکه هاي »گرامي« بتوانند 
به مردم خدمت برساند اما آسيب نزند بکنيد اين کار را اگر نمي شود بايد تصميم ديگري گرفت.
وي ادامه داد: چرا آن روزي که مقام معظم رهبري گفتند کشور احتياج به فضاي مجازي سالم 
و شبکه ملي اطاعات دارد مسئولين اين را جدي نگرفتند و نرفتند دنبال اين اقدام؟ منتظري 
گفت: وقتي مي بينيم که جوانان قدرتمند هستند آن هم در عرصه هاي مختلف چرا از قدرت 

آن ها استفاده نمي کنيم؟ آيا اين ها نمي توانند براي ايجاد يک فضاي مجازي سالم تاش کنند؟ 
ما مي گوييم مي شود و اين ها توان انجام اين کار را دارند.دادستان کل کشور گفت: بايد ابزار و  
امکانات و حمايت همه جانبه در اختيارشان باشد و بايد پرسيد چرا اين کار انجام نمي شود.وي افزود: 
چرا مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي اجرا نمي شود اين شورا با رياست رئيس جمهور تشکيل 
جلسه مي دهد پس چرا اجرا نمي شود و اشکال ما به وزارت ارتباطات و دستگاه هاي ديگر عدم 
اجراي همين مصوبات است.منتظري خاطرنشان کرد: ما بررسي هاي دقيق کرديم هنوز مصوبات 
اجرا نشده است و بحث اين شبکه هاي گرام دار بحث انحرافي است بحث اصلي بايد سالم سازي 
فضاي مجازي باشد.وي ادامه داد: برخي از آدم هاي مريض  احوال تا حرف از سالم سازي فضاي 
مجازي و فيلترينگ مي زنيم مي گويند مي خواهيم مثل صد سال قبل زندگي کنيم در صورتي که 

ما دنبال محروميت مردم از فضاي مجازي نيستيم بلکه دنبال سالم سازي هستيم.

خبر
دبير ششمين کنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه ايران:
 60 درصد بخش هاي مراقبت ويژه 

مستهلک است
دبير ششمين کنگره بين المللي مراقبت هاي ويژه ايران گفت: بزرگ ترين 
چالشي که مراقبت هاي ويژه ايران با آن مواجه است کمبود امکانات 
از  بيش  طوري که  به  است.  قديمي  امکانات  بودن  مسلط  و   جديد 
۶۰ درصد از امکانات مراقبت  هاي ويژه در حال حاضر مستهلک بوده و 
اکنون نياز به جايگزيني با امکانات جديد دارد. به گزارش فارس، بابک 
عمراني راد با اشاره به اينکه مستهلک بودن امکانات بخش هاي مراقبت 
ويژه يکي از بزرگ ترين چالش هاي اين حوزه است، گفت: بيمارستان هايي 
که فوق تخصص مراقبت ويژه دارند آمار مرگ و مير بيماران در اين 
بخش ها حدود ۱۰ درصد است. وي با اشاره به اينکه اين مسئله نيازمند 
هزينه هاي زياد است، افزود: اميدواريم شرايطي فراهم شود که همه 
بيمارستان هاي خصوصي و دولتي بتوانند با شرايط ويژه با تسهيات 
ويژه نسبت به نوسازي امکانات خود اقدام کنند.عمراني راد ادامه داد: 
در شهرهاي بزرگ همه بيمارستان ها مجهز به بخش مراقبت هاي ويژه 
هستند که داراي درجات مختلف يک تا سه است.وي افزود: شهرهاي 
متوسط و کوچک بخش هاي مراقبت ويژه کم داشته يا برخي ندارند 
که البته دولت در تاش است تا شهرهاي کوچک را نيز مجهز به اين 
اقدامات جديدي که در وزارت بهداشت  با  اميدواريم  بخش کند و 
صورت گرفته اين مسئله سرعت بيشتري يابد.وي با اين اينکه ضريب 
اشغال تخت هاي مراقبت ويژه بااي 9۰ درصد است گفت: اين مسئله 

نشان دهنده کمبود شديد تخت هاي مراقبت ويژه است.

سرپرست وزارت بهداشت خبر داد:
افزايش اعتبار طرح تحول سامت تا ۲0 درصد

سرپرست وزارت بهداشت با اعام افزايش اعتبار طرح تحول سامت تا 
۲۰ درصد، گفت: بسته هاي حمايتي طرح تحول نظام سامت که شامل 
حمايت از بيماران صعب العاج و بيماران خاص بويژه در زمينه دارو، کاهش 
هزينه هاي کمرشکن در خدمات بستري و ماندگاري پزشک در نقاط محروم 
است، قطعا تامين خواهد شد.به گزارش ايسنا،  دکتر سعيد نمکي در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به اينکه آيا دارويي از طرح پوشش بيمه اي خارج شده 
يا خير، اظهار کرد: هيچ داروي اساسي به  هيچ قيمت از پوشش بيمه اي 
خارج نشده و اين يک شايعه است؛ اگر کسي نيز موردي دارد حتما به 
دفتر من منعکس کند. ما داروهاي بيماران خاص، صعب العاج و داروهاي 
اساسي را تحت پوشش قرار داده ايم و از اين جهت هيچ مشکلي نداريم.وي 
ادامه داد: بسته هاي حمايتي طرح تحول نظام سامت که شامل حمايت از 
بيماران صعب العاج و بيماران خاص به خصوص در زمينه دارويي، کاهش 
هزينه هاي کمرشکن از دوش مردم در خدمات بستري و ماندگاري پزشک 
در نقاط محروم است، قطعا تامين خواهد شد. در سال آينده هم نسبت به 
سال قبلي، تامين هزينه قابل توجهي حداقل در طرح تحول نظام سامت 

خواهيم داشت و اين افزايش بين ۱۵ تا ۲۰ درصد خواهد بود.

حکم اعدام محيط بان همداني نقض شد
 فرمانده يگان حفاظت محيط زيست کشور گفت: پرونده محيط بان 
سعيد موميوند در ديوان عالي کشور بررسي و حکم قصاص نقض و 
براي رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض ارجاع مي شود.به  گزارش 
ايسنا ،  سرهنگ جمشيد محبت خاني افزود: با توجه به اعتراض 
سازمان حفاظت محيط زيست به رأي صادر شده مبني بر قصاص 
نفس محيط بان سعيد موميوند اين پرونده مجدداً در شعبه ۴۷ ديوان 
عالي کشور بررسي و حکم صادره نقض شد.وي ضمن قدرداني از 
قوه قضائيه و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، اظهارکرد: اين 

پرونده مجددا در شعبه مورد نظر بررسي مي شود.

خبر
با راي نمايندگان؛

بنياد شهيد، مجددا مکلف به پرداخت 
بيمه تکميلي ايثارگران شد

با موافقت نمايندگان مجلس شوراي اسامي، مجددا بنياد شهيد و امور ايثارگران 
مکلف به پرداخت بيمه تکميلي ايثارگران شد.به گزارش مهر، در جلسه علني ديروز 
 مجلس شوراي اسامي بررسي طرح اصاح ماده ۱٣ قانون جامع خدمات رساني 
موافق،  راي   ۱۷٣ با  آن  کليات  که  گرفت  قرار  کار  دستور  در  ايثارگران   به 
۱۴ راي مخالف و ۷ راي ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماينده حاضر در جلسه علني 
به تصويب رسيد.در ماده واحده اين طرح آمده است که بندهاي الف و ب ماده 
۱٣ قانون جامع خدمات رساني به ايثارگان با اصاحات و الحاقات بعدي به شرح 
زير اصاح مي شود: ۱ -در بند الف پس از عبارت »هر ساله« عبارت »بر اساس 
تعداد و سرانه« و بعد از عبارت »بودجه سنواتي« عبارت »به صورت صددرصد 
تخصيص يافته« اضافه مي شود و تبصره هاي يک تا چهار آن حذف مي شود. 
همچنين بر اساس مصوبه مجلس بند ب اين طرح به شرح زير اصاح مي شود 
که بر اساس آن با اجراي حکم اين ماده خدمات بهداشتي و بيمه درماني مکمل 
آزادگان، جانبازان، ايثارگران شاغل و غيرشاغل، بازنشسته و والدين، همسران 
و فرزندان شهدا و افراد تحت تکفل آنها، بر عهده بنياد شهيد و امور ايثارگران 
است. تعهدات دستگاه هاي اجرايي و بيمه هاي ذي ربط در اين خصوص از 
تاريخ 9۷/۸/۱ تا زمان تصويب اين قانون و تا پايان سال 9۷ به بنياد شهيد و 
امور ايثارگران منتقل مي شود. اجراي احکام اين ماده مانع ارائه خدمات بيمه 
درمان تکميلي توسط دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به کارکنان شاغل موضوع 
اين ماده نيست. اين قانون از تاريخ تصويب ازم ااجراست. شايان ذکر است از 
دولت وعده گرفته شده اعتبارات ازم براي اجراي اين قانون را در بودجه 9۸ 

کل کشور هم بياورد تا در سال آينده اجرا شود.

رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر: 
شهرداري، مصوبه شوراي شهر درباره 

پارک حاشيه اي را اجرا نکرد
رئيس کميسيون حمل و نقل شوراي شهر در خصوص مصوبه پارک حاشيه اي 
شوراي شهر گفت:  شهرداري تهران هنوز مصوبه شورا درباره پارک حاشيه اي 
را اجرا نکرده است.محمد عليخاني در گفت وگو با فارس، افزود: در مصوبه اي 
که ما تصويب کرديم قرار بود بر اساس آخرين روش هاي هوشمندسازي پارک 
حاشيه اي اداره شود، اما گفته اند در يکي از مناطق پايلوت اجرا مي کنيم. اين 
در حالي است که چيزي که قرار است در اين منطقه اجرايي شود مصوبه شورا 
نيست و مغاير با مصوبه است. عليخاني تأکيد کرد: در روشي که ما در نظر 
گرفته ايم بايد يکپارچه کل تهران ديده شود و يک نرم افزار براي تمام پايتخت 
نوشته شود و قرار نيست که هر منطقه يک برنامه داشته باشد. وي تأکيد کرد: 

مصوبه شورا در خصوص پارک حاشيه اي هنوز اجرايي نشده است.

آگهي تغييرات شرکت آرمان سازه مرنديز شرق شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 48735 و شناسه ملي 10380650805 
مورخ 1397/05/22  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد :ـ  آقاي حميد رضا خاکشور کامه 
عليا کد ملي 0702667250 به سمت رئيس هيئت مديره خانم 
طاهره فرهادي کد ملي 0919916041 به سمت نائب رئيس 
هيئت مديره آقاي حسن روح بخش کد ملي 5629982907 
به سمت عضو هيئت مديره و مدير عامل براي مدت دو سال 
تعهدآور  و  بهادار  اسناد  و  اوراق  کليه   . گرديدند  انتخاب 
شرکت از قبيل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسامي با 
امضاءمنفرد مدير عامل همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود 
. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )343634(

آگهي تغييرات شرکت آريا آذر افروز توس شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 30589 و شناسه ملي 10380458244 
 1397/08/19 مورخ  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاي هيئت مديره 
به قرار ذيل تعيين گرديد: آقاي محمدعلي افروزه با شماره 
ملي 0638324246 به سمت رئيس هيئت مديره -2 آقاي 
نايب  به سمت  ملي 0940981009  با شماره  افروزه  حسن 
رئيس هيئت مديره -3 آقاي حسين افروزه با شماره ملي 
0942981911 به سمت مديرعامل و عضو هيات مديره براي 
مدت 2 سال انتخاب گرديده اند. 2 - کليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهدآور و رسمي و بانکي با امضاي مديرعامل ) آقاي 
حسين افروزه ( همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد )343630(

آگهي تغييرات شرکت رهجويان کوير ساريکا شرکت تعاوني 
به شماره ثبت 846 و شناسه ملي 14006457579 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/07/11 ونامه شماره3435مورخ97/8/15 اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعي سرخس تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1- 
روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت 
0819175420وحسن  کميلي  2-محمدرضا  شد  انتخاب 
کميلي0819663212و زهرا کميلي0810091259 به سمت 
اعضاي اصلي هيات مديره و اميرحسين کميلي 081020060و 
براتعلي کميلي0819173452 به سمت اعضاي علي البدل 
هيات مديره براي مدت سه سال تعيين شدند اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري سرخس )343628(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني برين شرق شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 14999 و شناسه ملي 10380306302 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/07/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي مجيد 
با  مردان  مهدي  آقاي   0933047444 ملي  کد  با  مردان 
کد ملي 037880833 و آقاي محمدرضا مردان کد ملي 
0943161721 براي مدت دو سال به سمت اعضا اصلي هيات 
مديره انتخاب شدند. - خانم زهرا هنرور اسماعيل پور با کدملي 
0930551524 بسمت بازرس اصلي وآقاي محسن توکلي با 
کدملي 0849396611بسمت بازرس علي البدل براي مدت 
يک سال مالي انتخاب شدند. - روزنامه کثيراانتشاررسالت 
انتخاب شد. اداره کل ثبت  براي درج آگهي هاي شرکت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )343627(
تاسيس شرکت سهامي خاص کنکاش سازه توس درتاريخ 1397/05/18 
به شماره ثبت 65288 به شناسه ملي 14007771562 ثبت و امضا ذيل 
دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع فعاليت :انجام و ارايه خدمات فني آزمايشگاهي خاک، 
بتن و جوش و خدمات طراحي و اجرا و نظارت کليه امور ساختمان در 
زمينه ابنيه فلزي و بتني، گودبرداري، سازه نگهبان، راهسازي، پلسازي، 
کانال جمع آوري آبهاي سطحي، آبرساني، تاسيسات مکانيکي و برقي، 
سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي، نقشه برداري، مطالعات و آزمايشات 
ژئوتکنيک، کنترل کيفي خاک، بتن، جوش و آسفالت و آزمايشات مصالح، 
آزمايشات شيمي خاک، اکتشاف معدن و زمين شناسي، آزمايشات ژئوفيزيک، 
طراحي و نظارت مهندسي ساختمان ، تهيه و فروش مصالح و ماشين آات 
بازرگاني درصورت  مجاز  کااهاي  کليه  و صادرات  واردات  ساختماني، 
لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ 
ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان خراسان رضوي - شهرستان 
مشهد - بخش مرکزي - شهر مشهد-ادن-بلوار ادن-خيابان ادن 10 
)خضرايي منش 13(-پاک -1طبقه سوم- کدپستي 9179975455 سرمايه 
شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي منقسم به 100 
سهم 10000 ريالي تعداد 100 سهم آن بي نام عادي مبلغ 1000000 ريال توسط 
موسسين طي گواهي بانکي شماره 51/4300/009 مورخ 1397/02/03 
نزد بانک تجارت شعبه سازمان آب مشهد با کد 4300 پرداخت گرديده 
به شماره  کاريزباايي  معلم  آقاي حميدرضا  مديره  هيئت  اعضا  است 
ملي 0933392990و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي 
غامرضا ماهيان به شماره ملي 0938138820و به سمت رئيس هيئت 
مديره به مدت 2 سال آقاي آرين طالب به شماره ملي 0941045031و 
به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي ابوالقاسم برزگر به شماره ملي 
0942143515و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال آقاي علي 
نجاريان به شماره ملي 0945381743و به سمت عضو هيئت مديره به 
مدت 2 سال آقاي قاسم خاکي به شماره ملي 0946850097و به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
عقود اسامي و همچنين کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاء مديرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
بازرسان آقاي بهروز شاهي به شماره ملي 0944817823 به سمت بازرس 
اصلي به مدت يک سال مالي آقاي حميدرضا براتي يساقي به شماره ملي 
0946007853 به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه 
کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. ثبت 
موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري مشهد )343626(

تاسيس شرکت با مسئوليت محدود پخش فرآورده هاي باديز گستر شرق 
درتاريخ 1397/10/09 به شماره ثبت 66707 به شناسه ملي 14008042176 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت اطاع 
عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :بازرگاني :تجارت کليه فعاليتهاي 
تجاري مجاز داخلي وخارجي درزمينه تجارت هوايي زميني دريايي و 
خريدوفروش وتوزيع وپخش وحق العمل کاري کااها صادرات وواردات 
ترخيص کاا ثبت سفارش امورگمرکي افتتاح حساب اخذ وام وتسهيات 
ارزي وريالي ازبانکها وموسسات مالي اعتباري دولتي وخصوصي داخلي 
وخارجي جهت شرکت عقدقرارداد بااشخاص حقيقي وحقوقي و ايجاد 
واخذ شعب و نمايندگي در داخل و خارج از کشور ، شرکت در مناقصات و 
مزايدات بخش دولتي و خصوصي ، شرکت در کليه نمايشگاههاي داخلي و 
خارجي برگزار ي نمايشگاهها - خريد، فروش ، پخش ، بسته بندي خشکبار 
) زعفران ، هل، شيريني ، زرشک، ادويه جات ، حبوبات، پسته،آجيل ،قند 
،شکر،چاي، نبات، برنج ،آب نبات ،سويا ،شکات، سبزي خشک( پس 
ازاخذمجوزهاي ازم ثبت موضوع فعاليت به منزله اخذوصدورپروانه فعاليت 
نمي باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان خراسان رضوي 
، شهرستان مشهد ، بخش مرکزي ، شهر مشهد، عدل خميني ، خيابان امام 
خميني49/2]امام خميني57/1[ ، خيابان ثامن اائمه18]امام خميني57[ ، 
پاک 17- ، طبقه دوم کدپستي 9174737863 سرمايه شخصيت حقوقي 
عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدي ميزان سهم الشرکه هر يک از شرکا 
آقاي محمدحسين نکته سنج به شماره ملي 0923449515 دارنده 330000 
ريال سهم الشرکه خانم فاطمه مدني به شماره ملي 0933150865 دارنده 
330000 ريال سهم الشرکه خانم نيره مدني به شماره ملي 0933150873 
دارنده 340000 ريال سهم الشرکه اعضا هيئت مديره آقاي محمدحسين 
نکته سنج به شماره ملي 0923449515و به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره به مدت نامحدود خانم فاطمه مدني به شماره ملي 0933150865و 
به سمت رئيس هيئت مديره به مدت نامحدود و به سمت مديرعامل به 
مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامي و همچنين 
کليه نامه هاي عادي و اداري باامضاءفاطمه مدني يا محمدحسين نکته سنج 
همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه 
روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. 
ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غيرتجاري مشهد )343613(

آگهي تغييرات شرکت پويا پژوهش آرويد پاژ شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 56832 و شناسه ملي 14005498608 
 1397/06/12 مورخ  مديره  هيئت  استناد صورتجلسه  به 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - سمت اعضاء هيئت مديره به 
قرار ذيل براي مدت دو سال تعيين گرديدند: آقاي سيد 
به  به شماره ملي 0920287522  راوري  حسين مرتضوي 
سمت عضو هيئت مديره و آقاي محسن محسني به شماره 
ملي 2091901342 به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل 
و آقاي حسين برسي به شماره ملي 0938352741 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره - امضاي کليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور رسمي و بانکي با امضاي منفرد مدير عامل همراه 
با مهر شرکت معتبرخواهد بود . اداره کل ثبت اسناد و اماک 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  استان خراسان رضوي 

غيرتجاري مشهد )343612(

آگهي تغييرات شرکت دامون گستر پاژ شرکت سهامي خاص به شماره 
ثبت 33119 و شناسه ملي 10380504696 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1397/04/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - محل 
شرکت به آدرس شهر مشهد-محله /خاتم اانبيا-کوچه مهربان-کوچه 
توس -4/76پاک -39طبقه دوم- کد پستي 9198155715 تغيير يافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )343624(

آگهي تغييرات شرکت بازرگاني صباغ زاده و شرکاء شرکت تضامني به شماره 
ثبت 3124 و شناسه ملي 14007357544 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
فوق العاده مورخ 1397/09/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شعبه اي از شرکت به 
نشاني استان خراسان رضوي ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزي ، شهر مشهد، 
17شهريور ، کوچه 17 شهريورجنوبي 2/1 ، خيابان 17 شهريورجنوبي ، پاک 0 ، 
مجتمع کيميا2)سي نور( ، طبقه دوم ، واحد 207 کد پستي : 9166937552 به 
مديريت آقاي رسول صباغ زاده به شماره ملي 0703668722 تاسيس گرديد. اداره 
کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري تربت حيدريه )343599(

آگهي تغييرات شرکت پاکسازان برتر سرزمين خورشيد شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 64205 و شناسه ملي 14007508982 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي سيدابوالفضل طبائي اقدائي با کدملي 
0922245819 خانم سارا آشفته با کد ملي 0940087634 آقاي عباس 
آشفته با کد ملي 0922341990 براي مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه 
کثيراانتشار رسالت براي درج آگهي هاي شرکت انتخاب شد اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )343607(

آگهي تغيير مرکز اصلي شرکت يکه تاز سپاهان فراز سهامي 
خاص به شناسه ملي 14004651138 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1396/05/21 و نامه شماره 
96/492/140 مورخ 1396/6/27 اداره ثبت شرکتها و موسسات 
غير تجاري اصفهان تصميمات ذيل اتخاذ شد :مرکز اصلي 
شرکت از واحد ثبتي اصفهان به واحد ثبتي مشهد به نشاني 
خراسان رضوي شهر مشهد-قاسم آباد-خيابان شريعتي 
30]شهيدابراهيم قرباني[-بلوار شريعتي-پاک -552طبقه 
دوم-کدپستي 9189638932 انتقال يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح ذيل اصاح شد. مراتب ذيل شماره 
62620 ثبت گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان 
خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )343597(
آگهي تغييرات شرکت پديده مروزيست شرکت سهامي خاص 
به شماره ثبت 30450 و شناسه ملي 10380456865 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/09/23 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاي هيات مديره از 2 
نفر به 3 نفر افزايش يافت اداره کل ثبت اسناد و اماک 
و موسسات  ها  ثبت شرکت  اداره  استان خراسان رضوي 

غيرتجاري مشهد )343592(
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 مهاجم تيم ملي گفت: بعد از مدت طواني که بيرون 
بودم و بدشانسي اي که داشتم تمرينات خودم را پشت 
سر گذاشتم و به طور کامل از ديروز با تيم تمرين 
مي کنم و اگر کادرفني صاح بداند، حاضرم به تيم 
کمک کنم و از تمرين کنار ساير بازيکنان لذت ببرم.

جهانبخش ادامه داد: قطعا بازي اول در چنين مسابقاتي 
مهم است و بازتاب آن هم مهم است و بازيکنان و کادر 
فني از اهميت آن با خبر بودند. فرقي نمي کرد که تيم 
ملي برابر يمن بازي کند يا حريف ديگري. ما باز هم 
با همين کيفيت بازي مي کرديم و بازيکنان نمايش 
خوبي داشتند و توانستيم با اقتدار برنده شويم. وي 
درباره ديدار عراق و ويتنام گفت: ما بازي را مي ديديم 
و کسي را نمي شود دستکم گرفت. بعضي تيم ها با 
انرژي مضاعف به اين مسابقات مي آيند و چيزي براي 
از دست دادن ندارند. ما از نحوه عملکرد ويتنام شوکه 
شده بوديم و انتظار چنين بازي را نداشتيم. کمترين 

حق آن ها يک امتياز بود و ويتنام بدشانس بود. براي 
ما فرقي نمي کند حريف مان چه تيمي باشد و با 
تمام قوا به ميدان مي رويم.وي گفت: رقيبان سنتي 
ما يعني استراليا، ژاپن و کره از مدعيان اصلي هستند. 
عربستان و امارات هم مي توانند در اين جام نتيجه 
بگيرند. البته با بازي ويتنام ممکن است دراين جام 
شگفتي هم داشته باشيم. ما هم هدف بزرگي داريم 

و در راستاي آن تاش خواهيم کرد.

جهانبخش: 
 تيم ملي در جام ملت ها هدف بزرگي دارد

پيشکسوت آبي پوشان با انتقاد شديد از مديريت اين 
باشگاه  گفت: اگر توان حل مشکات استقال را نداريد 
با رفتن تان به اين باشگاه کمک کنيد. هادي طباطبايي 
افزود: پيش بيني اين روزها را کرده بودم و از ابتداي 
فصل بارها هشدارهاي ازم را داده بودم. اما متاسفانه 
نه تنها گوش شنوايي نبود که اين حرف ها را بشنود، 
بلکه ما را هم متهم کردند.وي اضافه کرد: از ابتداي 
فصل مي گفتم اين تيم را براي نيم فصل بسته اند و در 

نيم فصل بايد تقويت شود. اان که بيشتر از ۲۰ روز 
از نيم فصل گذشته از تغييرات و تقويت تيم هيچ اثر 
و نشانه اي نيست. حتي باشگاه توان اين را نداشته که 
تمرينات تيم را آغاز کند.سنگربان پيشين آبي پوشان 
باشگاه در مشکات بي پولي  گفت: در حالي اان 
مي سوزد که ابتداي فصل پول زيادي را هزينه خريد 
بازيکنان بي کيفيت خارجي کردند. بازيکناني که آنقدر 
ضعيف بودند که هيچ جاي دفاعي براي خود نگذاشتند 
و بدون اين که ثمري داشته باشند در نيم فصل پولي 
گرفتند و رفتند. پولي که مي توانست ااقل هزينه اردوي 
نيم فصل و آغاز تمرينات باشد، خرج نيم فصل بازي 
بي تاثير اين دو بازيکن شد. طباطبايي تصريح کرد: 
آقايان عنوان مي کردند که بابت نورافکن، حسيني و 
تيام پول گرفتند و من همان موقع گفتم اين پول ها 
براي استقال ستاره سوم نمي شود، اما آقايان افتخار 

مي کردند که درآمدزايي کردند.

طباطبايي:
بارها به مديران استقال هشدار داده بودم

مهاجم سابق تيم ملي گفت: نمي دانم دعواي زرگري کي روش و برانکو تا چه زماني 
ادامه پيدا مي کند ولي فدراسيون مي تواند فرمان آتش بس به اين دعوا دهد.خداداد 
عزيزي گفت:دعواي اين دو مربي گريبان فوتبال ما را گرفته است و نمي دانم تا کي 
ادامه پيدا مي کند. شايد خودمان باني اين قضيه هستيم چراکه فدراسيون فوتبال و 
مسئوان باشگاه پرسپوليس هيچ گاه تاشي براي ختم اين غائله نداشته اند. اين دو 

مربي خارجي در  ايران کار مي کنند و بايد به يک سري مسائل احترام بگذارند.
وي ادامه داد: پيروزي در بازي اول آن هم با اختاف پنج گل از لحاظ روحي و رواني 
کمک زيادي به بازيکنان تيم ملي مي کند و اعتمادبه نفس بچه ها را باا مي برد. در 
بازي دوم با ويتنام شرايط مسابقه فرق مي کند چون اين تيم سرعتي است و اگرچه 
در سطح تيم هاي درجه اول شرق آسيا مانند ژاپن و کره جنوبي نيست ولي از تيم 

يمن شرايط بهتري دارد.وي درباره اينکه عراق به سختي توانست ويتنام را شکست 
دهد، اظهار کرد: نبايد با يک مسابقه، تيمي را بزرگ کرد. تيم هاي مدعي مانند 
ژاپن، کره جنوبي، استراليا و حتي عراق شايد درگام اول نتوانند نمايش دلپذيري را 
 ارائه کنند اما آهسته آهسته پيشرفت مي کنند و کار را براي رقبا دشوار مي کنند . 
من بعيد مي دانم ويتنام بتواند برابر ايران امتياز بگيرد وحتي تيمي مثل اردن که 
درروز نخست، استراليا را مغلوب کرد، شانسي براي حضور در جمع چهار تيم برتر 
دادن  با  مي تواند  فوتبال  فدراسيون  به نظرم  يادآورشد:  داشت.عزيزي  نخواهد  را 
فرمان آتش بس، ماجراي برانکو و کي روش را تمام کند چراکه ظرفيت مردم از 
اين قبيل دعواهاي زرگري پرشده است و حوصله آن را ندارند که هرروز به چنين 

صحبت هايي گوش دهند.

قلعه نويي:
متأسفانه سکانداران فوتبال به دنبال درآمدزايي هستند

سرمربي پيشين تيم ملي  گفت: متاسفانه فيفا، 
يوفا و اي اف سي به دنبال درآمدزايي هستند و به 
اميرقلعه نويي  ندارند.  کاري  فوتبال  زيبايي هاي 
اان  ملت ها  جام  مورد  در  براي صحبت  گفت: 
زود است. افزايش تيم ها باعث شده جام ملت ها 
تيم  همين  باشد.مثا  نداشته  را  سابق  کيفيت 
کنيد.  نگاه  را  کرد  بازي  ايران  مقابل  که  يمن 
تيم پزشکي يمن،کيف پزشکي نداشت. به همين 
خاطر اان براي قضاوت در مورد عملکرد تيم ها 
زود است. بايد صبر کنيم و از دور دوم در مورد 
جام ملت ها صحبت کنيم.وي افزود: تيم ملي ما 
شروع خوبي داشت اما شايد به اين يمن تيم هاي 
ديگر هم همينقدر گل بزنند. متاسفانه سکانداران 
فوتبال جهان به دنبال درآمدزايي هستند و به 
زيبايي هاي فوتبال کاري ندارند.  افزايش تيم ها 
لذت فوتبال را از بين مي برد. تيم هايي حضور دارند 
که عيار مسابقات را کم کردند.وي درمورد وضعيت 
با وجود  سپاهان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
همه مشکات و نامهرباني هايي که در همه موارد 
در حق باشگاه سپاهان شد شرايط خوبي داريم. 

 براي حفظ شرايط فعلي تيم طرح و برنامه اي به 
هيئت مديره و مديرعامل باشگاه داديم. رقيبان ما 
در نقل و انتقاات خيلي خوب کار مي کنند و از 
لحاظ بودجه سه برابر ما هستند. ما هم فعاليت هاي 
خاص خودمان را داريم. بايد نقاط ضعف را برطرف 
کنيم. شايد هفته ديگر اردوي 1۰ روزه اي را در 

ترکيه برگزار کنيم.قلعه نويي درمورد نقل وانتقاات 
اين تيم تصريح کرد: در حال حاضر علي قرباني را 
جذب کرديم. او از بازيکنان با کيفيتي است که 
در چند پست مي تواند به ما کمک کند. اميدوارم 
او در نيم فصل دوم شرايط خوبي داشته باشد. 
مترصد جذب يک وينگروهافبک بازيسازهم هستيم.

اميرقلعه نويي گفت: يک بحث بيروني در مورد تيم 
ملي وجود دارد. اميدوارم مسائل بيروني يک جا تمام 
شود. همه جاي دنيا از فوتبال لذت مي برند. برد و 
باخت احساسي است اما اصل فوتبال براي لذت 
است. در کشور ما چند سال است اين تفکر وجود 
ندارد شايد رفتارها و مديريت هاي غلط يکي مثل 
من دليل اين شرايط بوده است. از شخص ديگري 
نام نمي برم که به کسي برنخورد. افرادي که يک 
روز در فوتبال زحمت کشيدند به گردنمان حق 
دارند و به مسائل بيروني توجه نکنيم و به دنبال 
زيبايي هاي فوتبال باشيم.وي درمورد اينکه چه 
پيش بيني از فيناليست هاي جام ملت ها دارد، گفت: 
همانطور که گفتم فعا براي پيش بيني زود است. 
در مسابقات حذفي خيلي از مسائل دخيل است 
و اان براي صحبت در مورد وضعيت تيم ها زود 
است. اين مسائل در مسابقات حذفي تاثيرگذار 
است.سر مربي تيم سپاهان در خاتمه گفت: يک 
مربي براي موفقيت نياز به شانس هم دارد. تيم 
ملي از کادرفني و بازيکنان خوبي بهره مي برد و 

لياقت قهرماني را دارد. 

گوناگون

خبر
سلطاني فر:

بايد حامي تيم ملي باشيم
وزير ورزش در حاشيه جلسه هيئت دولت در واکنش به حمله لفظي 
کي روش به سرمربي پرسپوليس گفت: در اين شرايط بهتر است همه 
حامي تيم ملي باشيم. سلطاني فر افزود: پيش بيني مي کنيم نتايج خوبي 
دراين جام کسب کنيم. براي ديدن مسابقات به دبي خواهم رفت.وي 
اين کار در  زنان در ورزشگاه ها گفت:  درباره آخرين وضعيت حضور 
استاديوم هاي مختلف نياز به ورودي مجزا، معبر و مکان مجزا و سرويس 
و خدمات مجزا دارد. همه اين امکانات در ورزشگاه هاي مختلف وجود 

دارد يا در کوتاه ترين زمان ممکن قابل فراهم کردن است.

آقای گل جهان،گل کاشت 
 علي دايي پس از ديدار با کارگران شرکت سايپا، اردوي تدارکاتي تيمش 

را که قرار بود در ترکيه برگزار شود را لغو کرد.
 دايي  در بازديد از کارخانه سايپا با کارگران اين شرکت ديدار و گفت و گو 
کرد و وقتي متوجه مشکات مالي آن ها شد تصميم گرفت از برگزاري 
اردوي ترکيه سايپا صرف نظر و تمرينات آماده سازي تيمش را براي 
حضور در ليگ برتر، جام حذفي و پلي آف ليگ قهرمانان آسيا درتهران 

دنبال کند.

شاعر فوتبال جاودانه شد
 فوق ستاره اسبق تيم ملي برزيل به تاار مشاهير پيوست تا رد پاي 

شاعر فوتبال در قلب تاريخ جاودانه شود.
 رونالدينيو که در سال ۲۰۰۲ به همراه برزيل،جام قهرماني جهان را 
بااي سر برد و چهار سال بعد  به همراه  بارسلونا عنوان قهرماني ليگ 
قهرمانان اروپا را تصاحب کرد، روز گذشته به اين افتخار نايل آمد.ستاره 
38 ساله برزيلي با اين افتخار به جمع بزرگاني همچون پله، گارينکا، 
زيکو و يک دوجين نام بزرگ ديگري پيوست که ردپاي خود را در تاار 

مشاهير به يادگارگذاشته اند.

اميدواري به تيم ملي عراق
 رئيس فدراسيون فوتبال عراق معتقد است بازيکنان اين تيم در دو بازي 
بعدي نمايش بهتري ارائه مي دهند. مسعود ادامه داد: پيروزي مقابل 
ويتنام براي صعود به مرحله بعد گام بسيار مهمي بود. من فکر مي کنم 
تيم ما در بازي هاي بعدي مقابل يمن و ايران نمايش بهتري خواهد 
داشت و مي توانيم با يک نتيجه خوب برابر يمن براي مسابقه حساس 

با ايران درروزآخر آماده شويم.

  مرادي نامزد بهترين وزنه بردار شد
 فدراسيون جهاني وزنه برداري همچون سال هاي گذشته اقدام به 
انتخاب بهترين وزنه بردار سال  ۲۰18 کرده است. برهمين اساس 
در فهرست کانديداها نام سهراب مرادي قهرمان بازي هاي المپيک 

و جهان وجود دارد.

 کي روش به کلمبيا مي رود
براساس گزارش يک روزنامه کلمبيايي، سرمربي تيم ملي ايران تا چند روز 
آينده به عنوان سرمربي جديد تيم ملي فوتبال کلمبيا معرفي خواهد شد. 
براساس اين گزارش کي روش  همچنان اصلي ترين گزينه اعضاي کميته 
اجرايي فدراسيون فوتبال کلمبيا براي جانشيني  پکرمان است که پس از 

جام جهاني  از سمت سرمربيگري تيم ملي کلمبيا استعفا کرد.

 پاوارد پيراهن سرخ پوشيد
بازيکن اشتوتگات در تابستان براي بايرن مونيخ بازي خواهد کرد.
قرارداد بنجامين پاوارد ۲۲ ساله پنج ساله خواهد بود و بايرن مونيخ 

براي اين جابه جايي 3۵ ميليون يورو هزينه خواهد کرد.

 يزداني:
براي تيم ملي تمرين مي کنم

رضا يزداني کشتي گير ۹۷ کيلوگرم تيم ملي گفت: بايد خود را 
محک بزنم تا براي آينده ام تصميم بگيرم. يزداني اظهار کرد: در 
حال حاضر به طور جدي تمرين مي کنم اما شرايط مسابقه با 
تمرين متفاوت است. بايد ابتدا در يک تورنمنت خارجي خود را 

محک بزنم تا شرايط بدني ام را بسنجم.

 33 هوگوپوش دعوت شدند
 کادرفني تيم ملي تکواندو، 33 هوگوپوش را به اردوي آماده سازي 
اين تيم دعوت کرد. بيست و چهارمين دوره مسابقات قهرماني جهان 
۲۵  ارديبهشت ماه سال آينده به ميزباني انگليس برگزارمي شود و 

تيم ايران بايد خود را مهياي حضوردراين رويداد مهم کند.

 خلعتبري در راه ذوب آهن 
خلعتبري مهاجم با سابقه فوتبال کشورمان که نيم فصل اول را 
با پيراهن پديده به ميدان رفت و از مهره هاي تاثيرگذار اين تيم 
بود، براي نيم فصل دوم مورد توجه تيم ذوب آهن قرار گرفت و 

در راه بازگشت به اين تيم است.

 ژاپن 3 امتياز کسب کرد
 در ادامه مسابقات فوتبال جام ملت هاي آسيا و از گروه ششم اين 
بازي ها، تيم ملي فوتبال ژاپن  به مصاف تيم ترکمنستان رفت که 

اين بازي با نتيجه 3 بر ۲ به سود ژاپن به پايان رسيد.

شادکام از پارس جدا شد
محمد شادکام هافبک تکنيکي وسرعتي که ابتداي فصل از نفت 
آبادان راهي پارس  جم شد ودراين تيم فرصت زيادي براي بازي 

کردن نيافت بعد از صحبت با مهدي تارتار از اين تيم جدا شد.

تاسيس شرکت سهامي خاص صنايع غذايي آرتا رحيمي گلستان درتاريخ 
1397/10/19 به شماره ثبت 1188 به شناسه ملي 14008068565 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير 
جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :تهيه و توزيع 
و پخش و بوجاري و بسته بندي برنج ،حبوبات ،خشکبار و غات 
و فراوري محصوات کشاورزي ، باغي و زراعي و اخذ وام و ضمانت 
نامه هاي بانکي از بانکها و موسسات مالي و اعتباري ،صادرات و 
وارداتو خريد و فروش کااهاي مجاز بازرگاني و شرکت در مناقصات 
و مزايده هاي داخلي و خارجي و اخذ نمايندگي داخلي و خارجي 
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت 
فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلي : استان گلستان 
، شهرستان کردکوي ، بخش مرکزي ، دهستان سدن رستاق غربي 
، روستا النگ، جاده )قديم کردکوي - گرگان( ، پاک 0 ، طبقه 
همکف کدپستي 4885159989 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت 
است از مبلغ 1000000000 ريال نقدي منقسم به 10000 سهم 100000 
ريالي تعداد 10000 سهم آن با نام عادي مبلغ 400000000 ريال توسط 
 1397/09/12 مورخ   2631 بانکي شماره  گواهي  موسسين طي 
نزد بانک ملي شعبه مرکزي با کد 9271 پرداخت گرديده است 
والباقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد اعضا هيئت مديره آقاي 
علي رحيمي النگي به شماره ملي 2240255188و به سمت عضو 
هيئت مديره به مدت 2 سال خانم الهام رحيمي به شماره ملي 
2249145891و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال 
آقاي آرتا رحيمي النگي به شماره ملي 2249378525و به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : با امضاء مدير عامل همراه با مهر شرکت 
معتبر مي باشد اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاي عسگر رحيمي به شماره ملي 2248589621 به سمت بازرس 
علي البدل به مدت يک سال مالي آقاي محمد حسن رحيمي به 
شماره ملي 2249286957 به سمت بازرس اصلي به مدت يک 
سال مالي روزنامه کثير اانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ 
و صدور پروانه فعاليت نمي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
غيرتجاري  موسسات  و  ها  ثبت شرکت  مرجع  گلستان  استان 

کردکوي )344849(

آگهي تغييرات شرکت فرا ديد صنعت هيوا سهامي خاص 
به شماره ثبت 10149 و شناسه ملي 14005709630 به 
استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : سمت اعضاي هيئت مديره 
به قرار ذيل مقرر گرديد: خانم فاطمه سالمي باکدملي 
2003193774 به سمت مدير عامل- خانم نسترن مالکي 
باکدملي 5279928641 به سمت رئيس هيأت مديره - 
آقاي سعيدزاهدزاده باکدملي 1754352677 به سمت 
نائب رئيس هيأت مديره. حق امضاء کليه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور و کليه قراردادها و نامه هاي اداري 
با امضاء )مدير عامل( يا )رئيس هيات مديره( و مهر 
شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري ماهشهر )344712(

آگهي تغييرات شرکت سامان طرح هيرکانيا سهامي خاص به شماره 
ثبت 4043 و شناسه ملي 10700125132 به استناد صورتجلسه 
هيئت مديره مورخ 1397/09/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - 
آقاي وحيد پسرکلو به شماره ملي 2120262081 به سمت رئيس 
هيئت مديره و آقاي پدرام خوارزم به شماره ملي 2121393617 
به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي کامران کيا به شماره 
ملي 2121378022 به سمت عضو هيئت مديره و آقاي غامرضا 
قرباني زاري محله به شماره ملي 2121486518 به سمت عضو هيئت 
مديره و آقاي پدرام خوارزم به شماره ملي 2121393617 به سمت 
مديرعامل براي مدت دو سال انتخاب شدند. -کليه اسناد و اوراق 
بهادارو تعهدآورشرکت از قبيل چک،سفته،بروات،قراردادها وعقود 
اسامي با امضاء مديرعامل و رئيس هيئت مديره متفقا” همراه با 
مهر شرکت واوراق عادي و اداري با امضاء منفرد مدير عامل يا 
رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غيرتجاري گرگان )344633(

تاسيس شرکت سهامي خاص حمل و نقل کاا پرنيان ترابر جهان نما 
درتاريخ 1397/10/05 به شماره ثبت 1603 به شناسه ملي 14008034889 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير جهت 
اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :انجام امور حمل و نقل جاده 
اي داخلي کاا به ساير نقاط کشور و همچنين ايجاد هرگونه شعبه و يا 
نمايندگي و توسعه فعاليت به حوزه هاي استاني , سراسري با موافقت 
کتبي و قبلي از سوي اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي مازندران 
مطابق مجوز شماره 16/18/72397 مورخ 1397/09/27 اداره راهداري 
وحمل ونقل جاده اي شهرستان نکا مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلي : استان مازندران ، شهرستان نکا ، بخش مرکزي 
 ، نکا  نکا، شهرک صنعتي  آبادي شهرک صنعتي   ، ، دهستان مهروان 
خيابان نکا_ بهشهر ، خيابان اصلي فاز 1 ، پاک 0 ، طبقه همکف ، واحد 
0 کدپستي 4841188549 سرمايه شخصيت حقوقي عبارت است از مبلغ 
5000000 ريال نقدي منقسم به 100 سهم 50000 ريالي تعداد 100 سهم آن 
با نام عادي مبلغ 5000000 ريال توسط موسسين طي گواهي بانکي شماره 
977 مورخ 1397/07/28 نزد بانک ملي شعبه خيابان فرهنگ ساري با 
کد 9619 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاي مرتضي غامي 
به شماره ملي 2110213906و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال آقاي عابدين رستمي قادي به شماره ملي 2161111523و به سمت 
رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال خانم منيره شيرعلي زاده ديني به 
شماره ملي 2249946302و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال 
آقاي فريدون خلردي به شماره ملي 4999792710و به سمت مديرعامل 
به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کليه اسناد و اوراق بهادار و بانکي و 
تعهدآور از قبيل چک ، سفته ، برات ، عقوداسامي ، قراردادها با امضاي 
ثابت مديرعامل و رئيس هيئت مديره و در غياب رئيس هيئت مديره با 
امضاي نائب رئيس هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر ميباشد و 
نامه هاي عادي و اداري با امضاي مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
ميباشد. اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاي يوسف 
معقولي به شماره ملي 2249758662 به سمت بازرس اصلي به مدت 
يک سال مالي آقاي مسعود کشيرنوکنده به شماره ملي 2249982503 
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي روزنامه کثير اانتشار 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين گرديد. بموجب مجوز شماره 
16/18/67359 مورخ 1397/09/11 وزارت راه و شهرسازي.اداره راهداري 
و حمل و نقل جاده اي شهرستان نکا تاسيس گرديد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

نکا )345452(

آگهي تغييرات شرکت سامان طرح هيرکانيا سهامي خاص 
به شماره ثبت 4043 و شناسه ملي 10700125132 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/09/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - پدرام خوارزم 
به شماره ملي 2121393617 ، وحيد پسرکلو به شماره ملي 
2120262081 ، غامرضا قرباني زاري محله به شماره ملي 
2121486518 ، کامران کيا به شماره ملي 2121378022 
انتخاب  مديره  هيات  اعضاي  بعنوان  سال  دو  مدت  براي 
گرديدند. -مازيار عسکري به شماره ملي 2121391711 به 
سمت بازرس اصلي و رضا تيرگر به شماره ملي 2121459790 
به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال مالي انتخاب 
شدند. -ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت منتهي به سال 
94و95و96 مورد تصويب قرار گرفت. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان گلستان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري گرگان )344632(

آگهي تغييرات شرکت برج سازان نگين ايساتيس سهامي 
خاص به شماره ثبت 13380 و شناسه ملي 10840438747 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
مورخ 1397/10/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد :-1 اعضاء هيأت 
مديره عبارتند از : آقاي علي اکبر امراللهي بيوکي به کدملي 
4432583754 و آقاي مرتضي امراللهي بيوکي به کدملي 
کدملي  به  بيوکي  محمدامراللهي  آقاي  و   4431876529
4433443468 براي مدت دو سال انتخاب گرديدند -2 آقاي 
عليه دهقان منشادي به کدملي 4433430730 به سمت 
بازرس اصلي و آقاي فرشته سلطاني به کدملي 4420517638 
به سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب 
شدند. -3 روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي 
هاي شرکت انتخاب شد.-4 صورتهاي مالي شرکت منتهي 
به 1394 الي 1396 مورد تصويب قرار گرفت اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان يزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري يزد )345274(
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o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان 

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

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

مشاوره، شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 صبح الي 19 عصر

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

665   665   52-665   665  53
665   665   549
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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.
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بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

مديريت سعيد صنعت كار 
09121020771

 تلفن: 66921115
66921113-66921114 

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

با كارگران ورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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 وكالت 
تخصص ماست

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

طاق، مهريه، نفقه، چك، سفته
مواد مخدر، ملکي، 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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حجت ااسام ارزاني:
سرود۴۰هزارنفريکانونهايمساجد۱۲بهمناجراميشود

و هنري  فرهنگي  کانون هاي  دبير ستادعالي 
مساجد کشور گفت: به مناسبت چهلمين سالگرد 
 پيروزي انقاب اسامي سرود 40 هزار نفري اعضاي 
کانون هاي فرهنگي هنري مساجد کشور در 
از کشور در روز جمعه ۱۲ بهمن  400 نقطه 
 ماه  اجرا مي شود.به گزارش خبرگزاري فارس

حجت ااسام حبيب رضا ارزاني دبير ستاد عالي 
کانون هاي فرهنگي و هنري مساجد کشور بيان 
داشت: به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب 
اسامي سرود 40 هزار نفري اعضاي کانون هاي 
فرهنگي هنري مساجد کشور در 400 نقطه از 
کشور اجرا مي شود.وي با اشاره به اينکه مقدمات 
اين کار از چندماه گذشته تا کنون برنامه ريزي شده، 
تصريح کرد: پنج کميته فني و هنري، ارتباطات و 
اطاع رساني، ساماندهي و شبکه سازي، پشتيباني 

و کميته اجرايي و هماهنگي امور استان ها در 
ستادعالي شکل گرفته که کار برنامه ريزي اين 
دارند.حجت ااسام  عهده  بر  را  عظيم  رويداد 
ارزاني  گفت: بيش از يک هزار گروه سرود در 
سامانه )جشنواره هاي جوانان مساجد( ثبت نام 
شده اند و در بانک اطاعات کانون ها ساماندهي 

شده و هويت دارند.

از آنجا که در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب 
اسامي هستيم، من واقعا نگران موسيقي انقاب، 
حماسي، مقاومت و دفاع مقدس کشورمان هستم.  
ما هرگز از پا نمي نشينيم و تا نفس داريم براي 
انقاب و ايران و اسام و اهل بيت )ع( خواهيم 
خواند. ما اين راه را مي رويم و هيچ برگشتي هم 
براي من و امثال من ندارد. ما عاشق اين انقاب 

و مردم هستيم. اين مطلب را محمد گلريز اعام 
کرد .وي در گفت وگو با تسنيم گفت :اين نگراني نه 
فقط از سوي من و قشر عظيمي از مردم جامعه که 
بار ها از جانب مقام معظم رهبري هم مطرح شده 
است.  چند وقت قبل هم در ديدار با مسئوان 
کردند  تاکيد  هنرمندان،  برخي  و  سيما  و  صدا 
به مسائل انقابي، دفاع مقدس و مدافعان حرم 
پرداخته شود.از نظر من بعضي از مسئوان فرهنگي 
تحت تاثير تبليغات دشمن قرار گرفتند. دشمن 
هم بيکار ننشسته و با همه قوا به کشور ما از نظر 
فرهنگي مي تازد. موسيقي هم يکي از هنر هاست 
که بر فرهنگ کشور اثرگذار است. در حال حاضر 
متاسفانه موسيقي هايي پخش مي شود که از نظر 
متن، ملودي و ... در سطح پاييني است و مردم از 

اين بابت معترض و ناراحت هستند. 

محمد گلريز: 
تانفسدارمبرايانقابوايرانميخوانم

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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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

مرتضي خدمتکار، معاون ارتباطات و هماهنگي معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي از استقبال ۲0 هزار نفري پس از يک هفته از آغاز ثبت نام آزمون حفظ و مفاهيم 
قرآن خبرداد.مشاور ارتباطات و معاون هماهنگي معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامي در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئيات آزمون حفظ ومفاهيم قرآن 
کريم گفت: آزمون حفظ و مفاهيم قرآن کريم از دهم دي ماه ثبت نامش آغاز شده و تا پنجم 
بهمن ماه نيز ادامه خواهد داشت.وي با اشاره به اينکه  تا کنون که يک هفته از آغاز ثبت 

 نام گذشته است، ادامه داد:  ۲0 هزارنفر در اين آزمون ثبت نام کرده اند و طبق مقايسه اي 
که در سال گذشته داشته ايم، روند خوبي را شاهد بوديم و طبيعتاً هرچه جلوتر مي رويم 
وبه زمان پاياني آن نزديک مي شويم هجمه و استقبال براي ثبت نام بيشتر خواهد شد.وي با 
اشاره به اينکه تا کنون استان کرمانشاه بيشترين سهم ثبت نامي را به خود اختصاص داده 
است، ادامه داد: کرمانشاه بيشترين حجم ثبت نام در بخش استاني و در ميان شهرستان ها 

قم و موسسه جامعه القرآن شاهرود نيز بيشترين سهم مشارکت را دارا شدند.

معاون وزارت ارشاد خبر داد؛
استقبال۲۰هزارنفري

ازآزمونحفظو
مفاهيمقرآن

مهر/ مياد رفعت

بهشتزمستانيپرندگان
مهاجردرايران

 پارک ملي دريايي نايبند ، در جنوب ايران و در استان بوشهر 
و در ۲۵ کيلومتري بندر عسلويه ، واقع شده و بيش از ۴۲ 
هزار هکتار مساحت دارد. اين منطقه  زيستگاه جانوران 
بسياري است و شامل چشم اندازهاي کم نظير، جنگل هاي 
حرا و درختان نادر، مجتمع هاي مرجاني، سواحل گوناگون 

و مناظر طبيعي فوق العاده مي شود.
اين خليج زيبا که اولين پارک دريايي ايران است در سال ۱۳۷۵ 
در گروه مناطق حفاظت شده قرار گرفت و به بهشت پرندگان، 

جانوران و گياهان کمياب دريايي نيز شهرت دارد.
با ارزش ترين زيستگاه هاي ساحلي  جنگل هاي حرا جزء  
است و نقش زيست بوم هاي خشکي و دريايي ايفا مي کند. 
ازم به يادآوري است درختاني نظير انجير معابد با تنه هاي 
تنومند و درختان حرا )مانگروها و چندل( با داشتن ريشه هاي 
آويز در آب شناورند.آب هاي نايبند محل زندگي گونه هاي 
مختلف پرندگان بومي و مهاجر از قبيل فامينگو، گيانشاه، 
پليکان سفيد، سليم، آبچليک، کاکايي، پرستوهاي دريايي، 

اگرت پا خاکستري ، ميباشد.

خبر
رئيس سازمان مدارس استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان:

برخيمدارسبرايافزايشسهم
المپياديهايخودازپايههفتمشروعميکنند

رئيس سازمان مدارس استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان 
گفت: بعضي از مدارس براي اينکه سهم المپيادي هاي خودشان را 
بيشتر کنند از پايه هاي هفتم و هشتم شروع به فعاليت مي کنند؛ 
فضا  اين  درگير  را  اول  دوره  متوسطه  مديران مي خواهيم که  از 
نکنند.به گزارش  فارس، فاطمه مهاجراني رئيس سازمان مدارس 
استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان در چهارمين جلسه 
آسيب شناسي المپيادهاي علمي اظهار کرد: المپياد فقط تهران 
نيست و بايد نقش دانش آموزان شهرستاني در المپيادها پررنگ تر 
شود.وي ضمن تغيير نام جلسه به بهبود فرآيند المپيادهاي علمي، 
تصريح کرد: ما رسالت داريم کساني را که در حوزه المپيادهاي 
علمي فعاليت مي کنند، شناسايي کنيم.مهاجراني با بيان اينکه المپياد 
يک رويداد ملي است، افزود: بايد نگاه ما هم ملي باشد و از همه 
ظرفيت هاي نهادها، سازمان ها و ذي نفعان از جمله دبيرستان هاي 

حلي در اين عرصه استفاده کنيم.

محمدمهدي ايزدخواه:
بازاريابيمحصواتفرهنگيرا

جديبگيريد
محمدمهدي ايزدخواه کارشناس مسائل فرهنگي در حوزه اقتصاد 
در کارگاه تجاري سازي محصوات رسانه اي و ديجيتال جشنواره 
»عمار« عنوان کرد که بازاريابي محصوات فرهنگي را جدي بگيريد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدي ايزدخواه کارشناس مسائل 
فرهنگي در حوزه اقتصاد در کارگاه تجاري سازي محصوات رسانه اي 
و ديجيتال در حاشيه اکران هاي مرکزي نهمين جشنواره فيلم مردمي 
»عمار« با بيان اينکه اغلب صنايع خاق و فرهنگي، تجربه اي خاص 
به مخاطب مي دهد، گفت: حوزه هاي هنرهاي تصويري مانند ديزاين، 
ميراث فرهنگي و مدياهاي جديد ابعاد مختلفي از صنايع خاق 
هستند، تماشاي يک فيلم يا ديدن يک نقاشي احساسي منحصر 
به فرد به مخاطب مي دهد که فقط يک بار اتفاق مي افتد و اين 
امر مهمترين ويژگي صنايع خاق و فرهنگي است. صنايع خاق 
و صنايع فرهنگي تفاوتي با يکديگر ندارد.ايزدخواه با بيان اينکه هر 
صنعت، يک مسير را براي تکامل خود طي مي کند، عنوان کرد: در 
صنايع مختلف، مسير تکامل متنوع و برند، بازاريابي و فروش سه 

مسير براي رسيدن به تجاري سازي است.

با اتفاق نظر اعضاي شوراي سياست گذاري؛
مکانبرگزارينمايشگاهکتاب

سالآيندهانتخابشد
سخنگوي شوراي سياست گذاري سي و دومين نمايشگاه بين المللي 
کتاب تهران از انتخاب مصلي امام خميني )ره( به عنوان مکان 
خبرگزاري  گزارش  دادبه  خبر  تهران  کتاب  نمايشگاه  برگزاري 
تسنيم دومين جلسه شوراي سياست گذاري سي و دومين نمايشگاه 
بين المللي کتاب تهران با رياست دکتر محسن جوادي؛ رئيس شوراي 
سياست گذاري روز چهارشنبه)۱9 دي ماه( در معاونت امور فرهنگي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي برگزار شد. ايوب دهقانکار؛ سخنگوي 
شوراي سياست گذاري سي و دومين نمايشگاه بين المللي کتاب 
تهران درباره مصوبات اين جلسه گفت: نخستين مصوبه شوراي 
سياست گذاري انتخاب مصلي امام خميني )ره( به عنوان مکان 

برگزاري نمايشگاه کتاب تهران بود.

ره نماي طريق

خبر

و  به ظاهر مذهبي هستم  فردي  بنده    
اطرافيانم بنده را داراي خط فكري مذهبي 
قلمداد مي كنند؛ اما خودم مي دانم كه باطن 
آلوده اي دارم كه  با ظاهرم همخواني ندارد و 
همواره تصورات نادرست و افكار منفي در ذهن 
من وجود دارد. از اين حالت به شدت خسته  
شده ام و دوست دارم باطني پاكيزه داشته 

باشم و از شما راهنمايي مي خواهم. 
افکاري که به ذهن انسان مي آيد يا حااتي که در درون 
آدمي مي گذرد، چندان در اختيار او نيست؛ اما راهي 
براي نفوذ در افکار و حاات وجود دارد و آن طريقه 

رفتار و عمل انسان است. اگر آدم بتواند کنترلي جدي بر اعمال و رفتار خود داشته 
باشد، اين حاات و افکار رفته رفته کمتر خواهد شد. پاك بودن اعمال انسان، پاکي 
حاات دروني و افکار را به دنبال خواهد داشت؛ پس حتما بر درستي اعمال و رفتار 
خودتان سرمايه گذاري کنيد  و آنقدر آن را ادامه دهيد تا رسوبات بي احتياطي هاي 

گذشته برطرف شود. فقط با مداومت است که به نتيجه مي رسيد.

ساسان فاح فر طلبه مستندساز:
مردميبودنمهمترينويژگي»عمار«است

ساسان فاح فر طلبه جوان فيلمساز با اشاره به اينکه ايثار و فاطميون موضوع اصلي 
توليد آثارش است، تاکيد کرد که جشنواره فيلم »عمار« فرصت ديده شدن توسط 
مردم را فراهم مي کند.ساسان فاح فر طلبه مستندساز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر با اشاره به اينکه آثاري که مي سازد درباره لشکر فاطميون است، گفت: 
 پيش از اينکه با لشکر فاطميون آشنا شوم نگاه درستي نسبت به افغانستاني ها 
نداشتم، مانند بسياري از مردم که نگاه درستي به اين افراد ندارند، اطاعات 
تاکيد کرد: شروع مستندسازي  آنها نداشتم.اين مستندساز  دقيقي در مورد 
در  که  افغانستاني  شهداي  از  صابري  مهدي  شهيد  با  زمينه  اين  در   من 
بهشت معصومه)س( قم دفن شده است، آغاز شد و نزديک به 4 سال است که 

در حوزه جبهه مقاومت و لشکر فاطميون مستند مي سازم.

در پنجاه و يكمين سالگرد جهان پهلوان تختي؛
تازهترينتصويرازفيلم
»غامرضاتختي«منتشرشد

تازه ترين تصوير از فيلم سينمايي »غامرضا تختي« به کارگرداني بهرام توکلي 
منتشر شد.به گزارش روابط عمومي فيلم، همزمان با پنجاه و يکمين سالگرد جهان 
پهلوان تختي، تازه ترين تصوير از بازيگر نقش جواني جهان پهلوان تختي در فيلم 
سينمايي »غامرضا تختي« رونمايي شد.اين فيلم براي نخستين بار در سي و 
هفتمين جشنواره فيلم فجر به نمايش گذاشته مي شود.کارگرداني فيلم »غامرضا 

تختي« را بهرام توکلي و تهيه کنندگي آن را سعيد ملکان بر عهده دارد.
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آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به 
 طور فوق العاده نوبت دوم 

شرکت تعاوني حمل و نقل کاميونداران 
شهرستان کرج

بدينوسيله به اطاع كليه اعضاي محترم مي رساند جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده نوبت اول به دليل عدم حصول حدنصاب نصف 
به عاوه يك اعضاء تشكيل نگرديد و بدين جهت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده نوبت دوم روز جمعه مورخ 1397/11/05 ساعت 9 صبح 
در محل مسجد الزهرا واقع در كرج جاده محمدشهر شهرك مهندسي 

زراعي تشكيل مي گردد.
توجه: در صورتي كه هر يك از اعضاء نتواند در مجمع عمومي فوق حضور 
يابد مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع 
عمومي به يك نماينده تام ااختيار واگذار كند تعداد آراء وكالتي هر عضو 
حداكثر سه راي و هر شخص غيرعضو تها يك راي خواهد بود و در اين صورت 
تاييد نمايندگي تام ااختيار با علي اصغر خلجزاده بازرس/يا سيدحسين 

ميرعربشاهي رئيس هيات مديره تعاوني خواهدبود.
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر ظرف مدت 10 
روز از انتشار اين آگهي به همراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك 
مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت 
تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين عضويت متقاضي و اهليت 
نماينده برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذكور تاييد و ورقه ورود به 

مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمنا اعضايي كه تمايل به كانديداتوري پست بازرسي شركت تعاوني را 
دارند، ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي دعوت، اسناد و مدارك 
خود را به همراه فرم درخواست به مديريت تعاوني مهندس جهانبخش 

احمدپور تحويل نمايند.
همچنين تصميماتي كه در اين مجمع با رعايت مقررات گرفته مي شود 

براي كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب معتبر خواهد بود.
تذكر 1: اين مجمع با عده حاضر رسميت خواهد يافت.

تذكر 2: احراز هويت جهت حضور در مجمع فقط با كارت ملي يا شناسنامه 
صورت مي گيرد و ازحضور افراد بدون مدارك احراز هويت جلوگيري به 

عمل خواهد آمد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس
و  مالي سال 1396  تصميم درخصوص صورتهاي  اتخاذ  و  رسيدگي   -2

بودجه سال جاري
3- ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاوني

4- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

اطاعيه پذيرش عضو
انجمن صنفي کارفرمايي شرکتهاي پخش دارو و 

مکمل هاي انساني
به استناد ماده 131 قانون كار و آيين نامه مصوب هيات وزيران، انجمن صنفي با 

عنوان فوق در شرف تاسيس مي باشد.
كليه كارفرمايان در صنف مزبور در صورت تمايل به عضويت، از تاريخ انتشار اين 
اطاعيه ظرف 7 روز مي توانند درخواست كتبي خود را به نشاني: ميدان آزادي، 
بزرگراه شهيد لشگري )جاده مخصوص(، بين خيابان بيمه 3 و 4، پاك 43 )ساختمان 

معراج(، طبقه سوم يا شماره 44630538 ارسال يا فاكس نمايند.
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ت: 97/10/20

اداره کل تامين اجتماعي استان قم
 فرم شماره ۳ 

)اباغ راي کميته بدوي استاني(
مورخ  در جلسه  خانم/آقاي جواد خير  به  مربوط  فرم شماره يك  اصل  احتراما، 
1397/10/11 كميته بدوي مشاغل سخت و زيان آور استان قم مطرح و از مجموع 4 
)چهار( شغل مطرح شده 4 )چهار( شغل مورد تاييد قرار گرفته است، جهت اقدامات 

بعدي به پيوست ارسال مي گردد.
مشاغل تاييدشده )ب(: تكنسين مكانيك )شركت دوريز( - كارگر فني تخصصي 
تصفيه خانه )شركت كمندان( - كارگر فني تخصصي تصفيه خانه )شركت نور( - كارگر 

فني تخصصي تصفيه خانه )شركت پيشتازان طبخ غذا(
رونوشت:

1- معاونت محترم دانشگاه علوم پزشكي و مديريت درمان استان جهت استحضار 
و اقدام مقتضي برابر ماده 3 آيين نامه

2- شركت/كارگاه: دوريز، كمندان، نور، پيشتازان طبخ غذا جهت اطاع و اقدام 
مقتضي

3- آقاي: جواد خير جهت اطاع
- اين راي به استناد تبصره 5 ماده 8 آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان  آور 
ظرف 15 روز قابل تجديدنظرخواهي در كميته تجديدنظر مشاغل سخت و زيان آور 
مي باشد و در صورت عدم اعتراض هر يك از طرفين و قطعي و ازم ااجرا شدن 
به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون تشكيات و آيين دادرسي ديوان  راي مزبور 
عدالت اداري ظرف 3 ماه از تاريخ اباغ براي اشخاص داخل كشور و ظرف 6 ماه 
از تاريخ اباغ براي افراد مقيم خارج از كشور قابل فرجام خواهي در ديوان عدالت 

اداري خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شرکت آلتون دژ شرق )سهامي خاص( 

به شماره ثبت ۲6۴88
جلسه  در  مي شود  دعوت  فوق  كليه سهامداران شركت  از  بدينوسيله 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/11/02 در ساعت 17 در محل قانوني 
شركت واقع در مشهد، بلوار خيام شمالي، خيام 52، امير 40، پاك 20 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- الحاق موضوع
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

اصاحيه
طبق آگهي مزايده ملك توقيفي به شماره كاسه 952427 اجرايي طي راي صادره 
از شعبه 14 حقوقي همدان كه در تاريخ 97/10/2 به چاپ رسيده نام محكوم عليه 

جعفر اسكندري صحيح مي باشد كه بدين وسيله اصاح مي گردد.
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي و عادي
به طور فوق العاده  شرکت  پاک پرچ

مجمع عمومي عادي و عادي به طور فوق العاده شركت پاك پرچ شماره ثبت 
1279 ساعت 4-3 و 5-4 بعدازظهر روز سه شنبه 97/11/2 در محل شركت، 
كيلومتر 35 جاده بروجن - شهركرد تشكيل مي گردد. لذا از كليه سهامداران 
محترم دعوت مي شود راس ساعت مقرر در مكان يادشده حضور به هم رسانند 
يا با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي نماينده خود را 

معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- ارائه گزارش هيات مديره در سال 96
2- نقل و انتقال سهام

3- تعيين اعضاي هيات مديره جديد و بازرسان
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي  به طور فوق العاده شرکت 
بيمارستان آريا )سهامي خاص( به شماره ثبت ۱0۵۲6 و 

شناسه ملي ۱0۱00۴۲۵۱60
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده شركت كه در روز شنبه مورخ 1397/10/29 راس ساعت 13 در 
محل قانوني شركت واقع در بلوار كشاورز، نبش خيابان وصال شيرازي تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- ابقاء يا تغيير هيات مديره
2- انتخاب بازرسين

خ ت: 97/10/20 تاريخ انتشار: 97/10/20 

شرکت تعاوني تهيه و توزيع بنکداران پارچه تهران  شماره ثبت43515و شناسه ملي 10100888769
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شرکت 
توليدي کيسه ستاره طاها )سهامي خاص( به شماره 

ثبت ۳66۷۳ و شناسه ملي ۱0۳80۵۲۲۱06
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق الذكر دعوت به عمل مي آيد تا در 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه در ساعت 10 روز پنجشنبه 1397/11/04 
ميدان  از  بعد  بلوار خيام شمالي   - به آدرس مشهد  قانوني شركت  در محل 
بهارستان - سمت چپ - 16 متري اول - ساختمان عابدي تشكيل مي گردد، 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع فوق العاده:

- الحاق به موضوع شركت )ماده 2 اساسنامه(
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

 عبدالغفار کرديان 
 مديرعامل و رئيس هيات مديره

هيات مديره شرکت

رئيس هيات مديره - سيدحسين ميرعربشاهيهيات مديره بيمارستان آريا

هيات مديره شرکت

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت 
 توليدي و صنعتي 

ماشين ابزار قم "سهامي خاص"  شماره ثبت ۴69
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه كه در تاريخ 97/11/01 روز دوشنبه راس ساعت 15 در محل 
كارخانه شركت به آدرس: استان قم - شهرستان قم - بخش مركزي - شهر 
قم - محله ترمينال - كوچه چهارم - بلوار شهيد خداكرم تشكيل مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

به  منتهي  مالي  سال  عملكرد  درخصوص  مديره  هيات  گزارش  استماع   -1
1397/9/30

به  بازرس قانوني درخصوص عملكرد سال مالي منتهي  2- استماع گزارش 
1397/9/30

3- تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد منتهي به 1397/9/30
4- انتخاب اعضاي هيات مديره

5- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل
6- انتخاب روزنامه كثيراانتشار

7- ساير مواردي كه در صاحيت مجمع باشد
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ت: 97/10/20

آگهي پذيره نويسي سهام شرکت  سامي ساز به 
شماره ثبت 9۴99  شناسه ملي ۱0۳80۲۵۲۴60

به اطاع كليه سهامداران شركت سامي ساز )سهامي خاص( به شماره ثبت 9499 و 
شناسه ملي 10380252460 مي رساند با عنايت به مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 
96/10/26 و گزارش توجيهي هيات مديره مورخ 96/10/26 و تاييد بازرس قانوني شركت 
مورخ 96/10/20 و تفويض اختيار عملي نمودن افزايش سرمايه شركت به هيات مديره 
و با عنايت به اينكه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ 24/000/019/200 ريال منقسم به 
57/600سهم 416/667 ريالي بانام به مبلغ 54/000/043/200ريال منقسم به 129/600 
سهم 416/667 ريالي بانام از طريق واريز نقدي افزايش يابد لذا در اجراي ماده 169 ايحه 
اصاحي قانون تجارت از كليه سهامداران شركت درخواست مي شود از تاريخ نشر اين 
آگهي به مدت 60 روز از حق تقدم به نسبت به سهامشان استفاده نمايند و مبلغ اسمي 
در  اشخاص  بستانكاران  تحت سپرده مخصوص  به حساب سپرده اي  را  خريد سهام 
اجراي ماده 184 قانون تجارت به شماره 0106380440003 نزد بانك ملي شعبه مشهد 
واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت واقع در مشهد،  شهرك صنعتي توس،  فاز يك، 
تاش شمالي، خيابان نهم، شماره 461 تسليم نمايند تا اقدامات مقتضي از طرف هيات 
مديره اتخاذ گردد. بديهي است كه عدم پذيره نويسي پس از انقضاي مهلت مقرر، به 
منزله انصراف از پذيره نويسي بوده و حق مذكور به ساير سهامداران كه در پذيره نويسي 
شركت كرده اند يا عندالزوم اشخاص ثالث واگذار خواهد شد و نيز هيات مديره مي تواند 

تصميمات مقتضي را در چارچوب مقررات اخذ نمايد.
تاريخ انتشار: 97/10/20

خ ش: 97/10/20

هيات مديره

هيات مديره شرکت سامي ساز ترك زاده آراني - مديريت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي شهرستان قم

هيات موسس:
1- دکتر سيدابراهيم هاشمي )مديرعامل شرکت سينا پخش ژن(
2- دکتر وحيد هاشم بيك محاتي )مديرعامل شرکت پوراپخش(
3- دکتر محمدرضا اسدآبادي )مديرعامل شرکت پخش رازي(
نماينده هيات موسس:
عليرضا نيکدل تلفن: 09128381322

هيپنوتيزم بيدار - دکتر حريري
عضو انجمن هيپنوتيزم باليني ايران

درمان هاي بدون دارو
درمان اضطراب - افسردگي - وسواس - پانيك

www.Hypnotism Bidaar.com

97 و 44295596
0912398958797

/10
/20

-4
خ ت

بدينوسيله از کليه اعضاي محترم دعوت ميشود تا در مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده نوبت 
دوم که در ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه مورخ 9۷/۱۱/0۴ در محل دفتر تعاوني واقع استان 
فرد.طبقه  کياني  انصاري.پاک۵.ساختمان۴۵  بست  بزرگ.کوچه حمام چال.بن  تهران.بازار 

اول.واحد۳0.کد پستي ۱۱6۳۷8۳۳۵۱ تشکيل ميگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

-  استماع گزارش هيات مديره و بازرس
- طرح و تصويب صورتهاي مالي سال 96 و حساب سود و زيان شرکت تعاوني.

- تصميم گيري در خصوص طرح  و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره در سال۱۳98.
- انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره براي سه سال.

-  انتخابات بازرس اصلي و علي البدل شرکت تعاوني براي يکسال مالي.
توضيحات:

۱-اگر حضور عضوي در مجمع عمومي ميسر نباشد، ميتواند وکالتا" حق اعمال راي را به غير 

اين صورت  بپذيرد و در  نفر را  نفر و غير عضو ۱  دهد و هر عضوي ميتواند وکالت حداکثر ۳ 
تاييد نمايندگي تام ااختيار با امضاي رئيس هيات مديره  بهمراه بازرس تعاوني خواهد بود. 
بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداکثر ۴8 قبل از روز برگزاري مجمع در 
تعاوني و  با در دست داشتن مدرک مويد عضويت در  نماينده خود و  به همراه  ساعات اداري 
کارت شناسايي معتبر در محل دفتر شرکت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين، عضويت 
متقاضي و اهليت نماينده، برگه نمايندگي مربوطه توسط مقام مذکور تاييد و ورقه ورود به مجمع 

عمومي براي نماينده صادر گردد
۲-مصوبات اين مجمع در صورت رسميت يافتن و عدم مغايرت با ضوابط قانوني براي کليه اعضا 

اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
ضمنًا يادآوري ميشود اين مجمع با حضور هر تعداد از  اعضاء رسميت مي يابد و تصميماتي که درآن 

اتخاذ ميشود براي کليه اعضاء ) اعم از غائب و مخالف و حاضر ( نافذ و معتبر خواهد بود .
هيات مديره شرکت تعاونيتاريخ انتشار: ۲0 /9۷/۱0


