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دادستان تهران خبرداد:
 رسيدگي 

 به پرونده 20 شرکت
پيش فروش خودرو

 صعود با اقتدار
 ملي پوشان ايران
درجام ملت ها

يادداشت
صنعت افسارگسيخته خودروسازي

 احمدرضا هدايتي
اگرچه به رغم وعده هاي مسئولين محترم، قيمت 
دار در سال جاري چند برابر مدت مشابه سال 
قبل افزايش يافت و با اينکه مجدداً با کاهش 
مواجه شد، اما همچنان حدود سه برابر قيمت 
بااين حال  است.  باقي مانده  ثابت  خود  قبلي 
اين وضعيت نمي تواند بهانه معقول و منطقي 
براي افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان 

کشور باشد.
چراکه اواً، قيمت خودروهاي ايراني با توجه به کيفيتي که دارند، 
تقريباً از همان ابتدا بيش از ارزش واقعي قيمت گذاري شده است. 
ثانياً مسئولين خودروسازي کشور طي سال هاي گذشته با معرفي 
چند خودروي توليد داخل که از آن ها به عنوان خودرو ملي نام برده 
مي شد، بارها اعام کرده بودند که خودروهاي مذکور کامًا بومي و 
توليد داخل است و در مورد ساير خودروها متناسب با نوع آن بين 

۵0 تا حدود ۹0 درصد به خودکفايي رسيده ايم.
 عاوه براين، ايران ازنظر تأمين مواد اوليه صنعت )مانند فواد، مس، 
استيک و ساير اقام( کامًا خودکفاست و متخصصين و مبتکرين 
و قطعه سازان نيز بارها اعام کرده اند که اگر خودروسازان و دولت 

حمايت کنند، قادرند هر نوع قطعه اي را در داخل توليد کنند.
البته گاهي قطعه سازان نيز از موقعيت انحصاري خود براي افزايش 
علي رغم  نيز  متقابًا خودروسازان  و  کرده اند  قيمت ها سوءاستفاده 
در  اغلب  بهره مند هستند،  هم  پيش فروش خودرو  مزيت  از  اينکه 
پرداخت ديون خود به آن ها تأخير مي کنند و از پرداخت به موقع 

طلب قطعه سازان اجتناب مي نمايند.
سود  پيش فروش  مزيت  از  هم  خودروسازان  به اين ترتيب  درواقع 
پرداخت  براي  قطعه سازان  به  تحميلي  شرايط  از  هم  و  مي برند 
ديرهنگام هزينه قطعات خريداري شده منفعت مي برند، البته گاهي 
مجبورند بخش ناچيزي از اين منفعت طلبي ها را نيز به مشتريان يا 

نمايند. تأمين کنندگان خودپرداخت 
درهرحال مديران خودروسازي کشور يا خداي ناخواسته درگذشته 
مرتکب  خودرو  توليد  در  وابستگي  عدم  و  خودکفايي  مورد  در 
شخصي  منفعت  کسب  براي  هم اکنون  يا  و  شده اند  دروغ گويي 
بيشتر )به عنوان مثال از محل واردات( به اين شيوه روي آورده اند 
مربوط  مديران  وضعيت،  دو  اين  از  هرکدام  در صورت صحت  که 

بايد برکنار و مجازات شوند.
درهرحال، خودروسازي که همانند يک مدير دولتي از کيسه بيت المال 
حقوق مي گيرد، اواً تاش مي کند در هر شرايطي و با هر عملکردي، 
احتمااً همين  ثانياً  بهره مند سازد.  از حداکثر حقوق و مزايا  را  خود 
منفعت طلبي سبب مي شود به خاطر منافع شخصي ناشي از واردات قطعات، 
براي مبتکرين و توليدکنندگان داخلي اهميت چنداني قائل نشود و از 
دانش و محصوات آن ها استقبال نکند. ثالثاً به راحتي سفارش دوستان 
و بستگان و ساير مسئولين را براي جذب متخصص و غيرمتخصص در 
مجموعه تحت سرپرستي خود بپذيرد و مرتکب ده ها خطاي استراتژيک 

ديگر نيز بشود و درنتيجه صنعت را به ورشکستگي بکشاند.
خودروي  تمام شده  قيمت  بودن  باا  علت  باشد  قرار  اگر  بنابراين، 
ايراني و ساير نابه ساماني هاي مطرح در صنعت خودروسازي مشخص 
و قيمت آن در حد واقعي کاهش يابد، بايد با آسيب شناسي دقيق 
علت هاي واقعي مانند، خصولتي بودن صنعت، وجود مديران بي انگيزه 
و ناکارآمد در صنعت، عدم نظارت کافي و اثرگذار، عدم برخورد با 
مديران متخلف، تحميل بخشنامه ها و دستورات نامناسب از سوي 
بودن دخل وخرج  نامشخص  به خودروسازان،  مختلف  دستگاه هاي 
عدم  بومي،  دانش  از  استفاده  عدم  درآمدها،  کرد  هزينه  نحوه  و 
رفع  جهت  در  و  پرداخته  آن  امثال  و  واقعي  نوآوري  و  خاقيت 

آن ها اقدام شود.

ادامه در صفحه2

انجمن هاي اسامي اروپا و جوانان 
غربي؛ دو بال يک رسالت بزرگ

محمد عبدالهي
پنجاه وسه سال از تشکيل اتحاديه انجمن هاي 
اسامي دانشجويان اروپا مي گذرد. يکي از 
قديمي ترين تشکل هاي انقابي خارج از 
کشور که در حدود ۵0 شهر اروپا شعبه 
و تقريباً هزار عضو دارد. اين تشکل که 
باهمت و تشويق شهيد بهشتي در سال 
1344 به راه افتاد، در ابتداي امر، هدفش را مبارزه با رژيم 
ستم شاهي قرارداد و پس از پيروزي انقاب اسامي با تغيير 
رويکرد سياسي و مبارزاتي خود به رويکرد فرهنگي و علمي 
به  آمد.  ايران اسامي  انقاب اسامي و پيشرفت  به کمک 
لحاظ اهميت اين تشکل، رهبر معظم انقاب تقريباً هرسال 
به مناسبت گردهمايي اين دانشجويان پيامي راهبردي براي 
آن ها دارند. تشويق به فعاليت و تاش، تأکيد بر خودسازي و.. 
؛ امسال نيز ايشان در پيام ساانه خود به دانشجويان ايراني 
اين تشکل مذهبي و اسام گرا "خدمت به پيشرفت دانش و 
فناوري" را گوشزد نمودند و فرموده اند: "پيوستن دانشجويان 
ايراني در هر نقطه از جهان به حرکت پيشرفت و بي نياز کردن 

کشور از بيگانگان، جهاد في سبيل اه است." 
محتواي اين پيام کوتاه، بيانگر رويکرد و زاويه نگاه علمي رهبر 
انقاب به اين تشکل اسام گراست. به عنوان زمينه اي براي 
پيشرفت علمي کشور و ناميدن اين رسالت عظيم به تعبير 

"جهاد في سبيل اه". 

رهبر انقاب همواره پيام ها و رويکردهاي خود به موضوعات و 
اجزاي نظام را در يک چشم انداز و پکيج باز و گسترده چيدمان 
مي کنند. چنانکه جامعه دانشگاهي ايران در خارج از کشور را 
به عنوان پلي ميان غرب و داخل ايران و در خدمت پيشرفت 
داخل کشور مي نگرند و جوانان غربي را به عنوان پلي ميان جهان 
غرب و اسام ناب. دو نامه معروف آيت اه خامنه اي به جوانان 
غربي مؤيد همين رويکرد فراملي، آينده نگرانه و  کاربردمحور 
ايشان است. نامه اول براي برجسته سازي مفهوم "اسام هراسي" 
به جاي "اسام شناسي" توسط رسانه ها و حکومت هاي غربي در 
ذهن جوانان غربي. و نامه دوم پس از عمليات تروريستي چند 
)ظاهراً( مسلمان در فرانسه. نه براي توجيه يا محکوم کردن 
آن عمليات تروريستي خاص، بلکه براي تغيير نگاه ها از اسام و 
مسلمانان به عنوان مظاهر تروريسم و ابراز همدردي و همدلي با 
"مردم غرب" معرفي مسلمانان به عنوان قربانيان اصلي تروريسم 

غربي و ظاهراً اسامي هر دو. 

سرمقاله
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مقدم فر:

موشک را يادگار آيت اه هاشمي دانستن 
نشناختن تاريخ است

زاخاروا: 

اروپا در آزمون 
استقال از آمريکا 
موفق نبوده است

سروري:

SPV از ابتدا 

بازي بود

رئيس سازمان نظام پرستاري:

 تعرفه پرستاري
 ۱2 سال است

خاک مي خورد

گزارش رسالت از بررسي علمي محصوات تراريخته؛

صداي محصوات تراريخته 
کم کم به گوش مي رسد

مدت هاست بحث روي محصوات تراريخته داغ است و مخالفان 
اين محصول، خطرات روي سامت انسان و محيط زيست را علت 
اين  از  استفاده  نيز  اين محصول  موافقان  مخالفت خود مي دانند، 
محصول را گامي در صنعتي شدن کشاورزي ايران مي دانند و تاکيد 
مي کنند براي به صرفه کردن محصوات نه تنها بايد محصوات 
تراريخته را وارد بلکه در داخل کشور نيز اين محصوات را کاشته و 
بهره وري کشاورزي را باا برده و صنعت کشاورزي را به يک صنعت 

پرسود تبديل کنيم.
ايران به صورت تراريخته  بحث ديگر اين بوده که چه موادي در 
وجود دارد. آن گونه که معاون غذا و دارو وزارت بهداشت  مي گويد 

تنها چهار محصول به صورت تراريخته در ايران وارد مي شود که 
 عبارتند از: روغن کلزاي، روغن ذرت، روغن پرودا و روغن سويا. بااي 
۹0 درصد محصوات تراريخته روغن سويا است و اين محصوات 
استاندارد موسسه بين المللي »افسا« را دارند و حتي اگر محصولي 
به صورت تراريخته در کشور وجود داشته باشد و اين استاندارد را 

نداشته باشد اجازه بهره برداري از آن داده نمي شود.
براي واکاوي اين محصول با يکي از اساتيد دانشگاه که تحقيقات 
تا محصوات  داشتيم  داده گفت وگويي  انجام  اين باره  در  بسياري 

تراريخته را از لحاظ علمي واکاوي کنيم.
ادامه در صفحه10

چراواردکنندگانتراريختهبراياينمحصولچانهزنيبسياريميکنند؟
تراريختهتنها10درصدمحصواتکشاورزيکلجهاناست

آگهي فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي
شماره مناقصه  21-97/س

اداره كل راه و ترابري استان سمنان در نظر دارد اجراي عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصاح 
واگذار نمايد . متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

شرايط مناقصه:
1-پيشنهاد دهندگان ملزم به ارسال ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه يا فيش واريز وجه جهت تضمين شركت در مناقصه 

مي باشند.
2-محل تامين اعتبار:اعتبارات عمراني

3- مهلت دريافت)فروش(اسناد:از مورخ 97/10/24 لغايت 97/10/30
4-مهلت تسليم اسناد:پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 97/11/14

5-زمان بازگشايي پاكات روز دوشنبه مورخ 97/11/15 دفتر مديركل راه و ترابري استان سمنان مي باشد.
.www.setadiran.ir 7- محل دريافت اسناد مناقصه : سايت سامانه تداركات الكترونيك دولت به آدرس

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/24

خ ش: 97/10/23

آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحله اي به همراه ارزيابي کيفي

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

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

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

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

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

* شرايط مناقصه:
1- داشتن گواهينامه صاحيت پيمانكاري حداقل رتبه 5 در رشته آب

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

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

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

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

نمائيد.
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

رتبه مورد نيازدوره تضمينمدت اجراي کارمبلغ تضمين)ريال(برآورد اوليه عمليات )ريال(نوع مناقصهموضوع مناقصه رديف

تهيه ,حمل و نصب نيوجرسي مفصلي در 1
نقاط پرتصادف مصوب محورهاي حوزه 

استحفاظي استان 

5 راه و ترابري و تائيد اداره کل ايمني و حريم 24ماه7ماه9669139575483456980يك مرحله اي 
سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي کشور  

روابط عمومي اداره كل راه وترابري استان سمنان)شاهرود(
سيدكمال الدين ميرجعفريان – مديركل 

نوبت اول

عبدالحكيم آصفي - شهردار پيشين

خروس بي محل
 صفاري، عضو کميسيون امنيت ملي

در گفت وگو با رسالت: 
برنامه موشکي ما به هيچ 

کشوري ربط ندارد

 قناد باشي، کارشناس بين الملل
در گفت وگو با رسالت: 

 دولت فرانسه اين روزها
لبه  پرتگاه خطرناکي ايستاده است

صفحه3

يادداشت
4 وزير و 4۱ مشاور

غامرضا انبارلويي
سالهاست که صاحب منصبان دولتي از کوچک سازي 
دولت حرف مي زنند، اما در عمل التزامي به آن ندارند 
که هيچ، بلکه قوانين و مقررات وضع شده در اين 
کوچک سازي را هم رعايت نمي کنند و در اين اوضاع 
دستگاه هاي نظارتي هم چشم خود را روي تخلف از 
اين مقررات بسته اند، چرا براي اينکه اين معضل دامن 

خود آنها را هم گرفته است و تمايلي جهت ورود به آن براي رسيدگي 
ندارند. توجه و تدقيق در مراتب زير دليلي است بر اين مدعا؛

1- وقوع تخلف از قوانين و مقررات وضع شده در مورد مشاورين آنقدر 
 اظهرمن الشمس شده که براي احراز آن نيازي به کنکاش در پرونده هاي 
 اداري در هزارتوي دستگاه هاي اجرايي نيست بلکه با رجوع به سايت ها 
مي توان آنها را به اسم و رسم و سمت و دستگاهي که در آن به صورت 
غيرقانوني شاغل شده اند مشاهده کرد و از کارکرد شبکه هاي اجتماعي 

در اين روشنگري تشکر کرد. 
2- با يک جست وجو در سايت عمار نيوز مي توان اسامي مشاوران وزير 
تعاون، رفاه،کار و امور اجتماعي مشتمل بر 1۵ مشاور و اسامي مشاوران 
وزير صنعت و معدن و تجارت مشتمل بر 1۵ مشاور و مشاوران وزير 
اقتصاد مشتمل بر 6 مشاور و مشاوران وزير راه و شهرسازي مشتمل 
بر ۵ مشاور را مشاهده کرد، اين درحالي است که اين وزرا  تنها دو ماه 

است که به اين سمت منصوب شده اند. 
 3- بيش از 17 وزير و چند ده معاون رئيس جمهور و رئيسان سازمان هاي 
مرتبط با نهاد رياست جمهوري داريم که اگر هرکدام بخواهند چندين 
دولت  کوچک سازي  به  عملي  التزام  تصور  باشند  داشته  مشاور  نفر 
تصوري باطل و التزام عملي به قانون توسط اين وزرا و معاونين آنها 
سالبه به انتفاء موضوع خواهد شد. مي پرسيد کدام قانون، مي گوييم 

قانون مديريت خدمات کشوري. 
4- قانونگذار در جزء »هـ« از ماده 2۹ قانون مديريت خدمات کشوري 
تعداد قانوني مشاوراني که مقامات مي توانند به خدمت بگيرند را احصا 

کرده است.
۵- قانونگذار حداکثر مشاوراني را که رئيسان سه قوه مي توانند بگيرند 
10 نفر تعيين کرده و براي ساير مقامات حداکثر 4 نفر و براي روساي 
سقف  در  پست  نفر   3 حداکثر  کشوري  گستره  با  دولتي  موسسات 

پست هاي سازماني مصوب آنها تعيين کرده است. 
6- معنا و مفهوم اين حکم مقنن در تعيين تعداد مشاورين اين است 
اين تعداد محمل  از  که حقوق ومزاياي پرداختي به مشاورين فراتر 
قانوني ندارد و به کارگيري آنها و پرداخت حقوق و مزايا به آنان خاف 

قانون است. 
از اين مشاورين مشاهده مي شود که  با تدقيق در اسامي برخي   -7
بهمان وزير شاغل شده و  فرزند فان وزير  به عنوان مشاور در دفتر 
حقوق بگير وزارتخانه اي که پدر مسئول آن است نيست، اما حقوق بگير 
ديگر وزارتخانه است. آيا دستگاه هاي نظارتي همانند بازرسي کل کشور 
 يا ديوان محاسبات کشور آنچه را که همگان در سايت ها مي بينند، 
نمي بينند؟ يا مي بينند ولي جرات رسيدگي و برخورد با آن را ندارند؟ 
8- ختم کام. شترسواري دوادوا نمي شود، يا بايد قانون را اجرا کرد 
يا بايد به قول عوام گذاشت در کوزه و آبش را خورد و اين رويکرد شأن 

دستگاه هاي اجرايي نيست. 



»

الهيان:
فرانسه به فکر حل 

 مشکات داخلي 
خود باشد
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مقدم فر: موشک را يادگار آيت اه هاشمي دانستن، نشناختن تاريخ است
کارشناس مسائل سياسي گفت: اظهارات اخير مبني بر اينکه صنعت دفاعي 
و موشکي يادگار آيت اه هاشمي است، ناشي از نشناختن تاريخ موشکي 
است.حميدرضا مقدم فر در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري تسنيم 
درباره اظهارات حجت ااسام روحاني رئيس جمهور در مراسم دومين سالگرد 
ارتحال آيت اه هاشمي رفسنجاني که صنعت دفاعي و موشکي را يادگار 
آقاي هاشمي ناميد، گفت: براي تجليل از آيت اه هاشمي بايد از افراط و 
تفريط دوري کرد؛ ايشان قبل و بعد از انقاب زحماتي براي  کشور کشيدند 
و در بين نسل اول انقاب جزء افرادي است که خدمات قابل توجهي در 
انقاب اسامي داشته اند؛ اما در کنار اين اقدامات و خدمات، اشتباهات و 
خطاهاي مهمي نيز در دوران مسئوليت هاي خود داشته اند که خساراتي 
را براي مردم و انقاب ايجاد کرده است.وي با بيان اينکه البته در سالروز 
رحلت قاعدتاً بايد خدمات و سجاياي ايشان را مطرح و از وي تکريم کرد، 
گفت: اما بايد توجه داشت که اغراق و قلب واقعيت ها به نام تکريم، نتيجه 
معکوس دارد و موجب تخريب ايشان مي شود و متاسفانه صحبت هاي اخير 
رئيس  محترم جمهور درباره ايشان کامًا اغراق آميز بود که باورپذيري و 
تاثير سخن را از بين مي برد و توجه به همان خدمات آيت اه هاشمي را 
هم تحت تاثير قرار مي دهد.اين کارشناس مسائل سياسي خاطرنشان کرد: 
اينکه صنايع دفاعي و موشکي کشور در وضعيتي از کارآمدي و ابهت قرار 
دارد که هرکسي به آن افتخار و براي سهيم دانستن در شکل گيري اش 
رقابت مي کند، نشانه خوب و افتخارآميزي است اما در اين روايت ها بايد 
به واقعيت هاي تاريخي هم اعتنا شود.مقدم فر افزود: واقعيت اين است که 
پس از شکل گيري جنگ شهرها در دفاع مقدس، مجموعه  تصميم گيران 
و مسئوان کشور به اين جمع بندي رسيده بودند که کشور براي دفاع از 

مردم و شهرها در مقابل جنون صدام نياز به موشک دارد. در آن مقطع 
هم آمريکا و هم شوروي سابق کامًا با صدام هم پيمان بودند و هيچ 
کمک تجهيزاتي به ايران نمي کردند؛ لذا بنا بر اين شد که از سوريه که 
در آن مقطع جزء معدود کشورهاي مدافع ايران و همزمان هم پيمان با 
شوروي بود درخواست موشک کنيم. سوري ها با اين توجيه که تمام ذخاير 
موشکي ما متعلق به شوروي هاست و آنها جزئيات انبار را مي دانند،  گفتند 
که اين امکان را ندارند، و توصيه کردند که از طريق ليبي که آنها هم 
موشک هاي متعلق به شوروي داشتند، اين اقدام را پيگيري کنيم. بر اين 
اساس فرستادگاني از ايران با هزار مشقت توانستند موشک ها را از ليبي 
بگيرند و بعدها در سوريه براي چگونگي کار با موشک، آموزش ببينند.
وي ادامه داد: البته مسئوان ليبي شيطنت هايي هم در دادن موشک ها 
داشته اند که از جمله  آنها بردن برخي تجهيزات کليدي شليک موشک ها 
از ايران و عمًا ناقص کردن آن بود که به نوعي که بعدها رزمندگان ايراني 
که در راس آنها شهيد حاج حسن طهراني مقدم قرار داشت، با مشقات و 
تاش هاي بسياري توانستند اين موشکها را راه اندازي کنند.مشاور فرمانده 
کل سپاه ادامه داد: يکي از مهمترين آثار و ردپايي که از آيت اه هاشمي 
دراين مقطع وجود دارد، اظهارات ايشان در گفت وگو با آقاي محسن 
رفيقدوست وزير وقت سپاه است که در آستانه سفر به ليبي به رفيقدوست 
گفته بودند "حاا که داري مي روي ببين مي تواني چند موشک از آنها 
بگيري تا بتوانيم جواب صدام را بدهيم؟" و آقاي رفيقدوست هم جواب 
داده بود که سعي ام را مي کنم!مقدم فر افزود: اين که ما در آن مقطع نياز 
به موشک داريم جمع بندي آقاي هاشمي به تنهايي نبود بلکه اکثريت 
قريب به اتفاق تصميم گيران بر اين مسئله اتفاق داشتند. چه آنکه همين 

آقاي رفيق دوست در آن نقل قولش مي افزايد که قبل از رفتن به ليبي و 
سوريه خدمت آيت اه خامنه اي رئيس جمهور وقت هم رسيدم و ايشان 
هم گفتند که اگر بتواني موشک بگيري کار خيلي خوبي است. ببين چه 
کار مي توانيد بکنيد.وي با بيان اينکه در آن مقطع هيچ نشانه اي وجود 
ندارد که آيت اه هاشمي به فکر راه اندازي صنعت موشکي باشد بلکه ايده  
تقريباً قريب به اتفاق مسئوان اين بود که از طريق موشکها صرفاً پاسخ 
صدام را بدهيم، خاطرنشان کرد: پس از گرفتن چند موشک اسکاد-بي از 
ليبي، و در شرايطي که هيچ دانش موشکي در کشور نبود، شهيد حسن 
طهراني مقدم تاش هاي بسياري کرد تا از طريق مهندسي معکوس بتواند 
از دانش موشک سر دربياورد که به لطف الهي و توسات و تاش هاي 
خودش در اين کار موفق شد و در نتيجه ، صنعت موشکي شکل گرفت. 
نکته  قابل توجه اينکه در همان مقطع  که شهيد طهراني مقدم يکي دو 
موشک را براي مهندسي معکوس باز کرد، خيلي ها با او مخالف بودند و 
مي گفتند در اين شرايط که همين چند موشک را داريم، اين کار هدر دادن 
سرمايه است و ما هيچ وقت موفق نمي شويم موشک بسازيم! اما اخاص 
و هوش و تاش شهيد طهراني مقدم کشور را به جايي رساند که همه به 
آن افتخار مي کنيم.اين کارشناس مسائل سياسي با اشاره به اينکه قطعاً 
آقاي هاشمي هم به واسطه مسئوليت خود، در کنار ديگر مسئوان، در 
افتخار موشکي کشور سهيم هستند،  گفت: اما صنعت موشکي را يادگار 
ايشان دانستن و غلو درباره  نقش ايشان، ظلم و جفا به تاريخ و وجدان 
است.مقدم فر تصريح کرد: متاسفانه از آيت اه هاشمي در سال هاي پاياني 
زندگي شان کدهاي روشني هست که نشان مي دهد توصيفات اخير آقاي 

روحاني را چندان هم براي خود افتخار نمي ديدند! 

رئيس کميته حقوق بشر مجلس هشتم گفت: فرانسه به فکر حل مشکات داخلي 
خود باشد. زهره الهيان در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه سياسي 
باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به موضع اخير وزارت امور خارجه فرانسه مبني 
بر لزوم قطع فعاليت موشک هاي بالستيک ايران، گفت: توانمندي دفاعي حق مسلم 
هر ملتي است و هر کشور مستقلي اين حق را دارد که در مقابل دشمنان خود از 
توانمندي هاي دفاعي بازدارنده برخوردار باشد، لذا جمهوري اسامي ايران هم از اين 
قاعده مستثني نيست.وي افزود: موشک هاي بالستيک جزئي از توانمندي هاي دفاعي 
جمهوري اسامي ايران هستند و هيچ ملتي حاضر نيست که در مقابل دشمن خبيث 
خود را خلع ساح کند، بر اين اساس جمهوري اسامي ايران هم نمي تواند در مقابل 
دشمنان نظام که در طول ۴۰ سال گذشته همواره مشکاتي را براي کشور ايجاد 

کرده اند، بي تفاوت باشد.الهيان تصريح کرد: مطالبه ملت ايران از مسئوان در ارتباط 
با افزايش قدرت بازدارنده دفاعي کشور بايد در بودجه سال آينده هم نمود پيدا کند، 
دولت و مجلس در بودجه سال ۹۸ اعتبار ازم جهت آمادگي هاي دفاعي و به کارگيري 
فناوري دفاعي را به طور کامل ببينند.وي افزود: همچنين بهتر است فرانسه به جاي 
اينگونه اظهارات ناپخته و کودکانه به فکر حل مشکات داخلي خود باشد و مطالبات 
مردم را پاسخ دهد.رئيس کميته حقوق بشر مجلس هشتم همچنين با اشاره به انفعال 
اروپايي ها در مورد اجراي ساز و کار مالي با ايران، اظهار کرد: معتقدم اين مسئله چيزي 
فراتر از انفعال بوده، بلکه نشان دهنده همراهي برخي کشور هاي اروپايي با آمريکا در 
مقاصد سوء آنها عليه ايران است، ضروري است که مسئوان کشور به جاي اعتماد 

به اروپا و اجرايي شدن SPV به دنبال گزينه هاي ديگري باشند.

فعال سياسي اصاح طلب گفت: حمايت  چهره هاي برجسته اصاح طلب 
روحاني را رئيس جمهور کرد.علي تاجرنيا در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا درباره خاستگاه و نقطه عطف جدال هاي 
جناح اصاح طلب با دولت و حزب اعتدال و توسعه، اظهار کرد: خاستگاه 
واعظي و برخي از نزديکان رئيس جمهور نقطه عطف تقابل بين دولت و 
اصاح طلبان است.وي، پايه سياسي واعظي و تيم جريان به حزب اعتدال و 
توسعه را اصولگرايي معرفي کرد و افزود: اين افراد نمي توانند واقعيت هاي 
موجود در جامعه و حمايت هاي جريان اصاح طلب از دولت در انتخابات 
رياست جمهوري را بپذيرند.وي با تأکيد بر اينکه اين تيم در دولت آينده، 
اگر اصاح طلب باشد، حضوري نخواهد داشت، ادامه داد: تيم واعظي به 

جريان هاي مخالف اصاحات چراغ سبز براي انتخابات هاي بعدي نشان 
مي دهد.تاجرنيا با اشاره به اينکه واعظي در تقابل اصاح طلبان و اصولگرا در 
مجلس، به جريان مقابل اصاحات متمايل است، خاطرنشان کرد: مجموعه 
دولت اعتدال و شخص روحاني حسابش از اين افراد جداست. روحاني 
شخصيتي تأثيرگذار در نظام جمهوري اسامي بوده، هست و خواهد بود.
وي با بيان اينکه حزب اعتدال و توسعه جريان سياسي مشخصي نيستند و 
تنها با روي کار آمدن دولت روحاني فعاليت داشته اند و با رفتن دولت نيز 
خواهند رفت، تصريح کرد: اين افراد دست و پا مي زنند تا در آينده سياسي 
کشور جايي براي خود درست کنند.فعال سياسي اصاح طلب، اعام کرد 
که جريان اصاح طلب از شخص روحاني به عنوان رئيس جمهور حمايت 

مي کند، ولي از اطرافيان وي حمايتي نخواهد کرد. توصيه هم مي کنم، 
روحاني اطرافيان خود را مراقبت کند.وي با بيان اينکه تمام طيف هاي 
اصاح طلب از روحاني حمايت مي کنند، ولي بخشي از اطرافيان رئيس جمهور 
کوچکترين انتقاد را بر نمي تابند، اضافه کرد: حمايت هاي چهره هاي برجسته 
جريان اصاح طلب سبب شد، افکار عمومي به سمت روحاني متمايل 
شود و هاشمي رفسنجاني و خاتمي از وي حمايت کردند.تاجرنيا با اشاره 
به اينکه اطرافيان روحاني به دليل اينکه انتقاد را تحمل نمي کنند، به 
اصاح طلبان واژه تندرو لقب مي دهند و از اين طريق مي خواهند براي 
خود وجهه درست کنند، ولي قصد اصاح طلبان اين است که روحاني به 

شعارهاي زمان انتخابات رياست جمهوري بازگردد.

تاجرنيا: حمايت  چهره هاي برجسته اصاح طلب ، روحاني را رئيس جمهور کرد

سروري:
SPV از ابتدا بازي بود

 SPV :دبيرکل جمعيت رهپويان انقاب اسامي گفت
از ابتدا بازي بود.پرويز سروري در گفت وگو با خبرنگار 
احزاب و تشکل هاي گروه سياسي باشگاه خبرنگاران 
جوان، در واکنش به اعام وزارت خارجه فرانسه مبني بر 
اينکه ايران بايد تمام فعاليت هاي مرتبط با موشک هاي 
بالستيک خود را متوقف کند، گفت: از ابتدا تا خروج 
آمريکا از برجام، همواره نکته اي را متذکر مي شدم که 
اروپا از آمريکا جدا نيست و اساسا اروپائيان قادر به 
مخالفت با آمريکا نيستند، اما احساس مي شود که برنامه 
هماهنگي ميان آمريکا و اروپا در حال شکل گيري است.

وي اظهار کرد: آمريکا تا جايي که مي توانست، وقت را 
هدر داد و برجام را اجرا نکرد و در نهايت از برجام خارج 
شد، همچنين آنها نتوانستند به وعده هاي خود عمل 
کنند و اقتصاد ايران را ضعيف کردند.وي با اشاره به 
نقش اروپا در تصميمات آمريکا بيان کرد: بعد از خروج 
آمريکا از برجام، اروپا نقش پليس خوب و آمريکا نقش 

پليس بد را ايفاکرد، اروپا به علت بدهي هاي سنگين 
به آمريکا توانايي مقابله با آن را ندارد، زيرا آمريکا در 
اقتصاد اروپا حرف اول را مطرح مي کند.وي گفت: اروپا 
باتوجه به شرايط فعلي خود، طبيعتا منافع اش را از دست 
نخواهند داد، اين مسئله از ابتدا هم قابل پيش بيني بود، 
اما متاسفانه با خوش خيالي و ساده لوحي مسئوان ما 
فرصت هاي زيادي را در برجام از دست داديم.سروري 
افزود: امروزه فرانسويان در حالي که بايد پاسخگو باشند 
به مدت هشت هفته مردم خود را تحت شکنجه و کشتار 
قرار داده اند و به جاي پاسخ به دنيا، موضع طلبکارانه به 
جمهوري اسامي دارند؛ اصرار آنان اين است که ايران 
توليد موشک هاي بالستيک خود را متوقف کند.وي با 
اشاره به سفر ترامپ به فرانسه و تحقير رئيس جمهور 
آن کشور گفت: پس از تحقير رئيس جمهور فرانسه از 
سوي ترامپ، اين کشور عکس العملي از خود نشان نداد 
و اين امر حکايت از وابستگي بسيار زياد اروپا به آمريکا 

دارد.وي با بيان اينکه اگر ما نيز اين ساده لوحي ها را کنار 
بگذاريم خط رشدي به سوي بالندگي خواهيم داشت، 
اما تا زماني که اقتصاد ايران درگير خوش خيالي هاي 
بيهوده باشد، وضعيت ما تغييري نخواهد کرد افزود: 

معتقدم spv از ابتدا بازي بيش نبود، زيرا اروپايي ها از 
طرفي spv را مطرح و از سوي ديگر در مذاکرات دائما 
اعام کردند که اقتصاد ما مربوط به بخش خصوصي 

است و دولت ها در آن اختيار ندارند.

خبر
رهبر معظم انقاب:

 بي نياز کردن کشور از بيگانگان 
جهاد في سبيل اه است

رهبر معظم انقاب فرمودند: بي نياز کردن کشور از بيگانگان جهاد في سبيل اه 
است.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري تسنيم، حضرت آيت اه خامنه اي 
در پيامي به پنجاه و سومين نشست اتحاديه انجمن هاي اسامي دانشجويان 
در اروپا، تأکيد کردند: پيوستن دانشجويان ايراني در هر نقطه از جهان به 
حرکت پيشرفت و بي نياز کردن کشور از بيگانگان، جهاد في سبيل اه است.
متن پيام رهبر انقاب اسامي که صبح روز شنبه حجت ااسام جواد اژه اي 

آن را در مرکز اسامي هامبورگ قرائت کرد، به اين شرح است:
بسم اه الرحمن الرحيم

جوانان عزيز
همه مي دانيم که شما دانشجويان در شمار برترين اميدهاي آينده  کشوريد. 
آنچه همه بايد بدانند اين است که به توفيق الهي هم اکنون خيل عظيمي 
از دانشجويان ديروز، در کشور به کارهاي بزرگ سرگرمند و لذت خدمت به 

پيشرفت دانش و فناوري در ميهن خود را با همه  وجود حس مي کنند.
دانشجويان امروز ما -در هر نقطه  جهان- اين فرصت را خواهند داشت که به 
اين مجموعه هاي مؤمن و خدوم بپيوندند و کشور را از بيگانگان کاماً بي نياز 
کنند. اين حرکت آنگاه که با نيت صادقانه و خدايي انجام گيرد، جهاد في 
سبيل اه است. شما جوانان انجمن هاي اسامي مي توانيد پيشگامان و راهبران 

اين جهاد باشيد. توفيق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
سّيدعلي خامنه اي
2 دي 1397

  وحيدي: فرار آمريکا از سوريه  
دليلي بر پيروزي مقاومت است

رئيس دانشگاه عالي دفاع ملي گفت: فرار آمريکا از سوريه، دليلي بر 
پيروزي مقاومت است.سردار احمد وحيدي در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، با بيان اينکه خروج آمريکا از سوريه نوعي فرار محسوب مي  
در  مقاومت  پيروزي  بر  دليلي  از سوريه،  آمريکا  فرار  گفت:  شود، 
اين منطقه است.وي گفت: آمريکايي ها چه بپذيرند و چه نپذيرند، 
شکست خورده اند اما در تاش هستند وانمود کنند چنين شکستي 

رخ نداده است.

نقوي حسيني:
 اروپايي ها بايد پاسخگوي
 افکار عمومي جهان باشند

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اروپايي ها 
بايد پاسخگوي افکار عمومي جهان باشند.

سيد حسين نقوي حسيني در گفت وگو با خبرنگار پارلماني ايرنا 
درباره سازوکار ويژه مالي اروپا و خلف وعده آنها درقبال تعهدات خود 
با ايران افزود: بعد از خروج آمريکا از برجام که برخاف همه موازين 
بين المللي صورت گرفت و حيثيت آمريکايي ها در عرصه بين المللي 

زير سوال رفت، اروپايي ها تن به اين خسارت ندادند. 
وي ادامه داد: آنها اعام کردند که ما به توافق هسته اي پايبند 
هستيم و باوجود تحريم هاي ثانويه آمريکا کانالي را براي برقراري 
ارتباطات مالي تدارک ديدند که ايران بتواند با کشورهاي اروپايي 

کار کند.
 وي تاکيد کرد: اروپايي ها بايد پاسخگوي افکار عمومي جهان 
باشند که پايبند به تعهدات خود نبوده اند براي اين که حيثيت 
اروپاي مستقل از آمريکا حفظ شود بهتر است اروپايي ها به عهد 

خود عمل کنند.

خبر
شمخاني: تبديل "تحريم با حداکثر فشار" به 
"سمينار و کنگره" به معناي باختن قافيه است

دبير شوراي عالي امنيت ملي در واکنش به برگزاري اجاسي ضد ايراني در لهستان 
که روز گذشته توسط وزير خارجه آمريکا مطرح شد، اظهار کرد: تبديل »تحريم با 
حداکثر فشار« به »سمينار و کنگره« به معناي باختن قافيه است.به گزارش ايسنا 
امير دريابان علي شمخاني در حاشيه مراسم ختم والده فرمانده کل ارتش در جمع 
خبرنگاران در واکنش به بيانيه آمريکا و لهستان درباره برگزاري اجاسي ضد ايراني 
در ماه آينده ميادي، اظهار کرد: آدمي که مي گويد تحريم با حداکثر فشار، وقتي 

به سمينار و کنگره مي رسد مفهومش اين است که قافيه را باخته است.

دريادار خانزادي:
زيردريايي فاتح به ناوگان نيروي 

دريايي ارتش ملحق مي شود
فرمانده نيروي دريايي ارتش جمهوري اسامي ايران از الحاق زيردريايي فاتح به 
ناوگان اين نيرو در بهمن امسال خبر داد.به گزارش خبرنگار حوزه دفاعي و امنيتي 
گروه سياسي خبرگزاري آنا، امير دريادار حسين خانزادي در حاشيه مراسم ختم 
والده فرمانده کل ارتش در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره الحاق 
زيردريايي فاتح به ناوگان اين نيرو گفت: اين زيردريايي بهمن ماه سال جاري به 
ناوگان نداجا ملحق مي شود.وي همچنين درباره زمان اعزام ناوگروه نيروي دريايي 
ارتش به اقيانوس اطلس با بيان اينکه »ان شاءاه به زودي اين مأموريت آغاز 
مي شود، خاطر نشان کرد: هر جايي که اراده کنيم، نداجا در آنجا حضور خواهد 
داشت، اينکه کدام اقيانوس باشد، مهم نيست؛ چراکه در همه درياهاي آزاد امکان 
حضور براي همه ملت ها وجود دارد و هر ملتي که قدرت دريانوردي داشته باشد، 
مي تواند در درياهاي آزاد حضور داشته باشد.وي همچنين درباره آخرين وضعيت 
ناوشکن دماوند اظهار کرد: هفته پيش از روند بازسازي ناوشکن دماوند بازديد 
کرديم؛ تاکنون کار سازه تمام شده و اقدامات مربوط به روسازه نيز در حال اتمام 

است. اميدواريم تا پايان سال دماوند در آب باشد.

 رئيس کميته هسته اي مجلس:
 گزارش برجامي وزارت خارجه
26 دي به مجلس ارائه مي شود

رئيس کميته هسته  اي مجلس گفت: گزارش برجامي وزارت خارجه 26 دي به 
مجلس ارائه مي شود.حجت ااسام والمسلمين مجتبي ذوالنوري در گفت وگو با 
خبرنگار پارلماني ايرنا اظهار داشت: گزارش 6 ماهه کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس را از دو گزارش آخر دستگاه ديپلماسي تهيه مي کنيم.وي افزود: 
پس از ارائه گزارش وزارت امور خارجه در مورد برجام، گزارش 6 ماهه ما تهيه و 
نهايي مي شود، در اين راستا بازديدهايي که قرار است از بخش هاي مختلف انجام 
شود بعد از تقديم گزارش دوازدهم دستگاه ديپلماسي اعام مي شود.نماينده مردم 
قم در مجلس در مورد آخرين وضعيت گزارش هاي رسيده از سوي وزارت امور 
خارجه در مورد برجام و گزارش هاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس گفت: گزارش 6 ماهه اول و دوم اين کميسيون در صحن مجلس شوراي 
اسامي قرائت شده است.وي با بيان اينکه گزارش 6 ماهه سوم و چهارم اين 
کميسيون تخصصي مجلس نيز تجميع و چند ماه است که تحويل هيئت رئيسه 
مجلس شده است تصريح کرد: ما منتظريم اين گزارش در دستور کار مجلس قرار 

گيرد و در جلسه علني مجلس شوراي اسامي قرائت شود.

انجمن هاي اسامي اروپا و جوانان 
غربي؛ دو بال يک رسالت بزرگ

ادامه از صفحه اول
ايشان با بهره گيري از ديپلماسي عمومي تاش مي کنند تارهاي 
شبکه ذهني جوانان غربي را که در سلطه و سيطره جريان غالب 
رسانه اي، اسام را با تروريسم مترادف کرده است، بگسلد و مستقيماً 
با افکار عمومي غرب ارتباط گيرند تا نشان دهند اسام نه تنها دين 
ترور نيست، که دين صلح و دوستي است و منبع اصلي آن، قرآن 
کشتن يک انسان را به مثابه کشتن کل بشريت مي داند. از سوي 
ديگر نيز بانيان اصلي تروريسم در جهان کنوني يعني دول غربي 
را به عنوان متهم درجه اول خشونت عليه بشريت به ملت هايشان 

معرفي کنند. 
شايد چهار سال زمان کمي براي سنجش تأثير اين کلمات و جمات 
بر جامعه غربي باشد. اما جنبش "جليقه زردها" در فرانسه و سپس 
هلند و انگلستان و بلژيک و.. که شعار و هدف اصلي آن ها معطوف 
به ضديت با کل سيستم سرمايه داري است، نويد روزهاي روشن 
بيداري و آگاهي ملت هاي غربي از شبکه اختاپوسي رسانه اي و 

تبليغاتي را مي دهد. 
 در تازه ترين نظرسنجي صورت گرفته 6۰ درصد فرانسويان 
همچنان از جنبش ضد سرمايه داري حمايت مي کنند. اين آمار 
را موسسه آماري الب )Elabe( به درخواست شبکه تلويزيوني 
مخالفان جنبش ضد  از  که  است شبکه اي  گرفته  ام  اف  ب 

سرمايه داري است.  
از همين رو، کشورهاي غربي نه فقط به دليل ستم هاي فراملي 
خود عليه ديگر ملت ها که به دليل ريشه دواندن نظام زالووار 
سرمايه داري و فقيرتر کردن تصاعدي فقرا و وامداري دائمي طبقه 
متوسط، و انحطاط فرهنگي آن، آبستن جنبش هاي ضد سيستم 
 هستند. از جنبش اشغال وال استريت در آمريکا )2۰11( تا جنبش 

ضد سرمايه داري جليقه زردهاي فرانسوي )2۰1۸(. 
در اين ميان غيريت سازي حکومت ها و رسانه هاي غربي از اسام 
و کاشتن يک دشمن واحد )به نام اسام و مسلمانان( براي ملت ها 
کارايي خود را روز به روز بيشتر از دست خواهد داد. البته با تاش 
خود مسلمانان. کاهش احساسات ضد اسامي در غرب و نماياندن 
"سرمايه داري" به عنوان دشمن اصلي ملت ها گام اول اين بيداري 

و آگاهي جمعي است. 
جمهوري اسامي به عنوان نظامي که رسالت خود را کمک به 
مي داند، نمي تواند نسبت به ظلم به هر  و "اخاق"  "انسانيت" 
مردمي از فلسطين تا اروپا بي تفاوت باشد، و درعين حال براي 
رسيدن به اين بيداري جمعي مشتاق و راغب است.  انجمن هاي 
اسامي دانشجويان اروپا و جوانان غربي دو بال اين رسالت بزرگ 
هستند. يکي براي پيشرفت و تمدن دانش بنيان ايران؛ ايراني که در 
چشم انداز پنجاه ساله رهبر آن، به عنوان يک ابرقدرت جهاني يا بهتر 
بگوييم "ابراخاق" و "ابر تمدن" جهاني بال خواهد گشود و به ديگر 
ملت ها الهام خواهد بخشيد. و يکي براي از بند رستن مردم غرب از 

سيطره غول هاي سرمايه داري جهاني. آينده روشن است.

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس:

 اباغ دستورالعمل به دستگاه هاي دولتي براي خريد 
کااي کم مصرف گرمايشي، جنبه نمايشي دارد!

سخنگوي کميسيون انرژي مجلس با اعتقاد به اينکه اباغ دستورالعمل 
به دستگاه ها براي خريد برندهاي کم مصرف گرمايشي ايراني جنبه 
نمايشي دارد، گفت: تنها روش کارآمد براي ممانعت از خريد وسايل 
پرمصرف در دستگاه ها اين است که ذي حسابان در صورت خريد اجناس 
پرمصرف مانع از پرداخت هزينه آن وسيله شوند.به گزارش تابناک، 
و  وزارتخانه ها  استفاده  عدم  درخصوص  آلوستاني  قره خاني  اسداه 
 دستگاه هاي مختلف از محصوات گرمايشي پرمصرف مثل بخاري هاي 
اگرچه  گفت:  آن ها،  به  الزام آور  دستورالعملي  اباغ  باوجود  قديمي 
صدور دستورالعمل الزام آور به وزارتخانه  ها مبني بر خريد توليدات 
گرمايشي کم مصرف و بخاري هاي ايمن فوايدي همچون کاهش مصرف 
سوخت و امنيت را به همراه دارند و به ظاهر دستورالعملي مترقي و در 
راستاي حمايت از مصرف کم انرژي است اما تحقق و اجرايي شدن 

آن نيازمند در نظر گرفتن پيش زمينه هاي بسياري است. 
موانع پيش روي خريد کااهاي کم مصرف توسط وزارتخانه ها و 

دستگاه ها کدام است؟
متاسفانه گستره دستگاه هاي دولتي بسيار است و هر يک از آن ها تابع 
سلسله مراتب خودشان هستند و اين سلسله مراتب جداگانه مانعي بر سر 

راه اجراي دستورالعمل فوق به يک شکل مشخص شده است.
 آيا اباغ دستورالعملي به دستگاه هاي دولتي براي خريد کااهاي 

کم 

مصرف جنبه نمايشي دارد!
بله؛به نوعي اباغ دستورالعملي به تمام وزارتخانه ها و دستگاه ها مبني 
دارد  نمايشي  جنبه  بيشتر  گرمايشي  مصرف  کم  برندهاي  خريد  بر 
چراکه زيرساخت هاي آن فراهم نيست، اگرچه اين دستورالعمل فحواي 
قابل قبولي دارد اما براي وادار کردن دستگاه ها به انجام آن بايد پاي 

ذي حسابان شان را به ميان کشيد. 
يعني ذي حسابان دستگاه ها مانع از امضاء و پرداخت اسناد مالي 

اجناس کم مصرف شوند؟

کااهاي  خريد  به  مجبور  زماني  دولتي  دستگاه  هر  خريد  مسئول    
کم مصرف گرمايشي مي شود که ذي حسابان مانع از امضاء و پرداخت 
اسناد مالي "اجناس خريداري شده پرمصرف گرمايشي" شود، البته به 
نظر مي رسد اين روش کارآمدتر از روشي همچون اباغ دستورالعملي 

مبني بر خريد وسايلي گرمايشي کم مصرف باشد.
ممنوع شدن خريد اجناس پرمصرف در صورت استاندارد 

بودن کااي ايراني
قره خاني معتقد است در صورتي مي توان بخش هاي دولتي را از خريد اقام پرمصرف 
گرمايشي ممنوع کرد که اقام داخلي ويژگي هايي همچون مصرف کم انرژي، انطباق 
با استاندارد، ايمني، عمر مفيد و گارانتي حرفه اي داشته باشند که خوشبختانه 
 چنين کااي کم مصرف داخلي توليد شده است.در حال حاضر توليداتي مثل 
استانداردهاي  تمامي  که  دارد  وجود  ايمن  و  مصرف  کم  هاي  بخاري 
ازم را دارد،اما علي رغم دستورات و اباغيه ها بخش هاي دولتي از آن 

تمکين نمي کنند.
 سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسامي با اشاره به عدم تمکين 
دستگاه ها از اين دستورالعمل براي برون رفت از اين مشکل، پيشنهاد داد: 
بايد تمامي هزينه هاي سازمان هاي دولتي ازسوي ذي حسابان چک شوند 
و در صورت خريد اجناس پرمصرف مبلغ وسيله خريداري شده پرداخت 

نشود يا ذي حساب ها اجازه تاييد مواردي اينگونه را نداشته باشند.

حسين زاده خبر داد؛
روان سازي خدمات بانک ملي ايران 

براي افزايش رضايت مشتريان
حسين زاده خبر داد: روان سازي خدمات بانک ملي ايران براي افزايش 
 رضايت مشتريان مديرعامل بانک ملي ايران از روان سازي بيشتر فعاليت هاي 
مورد انتظار مشتريان در اين بانک خبر داد و گفت: به زودي اختيارات 
بيشتري به ادارات امور داده مي شود تا خدماتي مانند خريد دين و صدور 
ضمانت نامه ها بيش از پيش تسهيل شود.به گزارش روابط عمومي بانک 
ملي ايران، دکتر محمد رضا حسين زاده در همايش بررسي عملکرد سه 
ماهه سوم واحدهاي اين بانک با بيان اين که بوروکراسي هاي اداري نبايد 
مانع از خدمت رساني مطلوب به مشتريان شود، اظهار کرد: بايد تا حد 
ممکن از اختيارات ارائه شده توسط بانک مرکزي و هيئت مديره بانک 
در شعب استفاده شده و سرعت ارائه خدمات به مشتريان افزايش يابد.

وي با اشاره به اين که سرعت فعاليت ها در دنياي رقابتي امروز اهميت 
وافري پيدا کرده است، ادامه داد: نمي توان مشتري را براي دريافت يک 
خدمت معطل کرد، در حالي که همه امکانات قانوني براي ارائه سريع آن 
خدمت وجود دارد.حسين زاده با بيان اين که عملکرد همه واحدهاي 
بانک به صورت هفتگي در جلسه هيئت مديره بررسي مي شود، گفت: 
هيئت مديره بانک مصمم است جايگاه مطلوب بانک ملي ايران در نظام 
بانکي را حفظ کند و از همه ظرفيت هاي قانوني براي برطرف کردن موانع 

استفاده خواهد شد. 

تغيير نحوه محاسبه سود سپرده هاي 
کوتاه مدت بانک ملت از اول بهمن

براساس دستور بانک مرکزي، نحوه محاسبه سود سپرده هاي 
سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي در بانک ملت از ابتداي بهمن 
ماه سال جاري تغيير مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک ملت 
و بر اساس بخشنامه اداره کل مطالعات و مقررات بانکي بانک 
مرکزي جمهوري اسامي ايران،از ابتداي بهمن ماه سال 1۳۹۷ 
نحوه محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي 
از کمترين مانده طي روز به  کمترين مانده طي ماه  تغييرخواهد 
 يافت.براساس اين گزارش، ساير شرايط و ضوابط ناظر بر حساب هاي 

ياد شده از قبيل نرخ سود تغييري نخواهد داشت.

»ليگ نوين« با ميلياردها ريال جايزه براي 
پذيرندگان پرداخت نوين برگزار مي شود

شرکت پرداخت نوين با هدف ارتقاء کيفيت سرويس دهي و افزايش رضايت 
مشتريان، نخستين دوره جشنواره پذيرندگان خود با عنوان ليگ نوين را 
با همکاري بانک اقتصادنوين برگزار مي کند.به گزارش روابط عمومي بانک 
اقتصادنوين، در اولين دوره ليگ نوين که از بيستم دي ماه سال جاري 
آغاز و تا بيستم فروردين ماه 1۳۹۸ ادامه خواهد داشت، تمامي پذيرندگان 
شرکت پرداخت نوين مي توانند با افزايش تراکنش هاي خود، ضمن کسب 
امتياز از جوايز اين ليگ در سه سطح "جوايز روزانه،جوايز ماهانه و جوايز 
ارزنده در پايان ليگ نوين بهره مند شوند.در جشنواره ليگ نوين ۳۰ جايزه 
دو ميليون ريالي به صورت روزانه، سه جايزه 2۰۰ ميليون ريالي به صورت 
ماهانه و سه جايزه يک ميليارد ريالي در پايان دوره سه ماهه جشنواره 
به قيد قرعه به پذيرندگان حائز شرايط شرکت در قرعه کشي اهدا خواهد 
شد.پذيرندگان محترم مي توانند جهت اطاع از کليات جشنواره،مدل کسب 
امتياز و شرايط شرکت در ليگ به وب  سايت شرکت پرداخت نوين به 
آدرس https://pna.co.ir مراجعه و با نصب اپليکيشن نوين پي از جزئيات 
 امتيازات و جوايز برندگان اطاع پيدا نمايند. همچنين کارشناسان مرکز
 2۴ ساعته امداد پذيرندگان شرکت پرداخت نوين به شماره ۰21-۴۸۰۰6 

آماده پاسخگويي به سئواات مشتريان در اين رابطه هستند.

صفارهرندي مطرح کرد:
 جزئيات جديد از جلسه موسوي

 با رهبر انقاب
وزير فرهنگ و ارشاد اسامي در دوران فتنه ۸۸ جزئيات جديدي از 
جلسه ميرحسين موسوي با رهبر معظم انقاب را پس از انتخابات 
رياست جمهوري دهم تشريح کرد.محمدحسين صفارهرندي در 
گفت وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اينکه در روزهاي اول بعد از 
انتخابات سال ۸۸ برخي سايت هاي منتسب به ميرحسين موسوي 
فيلتر شد اما پس از مدت کوتاهي شاهد رفع فيلتر آنها بوديم، 
با توجه به اينکه آن زمان معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد يکي 
از اعضاي کميته تعيين مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي بود، 
اطاع داريد چرا اين اتفاق رخ داد؟ گفت: چند روز پس از انتخابات 
رياست جمهوري سال ۸۸ بود که از دبيرخانه شوراي عالي امنيت 
ملي با من به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسامي تماس گرفتند 
و گفتند که دستوري آمده است که فيلتر اعمال شده در مورد 

سايت هاي آقاي موسوي برداشته شود. 
اواخر شب بود که اين تماس برقرار شد؛ چراکه معاونت مطبوعاتي 

وزارت ارشاد در آن زمان به عنوان عضو کميته تعيين مصاديق 
عمل مجرمانه در فضاي مجازي بود.وي افزود: معاونت مطبوعاتي 
پيگيري کرد و گفت دو سايت منتسب به آقاي موسوي بوده که 
يکي فيلتر شده و ديگري فيلتر نيست؛ گفته شد همان موردي 
هم که فيلتر شده هم رفع فيلتر کنيد. معاونت مطبوعاتي وزارت 
ارشاد نيز به دليل عضويت در کميته تعيين مصاديق عمل مجرمانه 
در فضاي مجازي، هماهنگي ازم را انجام داد و سايتي که فيلتر 

شده بود، رفع فيلتر شد.
وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسامي در مورد دليل تماس شوراي 
عالي امنيت ملي براي رفع فيلتر سايت ميرحسين موسوي گفت: 
آنطور که براي من نقل کردند، در ديداري که ظاهرا عصر روز 
انقاب  معظم  رهبر  خدمت  موسوي  آقاي   ،۸۸ خردادماه   2۴ 
مي رسند،حرف هاي مختلفي رد و بدل شده ولي آن قسمتي که 
براي ما موضوعيت دارد، اين است که مقام معظم رهبري وقتي به 
آقاي موسوي اعتراض مي کنند که چرا موضوع را به کف خيابان 
مي کشيد، مگر شما خودتان نمي دانيد که وقتي اين حرکت انجام 
مي شود، ديگر ادامه آن در دست شما نخواهد بود و ديگران اين 
تحرک را راهبري و هدايت مي کنند؟ موسوي هم مي گويد مردم 
خيال مي کنند حق آنها ضايع شده است و مي خواهند احقاق حق 

کنند. مقام معظم رهبري مي فرمايند که اين کارها راهش نيست 
و شما مردم را توجيه کنيد که اين کار درستي نيست و بايد از 
جانب شما اين حرف ها به جامعه منعکس شود. خود شما هم 
طرفدار هرج و مرج نيستيد.صفارهرندي خاطر نشان کرد: پس از 
اين فرمايشات رهبر معظم انقاب، آقاي موسوي مي گويد من رسانه 
اي در اختيار ندارم که بخواهم از آن طريق به جامعه پيام بدهم. 
 مقام معظم رهبري فرمودند چرا؟ موسوي مي گويد سايت هاي 

من را فيلتر کرده اند. 
مقام معظم رهبري هم به دفتر مي فرمايند به شوراي عالي امنيت 
ملي بگوييد که سايت هاي آقاي موسوي را رفع فيلتر کنند. لذا 
براي همين بود که آن پيام به ما منتقل شد و رفع فيلتر سايت 
آقاي موسوي هم انجام شد.وي افزود: فرداي آن ديدار که اين 
سايت  و  گرفت  صورت  انقاب  معظم  رهبر  سوي  از  بزرگواري 
رفع فيلتر شد، اولين مطلبي که آقاي موسوي در سايت منتشر 
 کرد، پيام دعوت به حضور خياباني براي راهپيمايي بدون مجوز 
2۵ خرداد بود. يعني درست عکس آن چيزي که اخاقاً و عمًا 
در حضور مقام معظم رهبري تعهد کرده بود که اگر سايتش رفع 
فيلتر شود با مردم حرف بزند و بگويد تکليف اعتراضات را نمي 

شود کف خيابان تعيين کرد، انجام داد.



»

سجادي:
 موشک هاي بالستيک 
ربطي به برجام و 
اروپايي ها ندارد
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سخنگوي جبهه پيروان خط امام و رهبري گفت: موشک هاي بالستيک ربطي به برجام و 
اروپايي ها ندارد.سيد کمال سجادي در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل هاي گروه 
سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات اخير وزارت خارجه فرانسه مبني بر 
اينکه ايران بايد فورا تمام فعاليت هاي مرتبط با موشک هاي بالستيک خود را متوقف کند، 
گفت: در طول مذاکرات برجام، فرانسه نقش پليس بد را بازي مي کرد و اکنون هم دوباره همان 
نقش را به نوعي ايفا مي کند.وي تصريح کرد: ديپلمات هاي ما نبايد به لبخند هاي اروپايي ها 
و آمريکايي ها و وعده هايي که آنها مي دهند، اعتماد کنند چراکه اگر به تاريخ مراجعه کنيم، 
مي بينيم که اروپايي ها در بزنگاه ها و موقعيت هاي حساس به طرف آمريکايي ها رفتند و از آنها 
حمايت کردند.سجادي گفت: آنها اول از سياست هاي آمريکا و دوم از منافع خودشان حمايت 
مي کنند، حتي اگر در مذاکرات وعده اي مي دهند يا سفر هايي به ايران دارند، اما خلف وعده 

آنها تمامي ندارد و اين خلف وعده ها علي الدوام در طول رابطه با ايران ادامه دارد.وي ادامه 
داد: صرف مذاکره با اروپايي ها ايرادي ندارد، اما اينکه دلخوش باشيم و برنامه هاي اقتصادي 
و سياسي خود را به وعده هاي تو خالي اروپايي ها مخصوصا انگليس و فرانسه موکول کنيم، 
اشکال دارد.وي با بيان اينکه اروپايي ها سابقه بدي در وعده هايشان دارند، گفت: با وجود اينکه 
اروپايي ها مي دانند مسئله دفاعي ما مسئله امنيتي و ملي کشور ماست و ما از آن نمي گذريم، 
اما بازهم آن را مطرح مي کنند.سجادي تاکيد کرد: موشک هاي بالستيک ما ربطي به برجام و 
آنها ندارد، همان طور که موشک هاي بالستيک آنها به ما ربطي ندارد.وي با بيان اينکه دخالت 
فرانسه در مسائل موشکي ما عامتي براي آمريکايي هاست، گفت: اروپايي ها مي خواهند به 
آمريکايي ها نشان دهند که با آنها هستند؛ چرا که آمريکايي ها مي خواهند ايران وسيله دفاعي 

نداشته باشد و از مسائل دفاعي خود دست بکشد.

خبر
هادي غفاري:

 اصاح طلبان مردم را متقاعد کردند
 به روحاني رأي دهند

عضو مجمع نيروهاي خط امام)ره( گفت: اصاح طلبان مردم را متقاعد کردند 
به روحاني رأي دهند.حجت ااسام هادي غفاري در گفت وگو با خبرنگار حوزه 
احزاب خبرگزاري تسنيم، درباره اظهارات اخير محمود واعظي رئيس دفتر 
روحاني که گفته بود "با اصاح طلبان در انتخابات 96 ائتاف نداشتيم"، اظهار 
داشت: ما منتي بر کسي نمي گذاريم اما 90 درصد آراء روحاني به فعاليت 
اصاح طلبان مربوط بود.اين فعال سياسي اصاح طلب خاطرنشان کرد: من 
خودم به عنوان يک اصاح طلب قديمي به بيش از 20 شهرستان براي تبليغ 
روحاني سفر کردم.وي با بيان اينکه موج انتخابات به نفع روحاني نبود، گفت: 
اصاح طلبان اين موج را به نفع وي تغيير دادند، به خصوص در شمال کشور 
و خوزستان و سيستان و بلوچستان، مردم را متقاعد کرديم که به حسن 

روحاني رأي دهند و اين ناشي از تاش اصاح طلبان بود.
 

معاون هماهنگ کننده کل سپاه پاسداران:
 ايران با وجود دشمني هاي بسيار 

در اوج اقتدار است
معاون هماهنگ کننده کل سپاه پاسداران گفت: ايران با وجود دشمني هاي بسيار 
در اوج اقتدار است.به گزارش ايرنا سردار علي فدوي در آيين پاياني هشتمين دوره 
 مسابقات سراسري قرآن خانواده سپاه در مشهد گفت: دشمنان ما خود اذعان 
 مي کنند که با تمام امکانات و تجهيزات نظامي و تاکتيکي تاکنون نتوانسته اند
در برابر ايران اسامي به اقدامي دست بزنند و هر روز ضعيف تر مي شوند.
وي بيان کرد: توطئه ها و دشمني هايي که با ايران اسامي از زمان پيروزي 
انقاب اسامي تاکنون شده و همچنان ادامه دارد، در هيچ جاي تاريخ سابقه 
 نداشته است و شياطين کوچک و بزرگ در صفي متحد همه دشمني هايي 
که مي توانستند نسبت به ملت ايران انجام دادند، ولي به اهداف خود نرسيدند.
وي با اشاره به اينکه اقتدار ملت ايران مقابل توطئه هاي دشمنان را بايد در 
قواعد قرآني جست و جو کرد، گفت: قرآن چهل سال است که در دل، زبان 
و عمل همه دلدادگان انقاب اسامي جاي دارد و اگر انسان بر محور قرآن 

حرکت کند در همه امور پيروز و موفق خواهد بود.

آزادي خواه:
 بودجه فرهنگي ۲۱ درصد 

کاهش يافته است
سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس از کاهش 21 درصدي بودجه فرهنگي 
در سال آتي خبر داد.حجت ااسام احد آزادي خواه در گفت وگو با خبرنگار 
پارلماني خبرگزاري رسا، درباره ميزان بودجه فرهنگي سال آينده، بيان 
داشت: بنده و ساير همکارانم در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسامي 
معتقد هستيم که بودجه فرهنگي اختصاص يافته از سوي دولت براي سال 
آينده بسيار فاجعه آميز است.وي ادامه داد: بودجه فرهنگي سال 9۸ نسبت 
به ميزان بودجه در سال جاري حدود 21 درصد کاهش پيدا کرده است.عضو 
فراکسيون روحانيت مجلس شوراي اسامي با استناد به بودجه اعام شده از 
سوي دولت، بيان داشت: اين ميزان از کاهش بودجه در حوزه فرهنگ بسيار 
نگران کننده است.آزادي خواه بيان داشت: بيشترين کاهش در بودجه سال 
آتي متوجه بخش »فرهنگ و دين« شده است. وي با بيان اينکه متاسفانه 
مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران با بيشترين کاهش در تخصيص 
بودجه مواجه شده است. مرکز مديريت حوزه هاي علميه برادران و همچنين 
سازمان تبليغات اسامي نيز جزء نهاد هايي هستند که دولت بودجه آن ها را 
کم کرده است گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي نسبت به سال گذشته 
تنها با افزايش يک درصدي بودجه مواجه بوده و تمامي نهاد هاي حوزوي 

بودجه کاهشي را تجربه خواهند کرد.

خبر
حجت ااسام بي ريا:

اباغ سند الگوي پيشرفت، پاسخ دندان شکني 
به ياوه گويي هاي دشمنان است

معاون پژوهش مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني)ره( گفت: اباغ سند 
الگوي پيشرفت پاسخ دندان شکني به ياوه گويي هاي دشمنان است.

حجت ااسام ناصر سقاي بي ريا در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري رسا، با اشاره به 
اباغ سند الگوي پيشرفت ايراني- اسامي توسط رهبر معظم انقاب، اظهار کرد: 
 اباغ اين سند پيام آور اميدواري و روشني بخش آينده است و پاسخ دندان شکني

به ياوه گويي هاي دشمنان انقاب اسامي است.
وي با بيان اينکه در همه کشورها مشکات وجود دارد و منحصر به کشور ما 
نيست، عنوان کرد: بايد به شاخص هاي رشد توجه کرد، رشد کشور در چهل سال 
گذشته نسبت به قبل از انقاب بسيار چشمگير بوده و اصا قابل مقايسه با آن 

دوره نيست اما به اين معنا هم نيست که کشور در بهترين شرايط قرار دارد.
عضو هيئت علمي مؤسسه امام خميني)ره( با اشاره به شاخص هاي رشد کشور 
در عرصه هاي مختلف، ابراز داشت: کشور در زمينه هاي مختلف نه تنها نسبت 
به قبل از انقاب بلکه نسبت به کشورهاي منطقه هم در جايگاه مناسبي قرار 

دارد و به عنوان کشوري موفق شناخته مي شود.
وي با بيان اينکه دشمنان از الگو شدن ايران براي کشورهاي منطقه هراس دارند، 
اظهار داشت: غربي ها بر اين باورند که اگر انقاب اسامي چهل سالگي خود 
را به سامت پشت سر بگذارد ديگر نمي توان آن را متوقف کرد؛ بنابراين تمام 

سعي و تاش و امکانات خود را براي فشار به ايران به کار گرفتند. 

حسن بيگي:
اقدامات آمريکا براي فريب مردم ايران 

فايده اي ندارد
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: اقدامات آمريکا 

براي فريب مردم ايران فايده اي ندارد.
ابوالفضل حسن بيگي در گفت وگو با ايسنا، در واکنش به صحبت هاي اخير 
وزير امور خارجه آمريکا مبني بر اينکه مي خواهيم با تحريم ها، زندگي مردم 
ايران را بهتر کنيم، گفت: آمريکا در طول يک قرن گذشته با در پيش گرفتن 
سياست چماق و هويج به دنبال فريب افکار عمومي و کسب منافع خود بوده 
است و از هر ظلمي به هر کشوري فروگذار نکرده است. اين کشور براي رسيدن 
به اهدافش به جمات و کلمات پناه آورده و در لواي آن، ظلم و تجاوز به 
کشورها تحميل مي کند.وي با بيان اينکه اقدامات آمريکا براي فريب مردم 
ايران فايده اي ندارد يادآور شد: آمريکا به نام استفاده از بمب هاي شيميايي 
عليه عراق جنگ راه انداخت و با همين جمله به دنبال مجوز از سازمان ملل 
براي ظلم در حق مردم عراق بود، حال آنکه خود دولتمردان آمريکا مي دانند 

که مي توانستند بدون جنگ صدام را برکنار کنند.

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

دوم( شركت تعاوني مرزنشينان 12082 
بشيوه پاطاق

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول )مرحله 
دوم( شرکت تعاوني مرزنشينان 1082 بشيوه پاطاق راس ساعت 9 
صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/11/25 در محل کانون شهيد باهنر 
برگزار مي گردد. به آدرس سرپلذهاب خيابان 16 متري دانش کانون 
شهيد باهنر تشكيل مي گردد. لذا از کليه نمايندگان انتخاب شده 
روستا دعوت مي شود با همراه داشتن کارت عضويت راس ساعت 
مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانيد و يا وکيل و نماينده خود 

را کتبا معرفي نماييد.
ضمنا از کليه داوطلبان که قصد ثبت نام جهت تصدي هيات مديره يا 
بازرس دارند به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات 
تعاوني ها موظفند حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشار اين 
آگهي دعوت به شرکت تعاوني مراجعه تا نسبت به تكميل فرم 
مديره  هيات  اعضاي  اين صورت  غير  در  گردد.  اقدام  داوطلبي 

تعاوني هيچگونه اعتراضي را قابل قبول نمي داند.
دستورجلسه:

1. گزارش عملكرد تعاوني توسط هيات مديره و بازرس
2. تصويب صورتهاي مالي شرکت در سال 1396 و نحوه تقسيم 

سود ويژه و بودجه سال جاري شرکت
3. ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شرکت تعاوني

4. انتخاب اعضاي اصلي هيات مديره و علي البدل
5. انتخاب اعضاي اصلي بازرس و علي البدل

6. نحوه پرداخت پاداش ساليانه هيات مديره براساس درصدي که 
در جلسه مجمع عمومي نمايندگان تعيين مي کند

7. پرداخت حق جلسه بازرس شرکت
8. پرداخت حق ماموريت مديرعامل و هيات مديره در شهرستان ها 

و استان ها
9. تقسيم برنج يا هر گونه کاايي از سود سهميه ارزي شرکت

10. به کارگيري يك نفر منشي جهت فعاليت در شرکت
11. اجازه تصميم گيري جهت نحوه واردات سهميه ارزي سالهاي 

96 و 97
12. صادرات کاا به کشورهاي همسايه

13. فروش نيسان سايپا که از رده خارج مي باشد
14. آواربرداري ساختمان شرکت که به علت زلزله تخريب گرديده 

است
15. اجازه نوسازي ساختمان شرکت و يا تعمير آن

تاريخ انتشار: 97/10/23
هيات مديره شركت تعاوني 1082 مرزنشينان خ ش: 97/10/23

بشيوه و پاطاق

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت مرواريد 

سرزمين خورشيد به شماره ثبت 909 و 
شناسه ملي 14003267006

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول شرکت 
ثبت 909  به شماره  )سهامي خاص(  مرواريد سرزمين خورشيد 
و شناسه ملي 14003267006 در ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
1397/11/11 در محل تاار قصر شيرين واقع در تايباد، بلوار شاداب، 
بعد از پارك سعدي برگزار مي شود. لذا از کليه سهامداران محترم 

دعوت مي گردد در جلسه مذکور حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي اصلي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل براي مدت يك سال مالي

3- تعيين روزنامه کثيراانتشار جهت درج آگهي هاي شرکت
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

 آگهي تصميمات هيات مديره 
شركت كود و بازيافت طبيب انرژي سقز
با توجه به تصميم هيات مديره شرکت کود و بازيافت انرژي سقز به 
شماره ثبت 1118 و شناسه ملي 10862033056 ثبت شده در اداره 
ثبت شرکتهاي شهرستان سقز درخصوص کاهش اختياري سرمايه 
شرکت، تصميماتي را اتخاذ نمود و تصميم مذکور مستند به ماده 190 
قانون تجارت در تاريخ 1397/08/10 به انضمام گزارش وضع مالي 
شرکت از ابتداي سال مالي تاکنون با عنايت به اينكه تراز مالي تا 
اين تاريخ تنظيم نگرديده به بازرس محترم شرکت اعام و ايشان 
نيز طي نامه اي مورخ 1397/08/15 بامانع بودن کاهش اختياري 
سرمايه شرکت را از طريق کاهش مبلغ اسمي سهام تاييد نموده اند. 
لذا مجمع عمومي فوق العاده در تاريخ 1397/09/26 با حضور اکثريت 
اعضا تشكيل و گزارش بازرس محترم براي کليه حاضرين قرائت 
گرديد که پس از شور و بررسي هاي به عمل آمده، مجمع با راي 
موافق اکثريت، کاهش اختياري سرمايه شرکت از طريق کاهش 

مبلغ اسمي سهام شرکت به شرح زير را تصويب نمود.
1- مبلغ اسمي هر سهم وضع موجود 300/000/000 ريال تعداد 100 

سهم ارزش کل سهام 300/000/000/000 ريال
2- مبلغ اسمي هر سهم )پس از کاهش سرمايه( 50/000 ريال تعداد 

سهام 100 سهم ارزش کل سهام 5/000/000 ريال
بدينوسيله مراتب فوق در يك نوبت در روزنامه کثيراانتشار رسالت 
که روزنامه مجاز انتشار آگهي هاي شرکت مي باشد آگهي مي گردد 
تا چنانچه شخص يا اشخاصي نسبت به تصميمات متخذه اعتراضي 
دارند يا مدعي تضييع حقي از خود مي باشند برابر قوانين و مقررات 
جاري از طريق مراجع قانوني اقدام و مراتب را به هيات مديره اعام 

فرماييد.
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

هيات مديره شركت مرواريد سرزمين 
خورشيد

مديرعامل - محمد مرادي

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
  به طور فوق العاده شركت معدني 

 سنگ آهن نيشابور )سهامي خاص( 
به شماره ثبت 25967

در  مي شود  دعوت  فوق  کليه سهامداران شرکت  از  بدينوسيله 
جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 1397/11/06 در ساعت 
قانوني شرکت واقع در مشهد، بخش مرکزي،  11 صبح در محل 
سجادشهر، کوچه مياد چهار، خيابان بنفشه، پاك صفر، طبقه 
تشكيل  نيشابور  آهن  سنگ  معدني  شرکت  شرقي،  واحد  اول، 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي جديد هيات مديره
2- تعيين بازرسين شرکت

3- تعيين روزنامه کثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

آگهي اباغ وقت دادرسي و 
دادخواست و ضمائم به

کاسه پرونده: 3/1024/97
وقت رسيدگي: 97/11/27 ساعت 10 صبح

خواهان: دوستعلي احساني
خوانده: فرزاد متان کپوري

خواسته: مطالبه طلب
خواهان دادخواستي تسليم شوراي حل اختاف نموده که جهت 
رسيدگي به شعبه سوم شوراي حل اختاف ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور شورا و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد کثيراانتشار آگهي مي شود 
تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر شورا 
مراجعه و ضمن اعام نشاني کامل خود نسخه نهم دادخواست و 
ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باا جهت رسيدگي حضور 
به هم  رساند چنانچه بعد اباغي به وسيله آگهي ازم شود فقط 

يك نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

هيات مديره شركت

مدير دفتر شعبه سوم شوراي حل اختاف 
قائمشهر

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

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شرکت تعاوني آبران 
تازه کند آخوند دو هزار و پانصد و شصت وشش به شماره ثبت 
10860066689 )نوبت اول( در ساعت 16 روز جمعه مورخه 97/11/26 
در محل مسجد جامع واقع در روستاي تازه کند آخوند برگزار خواهد 
شد. از کليه اعضاي شرکت تعاوني دعوت مي شود در ساعت مقرر 

حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- گزارش هيات مديره بازرس
2- رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره تراز )بيان( و حساب سود و 
زيان و گزارشهاي مالي هيات مديره و بازرسان مربوطه به سالهاي 

96-95-94-93-92-91-90
3- تعيين خط مشي و برنامه آتي شرکت

4- تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي سال 98
5- انتخابات هيات مديره و بازرسان براي مدت قانوني

6- اتخاذ تصميم نسبت به تغييرات اعضا و سرمايه
تذکرا - افرادي که عاقمند به ثبت نام داوطلبي در سمت هاي هيات 
مديره و بازرسي مي  باشند مي توانند حداکثر تا 7 روز بعد از نشر 
آگهي فرم هاي مربوطه را تكميل و مدارك خود را به تعاوني تحويل 

و رسيد دريافت نمايند.
براي حضور در مجمع عمومي  افرادي که قصد دارند  تذکر 2 - 
تا 18 مورخه  از ساعت 8  نمايند مي بايست  وکيل خود را اعزام 
97/11/25 با حضور توام وکيل در دفتر تعاوني حضور يافته و ورقه 
حضور در مجمع را به نام وکيل در حضور هيات مديره و بازرس 
دريافت دارند. توضيح اينكه به وکالتنامه هاي غيررسمي ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع 
عمومي عادي )به طور فوق العاده( شركت 
نساجي پارتيان )سهامي خاص( به شماره 
ثبت 90089 و شماره ملي 10101344630

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت مي شود تا در جلسه 
مجمع عمومي عادي )به طور فوق العاده( که در ساعت 10:30 صبح 10 
روز پس از تاريخ انتشار در آدرس تهران، خيابان ايرانشهر جنوبي، 
کوچه مهزاد، پاك 2 طبقه اول کد پستي 1581643513 تلفن 

88322735 تشكيل مي گردد حضور به همراه رسانند.
دستورجلسه:

1- انتخاب اعضاي هيات مديره
2- انتخاب بازرسين

تاريخ انتشار: 97/10/23
خ ت: 97/10/23

هيات مديره شركت/اتحاديه تعاوني

رئيس هيات مديره شركت

حانيه مسجودي
 عضو کميسيون امنيت ملي در گفت وگو با رسالت:

برنامه موشكي ما به هيچ کشوري ربط ندارد
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس 
شوراي اسامي در مورد اظهارات اخير مقامات فرانسه 
مبني بر اين که ايران هرچه سريع تر فعاليت موشکي 
خود را متوقف کند، گفت: برنامه موشکي و دفاعي 
ما به مقامات فرانسه و ديگر کشورها ربطي ندارد و 
فرانسوي ها اشتباه مي کنند در اين زمينه مداخله و 

موضع گيري مي کنند.
مرتضي صفاري، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسامي در مورد اظهارات اخير 
دولت فرانسه درباره موشک هاي بالستيک ايران در گفت وگو 
با رسالت گفت: چنين اظهاراتي، دخالت در امور داخلي 
ايران است و بايد محکوم شود، نحوه سيستم دفاعي 
هر کشور به تصميم مسئوان آن کشور مربوط است، 
برنامه موشکي و دفاعي ما به مقامات فرانسه و ديگر 
کشورها ربطي ندارد و فرانسوي ها اشتباه مي کنند در 

اين زمينه مداخله و موضع گيري مي کنند.
وي با اشاره به ادعاي سخنگوي وزارت خارجه فرانسه 
مبني بر اين که برنامه موشکي ايران مطابق با قطعنامه 
22۳1 شوراي امنيت سازمان ملل )قطعنامه تأييد 
برجام( نيست، افزود: آن ها متن دقيق قطعنامه 22۳1 
شوراي امنيت سازمان ملل را نمي دانند، هيچ جاي 
اين قطعنامه اشاره اي به اين نکرده است که ايران حق 

ساخت موشک ندارد.
امنيت ملي و سياست خارجي در  عضو کميسيون 

پايان بابيان اين که دخالت مقامات فرانسه هيچ ارزشي 
ندارد، گفت: بلکه در اين قطعنامه اشاره کرده توليد 
موشک هايي که قابليت حمل کاهک هسته اي دارند 
و  است  دفاعي  ايران  موشکي  برنامه  است،  ممنوع 
حامل کاهک هسته اي نيستند و اين دخالت ها هيچ 

ارزشي ندارند.
گفت وگو  در  بين الملل  کارشناس  باشي،  قناد 
با رسالت: دولت فرانسه اين روزها لبه  پرتگاه 

خطرناکي ايستاده است
ارشد مسائل  باشي، کارشناس  قناد  ادامه جعفر  در 
بين المللي و خاورميانه در همين خصوص در گفت وگو 
با رسالت گفت: مقامات فرانسه بايد قبل از اظهارنظر 
يک بار ديگر قطعنامه را مطالعه مي کردند و از درست 

بودن بيانشان اطمينان حاصل مي کردند.

وي افزود: متأسفانه در اروپا تبليغات و جوسازي هاي 
رسانه اي بر دولت فرانسه هم اثر گذاشته و آن ها هم 
بدون مراجعه به متن قطعنامه اظهارنظر مي کنند که 
اين بي توجهي ها باعث بي اعتمادي به دولت فرانسه 

خواهد شد.
اين کارشناس با تأکيد بر اين که جمات فرانسويان مانند 
اظهارات نتانياهو است، بيان داشت: متن قطعنامه واضح 
است و اشاره اي دراين باره نکرده است، اگر اظهارات 
فرانسويان را دقيق تر نگاه کنيم مشخص مي شود که 
منظور و جمله بندي هايشان مانند اظهارات نتانياهو و 

مقامات اسرائيلي است.
آشفتگي  و  کنوني  اين که شرايط  بابيان  باشي  قناد 
داخلي، باعث شده فرانسوي ها نتوانند اظهارات درستي 
در امور سياست خارجه داشته باشند، گفت: وقتي دولت 

فرانسه از ادبيات اسرائيلي ها استفاده کند، بايد منتظر 
شورش و اعتراض هم در کشورش باشد، به فرانسه حق 
مي دهيم که در شرايط وانفساي کنوني و اعتراض هاي 
 مردمي نتواند به درستي اظهارنظر کند و موضع گيري 

غير کارشناسي کند. 
فرانسه  مسئوان  و  حقوق دانان  اگر  داد:  ادامه  وي 
به متن قطعنامه مراجعه  براي يک بار هم که شده 
کنند متوجه مي شوند اظهاراتشان بدون سند و خاف 

قطعنامه 22۳1 است.
اين کارشناس بين الملل با اشاره به اين که اروپائيان 
الگويي مبني بر منافع خودشان را در برجام دنبال 
نمي کنند، تأکيد کرد: اين روزها اروپا به شدت مشغول 
مشکات داخلي است و اروپائيان براي برجام از الگويي 
که به منافعشان توجه کرده باشد پيروي نمي کنند 

چراکه به دنبال جلب نظر آمريکا هستند.
بنابراين رفتار فرانسويان ناشي از ترس حمايت نشدن در 
اعتراضات داخلي است، به طور مثال ماکرون پايگاه هاي 
داخلي اش تضعيف شده و کمتر از ۳0 درصد پايگاه 
فعال مردمي دارد، به همين دليل ضعف اروپايي ها 
سبب چنين موضع گيري هايي مي شود، اما فرانسه از 
اين اظهارات درصدد اين است نظر آمريکا، اسرائيل 
و اربابان رسانه اي را براي حمايت در برابر اعتراضات 

داخلي جلب کند.
جعفر قناد باشي در پايان بابيان اين که فرانسه اين 
روزها در لبه  پرتگاه خطرناکي است، گفت: آن ها اميد 
به اين دارند که دستکم بتوانند در سياست خارجي 

به نفع کشورشان عمل کنند.

فاحت پيشه:
آمريکا به دنبال جنگ رواني است

رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: آمريکا به دنبال 
جنگ رواني است.حشمت اه فاحت پيشه در گفت وگو با ايسنا در واکنش به 
اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريکا مبني بر برگزاري اجاس ضد ايراني در 
لهستان گفت: برگزاري اجاس ضد ايراني در لهستان اقدام انفعالي آمريکاست. 
پمپئو وزير خارجه آمريکا افسر ارشد اطاعاتي است که وظيفه اش پوشاندن 
شکست هاي آمريکا در حوزه عملي در قالب يک سري جنگ هاي رواني است که 
اين سياست را در قبال جمهوري اسامي ايران در پيش گرفته است.وي توضيح 

داد: در حال حاضر آمريکايي ها با رسوايي، منطقه را ترک مي کنند خودشان 
هم اذعان دارند که در شکل دادن داعش نقش اصلي داشتند و در بيرون راندن 
داعش و شکست آن برخي کشورها همچون ايران و روسيه موفق عمل کردند. 
آمريکا در شرايطي که موضوع خروج از منطقه را مطرح مي کند و جايي در 
منطقه ندارد، برگزاري اجاس در لهستان را بيان کرده که اين يک جنگ رواني 
است، چون آمريکا جايي در عمق استراتژيک ايران و منطقه ندارد و تنها براي 
جبران شکست هاي عملياتي اش اين موارد را بيان کرده است.رئيس کميسيون 
امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: در چنين شرايطي مي توان در 
قالب ديپلماسي عمومي پاسخ داد چون آمريکا بسياري از معاهدات بين المللي از 
جمله برجام را بر هم زد و اقدام غيرقانوني انجام داد که اين در حوزه بين المللي 
مشهود است. ايران بايد سياست هاي همسو با جامعه بين الملل را دنبال کرده و 

راهبردهاي متناسب با ثبات در منطقه را در پيش بگيرد.فاحت پيشه با تاکيد 
بر اين که اجاس لهستان مي تواند به صحنه شکست آمريکايي ها تبديل شود، 
اظهار کرد: قطعا برگزاري اين اجاس از سوي سياستمداران اروپايي و محافل 
سياسي و رسانه اي آمريکا مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، چون آمريکا با چنين 
اقداماتي تنها بي ثباتي در منطقه را دامن مي زند.وي در واکنش به ميزباني لهستان 
براي برگزاري اجاس ضد ايراني، گفت: لهستان از کشورهاي اروپايي و محل 
اقدامات اطاعاتي و امنيتي آمريکا در زمان جنگ سرد بود و بعد از آن هم به 
پايگاهي تبديل شد. آمريکا از ضعف هاي چنين کشورهايي در عرصه بين المللي 
براي برگزاري چنين همايش هايي استفاده مي کند.رئيس کميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي مجلس گفت که ازم است ايران برخورد قاطع با لهستان 

داشته باشد و اين برخورد فراتر از گايه ساده صورت گيرد.

خروس بی محل
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معاون وزير راه و شهرسازي:
براي بازآفريني  شهري 

نيازمند ۱۲۵۰ ميليارد تومان 
منابع هستيم
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نايب رئيس اتحاديه مشاوران اماک گفت: اجراي ايحه 
اصاح سياست پولي و بانکي جلوي سوداگري بانک ها را 
در بازار مسکن مي گيرد. حسام عقبايي در گفت وگوي 
اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صداو سيما با بيان اينکه 
خريداران واقعي خانه قدرت خريد ندارند گفت: به دليل 
رکود حاکم بر بازار مسکن، اين بازار قدرت افزايش قيمت را 
تا پايان سال ۹۸ ندارد. وي ادامه داد: اجراي ايجه اصاح 
سياست پولي و بانکي جلوي سوداگري هاي اصلي را که 

۴۰ درصد آن مربوط به بازار مسکن است، مي گيرد. وي 
در رابطه با سياست هاي وزارت راه و شهرسازي دربخش 
مسکن گفت: وزير راه و شهرسازي مخالف افزايش تسهيات 
مسکن است و تزريق نقدينگي را از عوامل تورم زا بازار 
مسکن مي داند که من با اين موضوع مخالف هستم، زيرا 
در شرايطي که مردم قدرت خريد ندارند حجم نقدينگي 
در جهت باابردن قدرت خريد مسکن است.نايب رئيس 
اتحاديه مشاوران اماک با اشاره به صحبت هاي وزير راه 
و شهرسازي که قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکن جديد 
و ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر به بازار مسکن اضافه شود، 
گفت: ساانه حدود يک ميليون نفر ازدواج مي کنند واين 
درحالي است که  طي  پنج سال گذشته واحدي ساخته 
نشد و اين ميزان دردي را از مردم دوا نمي کند.وي ادامه 
داد: دولت بايد طرح هايي را در قالب مسکن استيجاري 
و طرح ويژه مسکن تا قبل از خرداد ارايه و اجرايي کند 

تا فشار بر مستاجران وارد نشود.

عقبايي:
 قيمت مسکن تا پايان سال ۹۸ افزايش ندارد

رئيس کميسيون تلفيق مجلس گفت: تاش مي کنيم 
فشار اقتصادي وارد شده بر مردم در سال ۹۷، سال آينده 
جبران شودبه گزارش صدا و سيما،غامرضا تاجگردون 
در حاشيه جلسه نخست کميسيون تلفيق در خصوص 
بررسي ايحه بودجه سال ۹۸ با بيان اينکه در سال ۹۷ 
فشار سنگيني به مردم وارد شد گفت: در گام نخست در 
سال ۹۸ بايد تاش کنيم اين فشار مجدد تکرار نشود، 
البته متغير هاي بيروني بسيار تاثيرگذار است و نمي توان 
در بودجه به آن ها توجه کرد.وي افزود: دوم اينکه آثار 
فشاري که در سال ۹۷ به مردم وارد شده، در سال ۹۸ 
به نوعي جبران شود، که البته جبران آن بسيار سخت 
است چرا که وقتي نرخ برابري ارز و ريال سه برابر شده 
به اين معناست که جبران آن بسيار سخت است، اما تا 
حدودي که بشود در بودجه آن را جبران کرد، اعم از 
ترميم حقوق بازنشستگان و مسائل معيشتي و مبارزه 
با فقر مطلق، انجام خواهيم داد.وي اضافه کرد: دراين  

جلسه نوبخت گزارشي از کليات بودجه و ارقام و اعداد و 
نيز مصارف بودجه ارائه کرد.وي در خصوص ارائه گزارش 
رئيس کل بانک مرکزي گفت:دولت منابع ارزي کاا هاي 
اساسي سال آينده را ۱۴ ميليارد دار تعيين کرده است که 
با ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص يافته و سوال نمايندگان اين 
است که اين منابع ارزي سال آينده، مانند امسال مصرف 
نشود.تاجگردون اضافه کرد: مردم بايد مصارف ارز ۴۲۰۰ 

توماني را در بسياري از کاا ها حس کنند.

رئيس کميسيون تلفيق مجلس:
فشار اقتصادي به مردم بايد جبران شود

مديرعامل شرکت ملي گاز:
برنامه اي براي افزايش قيمت گاز يا نرخ انشعاب نداريم 

بخش اقتصادي:مديرعامل شرکت ملي گاز گفت: 
تاکنون يکهزارو ۱3۹ شهر و ۲۷هزارو 33۸ روستاي 
ايران گازدار شده اند و ۹۷ درصد جمعيت شهري کشور 
و ۸۲ درصد جمعيت روستايي ايران از پوشش شبکه 
گاز برخوردارند به طوري که از مجموع جمعيت ايران 
 ۹3/۶ درصد از پوشش شبکه گاز برخوردار شده اند.

منتظرتربتي در خصوص احتمال افزايش نرخ گاز و 
يا انشعاب گاز در سال آينده گفت: ما هيچ برنامه اي 
براي افزايش گازبها يا نرخ انشعاب نداريم مگر آنکه 
مجلس شوراي اسامي قانوني را در اين زمينه تصويب 
و اباغ کند.به گزارش خبرنگار ما، حسن منتظر تربتي 
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران در نشستي خبري 
اظهار داشت: در سال ۵۷ تنها ۴۵ ميليون مترمکعب 
گاز طبيعي در ايران توليد مي کرديم که اين رقم در 
حال حاضر ۸۰۰ ميليون مترمکعب در روز است.وي 
افزود: در حال حاضر يکهزار و ۱3۹ شهر کشور گازدار 
هستند و گازرساني به ۲۷ هزار و 33۸ روستا انجام شده 
است و ۹۷ درصد جمعيت شهري کشور و ۸۲ درصد 
جمعيت روستايي ايران از پوشش شبکه گاز برخوردارند 
به طوري که از مجموع جمعيت ايران ۹3/۶ درصد از 

پوشش شبکه گاز برخوردار شده اند.معاون وزير نفت 
با بيان اينکه "طبق قولي که به رئيس جمهور داده ايم 
هر روز به ۱۰ روستا گازرساني مي شود"، گفت: در 
حالي که طبق بودجه سنواتي کشور در اين بخش تنها 
در طول يک سال مي توانيم به 3هزار روستا گازرساني 
 کنيم امسال در چهل سالگي انقاب، گازرساني به 
۵ هزار روستاي کشور را در دست اقدام داريم.وي 

افزود: صنعت گاز انقابي ترين صنعت ايران است چرا 
که تمامي توسعه اين صنعت پس از انقاب انجام شده 
و امروز يکي از خودکفاترين صنايع کشور است به 
طوري که عمده تجهيزات مورد استفاده در صنعت 
گاز در داخل کشور تأمين مي شود.مديرعامل شرکت 
ملي گاز ايران از توليد نخستين محصول بودارکننده 
گاز در ايران در آستانه چهل سالگي انقاب خبر داد و 

گفت: واحد توليد ماده بودارکننده گاز در عسلويه آماده 
بهره برداري شده و ايران در آستانه چهلمين سالگرد 
انقاب اسامي، بعد از فرانسه و روسيه، سومين کشور 
جهان شده که قادر به توليد اين ماده مهم است.معاون 
وزير نفت در خصوص آخرين وضعيت صادرات گاز به 
پاکستان گفت: ما آمادگي آغاز صادرات گاز ايران به 
پاکستان را داريم و بخش زيادي از خطوط لوله شرق 
و جنوب شرق ايران تکميل شده و زيرساخت هاي آغاز 
صادرات گاز به پاکستان در خاک ايران آماده است.

به گفته مديرعامل شرکت ملي گاز، مقدار عرضه گاز 
به نيروگاه ها تا پايان اسفند به ۷۰ ميليارد مترمکعب 
مي رسد که اين مسئله باعث مي شود در مصرف گازوئيل 
صرفه جويي شده و گازوئيل مازاد صادر شود.مديرعامل 
شرکت ملي گاز ايران تصريح کرد: تا امروز تمامي 
پول فروش گاز به عراق را به يورو دريافت کرده ايم 
و اينکه عنوان شده از اين پس عراقي ها مي خواهند 
پول خريد گاز از ايران را به دينار پرداخت کنند، بايد 
با بانک مرکزي ايران به توافق برسند و هر آنچه بانک 
مرکزي در اين زمينه مشخص کند، به همان شيوه 

اين پول تسويه خواهد شد.

معاون وزير راه وشهرسازي گفت: در جريان بازآفريني ۴۷۰ ميليارد تومان سهم 
دولت، ۲۸۰ ميليارد تومان سهم شهرداري ها و ۵۰۰ ميليارد تومان سهم بخش 
بازآفريني  ايسنا، هوشنگ عشايري در جلسه ستاد  خصوصي است.به گزارش 
شهري استان که به رياست استاندار اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: براساس قانون 
برنامه ششم توسعه بايد ساانه ۲۷۰ محله در کشور بازآفريني شود.وي با اشاره به 
اينکه در برنامه ملي تدوين شده، بازآفريني شهري در سه بخش "نوسازي و مقاوم 
سازي مسکن"، "توسعه خدمات روبنايي و زيربنايي" و "نرم افزاري " انجام مي 
شود، افزود: در اجراي اين برنامه ها دولت 3۱ درصد، شهرداري ها ۲۹ درصد و 
بخش خصوصي ۴۰ درصد سهم دارند.مديرعامل شرکت بازآفريني شهري گفت: 
باوجودي که ادبياتي به عنوان تحميل منابع وجود ندارد، اما ازم است در جريان 

بازآفريني شهري ۱۲۵۰ ميليارد تومان هزينه شود که ۴۷۰ ميليارد تومان سهم 
دولت، ۲۸۰ ميليارد تومان سهم شهرداريها و ۵۰۰ ميليارد تومان سهم بخش 
خصوصي است.وي ادامه داد: براي احياي بافت هاي فرسوده با دستور رهبر معظم 
انقاب حدود ۶۰ هزار ميليارد ريال از محل صندوق توسعه ملي در نظر گرفته 
شده که ۴۰ هزار ميليارد ريال آن سهم شرکت بازآفريني شهري است.عشايري 
تصريح کرد: از اين ميزان سه هزار ميليارد ريال سهم استان اصفهان است که 
جذب اين اعتبار تابع پيشرفت فعاليت پروژه هاست و در پنج قسط ۲۰ درصد 
پرداخت خواهد شد.وي اظهار کرد: ۴۶ درصد سه هزار ميليارد ريال ياد شده نيز 
براي ساخت مسکن و ۵۴ درصد آن براي تامين امکانات زيرساختي مورد نياز 

مسکن از جمله راه، مدرسه و ساير امکانات در نظر گرفته شده است.

خبر
احمد توکلي:

هزينه اي که بايد صرف اعتاي ملت شود 
صرف اشرافي گري برخي افراد مي شود

رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت گفت: وقتي مسئولين 
کشور سراغ اشرافي گري بروند قدرت اداره کشور را از دست داده و ديگر 
نمي توانند براي مردم خود دلسوزي کنند چرا که چشم و دل آنها را 
ماديات مي پوشاند و نمي توانند تصميمي که براي مستضعفان جامعه 
بهتر است را اتخاذ کنند.احمد توکلي، کارشناس مسائل اقتصادي و 
رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت و عدالت در گفت وگو با شبکه 
اطاع رساني راه دانا؛ در خصوص بيانات رهبر انقاب در خصوص 
اشرافي گري ميان مسئوان اظهار داشت: ۴۰ سال است که ابتدا امام 
 خميني)ره( و بعد از آن رهبر انقاب بارها درباره اين موضوع تذکر داده اند.

وي با بيان اينکه رهبر انقاب بارها اشرافي گري را با صراحت تخطئه 
کرده اند گفت: اگر رهبري اين سالها بر لزوم مبارزه با اشرافي گري در کشور 
تأکيد مي کنند پيرو موضع گيري هاي صريح امام )ره( در سال هاي بعد 
 از انقاب درباره مقابله با اشرافي گري بود.رئيس هيئت مديره ديده بان 
شفافيت و عدالت در ادامه افزود: امام)ره( بارها هشدار دادند که اگر 
مسئوان اين کشور به دنبال رفاه و اشرافي گري بروند همه زحماتي 
که براي انقاب کشيده شده به باد مي رود؛ ايشان تأکيد مي کردند 
که خوي کاخ نشيني ميان مسئوان رواج پيدا کند، کاخ نشينان هم 
مردم را به خوي خودشان در مي آورند.توکلي با بيان اينکه در جامعه 
امروز اشرافي گري ارزش شده است عنوان کرد: هزينه اي که بايد در 
کشور صرف اعتا و رشد ملت شود صرف اشرافي گري تعدادي از افراد 
مي شود و به اين ترتيب سرمايه هاي کشور به هدر مي رود و اينگونه 

ديگر نمي شود در شهادت را به روي مردم باز کرد.

رئيس سازمان ملي بهره وري:
افراد غيرمتخصص در دستگاه  هاي 

اجرايي به کارگيري مي شوند
رئيس سازمان ملي بهره وري با اشاره به به کارگيري افراد غيرمتخصص 
در دستگاه هاي اجرايي، گفت: از نظر بهره وري در کنار نپال، بنگادش 
در  پهلواني  هستيم.فاطمه  آسيا  در  آخر  کشور  چهار  جزء  ويتنام  و 
گفت وگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعيت بهره وري در سال هاي 
اخير، اظهار داشت: متاسفانه بهره وري در دو دهه گذشته سير صعودي 
نداشته است و مهم ترين اقدام براي بهبود وضعيت بهره وري، افزايش 
عزم مديريتي در سطوح اجرايي و داشتن برنامه مدون براي ارتقاي 
بهره وري ملي است.رئيس سازمان ملي بهره وري ايران افزود: در سطوح 
قانون گذاري ضعف چنداني نداريم، چرا که در برنامه هاي چهارم، پنجم 
و ششم توسعه هدف گذاري مشخص حدوداً 3۰ درصدي را داشتيم. وي 
 ادامه داد: در برنامه سوم 3۰ درصد رشد اقتصادي و در برنامه چهارم 
۲۱ درصد رشد اقتصادي از محل بهره وري بوده است، اين در حالي است 
که در برنامه پنجم اين عدد به منفي 3 دهم درصد تنزل يافت.پهلواني 
با اشاره به دايل بروز اين مسئله، اظهار داشت: دليل اصلي نامطلوب 
بودن روند بهره وري در کشور، بي توجهي به زيرساخت هاي بهره وري، 
کيفيت محيط نهادي کشور و کيفيت نهاده هاي توليد از جمله نيروي 
انساني و سرمايه گذاري بوده است. وي گفت: بهره وري نيروي کار در 
دولت پايين است و بخش خصوصي هم دچار اين وضعيت شده است. 
بنابراين زماني که سرمايه گذاري، سيستم و نيروي انساني قابلي نداريم، 
نزولي شدن سير بهره وري طبيعي است.پهلواني تصريح کرد: با توجه 
به وضعيت خاص بين المللي کشور، سرمايه گذاري ۷۷۰ هزار ميليارد 
توماني که براي تحقق رشد ۸ درصدي در برنامه ششم در نظر گرفته 
شده و اميد بود اين مبلغ از سرمايه گذاري خارجي تامين شود، به دليل 

مسائل سياسي و تحريم ها احتمال تحقق ندارد.

خبر
بانک مرکزي:

 اجازه آسيب به دارايي مردم را 
نمي دهيم

بانک مرکزي در اطاعيه اي از مردم درخواست کرد که به شايعات در 
مورد بانک ها توجه نداشته و مطمئن باشند که بانک مرکزي از حقوق 
و دارايي آنها صيانت مي کند.به گزارش خبرگزاري مهر، بانک مرکزي 
در اطاعيه اي اعام کرد: مردم توجه دارند که در ماه هاي اخير به رغم 
تاش آمريکا در اعمال فشار اقتصادي و رواني که با استفاده از ابزارهاي 
مختلف پيگيري مي کند، بانک مرکزي جمهوري اسامي ايران با همکاري 
ارکان نظام و بويژه حمايت روساي محترم قواي سه گانه توانسته است 
ثبات نسبي را در بازار ارز ايجاد کرده و ثبات بازار پول را تداوم بخشد.

بديهي است که اين اقدامات آنهايي را که به اخال بازار و آشفتگي 
اقتصاد دل بسته بودند، به سمت انتشار شايعات متعدد خصوصاً در مورد 
بانک ها براي ايجاد تزلزل در بين مردم وا داشته است.بانک مرکزي از 
مردم عزيز درخواست دارد به شايعات در مورد بانک ها توجه نداشته 
و مطمئن باشند بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر و متولي بازار پول از 
حقوق مردم عزيز صيانت کرده و اجازه هيچگونه آسيب به دارايي هاي 

آنان را نخواهد داد.

ميرمحمد صادقي:
مخالف بازگشت ارز صادراتي نيستيم

 نايب رئيس اتاق بازرگاني گفت: هيچ کس مخالفتي با بازگشت ارز 
گزارش خبرگزاري صداوسيما  ندارد.به  به کشور  از صادرات  حاصل 
برگزار شده  به جلسه  اشاره  با  ميرمحمد صادقي  عاءالدين  اينبا؛  از 
بين اعضاي هيئت رئيسه اتاق بازرگاني و تعدادي از صادرکنندگان 
با عبدالناصرهمتي رئيس کل بانک مرکزي و غامرضا پناهي رئيس 
کل و معاون ارزي بانک مرکزي اظهار داشت: در اين جلسه رئيس کل 
بانک مرکزي تاکيد داشت که بايد تاش شود ارز حاصل از صادرات 
حتما به کشور بازگردد و احدي هم مخالفتي با اين مسئله نداشت.
وي افزود: همه اعضاي اتاق و صادرکنندگان تاکيد دارند که بايد ارز 
حاصل از صادرات به ويژه در شرايطي که برخي قدرت ها عليه ايران 
متحد شده اند، به کشور بازگردد و دولت در مضيقه نباشد.نائب رئيس 
اتاق بازرگاني تصريح کرد: در اين جلسه،  اعضاي اتاق نيز پيشنهاداتي 
داشتند که براي تسهيل امر صادرکنندگان و افرادي که نياز به ارز 
دارند، اقداماتي انجام شود تا صادرکنندگان بتوانند به راحتي ارز خود 
را فروخته و پول آن در اختيارشان قرار بگيرد.ميرمحمدصادقي ادامه 
داد: رئيس کل بانک مرکزي هم در اين جلسه با حسن نيت گفت 
حتما اقداماتي در جهت تسهيل کار صادرکنندگان انجام مي شود تا 

آنها بتوانند ارز خود را بازگردانده و به فروش برسانند.

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه مالک ششدانگ يک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه اول قطعه دوم تفكيكي به مساحت 63/49 مترمربع 
به پاك ثبتي 63931 فرعي از 38 اصلي مفروز و مجزي شده از 
16874 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 12 تهران به انضمام 
شش دانگ پارکينگ مسكوني قطعه دوم به مساحت 10/8 مترمربع 
واقع در سمت جنوب غربي طبقه زيرزمين اول به قدرالسهم از 
عرصه و ساير مشاعات و مشترکات ذيل شماره 13877 صفحه 
نامبرده ثبت و  نام  207 دفتر 101 به شماره چاپي 369266 به 
صادر و تسليم شده است و به موجب سند 91/05/03-13649 
دفترخانه 599 تهران در رهن بانک مسكن قرار دارد با ارائه دو 
برگ استشهاديه که به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي 
شماره 447449 و 877266 توسط دفترخانه 599 تهران گواهي 
امضاء گرديده مدعي است که اصل سند مالكيت به علت سرقت 
مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني سند مالكيت ملک 
مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالكيت نزد خود باشد 
ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي 
است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت 
به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت 
منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصاح قضايي خواهد بود و پس 
از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت 

به صدور المثني سند مالكيت اقدام خواهد نمود.
جشان - کفيل ثبت خاوران تهران
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آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه به موجب وکالتنامه 91/02/21-22004 
دفترخانه 962 تهران وکيل ششدانگ يک دستگاه آپارتمان 
واقع در سمت جنوبي طبقه دوم قطعه سوم تفكيكي به 
مساحت 63/39 مترمربع به پاك ثبتي 63932 فرعي از 
38 اصلي مفروز و مجزي شده از 16874 فرعي از اصلي 
مذکور واقع در بخش 12 تهران ذيل شماره 13878 صفحه 
نام حسين  به    226751 چاپي  به شماره   101 دفتر   210
به موجب  و  و تسليم شده است  منصوريه ثبت و صادر 
رهن  در  تهران  دفترخانه 599  سند 89/08/21-11666 
بانک مسكن قرار دارد سپس مالک فوت نموده و به موجب 
گواهي حصر وراثت 471/791/90-90/09/08 شعبه 791 
شوراي حل اختاف تهران وراث حين الفوت وي عبارتند 
از محرم و اسفنديار و داود و صفيه و محبوبه و طيبه همگي 
نوري  نصيبي  ماحت  خانم  و  متوفي  فرزندان  منصوريه 
همسر متوفي مي باشد حال وکيل وراث با ارائه دو برگ 
استشهاديه که به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي 
شماره 568546 و 998363 توسط دفترخانه 599 تهران 
گواهي امضاء گرديده مدعي است که اصل سند مالكيت به 
علت سرقت مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني 
سند مالكيت ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي شود 
تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت و يا در اختيار 
داشتن سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت 10 روز از 
انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در 
اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت 
المثني سند  و صدور  خواهد شد  مسترد  ارائه کننده  به 
مالكيت منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصاح قضايي 
خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه 
اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثني سند مالكيت 

اقدام خواهد نمود.
جشان - کفيل ثبت خاوران تهران

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20042 د ت: 97/10/23 

آگهي فقدان سند مالكيت
خانم وحيده عرفاني برابر تقاضاي وارده شماره 139785601025033272 
مورخ 1397/09/25 با تسليم دو برگ استشهاديه مصدق ذيل 
شماره 4463 و 4464 مورخ 1397/9/19 دفترخانه اسناد رسمي 
شماره 1289 تهران با اعام اين که: سند مالكيت المثني ششدانگ 
يک دستگاه آپارتمان در طبقه همكف قطعه اول به انضمام انباري 
شماره يک در زيرزمين تحت شماره 2217 و 2218 فرعي از 6761 
- اصلي واقع در بخش 2 تهران ذيل ثبت 200552 صفحه319 
دفتر 1334 - اماك و تحت شماره چاپي 301056 صادر و تسليم 
گرديده است بعد طبق سند قطعي شماره 6740 مورخ 1389/08/25 

دفترخانه 818 تهران به خانم وحيده عرفاني منتقل شد.
مدعي گرديده که المثني سند مالكيت فوق به علت جابجايي مفقود 
گرديده است طي درخواست وارده فوق تقاضاي صدور المثني سند 
مالكيت پاك مذکور را نموده است و در اجراي ماده 120 آيين نامه 
اصاحي قانون ثبت )مصوب 80/11/8( مراتب در يک نوبت آگهي 
مي شود تا چنانچه شخص يا اشخاص مدعي انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم و يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد ظرف 
مدت 10 روز پس از انتشار اين آگهي اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله به اين منطقه واقع در خيابان 
سيدجمال الدين اسدآبادي )يوسف آباد( نبش خيابان هفتاد پاك 
476 تسليم و رسيد اخذ نمايند بديهي است در صورت انقضا 
مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض يا در صورت اعتراض اصل سند 
مالكيت يا سند معامله ارائه نشود طبق مقررات المثني دوم سند 

مالكيت صادر و تسليم خواهد شد.
اردشير شهميرزادي - رئيس اداره ثبت اسناد و اماك نارمک

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20029 د ت: 97/10/23 

آگهي تسليم سند مورث
سند مالكيت ششدانگ يک قطعه زمين به مساحت 102 مترمربع 
پاك ثبتي 332 فرعي از 1638 اصلي واقع در بخش 10 تهران ذيل 
شماره 120970 و 120969 صفحه 135 و 139 دفتر 805 اماك به 
نام غامرضا کثيري و شريک ثبت و سند مالكيت به شماره چاپي 
643848 و 643849 صادر و تسليم گرديده است سپس برابر 
سند شماره 3298 مورخ 44/11/7 دفترخانه 293 تهران به آقاي 
عيسي ابوليان منتقل گرديده است و نامبرده به موجب گواهي 
حصر وراثت شماره 507 مورخ 89/9/16 شعبه شوراي حل اختاف 
تهران فوت نموده است و ورثه حين الفوتش عبارتند از: کيخسرو 
و بنفشه و هايده و شهره شهرت همگي ابوليان فرزندان و خانم 
مرضيه پورالماسي همسر متوفي مي باشند و آقاي/خانم هايده و 
بنفشه ابوليان درخواست سند مالكيت سهم اارث خود را از پاك 
فوق نموده است و اعام نمود که اصل سند مالكيت نزد شهره 
اوليان مي باشد و از ارائه آن خودداري مي نمايد که طي اخطاريه 
شماره 1045040201 مورخ 97/9/17 به نامبرده جهت ارائه سند 
مالكيت اخطار گرديده است ولي تاکنون سند مالكيت مربوطه 
را ارائه ننموده است لذا مراتب به دستور ذيل تبصره 3 ماده 120 
آيين نامه قانون ثبت آگهي مي گردد که دارنده سند مالكيت از 
تاريخ انتشار اين آگهي ظرف 10 روز سند مالكيت مذکور را تسليم 
و يا مجوز قانوني نگه داشتن آن را ضمن اعتراض خود به اين اداره 
اعام نمايند در صورت انقضاء مدت و عدم وصول اعتراض موجه 

سند مالكيت ورثه طبق قانون صادر و تسليم خواهد شد.
عبدالرضا شاکري - مدير واحد ثبتي حوزه ثبت ملک رودکي تهران

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20035 د ت: 97/10/23 

آگهي اباغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمي

بدينوسيله به آقاي ابوالفضل براتي فرزند علي اصغر متولد 34/12/1 
شماره شناسنامه 2062 بدهكار پرونده کاسه 139704030011001844/1 
اباغ مي گردد که شما برابر قبض اقساطي 290929 الي 290979 
به تاريخ67/7/11 بين شما و خانم زهره رضايي انالوچه به مبلغ 
380000 ريال که به مبلغ روز 89663476 ريال گرديده بدهكار 
مي باشد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور 
و طبق  اجراييه صادر  قانوني  تشريفات  از  پس  نموده  اجراييه 
گزارش مامور پست جهت اباغ به ايشان ميسر نگرديد لذا به 
تقاضاي بستانكار و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار 
اين آگهي که روز اباغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف ده 
روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننماييد عمليات اجرايي 

جريان خواهد يافت.
رئيس اداره اول اجراي اسناد رسمي تهران - محمد احمديان 
کلجه

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20039 د ت: 97/10/23 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي اسفنديار منصوريه مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ يک 
دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم قطعه چهارم تفكيكي به 
مساحت 63/29 مترمربع به پاك ثبتي 63933 فرعي از 38 
اصلي مفروز و مجزي شده از 16874 فرعي از اصلي مذکور واقع 
در بخش 12 تهران ذيل شماره 24646 صفحه 218 دفتر 186 به 
شماره چاپي 234848 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسليم شده 
است و به موجب سند 13650-91/05/03 دفترخانه 599 تهران 
در رهن بانک مسكن قرار دارد و با ارائه دو برگ استشهاديه که 
به امضاء شهود رسيده است و ذيل آن طي شماره 957997 و 
528180 توسط دفترخانه 599 تهران گواهي امضاء گرديده مدعي 
است که اصل سند مالكيت به علت سرقت مفقود گرديده است 
و تقاضاي صدورالمثني سند مالكيت مذکور را نموده لذا مراتب 
آگهي  نوبت  يک  در  ثبت  قانون  آيين نامه   120 ماده  استناد  به 
مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت و يا در اختيار 
داشتن سند مالكيت نزد خود باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار 
اين آگهي به اين منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت اقدام نمايد بديهي است در اين صورت پس 
از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالكيت به ارائه کننده مسترد 
خواهد شد و صدور المثني سند مالكيت منوط به ارائه دادنامه از 
مراجع ذيصاح قضايي خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور 
و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت به صدور المثني سند 

مالكيت اقدام خواهد نمود.
جشان - کفيل ثبت خاوران تهران

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20041 د ت: 97/10/23 

آگهي اباغ اجرائيه
به شماره  مصيب  فرزند  احمدي  مسعود  آقايان  به  بدينوسيله 
شناسنامه 1299 صادره از تهران به نشاني تهران خ دامپزشكي 
بعد از استادمعين جنب کوچه سليمي پاك 59 و احمد رمضان 
فرزند محمد به شماره شناسنامه 1658 صادره از تهران و عباس 
غامي فرزند مظفر به شناسنامه شماره 16063 صادره از تهران هر 
دو به نشاني تهران انتهاي خ دامپزشكي بعد از استادمعين پاك 
1183 اباغ مي شود بانک ملت به استناد قرارداد شماره 84/235 
مورخ 84/11/8 جهت وصول مبلغ 21/278/889 ريال بابت اصل 
طلب و مبلغ 9/956/961 ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 
88/9/8 و از آن تاريخ تا تاريخ تسويه کامل مطالبات، طبق مقررات 
عليه شما مبادرت به صدور اجرائيه نموده که پرونده اجرايي به 
کاسه غيرمكانيزه الف/11-3023 و مكانيزه 8404001012000001/1 
در اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام است. چون طبق 
گزارش مورخ مامور اباغ اداره پست، اباغ اجرائيه به شما به 
دليل عدم شناسايي نشاني ميسر نشده لذا به استناد تقاضاي 
وارده شماره 18488 مورخ 95/12/11 وکيل بستانكار و وفق ماده 
18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ازم ااجراء، مفاد اجرائيه 
فوق الذکر يک نوبت در يكي از روزنامه هاي کثيراانتشار محلي 
آگهي مي شود. چنانچه ظرف مدت 10 )ده( روز از تاريخ انتشار 
اين آگهي که روز رسمي اباغ اجرائيه محسوب مي گردد؛ اقدام 
برابر مقررات  ننمائيد، عمليات اجرايي  به پرداخت بدهي خود 

عليه شما تعقيب خواهد شد.
همتيار - رئيس اداره دوم اجراي اسناد رسمي

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20038 د ت: 97/10/23 

آگهي فقدان سند مالكيت
مهرداد مشايخ )مالک( با ارائه دو برگ استشهاديه گواهي 
شده به شماره 23103-97/8/14 دفتر 528 تهران مدعي 
است که سند مالكيت شش دانگ يک دستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه اول سمت جنوب شرقي قطعه ششم تفكيكي 
به مساحت 41/5 مترمربع که مقدار 3/57 مترمربع آن 
بالكن است به شماره 4494/5866 اصلي مفروز و مجزي 
شده از پاك 3966 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 
هفت تهران که به نام مهرداد مشايخ ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و طبق سند رهني شماره 18360 مورخ 93/04/10 
دفتر 616 تهران در رهن قرار دارد به علت نامعلوم مفقود 
گرديده و درخواست صدور المثني سند مالكيت نموده است 
لذا مراتب به استناد تبصره يک اصاحي مورخه 72/9/2 
ماده 120 آيين  نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهي مي  شود 
تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک مرقوم 
غير از اسناد فوق و يا وجود سند مالكيت مذکور نزد خود 
مي باشد از تاريخ نشر اين آگهي ظرف مدت 10 روز به اين 
اصل سند  ارائه  را ضمن  اعتراض خود  و  مراجعه  منطقه 
مالكيت يا سند معامله تسليم و رسيد دريافت نماييد تا 
مورد رسيدگي قرار گيرد واا پس از انقضاي مهلت مزبور 
و نرسيدن واخواهي نسبت به صدور المثني سند مالكيت 

طبق مقررات اقدام خواهد شد.
شعباني - رئيس ثبت منطقه پيروزي تهران

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20028 د ت: 97/10/23 
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رئيس ستاد اجرايي فرمان 
حضرت امام)ره(: 

در يک جنگ تمام عيار 
اقتصادي هستيم

خرم آباد-خبرنگاررسالت:
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( تأکيد کرد: امروز در يک جنگ 
تمام عيار اقتصادي هستيم و دشمن بر معيشت مردم متمرکز شده است. دکتر 
و  اجتماع محور  اشتغالزايي  طرح   ۵۰۰ از  بهره برداري  آيين  در  مخبر  محمد 
تسهيات محور بنياد برکت، مبادله  تفاهمنامه مديريت و راهبري طرح پيشرفت 
و آباداني شهرستان دلفان و همچنين افتتاح و شروع عمليات اجرايي ۱۱۰ 
پروژه  عمراني برکت با بيان اين مطلب افزود: در اين جنگ تمام عيار اقتصادي، 
را تشکيل مي دهد. وي  راه  اصلي حلي مشکات معيشتي مردم  اشتغالزايي 
تصريح کرد: ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره( به دو دليل استان لرستان را 
به عنوان هدف اصلي براي آباداني و پيشرفت برگزيده است؛ اول به علت وجود 

معضل بيکاري در استان، و دوم به اين دليل که معتقديم از طريق لرستان 
مي شود بخشي از مشکات ساير نقاط کشور را حل و فصل کرد. دکتر مخبر با 
اشاره به قابليت ها، امکانات و ظرفيت هاي استان لرستان خاطرنشان کرد: مايه  
تأسف است در منطقه اي که به لحاظ آب، خاک و توانايي ها در ايران بي نظير 
است و با حفر ۲ متر خاک به آب مي رسيم، شاهد بيکاري باشيم. رئيس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( با بيان اين که دشمن از پيش از پيروزي انقاب 
اسامي درصدد توطئه بوده است، عنوان کرد: پس از استقرار نظام جمهوري 
به  غيره شروع  و  منافقين  از  ساله، حمايت   ۸ تحميل جنگ  با  نيز  اسامي 
توطئه آفريني کردند که خوش بختانه به يُمن رهبري امام راحل و مقام معظم 

رهبري، سرشان به سنگ خورده است.

شهرستان

خبر
  تقدير از منتخب دومين المپياد 

فيلمسازي کشور در دامغان
دامغان-خبرنگاررسالت:

از هنرمند نوجوان دامغاني. کيانا کاظمي زند در انجمن سينما جوانان 
دامغان با حضور فرماندار و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان 
تجليل شد. طي مراسمي از منتخب دومين المپياد فيلمسازي کشور 
هنرمند توانمند انجمن سينماي جوانان شهرستان دامغان با حضور 
فرماندار ،رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسامي و رئيس انجمن سينما 
جوانان استان تجليل شد .سعيد خجسته فر مسئول انجمن سينماي 
جوانان استان و نمايندگي دامغان گفت : اين انجمن با حمايت رئيس 
فرهنگ و ارشاد اسامي شهرستان دامغان در سال ٩٦ فعاليت خود 
را آغاز کرد  و با هدف تشويق نوجوانان و جوانان شهرستان به هنر 
عکاسي و فيلمسازي و با گشايش موزه عکس با عملکرد ٤۰ ساله تئاتر 
در دامغان اقدام به جذب عاقه مندان به فراگيري رشته هاي کارگرداني، 
فيلمنامه نويسي، عکاسي، تصويربرداري، تدوين و ...برگزاري آزمون و 

دوره هاي يکساله فيلمسازي کرد.

پنجاه ويکمين سالروز بزرگداشت 
 جهان پهلوان تختي در موزه 

آستان قدس رضوي برگزار شد
مشهد-خبرنگاررسالت:  

آيين بزرگداشت جهان پهلوان، غام رضا تختي در گنجينه مدال آستان 
قدس رضوي و با حضور پيشکسوتان و مدال آوران اين ورزش پهلواني 
برگزار شد.همزمان با پنجاه ويکمين سالروز درگذشت مرحوم غام رضا 
تختي، آيين بزرگداشتي براي دومين سال پياپي با حضور رئيس هيئت 
کشتي خراسان رضوي، مديرعامل مؤسسه تربيت بدني آستان قدس 
رضوي و جمعي از مدال آوران و پيشکسوتان کشتي در مقابل ويترين 
مدال هاي اهدايي مرحوم تختي در گنجينه مدال موزه مرکزي آستان 
قدس رضوي برگزار شد. مسئول گنجينه مدال در ابتداي اين مراسم 
به معرفي موزه پرداخت و با بيان تاريخچه شکل گيري گنجينه مدال 
گفت: مرحوم تختي به دليل ارادت به امام رضا)ع( دروصيت نامه خود 
سفارش کرده بود که مدال هايش به آستان قدس رضوي اهدا شود 
و به دنبال اجراي اين وصيت در سال ۱3٦۸ و پيروِي ساير قهرمانان 
ورزشي و نخبگان علمي از وي، گنجينه مدال در موزه مرکزي آستان 

قدس رضوي ايجاد شد.

مدير آبفاي لنجان در همايش آب بانان در باغ بهادران:
غفلت از مديريت مصرف آب ، مانع 
دسترسي پايدار به منابع آبي مي شود

اصفهان-خبرنگاررسالت:
همکاري شرکت  با  که  آبانان  درهمايش  لنجان  آبفا  مدير  بيکيان   
باغ بهادران  وپرورش  آموزش  اداره  و  لنجان  منطقه  فاضاب  و  آب 
برگزارشد گفت:غفلت از مديريت مصرف آب ، مانع دسترسي پايدار به 
منابع آبي مي شود. وي ياد آور شد : شهر باغ بهادران در غرب استان 
اصفهان قرار دارد که تبعات وقوع خشکسالي در غرب استان به مراتب 
از ميان شهر   کمتر از شرق استان بوده به طوري که هنوز آب روان 
باغ بهادران مي گذرد. درحالي که تااب گاوخوني سالهاست که خشک 
شده و شرق استان شاهد تبعات ناگوار خشکسالي هستند.وي  ميزان 
بارندگي در کشور را کمتر از 3۰ درصد  بارندگي ها در دنيا برشمرد و 
اظهار داشت:  در حال حاضر متوسط بارندگي در دنيا 7۰۰ الي ۸۰۰ 
ميليمتر مي باشد در حالي که اين رقم در کشور حدود ۲۰۰ الي ۲۵۰ 
ميليمتر است بنابراين از آب بانان انتظار مي رود با بهره گيري از علم 
و دانش اين منابع حياتي محدود را به نوعي مديريت کنند که آب به 

همه متقاضيان در اقصي نقاط کشور برسد.

 بازديد سرزده فرماندار از اداره گاز 
گاليکش

گرگان-خبرنگاررسالت:
فرماندار گاليکش به همراه ابولتختي معاون سياسي ،در بازديدي که 
بدون اطاع قبلي و به صورت سرزده  از اداره گاز شهرستان  داشتند از 
نحوه فعاليت بخشهاي مختلف و روند خدمات رساني  بازديد به عمل 
آوردند. در اين بازديد حسين مايلي به همراه رئيس اداره گاز گاليکش  از 
نزديک به بررسي مسائل و مشکات مراجعه کنندگان و نحوه پاسخگويي 
کارکنان به مردم پرداخت و در اين خصوص ضمن ارائه رهنمودهايي 
خاطرنشان کردند شايسته است مديران و کارکنان  همواره تکريم 
قرار  امورات خود  لوحه  را سر  اداري  انضباط  و  نظم  و  ارباب رجوع 
دهند.در ادامه پس از انجام بازديد در نشستي که به همين منظور در 
دفتر رئيس اداره گاز انجام شد مهندس نظافتي ضمن خوشامدگويي 
،گزارشي از وضعيت گازرساني و خدمات دهي در سطح شهرستان  
ارائه نموده و خواستار همکاري و مساعدت فرمانداري در زمينه وصول 

مطالبات معوق شدند.

 در نشست جذب سرمايه گذاري استان سمنان:
  مرکز خدمات سرمايه گذاري بايد

 يک متولي داشته باشد
سمنان-خبرنگاررسالت:

به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 
سمنان نشست مشترکي با حضور مديرکل امور اقتصاد و دارايي، مديرکل 
جذب سرمايه گذاري استانداري و کارشناسان ارشد سازمان مديريت 
و برنامه نويسي در محل اين اتاق برگزار شد.علي اصغرجمعه اي رئيس 
اتاق بازرگاني سمنان در اين نشست گفت:مرکز خدمات سرمايه گذاري 
توانسته است تاکنون به وظايف ذاتي خود عمل کند، ولي براي توسعه 
سرمايه گذاري نيازمند اولويت هاي مهمي هستيم. رئيس اتاق سمنان 
ادامه داد:سرمايه گذار در بدو ورود جهت سرمايه گذاري با سازمان ها و 
دستگاه هاي دولتي مختلفي مواجه مي شود که هرکدام نقش خدماتي و 
نظارتي را عهده دار هستند وي ادامه داد: داده ها و اطاعات سرمايه گذاري 
ما منسجم نيستند و گاهي  آن ها حتي مطالعات اوليه را سپري نکرده اند 
تا آنجا که سرمايه گذار تنها با عناويني روبه رو مي شود.رئيس اتاق سمنان 
از ايجاد مرکز مشاوره خدمات سرمايه گذاري در محل اتاق بازرگاني 
سمنان خبر داد و بيان داشت: مرکز مشاوره خدمات سرمايه گذاري در 
محل اتاق بازرگاني ايران تشکيل شده و طي ماه هاي آينده دراتاق هاي 

شهرستان فعال خواهد شد.

معاون برنامه ريزي معاونت استانداري و فرمانداري 
نيشابور:

 اقدامات فرمانداري نيشابور
 براي تنظيم بازار اعام شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
معاون برنامه ريزي معاونت استانداري و فرمانداري نيشابور گفت: 
امسال 3٩ تن گوشت منجمد گوساله، ٤۱ تن مرغ منجمد، ٦٩ تن 
عدس، ۱۰۸ تن شکر، ٤۰۰ تن برنج پاکستاني و ۱۰ هزار قوطي رب 
گوجه توزيع کرده ايم.مهندس احمد بوژمهراني افزود: اولويت اصلي 
کارگروه تنظيم بازار تامين کاا و بعد توزيع با قيمت مناسب است و 
سعي دارد با افزايش عرضه، کاهش قيمت کااها را به دنبال آورد.
وي همچنين گفت: کارگروه گندم، آرد و نان هشت جلسه عمومي 
و ۱٦ جلسه فني با ۸۰ مصوبه داشته که در اين رابطه پس از ۵۲۰ 
نوبت بازرسي، ۵۱ پرونده تخلف به اداره تعزيرات حکومتي ارسال 
کرده ايم.عضو کارگروه مذکور ادامه داد: 33٦ واحد نانوايي به نرخ 
دولتي شامل ۱٤٩ شهري و ۱77 روستايي ۸۵ واحد نانوايي آزادپز 
و پنج مجتمع نان سنتي در نيشابور فعاليت مي کنند.بوژمهراني 
يادآور شد: پس از چهارسال به درخواست نانوايان براي افزايش 
قيمت  و با  توجه۱۰ درصد افزايش قيمت و ۱۰ درصد کاهش و 

عما افزايش ۲۰ درصدي قيمت نان موافقت به عمل آمد.

جمعي از کارکنان شرکت گاز استان 
مرکزيT واحدي از خون خود را 

اهدا کردند
اراک – خبرنگار رسالت:

درروز  مرکزي،  استان  گاز  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
هشتم دي ماه سال جاري،در راستاي گسترش مسئوليت اجتماعي 
با  اين شرکت  ازکارکنان  اهداي خون جمعي  فرهنگ  وترويج 
به  را  خود  ازخون  واحدي  اراک  خون  انتقال  حضوردرسازمان 
محمدرضاسميعي  گزارش  اين  پايه  نمودند.بر  اهدا  نيازمندان 
مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي ورئيس کميته مسئوليت 
اجتماعي اين شرکت دراين خصوص گفت :اين اقدام خداپسندانه 
وانسان دوستانه با استقبال مسئولين وکارکنان اين شرکت همراه 
بوده وهمانطور که گفته شده )اهداي خون ،اهداي زندگيست(، 
کارکنان اين شرکت ساانه طي چند مرحله اقدام به اين امر 
خداپسندانه مي نمايند و واحدي از خون خود را به نيازمندان 
اهدا مي کنند و بايد قدراين نعمت خدادادي را دانسته ودر راه 
کمک به نيازمندان ازآن استفاده نمود چراکه دراين کاررضاي 

خداوند متعال و جات جان انسانها قراردارد.

عمليات احداث هنرستان 6 کاسه 
خّيري فاطميه)س( لنگرودآغاز شد

رشت-خبرنگاررسالت:
شهرستان  فاطميه)س(  ٦کاسه  هنرستان  اجرايي  عمليات   
لنگرود که توسط خانم احسان پور فرنود لنگرودي،از فرهنگيان 

بازنشسته احداث مي شود، آغاز شد.
 اين پروژه با٦ کاس درس داراي3 کارگاه،سالن اجتماعات،نمازخانه 
و همچنين کتابخانه محله محور بازيربناي ۱3۲۰مترمربع و با 
تقبل ۱۲ ميلياردريال هزينه توسط احسان پور فرنود لنگرودي 
درشهر لنگرود و با مشارکت اداره کل نوسازي،توسعه و تجهيز 
مدارس استان گيان به نام فاطميه)س(در دو طبقه احداث و 
از کيان اسامي  اين ديار  تقديم مردم نجيب و دانش آموزان 
 3۵ هنرستان  اين  احداث  براي  است  ذکر  شد.شايان  خواهد 
ريال  ميليارد   ۱۲ گرفته شده که  نظر  در  اعتبار  ريال  ميليارد 

آن  توسط خير پرداخت خواهد شد.

 کارکنان نوعدوست گازگلستان بالغ بر 
12  هزار سي سي خون  اهدا کردند

گرگان-خبرنگاررسالت:
  کارکنان نوعدوست شرکت گازاستان گلستان به منظور کمک 
اکيپ  ،از  دوستانه  انسان  درحرکتي  خون  نيازمند  بيماران  به 
همين  در  کردند.  استقبال  استان  خون  انتقال  سازمان  سيار 
راستا رئيس روابط عمومي گاز گلستان گفت:اکيپ سيار انتقال 
خون استان طي هماهنگي هاي به عمل آمده به منظور ياري 
 رساندن به بيماران نيازمند با استقرار در محل نمازخانه اداره 
مرکزي از کارکنان اين شرکت خونگيري کردند.   سيد جال 
ابوالقاسمي تصريح کرد:اين اقدام در راستاي احسان،حمايت و 
مهرورزي انجام شده که در همين رابطه کارکنان خيرو نوعدوست 
گازگلستان در مجموع بيش از ۱۲ هزار سي سي از خون خود 
افزود:اکيپ  گازگلستان  عمومي  روابط  نمودند.رئيس  تقديم  را 
نوبت جهت خونگيري  انتقال خون همه ساله درچندين  سيار 

در شرکت گاز مستقر مي شوند. 

 تقدير مدير گازرساني شرکت ملي 
گاز ايران از دبير کميته خريد و 

پشتيباني تجهيزات 
اراک – خبرنگار رسالت:

 به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي سعيد مومني 
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با ارسال لوحي از محمد 
زماني رئيس اداره گاز ناحيه۲اراک ودبير کميته خريد وپشتيباني 
تجهيزات اندازه گيري گاز تقدير به عمل آورد.بر پايه اين گزارش 
در لوح تقديمي چنين آمده است:انديشه وتاش صديق ايران 
به پاس  تقدير  لوح  يادها نخواهد رفت.اين  از  اسامي هيچ گاه 
منابع  از  صيانت  راستاي  در  جنابعالي  ارزنده  وتاشهاي  تعهد 
کشور وحمايت از توليد داخل در فرايند ارزيابي و رتبه بندي 
علمي توليد کنندگان وتامين کنندگان تجهيزات اندازه گيري 
و رضايتمندي مشترکين وکاهش ميزان گازهاي محاسبه نشده 
مي شود ،تقديم مي گردد.از خداوند متعال توفيق خدمتگزاري 

بيشتر را برايتان مسئلت مي نمايم.

آتش سوزي خوابگاه دانشجويي توانير نيشابور 
مهار شد

نيشابور- خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور گفت: آتش سوزي 
در طبقه دوم خوابگاه دانشجويي مجموعه توانير با حضور بموقع آتش نشانان خاموش 
 ۱۲۵ سامانه  به  سوزي  آتش  اين  اعام  با  داشت:  اظهار  شد.سيدمهدي حسيني 
بافاصله سه تيم از آتش نشانان ايستگاه هاي ٤ و 3 و 7 به محل اعزام شدند و 

اقدام به خاموش کردن آتش کردند.
انتهاي سالن رخ داده  اتاقي واقع در  افزود: آتش سوزي در طبقه دوم و در  وي 
بود که در لحظات اوليه نيز کسي متوجه بروز آن نشده و در اثر کندسوزي دود 
فراواني در داخل اتاق جمع شده بود که با باز کردن درب توسط نگهبان دود در 
اتاق ها پخش شده بود.مديرعامل آتش نشاني نيشابور اضافه کرد:  سالن و ساير 
آتش نشانان با استفاده از دستگاه تنفسي وارد سالن شدند و پس از اطمينان از 
تخليه کامل افراد از داخل محدوده خطر با لوله کشي به طول ۱۰۰ متر آب را به 

کانون حريق رساندند و آتش را خاموش کردند.

مازندران ميزبان هفتمين سمينار مديران امور 
سينمايي حوزه هنري

ساري-خبرنگاررسالت:
هفتمين سمينار ساانه مديران امور سينمايي حوزه هنري به ميزباني شهر ساري برگزار 
 شد. محمود کاظمي مدير عامل موسسه بهمن سبز در اين باره گفت: در هفتمين 
سمينار ساانه مديران امور سينمايي، ضمن بررسي عملکرد پنج ساله گذشته موسسه 
بهمن سبز)پخش،اکران و توزيع فيلم حوزه هنري(، سياستگذاري هاي پنج ساله دوم و 
اولويت هاي برنامه هاي اين موسسه طرح و به بحث گذاشته  شد. خوشبختانه عملکرد 
حوزه هنري در بخش سينماداري، ساخت و ساز و تجهيز سالن ها قابل توجه بوده و 
آمارها از رشد مخاطبان در سينماهاي اين نهاد خبر  داد.وي ادامه داد: در سال ٩۲ 
حوزه هنري ٤٦ سينماي فعال داشته و امروز ۵7 سينما دارد. ظرفيت صندلي ها از 
۲7۰۰۰ عدد به 333٤۰ عدد رسيده است. ما در ۲٩ شهر سينما داشتيم و اان در 
3٤ شهر صاحب سينما هستيم.  تعداد سالن هايمان از ٦۱ به ۱۱۱ سالن رسيده 
است. ان شاءاه با توکل به خداوند و با توجه به حمايت مديران حوزه هنري، اين روند 

مثبت در پنج سال آينده هم ادامه مي يابد.

  محور دامغان- جندق 
کابوس سوداگران مرگ شد

دامغان-خبرنگاررسالت:
کويري  محور  در  مخدر  مواد  کيلوگرم  کشف ۱۸۵  از  دامغان  شهرستان  انتظامي  فرمانده   

دامغان - جندق خبر داد.
سرهنگ سيد رضا علوي افزود:  ماموران انتظامي در محور دامغان-جندق، ۱۸۵ کيلوگرم ترياک 
در يک کاميون بنز راکشف کردند.فرمانده انتظامي شهرستان دامغان تصريح کرد: اين کاميون 
بنز در ۱۲۰کيلومتري دامغان متوقف و راننده خودرو به مراجع قضائي معرفي شد علوي اضافه 
کرد:بار اين کاميون انواع لوله پليکا بوده است که پس از بازرسي دقيق و فني از کاميون با 

استفاده از يک قاده سگ،مواد مخدر کشف شد.
به گفته علوي،در بازجويي از راننده مورد نظر مشخص شد،مقصد اين محموله مواد مخدر در 
شمال کشور بوده است.فرمانده انتظامي شهرستان دامغان تصريح کرد:جاده دامغان-جندق يک 
محور کويري است اما با حضور هدفمند، موثر و قاطعانه پليس به کابوسي براي سوداگران مرگ 
تبديل شده است .سال گذشته در زمينه مواد مخدر در دامغان بيش از ۵۰ خودرو توقيف و ٤۰ 

باند تهيه،توزيع و فروش مواد مخدر نيز دستگير شدند. 

مديرعامل شرکت گاز استان گيان: 
با ارائه خدمات شايسته به مردم، دين خود را به انقاب 

ادا کنيم
رشت-خبرنگاررسالت:

اظهار  گيان  استان  گاز  شرکت  مديرعامل 
مسئولين  تاش  و  خدا  بر  توکل  با  داشت:  
استاني و کشوري و همکاران شرکت گاز امروز 
در آستانه چهلمين سال پيروزي انقاب، شرکت 
گاز به اقصي نقاط استان گازرساني نموده و 
گاز را در دسترس مردم عزيز قرار داده است 
و در ادامه بايد تاش نماييم تا مقدار ناچيز 

باقيمانده را نيز به اتمام رسانيم.
ادامه  گيان  استان  گاز  شرکت  مديرعامل 
داد: بحمداه هم اکنون تمام شهرها و ۱٩٤۲ 
روستاي استان از نعمت گاز بهره مندند و اين 
سطح  افزايش  بر  عاوه  گسترده  گازرساني 
رفاه و رضايتمندي مردم عزيز استان، سبب 
کارهاي کوچک  و  و کسب  گسترش صنايع 
از  معکوس  مهاجرت  زمينه  و  و محلي شده 
فراهم  پيش  از  بيش  را  روستاها  به  شهرها 

نموده است.
به  اسامي  انقاب  دستاوردهاي  بيان  وي 

و  برشمرد  ضروري  بسيار  امر  يک  را  مردم 
اظهار داشت: بيان دستاوردهاي انقاب سبب 
دلگرمي و افزايش اميد در مردم خواهد شد و 
موجب مقاومت هرچه بيشتر ايشان در برابر 
تحريم هاي ظالمانه کشورهاي زورگو خواهد 
شد. مديرعامل شرکت گاز استان گيان اجراي 
برنامه هاي فرهنگي را نه يک هزينه بلکه يک 
سرمايه گذاري دانست و اظهار داشت:  اجراي 
برنامه هاي فرهنگي سبب افزايش کارآمدي و 
رضايت شغلي در سازمان و افزايش انگيزه و 

دلگرمي در ميان خانواده ها خواهد شد.

مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان:
دو مورد وقف جديد در کردستان ثبت شد 

در مسابقات قهرماني استان قزوين صورت گرفت؛
کسب مقام اول تيم واليبال کارکنان دانشگاه آزاد اسامي قزوين

توسط کميته امداد استان چهارمحال و بختياري:
زمينه ازدواج 1980 مددجو در چهارمحال و بختياري فراهم شد

مديرکل راه  و شهرسازي استان بوشهر: 
حمل و نقل به عنوان بستر و زيرساخت اثرگذار و اثرپذير در چرخه اقتصاد کشور مي باشد 

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان با اشاره به ثبت ۲ مورد 
وقف در استان گفت: اين وقف هاي جديد توسط واقفين و 
خيرين نيک انديش شهرستان مريوان و براي احداث مسجد 

انجام شده است.
خيريه  امور  و  اوقاف  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
کردستان حجت ااسام مصطفي نوروزي افزود: يک قطعه 

ميليون   3۵۰ ارزش  و  متر   ٦۵ مساحت  به  مسکوني  زمين 
ريال و مورد ديگر نيز يک قطعه زمين به مساحت ۲٤۰ متر 
مربع و به ارزش يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال از جمله 
وقف هاي جديد است که توسط واقفين خيرانديش رحمان 
اقبال پور رحيمي وقف احداث مسجد در شهر  ابراهيمي و 
مورد  دو  اين  ثبت  با  اينکه  بيان  با  وي  است.  مريوان شده 
تعداد وقف هاي جديد در سال جاري به ۲٤ مورد رسيده 

است، اظهار داشت: هشت مورد از وقف هاي امسال مربوط 
به شهرستان بانه، ٦ مورد مريوان، پنج مورد بيجار، سه مورد 
سقز و ۲ مورد نيز مربوط به شهرستان سنندج بوده است.

رقبات شامل يک  اين  کرد:  تصريح  نوروزي  ااسام  حجت 
مغازه به ارزش 3۰۰ ميليون ريال، يک قطعه باغ به ارزش 
۲۰۰ ميليون ريال و ۱۰7 اصله درخت به ارزش ۲ ميليارد 

ريال بوده است که شناسايي و ثبت شد.

قزوين-خبرنگاررسالت:
در مسابقات واليبال کارکنان دانشگاه هاي آزاد اسامي استان 
کرد.به  پيدا  قهرماني دست  مقام  به  قزوين  واحد  تيم  قزوين، 
اين  در  قزوين،  اسامي  آزاد  دانشگاه  عمومي  روابط  گزارش 
بازي  در  شد؛  برگزار  تاکستان  واحد  ميزباني  به  که  مسابقات 
نهايي، تيم واليبال کارکنان دانشگاه آزاد اسامي قزوين موفق 

شد در يک بازي زيبا و ديدني، تيم ميزبان را با نتيجه قاطع 
3 بر صفر شکست داده و ضمن کسب قهرماني به عنوان تيم 
برتر استان قزوين جواز حضور در مسابقات کشوري را به دست 
آورد.در ِست اول اين بازي تيم واليبال کارکنان دانشگاه آزاد 
اسامي قزوين با ارائه يک بازي هماهنگ با نتيجه قاطع ۲۵ 
بر۱٦ پيروز شد.در ِست دوم نيز تيم قزوين با زدن سرويس هاي 

دقيق از تيم حريف پيش افتاد و در نهايت با نتيجه ۲۵ بر ۲۱ 
اين ِست را هم از آن خود کرد.

بازي  يک  ارائه  با  که  بود  قزوين  تيم  اين  هم  سوم  ِست  در 
هوشمندانه و آبشارهاي کوبنده با نتيجه ۲۵ بر ۱۸ اين ِست 
را نيز با پيروزي پشت سر گذاشت و در پايان با نتيجه قاطع 

3 برصفر برنده نهايي اين مسابقه شد.

شهرکرد- خبرنگار رسالت:
معاون حمايت و سامت خانواده کميته امداد استان چهارمحال 
و بختياري گفت: در ٩ ماهه نخست امسال زمينه ازدواج ۱٩۸۰ 
نفر نيازمند با هزينه ٦ ميليارد و ٦3 ميليون تومان در چهارمحال 

و بختياري فراهم شده است.
نيازمند،  نوعروسان  جهيزيه  تأمين  گفت:  پور  شريف  مهرداد 

ازدواج  صورت  در  خانوار  سرپرست  بانوان  به  جهيزيه  اعطاي 
مجدد و ارائه کمک هزينه ازدواج به پسران از خدمات کميته 
امداد در حوزه تأمين هزينه ازدواج است.وي بابيان اينکه تأمين 
جهيزيه يکي از اهداف اصلي اين نهاد براي خانواده هاي نيازمند 
است افزود: ۱٤٦۸ جهيزيه براي نوعروسان نيازمند با هزينه ۵ 
ميليارد و ۱۸۸ ميليون تومان فراهم شده است.شريف پور با اشاره 

به اينکه پشت نوبتي هاي دريافت کمک هزينه ازدواج و جهيزيه 
در استان به صفر رسيده است مطرح کرد: 7٦٩ ميليون تومان 
هديه ازدواج به ٤77 پسر تحت حمايت اين نهاد پرداخت شده 
است.وي ادامه داد: از ابتداي سال جاري ۱۰۵ ميليون تومان 
براي ازدواج مجدد 3۵ زن سرپرست خانوار تحت حمايت کميته 

امداد استان پرداخت شده است.

بوشهر-خبرنگاررسالت:
بوشهر،  استان  شهرسازي  و  راه   مديرکل 
حمل و نقل را به عنوان بستر و زيرساخت 
کشور  اقتصاد  چرخه  در  اثرپذير  و  اثرگذار 

عنوان کرد.
 فرزاد رستمي مديرکل راه و شهرسازي استان  
گفت:حمل و نقل به عنوان بستر و زيرساخت 

کشور  اقتصاد  چرخه  در  اثرپذير  و   اثرگذار 
مي باشد و استان بوشهر به عنوان چهارراه 
حمل و نقل کشور نيازمند توجه خاصي در 

اين عرصه مي باشد.
وي ادامه داد:در ۲٦ آذر ٦۲با توجه به نياز 
مردم به مايحتاج اوليه فرماني از سوي بنيانگذار 
ايران حضرت امام راحل  جمهوري اسامي 

کااها  تخليه  براي  عمومي  بسيج  بر  مبني 
و حمل به تمامي کشور صادر شد.در سال 
کشور  عمومي  فرهنگ  عالي  ۱37٦شوراي 
به همين مناسبت روز۲٦ آذررا روز حمل و 
نقل نام گذاري نمودلذا ۲٦آذر روزي پرخاطره 

براي مردم ماست.
رستمي با اشاره به اهميت استان بوشهر در 

کشور و نقش آن به سبب وجود نفت و گاز، 
مراکز علمي و  وجود بنادر زيبا و وجود مناطق 
و  به جهت حمل  را  استان  اين  گردشگري 
نقل مهم ارزيابي نمود واضافه نمود: وظيفه 
نقل چه در  و  ما در حيطه حمل  همکاران 
بحث زيرساخت ها و چه بحث نگهداري و 

بهره برداري وظيفه سنگيني است.

 مدير مخابرات منطقه کردستان:
عمليات برگردان مشترکين نورونتا از بستر E1 به 

STM1 با موفقيت انجام شد

مديرکل هواشناسي استان اردبيل خبرداد:
بهره برداري از نهمين سايت راداري هواشناسي کشور 

در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:

مديرکل هواشناسي استان اردبيل گفت: تا پايان 
سال اين رادار به دليل پيشرفت ٩۰ درصدي 
نهمين سايت راداري هواشناسي کشور در اردبيل 
و در صورت مساعد بودن شرايط جوي هوا به 
بهره برداري مي رسد.علي دولتي مهر در بازديد از 
وضعيت نهمين سايت راداري هواشناسي کشور 
در استان اردبيل اظهار داشت: براي کل کشور 
۲٤ سايت رادار هواشناسي در نظر گرفته شده 
که نهمين سايت راداري هواشناسي کشور در 
اردبيل به بهره برداري مي رسد.مديرکل هواشناسي 
استان اردبيل با اشاره به پيشرفت ٩۰ درصدي 

نهمين سايت راداري هواشناسي کشور در اردبيل 
گفت: در صورت مساعد بودن شرايط جوي هوا 
اين رادار تا پايان سال به بهره برداري مي رسد که 
اين موضوع سبب کاهش مخاطرات در راه هاي 
تصريح  بود.دولتي مهر  خواهد  کشور  و  استان 
مناسب  اعتبارات  تزريق  با  خوشبختانه  کرد: 
به  سريع تر  چه  هر  پروژه  اين  مي رود  انتظار 
بهره برداري برسد و با توجه به اين که اتمام 
اين سايت سبب کاهش خسارات احتمالي با 
در نظر گرفتن نوع، مکان و شدت باياي جوي 
و اقليمي مي شود که اين موضوع براي ما بسيار 

حائز اهميت است.

فرمانده نيروي انتظامي بناب خبرداد:
 دستگيري قاتل فراري پس از گذشت يک سال

 از ارتکاب جرم در بناب
بناب- خبرنگاررسالت:

از دستگيري  بناب  انتظامي  نيروي  فرمانده    
قاتل فراري پس از گذشت يک سال از ارتکاب 
جرم در شهرستان بناب خبر داد.بر اساس اين 
گزارش، سرهنگ سهراب شفقي در گفت وگويي با 
خبرنگاران در تشريح اين خبر اظهار کرد: در پي 
انجام تحقيقات و اقدامات پليسي مخفيگاه  قاتلي 
که پس از انجام قتل جسد مقتول را سوزانده و 
متواري شده بود، در اطراف شهرستان اروميه 
مورد شناسايي قرار گرفت.وي افزود: بافاصله 
مأموران پليس آگاهي با هماهنگي مقامات قضائي 
به محل اختفاي قاتل مراجعه و دستگيري وي را 

در دستور کار قرار دادند. اين افسر انتظامي بيان 
کرد: با تحقيقات مقدماتي پليس پيرامون نحوه 
قتل، شناسايي قاتل آغاز و با انجام اقدامات فني و 
تخصصي پليسي قاتل در يک عمليات غافلگيرانه 
دستگير شد.به گفته شفقي، با بررسي هاي به عمل 
آمده و اعترافات قاتل مشخص شد که قاتل با 
انگيزه حفاري غيرمجاز براي پيدا کردن اشياي 
عتيقه با عملي بي رحمانه و با خفه کردن مقتول 
را به قتل رسانده بود.فرمانده نيروي انتظامي بناب 
تصريح کرد: متهم پس از اعتراف به قتل و با 
تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل 

مقامات قضائي شد.

5

سنندج-خبرنگاررسالت:
 مدير مخابرات منطقه استان کردستان گفت: 
 E۱ عمليات برگردان مشترکين نورونتا از بستر
به STM۱ به تعداد بيش از ۲۲۰ مشترک با 
با موفقيت به انجام رسيدو  پراکندگي استاني 
بهينه سازي شبکه مشترکين نورنتا،ارتقاء کيفيت 
سرويس دهي ،تجميع مسيرارتباطي،تسهيل در 
نگهداري،کنترل و مانيتورينگ وضعيت سرويس 
و ...  از جمله اهداف اين برگردان است.به گزارش 
روابط عمومي مخابرات منطقه کردستان، دکتر آزاد 
حکمت با اشاره به اينکه اين عمليات  زمانبر مي 

باشدو در کمترين زمان ممکن يعني حدود سه ماه 
انجام شد افزود: مشترکين اين سرويس بدون قطع 
ارتباط در حين برگردان از بستر فوق به صورت 
ONLINE بهره مند بودندو طرح ابتکاري اين 

عمليات توسط همکاران حوزه مديريت شبکه ديتا 
ارائه شد و پس از تامين يک لينک STM۱ بين 
مرکز PC و شهيد چمران در يک پروسه حساس 
که مستلزم تخصص بااي فني بوده، اين برگردان با 
موفقيت انجام شد.وي اظهار داشت: در اين عمليات 
تعداد ۱٤ ماژول نورونتا جهت استفاده در توسعه 
ساير مراکز جمع آوري شده است که اين امر در 
راستاي استفاده بهينه از تجهيزات مخابرات استان 
وتحقق اهداف از پيش تعيين شده صورت گرفته 
است.حکمت به برنامه ها و پروژه هاي اجرا شده 
در منطقه در خصوص توصيه مقام معظم رهبري 
براي حمايت از کااي ايراني و اقتصاد مقاومتي 
اشاره داشت وتصريح کرد: خوشبختانه با ابتکار و 
همکاري پرسنل منطقه موفق شده ايم در اين راستا 

اقدامات چشمگيري را به انجام برسانيم.

»
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 مديرعامل شرکت فناوري 
بن ياخته هاي رويان:

کشورهاي اروپايي 
درخواست سلول هاي 

بندناف از ما دارند 

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
 مديرعامل شرکت فناوري بن ياخته هاي رويان با اشاره به اين که دانش فني 
ذخيره سازي سلول هاي بنيادي در ايران بومي سازي شده است، عنوان کرد: 
امروزه برخي از کشورها درخواست راه اندازي اين بانک را از کشور ما دارند و 
شرايط منتقل سازي اين دانش به کشورهاي درخواست کننده وجود دارد.

مرتضي ضرابي در نشست خبري بيان داشت : جمع آوري و ذخيره سازي 
سلول هاي بنيادي خون بند ناف در دهه ۸۰ در دنيا آغاز شده است، يکي 
از چالش هايي که در اين زمينه مطرح شد، بحث اخاقي آن بود.ضرابي  با 
بيان اينکه بنيان گذار رويان در کشور سعيد کاظمي آشتياني بود، افزود: 
وي در نامه اي به مقام معظم رهبري با اشاره به اينکه در تمام دنيا از اين 

تکنولوژي براي درمان بيماري ها استفاده مي شود، از ايشان اجازه ورود اين 
تکنولوژي را به ايران درخواست کرديم.مدير عامل شرکت بن ياخته هاي 
رويان افزود: مقام معظم رهبري نيز با ذکر دو نکته ظرفيت با راه اندازي 
مرکز رويان در کشور موافقت کردند و يادآور شدند که دانش سلول هاي 
بنيادي ثروت هنگفت انساني است.وي با اشاره به اين که يکي مشکات و 
نگراني ها در اين حوزه تامين سلول ها بود، اظهار کرد: اين که از چه منابعي 
سلول هاي بنيادي به دست آيد، مشکل بود؛ درحقيقت يکي از منابع، خون 
بندناف و جفت است که به عنوان زباله بيولوژيک دور ريخته مي شود، اين 
منبع مملو از سلول هاي خوني است که اگر جمع آوري شود براي درمان 

بيماري ها مي توان از آن ها استفاده کرد.

شهرستان

خبر
  صادرات سيم و کابل دامغان 

به ترکمنستان و عراق
دامغان-خبرنگاررسالت:

مديرشرکت سيم و کابل دامغان بااعام اين مطلب گفت:اين شرکت ماهانه 
2۰ هزار دار انواع کابل مسي و آلومينيومي به کشورهاي ترکمنستان و 
عراق صادر مي کند. البرزي افزود: اين واحد پس از 2 سال توقف توليد  
با سرمايه ۸۰ ميليارد ريال دوباره آغاز به کار کرد و هم اکنون ساانه 
15۰ نوع سيم و کابل شامل 5۰۰ تن سيم و کابل مسي و 4۰۰ تن 
کابل آلومينيومي توليد مي کند.وي تصريح کرد: : ۸۰ درصد محصوات 
توليدي اين واحد در بخش صنعت و ساختمان کاربرد دارد،هم اکنون 
6۰ نفر به طور مستقيم در اين واحد صنعتي مشغول به کارند. با اجراي 
طرح توسعه در آينده ، تعداد خط هاي توليد اين واحد از هفت خط به 

1۰ خط توليد و تعداد اشتغال هم به 1۰۰ نفر خواهد رسيد.

شهردار قرچک خبر داد:
 اجراي پنج هزار مترمربع کفپوش 

در قرچک
ورامين-خبرنگاررسالت:

شهردار قرچک از اجراي بيش از 5 هزار مترمربع کف پوش در سطح 
شهر قرچک در 9 ماهه سال 97 خبر داد. محسن خرمي شريف در 
گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: عمليات مناسب سازي معابر اعم 
از بهسازي، پياده روسازي و اصاح هندسي در سطح شهر قرچک اجرا 
تردد  تسهيل  به منظور  اقدامات مطلوبي  شد.وي گفت: خوشبختانه 
شهروندان به ويژه افراد معلول و جانباز در سطح شهر انجام شده است 
که ازجمله آن ها مي توان به مناسب سازي پياده روها، هم سطح سازي 
رفيوژ برخي نقاط بلوارها براي تسهيل در تردد به همراه نصب مانع 
فلزي عبور موتورسيکلت، ايجاد رمپ براي تسهيل در تردد به فضاها 
و بخش هاي مختلف بوستان ها، مناسب سازي ابنيه و ساختمان هاي 
اداري شهرداري مناطق و … اشاره کرد.شهردار قرچک عنوان کرد: 
اين اقدامات در خصوص مناسب سازي معابر سطح شهر در ساير نقاط 
و ديگر پروژه هاي عمراني نيز لحاظ خواهد شد و مجموعه شهرداري 

خود را ملزم به مناسب سازي معابر و فضاهاي شهري مي داند.

رئيس دانشگاه فرهنگ و هنراصفهان بيان کرد: 
اصفهان مهد هنر و صنايع دستي

اصفهان-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه فرهنگ و هنراصفهان گفت: امروزصنايع دستي و درشکل 
هنرمي توانددرراستاي آموزش قرآن به نسلهاي مختلف وتحکيم جايگاه 
قرآن موثرباشدلذاجشنواره ملي صنايع دستي آيات به ميزباني اصفهان 
درنشست  برگزارمي شود.سيدمحمدقلمکاريان  دستي  مهدهنروصنايع 
خبري بااصحاب رسانه پيرامون برگزاري جشنواره ملي صنايع دستي 
آيات اظهارکرد: جشنواره ملي صنايع دستي آيات به عنوان يک کارقرآني 
است وازآنجايي که درقالب هنرمي توان مفاهيم رابهترمنتقل کرد،جشنواره 
ملي صنايع دستي آيات رابرگزارمي کنيم. وي بااشاره به اينکه جشنواره 
درچهاررشته بافت،فلز،چوب وسفال نمودپيدامي کند،مطرح کرد: تاپايان 
دي ماه هنرمندان زمان دارندتاتصويرآثار و تا 1۰ بهمن هم اصل آثاررا ارسال 
کنندکه در 25 بهمن ماه ازاين هنرمندان آثاربرترتجليل خواهدشد.رئيس 
دانشگاه فرهنگ وهنراصفهان خاطرنشان کرد: براي بخش هاي مرتبط به 
صنايع دستي دراستان هاتبليغات ومعرفي جشنواره صورت گرفته است .

 قدرداني استاندار قزوين
 از دانشگاه علوم پزشکي قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
عبدالمحمد زاهدي، استاندار قزوين و رئيس شوراي پدافند غيرعامل استان 
با اهداي لوح سپاس از علي فخار سليماني، مسئول دبيرخانه کارگروه 
تخصصي بهداشت، بيولوژيک و سامت پدافند غيرعامل استان قزوين 
به نمايندگي از مديران و کارشناسان فعال در حوزه پدافند غيرعامل 
دانشگاه علوم پزشکي قزوين سپاسگزاري کرد. در لوح سپاس رئيس 
شوراي پدافند غير عامل استان قزوين ضمن اشاره به اهميت پدافند 
غيرعامل در اقتدار ملي، از تاش هاي  دانشگاه علوم پزشکي قزوين و 
ايجاد زيرساخت هاي توصيه شده بر اساس دستورالعمل هاي پدافند 
غيرعامل در سال 1397 از مسئول دبيرخانه کارگروه تخصصي بهداشت، 
بيولوژيک و سامت پدافند غيرعامل استان قزوين و همکاران در راستاي 

اجراي برنامه هاي پدافند غيرعامل استان تقدير شده است.

در ايام دهه فجر صورت مي گيرد؛
 برگزاري 40 همايش پياده روي 

در استان اردبيل 
اردبيل-خبرنگاررسالت:

رئيس هيئت ورزش هاي همگاني استان اردبيل گفت: در ايام دهه 
فجر 4۰ همايش پياده روي در نقاط مختلف استان اردبيل پيش بيني 
شده است.مرتضي تاج مهر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به مناسبت 
چهلمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقاب اسامي برنامه هاي ويژه اي 
در بخش ورزش همگاني اردبيل پيش بيني شده که از شروع ايام 
افزود:  دهه فجر در نقاط مختلف استان اجرايي خواهد شد.وي 
براي افزايش گرايش مردم به ورزش همگاني نيازمند برخورداري 
از ابتکارات و ايده هاي جديدي هستيم و تکيه بر روش هاي سنتي 
کارگشا نخواهد بود.رئيس هيئت ورزش هاي همگاني استان اردبيل 
يادآور شد: ميزباني از جشنواره تنديس يخي و آدم برفي از ديگر 
برنامه هاي شاخصي خواهد بود که در صورت مناسب بودن بارش ها 
در ايام دهه فجر برگزار خواهد شد.تاج مهر به ظرفيت بسيار مناسب 
اردبيل در توجه به ورزش هاي زمستاني تاکيد کرد و افزود: برگزاري 
مسابقات مختلف ساده ورزشي با برف مي تواند عاوه بر ايجاد شور و 
انگيزه مضاعف در بين عاقه مندان در دستيابي به اهداف گردشگري 

ورزشي استان نيز مفيد واقع شود.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد اعام کرد:
 ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي 

به 1261 مددجو 
ياسوج-خبرنگاررسالت:

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: هزار و 261 
نفر از مددجويان تحت حمايت اين نهاد در 9 ماهه سال جاري از 
دوره هاي آموزش فني و حرفه اي بهره مند شدند. به گزارش سايت 
خبري کميته امداد، قباد مبشري بابيان اينکه ارائه آموزش هاي 
فني و حرفه اي باهدف توانمندسازي مددجويان و ايجاد اشتغال 
پايدار براي مددجويان برگزار مي شود، گفت: در 9ماهه سال جاري 
1261 مددجوي تحت حمايت اين نهاد از دوره هاي آموزشي و 
مهارت هاي فني و حرفه اي با هزينه 256 ميليون تومان بهره مند 
شدند. وي با اشاره به اينکه آموزش هاي فني و حرفه اي درزمينه هاي 
پايدارسازي مشاغل و توسعه  طرح ها، مهارت آموزي و آموزش هاي 
مقدماتي در زمينه کارآفريني و ايجاد اشتغال پايدار برگزار مي شود، 
افزود: مددجويان با شرکت در دوره هاي آموزش فني و حرفه اي 
و کسب مهارت شغلي مي توانند براي خود شغل ايجاد کرده و در 
امداد کهگيلويه و  بردارند.مديرکل کميته  مسير خودکفايي گام 
بويراحمدبابيان اينکه ايجاد اشتغال براي مددجويان موردحمايت از 
اهميت ويژه اي برخوردار و در دستور کار اين نهاد است، خاطرنشان 
کرد: مددجويان آموزش ديده پس از کسب مهارت هاي ازم و دريافت 
گواهينامه فني و حرفه اي، مي توانند از تسهيات اشتغالزايي اين 

نهاد براي ايجاد شغل مناسب بهره مند شوند. 

 امام جمعه موقت دامغان:
 برخي خانواده ها در حال له شدن 

زير فشار گراني هستند
دامغان-خبرنگاررسالت:

امام جمعه موقت دامغان گفت: مسئوان بزرگوار؛ مردم را دريابيد، 
مردمي که در تمام سختي ها بودند، در شادي و غم هاي انقاب 
بودند و هستند و خواهند بود را دريابيد، در شأن اين مردم نيست 
که آنها را در اوج فشارهاي اقتصادي رها کرديد، برخي خانواده ها 
در حال له شدن بر اثر اين فشار و گراني هستند. حجت ااسام 
والمسلمين عباسعلي جيراني   با اشاره به سالروز فرمان ننگين 
کشف حجاب زنان و دختران ايراني در 17 دي ماه 1314 توسط 
رضا شاه ملعون، به تبيين جايگاه حجاب در دين مبين اسام و 
سامت فردي، اجتماعي و رواني جامعه پرداخت و اظهار داشت: 
احکام حجاب و عفاب در دين جامع و کامل اسام حافظ کرامت 

و شخصيت زن است.
امام جمعه موقت دامغان با نادرست خواندن تفکري که سعي در القاء 
شخصي بودن مسئله حجاب دارد به تشريح چند اثر مهم حجاب و 
عفاف در جامعه پرداخت و خاطر نشان کرد: جلوگيري از استفاده 
ابزاري از زنان، استحکام بخشي به بنيان خانواده به عنوان مهمترين 
رکن جامعه، پيشگيري از ناهنجاري ها و شکل گيري جامعه اي 
اخاق محور و سامت رواني فردي و اجتماعي از جمله مهمترين 

آثار حجاب به عنوان ارزشي انساني و اسامي است.

مدير عامل جمعيت هال احمر استان اردبيل خبرداد:
راه اندازي 36 خانه هال در اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير عامل جمعيت هال احمر استان اردبيل گفت: در حال حاضر 
36 خانه هال در مناطق روستايي استان اردبيل راه اندازي شده 
و به هموطنان ارائه خدمات مي کند.رامين معبودي در نشست با 
خبرنگاران اظهار کرد: ما در قالب طرح هر خانواده يک امدادگر 
سعي مي کنيم براي نيروهاي داوطلب خود آموزش هاي امدادي و 
کمک هاي اوليه را ارائه کنيم که در اين زمينه 142 هزار نفر در 

سال جاري از اين دوره ها استفاده کردند.
وي اهميت کار امدادرساني و همچنين به روزرساني آموزش ها را 
در اين زمينه يادآور شد و خاطرنشان کرد: کار ما به حدي حساس 
است که اگر در احياي قلب در کمتر از 5 دقيقه يا در وقوع زلزله و 
آواربرداري در کمتر از سه ساعت وارد عمل نشويم در حقيقت وقت 
طايي را از دست داده ايم و افراد حادثه ديده با مشکل جدي روبه  رو 
مي شوند.مدير عامل جمعيت هال احمر استان اردبيل به راه اندازي 
خانه هاي هال در مناطق روستايي اشاره کرد و افزود: ما در حال 
حاضر 5۰ هزار نفر نيروي داوطلب هال احمر داريم و در  9 ماه 
سال جاري براي 14 هزار داوطلب هال احمر آموزش هاي جديد و 
تخصصي ارائه شده است.معبودي بيان کرد: رسالت نيروهاي هال 
احمر که ملبس به لباس سفيد و سرخ هستند کاهش آام و رنج 
مردم است که در حقيقت اين نيروها سفيران آرامش و فرشتگان 
نجات هستند که در هر جا و هر مکان به شکل رايگان به هموطنان 

و حادثه ديدگان ارائه خدمات مي کنند.

 انتصاب مديرکل جديد صدا و سيماي
 مرکز ايام

ايام-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان صدا و سيما به پيشنهاد معاون اموراستان ها در حکمي محمد بازوند را به 
عنوان مديرکل جديد صدا و سيماي مرکز ايام منصوب کرد. در مراسمي  با حضور دکتر علي 
دارابي معاون امور استان هاي صداوسيما، محمد بازوند به عنوان مديرکل صدا و سيماي مرکز 
ايام منصوب شد. دکتر دارابي در اين مراسم با تشکر از تاش هاي صورت گرفته در صدا و 
سيماي مرکز ايام از همدلي و همراهي سليماني دشتکي استاندار ايام قدرداني کرد. وي 
در ادامه با اشاره به موفقيت هاي صدا و سيماي مرکز ايام در سال هاي اخير ابراز اميدواري 
کرد اين موفقيت ها تداوم داشته باشد.معاون امور استان هاي سازمان صداوسيما همچنين از 
ظرفيت هاي استان ايام در بخش هاي نفت و گاز سخن گفت و حضور زوار اربعين حسيني 
در استان ايام به عنوان دروازه عتبات عاليات را نشان اعتماد مردم به استان ايام و ايجاد 
زيرساخت ها در اين استان عنوان کرد. سليماني دشتکي استاندار ايام هم با قدرداني از 
اقدامات صورت گرفته در صدا و سيماي مرکز ايام به بيان ظرفيت هاي استان در حوزه هاي 
مختلف پرداخت و گفت: صدا و سيماي مرکز ايام توانسته با انعکاس تاش هاي مسئوان و 
حضور در ستاد اقتصاد مقاومتي فرصت خوبي را براي بيان ظرفيت هاي استان فراهم کند. 

ضوابط عرصه و حرايم بازنگري شده محوطه 
باستاني سيلک کاشان اباغ شد

کاشان- خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان 
کاشان از بازنگري عرصه و حرايم محوطه باستاني سيلک خبر داد.مهران سرمديان 
گفت: سيلک با قدمتي در حدود ۸۰۰۰ سال، به عنوان يکي از مهمترين خاستگاه هاي 
تمدن بشري همواره در محافل علمي و باستان شناسي ايران و جهان مورد توجه قرار 
داشته است. استمرار ۸۰۰۰ سال سکونت باعث شده است تا سيلک به عنوان معياري 
براي ارزيابي ديگر محوطه هاي باستاني قرار گيرد.معاون مدير کل و سرپرست اداره 
ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان افزود: بناهاي تاريخي از 
جنبه هاي مختلف داراي عرصه ها و حريم هاي مصوب هستند که جهت مراقبت و 
حفاظت از آنها انجام مي گيرد. محوطه باستاني سيلک نيز داراي عرصه و حريم هاي 
مصوبي در سال 137۸ بوده که به علت برخي مشکات فني، ازم به بازنگري بوده 
است.ازم به اشاره است که اين مهم با پشتيباني مالي و هماهنگي شهرداري کاشان 
اجرا شد که در طي اين چند سال همکاري شايسته اي با مسئولين طرح و سازمان 

ميراث فرهنگي داشته اند.

  بازديد استاندار تهران از تصفيه خانه فاضاب 
اسامشهر

اسامشهر-خبرنگاررسالت:
استاندار تهران با حضور در اسامشهر از اقدامات انجام شده جهت رفع بوي نامطبوع مسير 
فرودگاه امام خميني)ره( از جمله تصفيه خانه فاضاب شهرستان و تصفيه خانه هاي احداث 
شده دو مرکز توليد لبنيات و کشتارگاه مرغ بازديد کرد.برپايه اين گزارش در اين بازديد که 
مسعود مرسلپور فرماندار اسامشهر، جمالي پور فرماندار ري و مديران کل آبفا و محيط زيست 
استان تهران نيز حضور داشتند، انوشيروان محسني بندپي در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  
به منظور شناسايي کانون هاي انتشار اين بوي نامطبوع که گاها در فصل گرم سال نيز تشديد 
مي شود، به همراه فرمانداران ري و اسامشهر و مديران دستگاه هاي ذيربط در منطقه حضور 
يافتيم. وي تصريح کرد: کانون هاي اين بو به لحاظ علمي مشخص است. فاضاب هاي خانگي 
و صنعتي، کشتارگاه ها و سوزاندن پسماندها مي توانند منشا اين بو باشند.استاندار تهران ادامه 
داد: يکي از راهکارهاي اصلي حل و فصل اين مسئله، رسيدگي به روند پيشرفت تصفيه خانه 
اصلي اسامشهر است که درصدد واکاوي و جمع بندي روند ساخت آن هستيم. اميدواريم تا 
با ساخت اين پروژه، منشا بوي نامطبوع منتشر شده در منطقه مرتفع شده و به شکل علمي و 

تخصصي مورد رسيدگي قرار بگيرد.

مجري طرح خطوط شرکت سهامي برق منطقه اي گيان:
خطوط احداث شده انتقال و فوق توزيع در استان 

گيان رشد سه برابري داشته است
رشت-خبرنگاررسالت:

مهندس محبت بيژن مجري طرح خطوط معاونت 
طرح وتوسعه شرکت سهامي برق منطقه اي گيان 
با بيان اينکه صنعت برق کشور به عنوان يکي 
آرمان  مهمترين  تحقق  هاي  جلوه  بارزترين  از 
انقاب اسامي، يعني قطع وابستگي به بيگانگان 
است،گفت: در دوران قبل از انقاب اسامي ايران، 
تمامي مراحل احداث خطوط انتقال و فوق توزيع 
نيروي برق توسط مشاورين، پيمانکاران و سازندگان 
خارجي انجام مي شد. اين در حالي است که پس 
از پيروزي انقاب شکوهمند اسامي ايران تمامي 
مراحل احداث خطوط انتقال و فوق توزيع نيروي 
برق شامل: طراحي و مهندسي، ساخت تجهيزات، 
نصب، راه اندازي و تعمير و نگهداري به دست پرتوان 
 فرزندان متخصص اين مرز و بوم انجام مي شود.
وي افزود: با دانش فني موجود در صنعت برق، 

پروژه هاي متعددي با همت و تاش متخصصين 
ايراني در کشورهاي آسياي ميانه، حوزه خليج فارس، 
غرب آسيا و کشورهاي آفريقايي انجام شده  يا در حال 
 انجام است.بيژن با بيان اينکه شرکت برق منطقه اي 
گيان يکي از شرکت هاي پيشرو در صنعت برق 
ايران است گفت: برق منطقه اي گيان نقش بي بديل 
و مهمي در راه رشد و بالندگي صنعت برق کشور 

داشته و دارد.

حاصل تاش هاي حوزه معاونت پژوهش و فناوري
دو فناور برتر استان البرز از دانشگاه آزاد اسامي واحد کرج هستند

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي اصفهان:
جشنواره ملي صنايع دستي آيات در اصفهان برگزار مي شود

شهردار سنندج:
طرح ساماندهي  بافت هاي فرسوده در سنندج در حال اجراست

   مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، سيستان و بلوچستان:
محروميت زدايي و کاهش فقر از اهداف اصلي صندوق بيمه اجتماعي و آستان قدس رضوي است

کرج-خبرنگاررسالت:
بازار  فن  و  پژوهشي  نمايشگاه دستاوردهاي  برگزاري  پي  در   
استان البرز در دانشگاه خوارزمي شهرستان کرج، دو فناور برتر 
به  برگزيده شدند.  کرج  واحد  اسامي  آزاد  دانشگاه  از  استان 
گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسامي واحد کرج، پس از 
ارزيابي و داوري نمايشگاه مذکور، از ميان 36 فناور ثبت شده 
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فن  البرز که در  استان  در 

بازار اين استان حضور داشتند، ۸ فناور به عنوان فناوران برتر 
برتر  فناور   2 ميان  اين  شدند.از  برگزيده   97 سال  در  استان 
ارائه دستگاه  با  که  بودند  کرج  واحد  اسامي  آزاد  دانشگاه  از 
اسکن تنه درخت به منظور آزمون غيرمخرب درختان سرپا و 
کيت هاي استخراج DNA در اين نمايشگاه شرکت داشتند. 
فناوري دستگاه اسکن تنه درخت از شرکت آزمونگران غيرمخرب 
دارکوب با مديريت دکتر مهران روح نيا عضو هيئت علمي واحد 

کرج و فناوري استخراج DNA از شرکت آريادانش بنيان با 
کرج  واحد  علمي  هيئت  دزفوليان عضو  مهروز  دکتر  مديريت 
در اين نمايشگاه ارائه شد که هر دو از شرکت هاي دانش بنيان 
ثبت شده در دانشگاه آزاد اسامي واحد کرج مي باشد. گفتني 
است نمايشگاه دستاورهاي پژوهشي و فن بازار استان البرز عاوه 
بر دانشگاهيان اين استان، از سوي مسئولين استان البرز نيز 

مورد بازديد قرار گرفت.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي اصفهان با بيان اينکه اصفهان 
ظرفيت بي بديلي در زمنيه صنايع دستي در سطح جهان و ايران 
دارد، گفت: اصفهان ميزبان »جشنواره ملي صنايع دستي آيات« 
است. حجت ااسام محمدعلي انصاري در نشست خبري جشنواره 
اين  اينکه  بيان  با  ملي صنايع دستي آيات در جمع خبرنگاران 
جشنواره ملي است و همه هنرمندان از سراسر کشور مي توانند در 

آن حضور پيدا کنند، اظهار کرد: براي اين جشنواره  4 سرفصل 
چوب، سفال، فلز و بافت انتخاب شده است که هنرمندان بتوانند 
آثار خود را ارسال کنند.وي در تشريح عناوين جشنواره ملي صنايع 
دستي آيات افزود : اکثر صنايع دستي فلزي ما آميخته به مفاهيم 
ديني است؛ کارهاي هنرمندانه اي هم که با چوب انجام مي شود 
از مفاهيم ديني و ارزشي تأثيرات زيادي گرفته و در بخش بافت 
هم اصفهان از سرآمدهاي کشور در اين زمينه است و خدمت 

به قرآن و استفاده از ارزش هاي آن نيز در اين هنر متبلور است.
اينکه در بين استان هاي کشور در گذشته و حال  بيان  با  وي 
اصفهان سرآمد صنايع دستي در دنيا شناخته شده است ، افزود: 
از 45۰ صنايع دستي ايران قريب 2۸7 مورد در اصفهان موجود 
است که اين ظرفيت باايي است و مي تواند هم تحول بزرگي را 
درزمينه گسترش هنر ايجاد کند و هم مي تواند در خدمت کشور 

و ارزش هاي جامعه باشد.  

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج در حاشيه بازديد از روند اجرايي پروژه احداث 
پياده راه تاريخي ـ فرهنگي محله آغه زمان با بيان اينکه طرح 
ساماندهي بافت هاي فرسوده و احداث پياده راه تاريخي –فرهنگي 
محله آغه زمان سنندج درحال اجرا است، گفت: محله آغه زمان 
اين  که  است  شهر  سطح  تاريخي  و  قديمي  محات  از  يکي 
در  استان  شهرسازي  و  راه  کل  اداره   مشارکت  با  شهرداري 
سال جاري عمليات اجرايي پياده راه تاريخي و فرهنگي را در 

اين محله آغاز کرده است.
حشمت اله صيدي بااشاره به اينکه يکي از مهم ترين معضات 
است  شهري  ناکارآمد  و  فرسوده  بافت هاي   شهرها  در سطح 
که در ابعاد مختلف مشکات فراواني را براي مديريت شهري 
به وجود آورده است افزود: اتخاذ سياست هاي سرمايه گذاري در 
راستاي احياي بافت هاي فرسوده و تاريخي مي تواند زمينه رونق 
را  اين محات  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در  فعاليت هاي 
اين طرح  اجراي  راستاي  آورد و شهرداري سنندج در  فراهم 

يکي از اماک در مسيراجراي اين طرح را با هزينه 3 ميليارد 
راستاي  در  اينکه  بابيان  کرد.وي  تملک  ريال  ميليون   6۰۰ و 
سراي  ابتدا  نخست  مرحله  در  مشارکتي  پروژه  اين  اجراي 
بافت هاي فرسوده و تاريخي  وليدي ساماندهي و سپس ديگر 
شد،  خواهند  احيا  و  ساماندهي  پروژه  اين  مسير  در  موجود 
اظهار کرد: در گام بعدي اجراي اين طرح احداث پياده راه از 
مسير خيابان انقاب تا خيابان نمکي به طول 35۰ متر و عرض 

متغير احداث خواهد شد.

زاهدان-خبرنگاررسالت:
امان اه شاقوزايي مدير صندوق بيمه اجتماعي 
روستائيان، کشاورزان و عشاير سيستان و بلوچستان 
در ديدار با دکتر خدايار مدير نمايندگي آستان 
قدس رضوي در استان سيستان و بلوچستان، با 
ارائه گزارشي از فعاليت ها و گستره ضريب پوشش 
بيمه اجتماعي، اظهار داشت: محروميت زدايي و 

کاهش فقر از اهداف اصلي صندوق بيمه اجتماعي 
و آستان قدس رضوي است که در حکم مقام 
معظم رهبري به توليت آستان قدس به آن تأکيد 

شده است.
وي بابيان اينکه استان سيستان و بلوچستان يکي 
از مناطق کم برخوردار کشور است، گفت: با عنايت 
به برنامه هاي آستان قدس رضوي در زمينه حمايت 

از محرومان و مستضعفان در راستاي توانمندسازي 
و کارآفريني، صندوق بيمه اجتماعي آمادگي خود 
را جهت همکاري و تعامل با نمايندگي آستان 
اجتماعي  بيمه  استان جهت پوشش  قدس در 
جامعه هدف اعام مي کند.شاقوزايي بابيان اينکه 
تحقق گسترش عدالت اجتماعي و کاهش فقر 
با تعامل و همکاري بيشتر نهادهاي حمايتي و 

سازمان هاي متولي امکان پذير است، گفت: با توجه 
به فقر خانواده هاي کشاورز، روستايي و عشاير 
استان و امنيت شغلي آنان به عنوان قشر مولد 
جامعه، خيرين و آستان قدس رضوي مي توانند 
با پرداخت حق بيمه خانواده هاي کم بضاعت در 
بهبود اقتصاد خانواده ها و توانمندسازي آن ها نقش 

مؤثري داشته باشند.

شهردار باقرشهر:
 دهه فجر،تبلور خدمات عمراني شهرداري

 خواهد بود

فرهاد رئيسي:
نوک پيکان تبليغات 40 ساله انقاب بايد دستاوردهاي 

اقتصادي باشد
شهرکرد-خبرنگار رسالت: 

شوراها رقيب سازمان هاي دولتي نيستند بلکه 
معتمداني هستند که مي توانند اعتماد عمومي را 
در دل مردم زنده کنند. فرهاد رئيسي در همايش 
نقش شوراها و شهرداري ها در چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي گفت :پيروزي انقاب 
اسامي نقشي استراتژيک دارد لذا جهت نشان 
دادن بالندگي انقاب  بايد تبليغات در اين زمينه 
متفاوت از قبل باشد چرا که در چندماهه اخير 
به علت مسائل اقتصادي و گراني فشار رواني بر 
مردم وارد آمده است. رئيسي با اشاره به اينکه 
نوک پيکان تبليغات 4۰ ساله انقاب اسامي  بايد 

دستاوردهاي اقتصادي باشد، گفت: آنچه که مردم 
لمس کنند بايد تبليغ شود و اينکه اين 4۰ ساله 
چه تغيير و تحواتي اتفاق افتاده و ما اين 4۰ سال 
چه دستاوردهاي اقتصادي براي مردم به ارمغان 
آورده ايم  مهم است که متاسفانه مسئولين  اين 
4۰ سال نتوانسته اند در نشان دادن موارد فوق  
موفق باشند. وي افزود: مسئولين با تصور اينکه 
مخاطبان آنها کليه صحبت هاي آنها را درک و 
لمس مي کنند اقدام به سخنراني و ارائه گزارش 
عملکرد خود مي نمايند ، متاسفانه اين گونه نيست 
و اگر پيشرفت هاي اقتصادي بيشترمطرح شود 

بازدهي کار سير صعودي را طي مي کند.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
اولين بانک استان مرکزي در مجموعه بازار تاريخي 

اراک تملک مي شود
اراک – خبرنگار رسالت:

 اولين بانک استان مرکزي که در مجموعه بازار 
تاريخي اراک با عنوان "بانک شاهي" قرار دارد به 
زودي تملک مي شود.به گزارش روابط عمومي اداره 
کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
استان مرکزي، مديرکل  با اعام اين خبر گفت: 
» مجموعه تاريخي بازار اراک داراي عناصر متعدد 
و ارزشمندي است که هر کدام يک مسير به 
باا بردن حس تعلق شهروندان اضافه مي کند، 
مسيري که در شرايط امروز اجتماعي يک عنصر 
بسيار مهم و حياتي است چراکه تشويش فرهنگي 
موجود در جامعه يک خطر مزمن و مخرب است 

که مي بايست به هر وسيله آن را کنترل کرد. 
در اين دهليز، کاراترين امتياز، عناصر تاريخي 
است که مي تواند بر نقاط مشترک افراد جامعه 
متمرکز شود و يکي از حال هاي مشکات عديده 
اين   « افزود:  ايزدي  عليرضا  باشد.«  اجتماعي 
بانک که با نام بانک شاهي به ثبت ملي رسيده 
و متاسفانه در سال هاي گذشته بيشترين حجم 
تخريب و تهديد را پست سر گذاشته به زودي از 
محل اعتبارات بهسازي بافت هاي تاريخي وزارت 
راه و شهرسازي تملک مي شود تا پس از انجام 
مراحل قانوني تملک، مرمت اصولي آن در اسرع 

وقت انجام گيرد.«
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شهرري-خبرنگاررسالت:
شهردار باقرشهر از افتتاح چندين پروژه عمراني 
شهرداري همزمان با دهه فجر خبر داد و اين ايام 
باشکوه را بهترين فرصت جهت ارائه عملکرد و 
خدمات شهرداري به مردم دانست و گفت:  فريضه 
خدمت به مردم نمي تواند يک شعار و کام تکراري  
يا صرفاً تيتر خبري باشد . هر کسي که ذره اي 
ديانت و خلوص در گفتار خود مبني بر خدمت 

خالصانه و صادقانه داشته باشد قطعاً بايد بداند 
خدمت به همنوع  در هر جايگاهي واجب ديني 
و اخاقي است. ما در هر جايگاهي اعم از مسئول 
و مدير، کارمند ،همسايه ،عابرگذري و هر عنواني 
بنا به دستورات ديني بايد دستگير و هميار همنوع 
خود باشيم. قطعا اين امر در جايگاههاي مديريتي 
نمود بيشتري دارد. من به عنوان شهردار اين 
شهر بر خود و همکارانم ازم مي دانم با صداقت 
و اخاص پاسدار بيت المال باشيم. دهه فجر 
فرصت مناسبي است تا عملکرد خود را براي 
مردم به منصه ظهور برسانيم.عليرضا ناصري 
پور در ادامه  گفت:  امروز وظيفه ما سازندگي و 
آباداني اين کشور است در همين راستا به تناسب 
مسئوليت اين شهر شهيد پرور پروژه هاي عمراني 
براي شهر تعريف شده است که در ايام مبارک 

فجر به بهره برداري خواهد رسيد.

»



»

موگريني:
 نمي خواهيم ايران 
 به ساح هسته اي 
دست پيدا کند!
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 سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در کنفرانس 
خبري خود گفت که اروپا در مورد برجام در برابر 
آزمون بسيار جدي قرارگرفته و آن ها در آزمون 

استقال از آمريکا موفق نبوده اند.
زاخاروا"  "ماريا  تسنيم،  خبرگزاري  گزارش  به 
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه در کنفرانس 
خبري هفتگي خود درباره برجام و سازوکار مالي 
براي تسهيل همکاري با ايران گفت: بايد اتحاديه 
اروپا را تحسين کرد که مهارت ديپلماسي در 
سطح عالي را براي رسيدن به اين توافق از خود 
نشان داد، اما آزمون پس از امضاي برجام و اجراي 
آن و مخصوصاً پس از خروج آمريکا از اين توافق 

بين المللي آغاز شد.
سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اضافه کرد: 
برجام صرفاً يک معامله تجاري يا دوجانبه نيست 
بلکه توافقي چندجانبه است که از سوي شوراي 

امنيت تائيد شده و سندي ازم ااجرا است و 
مسکو به تاش هاي خود در خصوص اين توافق 

در عرصه هاي مختلف ادامه مي دهد. 
آزمون  برابر  در  ما  اروپايي  افزود: شرکاي  وي 
بسيار جدي قرارگرفته اند و همه مي دانند که 
يکي از طرف ها)آمريکا(، آزمون استقال اروپا را 
پيش روي شرکاي ما قرار داده است و شرکا در 

بروکسل در اين آزمون موفق نبودند.

زاخاروا: 
اروپا در آزمون استقال از آمريکا موفق نبوده است

 

شوراي  رياست  اکنون  که  خرازي  کمال  سيد 
راهبردي روابط خارجي را بر عهده دارد، اظهار 
داشت : اميدواريم اشتباهات گذشته را در حوزه 
سياست خارجي تکرار نکنيم.  سيد کمال خرازي به 
مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقاب اسامي 
در گفت وگو با ايسنا در ارزيابي خود از سياست 
جمهوري اسامي ايران، اظهار کرد: در اصول تغيير 
زيادي در سياست هاي جمهوري اسامي ايران پديد 

نيامده، ما بر اساس اصل استقال خودمان و بر 
اساس اصل حمايت از ملت ها، اصل ثبات کشور و 
همچنين بر اساس احياي ارزش هاي اسامي همچنان 
پابرجا بوديم، فراز و نشيب به دايل مختلف  وجود 
داشته اما در کليت بر اصول خودمان ايستادگي 
کرديم. وي تصريح کرد:  البته ريشه مشکاتمان 
هم با کشورهايي مثل آمريکا همين است که آن ها 
نمي خواهند موجوديت جمهوري اسامي ايران 
را برتابند و بعضي از آن ها به صراحت مي گويند 
مي خواهيم تغيير رژيم انجام دهيم. بعضي ها نيز 
با پرده اين را صحبت مي کنند، بنابراين بسياري از 
مشکات ما ناشي از استقال طلبي ما است، اين که 
بر ارزش هاي خود پابرجا هستيم، از مستضعفين 
جهان حمايت مي کنيم، اين ها بر اساس قانون 
اساسي وظيفه ما است و آن ها نمي خواهند اين 

ارزش ها را برتابند.

کمال خرازي: 
اميدواريم اشتباهات گذشته را تکرار نکنيم

کوربين دست  بردار نيست!
 "برگزيت" همچنان به نقطه آسيب دولت ترزا مي در انگليس 
سال 2016  همه پرسي  آنا،در  گزارش  به  است.  تبديل شده 
ميادي، رأي شهروندان انگليسي مبني بر خروج از اروپاي 
واحد، منجر به استعفاي ديويد کامرون از قدرت شد. اين بار 
نيز قرار است  ترزا مي نخست وزير محافظه کار به دومين قرباني 
محافظه کار برگزيت تبديل شود. اگرچه نخست وزير انگليس 
سعي دارد اوضاع را طبيعي و مطلوب جلوه دهد و از توافق 
به دست آمده ميان لندن و بروکسل دفاع کند، اما در اين مسير 
با موانع سختي روبه روست! يکي از اين موانع، هم حزبي هاي 
ناراضي ترزا مي و ديگري، جرمي کوربين رهبر حزب کارگر 
ميان  به دست آمده  توافقات  از  نه تنها  کوربين  جرمي  است. 
بلکه  ندارد،  رضايت  اروپايي  مقامات  و  انگليس  نخست وزير 
خواستار استعفاي ترزا مي، تشکيل دولت جديد و برگزاري 
مذاکرات جديد با اروپاست.جرمي کوربين، دولت مي را در 
ناتوان توصيف کرده و خواستار  حل وفصل معماي برگزيت 
رهبر حزب  است.  شده  جديد  سراسري  انتخابات  برگزاري 
کارگر،معتقد است که بايد دولت جديدي در لندن مستقر شود 
و مذاکرات برگزيت را با بروکسل هدايت و مديريت کند. اين 
در حالي است که آنگا مرکل صدراعظم آلمان و ديگر مقامات 

اروپايي به مقامات انگليسي در اين خصوص اولتيماتوم داده اند! 
اروپاي واحد بارها اعام کرده است که اروپا ديگر امتيازي به 
لندن در مذاکرات برگزيت نخواهد داد و مذاکرات فيمابيني، 
 در دوران نخست وزيري ترزا مي به اتمام رسيده است. اين 
 به معناي مانع سختي است که جرمي کوربين در مقابل اروپا
) در صورت استقرار در مسند نخست وزيري انگليس( پيش رو 
دارد. سؤال اصلي اينجاست که رهبر فعلي حزب کارگر چگونه 

مي خواهد چنين معماي سختي را حل کند؟
صورت مسئله در اين خصوص چندان پيچيده نيست! جرمي 
کوربين  معتقد است که با استقرار دولت جديد، انگليس مي تواند 
از ابي هاي خود در ساير حوزه هاي امنيتي و سياسي ، در 
راستاي اعمال فشار بر اروپا براي استمرار مذاکرات برگزيت 
استفاده کند. نخستين گام در اين خصوص، جلوگيري از رأي 
مثبت پارلمان به طرح ترزا مي است زيرا در اين صورت، خروج 
نرم انگليس از اروپا رخ خواهد داد و ديگر فضايي براي مذاکرات 
دوباره با بروکسل مهيا نخواهد شد. ازاين رو کوربين خطاب 
به نمايندگان حزب کارگر اعام کرده است که از رأي مثبت 
به طرح ترزا مي در مجلس عوام خودداري کنند. بسياري از 
تحليلگران مسائل انگليس معتقدند که در صورت رأي منفي 

پارلمان به طرح نخست وزير انگليس، وي عمًا ديگر جايي در 
خانه شماره 10 خيابان داونينگ استريت نخواهد داشت و بايد 
سمت خود را ترک کند. ازاين رو نخستين گام کوربين ، جلوگيري 
از تصويب طرح برگزيت ) طرح فعلي  و نهايي شده ترزا مي ( 
در مجلس عوام است. در اين خصوص، مواضع مشترکي ميان 
نمايندگان وابسته به حزب کارگر و مخالفان درون حزبي ترزا 
مي در حزب محافظه کار وجود دارد. بي دليل نيست که ترزا 
مي نسبت به نتيجه  رأي گيري پارلمان انگليس در روزهاي 
آتي هراسان است. کوربين معتقد است که منافع قشر جوان 
انگليسي و کساني که در اين کشور خواستار ادامه تحصيل و 
کار در ديگر نقاط اروپا هستند به خوبي در نظر گرفته نشده 
است. درهرحال، اظهارات و مواضع اخير کوربين به معناي اعام 
آماده باش رسمي و علني وي به ترزا مي محسوب مي شود. وي 
معتقد است که مديريت بحران برگزيت، در صورت رأي مثبت 
مجلس عوام به طرح ترزا مي ديگر امکان پذير نخواهد بود. 
نمايندگان مجلس عوام  در 1۵ ژانويه )2۵ دي( در خصوص 
توافق برگزيت رأي گيري خواهند کرد.نتيجه اين رأي گيري، 
تا حدود زيادي آينده سياسي حزب کارگر و جرمي کوربين 

را در لندن مشخص خواهد کرد.

 فدريکا موگريني مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت: بروکسل با ساير 
داد  نخواهد  اجازه  و  کرده  همکاري  برجام  حفظ  براي  جهاني  جامعه   اعضاي 
» نزديک ترين دوست و متحدمان در مورد تجارت مشروع ما با يک کشور ديگر 
تصميم گيري کند«.موگريني در مصاحبه اي که در تارنماي انديشکده »شوراي 
روابط خارجي اروپا« منتشر شد، اظهار داشت: ما به عنوان يک اتحاديه 2۸ عضوي 
با بقيه اعضاي جامعه جهاني براي حفظ توافق هسته اي برجام کار مي کنيم؛ توافقي 
که تاکنون به طور کامل اجراشده و آژانس بين المللي انرژي اتمي در 13 گزارش 
پياپي آن را تائيد کرده است. ما اين کار را به خاطر امنيت جمعي خود انجام 
مي دهيم؛ ما نمي خواهيم ايران به ساح هسته اي دست يابد. برجام دقيقه همين 

هدف را محقق مي کند.

وي افزود: اغلب مي شنوم که گفته مي شود اروپا در اين مسئله عمدتاً انگيزه هاي 
اقتصادي و ماحظات تجاري دارد. اين مسئله موضوعيت ندارد؛ ما اين کار را براي 
جلوگيري از القاي يک توافقنامه منع اشاعه هسته اي که کارآمد است و براي 

جلوگيري از بروز يک بحران بزرگ امنيتي در خاورميانه انجام مي دهيم.
است که تضمين کنيم  آن  کار مستلزم  اين  از  بخشي  تصريح کرد:  موگريني 
شرکت هايي که خواهان تجارت مشروع با ايران هستند، اجازه انجام چنين کاري 
را دارند. اين همان چيزي است که درحال حاضر روي آن کار مي کنيم؛ يعني 
ابزارهايي که به بازيگران اقتصادي مايل به تجارت مشروع با ايران کمک کرده، از 
آن ها حمايت کرده و آن ها  را خاطرجمع مي کند. اين درست است که اين وضعيت 

موجب درگرفتن بحث هايي در مورد حاکميت اقتصادي اروپا شده است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجيد انصاري محسني فرزند علي اصغر به شماره شناسنامه 60714 صادره 
از مشهد در مقطع کارشناسي رشته تحصيلي مهندسي نساجي تكنولوژي نساجي صادره از واحد دانشگاهي 
کاشان به شماره سريال 202445 و شماره ثبت سازمان دانشنامه قديم و تاريخ 78/1/31 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. دانشگاه آزاد اسامي واحد کاشان
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري پژو 405GLXXU7 به رنگ خاکستري مدل 1395 و شماره پاك 
 NAAM11VE5GR662454 124 و شماره شاسيK0829004 969هـ59- ايران 32 و شماره موتور

به نام احمد عبدالواحدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري هاچ بك سايپا 111SE مدل 1395 به رنگ سفيد و شماره پاك 74-
475ب24 و شماره موتور M13/5639331 و شماره شاسي NAS431100G5872199 به نام رحيم 

حكيمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز فعاليت دفتر مهندسي طراحي ساختمان به شماره 1273-20 به نام مهندس غامرضا شهرياري به 
ش ش 1362 صادره از ممسني و دارنده پروانه اشتغال شخص حقيقي به شماره 00096-300-29 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  و   1383 مدل  متاليك  نقره اي  رنگ  به   206 تيپ  پژو  سيستم  سواري  کمپاني  سند  اصل 
10FX4H2053900 و شماره شاسي 82679968 و شماره پاك انتظامي ايران 24-394د13 و به نام 

مالك فرشاد چيني پرداز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( سواري سيستم پژو تيپ 206 به رنگ بژ متاليك مدل 
1382 و شماره موتور 10FSJ54518725 و شماره شاسي 82640567 و شماره پاك انتظامي ايران 

24-797م12 و به نام مالك فريدون کياني نژاد مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودرو سواري پرايد 132 به رنگ سفيد روغني مدل 1390 و شماره موتور 4453864 
و شماره شاسي S1422290314878 و شماره پاك 49-436ط49 مربوط به سيدجعفر چراغي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز و کارت خودرو سواري پرايد به شماره موتور 462419 و شماره پاك 89-981د21 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه تراکتور ITM مدل 81 سيستم معمولي 285 به رنگ قرمز چهارسيلندر به شماره شاسي 801029381 

و شماره موتور 94387 به نام رحيم باو مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3785
اصل کارت هوشمند کاميون ده چرخ مدل 85 به شماره هوشمند 1768649 و شماره انتظامي 684ع16- 

ايران 51 به نام عبدالحسين بهزادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت خودرو پژو 405 مدل 1390 به شماره پاك ايران 21-831ب15 و شماره موتور 12490171896 
و شماره شاسي NAAM11CA2BE281604 به نام سيدمحمدرسول رحيمي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه مالكيت( خودرو سواري پرايد 111 به شماره انتظامي 17-156ل35 مدل 1395 و 
شماره موتور 5528655 و شماره شاسي NAS431100G5852010 به نام حسن مضموني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3784
سند کمپاني پژو 405 مدل 96 رنگ نقره اي ش ش ايران 45-121ل66 و ش م 1025816 و ش شاسي 

578690 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني سواري پيكان مدل 80 رنگ سفيد ش ش ايران 75-789س42 و ش م 91128009771 و ش 

شاسي 80514473 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
رونوشت سند قطعي از دفترخانه خودرو سواري کار سيستم نيسان تيپ پاترول 2 درب به رنگ سبز روغني 
مدل 1376 و شماره نيروي انتظامي ايران 72-662ص25 و شماره موتور Z24043814Z و شماره شاسي 

PNK15Z617099 به مالكيت آقاي نوذر خزايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري سايپا سواري 131SE مدل 1393 به رنگ سفيد روغني و شماره انتظامي ايران 
72-233ن77 و شماره موتور 5248502 و شماره شاسي NAS411100E3697913 به نام حميد مااميري 

کجوري به شماره ملي 2200750821 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب نرگس ربيع پور فرزند محمد به شماره شناسنامه 1870240944 صادره 
از شوشتر در مقطع کارشناسي رشته حقوق صادره از واحد دانشگاهي شوشتر مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد شوشتر به 
نشاني شوشتر - منطقه شوشترنو - بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسامي واحد شوشتر کد و صندوق 

پستي 6451741117 ارسال نمايد.
اينجانب حسن محمد اميني مالك خودرو سواري پژو 206 به شماره شهرباني 61-448م29 و شماره بدنه 
83641241 و شماره موتور 3425357 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز سواري سمند LX مدل 1390به شماره انتظامي 41-399ج35 و شماره موتور 12490059667 

و شماره شاسي 862436 به نام فاطمه نصيري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو 405 مدل 1390 به شماره انتظامي 41-234ج19 و شماره موتور 12490240572 و شماره 

شاسي 290080 به نام اينجانب مجيد صفري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز کاميونت ون نيسان مدل 1385 به شماره انتظامي 41-731ج14 و شماره موتور 
319697 و شماره شاسي 12407 به نام اينجانب حسين مختاري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند کمپاني خودرو سواري تيبا به تيپ 231 مدل 1392 به رنگ سفيد روغني و شماره موتور 8079098 
و شماره شاسي NAS811100O5737337 و شماره پاك 88-586و54 به نام الهام رويائي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
انتظامي  و شماره  روغني مدل 1391  شيري  سفيد  رنگ  به  تيپ 1600  پيكان  وانت  سبز خودروي  برگ 
91-521ق71 و شماره موتور 114F0014864 و شماره شاسي NAAA4GAAGCG321631 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت پژو 405 مدل 93 رنگ نقره اي به ش ش ايران 64-544ص41 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند کاميون آميكو يخچالدار تيپ M5/2  مدل 1391 به رنگ سفيد و شماره موتور 01140994 و 
شماره شاسي NA2D2GKD4CA001649 و شماره پاك ايران 15-911ع98 متعلق به تورج اسكندري 
فرزند فتحعلي به شماره ملي 2971952843 صادره از مياندوآب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
بدنه  و شماره  انتظامي 41-778ج53  به شماره  پژو 405  مالك خودرو  ميرزايي مقدم  اينجانب ساار 
230529 و شماره موتور 758689 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور 
را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو سواري پژو 405 مدل 1397 به رنگ خاکستري و شماره انتظامي 752ب95- ايران 
84 و شماره موتور  124K1221812 به نام علي بهمني چاهستاني فرزند عاشور به ش ش 1472 صادره از 

بندرعباس مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودروي سواري پرايد 131SL مدل 1390 به رنگ سفيد و شماره انتظامي 765ط27- ايران 84 

و شماره موتور 4272955 به نام يوسف آزيش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز خودروي سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1395 و شماره موتور 1240838690 
و شماره شاسي 413244 و شماره انتظامي 635ج95- 77 به نام رضا عرب احمدي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شاسي  شماره  و   11487012411 موتور  شماره  به   1387 مدل  پيكان  وانت  خودروي  مدارك  کليه 
NAAA46AA08G012041 و شماره انتظامي 69-396ب53 به نام عظيم لگزائي نيائي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کاميونت ون نيسان به رنگ آبي روغني مدل 86 و شماره موتور 397547 و شماره شاسي K110515 و 

شماره پاك 24-737د53 به نام سعد ظهيري کعب مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز ماشين سواري پژو تيپ 405 جي ال ايكس 1800 آي به رنگ مشكي متاليك مدل 1383 و شماره 
موتور 12483154951 و شماره شاسي 83072734 و شماره پاك ايران 18-174ب91 به نام علي تكلو 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
کارت ماشين کاميون کشنده سيستم HOWO و تيپ )ZZ4257S3241N )4*6مدل 2008 به رنگ خاکستري 
به شماره موتور WD61547080117007517 و شماره شاسي LZZ5C1SB18A279235 و  متاليك 
شماره پاك ايران 18-266ع81 و شماره ملي 5849431233 به نام علي محمدقلخاني مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل کارت شناسايي کاميونت ون سيستم نيسان 
تيپ 2400 مدل 1383 به رنگ آبي روغني و شماره موتور 264011 و شماره شاسي D59723 و شماره 
نام مالك کريم عبدالخاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار  به  انتظامي ايران 14-848ب39 و  پاك 

ساقط مي باشد.
برگ سبز، کارت خودرو هيوندايي تيپ کروس مدل 1381 به پاك 79-556ع48 و شماره موتور 103697-

01-379،130 و شماره شاسي 000083-80-379،117  متعلق به حسين بيگي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پرايد صبا مدل 1388 به رنگ نقره اي متاليك و شماره پاك ايران 38-742ن47 و 
شماره موتور 3125296 و شماره شاسي S1412288042299 به نام اذن اله عباسي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  شماره  و  38-785س22  ايران  پاك  شماره  و  سفيد  رنگ  به   1396 مدل   206 پژو  سبز  برگ 
و  گرديده  مفقود  نام سميه ظهرابي  به   NAAP13FE4HJ120754 و شماره شاسي  174B0013862

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حميد هاشمي به شماره ملي 003625227 کارداني حسابداري از دانشگاه 
آزاد اراك مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود آن را به دانشگاه واحد 

اراك تحويل دهد.
اينجانب مريم خوباني به شماره شناسه ملي 4231869170 مالك خودرو سواري پژو PARSXU7 مدل 1393 
 124K0467227 و شماره موتور NAAN01CAXEH137163 )به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي )بدنه
و شماره پاك ايران 49-988ج51 به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 1600i اينجانب مظفر اسفندياري فرزند درويش به کد ملي 4650196965 مالك خودرو سواري پيكان
به رنگ سفيد متاليك مدل 1383 و شماره شاسي )بدنه( 83425865 و شماره موتور 11282060126 و 
شماره پاك ايران 81-557ب33 به علت فقدان اسناد فروش و برگ سبز تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف مدت ده روز به 
دفتر منطقه اي شرکت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش کوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است 

پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
گواهي موقت پايان تحصيات اينجانب حسن تقي پور فرزند نادعلي به شماره شناسنامه 6 صادره از آمل در 
مقطع کارشناسي رشته مهندسي تكنولوژي خودرو با شماره 1655057 صادره از واحد دانشگاهي آيت آله 
آملي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود به آدرس آمل - جاده قديم 

آمل به بابل فرعي دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد.
مجوز حمل ساح شكاري ساچمه زني دولول کاليبر 12 به شماره ساح 201121 مدل کوسه ساخت ترکيه به 
نام اينجانب عزت اله خزائي فرزند اسد شماره شناسنامه 332 و کد ملي 3960313111 ساکن نهاوند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل يك قبضه ساح شكاري ساچمه زني يك لول کاليبر 16 به شماره ساح 201194 مدل چخماقي 
ساخت ترکيه به نام اينجانب مراد بيجنوند فرزند علي شماره شناسنامه 134 و کد ملي 3961186626 

ساکن نهاوند روستاي ده سرخه مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سه برگ سند سفيد بي نام موتورسيكلت ساوين 125 مدل 1394 مشكي رنگ به شماره پاك 31155-511 
و شماره موتور 0124NDR066893 و شماره شاسي 125B9409094***NDR مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پرايد SE131 مدل 1393 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 78-585م99 و شماره موتور 
5035988 و شماره شاسي NAS411100E3651003 به نام وحيد محمدخاني مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
کارت هوشمند ناوگان باري کمپرسي به شماره 2319070 در قبال پايانه ها حمل و نقل مازندران مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت مزدا به شماره انتظامي 158ب24- ايران 92 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري پرايد به شماره انتظامي 992ص98- ايران 82 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. ضمانت کشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( سواري هايما 5 به شماره انتظامي 663ب16- ايران 92 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت کشف فساد به عهده مالك است.
اينجانب زهرا رحمانزاده فريدوني مالك خودرو سواري سمند به شماره شاسي 14559575 و شماره موتور 
12485122922 و شماره پاك 259ي46- ايران 11 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
سند خودروي مذکور را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 
10 روز به دفتر منطقه اي ساري واقع در کيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شرکت شماليت مراجعه نمايند. 

بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
و شماره شاسي  ايران 25  به شماره شهرباني 395ق34-  مالك خودرو  اينجانب حامد طهماسب زاده 
16406256 و شماره موتور 11685034926 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
شرکت ايران خودرو واقع در کيلومتر 14 جاده مخصوص تهران - کرج، شهرك پيكانشهر ساختمان سمند، طبقه 

1 مراجعه نمايد. لذا بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز خودرو وانت پيكان مدل 1390 به رنگ سفيد شيري روغني و شماره پاك 943ب54- ايران 
89 و شماره موتور 11490078324 و شماره شاسي NAAA46AA7CG304570 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند سبز خودرو پرايد مدل 1388 به شماره شهرباني ايران 78-523م28 به نام آقاي حسين نوري 
دوه چي با کد ملي 1671443608 مفقود و تاييديه نقل و انتقال سند قطعي مالك قبلي و برگ سبز مالك 

قبلي خودرو مذکور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني و برگ سبز سواري پژو 206 به رنگ نقره اي مدل 1383 و شماره پاك ايران 23-375س41 
و شماره موتور 10FSS14954270 و شماره شاسي 19800966 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
سند کمپاني خودرو سواري پژو 405 مدل 1389 به شماره انتظامي 973ب14- ايران 75 و شماره موتور 
12489222741 و شماره شاسي NAAM01CA5BR543885 به رنگ خاکستري متاليك مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو وانت تويوتا تك کابين مدل 1985 به شماره انتظامي 367ب44- ايران 95 و 
شماره موتور 297194 و شماره شاسي 028392 به رنگ قرمز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند کمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پرايد مدل 1384 به شماره انتظامي 529د71- ايران 85 
و شماره موتور 01150584 و شماره شاسي S1412284493557 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند کمپاني خودرو سواري رانا TU5 مدل 1393 به شماره انتظامي 553ب93- ايران 52 و شماره موتور 
163B0053639 و شماره شاسي NAAU01FE9ET051814 به رنگ قرمز سير متاليك مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت خودرو )برگ سبز( خودرو سواري 131 مدل 1390 به شماره انتظامي 136د44- ايران 
85 و شماره موتور 4376194 و شماره شاسي S3412290386373 به رنگ سفيد مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل مجوز حمل ساح شكاري 2 لول ساچمه زني کاليبر 12 مدل کوسه به شماره ساح 282105-78 و 
شناسه 013216731784 ساخت آمريكا به نام احمد عيدوزهي فرزند مراد مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح تك لول ساچمه زني مدل چخماقي به شماره ساح 2810 و شماره سريال 1792703 متعلق 

به آقاي حسن گرگيچ سروري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز سواري پژو روآ مدل 1389 به رنگ نقره اي و ش پاك ايران 43-596ن92 و شماره موتور 11889006224 

و شماره شاسي NAAB41PM7AH271095 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند کمپاني خودرو سواري سيستم پژو ئي ال ايكس تيپ پارس مدل 1385 به شماره انتظامي 22-877ط95 
و شماره موتور 12685002927 و شماره شاسي 11309686 به نام زين العابدين مقدم فرزند محمدباقر مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3790
برگ سبز ماشين سواري هاچ بك مدل 97 به شماره شهرباني 754م61- ايران 35 به نام ابراهيم کيان بستان آباد 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب حسين زارع مالك خودرو پژو 405 به شماره شاسي 83061469 و شماره موتور 12483144174 به 
علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هر کس ادعايي در 
مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
برگ سبز و سند کمپاني خودرو سواري پرايد مدل 1386 به شماره انتظامي 17-636ب46 و شماره موتور 
2091999 و شماره شاسي S1412286361198 به مالكيت علي عباس نژاد آذر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند کمپاني سواري ب ام و ايكس 3 به رنگ مشكي روغني مدل 2008 به شماره 
پاك 239ق95- ايران 55 و شماره موتور 01116707 و شماره شاسي WBAPC91048WD90778 به 

نام علي شه دوست مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند کمپاني سواري پژو 206 به رنگ نقره اي متاليك مدل 1384 و شماره پاك 
356س26- ايران 23 و شماره موتور 10FX5V2268603 و شماره شاسي 11802307به نام محمدرضا 

جورکش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند کمپاني سواري پژو 206 به رنگ سفيد روغني مدل 1390 و شماره پاك 
757ن77- ايران 43 و شماره موتور 14190007258 و شماره شاسي NAAP03ED4BJ502030 به نام 

شهين مومني ورنوسفادراني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب حاجي ابراهيم ستاري مالك پژو 405 به شماره شاسي 76302123 و شماره انتظامي 819ق62- ايران 
66 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب شاهرخ عاطفي مالك پژو 206 به شماره شاسي FJ327232 و شماره انتظامي 124ب42- ايران 
32 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب رضا کشاورز مالك سمند به شماره موتور 12490036952 و شماره شاسي BF437250 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران 
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
 FJ323632 163 و شماره شاسيB0204916 اينجانب شهرام اسفندياري مالك پژو 206 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهدي ابراهيم زاده هنزايي مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSS1502954 و شماره شاسي 19812970 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب صابر عبادي مالك پژو 405 به شماره موتور 12483091642 و شماره شاسي 83043801 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه 
هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت ايران 
خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.
 AR645824 اينجانب شرکت سازه پويش مالك پژو پارس به شماره موتور 12488289780و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب داريوش قريشي مالك پژو 405 به شماره انتظامي 124ق56- ايران 15 وشماره شاسي 83061075 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مجيد عسگري مالك پژو 206 به شماره موتور 10FSM84710086 و شماره شاسي 83620247 
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذکور را نموده است. لذا 
چنانچه هر کس ادعايي در مورد خودروي مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شرکت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
گواهي مي شود فاکتور شماره 970273225 مربوط به بلوك سيلندر به شماره شاسي CH310243 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد و هر گونه مسئوليت درخصوص مفقودي فاکتور به عهده اينجانب مي باشد.

نكته

خبر

ضرب شست دهلي نو به واشنگتن
سياست هاي حمايت گرايانه اقتصادي دونالد ترامپ در عرصه بين المللي 
 همچنان ادامه دارد. به چالش کشيده شدن ساختار تجارت جهاني 
از سوي رئيس جمهور اياات متحده آمريکا و تقابل اقتصادي واشنگتن 
با بازيگراني مانند چين، هند و اتحاديه اروپا محصول و خروجي 
اين روند تقابلي بوده است. اين مواجهه و منازعه تا حضور ترامپ 
در کاخ سفيد همچنان ادامه خواهد يافت. به گزارش آنا بازيگران 
بين المللي در قبال سياست هاي بازدارنده اقتصادي، رويکرد واحدي 
را در پيش نگرفته اند. به عنوان مثال، بازيگران اروپايي ترجيح داده اند 
واکنش منفعانه اي در اين خصوص در پيش گرفته و به دليل وابستگي 
امنيتي به اياات متحده و وابستگي سياسي به واشنگتن، اقدامي در 
اين خصوص صورت ندهند. همين مسئله اعتراض افکار عمومي و 
حتي برخي احزاب سياسي در اروپا )که هم اکنون خارج از قدرت 
هستند( را برانگيخته است. اعمال تعرفه هاي 10 و 2۵ درصدي بر 
فواد و آلومينيوم اروپا تاکنون با واکنشي جدي از سوي مقامات 

اروپايي روبه رو نشده است.
در مقابل، برخي بازيگران ديگر مانند چين و هند در اين خصوص 
رويکرد منفعانه اي نداشته و با اقدامات متقابل، کنش هاي صورت 
گرفته از سوي کاخ سفيد را پاسخ داده اند. همين مسئله منجر به 
است.  برانگيخته  را  آمريکايي  صادرکننده  شرکت هاي  نارضايتي 
ضمن آنکه افزايش واردات  کااهاي چيني به آمريکا نسبت به 
سياست هاي  اعمال  در  ترامپ  که  مي دهد  نشان  گذشته   سال 
حمايت گرايانه خود موفق نبوده و شرکت هاي خصوصي آمريکايي 

با ترامپ در اين خصوص همراه نشده است. 
اخيراً هند نيز به  مانند چين، رويکرد تقابلي خود را در برابر اقدامات 
بازدارنده دولت ترامپ تقويت کرده است. بر اين اساس، هند در 
از ماه آينده بر تمام محصوات کشاورزي  اقدامي تافي جويانه 
آمريکا تعرفه وارداتي 30 درصدي وضع خواهد کرد.اين بدترين 
اقتصاد  حوزه  در  آمريکايي  مقامات  و  ترامپ  براي  ممکن  خبر 
محسوب مي شود. بديهي است که اين اقدام هندي ها، از سوي 
شهروندان اروپايي که شاهد انفعال مقامات خود در برابر واشنگتن 
هستند مورد تحسين قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر، فراتر از 
تأثير رواني منفي اين موضوع بر فضاي اقتصادي آمريکا، در آينده 
اياات متحده  تجاري  تراز  بيشتر  کسري  به  منجر  موضوع  اين 
 خواهد شد. با کاهش صادرات محصوات کشاورزي آمريکا به هند 
) که متعاقب وضع تعرفه هاي 30 درصدي صورت خواهد گرفت( 
آن هم درحالي که بخش کشاورزي آمريکا همچنان به خريد مواد 
کشاورزي و غذايي از هند ادامه مي دهد،چنين روند و نتيجه اي 
کامًا قابل پيش بيني است. اين اقدام قرار است از آخر ژانويه سال 
جاري ) سال 2019( صورت گيرد. نبايد فراموش کرد که بيش 
از 34 درصد از محصوات کشاورزي آمريکا در حوزه صادرات، به 
هند صادر مي شود. ازاين رو تأثير تصميم اخير هند و دولت اين 
کشور، محدود و مقطعي نخواهد بود. سياست تعرفه اي هند نوعي 
مقابله به مثل مستقيم با دولت ترامپ محسوب مي شود. اين در 
حالي بود که مقامات آمريکايي سعي داشتند با استناد به مناسبات 
سياسي خود با دهلي نو، از اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت 

هند جلوگيري کنند. 
بر  گمرکي  تعرفه هاي  وضع  خصوص  در  ترامپ  تصميم 
به  منجر   .... و  چين  هند،  روسيه،  اروپا،  آلومينيوم  و  فواد 
آسيب پذيري صنايع ذوب فلزات  در هند شده است. فشارهاي 
اياات متحده آمريکا به هند) در خصوص خريد نفت  نفتي 
از ايران ( را نيز بايد به اين موضوع اضافه کرد. به طورکلي، 
سياست هاي اقتصادي کاخ سفيد و وزارت خزانه داري آمريکا 
براي هندي ها بسيار سخت تمام شده است. در چنين شرايطي 
 مقابله به مثل هندي ها با دولت ترامپ، پاسخي سخت و عملي  
از سوي دهلي نو به واشنگتن محسوب مي شود. پاسخ و واکنشي 

که شهروندان هندي بدون شک از آن استقبال مي کنند.

 ظريف: دولت لهستان نمي تواند 
اين ننگ را پاک کند

وزير امور خارجه کشورمان گفت  کساني که در آخرين نمايش ضد ايراني توسط 
 آمريکا شرکت کرده بودند، يا مرده اند، يا بي آبرو شده و يا به حاشيه رانده  شده اند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما به نقل از مرکز ديپلماسي عمومي و رسانه اي وزارت 
امور خارجه، دکتر محمدجواد ظريف در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي 
نوشت: يادآوري به ميزبان و شرکت کنندگان کنفرانس ضد ايراني: کساني که در 
آخرين نمايش ضد ايراني توسط آمريکا شرکت کرده بودند، يا مرده اند، يا بي آبرو شده 
و يا به حاشيه رانده شده اند و ايران قوي تر از هميشه است. دولت لهستان نمي تواند 
اين ننگ را پاک کند، درحالي که ايران لهستاني ها را در جنگ جهاني دوم نجات 

داد، اين کشور اکنون ميزبان يک سيرک درمانده ضد ايراني مي شود.

جليقه زردهاي فرانسه براي نهمين هفته 
به خيابان ها آمدند

معترضان به سياست هاي اقتصادي رئيس جمهوري فرانسه، عليرغم هشدار مقامات 
دولتي، براي نهمين هفته متوالي به خيابان هاي پاريس و ديگر شهرهاي بزرگ 
فرانسه سرازير شدند.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم، تظاهرات کنندگان 
و معترضان به سياست هاي اقتصادي دولت فرانسه براي نهمين هفته متوالي به 
خيابان هاي شهرهاي بزرگ فرانسه از جمله پاريس سرازير شدند.اين در شرايطي 
است که مقامات دولتي و نهادهاي امنيتي فرانسه وعده داده اند به طور جدي و با 
قاطعيت به مقابله با اعتراضات اين هفته خواهند برخاست.طبق گزارش الجزيره، 
شهر بورژ فرانسه از اولين نقاطي بود که شاهد حضور معترضان جليقه زرد بود.
نيروهاي امنيتي در شهر پاريس نيز از صبح روز شنبه خود را آماده مقابله با 

تظاهرات کنندگان کرده  بودند. 

وزير کشور فرانسه خبر داد:
 چهار کشته و ۳۶ زخمي در انفجار 

صبح  روز گذشته پاريس
وزير کشور فرانسه اعام کرد که بر اثر انفجاري که صبح روز شنبه در پاريس رخ 
داد، چهار نفر کشته و 36 نفر زخمي شدند.به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري 
آنا از واشنگتن پست، »کريستف کاستانر« با اشاره به انفجاري که صبح روز 
شنبه در يک نانوايي در پاريس رخ داد گفت: »بر اثر اين انفجار چهار نفر کشته 
و 36 نفر زخمي شده اند. حال 12 نفر از زخمي ها وخيم است.«وي افزود: »دو 
نفر از کشته شدگان شهروند عادي و دو نفر ديگر آتش نشان بودند.«وزير کشور 
فرانسه ادامه داد: »بيش از 200 آتش نشان براي خاموش کردن آتش ناشي از 
انفجار فعاليت داشتند و نيروهاي امدادي تمام تاش خودشان را براي کنترل 

آتش و کاهش تعداد قربانيان انجام دادند.«

همکاري پست بانک  و دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه 
براي کمک به ارتقاء سواد سامت روستائيان

مديريت شعب پست بانک استان کرمانشاه درراستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي 
بانک و به منظور کمک به ارتقاء سطح سواد سامت روستائيان استان و لزوم توجه 
به اصاح سبک زندگي آنها، تفاهمنامه مشترک همکاري با دانشگاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه منعقد کرده است.به گزارش روابط عمومي 
پست بانک ايران، براساس اين تفاهم نامه پيام هاي ازم درخصوص سواد سامت در 
استان کرمانشاه و جلب توجه مردم به اصاح سبک زندگي و ارائه راهکاري ازم 
در قالب هاي اقدامات بويژه در روستاها تهيه و اطاع رساني و آموزش داده خواهد 
برنامه هاي ازم درزمينه  براساس تفاهمنامه مذکور مقرر شد که  شد.همچنين 
فرهنگ سازي سامت درقالب بروشور و جزوات آموزشي بصورت ماهيانه تهيه و 

در بين ساکنان روستاها توزيع شود.

صدرايي اعام کرد:
جزئيات پذيره نويسي صندوق با درآمد ثابت 

آسمان اميد
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت آسمان اميد با نماد آساميد به مدت ۵ روز 
کاري، از اول تا هفتم بهمن ماه 139۷ در فرابورس پذيره نويسي مي شود. شرکت 
سبدگردان آسمان و شرکت تأمين سرمايه اميد به عنوان مؤسسين به ترتيب مدير و 
بازارگردان اين صندوق هستند.محمد صدرايي، مدير عامل سبدگردان آسمان ضمن 
اعام اين مطلب به پايگاه خبري بازار سرمايه )سنا(، گفت: صندوق آسمان اميد 
در تابلوي ابزارهاي نوين مالي فرابورس درج شده و واحدهاي آن قابليت معامله در 
اين بازار را دارد.صدرايي با بيان اينکه ارزش مبناي هر واحد سرمايه گذاري صندوق 
10 هزار ريال است، تاکيد کرد که سود صندوق روز شمار است و به صورت ماهانه 
از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي پرداخت مي شود.مدير عامل سبدگردان 
آسمان توضيح داد: نرخ بازده پيش بيني شده براي اين صندوق 16 درصد است و 
با عنايت به برنامه اعامي بازارگردان، شيوه بازارگرداني صندوق در سه ماه آتي به 
شکلي خواهد بود که امکان کسب بازده ساانه 20 درصد به صورت روزشمار براي 
 سرمايه  گذاران مهيا است؛ پس از اين دوره با توجه به شرايط و سودآوري دارايي  هاي 
صندوق، نرخ بازده قابل تجديدنظر است. صدرايي تصريح کرد: تمام تاش ارکان 
براي  بازده ممکن در هر دوره  نرخ  بااترين  به کسب  اجرايي صندوق معطوف 
سرمايه گذاران و نيز ايجاد روندي منظم و با ثبات در سوددهي است. در اين راستا، 
بازارگردان صندوق، به صورت دوره اي و منظم برنامه خود را براي حداقل نرخ خريد 
واحدهاي سرمايه  گذاري از طريق وب سايت رسمي صندوق اطاع رساني مي کند.
وي با اشاره به اينکه ميانگين بازدهي يک ساله گروه صندوق هاي سرمايه گذاري 
با درآمد ثابت عددي حدود 20 درصد است، ابراز اميدوراي کرد که با سياست ها 
و استراتژي هاي سرمايه گذاري، بازدهي بااتر از اين نرخ نصيب سرمايه گذاران 
صندوق آسمان اميد شود.مدير عامل سبدگردان آسمان اظهار کرد که تا 6۵ درصد 
ارزش واحدهاي اين صندوق مي تواند به عنوان وجه تضمين معامات اعتباري در 

پرتفوهاي سرمايه گذاري مورد استفاده قرار گيرد. 

 پاسخگويي تلفني مديران بانک رفاه 
به مشتريان

مديران بانک رفاه 23 و 24 دي ماه سالجاري پاسخگوي سئواات مشتريان 
بانک در سراسر کشور خواهند بود.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران 
و  مالي  امور  مديران  تکريم مشتريان،  و  پاسخگويي، جلب رضايت  منظور  به 
پشتيباني و رؤساي اداره هاي تحت نظارت آنها، با حضور در مرکز پاسخگويي 
و اطاع رساني اين بانک )فراد(، پاسخگوي مسائل، مشکات و آماده دريافت 
و  بود.مخاطبان  خواهند  کشور  سراسر  در  بانک  اين  مشتريان  پيشنهادهاي 
مشتريان بانک مي توانند روزهاي يکشنبه 9۷/10/23 از ساعت 10 الي 12 
در خصوص مسائل مالي و دوشنبه 9۷/10/24 از ساعت 10 الي 12 پيرامون 
مسائل پشتيباني با شماره تماس ۸۵2۵-021 کليد ۵ ارتباط برقرار کرده و 

موضوعات خود را مطرح کنند.
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خبر
رئيس سازمان نظام پرستاري:

تعرفهپرستاري۱۲سالاستخاکميخورد
رئيس سازمان نظام پرستاري ضمن انتقاد از خاک خوردن ۱۲ ساله تعرفه 
پرستاري در مجلس گفت: توجه نکردن به رفع مشکات پرستاري سبب 
مهاجرت اين قشر نخبه جامعه شده است.اصغر دالوندي د ر مراسم بزرگداشت 
روز پرستار، افزود: رهبر معظم انقاب تأکيد کر د ه اند به مجلسي ها که ا گر 
قانوني ر ا تصويب مي کنيد بايد بر اجراي آن هم نظارت داشته باشيد؛ بنابراين 
تعرفه پرستاري هم بايد مدنظر مسئوان قرار گيرد.وي گفت: طرح تحول 
سامت علي رغم عظمتي که داشته است، خدمات القايي ر ا به همراه داشته 
و اين مسئله سبب بروز مشکاتي شده است. بايد به ۲۰ سال پيش برگرديم 
که بهورزان با دو سال سابقه روي بهورزي تمرکز داشتند و با خدمات ارزان 
شاخص سامت ر ا توسعه دادند.و ي د ر ادامه اضافه کر د: تخصص گرايي به 
شکل کنوني به کار نمي آيد و اکنون به کارشناسان پرستاري و پزشکان 
عمومي، نياز داريم و تغيير سبک زندگي بايد مورد توجه با شد.دالوندي 
اظهار داشت: نگاه ما د ر کشور ضريب پرستاري به تخت است، درحالي که 
د ر دنيا نگاه جمعيت پرستار به جمعيت مردم د ر نظر گرفته شده است و 
اين نگاه غلط بوده و از طرفي تا کي قرار است به سمت ساخت بيمارستان 
پيش رويم.وي افزود: سياست هاي غلط کنوني سبب مهاجرت بسياري از 
مردم از روستاها به شهر و حاشيه شهرها شده است و مشکات زيادي ر ا 
به همراه داشته است.دالوندي گفت:  عدم جذب پرستاران د ر سال هاي اخير 
باعث بروز مشکات زيادي شده است از طرفي تعداد بسياري از پرستاران 

نخبه به کشورهاي ديگر مهاجرت کر د ه اند.

حناچي:اخذعوارضازتونلهاي
شهريواقعيتندارد

شهردار تهران در خصوص اخذ عوارض از تونل هاي شهري گفت: اين موضوع 
صحت ندارد و از رسانه اي که اين موضوع را منتشر کرده است گله مند هستم. 
به گزارش ايسنا، پيروز حناچي با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالي مبني بر اخذ عوارض از تونل هاي شهري گفت: در حال حاضر برخي 
مسائل در حوزه کارشناسي مطرح مي شود و در همين حوزه کارشناسان 
مختلفي اظهار نظر مي کنند اما بي ترديد زماني چنين موضوعاتي عملياتي 
 مي شود که شهرداري نسبت به ارسال ايحه اقدام کند و موضوع در شورا 
مطرح و مورد بررسي قرار گيرد و نهايتا شورا آن را بپذيرد تا اجرايي شود.
وي افزود: هنگامي که هيچ يک از اين اتفاقات نيفتاده پس موضوع خاصي 
مطرح نيست و از رسانه اي که اين موضوع را منتشر کرده است گله مند 

هستم چرا که اساسا اين موضوع واقعيت ندارد.

دادستان تهران خبرداد:
رسيدگيبهپرونده۲0شرکتپيشفروشخودرو

جعفري دولت آبادي آمار پرونده هاي در حال رسيدگي با موضوع پيش فروش 
خودرو در دادسراي تهران را در مجموع ۲۰ فقره با 5 هزار و ۱۰۰ شاکي و 
مطالبات دو هزار ميليارد توماني اعام کرد و بر ضرورت پيشگيري از وقوع 
چنين اتفاقاتي در حوزه پيش فروش خودرو تاکيد کرد.به گزارش فارس، 
جعفري دولت آبادي با اشاره به نارضايتي مردم از وضعيت پيش فروش 
خودرو، شاخصه هاي پرونده هايي از اين دست در قوه قضائيه را در چهار محور 
مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اوا تعداد شکات اين پرونده ها زياد و رو 
به تزايد است؛ ثانيا در اين پرونده ها، وقتي سلب اعتماد از اقدام شرکت هاي 
فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوه قضائيه شدت مي گيرد؛ 
ثالثا سود زيادي براي متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن 
روند رسيدگي به اين پروندها، کمبود دارايي و اموال متهمان و پيچيدگي  

و طواني شدن تحقيقات سبب  مراجعات مکرر شکات است.

آگهي تغييرات شرکت حمل و نقل باربري سعادت بار 
بوکان سهامي خاص به شماره ثبت 243 و شناسه ملي 
10220015165 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
نامه شماره 57/40932  و   1397/08/10 مورخ  العاده 
نقل  و  و حمل  راهداري  اداره کل  مورخ 1397/10/10 
جاده اي استان اذربايجان غربي تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتي بوکان به آدرس 
بخش   ، بوکان  شهرستان   ، غربي  آذربايجان  استان 
مرکزي ، شهر بوکان، دانشگاه ، خيابان )16 متري( ، 
خيابان )44متري(کوي بهداري ، پاک 0 ، طبقه همکف 
کدپستي : 5951344200 تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد 
و اماک استان آذربايجان غربي مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري بوکان )346713(

آگهي تغييرات شرکت خدمات بيمه اي محصوات کشاورزي ياس زرد 
سهامي خاص به شماره ثبت 1449 و شناسه ملي 10980017055 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
1 - آقاي سوران خالدي نسب فرزند بشماره ملي 2909670570 بسمت 
عضو و مديرعامل وآقاي کرم روحي بشماره ملي 2909444988 بسمت 
عضو و رئيس هيات مديره و آقاي فتاح رحمن پورقره قشاق بشماره ملي 
2909226719 بسمت عضو و نائب رئيس هيات مديره و آقاي آرش صادق 
زاده بشماره 2909710882 بسمت عضو اصلي هيات مديره و آقاي بهمن 
روحي بشماره ملي 2909947531 بسمت عضو اصلي هيات مديره شرکت 
بمدت دو سال و آقاي بهمن روحي بشماره ملي 2909947531 بسمت 
منشي هيات مديره بمدت يک سال انتخاب وتعيين شدند. 2– کليه اوراق 
و اسناد تعهدآور بانکي و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسامي 
با امضاء مديرعامل آقاي سوران خالدي نسب و رئيس هيات مديره آقاي 
کرم روحي توام با مهر شرکت معتبر مي باشد وهمچنين اوراق عادي و 
مکاتبات اداري با امضاء مديرعامل آقاي سوران خالدي نسب توام با مهر 
شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان آذربايجان 

غربي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري نقده )346028(

آگهي تغييرات شرکت فرش نقش خاک کاشان سهامي خاص 
به شماره ثبت 4796 و شناسه ملي 10980219180 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1397/04/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: - آقاي محمد اسماعيل پور به 
شماره ملي 0075618826، آقاي مصطفي اميدي به شماره 
ملي 6199730070 و آقاي پوريا سرداري زاده به شماره ملي 
0068612028 به عنوان اعضاي هيئت مديره براي مدت دو 
سال انتخاب شدند. - آقاي سيامک حسابي کارسيداني به 
شماره ملي 2739628862 به سمت بازرس اصلي وآقاي 
فرشيد فاح مجد به شماره ملي 2721635026 به سمت بازرس 
علي البدل براي مدت يک سال مالي انتخاب شدند. - روزنامه 
کثيراانتشار رسالت جهت نشر آگهي هاي شرکت انتخاب 
شد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري کاشان )345621(

درتاريخ  رايا  انرژى سرو  توسعه  تاسيس شرکت سهامي خاص 
1397/10/15 به شماره ثبت 2555 به شناسه ملي 14008058142 
ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خاصه آن به شرح زير 
جهت اطاع عموم آگهي ميگردد. موضوع فعاليت :خدمات مشاوره 
، طراحى مهندسى ، تامين کاا و اجراي کليه عمليات تأسيساتي ، 
ساختماني ، پشتيباني ، نصب ، راه اندازي ، بهره برداري ، نگهداري 
و اداره پروژه هاي نفت وگاز و پتروشيمي و پاايش صنايع پايين 
دستي ، آب و نيرو ، انرژى هاى تجديد پذير و معادن به غير از نفت 
و گاز و پتروشيمي در داخل و خارج از کشور شامل پاايشگاه و 
پتروشيمى ، تاسيسات سرچاهى ، واحدهاى بهره بردارى ، نمکزدايى 
و شيرين سازى ، خطوط لوله انتقال ، ايستگاه هاى تقويت/تقليل 
فشار و تلمبه خانه ها ، تاسيسات ان جي ال ، نيروگاه ، معادن و 
کارخانه هاي صنعتي ، ارائه خدمات بازرسي مهندسي و بازرسى 
فنى ، کليه عمليات بازرگانى مجاز در خصوص کااهاى مجاز ، اخذ 
و اعطاى نمايندگيهاى داخلى و خارجى ، اخذ وام و اعتبار از بانک 
ها و موسسات مالى داخلى و خارجى. درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهاي ازم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به 
مدت نامحدود مرکز اصلي : استان قزوين ، شهرستان البرز ، بخش 
مرکزي ، شهر الوند، مير داماد غربي ، خيابان حکمت پنجم ، خيابان 
ابن سيناشمالي ، پاک 0 ، طبقه همکف کدپستي 3431949576 
ريال  مبلغ 10000000  از  است  سرمايه شخصيت حقوقي عبارت 
نقدي منقسم به 100 سهم 100000 ريالي تعداد 100 سهم آن با نام 
بانکي  گواهي  موسسين طي  توسط  ريال   10000000 مبلغ  عادي 
با  تيراژه  بانک ملت شعبه  نزد  شماره 199 مورخ 1397/04/05 
کد 6726.4 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره خانم مريم 
احمدي راد به شماره ملي 0061775185و به سمت عضو هيئت 
مديره به مدت 2 سال آقاي مسعود بابازاده بنفشه درق به شماره 
ملي 0083336400و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 
2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال آقاي محمد نعيمي به 
شماره ملي 5599307956و به سمت 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 و عقود اسامي با 
امضاي مشترک آقايان محمد نعيمى )رئيس هيئت مديره( و مسعود 
بابازاده بنفشه درق )مديرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر مي 
باشد. ساير نامه هاي عادي و اداري با امضاي هريک از ايشان به 
تنهايي همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل : 
طبق اساسنامه بازرسان آقاي علي رضا گيانيان صادقي به شماره 
ملي 4322871909 به سمت بازرس علي البدل به مدت يک سال 
مالي آقاي مرتضي رسولي به شماره ملي 5599307891 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 قزوين مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري قزوين-البرز )346076(

آگهي تغييرات شرکت کوثر ماهان زاگرس سهامي خاص به شماره ثبت 
مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10861796473 ملي  شناسه  و   1783
عمومي فوق العاده مورخ 1397/01/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : شعبه 
شرکت واقع در استان فارس - شهرستان شيراز - بخش مرکزي - شهر 
شيراز-چمران- خيابان بهارنو - بلوار چمران - پاک -0 طبقه همکف 
- وکدپستي 7194815644 تاسيس گرديد . در نتيجه ماده مربوطه در 
اساسنامه شرکت بدين شرح اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک 
استان چهارمحال وبختياري مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

لردگان )346784(

کاشان سهامي خاص  نقش خاک  فرش  تغييرات شرکت  آگهي 
استناد  به  ملي 10980219180  و شناسه  ثبت 4796  به شماره 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/24 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: - آقاي محمد اسماعيل پور به شماره ملي 0075618826 به 
سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل، آقاي مصطفي اميدي به 
شماره ملي 6199730070 به سمت نايب رئيس هيئت مديره و 
آقاي پوريا سرداري زاده به شماره ملي 0068612028 به سمت 
عضو هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند. - کليه 
قبيل چک، سفته،  از  تعهدآور شرکت  و  بهادار  اوراق  و  اسناد 
بروات، قراردادها و عقود اسامي با امضاي رئيس هيئت مديره و 
مديرعامل )محمد اسماعيل پور( به تنهايي به همراه مهر شرکت 
يا در نبود ايشان با امضاي نايب رئيس هيئت مديره به تنهايي به 
همراه مهر شرکت داراي اعتبار مي باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

کاشان )345620(

آگهي تغييرات شرکت ساخت گستر چهارمحال سهامي خاص به شماره ثبت 
4019 و شناسه ملي 10680037159 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/09/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي 
محمدرضا کيواني هفشجاني به شماره ملي 4620760501 ، آقاي مهدي 
حسيني باام به شماره ملي 1287062490 ، آقاي عبدالقدير کيواني به 
شماره ملي 4620773018 ، خانم آمنه کيواني هفشجاني به شماره ملي 
4622563193 ، آقاي فرشيد دهقاني به شماره ملي 1290627614 و آقاي 
حميدرضا مزروعي به شماره ملي 1287023797 به سمت اعضاي اصلي 
هيئت مديره براي مدت دوسال انتخاب گرديدند . ترازنامه و حساب سود 
و زيان شرکت منتهي به 1396/12/29 بررسي و مورد تصويب قرار گرفت 
. موسسه آگاه تراز مدبر به شناسه ملي 10260569878 به عنوان بازرس 
اصلي و خانم بتول حسن زاده سورشجاني به کدملي 4622185581 به 
عنوان بازرس علي البدل شرکت براي مدت يک سال مالي انتخاب گرديدند 
. روزنامه محلي امروز و کثير اانتشار رسالت جهت چاپ آگهي هاي شرکت 
تعيين گرديد . اداره کل ثبت اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري شهرکرد )346783(

آگهي تغييرات شرکت ساخت گستر چهارمحال سهامي خاص 
استناد  به  ملي 10680037159  و شناسه   4019 ثبت  به شماره 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/09/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : آقاي محمدرضا کيواني هفشجاني به کدملي 4620760501 
به سمت مدير عامل و عضو هيئت مديره آقاي مهدي حسيني 
باام به کدملي 1287062490 به سمت رئيس هيئت مديره آقاي 
فرشيد دهقاني به کد ملي 1290627614 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره آقاي عبدالقدير کيواني به کدملي 4620773018 
به سمت عضو اصلي هيئت مديره خانم آمنه کيواني هفشجاني 
به کدملي 4622563193 به سمت عضو اصلي هيئت مديره آقاي 
حميدرضا مزروعي به کدملي 1287023797 به سمت عضو اصلي 
هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند . کليه اوراق و 
اسناد مالي و تعهد آور بانکي از قبيل چک سفته بروات و قراردادها 
با امضاي مدير عامل و مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل ثبت 
اسناد و اماک استان چهارمحال وبختياري اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري شهرکرد )346782(

آگهي فقدان سند مالکيت
آقاي اسفنديار منصوريه به موجب وکالتنامه 91/02/21-22004 
دفترخانه 962 تهران وکيل ششدانگ يک دستگاه آپارتمان واقع 
در طبقه همکف قطعه اول تفکيکي به مساحت 63/59 مترمربع 
به پاک ثبتي 63930 فرعي از 38 اصلي مفروز و مجزي شده از 
16874 فرعي از اصلي مذکور واقع در بخش 12 تهران به انضمام 
شش دانگ پارکينگ مسکوني قطعه يک به مساحت 10/8 مترمربع 
واقع در سمت جنوبشرقي طبقه زيرزمين اول به قدرالسهم ازعرصه 
و ساير مشاعات و مشترکات ذيل شماره 13876 صفحه 204 دفتر 
101 به شماره چاپي 226749 به نام حسين منصوريه ثبت و صادر و 
تسليم شده است سپس مالک فوت نموده و به موجب گواهي حصر 
وراثت 471/791/90-90/09/08 شعبه 791 شوراي حل اختاف 
تهران وراث حين الفوت وي عبارتند از محرم و اسفنديار و داود 
و صفيه و محبوبه و طيبه همگي منصوريه فرزندان متوفي و خانم 
ماحت نصيبي نوري همسر متوفي مي باشد حال وکيل وراث با 
ارائه دو برگ استشهاديه که به امضاء شهود رسيده است و ذيل 
آن طي شماره 917632 و 487815 توسط دفترخانه 599 تهران 
گواهي امضاء گرديده مدعي است که اصل سند مالکيت به علت 
سرقت مفقود گرديده است و تقاضاي صدور المثني سند مالکيت 
ملک مذکور را نموده لذا مراتب به استناد ماده 120 آيين نامه قانون 
ثبت در يک نوبت آگهي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت و يا در اختيار داشتن سند مالکيت نزد خود باشد 
ظرف مدت 10 روز از انتشار اين آگهي به اين منطقه مراجعه و 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت اقدام نمايد بديهي 
است در اين صورت پس از تنظيم صورتمجلس اصل سند مالکيت 
به ارائه کننده مسترد خواهد شد و صدور المثني سند مالکيت 
منوط به ارائه دادنامه از مراجع ذيصاح قضايي خواهد بود و پس 
از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض اين منطقه نسبت 

به صدور المثني سند مالکيت اقدام خواهد نمود.
جشان - کفيل ثبت خاوران تهران

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20044 د ت: 97/10/23 

آگهي اباغ اجراييه کاسه 9702869
بدينوسيله به آقاي مجتبي شهبازي فرزند حميد به شماره شناسنامه 
1283 صادره از تهران به نشاني پاکدشت خيابان محيط زيست 
جنوبي کوچه ياس پ 68 واحد 5 اباغ مي گردد که خانم عطيه 
بوربور فرون آباد به استناد سند نکاحيه 5036 مورخ 1394/07/03 
دفتر ازدواج 195 تهران جهت وصول تعداد 14 عدد سکه طاي 
تمام بهار آزادي مهريه خود مبادرت به صدور اجرائيه نموده پس 
از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و به کاسه 9702869 در اين 
اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرائي مفاد اسناد 
رسمي به شما اباغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي که تاريخ 
اباغ اجرائيه محسوب است ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري 

عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
رئيس اداره پنجم اجراي اسناد رسمي تهران - علينژاد

تاريخ انتشار: 97/10/23
م الف: 20034 د ت: 97/10/23 

گزارش رسالت از بررسي علمي محصوات تراريخته؛

صدایمحصواتتراریختهکمکمبهگوشمیرسد
وحيد بالي

ادامه از صفحه  اول
دکتر ابراهيم پورجم استاد دانشگاه تربيت مدرس و 
رئيس سابق دانشکده کشاورزي است. او تحقيقات 
زيادي درباره محصوات تراريخته انجام داده و مي 
تواند از لحاظ علمي اين محصوات را به صورت کامل 

شرح دهد؛
تراريخته  از  بسياري  امروز سخن  دکتر،  آقاي 
است بسياري از کارشناسان، مخالفان سر سخت 
محصول هستند و برخي ديگر موافق صددرصد، 
از لحاظ علمي محصول تراريخته را شرح داده و 

بگوييد مخالف تراريخته هستيد يا موافق؟
مواد تراريخته بر ۲ پايه استوار هستند: برنج و ذرت  
که اين دو بر پايه  BT است، BT هم يک سم بوده 
و محصول را هر کاري کنند محصولي از BT است. 
بين  از  را  يعني همه چيز  بوده  دايوسايت  اين سم 
مي برد، زماني که اين سم را در يک محصول قرار 
داديم مشخص نيست بر سر ميليون ها موجود که در 
يک گياه وجود دارد چه بايي مي آيد، وقتي گياه 
هم کاشته مي شود زماني که برداشت مي شود اين 
گياه يک کارخانه توليد سم بوده و سم هاي بسياري 
را همراه خود دارد. بنابر اين استفاده از مواد تراريخته 
بسيار خطرناک بوده و توصيه بنده اين است که از 
اين محصوات استفاده نشود. ميزان سم در يک دانه 
اما بنده روي محيط زيست  نکته اي ديگري است 
بسيار حساس بوده و اگر اين محصوات وارد شده 
و در خاک کشت شوند انتقال ژن صورت گرفته و 
تمام  بعد  به  آن  از  و  شده  آلوده  زراعي  محصوات 

گياهان در کشور سم توليد مي کنند.
آيا تحقيقاتي صورت گرفته که اين سم چقدر 

روي بدن انسان آثار سوء دارد؟
متاسفانه اين قضيه مسکوت مانده است، تحقيقات 
جزئي در اين باره صورت گرفته، بحث عملکرد اين 
محصوات روي سامت انسان در تخصص بنده نيست 
اما به عنوان يک گياه پزشک مي گويم اين محصوات 
روي ژن هاي محصوات زنده گياه که هيچ سم ديگري 
تاثيري ندارد، اثر گذاشته و باعث دگرگوني آن مي شود 
پس زماني که روي موجودات زنده گياه تاثير گذاشته 
مي تواند در بدن انسان نيز تاثيرات مخربي داشته باشد. 
در اين باره حتي 5 مقاله علمي نيز پيدا نمي کنيد که 
بررسي خطرات محصوات تراريخته را بر روي سامت 
انسان بررسي کرده باشد، فقط برخي کارشناسان سامت 
 انسان مطالعات کمي در اين باره انجام داده و گفته اند 

تاثير مخربي روي سامت انسان باقي مي گذارد.
  معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در مصاحبه اي

گفته بودند بعد از تائيد سازمان بين المللي »افسا« 
محصوات تراريخته وارد کشور مي شوند، نظرتان 

در اين باره چيست؟
نگراني بنده و کارشناسان ديگر نيز همين موضوع است، 
ما براي آگاهي از سامت محصوات تراريخته به تائيد 

يک سازمان بين الملي اعتماد مي کنيم که شايد خود 
آن سازمان در اين واردات سهيم باشد و از اين موضوع 
سودي ببرد، بايد يک تيم از کارشناسان داخلي ميزان اين 
محصوات تراريخته، درصد تراريختگي را بررسي کرده و 
بعد ازآن روي سامت آن اظهار نظر کنيم، بايد يک تيم 
تحقيقاتي به سرعت شکل مي گرفت و با آزمايش چند 
 موش آزمايشگاهي خطر اين محصوات تست مي شد، 
چرا اين کارها صورت نمي گيرد؟ ۱۰ سال موافقان و 
واردکنندگان تراريخته روي اين محصوات در حال 
چانه زني هستند ولي يک طرح تحقيقاتي دقيق که 
نشان بدهد اين محصول خطري براي سامت انسان 

و محيط زيست ندارد را ارائه نداده اند.
نماتدها بزرگترين جانوران پرسلولي دنيا هستند و 
درصد و پراکندگي آنان در سطح دنيا بسيار زياد است، 
مي گويند محصوات تراريخته بر روي محيط زيست 
تاثيري ندارد اما يک نمونه تحقيق روي اين نماتدها 
انجام نداده اند، بايد کاشت محصوات تراريخته تا زماني 
که اين اطمينان حاصل شود در کشور ممنوع باشد، 
همانگونه که در ابتدا گفتم پايه اين محصوات بر سم 
BT  است و هر محصول ديگري نيز توليد شود اين 
سم را در خود دارد، مسئوان مي گويند اين سم در 
يک محصول کم بوده و خطري ندارد اما وقتي يک 
محصول در تناژ باا کشت مي شود سم ها افزايش 
چشمگيري خواهند داشت. وقتي ۲ ميليون هکتار در 
کشور زير کشت اين محصول رود آثار سوء و زيانباري 
براي خاک و محيط زيست کشور خواهد داشت، در 
هند هم هشت سال پيش محصوات تراريخته کشت 
شده و بعد از هشت سال متوجه شده اند خاک هايي 
که زير کشت اين محصول رفته اند غير قابل کشت 
شده اند و ديگر نمي توان از آن استفاده کرد.  بنده با 

تکنولوژي مخالف نيستم و از تکنولوژي هاي کشاورزي 
)امروز تراريخته تکنولوژي درجه ۲ محسوب مي شود و 
دانشجويان کارشناسي کشاورزي هم ساختار اين محصول 
را مي شناسند( استقبال مي کنم به شرطي که خطري 

براي محيط زيست و انسان نداشته باشد.
متاسفانه ذرت تراريخته از آمريکا وارد مي شود، اين 
ذرت در بسياري از مراکز شهري و متروها تحت عنوان 
ذرت مکزيکي به مردم عرضه مي شود. اسناد گمرک 
نشان مي دهد واردات از کشورهايي که  محصوات 

تراريخته توليد  مي کنند صورت مي گيرد.
آيا راه هاي ديگري براي تجاري سازي محصوات 
کشاورزي وجود ندارد، يعني تنها راه تجاري سازي 
و سودآوري کشاورزي ايجاد و کشت محصوات 

تراريخته است؟
هزاران راه براي تجاري سازي محصوات کشاورزي 
وجود دارد، برخي مي خواهند اين گونه جلوه دهند 
که جز تراريخت راهي براي تجاري سازي محصوات 
کشاورزي نيست. ميزان کاشت تراريخت در کل دنيا 
۱9۰ ميليون هکتار بوده در حالي که سطح کل 
کشت محصوات کشاورزي دنيا بااي ۲ ميليارد 
هکتار است؛ يعني تنها ۱۰ درصد سطح کشت دنيا 

مربوط به محصوات تراريخت است.
9۰ درصد سطح کشت دنيا را رها کرده ايم و در پي 
وارد کردن و بومي سازي فناوري هاي آنان نيستيم و 
تنها روي  ۱۰ درصد محصوات پافشاري مي کنيم؟ 
به نمايندگان مجلس هم بارها اين نکته را گفته ايم.  
نکته اي که در اين ميان وجود دارد تفاوت قيمت 
محصوات تراريخت با محصوات غيرتراريخت بوده و 
محصوات تراريخته 3۰ تا 4۰ درصد ارزان تر است، 
متاسفانه بسياري از واردکنندگان، محصوات تراريخته 

را وارد کرده و آن را به عنوان محصوات غيرتراريخته 
به مردم عرضه مي کنند. وقتي به اسناد واردات گمرک 
نگاه کنيد متوجه خواهيد شد که همان ميزان ذرت 
که از آمريکا وارد شده از روسيه هم وارد شده در 
روسي  ذرت  و  تراريخته  آمريکايي  ذرت  حالي که 
با يک قيمت به  غيرتراريخت بوده ولي متاسفانه 
مردم عرضه مي شوند، اين سود 3۰ تا 4۰ درصدي 
به جيب چه کساني مي رود؟ اين موضوع باعث شده 
واردکنندگان شوق بسياري براي واردات محصوات 

تراريخته به داخل کشور داشته باشند.
شده  وارد  کشور  مردم  به  که  است  ظلمي  اين 
که  همان کشوري  از  توانيم  مي  ما  که  حالي  در 
محصوات  کند  مي  توليد  تراريخت  محصوات 
غيرتراريخت را خريداري کنيم به عنوان مثال از 
برزيل که سوياي تراريخته وارد مي کنيم   کشور 

مي توانيم سوياي غيرتراريخته وارد کنيم.
واردکنندگان محصوات تراريخته ابي ها و 
رسانه هاي بسياري دارند که اين محصوات 
را تبليغ مي کنند آيا به همين علت سودآوري 

اين محصوات زياد است؟
بله وقتي که پول بسياري از واردات اين محصول به 
جيب مي زنند طبيعي است که بخواهند اين روال 
 ادامه داشته باشد و هزينه ها و ابي هاي بسياري 
مي کنند، واردات اين محصوات در يک سال 5 ميليارد 
دار است، 3۰ درصد آن چيزي در حدود ۱/5 ميليارد 
دار خواهد شد مگر اين پول، پول کمي است؟ با 
اين پول مي توانند بسياري را با خود همراه کرده و 
ابي هاي بسياري را راه بيندازند، متاسفانه مسئوان 
بررسي اين محصوات از زير مسئوليت خود شانه 
 خالي مي کنند، وزارت جهاد کشاورزي در اين باره چه 

مي کند؟ مسئوان وزارت بهداشت تنها به تأييد 
يک موسسه بين المللي اکتفا کرده اند؟

 نياز کشور مي تواند از 9۰ درصد مزارع غيرتراريخت تامين 
مي شود، در حالي که امروز با يک قيمت محصوات 
غيرتراريخت و تراريخت به کشور وارد شده و از لحاظ 

هزينه هيچ تفاوتي براي مردم ندارد. 
اين موضوع بحث امنيت غذايي ميليون ها ايراني 
اين  که  دهيم  احتمال  درصد  يک  اگر  است 
نبايد  دارد  انسان خطر  براي سامتي  محصوات 
هاي  بيمارستان  متاسفانه  کنيم،  استفاده  آن   از 
کشور مانند خيابان ها مملو از جمعيت است، چرا 
۱۰ سال پيش با وجود تکنولوژي هاي کمتر اين 

ميزان بيماري در کشور وجود نداشت؟
آقاي دکتر اين محصوات چند سال است که 

به کشور وارد مي شود؟
بنا به گفته واردکنندگان اين محصوات 3۰ سال 
است که به کشور وارد مي شود، متاسفانه در طول 
اين 3۰ سال هيچ نظارتي براي سنجش سامت اين 
محصوات روي انسان انجام نشده است و اين امر 
بسيار عجيب و تاسف بار است، يک بار از يکي از 
مسئوان اسبق وزارت کشاورزي در اين باره سوال 
کردم به صراحت گفت واردکنندگان به ما اطاع نداده 

بودند که اين محصوات تراريخت است. 
زماني که بحث کاشت محصوات تراريخت به ميان 
آمد، واردات آن هم »لو« رفت، متاسفانه به جاي 
پاسخگويي شفاف به مردم واردات غيرقانوني خود را 
سندي کرده اند که اين واردات خطري براي مردم 
ندارد، بايد بررسي مي شد که پر شدن بيمارستان 
هاي ايران از مريض به چه ميزان به اين محصوات 
مربوط بوده؟ بيماري هاي ناشناخته بسيار شده، طبق 
گفته پزشکان بسياري از بيماري هاي انسان ريشه در 
بحث خوراک دارد و به معده مربوط مي شود، ولي 

هيچ وقت اين بررسي ها انجام نشده است.
اين واردکنندگان باقدرتي که در طول اين ساليان 
به دست آورده اند به مخالفان محصوات تراريخت، 
تروريست گفته اند که با شلوغ کاري و شانتاژ اذهان 
عمومي مردم را از مسئله اصلي و مجرم بودن خود 

دور کنند. 
اگر در پايان نکته اي داريد بفرماييد.

هيچ کشوري به مردم خود اجازه استفاده مستقيم 
از محصوات ترا ريخته را نمي دهد، در هيچ کشوري 
برنج ترا ريخته استفاده نمي شود و تنها روغن، آن هم 
ذرت  امروز  مي شود.  استفاده  خاص  شرايطي  در 
علوفه  و  گازوئيل  و  بنزين  براي مصرف  تراريخت 
دام در دنيا استفاده مي شود اما در اين کشور به 
مردم مستقيم ذرت تراريخت در مرکز شهر تهران 
به خورد مردم مي دهيم و به آن افتخار مي کنيم 
بايد دستگاه هاي نظارتي به ويژه وزارت بهداشت به 
اين مسئله ورود کرده و يک بار براي هميشه اين 

موضوع را حل کنند.



»

سلطانيفر:
 شرايط 
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ورزش  است  معتقد  آزاد  ملي کشتي  تيم  سرمربي 
که  است  دنيا  روز  علم  با  همزمان  نيازمند حرکت 
نيست.غامرضا  مستثني  مسئله  اين  از  نيز  کشتي 
محمدي  گفت: کادر فني به لحاظ حساسيت کار 
و همچنين هدف گذاري تا المپيک ۲۰۲۰ توکيو که 
 حدود ۲۰ ماه ديگر برگزار مي شود، نياز به برنامه ريزي 
دقيق و مدوني دارد. ضمن اينکه ما در اين مسير 
مسابقات مهم رسمي و تدارکاتي متعددي را در پيش 
رو داريم که بايد به خوبي براي استفاده از اين ميادين 
تا المپيک بهره ببريم.وي افزود: رقابت هاي قهرماني 
آسيا در چين در ارديبهشت سال آينده و مسابقات 
قهرماني جهان در قزاقستان در شهريور ماه سال بعد 
از جمله ميادين مهم پيش روي ماست که البته ما 
يک ميدان گزينشي المپيک هم در ارديبهشت سال 
۹۹ پيش رو داريم که برنامه ريزي ويژه اي هم براي 
اين مسابقات در نظر داريم. البته در طول اين مسير 

چندين تورنمنت بين المللي هم دردستور کار داريم که 
دراين رابطه مي توان به جام تختي و تورنمنت دانکلوف 
بلغارستان که تا اواخر سال برگزار مي شود اشاره کرد.

وي ادامه داد: با توجه به همين برنامه ها که به صورت 
خاصه وار توضيح دادم نياز داريم تا روند آماده سازي 
بسيار خوب، با برنامه و علمي را داشته باشيم که به 
درخواست من نخستين نشست هماهنگي با اساتيد 

علوم ورزشي، بدنسازي و تغذيه برگزارشد.

محمدي:
کشتي بايد با علم روز دنيا حرکت کند

 

سرمربي تيم ملي گفت: تيم ويتنام، فوتبال مثبتي 
بازي کرد و بازيکنان ما تاش و پشتکار خوبي در 
بازي از خود نشان دادند. کي روش پس از پيروزي 
تيم ملي ايران مقابل ويتنام گفت: هر دو تيم براي 
صعود بازي و تاش  کردند. البته آمار وجود داردکه 
تيم ايران در نيمه اول بااي 7۰ درصد مالکيت توپ 
داشت و حتي يک موقعيت گل هم به تيم حريف نداد. 
تيم ويتنام فوتبال مثبتي بازي کرد و بازيکنان ما تاش 

و پشتکار خوبي در اين بازي از خود نشان دادند.وي 
در مورد اينکه چه برنامه اي براي بازي با عراق دارد،  
گفت: اين بازي براي ما مهم ترين ديداراست وازامروز 
تمام تمرکز و فکرما و حتي رؤياي ما متمرکز خواهد 
بود براي بازي با عراق.  مطمئناً ما با تمام وجود تاش 
خواهيم کرد تا افتخار و شخصيت براي تيم ملي به 
دست بياوريم. وي گفت: ما در دو بازي گذشته هفت 
گل به ثمر رسانده ايم. بازيکنانم توقعات مرا برآورده 
کرده اند و من هميشه از آنها مي خواهم يک فوتبال 
فشرده و در عين حال مدرن را به نمايش بگذارند. 
اين اتفاقي که در تيم ما مي افتد به ندرت شاهد آن 
در تيم هاي آسيايي هستيد.کي روش افزود: نگرش و 
تمرکز بازيکنان ستودني است. البته در نيمه دوم کمي 
بازيکنان عصبي بودند وآن هم به اين دليل بود که 
مي خواستند گل هاي دوم و سوم را به ثمر برسانند. 

فقط بايد کمي با آرامش بيشتر بازي کنند .

کيروش:
 بايد با آرامش بيشتر به توپ ضربه بزنيم

وزير ورزش گفت: بهترين تيم فوتبال آسيا را داريم، بهترين کادر فني، بهترين بازيکنان 
و بهترين تدارکات و حمايت را داشته و همه شرايط براي کسب چهارمين جام ملت هاي 
آسيا آماده است. سلطاني فر ديروز در مراسم افتتاح استاديوم ۵ هزار نفري آزادي تربت 
حيدريه گفت: با وجود محدوديت هاي زياد مالي که داشتيم موفق شديم دراين ايام 
پروژه هاي بيشتري را افتتاح کنيم و دراختيار مردم قراردهيم.وي خاطرنشان کرد: 
ازآغاز هفته دولت تاکنون هر دوهفته يک پروژه بزرگ را افتتاح کرديم که با اين اقدام 
بر ايجاد شور و نشاط اجتماعي بين مردم پايه هاي نظام اسامي را تحکيم کنيم.وزير 
ورزش گفت: مردم همين که مي بينند مسئوان تاش مي کنند و دربين آنها هستند 

حتي اگر تمام آن به ثمر نرسد خوشحال هستند و تقديرمي کنند.
وي افزود: کشور در يک شرايط ويژه قراردارد و حمايت بيشتري را مي طلبد اميدوارم با 

 اتحاد بتوانيم از اين گردنه دشوار عبورکنيم ، از تمام کساني که براي ساخت اين پروژه ها 
زحمت کشيدند تشکر مي کنم.وزير ورزش درخصوص تيم ملي در جام ملت هاي آسيا 
گفت: بهترين تيم فوتبال آسيا را داريم، بهترين کادر فني، بهترين بازيکنان و بهترين 
تدارکات و حمايت را داشته و همه چيز براي کسب چهارمين جام ملت هاي آسيا 
آماده است.سلطاني فر همچنين به موفقيت هاي ايران در رويدادهاي مختلف ورزشي از 
جمله صعود ورزشکاران جانباز ومعلول از رتبه چهارمي به سومي در جاکارتا و کسب 
رتبه هفتمي در المپياد جوانان اشاره کرد و گفت براي نخستين بار دو تيم استقال و 
 پرسپوليس به طور همزمان در ليگ قهرمانان آسيا حضور يافتند.وزير ورزش و جوانان 
ادامه داد:هم اکنون ملي پوشان کشورمان در جام قهرماني آسيا حضور دارند و اميدواريم 

با تاش و کوشش براي کشورافتخارآفرين باشند.

آگهيفقدانسندمالكيت
وکالتنامهشماره17612 موجب به حقاني علي آقاي اينكه به نظر
مورخ1391/07/26وتاييديهشماره139785653186000354مورخ
1397/08/19دفترخانه634تهرانوتفويضوکالتشماره42749
مورخ1397/06/25وتاييديهشماره139785656432000221مورخ
1397/08/15دفترخانه193تهرانازطرفآقاينورمحمداماميمالك
باتسليمدوبرگاستشهاديهمحليمصدقشدهطيشماره89605
مورخ1397/7/5توسطدفترخانهاسنادرسميشماره193حوزهثبتي
تهرانوبرگتقاضابهشمارهوارده37668مورخ1397/07/07مدعي
فقدانسندمالكيتششدانگيكدستگاهآپارتمانمسكونيواقعدر
طبقهدومقطعه8تفكيكيبهمساحت69مترمربعپاكهاي13124
و13125و13126)کهبهپاك13126فرعياستانداردسازيشده(از
123اصليمفروزاز2810فرعيبهانضمامانباريشماره9بهمساحت
11/5مترمربعوپارکينگشماره8بهمساحت12/5مترمربعذيلثبت
118784ص232دفتر642/2بهنامآرمانملكوتيصادرشدهاست.
سپسمعالواسطهبرابرسند7792-85/06/30دفترخانه709تهران
بهنورمحمداماميمنتقلشدهاستوسندمالكيتتكبرگيآنذيل
ثبت139620301023050919بهشمارهچاپي207588-96/الفصادر
شدهوبرابرنامه1397168000079960-94/09/24شعبه2دادسراي
ناحيه23تهراندرخواستبازداشتميباشدورهننميباشدوبرابر
دوم شعبه 1397/09/12 مورخ 1397168002573506 شماره نامه
بازپرسيدادسرايعموميوانقابناحيه23تهرانبهپيوستنامه
شماره1397048000386599مورخ1397/09/11شعبه101دادگاه
کيفريدوشهرقروهدرخصوصاجازهصدورسندالمثنينسبتبه
پاك2810فرعياز123اصليودستوررياستومعاونتمحترمذيل
گزارشبهشمارهوارده1397703201023007314مورخ1397/09/12

موافقتخودراباصدورسندمالكيتالمثنياعامنمودهاند.
بهعلتسرقتطينامهشماره97/6161/2501/71مورخ1397/02/08
مفقودگرديدهودرخواستصدورسندمالكيتالمثنيپاكموصوفرا
نمودهاستلذامراتبدراجرايماده120آييننامهقانونثبتفقطدر
يكنوبتدريكروزنامهکثيراانتشار)همينروزنامه(آگهيميشود
تاچنانچهکسيادعايانجاممعاملهنسبتبهملكمذکوروياوجود
اصلسندمالكيتنزدخودراداشتهباشدازتاريخانتشاراينآگهي
ظرفمهلت10روزاعتراضخودرابهانضماماصلسندمالكيتبهاين
منطقهثبتيواقعدرنشاني:فلكهدومصادقيه-انتهايبلوارفردوس
-خيابانشقايقجنوبي-نبشکوچه16متريشرقي-پاك1ارائه
نمايدتاموردرسيدگيقرارگيرد.بديهياستاصلسندمالكيتپس
ازرويتوماحظهبهارائهدهندهاعادهخواهدشدليكنبهاعتراض
بدونارائهاصلسندمالكيتترتيباثردادهنميشوددرصورتعدم
وصولواخواهيظرفمهلتمقررقانونيالمثنيسندمالكيتپاك

مرقومصادروبهمتقاضيتسليمخواهدگرديد.
سيدسعيدناصري-رئيسادارهثبتاسنادواماكکن

تاريخانتشار:97/10/23
مالف:20037 دت:97/10/23 آگهي انحال انجمن صنفي كارگري

باتوجهبهگذشتبيشازششماهازپاياناعتبارهياتمديرهانجمن
صنفيفوقالذکروعدمتجديدانتخاباتآندرمهلتقانوني،بهاستناد
تبصره3ماده10آييننامهچگونگيتشكيل،حدودوظايفواختيارات
ونحوهعملكردانجمنهايصنفيوکانونهايمربوط،مصوبآبانماه
1389هياتوزيرانوهمچنينبند2ماده36اساسنامه،انحالانجمن
صنفيکارگريکارگزاراننمايندگيهايسايپابهشمارهثبت7-3/1-385

اعامميگردد.
خت:97/10/23 تاريخانتشار:97/10/23

مجمع عمومي عادي به صورت 
فوق العاده شركت تعاوني مصرف 
كاركنان بانك مسكن)نوبت اول(

مجمععموميعاديبهصورتفوقالعادهشرکت
تعاونيمصرفکارکنانبانكمسكننوبتاول
محل در 14 ساعت يكشنبه1397/11/7 روز
شرکتتعاونيمصرفکارکنانواقعدرخيابان
فردوسيخيابانکوشكمصريپاك7طبقه

اولبرگزارميگردد.
دستورجلسه:طرحوتصويبافزايشسرمايه

تاريخانتشار:97/10/23
خت:97/10/23

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي 
 به طور فوق العاده شركت تعاوني 

سهام عدالت شهرستان كردكوي
جلسهمجمععموميعاديبهطورفوقالعادهنوبتاولمرحلهدومشرکت
تعاونيسهامعدالتشهرستانکردکويبهشمارهثبت437وشناسه
ملي10700045004درساعت10صبحروزشنبهمورخ1397/11/27در
محلشرکتتعاونيعدالتشهرستانکردکويبهآدرسکردکوي-بلوار
امامرضاشرقي-خيابانابنسينا-سينايكباکدپستي4881748491
تشكيلميگردد.لذاازکليهنمايندگانمحترماعضايتعاونيدعوتبه
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هيات مديره شركت تعاوني سهام عدالت 
شهرستان كردكوي

صعود با اقتدار ملي پوشان ايران در جام ملت ها
بر صفر مقابل  برتري ۲  با  ايران   تيم ملي فوتبال 
ويتنام، جواز حضور در مرحله حذفي جام ملت هاي 
آسيا را کسب کرد. تيم ملي فوتبال ايران در دومين 
ديدار خود در جام ملت هاي آسيا ۲۰1۹ به مصاف 
ويتنام رفت و با ارائه نمايش مناسب به برتري  رسيد 
تا با 6 امتياز صعود خود به مرحله يک هشتم نهايي 
را قطعي کند.اين ديدار ديروز در ورزشگاه آل نهيان 
شهر ابوظبي و از گروه چهارم مسابقات برگزار شد. 
قضاوت اين ديدار را محمد تقي الجعفري سنگاپوري 
تغيير  با سه  را  ايران  تيم  برعهده داشت.کي روش 
وريا  که  کرد  ميدان  روانه  گذشته  ديدار  به  نسبت 
غفوري، محمدحسين کنعاني زادگان و سامان قدوس را 
جانشين رامين رضائيان، مجيد حسيني و مهدي ترابي 
 شدند.ويتنام که در ديدار نخست برابر عراق با شکست 
3 بر ۲ روبه رو شده بود، بازي  را شجاعانه آغاز کرد، اما 
تواني براي عبور از خط دفاع ايران نداشت.تيم ايران 
نيز با توجه به کوتاه قامتي بازيکنان حريف، بيشتر به 
ارسال هاي توپ هاي بلند روي آورده بود.در دقيقه 16 
نخستين فرصت ايران با پاس اشکان دژاگه ايجاد شد 
که ضربه سامان قدوس را دروازه بان ويتنام مهار کرد.

تيم ايران پس از گذشت دقايقي بر سرعت بازي افزود 
تا بتواند از خط دفاعي حريف سختکوش خود عبور 
کند.ارسال هاي متعدد ايران در دقيقه 37 نتيجه داد 
و توپ ارسالي سامان قدوس را سردار آزمون به راحتي 
با ضربه سر به گل تبديل کرد.در نهايت نيمه نخست 

اين ديدار با برتري يک بر صفر ايران به اتمام رسيد 
تا تيم کشورمان در آستانه کسب دومين پيروزي و 
صعود قراربگيرد.ويتنام نيمه دوم را هجومي آغاز کرد 
و در دقيقه ۵1 در آستانه گل تساوي قرار گرفت که 
عليرضا بيرانوند با واکنشي تماشايي، دروازه ايران را 

نجات داد.طارمي که در نيمه نخست کارت زرد گرفته 
بود در دقيقه ۵6 مدافع ويتنام را با خطاي واضح متوقف 
کرد که با خوش شانسي از دريافت کارت زرد دوم 
گريخت.تيم ايران در نيمه دوم براي لحظاتي تحت فشار 
 حريف قرار گرفت و همين امر سبب شد تا کي روش 
در دقيقه 6۲، احمد نورالهي و مهدي ترابي را جانشين 
وحيد اميري و مهدي طارمي کند.در دقيقه 6۹ سردار 
آزمون با حرکتي انفرادي و از پيش روي برداشتن 
مدافعان ويتنام، دومين گل خود و ايران را به ثمر 
هاي  ملت  جام  در  آزمون  گل  اين سومين  رساند. 
آسيا است.دردقيقه 78 آزمون که ستاره ايران دراين 
ديدار بود، جاي خود را به کريم انصاري فرد داد.تعلل 
مدافعان ايران در دقيقه 88 موجب شد تا ويتنام فرصت 
خوبي براي گلزني به دست آورد که ضربه مهاجم اين 
نهايت سوت  بيرون رفت.در  اندکي  اختاف  با  تيم 
داور سنگاپوري به نشان برتري ۲ بر صفر ايران به 
صدا درآمد تا تيم کشورمان بدون دردسر راهي دور 
بعدي شود.همچنين آخرين بازي تيم ملي ايران در 
مرحله گروهي، روز چهارشنبه هفته جاري برابرعراق 

برگزار مي شود.

گوناگون

خبر
آزمون:

  بازي با عراق فينال است
 سرداز آزمون که زننده هر دو گل ايران برابر ويتنام بود،  اظهار داشت: خوشحالم 
که اين بازي را برديم، ديداري که سخت بود. ويتنام آمده بود مقابل ما فوتبال 
بازي کند، اما با آناليزي که داشتيم فوتبال خوبي بازي کرديم و سه امتياز را 
گرفتيم.وي گفت: براي من مهم نيست چه کسي آقاي گل مي شود يا چه کسي 
گل مي زند. مهم موفقيت تيم است و اگر گل مي زنم زحمت بچه هاست. اگر نتوانم 
اين کار را بکنم و فرد ديگري گل بزند، خوشحال مي شوم. مهم پيروزي ايران 
است.مهاجم تيم ملي  کشورمان درخصوص سومين ديدارايران دراين رقابت ها 
و تقابل با عراق گفت: بازي بعدي نيز مثل فينال است. نگاه مان به هربازي مانند 

فينال بوده و اميدوارم مقابل عراق بهترين نتيجه را بگيريم.

کفاشيان:
 در انتظار نتايج تيم ملي هستيم

نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال گفت: تمديد قرارداد سرمربي تيم ملي غيرممکن 
نيست.کفاشيان پس از پيروزي ايران مقابل ويتنام گفت: بازي خوبي بود و بچه ها 
حساب شده کار کردند. بازي سوم براي ما مهم است. خاطرات خوبي ازعراق نداريم 
و هميشه براي ما دردسرساز بوده اند. بچه ها اگر بازي با عراق را هم با همين 
اقتدار بازي کنند، ديگرنگران نيستيم تا به نيمه نهايي برسيم.وي ادامه داد: بايد 
مقابل عراق بازي اصولي انجام دهيم، عراق بازيکنان باانگيزه و قوي دارد و ما 
بايد مراقب باشيم. حتما سبک بازي مان بايد فرق کند واين تخصص کي روش 
است که بازي ما را مديريت مي کند.وي در پاسخ به اين سوال که آيا فدراسيون 
ايران قرارداد کي روش را تمديد خواهد کرد؟ عنوان کرد: بستگي به نتايج دارد و 
بايد با ايشان تفاهماتي داشه باشيم ولي اين موضوع غيرممکن نيست.کفاشيان 
گفت: بااخره اين اراده هست. ايشان مربي است که درايران 8 سال کار کرده و 

حداقل اگر بيايد جام جهاني بعدي هم براي ايران تضمين مي شود.

دژاگه:
بازي به بازي پيش مي رويم

 کاپيتان تيم ملي فوتبال ايران با بيان اينکه بازي در هواي گرم ابوظبي بسيار 
سخت بود، گفت: به خوبي خواسته هاي کادر فني را اجرا کرديم.اشکان دژاگه 
اظهار داشت: مي دانستيم که بازي سختي داريم، اما از دقيقه اول عملکرد خوبي 
داشتيم و برنامه هاي خودمان را به حريف تحميل کرديم.وي افزود: در اينگونه 
ديدارها بايد زود به گل دست يافت که خوشبختانه درنيمه نخست به اين مهم 
رسيديم و اين موضوع خيلي به ما کمک کرد.وي در رابطه با اينکه تيم ملي 
با دو پيروزي متوالي به نوعي براي حريفان خط و نشان کشيده است، تصريح 
کرد: قبل از اين هم گفته بودم که ما بازي به بازي پيش مي رويم. با رسيدن 

به دو برد خوب، آماده ديدار با عراق مي شويم.

فوتباليست ۵۱ ساله در ژاپن!
کازيوشي ميورا ۵1 ساله قرارداد خود را با تيم يوکوهاما تمديد کرد 

تا همچنان مسن ترين فوتباليست حال حاضر جهان باشد.
وي که درجي ليگ ژاپن بازي مي کند و هم دوره بازيکناني چون 
زيکوي برزيلي و گري لينه کر انگليسي بوده است، قرارداد جديدي 
با تيم خود به امضا رساند.ميورا با تاييد اين خبر گفت: قرارداد 
من با يوکوهاما به مدت يک سال ديگر تمديد شده و در سال 
۲۰1۹ نيز براي اين تيم بازي خواهم کرد. از تمام کساني که از 

من حمايت کردند تشکر مي کنم. 

تمرين کريمي با آبي پوشان
 علي کريمي هافبک ملي پوش تيم استقال به تمرينات اين تيم 
بازگشت تا در نيم فصل دوم براي آبي ها بازي کند. مصدوميت 
عامل خط خوردن  کريمي از اردوي تيم ملي  در رقابت هاي جام 

ملت هاي آسيا بود.

اميد هاي فوتبال در راه قطر 
سرمربي تيم فوتبال اميد گفت: تورنمنت قطر براي ما يک چالش 
جذاب خواهد بود که با فرم مسابقات مقدماتي برگزارمي شود. 
 کرانچارگفت: بعد از تمرينات خوبي که در تهران انجام شد آماده ترين 
با قدرت در مسابقات چهارجانبه  تا  ايم  انتخاب کرده  نفرات را 
قطرحضور يابيم و طبيعتا به دنبال کسب نتايج مطلوبي دراين 

رقابت ها خواهيم بود.

 آزادکاران در اردوي جام تختي 
 سومين اردوي تيم ملي کشتي آزاد براي شرکت دررقابت هاي بين المللي 
جام تختي از روز ۲6 دي  برگزار مي شود. همچنين سي و نهمين 
دوره رقابت هاي بين المللي کشتي جام تختي 18 بهمن  در 

کرمانشاه برگزار مي شود.

آزمون در صدر گلزنان جام
 تيم ملي ايران موفق شد با دو گلي که سردار آزمون به ثمر رساند 
از سد ويتنام عبور کند.آزمون با گل هايي که دراين بازي زد در 

صدر گلزنان جام ملت هاي آسيا قرارگرفت.

توبيخ  دروازه بان استقال 
به  توجهي  بي  دليل  به  استقال  بان  دروازه  رحمتي  مهدي 
تاخير در شروع مسابقه  نماينده فدراسيون که سبب  تذکرات 
توبيخ  به  شد،  پديده   و  تهران  استقال  تيم  ديدار  در  توسط 

کتبي محکوم شد.

اعتراف سرمربي ويتنام
سرمربي تيم ملي ويتنام گفت: بازيکنانم توانايي ايستادن مقابل 
خط حمله قدرتمند تيم ايران را نداشتند.پارک گفت: بايد بدانيم 
بگيرد  نتيجه  بهترازاينها  درآينده  ومي تواند  است  ما جوان  تيم 
بگيريم.  را  امتياز  حداکثر  يمن  مقابل  آخرمان  بازي  در  بايد   و 
مي خواهيم توانايي هايمان را بروز داده و بازي خودمان را نشان 

دهيم. بايد بهترين بازي را انجام دهيم.
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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   5497
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ـكگلپا
كباب ها: كوبيده، كوبيده كم چربي، برگ مخصوص

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

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

66712269-09121445155-66724097-66710276

 گوشت تازه
 گوسفندي

در حضور مشتريان 
چرخ و طبخ مي گردد.
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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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 شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك مسكن
مديرعامل علي كريم زاده

حاتم شاكرمي - مديركل
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در قالب قصه اي مستند؛
سردارانشهيدلشکر»۴۱ثاراه«رويصحنهميآيند

کوروش زارعي قصد دارد اثري را با قصه اي مستند 
درباره سرداران شهيد لشکر »۴۱ ثاراه« روي صحنه 
ببرد.کوروش زارعي کارگردان تئاتر و رئيس مرکز 
تبليغات  سازمان  هنري  حوزه  نمايشي  هنرهاي 
عرصه  در  خود  فعاليت  درباره جديدترين  اسامي 
کارگرداني تئاتر، به خبرنگار مهر گفت: مرتضي شاه 
کرم در حال نگارش نمايشنامه اي است که تا اواسط 
هفته جاري به پايان مي رسد. اين نمايش با موضوع 
سرداران شهيد توليد و اجرا خواهد شد.وي اظهار 
کرد: هنوز نامي قطعي براي اين نمايش انتخاب نشده 
است ولي داراي قصه اي مستند است و به سرداران 
 شهيد لشکر »۴۱ ثاراه« مي پردازد؛ سرداراني که در 
عمليات هاي مهمي چون والفجر ۸، کرباي ۴ و ۵ 
تأثيرگذار بودند. در واقع روي صحنه و با قصه اي 

مستند شاهد حضور اين سرداران شهيد، زندگي و 
رشادت هاي آنها خواهيم بود.زارعي درباره زمان اجراي 
اين اثر نمايشي، بيان کرد: اين نمايش قرار است روز ۹ 
اسفند در کنگره شهداي کرمان اجرا شود. ما ۴۵ روز 
فرصت داريم تا اين نمايش را که کاري نسبتا بزرگ 

است، براي اجرا در شهر کرمان آماده کنيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران گفت: در جامعه اسامي 
خودمان يا در سطح جهاني با جرياني تحت عنوان »ستيز 
با عفاف« روبه رو هستيم، دشمن با عفاف به ستيز برخاسته 
و عفت زدايي را در دستور کار جدي خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، حجت ااسام والمسلمين 
علي راد عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در نشست 

علمي کرسي ترويجي »فقه عفاف، حلقه مفقوده در 
تبويب فقه« که به همت نمايندگي قم بنياد پژوهش هاي 
اسامي آستان قدس رضوي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
و با حضور عضو شوراي عالي حوزه هاي علميه، استاد 
برجسته فقه حوزه علميه قم و نجف اشرف، همچنين 
جمعي از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه برگزار 
شد، اظهار داشت: مسئله عفاف جنسي يکي از معقوات 
بين اخاق و فقه است که نه مي توان گفت صد درصد 
اخاقي و نه فقهي صرف است و مانند مرزي ميان 
فقه و اخاق عمل مي کند.وي افزود: از بيان آيت اه 
از  بعد  که  بگيرم  بهره  مي خواهم  منذرحکيم   سيد 
۴۰ سال، نه بعد از ۱۴۰۰ سال که از ظهور اسام عزيز 
مي گذرد، هنوز ميان اين مسئله که عفاف موضوعي 

فقهي يا اخاقي است، اختاف داريم.
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رئيس دانشگاه پيام نور گفت: بحث ادغام دانشگاه پيام نور و دانشگاه فني 
حرفه اي مطرح نيست بلکه شايد ادغام واحدهاي کوچکتر در بزرگتر مطرح 
باشد.به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زماني  در حاشيه امضاي تفاهم نامه 
با کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران درباره برنامه هاي فرهنگي 
اين دانشگاه گفت: دانشگاه پيام نور در مباحث فرهنگي به شدت فعال است. 
دو هزار و ۱۰۰ انجمن علمي دانشجويي در سراسر کشور دارد، ۱۳۰۰ کانون 

فرهنگي در اين دانشگاه فعال هستند و بسياري از کانون هاي قرآني در اين 
دانشگاه ها تصويب شده اند.وي افزود: ۳۱۴ نشريه فعال در زمينه هاي مختلف 
آزادانديشي و  فعاليت هستند و در يک سال گذشته ۱۲۰ کرسي   در حال 
۵۱ کارگاه آموزشي در حوزه نشريات در اين دانشگاه برگزار شده است. دانشجويان 
اين دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت دانشجويان که به صورت ملي برگزار 

مي شود، ۱۴ عنوان برتر کسب کرده اند.

رئيس دانشگاه پيام نور:

ادغامدانشگاهپيامنور
وفنيحرفهاي

مطرحنيست

مهر/ حميد وکيلي

کارآفرينيباشترمرغ

مصطفي سکندري جوان ۳۰ ساله اهل گارجگان 
از توابع شهرستان خوسف استان خراسان جنوبي 
به خاطر داشتن دو شترمرغ از کميته امداد امام 
خميني)ره( در سال ۹۴  پيشنهاد اعطاي وام براي 
ساخت پرورشگاه را دريافت کرد. اين جوان کارآفرين 
پيشنهاد کميته امداد را پذيرفت و در همان سال 
۹۴ با اخذ وام ۱۵ ميليوني بانکي اقدام به ساخت 
پرورشگاه کرد و در سال ۹۶ با ۵۰ ميليون تومان 
وام ديگر از طرف کميته امداد امام خميني)ره( 
بابت خريد دستگاه و گسترش فضاي پرورشگاه کار 
از ۸۰  اکنون بيش  خود را گسترش داد. وي هم 
شترمرغ را به همراه و کمک غامرضا سکندري پدر 
 و فاطمه حيدري مادر خود در روستاي شان پرورش 
مي دهد و مشغول گسترش فعاليت براي امرار معاش 
زندگي خويش است. چهار تصوير از اين کارآفريني 

براي کسب روزي حال را مي بينيد.

گفتوگو
مظفري، پرستار نمونه:

بهزنوپرستاربودنمافتخارميکنم
مهري كهن روز 

اشاره 
هرساله سالروز وادت حضرت زينب )س( 
قهرمان کربا و پيام آور خون شهيدان 
در کشورمان گرامي داشته مي شود و از 
پرستاران نمونه تجليل به عمل مي آيد. 
زينبي که پرستار پرستوهاي مهاجر و 
مجروح کربا بودند. به همين مناسبت 
گفت و گويي ترتيب داديم با سرکار خانم 

زهرا مظفري که متولد ۱۳۴7 بهشهر است و سال هاست در ساري 
زندگي مي کند و به عنوان پرستار نمونه معرفي شده است. آنچه 

در پي مي آيد گفت وشنود خبرنگار ما با وي مي باشد.
خانم مظفري از خودتان بگوييد.

من در خانواده اي مذهبي متولد شدم و 6 فرزند هستيم، چهار 
دختر و دو پسر که من سومين فرزند خانواده هستم. در دوران 
دانش آموزي بچه درس خوان و داراي پشتکار بودم. با گرفتن ديپلم 
به دانشگاه راه پيدا کردم و در رشته پرستاري در دانشگاه تهران 
ادامه تحصيل دادم پس از اخذ مدرك کارداني مجددا در رشته 
کارشناسي پرستاري ادامه تحصيل دادم، در همان سال در تربيت 

معلم هم قبول شده بودم اما پرستاري را انتخاب کردم.
در سال ۱۳7۲ فارغ التحصيل شدم و ۱۳7۳ ازدواج کردم و حاصل 
پسرم  که  مي باشد  پسر  يک  و  دختر  دو  فرزند،  سه  ازدواج  اين 
دانشجوي دندانپزشکي و دخترم دانشجوي پزشکي است و فرزند 

سوم محصل است.
حال  در  همواره  پرستاري  حوزه  در  خدمتم  سال هاي  طول  در 
مطالعه و کسب علوم بودم و پرستاري هستم که هميشه به  علم 
روز آشنايي دارم و با يافته هاي علمي کار مي کنم و دوست ندارم 
 فقط يک سري مسائل يکنواخت و تکراري را دنبال کنم. در طول 
۲۹ سال خدمت تجربيات و مهارت زيادي کسب کردم و در بخش هاي 

مختلف بيمارستان فعاليت کردم. 
از ديد شما يك پرستار خوب بايد داراي چه ويژگي هايي 

باشد؟
اول بايد داراي شخصيت مستقل باشد و مسئوليت پذير. چون خانم 
حضرت زينب )س( داراي شخصيت مستقل بود. کسي که اين حرفه 
را انتخاب مي کند بايد با تمام وجود مسئوليت پذير باشد و نسبت 
به بيماران خود تعهد داشته باشد و در همه زمينه ها الگو باشد. در 
خانه همسر و مادري مهربان، در محل کار انساني متعهد و در جامعه 
فردي مسئوليت پذير باشد. چون الگو گرفته از قهرمان کربا است. 
زني که با تمام مصيبت  ها و مشکاتي که برايش فراهم شد چون 
کوه استوار ايستاد و رسالت خود را که رساندن پيام سرخ کربا بود 
به گوش نسل ها و عصرها رساند. من به  عنوان يک پرستار وقتي به 
سيماي تمام قد اين بانو که در تاريخ چون خورشيد مي درخشد نگاه 
مي کنم به زن بودن و پرستار بودنم افتخار مي کنم. سعي مي کنم 
در مسير اين بانو گام بردارم با بيماران بداخاق مدارا مي کنم و 
کار تيمار کردن آنان را با چاشني لبخند انجام مي دهم. زيرا بيمار 
هم يکي از مخلوقات خداوند است، داراي خانواده است بايد براي 
او احترام قائل شد. بخشي از بازگشت سامتي بيمار، بستگي به 
نحوه برخورد اطرافيان با بيمار دارد که چگونه به او روحيه بدهند. 
اگر با مهرباني و لبخند و خوش رويي باشد براساس تجربيات کسب 
شده بيمار زودتر از آن که فکرش را بکند از تخت بيمارستان پايين 

خواهد آمد. اين رسالت بزرگ بر عهده پرستار است.
در بسياري از آيات قرآن کريم به ما دستور داده شد که با هم نوع 
خود چگونه رفتار کنيم. عامه طباطبايي 7۰ سال عبادت و تاش 

علمي را معادل با يک شب پرستاري مي دانست.

رهنمايطريق

خبر

 دانشجويي بيست و دوساله هستم كه 
دغدغه  رعايت مسائل شرعي را دارم. 
مدتي است كه عاقه شديدي به يكي از 
خانم هاي محجبه و مؤمنه اي كه هم كاسي 
بنده هستند پيدا كرده ام؛ اما به دليل 
اينكه بنده در خانواده اي كامًا مذهبي 
بزرگ شده ام، امكان اينكه اين مطلب را 
براي خانواده ام بيان كنم وجود ندارد. 
لطفا بفرماييد كه آيا عاقه  من به اين 
خانم گناه است؟ و در غير اين صورت 

چگونه بايد اين مشكل را حل كنم؟
در ابتدا بايد بدانيد که معمواً اين گونه عاقه ها چندان بنياني ندارد و 
ممکن است اگر مدت زماني طواني بين شما دو نفر فاصله شود، به 
کلي فراموش گردد. حال براي اينکه مسئله  به گونه صحيحي دنبال 
شود،  بهترين راه اين است که يکي از نزديکان شما در مطرح نمودن 
اين مسئله دخالت کند؛ مثًا خواهر بزرگ تر، خاله، عمه و خاصه هر 
کسي که شما با او راحت باشيد و نزد پدر و مادرتان نيز ارج و قربي 
داشته باشد تا او وساطت کند و نتيجه اي حاصل شود. در غير اين صورت 
بايد صبر کنيد و پاکدامن بمانيد تا خداي متعال براي شما شرايط را 

فراهم فرمايد.
صرف محبت به آن خانم  چون از محدوده  اختيار شما بيرون است،  
مشکلي ندارد؛ اما مطلب مهم اين است که شما به خاطر عاقه به ايشان 
گناهي انجام مي دهيد يا نه؟ به عنوان مثال نگاه به نامحرم به هر صورت 
و دليلي که باشد گناه است. لذا اگر مي خواهيد خداي متعال در کار 
شما نظر مرحمتي بنمايد، بايد خود را پاك نگاه داريد؛ پس شما با نگاه 
ايشان را دنبال نکنيد، به دنبال راه ماقات با ايشان نباشيد و از صحبت 

و امثال اين ها نيز پرهيز نماييد.

مدير عامل مؤسسه بهمن سبز:
حرکتجهاديمتوقفنميشود

مدير عامل موسسه بهمن سبز با اشاره به اين که حرکت جهادي در اين 
مجموعه متوقف نمي شود اعام کرد تعداد سالن هاي سينماي حوزه هنري 
سال آينده افزايش خواهد يافت.به گزارش روابط عمومي و محافل سازمان 
سينمايي حوزه هنري؛ هفتمين سمينار مديران سينمايي حوزه هنري به 
ميزباني ساري از ۱۹ تا ۲۱ دي ماه برگزار شد. در اين سمينار عملکرد 
پنج سال گذشته موسسه بهمن سبز  حوزه هنري )پخش، توزيع، اکران 
و سينماداري حوزه هنري( بررسي و برنامه هاي پنج سال آتي تحليل و 
ارزيابي شد.در اين همايش محمود کاظمي مدير عامل موسسه بهمن 
سبز گفت:  براي طراحي چشم انداز پنج سال دوم، کارهاي دشوارتري 
پيش روي ماست. به اين دليل واضح که ديگر روي نقطه صفر نايستاديم 

و اين بار بايد با شتاب بيشتري حرکت کنيم. 
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آگهي مناقصه عمومي يک مرحله اي )تجديدي(
451087/101-97/10/19

شهرداري اردبيل در نظر دارد تامين خودروهاي استيجاري با راننده را به شركتهاي واجد شرايط از طريق مناقصه واگذار نمايد.

1. محل تامين اعتبار: منابع داخلي شهرداري
2. مناقصه گران واجد شرايط مي توانند اسناد مناقصه را از آخرين تاريخ انتشار آگهي در روزنامه كثيراانتشار در مقابل فيش واريزي به مبلغ 
100/000 ريال به شماره حساب سپهر 0106630749002 به نام شهرداري اردبيل نزد بانك صادرات شعبه ميدان ورزش از مديريت پيمان و 
مناقصه واقع در خيابان سي تير ساختمان شهرداري مركز خريداري كنند. مبلغ واريزشده غيرقابل استرداد است و اطاعات تكميلي مناقصه 

فوق از طريق وب سايت پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir قابل دسترسي مي باشد.
3- شرايط شركت در مناقصه: پيشنهاددهندگان مبلغ تضمين قيدشده در جدول را به شماره حساب سپهر 0106630762004 به نام شهرداري 
اردبيل نزد بانك صادرات شعبه ميدان ورزش واريز و فيش واريزي و يا به همان مبلغ ضمانتنامه بانكي را در پاكت تضمين )پاكت الف( مدارك 
مربوطه و سوابق كاري و شرايط مناقصه را در )پاكت ب( و برگ پيشنهاد قيمت )به صورت سود مديريتي( را در )پاكت ج( و مجموع را در 

پاكت لفاف و مهرشده تحويل نمايند.
4. شرايط شركت كنندگان در مناقصه: از شركتهاي واجد شرايط كه داراي صاحيت از اداره كار و امور اجتماعي در رسته حمل ونقل و يا موسسات 
حمل ونقل مسافر درون شهري كه داراي مجوز از اتحاديه حمل و نقل مسافر درون شهري مي باشند دعوت مي گردد اسناد مناقصه را تا 10 روز 
از آخرين تاريخ انتشار آگهي و تا ساعت 13 به نشاني اردبيل - ميدان ورزش - شهرداري مركز - دبيرخانه تحويل گردد. پيشنهادهايي كه 

ديرتر از اين مهلت تسليم گردد دريافت نخواهد شد.
5. بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك 

يا كليه پيشنهادات مختار است.
6. ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.

7. هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
تاريخ انتشار: 97/10/23

خ ش: 97/10/23

 فراخوان مناقصه عمومي يک مرحله اي
  تهيه مصالح و اجراي تکميل محوطه پايانه مسافربري بعثت

 شهرداري سيرجان - نوبت اول
شهرداري سيرجان در نظر دارد مناقصه عمومي خدمات )شرح مختصر: تهيه مصالح و اجراي تكميل محوطه پايانه 
مسافربري بعثت شهرداري سيرجان( به شماره 200975674000031 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها 
از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 

را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1397/10/22 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 18 روز دوشنبه تاريخ 1397/11/01
مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 19 روز پنجشنبه تاريخ 1397/11/11

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 18 روز شنبه تاريخ 1397/11/13
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطاعات بيشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها

الف: آدرس سيرجان، ميدان انقاب، شهرداري مركزي، امور قراردادها و تلفن 034-41325077
اطاعت تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه - مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/23
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/10/30

خ ش: 97/10/23

مدت اجرامبلغ تضمين شرکت در مناقصه )ريال(مبلغ مناقصه )ريال(عنوان پروژهرديف

۵ ماه شمسي2۶/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰تامين خودروهاي استيجاري با راننده به صورت سود مديريتي۱

حميد لطف اللهيان

وزارت کشور
استانداري کرمان
شهرداري سيرجان

مديريت ارتباطات شهرداري و شوراي اسامي شهر سيرجان

فرصتويژهسرمايهگذاريدرهشتگرد
جلسه کميسيون سرمايه گذاري شهرداري هشتگرد 
با حضور دکتر امير بهمني شهردار هشتگرد ،معاونين 

و اعضاي کميسيون برگزار گرديد.
بهمني در اين جلسه تسهيل در صدور مجوزهاي 
عنوان  به  را  گذاران  با سرمايه  و همکاري  ازم 
اصل مهمي در کميسيون مربوطه دانست و گفت 
: هشتگرد داراي فرصت هاي بسياري در زمينه 
سرمايه گذاري بوده و نياز است تا برنامه ريزي ازم 
جهت معرفي فرصت ها و جذب سرمايه گذاران  
صورت گيرد. احداث مجتمع هاي تجاري و اداري 
بخشي از اين فرصت هاست که زمين هاي مورد 
نظر با موقعيت هاي ويژه و قابل دسترس توسط 

شهرداري تامين مي گردد . صدور مجوزهاي ازم 
جهت ساخت پروژه و غيره بخشي از آورده شهرداري 

در اين پروژه در نظر گرفته شده است.
براي  ازم  تمهيدات   : افزود  هشتگرد  شهردار 
سرمايه گذاري در اين شهر در نظر گرفته شده و 
به زودي فراخواني از اين فرصت ها تهيه ، تدوين 

و منتشر خواهد شد.
و  پرندگان  باغ  احداث  بيمارستان،  احداث 
 ، تفريحي و گردشگري   ، مجتمع هاي فرهنگي 
احداث پارکينگ طبقاتي و مجتمع هاي تجاري نيز 
 از ديگر موقعيت هاي سرمايه گذاري شهر هشتگرد

 به شمار مي روند.

با حضور توليت آستان قدس رضوي؛

موزهزندهزيارتدرمشهدمقدسبهبهرهبرداريرسيد
»موزه زنده زيارت؛ بخش ويژه انقاب اسامي« طي مراسمي با حضور توليت آستان 
قدس رضوي، خانواده شهداي مدافع حرم و جمعي از مسئوان استاني در مشهد 
گشايش يافت. حجت ااسام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي، توليت آستان قدس 
رضوي در مراسم افتتاح بخش انقاب اسامي موزه زنده زيارت با اشاره به اينکه 
امروز وظيفه داريم از ظرفيت هاي موجود در کشور به نحو خوب و برتر استفاده 
کنيم؛ افزود: اقداماتي که در اين سال ها انجام شده در راستاي افزايش بهره وري 
 امکانات آستان قدس رضوي بوده است و امروز جوانان برومند، خاق، مبتکر و 
درد آشنايي داريم که آماده کار، تاش، فعاليت و نوآوري در عرصه هاي مختلف 

اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند.
از  اظهار کرد: يکي  اين مراسم  رئيس سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي در 
دستاوردهاي اخير آستان قدس رضوي مدل مديريت و موضوع بهره وري از اماکن 
است. در سه سال گذشته بيش از يک ميليون مترمربع به فضاهاي فيزيکي آستان 
قدس رضوي در حوزه فرهنگي اضافه شده است و اکثر اين مکان ها درگذشته وجود 

داشته اند اما کارکرد فرهنگي نداشتند.
حجت ااسام حجت گنابادي نژاد با اشاره به اينکه چهار مجموعه بزرگ فقط در 
سه سال گذشته در راستاي مأموريت هاي فرهنگي براي زائران و مجاوران مورد 
سازمان دهي قرارگرفته است، افزود: اولين مجموعه فرهنگي در محل باغ بيلدر به نام 
»اردوگاه امام رضا)ع(« راه اندازي شد که مورد استفاده اردوهاي جوانان قرار مي گيرد 

و تاکنون بيش از ۵۰ هزار نفر از اين اردوگاه استفاده کرده اند.
وي ادامه داد: دومين مجموعه اي که در راستاي مأموريت هاي فرهنگي در مشهد به کار 
گرفته شد، باغ امام رضا)ع( به مساحت ۱۱۰ هکتار ويژه فعاليت هاي فرهنگي و نوآورانه 
بانوان به نام »باغ اردوگاه خاتون« است. سومين مجموعه فرهنگي که در يک ماهه 
اخير به بهره برداري رسيده اردوگاه و مرکز فرهنگي معرفتي امام رضا)ع( در ابتداي 
خيابان فدائيان اسام مشهد است که به عنوان مرکز اردويي تشکل هاي دانشجويي 
مورد بهره برداري قرارگرفته است. رئيس سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي گفت: 
موزه زنده زيارت در مکان سابق کارخانه نخريسي آستان قدس رضوي که به عنوان 
محل انبار کاا استفاده مي شد در راستاي مأموريت فرهنگي آستان قدس راه اندازي 
شد. وي ادامه داد: موزه زنده زيارت يکي از رويدادهايي است که مي تواند بخشي از 

اوقات زائران در بيرون از حرم مطهر را در راستاي معرفت افزايي، پر کند.
رئيس سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي با بيان اينکه بيش از ۳۰ ميليون زائر 
در طول سال به پابوسي امام رضا)ع( مشرف مي شوند، تأکيد کرد: ضروري است که 
عاوه بر حرم علي بن موسي الرضا)ع( در بيرون از حرم هم بتوانيم نيازهاي زائر و 

مجاور را در بخش هاي فرهنگي و معرفتي تنظيم، توليد و ارائه کنيم.
**

حذف زيارت از هويت مشهد آغاز جنگ تمدني و فرهنگي است
از  مراسم  اين  در  نيز  اسامي  انقاب  فرهنگي  جبهه  مطالعات  دفتر  مدير 
تغيير نام تابلوهاي راهنماي زائر در اطراف حرم مطهر رضوي انتقاد و بيان 

کرد: اخيرا در اطراف حرم تابلوهاي راهنماي زائر به راهنماي مسافر تغيير 
يافته، افرادي قصد ترويج نام شهر توريستي را به جاي شهر زيارتي براي 
را  رضا)ع(  امام  زيارت  عاشقان  از  زائر  عنوان  موضوع حذف  دارند،  مشهد 
و  تمدني  جنگ  اعام  براي  اقدامي  بلکه  دانست  سياسي  بحثي  نمي توان 

فرهنگي در مشهد مقدس است.
جليلي افزود: کساني که تاکنون براي زيارت به حرم رضوي نرفته اند اکنون 
تئوريسين توسعه مشهد هستند که در نشريات مصاحبه مي کنند و اعام 
کنيم.  جذب  توريست  بايد  و  باشيم  داشته  زائر  نبايد  مشهد  در  مي کنند 
از  امام رضايي)ع( مشهد مقدس هستند،  ماهيت  با  مقابله  در حال  برخي 
از هر خط سياسي مي خواهم مقابل اين جريان  نخبگان شهر مشهد فارغ 

سکوت نکنند.
وي عنوان کرد: موزه زنده زيارت يک کار ايجابي است که در کنار نفي عمل 
معاندين ماهيت هزارساله مشهد راه اندازي شده است. حتي يک غير ايراني و 
يا غيرمسلمان عاقل هم مي داند بايد مزيت نسبي مشهد مقدس حفظ شود. 
بر اساس علم روز جهان هم به همين نتيجه مي رسيم که پتانسيل تمدني و 

تاريخي مشهد مقدس الگوي توسعه شهر را تقويت مي کند.
جليلي تأکيد کرد: مشهد اين ظرفيت را دارد بزرگ ترين موزه  تاريخ تمدن جهان 
را داشته باشد اما براي رسيدن به اين مقصود نياز داريم تا از سيم خاردارهاي 

مدرنيته عبور کنيم تا فرهنگ ملي خود را در جهان فرياد بزنيم.
گفتني است مراسم افتتاح »موزه زنده زيارت؛ بخش ويژه انقاب اسامي« 
صبح جمعه ۲۱ دي ماه با حضور توليت آستان قدس رضوي و جمعي ازمديران 

اين آستان مقدس در مشهد برگزار شد.
موزه زنده زيارت در مساحتي به متراژ شش هکتار ساخته شده و بخش ويژه 

انقاب اسامي آن به مساحت يک هکتار به بهره برداري رسيده است.


