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وزير راه و شهرسازي:
 قيمت تمام شده

 مسکن را
کاهش مي دهيم

 بستر فقر 
و آسيب هاي اجتماعي فراهم است؛
 ۱۴۰ هزار کودک
بازمانده از تحصيل

يادداشتيادداشت
سهم هر ايراني از بودجه و سهم بعضي ها

غامرضا انبارلويي
بودجه كل كشور مشتمل بر بودجه عمومي، بودجه رديف هاي 
متفرقه و بودجه شركت هاي دولتي تقسيم بندي مشخصي 
دارد كه در جدول شماره 7 و 9 و پيوست هاي بودجه هر 
سال مشخص است. با تقسيم ارقام هر يك از اين جداول 
بر كل جمعيت كشور، سرانه هر نفر از بودجه كل كشور 
را مي توان برآورد كرد، اما بودجه و سهم برخي از خواص 
از بودجه چقدر است؟ توجه و تدقيق در ارقام زير پاسخي 

است بر اين پرسش.
1- بودجه نهاد رياست جمهوري اولين عنوان دستگاه در صدر جدول شماره 
به  گذشته  سنوات  در  نهاد  اين  بودجه  ارقام  است.  سال  هر  بودجه  قانون   7

شرح زير است:

قانون  را در سند مسلم  الصدور  نهاد  اين  بودجه مصوب  ارقام  فوق،  2- جدول 
بودجه سال 97 نشان مي دهد. اين كه اين ارقام در پايان هر سال تا چه مبلغ 
تحقق يافته و از سقف مصوب عبور كرده يا نه را بايد گزارش تفريغ بودجه هر 

سال نشان دهد. آيا مي دهد؟
3- بودجه فوق تحت رديف 101000 شامل 21 زيررديف است كه هر يك عناوين 
خاص خود را دارد. مثا زيررديف 101003 با عنوان هزينه هاي ضروري – كمك 
به اشخاص حقيقي و حقوقي، خصوصي و دولتي را در بودجه كل كشور به خود 

اختصاص مي دهد كه رقم آن به شرح زير است:

4- البته ارقام فوق، اعداد گردشده جدول شماره 7 قانون بودجه سنواتي است 
و رقم واقعي بيش از آن است و آگاهان به مسائل مالي و محاسباتي مي دانند 
كه اعتبارات با موضوع كمك با يك امضاءگيرنده وجه به هزينه قطعي گرفته 
مي شود. اكنون اين سوال مطرح است كه گيرندگان اين كمك هاي 70 ميليارد 
اين  هستند؟  دولتي  يا  حقوقي، خصوصي  و  حقيقي  اشخاص  كدامين  توماني 

كمك بگيرها چند نفرند؟ از كدامين تبار سياسي حزبي و گروهي هستند؟
اعتباري  هر  هزينه كرد  كه  مي دانند  محاسباتي  و  مالي  مسائل  به  آگاهان   -5
مستلزم طي مراحل 4گانه زير است. تشخيص، تامين، تعهد و تسجيل و آنگاه 

پرداخت. تشخيص بر عهده بااترين مقام دستگاه اجرايي است.
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اولويت ها در تغيير قانون انتخابات مجلس
محمدمهدي اسامي

آيا اولويت اول براي اصاح قانون انتخابات مجلس، 
استاني شدن آن است؟ يا شايد سؤال اينگونه پرسيده 
شود بهتر است كه آيا با استاني شدن انتخابات، 

مجلس شايسته تري تشکيل خواهد شد؟
استاني شدن  از  اولين دستاوردهايي كه  از  يکي 
انتخابات حاصل خواهد شد، كاهش شناخت مردم 
از انتخاب شوندگان به ويژه در حوزه هاي انتخابيه 
كوچکتر است. رخدادي كه شايد در كمرنگ شدن قوميت گرايي  يا انتظار 
دخالت نمايندگان شهرها در امور اجرايي اثر مثبتي داشته باشد، اما اين 
كاهش شناخت، تنها به شرط امکان اتکا به كارشناساني كه مورد اعتماد 
مردم باشند و شايستگان را برگزيده و در قبال اين انتخاب پاسخگو باشند، 
حركتي رو به تعالي خواهد بود. اگرچه احزاب ريشه دار در ميان مردم، 
كادر ساز و داراي برنامه براي اداره كشور مي توانند اين نقطه اتکا باشند، 
اما در شرايط فعلي از دو ناحيه دچار آسيب در اين حوزه هستيم، نخست 
كاستي در داشتن چنين احزابي و ديگر نقصان قوانين حمايتگر چنين 
رويه اي.قانون »نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي« كه اول آذرماه 
دو سال قبل ، پس از فراز و نشيب بسيار و سرانجام تصويب در مجمع 
تشخيص مصلحت نظام- از سوي رئيس جمهور اباغ شد، در رفع نارسايي 
اول گام هايي برداشته و نکات مثبتي دارد كه شرايط را براي فعاليت پوياتر 
احزاب، مهيا ساخته است.از آن جمله طبق تعريف ماده يك اين قانون، 
»جبهه«، ائتافي سياسي از احزاب داراي پروانه در زمينه فعاليت مشخص 
است كه با اطاع كميسيون ماده 10 احزاب شکل مي گيرد. به بيان ديگر، 
ديگر امکان تشکيل گروه هاي فاقد شناسنامه ذيل عنوان »جبهه« در شب 
انتخابات مقدور نيست و همه كساني كه بازيگر سياسي كشور مي باشند، 
را در چارچوب حزبي  تشکياتي خود  فعاليت  كه  بود  موظف خواهند 
دنبال كنند كه داراي اساسنامه و مرامنامه است و موظف به پاسخگويي 
به مواضع خود خواهد بود. اگر به سابقه انتخابات مجلس شوراي اسامي 
و شوراهاي اسامي شهر و روستا در ادوار گذشته رجوع كنيم؛ چهره هايي 
هستند كه روزي با عنوان »رايحه خوشخدمت« و روزي ديگر با عنوان 
»ليست اميد« پا به عرصه رقابت گذاشته اند و امروز كسي پاسخگوي ملت 
نيست كه او را با چه مبنايي در تشکل خويش برگزيده و براي ورود به 
مجلس از او پشتيباني كرده است و شعارهاي متضاد انتخاباتي او تا چه 

حد محقق شده است.
همچنين در تبصره ماده 6 اين قانون، تصريح شده است كه هيچ شخصي 
نمي تواند به صورت همزمان عضو مؤثر بيش از يك حزب باشد. اين امر موجب 
شفافيت بيشتر احزاب در صف بندي هاي سياسي خواهد شد. اين قانون   كه 
همچنان انتقاداتي بر آن باقي است، در ديگر مفاد نيز نقاط قوتي دارد كه 
مي توان اميد بست كه موجب بهبود فعاليت سياسي در كشور خواهد شد.

اما فقدان دوم، همچنان محسوس است. اگر مجلس شوراي اسامي در تنظيم 
قانون جديد انتخابات از ظرايف تجربه شده در اين چهار دهه انقاب اسامي و 
نيز تجربه ديگر كشورها غفلت كند، قانون احزاب نيز فاقد اثر خواهد شد. زيرا 
قانون فعلي انتخابات براي اصلي ترين عرصه فعاليت سياسي هيچ نگاهي به 
احزاب نداشته است. الگوي فعلي در انتخابات ايران، كسب اكثريت آرا يا »نظام 
انتخاباتي نخست نفري« است. درحالي كه در بسياري از كشورها، روش هايي 
به كار مي رود كه عدالت بيشتري را شامل مي شود و ميدان حضور را براي 

احزاب بيشتري به نمايندگي از ديدگاه هاي متکثرتري باز مي كند.
به عنوان نمونه، در انتخابات مجلس ششم  با چشم پوشي از حواشي آن، 
 29 نفر از برگزيدگان تهران همه اعضاي يك فهرست بودند و از نفر 
30 به بعد ليست رقيب آغازشده بود كه آنها نيز رأيي قابل اعتنا داشتند، 
در مجلس هفتم اين نسبت برعکس شد. همين اتفاق در مجلس فعلي نيز 
رخ داده است و كل 30 كرسي تهران به بخشي از مردم تعلق گرفته كه 
با احتساب درصد مشاركت مردم در انتخابات و درصد آراي كسب شده 

از كل آرا، به واقع اكثريت نبوده اند. 
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استاني شدن انتخابات مجلس!
محمدکاظم انبارلويي

طرح استاني شدن انتخابات مجلس در جلسه 
علني 19 دي 97 با  رأي اكثريت نمايندگان 
مجلس به صورت مشروط تصويب شد. نمايندگان 
شرط كردند نقايص آن در كميسيون شوراها 
برطرف شده و بررسي هاي بيشتري روي اين 
طرح صورت گيرد. اين طرح 19 آبان 97 با 
امضاي 121 تن از نمايندگان مجلس به هيئت  رئيسه تقديم شده 

بود.  درباره اين طرح ماحظات زير قابل دقت است؛
1- طرح استاني شدن انتخابات در سال هاي 82 ، 86 و 94 
به مجلس ارائه شده بود. در تمامي اين سال ها پس از تصويب 
مجلس، شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون اساسي، آن را 
رد كرده به گونه  اي كه نمايندگان بر نظر خود پافشاري نکرده 
و طرح به مجمع تشخيص مصلحت هم نرفته بود. با اين حال 
براي چهارمين بار به مجلس ارائه شده و طبيعي است به همان 
دايل سابق از سوي شوراي نگهبان به دليل مغايرت با قانون 

اساسي رد خواهد شد.
سوال اين است؛ چرا مجلس براي چهارمين بار شوراي نگهبان 
را در پذيرش اين قانون مي آزمايد؟ چرا هيئت  رئيسه با علم به 
پيشينه اين طرح در مغايرت با قانون اساسي، آن را اعام وصول 
مي كند؟ اين چهارباره  كاري چه معنا و مفهومي دارد؟! پس التزام 

عملي نمايندگان به قانون اساسي چه مي  شود؟
2- آنچه طرح استاني شدن را شايسته دقت مي كند در ماده 
6 طرح است كه شرايط انتخاب شوندگان قانون انتخابات را 

دستکاري كرده است.
و  اسام  به  عملي  التزام  و  اعتقاد  انتخابات؛  قانون   28 ماده 
نظام مقدس جمهوري اسامي ايران و ابراز وفاداري به قانون 
اساسي و اصل مترقي وايت مطلقه  فقيه را از شرايط عمومي 

نمايندگان دانسته است.  ماده 6 اين طرح با ذكر چند تبصره 
اعتقاد و التزام را تعريف كرده و واژه »ابراز وفاداري« به 

را  قانون اساسي و اصل مترقي وايت مطلقه  فقيه 
حذف نموده است.

در تبصره جزء يك بند الف ماده 28 قانون انتخابات 
آمده است؛ عدم اعتقاد به اسام » صرفاً به وسيله اعان 
عمومي شخص« به اثبات مي رسد. مفهوم اين سخن 

اين است كه فردي مثل خانم فاطمه حقيقت  جو 
نماينده مشاركتي مجلس ششم صرفاً وقتي در 
رسانه هاي خارجي و راديو آمريکا كشف حجاب 

مي كند، با اين اعان عمومي مي فهميم كه او اعتقاد 
به اسام ندارد، لذا قبل از آن هيئت اجرايي و 

نظارت نمي تواند صاحيت وي را رد كند. 

در گفت و گوی رسالت با صاحب نظران پيرامون وضعيتSPV مطرح شد؛سرمقاله

وعده هایی از جنس»تقریبا هیچ«
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 کاردار لهستان
 به وزارت خارجه

 احضار شد
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رئيس سازمان مديريت صنعتي:
 ۵۰۰ شرکت بزرگ

و مؤثر در اقتصاد کشور 
معرفي مي شوند

۴

قاضي زاده هاشمي:
هفت هزار بازنشسته 

از پست هاي خود 
کناره گيري کردند
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 بي مهري 
به صنعت ريلي

 مصرف 6 برابري سوخت حمل و نقل جاده اي 
 در مقايسه با ريلي

پرونده ويژه
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مزایده عمومي 
)نوبت اول(

سازمان مديريت حمل و نقل شهرداري هشتگرد در نظر دارد به استناد مجوز شماره 266 مورخ 97/7/9 هيات مديره 
سازمان نسبت به برگزاري مزايده عمومي واگذاري 7 کيوسك مستقر در پارك فدك ضلع جنوبي ميدان شهدا در 
مجاورت ايستگاه تاکسي شهر جديد هشتگرد به شرح ذيل اقدام نمايد. لذا از متقاضيان واجد شرايط دعوت به 
عمل مي آيد جهت دريافت اوراق مزايده يك هفته پس از چاپ آگهي نوبت اول به واحد امور مالي سازمان به آدرس: 
هشتگرد، بلوار کارگر، ترمينال شهيد صياد شيرازي مراجعه يا جهت اطاعات بيشتر با شماره تلفن 026-44222237 

تماس حاصل فرماييد.
ضمنا هرگاه برندگان اول، دوم و سوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. سازمان 

در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است. ساير اطاعات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/1

خ ش: 97/10/24

آگهي مزایده عمومي یك مرحله اي - نوبت اول
فروش مواد حاصله از بوجاري بذر گندم و جو

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان چهارمحال و بختياري
شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان چهارمحال و بختياري وابسته به وزارت جهاد کشاورزي در نظر دارد فروش مواد حاصل از بوجاري بذور گندم )به مقدار تقريبي 295 تن( را از طريق 
برگزاري مزايده عمومي يك مرحله اي از طريق سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( واگذار نمايد. کليه مراحل برگزاري مزايده از "دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد و بازگشايي نرخ هاي 
پيشنهادي" از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ازم است شرکت کنندگان در مزايده در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي )توکن( را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.
1- شماره فراخوان و تاريخ انتشار آگهي مزايده در سامانه: 10097015500001 روز شنبه مورخ 97/10/22

2- نام و نشاني برگزارکننده مزايده: شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان چهارمحال و بختياري به آدرس کيلومتر 5 جاده فرخشهر به شهرکرد
3- هزينه خريد اسناد مزايده: مبلغ 500/000 ريال مي باشد که از درگاه بانكي موجود در سامانه تدارکات الكترونيكي دولت انجام مي گيرد.

4- مهلت زماني دريافت اسناد مزايده از سامانه: از روز چهارشنبه مورخ 97/10/26 لغايت ساعت 19 روز شنبه مورخ 97/11/6
5- آخرين مهلت ارائه نرخ پيشنهادي - بارگذاري در سامانه به صورت pdf - : تا ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 97/11/16

ازم به ذکر است پيشنهادات ارسالي بايد حداقل 30 روز از تاريخ آخرين روز تسليم پيشنهادها اعتبار داشته باشند.
6- تاريخ گشايش پيشنهادها: روز پنجشنبه مورخ 97/11/18 ساعت 11 در سالن جلسات استان مي باشد.

 IR110100004101039771202643 7- مبلغ و نوع تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ 145/000/000 ريال است که به دو صورت ضمانتنامه بانكي و يا فيش واريزي به شماره حساب شباي
نزد بانك مرکزي از طريق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واريز 30 کاراکتري - قابل ارائه مي باشد.

8- آدرس و زمان تحويل اصل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار: اصل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع )الف( عاوه بر بارگذاري در سامانه، مي بايستي به صورت فيزيكي و در پاکت دربسته و 
ممهور، حداکثر تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 97/11/17 به دبيرخانه کميسيون معامات برگزارکننده مزايده در آدرس فوق الذکر تحويل و رسيد دريافت شود.
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ملت ايران است



»

جهانگيري:
 آمريكا از روي ناتواني 

در اروپا همايش 
ضدايراني برگزار کرد

سيا سي دو شنبه 24 دي 21397
7 جمادي ااول 1440-14 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9409

معاون اول رئيس جمهور گفت: آمريكا از روي ناتواني در اروپا همايش ضدايراني برگزار 
کرد.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا، اسحاق جهانگيري در مراسم بهره برداري از 
طرح هاي صنعتي و زيربنايي شهرستان کاشان با اشاره به توانمندي متخصصان کشور 
در اجرا و احداث سكوهاي بزرگ نفتي، گفت: هنگامي که پس از برجام شرکت توتال 
فرانسه مي خواست يک فاز از پارس جنوبي را انجام دهد براي احداث سكوي ۲۰ هزار 
تني پس از بازديد از شرکت هاي ايراني ساخت اين سكو را به مهندسان و شرکت هاي 
ايراني واگذار کرد.وي ادامه داد: آمريكايي ها گاهي از روي بي اطاعي تصور مي کنند که 
اگر روز به روز عرصه را بر ملت ايران تنگ تر کنند، اقتصاد و زندگي مردم از هم پاشيده 
مي شود. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به شكست توطئه هاي آمريكا در جلوگيري 
از صدور نفت و واردات کاا به ايران، گفت: امروز آمريكايي ها در مواجهه با ملت ايران 

دچار گرفتاري شده اند و به معناي واقعي جنگ اقتصادي را عليه ملت ايران راه انداخته 
و هر تحريمي که مي توانستند، اعمال کرده اند به گونه اي که بسياري از شرکت هايي 
که قصد سرمايه گذاري در ايران را داشتند، تهديد و تطميع کردند که نبايد با ايران 
کار کنند. وي افزود: امروز آمريكايي ها از روي ناتواني در يک کشور اروپايي همايشي 
با عنوان خاورميانه و با تمرکز بر ايران راه انداخته اند تا شايد بتوانند ملت ايران را در 
برابر خواسته هاي خود تسليم کنند، اما بايد بدانند که تنها راه نجات آنها بازگشت از 
مسير اشتباه است. معاون اول رئيس جمهور تأکيد کرد: بايد با انسجام، وحدت، همدلي 
و همراهي و تدبير اين دوران دشوار و سخت را پشت سر بگذاريم و با تدبير روشي را 
پيش بگيريم که اداره کشور، اقتصاد، زندگي مردم و اشتغال را در کشور پيش برده و 

آمريكايي ها را در رسيدن به اهداف خود نااميد کنيم.

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه گفت: نمايش اخير اروپا نجات دهنده 
 برجام نخواهد بود.سيد محمدعلي حسيني در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
 در خصوص رفتار اخير اروپا در تحريم هاي جديد عليه ايران و طرح اتهام زني هاي 
گسترده مبني بر اقدامات تروريستي در خاک کشورهاي اروپايي، اظهارداشت: 
ظاهرا برخي از کشورهاي اروپايي تنها در ايفاي نقش پليس بد، موفق و 
کارآمدند، تعدادي از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا که از نقش تاثير گذاري 
هم برخوردار هستند، قصد دارند ناتواني و ضعف خود در انجام تعهدات 
 برجامي از جمله گشايش يک کانال مطمئن مالي را با طرح اتهامات بي اساس 
و طلبكاري نابجا در حوزه هاي ديگر از جمله حوزه دفاع موشكي پنهان کنند.  
وي گفت: تحريم يک نهاد و دو فرد ايراني توسط اتحاديه اروپا، تصميم 
ناموجه ديگري است که کشورهاي اروپايي در اين ايام نسبت به آن اقدام 

کرده اند. حسيني با بيان اينكه اتحاديه اروپا هوشيار باشد که چنانچه به 
طور جدي خواستار روابط دوستانه و رو به گسترش با جمهوري اسامي 
ايران است، بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشد، افزود: اگر با خوش بيني 
و چشم پوشي، بپذيريم که صرفا فشارهاي طرف آمريكايي بر کشورها 
و نهادهاي اروپايي، مسير تعيين سازوکار مطمئن مالي براي تجارت با 
ايران را براي اروپا طواني و ناهموار ساخته؛ اما تصميم مستقل و سريع 
اين اتحاديه مبني بر تحريم يک نهاد و دو فرد ايراني اساساً در تعارض 
با ُحسن نيتي است که برخي از کشورهاي اروپايي در همكاري با ايران 
مدعي آن هستند.سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه در خصوص پناه 
دادن کشورهاي اروپايي به گروه هاي معارض و برانداز ايراني در خاکشان 
 تصريح کرد: قطعا، اقدام اروپا در پناه دادن گروهک هاي تروريستي و 

تجزيه طلب و همچنين حمايت و تامين آزادي عمل آنها نشانه اي بارز 
از بي صداقتي و همچنين استاندارد دوگانه و مبتني بر استفاده ابزاري 
و مخرب از موضوع تروريسم در قبال جمهوري اسامي ايران است. اين 
نكته نيز با ادعاي برخي از طرف هاي اروپايي مبني بر وجود اراده ازم 
در تقويت مناسبات با ايران و البته با ارزش هايي که خود آنها مدعي آن 
هستند، مغايرت دارد.سفير اسبق ايران در ايتاليا خاطرنشان کرد: اروپا، 
بدون آن که نيازي به دلبستگي و اتكا به آن داشته باشيم، از ظرفيت 
بالقوه و مناسبي براي افزايش و ارتقاي مناسبات و همكاري هاي مشترک 
برخوردار است، اما متاسفانه در عمل، به ويژه طي ماه هاي اخير، در 
حال نمايش تصوير مايوس کننده اي از خود است و حتما چنين نمايشي 

تامين کننده منافع اروپا و نجات دهنده برجام نخواهد بود.

عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: بحث ما با اروپايي ها، فروش نفت در برابر 
غذا و دارو نبود.احمد اميرآبادي فراهاني در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي 
خبرگزاري ميزان، با اشاره به سرنوشت ايجاد سازوکار مالي اروپا )SPV(، گفت: 
ما در زمان مذاکرات تأکيد کرديم که بايد از طرف هاي مذاکره تضمين هاي 
عيني و عملي گرفته و مشخص شود که در ازاي امتيازاتي که مي دهيم، 
آنان چه امتيازي به ما مي دهند.وي با بيان اينكه متاسفانه هزينه هاي عملي 
از طرف هاي مذاکره اتخاذ نشد، تصريح کرد: در زمان مذاکرات برجام، حتي 
اين مسئله مطرح شده بود که اگر ما مقداري از اورانيوم خود را اکسيد 
کنيم، آنان هم بخشي از تحريم ها را بردارند و تصميماتي در اين باره اتخاذ 
کنند، اما اين تضمين ها اتخاذ نشد.ايران هزينه هاي برجام را داده است، اما 
آمريكايي ها هيچ هزينه اي براي برجام نداده اند.اين نماينده مجلس با بيان 

اينكه ما همه اقدامات ازم در راستاي برجام را انجام داديم، اما طرف هاي 
مقابل اقدامات خود را انجام ندادند،بيان داشت: اقتصاد اروپايي ها بسيار 
وابسته به آمريكاست و اکثر سرمايه گذاران و هيئت مديره هاي شرکت هاي 
بزرگ اروپايي و در نتيجه تصميم گيرندگان اصلي اقتصاد اروپا، آمريكايي 
هستند.وي افزود: از سوي ديگر اقتصاد اروپا آزاد است و در نتيجه آن طور 
که بايد و شايد دولت هاي اروپا تصميم گيرنده اقتصادي نيستند و در نتيجه 
توجهي به خواسته هاي دولتمردان خود نمي کنند و منافع اقتصادي خود را 
در نظر دارند و بنابراين به اقدامات اروپا براي ادامه برجام خوشبين نيستم.

اميرآبادي فراهاني گفت: هدف ما از مذاکرات، اختاف افكني بين اروپا و 
آمريكا نبود و اين امر، نتيجه و فايده اي براي ملت ايران ندارد، بلكه هدف 
ما از مذاکرات آن بود که با برجام مشكات اقتصادي کشور حل و تحريم ها 

رفع شود.اميرآبادي فراهاني با تاکيد بر اينكه در شرايط فعلي بايد در برابر 
آمريكا ايستادگي کنيم، افزود: اروپايي ها هم بايد تكليف را روشن کنند و 
تضمين عملي دهند که بااخره مي خواهند براي ادامه برجام چه اقداماتي 
انجام دهند، اما آنان وقت کشي مي کنند و نبايد اجازه اين کار را به آنان 
دهيم.وي در واکنش به نظريه اي مبني بر اينكه سازوکار مالي اروپا نفت در 
برابر غذا و داروست، گفت: برخي از کشور هاي اروپايي از طريق مذاکراتي که 
با آمريكايي ها داشتند، چنين مجوز هايي را از آمريكا گرفتند که فقط دارو و 
بعضا برخي از اقام خوراکي را بتوانند در مبادات بانكي خود ثبت کنند و 
آمريكايي ها هم چنين اجازه هايي را به آنان داده اند، اما بحث ما با اروپايي ها 
در مذاکرات برجام صرفا اين مسئله نبوده است و حتي در نهايت برجام، بحث 

صادرات اسلحه را هم داشته ايم که مشخصا در برجام آمده است.

سخنگوي اسبق وزارت امور خارجه:
نمايش اخير اروپا، نجات دهنده برجام نخواهد بود

اميرآبادي:
بحث ما با اروپايي ها، فروش نفت در برابر غذا و دارو نبود

اولويت ها در تغيير قانون انتخابات مجلس

استاني شدن انتخابات مجلس!
ادامه از صفحه اول

يكي از 1۲1 نماينده امضا کننده طرح به اين سوال پاسخ دهد؛ 
شخصي که اعان عمومي مي کند اعتقادي به اسام ندارد، چگونه 
حاضر است براي ثبت نام نمايندگي به وزارت کشور برود و در 
مجلس سوگند وفاداري به اسام و نظام و انقاب بخورد؟ آيا 
آنها نمونه اي سراغ دارند کسي که اعان عمومي کند اعتقاد به 
 اسام ندارد؟ حتي منافقين و سلطنت طلب ها، کمونيست ها و .... 
هيچ  گاه  است  محرز  اسام  به  آنها  اعتقاد  عدم  که  ضدانقاب 

دست به  چنين اعان عمومي نمي زنند.
3- در تبصره جزء ۲ بند الف ماده ۲8 آمده است: »عدم التزام 

عملي به اسام صرفاً به واسطه تجاهر به فسق ثابت مي شود!« 
يعني اگر کسي نماز نخواند و التزام عملي به ضروريات اسام 
به  او  نزديكان  ولو  زد  شراب  به  لبي  نهانخانه،   در  و  نداشت 
فسق  به  تظاهر  چون  دادند،  اطاع  نظارتي  و  اجرايي  هيئت 
نكرده، شايسته نمايندگي مجلس است. آن وقت اين آقا اگر به 

مجلس راه يافت چه گلي بر سر اسام خواهد زد؟
التزام  خصوص  در  طرح   ۲8 ماده  الف  بند   3 تبصره  در   -4
عملي به انقاب و نظام آمده است؛ »منظور از التزام عملي در 
اين بند رعايت خطوط اساسي نظام جهت حفظ نظام است.« 
»عدم  است:  آمده   ۲8 ماده  الف  بند   4 تبصره  در  همچنين 
وفاداري به قانون اساسي مستند به اعان عمومي شخص به 

اثبات مي رسد.«

طراحان، واژه »ابراز وفاداري« به قانون اساسي و وايت فقيه را از 
ماده ۲8 حذف کرده اند و مفهوم عدم وفاداري به قانون اساسي 
را صرفاً مستند به اعان عمومي شخص گذاشته اند. اين  گونه 
تسامح و تساهل در کليدي ترين شرايط انتخاب شوندگان توسط 
طراحان طرح چگونه  توجيه مي شود؟ انقاب در 4۰ سالگي خود 
در معرض نفوذ در ارکان و نهادهاي کليدي نظام است. اين  گونه 
سهل انديشي وساده گيري در امر مهم شرايط انتخاب شوندگان 
مجلس  وارد  شرايط  اين  با  نماينده  اي  اگر  آيا  براي چيست؟ 
شود، مي تواند سوگند وفاداري به قرآن ياد کند و پاسدار حريم 
اسام و نگاهبان دستاوردهاي انقاب باشد؟ آيا چنين نماينده اي 
مي تواند از حقوق ملت مسلمان ايران و قانون اساسي دفاع کند 

و متضمن آزادي مردم و استقال کشور باشد؟

ادامه از صفحه اول
درصد مشارکت بخش فاقد نماينده در مجلس نيز در حقيقت قابل چشم پوشي 
نيست و اگر انتخابات با نظام تناسبي و با مشارکت احزاب بود، کرسي هاي 
مجلس ميان همه مشارکت کنندگان در انتخابات بر اساس سهم آنها از 
از  بسياري  در  متكثر  احزاب  رمز حيات  اين همان  تقسيم مي شد.  آرا 

کشورهاي مردم ساار است.
انتقال پذير«،  رأي  تک   « يا  است  بهتر  حزبي«  »فهرست  نظام   اينكه 
» بيشترين ميانگين ها« يا الگويي جديد در کنار نظام هاي شناخته شده در 

ديگر کشورها، موضوعي مستلزم پژوهشي جدي بر اساس مطالعات بومي 
با تكيه بر ارزش ها و باورهاي ملي و مذهبي ايران زمين است. اما آنچه به 
نظر مي رسد، فقدان هرگونه اهتمام در اين خصوص و پيش فرض گرفتن 
نظام انتخاباتي حاضر است که عمًا انتخابات را به دو قطب اصلي تقسيم 
کرده و مانع از شكل گيري احزاب واقعي مي شود. اين محيط متكي به 
دو قطب، زمينه ساز تند شدن فضاي انتخابات و ميدان يافتن تندروها 
در عرصه سياسي نيز هست. اين در حالي است که اصل  شصت و دوم 
 قانون اساسي پس از تأکيد بر آنكه »نمايندگان  ملت  به طور مستقيم  و با

رأي  مخفي  انتخاب  مي شوند«، افزوده که کيفيت  انتخابات  را قانون  معين  
خواهد کرد و بر اين اساس، نظام انتخاباتي ازجمله اموري است که در قانون 
در دست بررسي انتخابات، قابليت بازنگري دارد.با توجه به اثرات قانون 
جديد احزاب و تحرک نسبي پديد آمده، با گام تكميلي در اصاح قانون 
انتخابات تغييرات براي افزايش کيفيت انتخابات قابل دسترس تر است. 
در صورت تحقق اين امر، مي توان اميد بست که نقش اثرگذاري بازيگران 
پشت پرده بر انتخابات کاهش يابد و مجلس شوراي اسامي تكثر عقايد 

کشور را ، همراه با نسبت آنها از جامعه بهتر نمايندگي کند.

خبر
جانشين وزير دفاع:

موشک سومار تحويل سپاه مي شود
جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گفت: موشک سومار تحويل سپاه 
مي شود.سردار قاسم تقي زاده در گفت وگو با خبرنگار دفاعي خبرگزاري تسنيم 
درباره آخرين وضعيت تانک کرار، گفت: تاکنون قراردادهايي براي تحويل تانک کرار 
با ارتش و سپاه منعقد شده است.وي افزود: البته در مرحله اول، برنامه ما اين است 
که تانک هاي  ST-7۲را بهينه سازي کرده و به استاندارد تانک کرار ارتقا دهيم و 
در مرحله بعد، توليد خود تانک کرار را هم با برنامه ريزي ادامه مي دهيم.تقي زاده 
همچنين درخصوص تحويل موشک کروز سومار به نيروهاي مسلح تصريح کرد: 
در اين حوزه، بحث تحويل موشک کروز سومار به  ارتش و سپاه مطرح بود که 

عمدتا بحث تحويل موشک سومار به سپاه مطرح است.

سردار غيب پرور:
مشكات کشور با اتكا به ظرفيت بسيج 

برطرف مي شود
رئيس سازمان بسيج مستضعفين گفت: مشكات کشور با اتكا به ظرفيت 
بسيج برطرف مي شود.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري ميزان، سردار 
غامحسين غيب پرور در نشست بررسي برنامه هاي قرآني سازمان بسيج با 
اشاره به ظرفيت عظيم اين سازمان در همه زمينه ها اظهار داشت: بسيج مانند 
يک اقيانوس است که نه تنها در مسائل فرهنگي و قرآني بلكه در هر حوزه 
که انقاب اسامي نياز دارد، مي تواند حل کننده مسائل و مشكات باشد.وي 
ادامه داد: در مسير جريان سازي فرهنگ قرآني در بسيج تاش هاي خوبي 
صورت گرفته، ولي فاصله تا شرايط مطلوب زياد است. همچنين با توجه به 
ظرفيت عظيم موجود در جامعه اسامي بايد پاسخگو باشيم که تا چه حد 
پيش رفته ايم و چقدر راه پيش رو داريم. با توجه به نيروهاي انساني مؤمن و 
انقابي در حال حاضر دچار کم کاري هايي در اين حوزه هستيم که بايد اين 
کم کاري ها رفع و از اين ظرفيت استفاده کنيم.وي رفتار قرآني را رمز بقاي 
انقاب اسامي دانست و گفت: متأسفانه عقب افتادگي در حوزه قرآن زياد است 
و بايد باور کنيم که رمز بقاي انقاب اسامي، رفتار قرآني در جامعه است و در 

اين صورت است که مي توانيم عقب ماندگي ها را جبران کنيم.

غريباني: شک نكنيد که دولتي ها 
مجددا به سراغ اصاح طلبان مي آيند

يک فعال اصاح  طلب گفت: شک نكنيد که دولتي ها مجددا به سراغ اصاح طلبان 
مي آيند.علي محمد غريباني در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشكل هاي سياسي 
گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به گايه روحاني از اصاح طلبان 
و اظهارات اخير واعظي گفت: به صراحت مي گويم که دولت روحاني با حمايت و 
تواني که اصاح طلبان گذاشتند، به مسند قدرت رسيده و زمان براي اين ادعا ها 
دير است.وي با بيان اينكه جرياناتي که تحت عنوان تدبير و اميد و فراکسيون 
اميد روي کار آمده اند، مي خواهند پروبال بدنه اصاح طلب را بچينند و اين امر 
فرار از اصاح طلبي و صدمه به اصاح طلبان است تصريح کرد: اين افراد از نام 
اصاح طلبي فرار مي کنند که اين در شأن نمايندگان مجلس، دولت و حتي اعضاي 
شوراي شهر نيست چرا که اصاح طلبان همت کردند و آن ها قدرت را به دست 
گرفتند.غريباني با ابراز تاسف از خنثي بودن و بي ارادگي جريان اصاحات گفت: 
من از اين متاسف هستم که جريان اصاح طلبي در حال حاضر مورد بازيچه 
سياستمداران فعلي شده است و در حال حاضر از طرف دوستان اصاح طلب و 
سردمداران اصاح طلب اراده اي نمي بينم که جدي به اين مسائل بپردازند و به 
اين نوع جوسازي ها و سخن پراکني ها ورود پيدا کنند و پاسخ قاطع دهند.اين فعال 
اصاح  طلب با تاکيد بر اينكه شک نكنيد که دولتي ها فردا ها به سراغ اصاح طلبان 
مي آيند، افزود: آقاي روحاني از آنجايي که ديگر نيازي به راي اصاح طلبان ندارد، 
کاري نمي کند، اما اين اصاح طلبان هستند که بايد در خانه خود جمع شوند و 

اين رويه را آسيب شناسي کنند.
خبر

حجت ااسام سعيدي:
 هدف دشمنان از فتنه؛ تضعيف نظام 

و قدرت منطقه اي ايران است
رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا هدف از فتنه انگيزي احتمالي 
دشمنان در سال آينده را تضعيف نظام و قدرت منطقه اي جمهوري اسامي ايران 
دانست.به گزارش گروه سياسي خبرگزاري آنا حجت ااسام  والمسلمين علي سعيدي 
در اولين همايش مديران ارشد روحاني نيروهاي مسلح به تحليل شرايط سياسي روز 
پرداخت و گفت: دشمنان انقاب اسامي در سال 13۹7 به اهدافشان در رابطه با 
تضعيف جمهوري اسامي و محدود کردن نفوذ و قدرت منطقه اي ايران نرسيدند، 
لذا همان طور که مقام معظم رهبري فرمودند ممكن است در سال 13۹8 دست به 
فتنه انگيزي جديدي بزنند.وي تضعيف و خنثي سازي نيروهاي به زعم آمريكا بي ثبات ساز 
جهاني، همراه کردن ديگر قدرت هاي جهان مانند چين و روسيه با اهداف خودشان 
و کمک به رام کردن نيروهاي به قول خودشان واگرا را از جمله اهداف آمريكا براي 
تسلط بر منطقه مهم و راهبردي غرب آسيا دانست و گفت: استراتژيست هاي آمريكا 
معتقد هستند اگر آمريكا تا سال ۲۰۲۵ به اين اهداف خودش نرسد شاهد افول 
امپراطوريش خواهد بود.رئيس دفتر عقيدتي سياسي فرماندهي معظم کل قوا، رؤساي 
جمهور آمريكا در سنوات گذشته براي رسيدن به اهداف سلطه جويانه اين کشور را 
متفاوت دانست و گفت: بوش، راهبرد حضور نظامي در منطقه با هدف مهار قدرت 
ايران، اوباما به کارگيري قدرت هوشمند در مهار، تضعيف و در نهايت از بين بردن 
قدرت ايران با استفاده از ابزار حذف قدرت هسته اي، نفي قدرت منطقه اي و عدم 
حمايت از حزب اه و حماس و ترامپ نيز عناصر قدرت در ايران که انسجام ملي، 
قدرت منطقه اي، عمق راهبردي، قدرت دفاعي و قدرت انرژي ماست را هدف قرار 

داده و در زمينه تضعيف آن ها کار کرده و مي کنند.

کوشكي: اجاس ضد ايراني در لهستان  
صرفا يک حربه تبليغاتي است

استاد دانشگاه تهران گفت: اجاس ضد ايراني در لهستان، صرفا يک حربه تبليغاتي 
است.محمدصادق کوشكي در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري ميزان، 
با اشاره به اجاس ماه آينده آمريكا عليه ايران در لهستان گفت: براي ارجاع يک 
مسئله به شوراي امنيت نيازي به برگزاري اجاس و همايش جهاني نيست.وي ادامه 
داد: به فرض محال  اگر آمريكا بتواند تنها نظر مساعد روسيه و چين را عليه ايران 
جلب کند، فرانسه و انگلستان رأي شان با آمريكا همواره يكي است و نيازي نيست 
خود را به دردسر بيندازد.استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه تصويب يک قطعنامه 
ضدايراني در شوراي امنيت نيازي به برگزاري، اجاس جهاني ندارد، گفت: ارتباط 
منطقي بين برگزاري اجاس جهاني عليه يک کشور با تصويب مصوبه عليه همان 
کشور در شوراي امنيت  سازمان ملل وجود ندارد.کوشكي عنوان کرد: برگزاري 
اجاس در لهستان يا هر کشور ديگري، پيامد حقوقي  براي ايران ايجاد نمي کند و 
تنها يک حرکت تبليغي سياسي است. ممكن است کشور هايي که به حسب ديدگاه 
و منافع شان در اين اجاس شرکت مي کنند، بپذيرند که عليه ايران کاري کنند، 
اما اجاس جهاني هر چقدر هم تعداد شرکت کنندگانش فراوان باشد، مشروعيت 
ندارد.وي گفت: تشكيل اجاس عليه ايران در لهستان، تنها يک حربه تبليغاتي 

است. مصوبات احتمالي آن نيز براي هيچ کشوري الزام آور نيست.

وزير کشور:
 تحرکات تبليغاتي دشمن نتوانست

بر روحيه مردم اثر بگذارد
وزير کشور گفت: تحرکات تبليغاتي دشمن نتوانست بر روحيه مردم اثر بگذارد.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاري تسنيم، عبدالرضا رحماني فضلي در دوازدهمين 
 جلسه ستاد اطاع رساني و تبليغات اقتصادي کشور اظهار داشت: ستاد اطاع رساني 
و تبليغات اقتصادي کشور، نهادي نوپاست و در طول مدت فعاليت خود تاش 
کرده است با کمک ساير دستگاه ها به بهبود روند کارها کمک کند هر چند که 
معتقديم اين ستاد مي تواند در آينده بهتر هم عمل کند.رحماني فضلي به تاش 
مذبوحانه دشمنان مردم ايران در سالگرد حوادث دي ماه سال گذشته اشاره 
کرد و گفت:  به لطف خداوند و هوشياري مردم کشور، تحرکات تبليغاتي دشمن 
نتوانست بر روحيه مردم اثر بگذارد و ضد انقابيون وابسته به بيگانه بيش از 

پيش مأيوس شدند.

  بازگشايي نماد بانک شهر نزد 
بازار پايه شرکت فرابورس ايران

مدير امور سهام بانک شهر از بازگشايي نماد بانک شهر خبر داد 
و گفت: در حال حاضر امكان خريد و فروش سهام اين بانک براي 
متقاضيان و سهامداران فراهم شده است.به گزارش مرکز ارتباطات 
و روابط عمومي بانک شهر، حجت اله نجاري با اعام اين خبر 
گفت: خوشبختانه نماد اين بانک بعد از ۲۲ ماه توقف، شنبه 1۵ 
دي ماه بازگشايي و به اين ترتيب امكان خريد و فروش سهام بانک 
شهر براي متقاضيان فراهم شد.وي افزود: بانک شهر جزء اولين 
بانک ها در بازار پايه فرابورس است که توانست مجوز بازارگرداني 
را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران بگيرد و پس از دريافت 
مجوز از هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اباغ آن به 
شرکت فرابورس،مجوز بازگشايي نماد معاماتي بانک شهر گرفته 
شد.نجاري با اشاره به استقبال صورت گرفته از بازگشايي نماد 
 بانک شهر اظهار کرد: از نخستين روز دريافت اين مجوز تا کنون، 
استقبال خوبي توسط سهامداران درعرضه سهام براي فروش و 

همچنين تقاضا براي خريد سهام وجود داشته است.
مدير امور سهام بانک شهر، آينده بازارسرمايه بانک ها را روشن و 
مثبت پيش بيني کرد و افزود: نماد اکثر بانک ها مثبت است و هرروز 

شاهد افزايش قيمت سهام بانک ها در بازار سرمايه هستيم.

مديران بانک انصار:
کسب وکارهاي نوين بانک انصار  
هرروز از عمق راهبردي بيشتري 

برخوردار مي شوند
همايش سراسري مديران بانک انصار در سالن همايش هاي ساختمان 
مرکزي اين بانک برگزار شد و دکتر ابراهيمي مديرعامل اين بانک طي 
سخناني ضمن تحليل شرايط اقتصادي کشور و بررسي مهم ترين مسائل 
تأثيرگذار آن و لزوم به کارگيري راه هاي مطمئن وموثر در عرصه مقابله با 
تحريم ظالمانه آمريكا گفت: در حال حاضر مبادات بين الملل و پرداخت 
ما به ازاء معامات ايران با ديگر کشورها مهم ترين مسئله کشور است که 
خوشبختانه با سياست هاي اتخاذشده و برخاف تصورات باطل آمريكا، 
ايران با رايزني، حل مشكات خود با کشورهاي طرف معامله را دنبال و 
درحال گره گشايي از اين حوزه حساس اقتصاد کشور است.دکترابراهيمي 
مديرعامل بانک انصار در بخش ديگر سخنان خود به موضوع سياست هاي 
پولي و بانكي کشور و وضعيت بانک ها در حوزه داخلي پرداخت و ضمن 
ارزيابي مثبت از تحوات رخ داده در بانک مرکزي، درخصوص نرخ سود 
با مشي  افزود: بانک مرکزي  انضباط بخشي  سپرده ها وسياست هاي 
خردمندانه به دنبال تثبيت نرخ سود سپرده ها مبتني بر منافع عمومي 
و اقتضائات اقتصادي و بانكي کشور در شرايط فعلي است.وي در ادامه 
به تشريح و تبيين موضوعات تحولي بانک انصار طي سال هاي اخير 
پرداخت و با تأکيد بر مضاعف شدن فعاليت هاي بانک در اين حوزه اظهار 
داشت: اهداف، سياست ها و برنامه هاي بانک انصار مبتني بر افق 14۰4 
درحال تحقق است و به حول و قوه الهي، فرآيندهاي پياده سازي کسب 
وکارهاي نوين، به عنوان يک رسالت حرفه اي، هرروز از عمق راهبردي 
بيشتري برخوردار مي شوند.دکتر ابراهيمي با اشاره به طرح ربيع، با هدف 
کاهش مطالبات معوق به زير ۵ درصد، اجراي آن را يكي از اولويت هاي 
بانک در مقطع زماني حاضر دانست که مديريت شعب استان ها بايد 
نسبت به اجراي آن به صورت مستمر و با نظارت دقيق اقدام کنند .وي 
همچنين موضوع جذب منابع ارزان قيمت و قرض الحسنه و تقويت 
خط کسب و کار قرض الحسنه را يكي از موضوعات اساسي بانک انصار 
برشمرد که مسئوان امر بايد از آن به عنوان يک ابزار کليدي و منطبق 
با آموزه هاي ديني استفاده کنند و ضمن فرهنگ سازي براي ترويج آن 
در جامعه از تشويق سپرده گذاران و توسعه ابزارهاي ازم براي  حفظ 

موجودي پس از انجام قرعه کشي غفلت نورزند.  

حميدرضا ترقي: 
اروپايي ها قدرت مقاومت در برابر آمريكا را ندارند

عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي در گفت و گو با 
رسالت گفت: اروپايي ها در اجراي spv تعلل مي کنند چون 

هنوز قدرت مقاومت در برابر آمريكا را ندارند. 
حميدرضا ترقي اظهار کرد: علت تعلل اروپايي ها در اجراي 
spv به چند عامل بازمي گردد. اول اينكه اروپايي ها قدرت 
مقاومت در برابر آمريكا را هنوز ندارند و متأسفانه ازنظر توانايي 
برخورد باسياست هاي تنبيهي آمريكا هم ضعيف اند. همچنين 
تاب و تحمل ايستادگي در برابر تحريم ها و فشارهاي ديگري 
که اياات متحده مي تواند بر اروپايي ها وارد کند را در خود 

احساس نمي کنند.  
وي ادامه داد: از سوي ديگر همان طور که از مواضع ترامپ 
برمي آيد، اروپا آن جايگاه گذشته را در نزد آمريكا ندارد و 
آمريكا نمي خواهد بهايي براي اروپايي ها قائل شود به همين 
خاطر به طور طبيعي اروپايي ها پشتوانه جدي براي پيشبرد 

اهداف و اقدامات خود ندارند.
وي بيان کرد: اگر از موضع بدبينانه بخواهيم به مسئله نگاه 
کنيم، بايد بگوييم اروپايي ها در تقسيم کاري که عليه جمهوري 
اسامي با آمريكا انجام داده اند، وظيفه و مأموريتشان طواني 
کردن موضوع برجام است تا ايران همچنان بدون هيچ دستاوردي 
به وظايف خود عمل کند. حال آنكه آمريكا و غرب به تعهدات 
وظيفه  تقسيم کار  اين  در  لذا  نمي کنند  و  عمل نكرده  خود 
اروپايي ها معطل کردن ايران و اتاف فرصت ها براي خروج 

ايران از برجام است.  
عضو شوراي مرکزي حزب موتلفه اسامي تأکيد کرد: طبيعتاً 
وقتي اميد ايران به اروپا هم از دست برود و اروپايي ها تن به اين 
مشكل ندهند، بخشي از مسئولين و جريان ها در داخل کشور 
دوباره مسئله مذاکره و تعامل با آمريكا را به عنوان تنها راه حل 
مشكات عنوان مي کنند و اين مي تواند سياست آمريكايي ها و 
اروپايي ها هم باشد تا دوباره جمهوري اسامي از روي ناچاري 

تن به مذاکره داده و از اصول و مواضع خود کوتاه بيايد. 

براي حل  اروپا  اينكه مهلت  به  با توجه  ترقي تصريح کرد: 
مشكات اقتصادي برجام و باقي ماندن در برنامه جامع اقدام 
مشترک تمام شده، ايران بايد اعام کند که از برجام خارج 
مي شود و خروج از برجام و تكيه بر ظرفيت و توان داخلي تنها 
راه پيشرفت کشور است لذا به نظر نمي رسد که ادامه اين وضع 

به نفع جمهوري اسامي باشد.
کشورمان  خارجه  امور  وزير  ظريف،  محمدجواد  پيش ازاين 
در حاشيه ديدار با نيتين گادکاري وزير حمل و نقل هند 
گفته است: »اروپايي ها تاش کرده اند اما در حد انتظار ما 
نتوانستند پيشرفت کنند. ما به همكاري با اروپا و به همكاري 
درباره SPV  ادامه مي دهيم اما منتظر آن ها نمي مانيم و با 
شرکاي سنتي خود مثل هند، چين و روسيه در راستاي منافع 

مردم مان همكاري مي کنيم.«

جواد کريمي قدوسي:
SPV  سرکار گذاشتن ملت ايران است

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
در گفت و گو با رسالت گفت: کانال مالي هيچ تعريفي در نظام پولي 

و بانكي بين الملل ندارد. 
جواد کريمي قدوسي اظهار کرد: وزير امور خارجه، رئيس کل بانک مرکزي 
و رئيس جمهور بايد کانال مالي spv را براي مردم تعريف کنند و بگويند 

اين چه دستاوردي است که خودتان را معطل آن کرده ايد؟ 
اراده اي از خود ندارند و حتي نمي توانند  اروپايي ها  ادامه داد:  وي 
دريكي از بانک هاي کوچک آمريكا و بانک هاي دسته سوم و چهارمشان 
حسابي براي نقل وانتقال ارز موردنياز سفارت هاي ايران در اروپا که 
در آنجا حضور رسمي دارند، باز کنند. اين امر مي تواند پايين ترين 

سطح مراودات پولي -بانكي ايران و اروپا باشد. 
وي بيان کرد: بي ترديد اين مسئله نهايت تحقير ملت ايران است. 
ضمن اينكه کانال مالي هيچ تعريفي در نظام پولي بانكي بين الملل 

ندارد و يک موضوع کامًا من درآوردي است. بااخره پول بايد از طريق 
سيستم هاي بانكي در سطح بين الملل جابه جا شود. اين کانال مالي 
حكم قلک را دارد. درواقع اروپايي ها مي گويند، شما نفت را بفروشيد 
ما پول شما را در اين قلک مي ريزيم و بعد شما از طريق اين قلک 

غذا، دارو و غيره را از شرکت هاي ما خريداري کنيد. 
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسامي 
افزود: به نظر بنده spv به نوعي سرکار گذاشتن ملت ايران است. 
رئيس جمهور بايد شهامت به خرج داده و در سخنراني ۲۲ بهمن ماه 
که روز 4۰ سالگي انقاب است، به طور رسمي موضع جمهوري اسامي 
ايران مبني بر خروج از برجام را به خاطر عهدشكني طرف اروپايي و 

آمريكايي به دنيا اعام کند تا کار تمام شود. 
کريمي با اشاره به مذاکره مجدد با آمريكايي ها گفت: قطعاً مذاکره 
دوباره با آمريكا به يک جوک و طنز مسخره شباهت دارد. ديگر يک 
سبزي فروش هم مي داند ما از مذاکره با اين کشور نفعي نخواهيم 
برد. کساني که از مذاکره صحبت مي کنند بايد خجالت بكشند. البته 
ما با همه دنيا رابطه داريم و با اروپايي ها هم اهل مذاکره هستيم. اما 

مذاکره سياسي با آمريكايي ها صد درصد ممنوع است. 
امنيت   کميسيون  عضو  ديگر  بيگي،  حسن  ابوالفضل  اين  پيش از 
ملي و سياست خارجي مجلس در گفت وگو با تسنيم مطرح کرده 
است: »اروپايي ها به دليل وابستگي اقتصادي به آمريكا، فشار هاي 
سياسي و همچنين تهديد آمريكا به تحريم شرکت هاي اروپايي، در 
اجراي سازو کار مالي تعلل مي کنند.اروپايي ها با بدعهدي در اجراي  
SPV  نشان دادند که توان ايستادگي و مقابله در برابر فشارهاي 
مالي و سياسي آمريكا را ندارند که اين بيانگر تحقير اروپايي ها در 

برابر آمريكا است.«
وي تأکيد کرده است: »مجلس منتظر است که به نوعي قول هايي که 
وزارت خارجه دراين باره داده، محقق شود اگر اين اقدام صورت نگيرد 
قطعاً مجلس متناسب با پاسخ ها و راهكار هاي اروپايي ها تصميم ازم را 
اتخاذ مي کند. اگر راهكار هاي اروپايي ها به نفع کشور باشد در معاهده 

برجام باقي مي مانيم  و در غير اين صورت از آن خارج مي شويم.«

ادامه از   صفحه اول
بااترين مقام دستگاه اجرايي نهاد رياست جمهوري کيست؟ رئيس جمهور؟ 
معاون اول؟ رئيس دفتر؟ کداميک از اين سه مقام و سه صاحب منصب تشخيص 
مي دهند که چه مبلغ از اين 7۰ ميليارد تومان به کدام شخص حقيقي و 

حقوقي، خصوصي و بابت چه موضوع و چه موردي پرداخت شود؟
6- ختم کام، اين سهم خواهي و سهم دهي طبق روال گذشته در ايحه 
بودجه ۹8 هم وجود دارد و از خزانه مملكت به اشخاص حقيقي و حقوقي 
پرداخت مي  شود، آن هم خزانه اي که به قول بااترين مقام مسئول در نهاد 

رياست جمهوري خالي از وجه است. آيا در گزارش تفريغ بودجه سنواتي 
نامي از اين اشخاص و مبالغ دريافتي آنها هست؟ اگر هست، چرا گزارش 
آن وفق تكليف مقرر در اصل ۵۵ قانون اساسي به اطاع عموم نمي رسد 

و اگر نيست، پس گزارش تفريغ به چه درد مي خورد؟

سهم هر ايراني از بودجه و سهم بعضي ها 

در گفت و گوی رسالت با صاحب نظران پيرامون وضعيتSPV مطرح شد؛

وعده هایی از جنس»تقریبا هیچ«
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عامري:
دولت، دست پخت اصاح طلبان است

دبير کل جمعيت ايثارگران انقاب اسامي گفت: دولت، دست پخت 
اصاح طلبان است.جواد عامري در گفت وگو با خبرنگار مهر، ضمن 
اشاره به وضعيت معيشت و اقتصاد مردم گفت: در بين اصولگرايان 
فعًا بحث انتخابات مطرح نيست، امروز مشکات کشور زياد است و 
وضعيت اقتصاد و معيشت مردم بسيار بغرنج است. فعًا بناي ما بر اين 
است تا کمک کنيم و مشکات مردم را برطرف سازيم. وي با بيان اينکه 
امروز گراني، عدم اشتغال و موضوعاتي ازاين دست گريبان مردم را گرفته 
است، اظهارداشت: اصولگرايان در جهت رفع مشکات پيشنهادهايي 
را به سران سه قوه منتقل کرده اند و درخواست داده ايم که مشکات 
حل شود اما متأسفانه پاسخي از سوي دولت دريافت نکرده ايم.دبير 
کل جمعيت ايثارگران انقاب اسامي در خصوص آغاز فاز انتخاباتي 
در جريان اصاح طلب و برنامه اصولگرايان براي انتخابات سال آينده، 
گفت: امروز دولت فعلي دست پخت جريان اصاحات است، بنابراين، 
ابتدا بهتر است به دولت منتخب خود کمک کنند تا مشکاتي را که 
 براي مردم ايجاد کردند، درست شود و مردم از اين وضعيت نابه سامان 

خارج شوند.عامري با بيان اينکه امروز فعاليت اصاح طلبان اشتباه 
است،تاکيد کرد: در کل موضوع انتخابات هزينه فراواني براي کشور 
دارد و آغاز زودهنگام آن باعث ايجاد هزينه زودهنگام براي مردم خواهد 
شد؛ امروز مردم زير فشار هستند، براين اساس ابتدا بايد مشکات 
مردم را حل کرد و نبايد در فکر انتخابات بعدي بود. وي اضافه کرد: 
انصاف نيست که مسئوان و متصديان با بي توجهي به مشکات مردم 
به انتخابات فکر کنند.دبيرکل جمعيت ايثارگران همچنين در مورد 
انتقاداتي که جديداً از سوي برخي چهره ها و احزاب اصاح طلب به 
دولت  مطرح مي شود، گفت: اصاح طلبان از روز اول اعام کردند که 
اگر مي خواهيد چرخ انرژي هسته اي بچرخد بايد چرخ اقتصاد هم 
بچرخد. بزرگ ترين ديپلماسي آن ها، ديپلماسي خارجي و تعامل با 
غرب بود به همين جهت امروز سياست ها و تيم اجرايي دولت همگي 
از اصاح طلبان هستند، حال شايد در جاي ديگري باشند ولي مرام 
اين  بر  نظرشان  انقابي  نيروهاي  اينکه  بيان  با  است.عامري  همان 
است که تعامل بايد عزت مدارانه باشد و در عين حال به توان داخل 

 هم توجه شود و ما امروز نبايد تمام دنيا را در غرب ببينيم افزود: 
با توجه به اينکه حتي اروپايي ها هم با ما وارد توافق نمي شوند، با تمام 
اين شرايط دولت دست روي دست گذاشته و در عين حال از حمايت 
اصاح طلبان هم برخوردار است.دبيرکل جمعيت ايثارگران با اشاره به 
اظهارات اصاح طلبان در اعام تبري از دولت، مي گويد: اگر خاتمي 
را يکي از سران اين جبهه قلمداد کنيم، آنها بارها از دولت حمايت 
کرده اند، حال امروز نمي توانند در شرايطي که اين چنين مشکاتي را 
براي مردم ايجاد کرده اند، بگويند که ما مسبب نبوده ايم و دولت مسير 
خود را تغيير داده است. اگر عوض کرده است، چرا در انتخابات اخير 
حمايت کرديد؟ چرا در اين برهه زماني اين مطالب را مطرح مي کنيد؟ 
مسير دولت تغيير نکرده است.عامري با بيان اينکه اصاح طلبان امروز 
به عنوان بزرگ ترين حامي دولت نمي توانند، از دست پخت خود برائت 
جويند، تاکيد کرد: طعم دست پخت قبلي آن ها در حال آزار مردم است. 
اين نشان از بي انصافي آن ها دارد که بدون رفع مشکل قبلي که براي 

مردم ايجاد کرده اند به دنبال بدتر کردن وضعيت آن ها باشند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: SPV عملياتي نشود، سئوال از ظريف در 
دستور کار مجلس قرار مي گيرد.محمدرضا پورابراهيمي در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
انتقاد از طواني شدن زمان اجراي سازوکار ويژه مالي اروپا )SPV(، اظهار داشت: پس 
از خروج آمريکا از برجام، اروپايي ها تعهد دادند که موضوعات مربوط به مراودات بانکي ما 
را از طريق يک رويکرد جديد تحت عنوان SPV عملياتي کنند.وي ادامه داد: اروپايي ها 
وعده داده بودند که تا ماه هاي پاياني سال ۲۰۱۸ اين سازوکار مالي اجرايي شود اما 
متاسفانه اين مقطع زماني هم به پايان رسيد و اروپايي ها به تعهد خود عمل نکردند. 
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به آخرين پيگيري هاي دولت در اين زمينه 
تصريح کرد: چند روز قبل چند تن از مسئوان ايران با گروهي از اتحاديه اروپا نشستي 
برگزار کردند و مقرر شد که تقسيم کاري بين سه کشور آلمان، فرانسه و انگليس انجام 

شود تا بتوانند سازوکار اجرايي اين حوزه را عملياتي کنند. پورابراهيمي با بيان اينکه در 
واقع اين کشورها هم بايد تراکنش هاي بانکي مربوط به ايران با اتحاديه اروپا را ساماندهي 
کنند و هم اقداماتي را براي تسهيل در ارتباطات مالي ايران با کشورهاي خارج از اروپا، 
انجام دهند گفت: گزارش هاي ما حاکي از آن است که اروپايي ها ظرف چند هفته آينده 
عمليات اجرايي SPV را انجام مي دهند که البته آمريکا فشار زيادي بر اروپايي ها مي آورد 
تا اين موضوع عملياتي نشود.وي با بيان اينکه ما به دولت در اين زمينه تذکر داده ايم و 
با وزير خارجه هم در اين باره گفت وگوهايي داشته ايم، اظهار داشت: در صورتي که طي 
هفته هاي آينده SPV عملياتي نشود و عما از همکاري اروپا با جمهوري اسامي ايران 
اتفاق مثبتي در مراودات بانکي ما رخ ندهد، سئوال از وزير امور خارجه و ديگر مسئوان 

ذيربط در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

محمدنبي حبيبي:
 دستگاه ديپلماسي از غرب در اجراي برجام 

قطع اميد کند
دستگاه  گفت:  اسامي  مؤتلفه  حزب  دبيرکل 
ديپلماسي کشور از غرب در اجراي برجام قطع 

اميد کند.
به گزارش حوزه احزاب گروه سياسي خبرگزاري آنا، 
محمدنبي حبيبي در پايان نشست دبيران حزب 
متبوع خود با اشاره به نظام بودجه ۹۸ گفت: دولت 
نسبت به نقد بودجه منتقدان پاسخگو باشد.وي 
افزود: اعداد و ارقام مربوط به پيش بيني درآمدها 
و برآورد هزينه واقعي بايد با نگاه به تفريغ بودجه 
سال ۹۶ صورت گيرد تا با ارزيابي درست از اين 
تفريغ، پيش بيني درستي براي بودجه سال ۹۸ به 
عمل آيد.وي با اشاره به تصويب ارز 4۲۰۰ توماني 
هيئت دولت در فروردين امسال گفت: در طول 
تاريخ يکصد سال اخير در ايران، در هيچ دولتي 
در جهان سابقه نداشته است نرخ برابري ارز با پول 
ملي در هيئت دولت آن هم بدون کار کارشناسي 
دقيق به تصويب برسد. در همه جاي دنيا يک 
مکانيزم علمي و عملي و همچنين قانوني براي 
تعيين چنين نرخي وجود دارد، اما دولت دست 
به چنين کاري زد و ميلياردها ذخاير ارز و طاي 
کشور هدر رفت و ارزش پول ملي به صورت کنوني 

کاهش يافت.حبيبي با اشاره به توصيه مقام معظم 
رهبري به مسئوان در رسيدگي به معيشت مردم 
گفت: دولت اگر بتواند بسيار خوب است که در 
سال۹۷ به حقوق کارگران و کارمندان اضافه کند 
تا تهديدهاي تصميم نادرست ارز 4۲۰۰ توماني 
را رفع کند.وي با اشاره به نقد بودجه از سوي 
حجت ااسام ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران 
گفت: دولت به اين نقدها توجه کند. صرفه جويي در 
هزينه ها و جلوگيري از فرار مالياتي، باا بردن نرخ 
بهره وري، تخصيص عادانه منابع و... مهمترين وظيفه 
دولتمردان براي کاهش فشار به اقشار مستضعف 
جامعه است.وي با اشاره به مواضع خصمانه اروپا 
و آمريکا با مردم منطقه و عدم پايبندي به برجام 
غلط  محاسابات  از  انقاب  رهبر  تحليل  گفت: 
غرب و واقع بيني امام )ره( در پيش بيني تحوات 
منطقه نشان مي دهد که ملت ايران در 4۰ سال 
گذشته راه را درست آمده و غرب به بيراهه رفته 
است.وي افزود: اگر توصيه هاي رهبري و شروط 
مجلس و شوراي امنيت کشور در پذيرش برجام 
رعايت مي شد ما به چنين نقطه آسيب پذيري 
نمي رسيديم.حبيبي با اشاره به تحريم هاي جديد 

از سوي اروپا گفت: اروپا نه تنها در موعد مقرر 
اقدام به ايجاد کانال مالي مطمئن نکرده بلکه به 
بسياري از تعهداتش نيز عمل نکرده است. برخي 
کشورهاي اروپا مثل فرانسه، هلند، آلمان و... آشکارا 
پذيراي تروريست هاي منافق شده اند و از موضع 
طلبکارانه ايران را متهم به نقص حقوق بشر و 
حمايت از تروريسم مي کنند، با اين حال هنوز 
اميد دستگاه ديپلماسي کشور از غرب در مورد 
اجراي برجام قطع نشده است که بايد دستگاه 
اميد کند.دبيرکل حزب  ايران قطع  ديپلماسي 
مؤتلفه اسامي با بيان اينکه دست تجاوز غرب و 

رژيم  صهيونيستي زير ساطور مقاومت در منطقه 
است و خودشان هم مي دانند که تفکر مقاومت 
سال   4۰ گفت:  يافت  خواهد  تحقق   ان شاءاه 
پيش شاه با فرار از ايران به انقاب اسامي تسليم 
شد. امروز آمريکا با اقتدار منطقه اي ايران و سايرين 
مجبور است از منطقه فرار کند. اين سرنوشت 
پايان ضمن  در  ديکتاتورهاست.حبيبي  محتوم 
گراميداشت سالروز شهادت مرحوم شهيد نواب 
صفوي و ياران متدين و شجاع ايشان، آن ها را 
بخش مهمي از پيش قراوان مبارزان منطقه عليه 

صهيونيسم و آمريکا قلمداد کرد.

خبر
با صدور پيامی؛

رهبر معظم انقاب درگذشت والده 
سرلشکر موسوی را تسليت گفتند

رهبر معظم انقاب با صدور پيامی در گذشت والده فرمانده کل ارتش 
را تسليت گفتند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت والده 
امير سيد عبدالرحيم موسوی، فرمانده کل ارتش، رهبر معظم انقاب 

اسامی و فرماندهی کل قوا پيام تسليتی صادر فرمودند.
متن پيام بدين شرح است:

امير سرلشکر موسوی
فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسامی ايران

درگذشت والده مکرمه را به جناب عالی و ديگر بازماندگان تسليت 
می گويم و رحمت و غفران الهی را برای آن مرحومه از خداوند 

متعال مسئلت می نمايم.
سيدعلی خامنه ای
۱۳۹۷/۱۰/۲۳

قاضي زاده هاشمي:
 هفت هزار بازنشسته 

از پست هاي خود کناره گيري کردند
عضو فراکسيون جوانان مجلس گفت: هفت هزار بازنشسته از پست هاي خود 
با خبرنگار مجلس  در گفت وگو  قاضي زاده هاشمي  کردند.احسان  کناره گيري 
قانون   اجرايي شدن  به روند  اشاره  با  باشگاه خبرنگاران جوان،  گروه سياسي 
منع به کارگيري بازنشستگان اظهار کرد: قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
با قوت در سطوح مختلف نيرو هاي رسمي، پيماني، شرکتي در موسسات و 
نهاد هايي که اين قانون شامل حال آنها مي شود در حال اجرايي شدن است.وي 
افزود: حدود هفت هزار نفر از بازنشستگان از زمان اجرايي شدن قانون مذکور 
ترک خدمت کرده اند، اما طبق برآورد ها هزار نفر از بازنشستگان همچنان در 
 پست هاي خود باقي مانده اند که بايد به تدريج از سمت هاي خود کناره گيري 
کنند.وي تصريح کرد: دستگاه هاي نظارتي حاکم بر اجراي قانون منع به کارگيري 
بازنشستگان وظيفه خود را به خوبي انجام مي دهند و با توجه به جرم انگاري صورت 
گرفته در قانون، آحاد مردم جامعه مي توانند در صورت مشاهده بازنشستگاني که 
پست هاي اداري خود را ترک نمي کنند، به قوه قضائيه، دادستاني ها و دادسرا هاي 
تمام استان ها و شهرستان هاي کشور اطاع دهند.عضو فراکسيون جوانان مجلس 
با اشاره به جلسات مشترک فراکسيون جوانان با مرکز پژوهش هاي مجلس به 
منظور اصاح قانون منع به کارگيري بازنشستگان گفت : جمع بندي اين جلسات 
اين بود که قانون مذکور بايد با قوت ادامه يابد و هرگونه اصاح درباره سن و شرايط 

بازنشستگي بايد در قالب قانون خدمات کشوري لحاظ شود.

نيکفر: روحاني ديگر توجهي به امر و 
نهي هاي جريان اصاح طلب ندارد

عضو جامعه اسامي مهندسين گفت: روحاني ديگر توجهي به امر و نهي هاي 
جريان اصاح طلب ندارد.احمد نيکفر در گفت وگو با خبرنگار احزاب و تشکل هاي 
با اشاره به اختافات اصاح طلبان و  گروه سياسي باشگاه خبرنگاران جوان 
دولت گفت: به عقيده من، چون دولت در آينده به راي اصاح طلبان نيازي 
ندارد، ديگر نمي خواهد به امر و نهي هاي آنان توجهي داشته باشد.وي با بيان 
اينکه با توجه به اينکه آقاي روحاني به حزب خاصي وابستگي ندارد و در دولت 
بعدي نيز به اصاح طلبان بي نياز است به خواسته هاي آنان اهميتي نمي دهد 
و اين منجر به اختافات بين اين دو گروه شده است تصريح کرد: روحاني در 
دولت اول به حمايت اصاح طلبان نياز داشت تا راي بياورد و مطابق به خواسته 
آن ها حرف مي زد، اما در دولت دوم درصدد مستقل عمل کردن برآمد و اين 
استقال او منجر به ايجاد اختافات بينشان شده است.نيکفر با اشاره به اينکه 
اصاح طلبان با کانديداي پوششي در انتخابات گذشته حاضر شدند، اظهار کرد: 
 در انتخابات پيشين از ابتدا بنا بود که جهانگيري به عنوان کانديد اي در سايه، 

حامي و تبليغات براي روحاني باشد تا وي راي بياورد.

خبر
  سياري: دشمن جرئت انجام کوچک ترين 

اقدام نظامي عليه ايران را ندارد
معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: دشمن جرئت انجام کوچک ترين اقدام نظامي عليه 
ايران را ندارد.امير حبيب اه سياري در گفت وگو با خبرنگار گروه سياسي خبرگزاري 
ميزان، با اشاره به تهديدات نظامي گاه و بي گاهي که عليه ايران مطرح مي شود اظهار 
کرد: مطمئنا دشمنان ما اگر مي توانستند کاري کنند، تا کنون ده ها بار به ما حمله 
کرده بودند.وي افزود: قدرت دفاعي بازدارنده جمهوري اسامي ايران که در 4۰ سال 
گذشته با يک شيب تند در حال صعود بوده و البته همچنان ادامه دارد، اجازه افکار 
پليد نظامي را از دشمنان ما گرفته است.معاون هماهنگ کننده ارتش با بيان اينکه 
دشمن امروز مي داند که يک ضربه او با ده ها ضربه سخت تر و کوبنده تر پاسخ داده 
مي شود، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ ايران در هشت سال دفاع مقدس با دستان 
خالي در برابر کل دنيا ايستاد و امروز در حالي که ما هم دانش کافي را داريم و هم 
دستان مان پر است، دشمن جرات انجام کوچکترين اقدام نظامي عليه جمهوري 
اسامي ايران را ندارد. سياري گفت: با وجود اينکه احتمال حمله نظامي به کشورمان 
بسيار بسيار ضعيف و نزديک به صفر درصد است، اما ما موظف و مکلف هستيم که 

با رصد دقيق تهديدات، روز به روز بر اقتدار دفاعي خود بيفزاييم.

حق شناس:
روحاني به رئيس دفتر خود تذکر دهد

عضو شوراي مرکزي حزب اعتماد ملي گفت: روحاني به رئيس دفتر خود تذکر دهد.
محمدجواد حق شناس در گفت وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاري تسنيم، با 
اشاره به اظهارات اخير محمود واعظي، مبني بر عدم ائتاف با اصاح طلبان تندرو 
در انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ گفت: اظهارات آقاي واعظي با واقعيات انطباق ندارد.
وي افزود: آقاي روحاني در شرايطي در سال ۹۲ وارد عرصه رقابت ها شد که عاوه 
بر رد صاحيت مرحوم آقاي هاشمي، بسياري از چهره هاي شناخته شده  جريان 
اصاحات، نيز به دليل رد صاحيت از حضور در انتخابات بازمانده بودند.وي درباره 
نقش حزب اعتدال و توسعه در پيروزي روحاني در انتخابات ۹۲ گفت: در سال 
۹۲ هيچ  يک از مردم شناختي از حزب اعتدال و توسعه نداشتند که بخواهند 
با در نظر گرفتن حمايت اين حزب از آقاي روحاني موجب پيروزي ايشان در 
انتخابات آن سال شود، بنابراين اگر حمايت اصاح طلبان نبود؛ قطعاً آقاي روحاني 
نمي توانست پيروز انتخابات شود.حق شناس با بيان اينکه اظهارات اخير آقاي واعظي 
ناشي از عدم شناخت وي از  فضاي سياسي کشور در سال هاي قبل و همچنين 
عدم شناخت کافي از جايگاه حزب متبوعش در جامعه است، خاطرنشان کرد: 
بدون شک اين گونه اظهار نظرات لطمه جدي به آقاي روحاني مي زند.اين فعال 
سياسي اصاح طلب ادامه داد: آقاي روحاني در مراسم بزرگداشت آيت اه هاشمي 
از برخي بي وفايي ها ابراز گله مندي کرد. سؤال من از آقاي روحاني اين است "شما 
که اين گونه از بي وفايي ها گله مي کنيد چرا به رئيس دفتر خودتان تذکر نمي دهيد 
تا اظهاراتي را بيان نکند که مورد دلخوري جامعه و کساني شود که تاش جدي 

براي حضور شما در اين جايگاه انجام دادند؟" 

آگهي مزايده عمومي مرحله دوم
  فروش چوب

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد، به استناد مصوبه ۲۳/۲۰۳۹ مورخ ۹۷/۷/۳۰ هيات مديره 
محترم سازمان در نظر دارد قطع و فروش چوب درختان خشك و نيمه  سطح شهر را از طريق مزايده به 
بااترين قيمت به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از متقاضيان دعوت مي شود جهت بازديد و اخذ اوراق 
شركت در مزايده و كسب اطاعات بيشتر به امور قراردادهاي سازمان به آدرس: كيلومتر 85 اتوبان تهران 
قزوين،  شهرستان نظرآباد، خيابان آيت اله خامنه اي )خيابان تهران( مراجعه نموده و جهت كسب اطاعات 
بيشتر با شماره تلفن هاي 45۳6۳۲۷۳-45۳5۲۹۹۲-۰۲6 تماس حاصل نماييد. آخرين مهلت تحويل اوراق 

مزايده روز شنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۳ و زمان بازگشايي پيشنهادات روز يكشنبه تاريخ ۹۷/۱۱/۱4 مي باشد.
بديهي است سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان باقي خواهد ماند و هزينه 
چاپ آگهي و كارشناسي به عهده برنده مزايده مي باشد. ضمنا سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار 

است.
تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/۲4

تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۱/۱
خ ش: ۹۷/۱۰/۲4

آگهي مناقصه عمومي )به صورت دومرحله اي(
)97/25(

شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران )شركت دولتي( در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه خريد و نصب يك دستگاه مخزن فلزي هوايي ۲۰۰ مترمكعبي 
آب آشاميدني روستاي مرتضي گرد - مجتمع روستايي صنيع خاني از توابع شهرستان تهران از طريق مناقصه عمومي و به صورت دومرحله اي از محل صندوق 
توسعه ملي و اسناد خزانه اسامي، طبق مشخصات فني ارائه شده در اسناد با در نظر گرفتن شرايط ذيل از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت )ستاد( به 

نشاني www.setadiran.ir  اقدام نمايد.
- كليه شركت كنندگان در مناقصه بايستي به موجب مواد ۲ و ۳ آيين نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب ۱۳8۹/۳/5 شورايعالي حفاظت فني، صاحيت انجام 
كار خود را از نظر ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اخذ نمايند كه جهت تسريع در اين امر ارائه حداقل گواهينامه كانون انجمن هاي مسئولين ايمني 
و بهداشت كار استان مربوطه مبني بر ثبت نام اوليه الزامي مي باشد. بديهي است در غير اين صورت پاكات مالي توسط شركت آب و فاضاب روستايي استان 

تهران مورد ارزيابي واقع نشده و ابطال مي گردد.
- كليه پيشنهادات مشروط، مبهم و يا غيرقابل قبول از لحاظ فني و همچنين پيشنهاداتي كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد مردود خواهد بود.

- ازم به ذكر اينكه به علت دومرحله اي بودن مناقصه، ارسال مدارك شركت كنندگان شامل: سوابق كاري مرتبط با موضوع مناقصه به همراه رضايتمندي كتبي، 
ليست تجهيزات، ماشين آات و مدارك تحصيلي در زمان عودت اسناد مناقصه درون پاكت فني )ب( به صورت الكترونيكي جهت ارزيابي كميته فني و بازرگاني 

الزامي مي باشد و از تاييدشدگان به صورت كتبي قبل از بازگشايي مالي )پاكت ج( دعوت به عمل مي آيد.
- پيمانكاران واجد شرايط تا ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ جهت دريافت الكترونيكي اسناد مناقصه به آدرس: www.setadiran.ir  مراجعه 

نمايند.
- مهلت بررسي و ارائه پاكتهاي الف - ب - ج تا ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ به صورت الكترونيكي مي باشد.

- اصل ضمانتنامه يا فيش بانكي سپرده شركت در مناقصه به صورت فيزيكي )دستي( حداكثر تا ساعت ۱۲ ظهر مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ به آدرس: تهران - ميدان 
وليعصر - بلوار كشاورز - خيابان شهيد برادران عبداله زاده - مابين كوچه زيبا و سرآباداني - پاك ۳۱ - طبقه سوم كميسيون معامات ارسال گردد. سپرده 
شركت در مناقصه مبلغ ۳۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه يا فيش بانكي مي باشد. در صورت واريز نقدي به حساب جاري 4۰۰۱۱۰۲۲۲۰۷۱4۳4۱8 بانك 

مركزي، قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي به نام شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران انجام گيرد.
- زمان بازگشايي پاكتهاي مالي )ج( تاييدشدگان توسط كميته فني و بازرگاني ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ به صورت الكترونيكي مي باشد 

و حضور نماينده تاييدشدگان در مناقصه با ارائه معرفينامه بامانع مي باشد.
- هزينه درج آگهي در دو نوبت چاپ به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: ۹۷/۱۰/۲4
تاريخ انتشار نوبت دوم: ۹۷/۱۰/۲6

خ ت: ۹۷/۱۰/۲4

آگهي مزايده عمومي 97-50 
سازمان حمل ونقل بار و مسافرشهرداري زنجان در نظر دارد مديريت اموربهره برداري جايگاه هاي 
عرضه سوخت CNG خيام و اشراق را با مشخصات مندرج دراسناد مزايده به شركتهاي داراي 
صاحيت و مورد تائيد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران از طريق برگزاري مزايده 
بهره برداري   ازكليه اشخاص حقوقي واجد شرايط وداراي ظرفيت  نمايد.لذا  واگذار  عمومي  
دراستان زنجان دعوت مي شود جهت خريد اسناد مزايده به اداره قراردادهاي شهرداري زنجان 
واقع درخيابان خرمشهر بلوار آزادي ساختمان شهرداري مركز مراجعه وجهت كسب اطاعات 
بيشتر به نشاني اينترنتي www.zanjan.ir ويا با شماره تماس هاي ۰۲4۳۳4۲۲۰۳6 اداره 
قراردادها و شماره ۳-۰۲4۳۳۷۷۹۲۰۱ سازمان حمل ونقل بارمسافر شهرداري زنجان تماس 

حاصل نمايند .
مهلت خريد اسناد : از تاريخ ۹۷/۱۰/۲4 لغايت ۹۷/۱۱/۱

مهلت تحويل پيشنهادات : از تاريخ  ۹۷/۱۱/۱  لغايت ساعت ۱4  روز  شنبه مورخه ۹۷/۱۱/۱۳
محل تحويل اسناد  : دبيرخانه شهرداري مركز واقع در بلوار آزادي ساختمان شهرداري مركز

محل و زمان بازگشايي پيشنهادات: پيشنهادات واصله روز يكشنبه مورخ  ۹۷/۱۱/۱4 راس ساعت۱5  
درمحل حوزه  معاونت مالي و اقتصادي واقع در ساختمان شهرداري مركز مفتوح خواهد شد. 
حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه كميسيون معامات آزاد مي باشد و در صورت كثرت شركت 
كنندگان و عدم امكان حضور همه آنها در جلسه شركت كنندگان مي توانند يك الي سه نفر 

نماينده از طرف خود جهت حضور در جلسه كميسيون معامات معرفي نمايند .
پيشنهاد دهندگان مي بايست مبلغ ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰  ريال براي هر جايگاه به عنوان سپرده شركت 
در مزايده به طرق زير تهيه و درپاكت )الف ( تحويل دستگاه مزايده گز ار نمايند :  ۱ -  واريز 
وجه نقد به  شماره حساب  5-۲۲۲۲۱۱۱۱-4۳-۲۲۱۰  شهرداري زنجان نزد انصار شعبه انقاب 

۲- ضمانت نامه بانكي به نفع شهرداري زنجان ۳ – انواع اوراق مشاركت بي نام
- مبلغ خريداسناد: واريز مبلغ ۰۰۰/ ۳۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲448۰۰6  بنام شهرداري 

زنجان نزدبانك ملي شعبه آزادي
- هزينه هاي انتشار آگهي به عهده برنده گان مزايده مي باشد.

- شهرداري  برابر بند 4 ماده ۱۰ آئين نامه مالي شهرداري تهران در رد يك يا تمام  پيشنهادات 
مختار مي باشد .

مسعود نظري - سرپرست سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد

نوبت اول

كميسيون معامات شركت آب و فاضاب روستايي استان تهران
سازمان حمل ونقل بار و مسافرشهرداري زنجان تاريخ انتشار: ۹۷/۱۰/۲4

خ ش: ۹۷/۱۰/۲4

نوبت اول



»

وزير راه و شهرسازي:
 قيمت تمام شده 

 مسکن را 
کاهش مي دهيم

اقتصادي دو شنبه 24 دي 41397
7 جمادي ااول 1440-14 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9409

اختيار  اعتباري مصالح ساختماني که در  از کارت  استفاده  با  راه و شهرسازي گفت:  وزير 
سازندگان قرار مي دهيم قيمت تمام شده مسکن را کاهش خواهيم داد.به گزارش ايسنا، محمد 
اسامي در حاشيه نمايشگاه مسکن، شهرسازي و بازآفريني شهري اظهار کرد: در راستاي 
کاهش قيمت تمام شده مسکن و افزايش توان خريد متقاضيان طرحي را در دستور کار قرار 
داده ايم که هم اکنون در مرحله کارشناسي و طراحي مديريتي است.وي افزود: هدف اين است 
که  افزايش قيمت تمام شده مسکن را کنترل کنيم و آن را به حداقل برسانيم. در اين طرح 
کارت اعتباري در اختيار سازندگان قرار مي دهيم که مصالح ارزان دريافت کنند و با ساخت 
مسکن سود متناسب ببرند و با قيمت مناسب به متقاضيان واگذار کنند.وي همچنين درباره 
طرح هاي وزارتخانه براي مسکن مهر و بازآفريني شهري گفت: ۴۰۰ هزار واحد را از طريق 
طرح هاي مشارکتي در سه حوزه شهرهاي جديد، بافت هاي ناکارآمد و بنياد مسکن در دستور 

کار قرار داديم. همچنين ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر نيز باقيمانده که از اين تعداد ۲۶۰ هزار 
واحد تکميل شده است. مابقي نيز طي دو سال آينده به بهره برداري مي رسد.وي ادامه داد: 
امسال پروژه هاي بازآفريني را بر اساس تاکيد دولت و اهميتي که براي آن قائل شده با جديت 
پيگيري مي کنيم که از محل صندوق توسعه ملي منابع آن تخصيص مي يابد.وي در پاسخ به 
سوالي مبني بر انتقال متقاضيان مسکن مهر از پرديس به پرند و هشتگرد گفت: کساني که 
در پرديس ثبت نام کرده اند اگر در مهلت مقرر بوده، شرکت عمران شهرهاي جديد وظيفه 
دارد به آنها واحد اختصاص دهد که براي اين منظور ساز و کار ازم انديشيده شده است اما 
به دليل اينکه پرديس ديگر ظرفيت بارگذاري جديد ندارد متقاضي جديدي براي واحدهاي 
مسکن مهر ثبت نام نمي کنيم و پيشنهاد کرديم کساني که تمايل دارند به پرند يا هشتگرد 

منتقل شوند که واحدهاي با کيفيت و خوبي را در آن شهرها آماده کرده ايم.

براي نخستين بار در شبکه بانکي کشور انجام شد؛ 
انتشار بروشورخدمات بانک پارسيان ويژه نابينايان

براي نخستين بار در شبکه بانکي کشور، بانک پارسيان در راستاي پاسخگويي به نيازهاي 
تمامي اقشار جامعه و تحقق مسئوليت هاي اجتماعي، بروشور خدمات مالي و بانکي خود را 
به زبان بريل و همراه با روزنامه ايران سپيد منتشرکرد.به گزارش روابط عمومي بانک پارسيان 
اين بانک با هدف آشنايي بيشتر روشندان عزيز و بهره برداري بيشتر ايشان از اطاعات 
نوشتاري معرفي خدمات بانک، بروشور ويژه را در دستور کار قرار داد و در همين راستا فايل 
صوتي بروشور نيز در اختيار اين گروه از مشتريان بانک قرار گرفت.پيش ازاين نيز، امکان ارائه 
خدمات بانکي ويژه روشندان، به منظور تسهيل دسترسي اين قشر ازجامعه، با مجهزشدن سه 

شعبه کريم خان زند، ميدان انقاب و ميدان فردوسي بانک پارسيان فراهم شده بود.

 تسهيات بانک ملي ايران براي 
افزايش قدرت خريد مردم

بانک ملي ايران اقدامات قابل توجهي براي افزايش قدرت خريد مردم انجام داده است.به 
گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران، اين بانک به منظور توزيع مناسب تسهيات بين 
اقشار مختلف جامعه، همواره به پرداخت تسهيات خرد اهتمام داشته است.اعطاي تسهيات 
خرد براي خريد لوازم خانگي تا سقف 8۰ ميليون ريال، تسهيات خريد خودرو تا سقف 
1۵۰ ميليون ريال و تسهيات تعمير مسکن تا سقف 1۰۰ ميليون ريال بر اساس الزامات 
بانک مرکزي همواره توسط بانک ملي ايران عملياتي شده است.همچنين براي رفع نيازهاي 
اساسي خانوارها شامل خريد کااهاي اساسي، بهسازي و مقاوم سازي، تعميرات اساسي و 
تجهيز و تکميل منزل مسکوني تا سقف ۵۰۰ ميليون ريال تسهيات قابل توجهي پرداخت 
شده است.صدور کارت اعتباري تا مبلغ ۵۰۰ ميليون ريال در قالب تفاهمنامه به کارکنان 
دولت و شرکت ها و نيز تخصيص سهميه اعطاي تسهيات براي رفع احتياجات ضروري 
مردم در قالب تسهيات خرد از ديگر اين اقدامات است.به طور کلي مي توان گفت بانک 
ملي ايران طي هشت ماهه نخست سال جاري، ۶۲9 هزار فقره تسهيات براي رفع نيازهاي 

اساسي خانوارها پرداخت کرده است.

ارائه ده ها طرح و برنامه جديد براي رونق 
صنعت معماري و ساخت و ساز کشور

در نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن)ميدکس(همزمان 
 با گشايش نهمين نمايشگاه بين المللي معماري سازمان ها، مراکز علمي و دانشگاهي و 
شرکت هاي مختلف دانش بنيان و صنعتي؛ جديدترين و به روزترين طرح و برنامه خود را 
براي رونق صنعت معماري و ساخت و ساز کشور ارائه کردند، طرح هايي که با محوريت 
معماري ايراني اسامي تهيه شده اند.به گزارش روابط عمومي و اطاع رساني نهمين نمايشگاه 
بين المللي معماري)ميدکس(:اين نمايشگاه که در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي 
تهران گشايش يافت، آوردگاه بيش از 18۰ شرکت داخلي و خارجي و سازمان ها و نهادهاي 
 دولتي و بخش خصوصي است که توانمندي هاي خود را در سه حوزه طراحي داخلي، 
ساخت و ساز و شهرسازي عرضه کرده اند.در نهمين نمايشگاه بين المللي معماري،دکوراسيون 
داخلي وخانه مدرن 1۶۵ شرکت داخلي از جاي جاي کشورمان و ۲۰ شرکت خارجي از 
کشورهاي هلند،چين و ترکيه جديدترين طرح ها،برنامه ها،صنايع،تجهيزات ،توليدات و 
خدمات خود را ارائه و در معرض عاقمندان قرار مي دهند.در نهمين نمايشگاه بين المللي 
 معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن که تلفيقي از دانش، هنر و صنعت است، عاوه شرکت هاي 
خصوصي؛ برخي سازمان ها، مراکز علمي و دانشگاهي و دستگاه هاي دولتي و خصولتي هم 
توانمندي هاي خود در حوزه هاي مختلف طراحي و مشاوره معماري و دکوراسيون داخلي 
و همچنين آخرين دستآوردها و توليدات حوزه هاي نانوتکنولوژي و بيوتکنولوژي را ارائه و 
در معرض ديد عاقمندان قرار داده اند.در اين نمايشگاه همچنين انواع خانه پيش ساخته، 
نورپردازي و هوشمند سازي، تکنولوژي هاي نوين تاسيسات، مبلمان و تجهيزات مربوط 
به فضاي باز، تجهيزات دکوراسيون داخلي، انواع پرده، کاغذ ديواري، پوشش هاي تزئيني، 
ديوارپوشي،لوازم ويژه دکوراسيون و تزئيني، مبلمان ورزشي و تفريحي، انواع لوازم الکترونيکي 
 شامل هوشمندسازي، سيستم هاي کنترل از راه دور، سيستم هاي ايمني ساختمان، سيستم هاي 
پاايشي مواد و ديگر محصوات و طرح ها، به معرض نمايش گذاشته شده است.نهمين نمايشگاه 
بين المللي معماري،دکوراسيون داخلي وخانه مدرن در فضائي بالغ بر 18هزار متر مربع و 
 در پنج سالن B ۴۴  - ۴۴ A -38 - 31-A B31و فضاي باز محل دائمي نمايشگاه هاي 

بين المللي تهران برپا شده است.

خبر
باهنر:

  بورس کاا، قطعا گامي مؤثر
براي شفاف سازي اقتصاد است

محمدرضا باهنر، نماينده ادوار مجلس معتقد است که رشد عرضه 
از عوملي است  اوليه در بورس کاا، يکي  کااهاي اساسي و مواد 
کشاند. مي  شفافيت  و  رقابت  رشد  امور،  اصاح  به  را  اقتصاد  که 

با خبرگزاري خانه ملت عنوان کرد:  باهنر در گفت وگو  محمدرضا 
هنوز به دايل مختلف در ميدان اقتصاد، رقابت را قبول نکرده ايم و 
 همه نهادهاي اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي، حقوقي، بنگاه هاي

  دولتي، خصولتي و خصوصي به اقتصاد همراه با يارانه عادت کرده ايم؛ 
در واقع از مصرف کننده يک نان و يک ليتر بنزين تا بنگاه هاي 
 بزرگ، امروز همه به يارانه و حمايت غير اصولي دولت عادت کرده ايم.

دبيرکل جامعه اسامي مهندسين افزود: نبود شفافيت و عادت کردن 
به اقتصاد نفتي باعث شده تا بنگاه ها نيز طاقت برداشته شدن دست 
حمايتي و حذف يارانه را نداشته باشند و در مقابل، مصرف کنندگان 
هاي  نرخ  به  ندارد،  وجود  اقتصاد  در  واقعي  هاي  قيمت   نيز چون 
حمايتي عادت کرده براي مثال وقتي از واقعي شدن نرخ بنزين سخن 
گفته مي شود، واکنش نشان مي دهند. باهنر گفت: بايد اجازه واقعي 
شدن قيمت ها در اقتصاد داده شود و در اين بين دادن يارانه به 
مردم، بايد به صورت شفاف و با راهکاري درست انجام شود نه آنکه 
با دستوري کردن نرخ ارز و کااها سعي در حمايت از مردم داشت.

وي اظهار داشت: در کشورمان، بورس کاا داريم که براي ايجاد رقابت 
و شفافيت راه اندازي شده است. 

 
رئيس سازمان مديريت صنعتي:

 ۵۰۰ شرکت بزرگ و مؤثر 
در اقتصاد کشور معرفي مي شوند

علي رضا قشقايي -رئيس سازمان مديريت صنعتي گفت:۵۰۰ شرکت 
بزرگ و موثر در اقتصاد کشورمعرفي مي شوند. وي با ارزيابي ۵۰۰ شرکت 
برتر کشور در سال گذشته گفت: اين افزايش بيانگر رشد ۲۴ درصدي فروش 
شرکتها ست.وي با اشاره به راه اندازي مرکز مهارت آموزي در سازمان مديريت 
صنعتي گفت:براي دانش آموختگان رشته هاي مختلف امکان مهارت آموزي 
در اين مرکز فراهم شده و طبق قراردادي که با پايگاه هاي کاريابي منعقد 
شده امکان جذب و استخدام اين افراد فراهم مي شود ضمن اينکه با برخي 
 بانک ها تفاهم شده تا هزينه اين دوره هاي مهارت آموزي نيز به صورت وام 
قرض الحسنه در اختيار مهارت آموزان قرار گيرد..به گزارش خبرنگارما،ابوالفضل 
کياني در نشست خبري با اشاره به اينکه امسال براي بيست و يکمين سال 
متوالي اين سازمان رتبه بندي شرکت هاي برتر ايراني را انجام داده است 
افزود:در همايشي که هشتم بهمن برگزار خواهد شد۵۰۰ شرکت بزرگ 
اين  افزوده  اضافه کرد: ارزش  اقتصاد کشورمعرفي مي شود.وي  در  موثر   و 
۵۰۰ شرکت در سال 9۶ معادل 1۴ درصد توليد ناخالص داخلي است.کياني  
گفت:  صادرات غيرنفتي کشور در سال 9۶ حدود ۴۷ ميليارد دار بوده که اين 
۵۰۰ شرکت ۲۶ ميليارد دار معادل ۵۶ درصد صادرات غيرنفتي را به خود 
اختصاص داده است.وي افزود:اين ۵۰۰ شرکت بيش از ۶۴۰ هزار ميليارد 
تومان در سال 9۶ فروش داشته که ميزان فروش و درآمد، اصلي ترين معيار 
براي انتخاب شرکت هاي برتر بوده است.کياني درباره شاخص هاي رتبه بندي 
شرکت هاي برتر ايراني گفت: 33 شاخص مورد بررسي قرار گرفته است که 
مهمترين آن ها ميزان فروش يا درآمد،  بزرگي شرکت ها، رشد شرکت،تعداد 
کارکنان،سودآوري، بهره وري،ميزان صادرات،تاب آوري،  دانش بنيان بودن، 
توسعه، بهره وري، داخلي سازي و ارتقاي کيفيت بوده است.رئيس سازمان 
مديريت صنعتي ادامه داد: رتبه بندي شرکت هاي ايراني به شفاف سازي فضاي 
کسب و کار،تعيين ميزان اثرگذاري شرکت ها در اقتصاد ملي و گسترش رقابت 

بين بنگاه هاي اقتصادي کمک مي کند.

آگهي اباغ اجرائيه طبق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي
پرونده 9704835/9704836

بدينوسيله به آقاي ايمان يزدي فرزند رجبعلي كد ملي 0010479902 و محمد 
يزدي فرزند رجبعلي كد ملي 0072075856 ش ش 11385 به نشاني تهران 
قيطريه خ روشنايي خ صفا نبش ايزد پ 2 اباغ مي شود كه بستانكار بانك 
گردشگري براي وصول مبلغ 5/000/000/000 ريال بابت چك شماره 753936 
عهده بانك گردشگري شعبه مهستان و مبلغ 15/000/000/000 ريال چك شماره 
اجرائيه صادر  عليه شما  مهستان  گردشگري شعبه  بانك  عهده   753937
نموده كه پرونده اجرايي كاسه 9704835 و 9704836 در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مامور اباغ اداره پست اباغ اجرائيه به شما به دليل عدم 
شناسايي محل اقامتتان ميسر نشده است و بستانكار هم اعام نموده نمي تواند 
شما را جهت اباغ واقعي معرفي نمايد لذا به تقاضاي بستانكار به وارده شماره 
14045798-97/10/12 و طبق ماده 18 آيين نامه اجرا از تاريخ انتشار اين آگهي 
كه روز اباغ اجرائيه محسوب است چنانچه ظرف 20 روز نسبت به پرداخت 

بدهي خود اقدام ننمائيد عمليات اجرايي جريان خواهد يافت.
رئيس اداره چهارم اجراي اسناد رسمي - شبيبي

تاريخ انتشار: 97/10/24
م الف: 20054 د ت: 97/10/24 

مشاورين  و  مصالح ساختماني  اتحاديه صنف  تجاري  غير  موسسه  تاسيس 
اماک و خودرو و تاكسي تلفني و صنوف وابسته شهرستان اميديه درتاريخ 
1397/10/15 به شماره ثبت 65 به شناسه ملي 14008057346 ثبت و امضا 
ذيل دفاترتكميل گرديده كه خاصه آن به شرح زير جهت اطاع عموم آگهي 
ميگردد. موضوع : انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي، حمايت 
و حفظ حقوق صنفي اعضا، ايجاد و تحكيم اصول همكاري بين افراد صنفي، 
تاش براي بهبود محيط كسب و كار، تعامل با دستگاه هاي دولتي، نهادهاي 
اختيارات خود،  و  وظايف  راستاي  در  بخش خصوصي  و  غيردولتي  عمومي 
همچنين تاش در راستاي ارتقاء كيفي خدمات رساني به مردم و اطاع رساني 
مناسب رسيدگي به شكايات دريافتي. مدت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 
مركز اصلي : استان خوزستان ، شهرستان اميديه ، بخش مركزي ، شهر اميديه، 
شهرک مطهري ، بلوار امام علي ، خيابان فرعي 2 ، پاک 0 ، طبقه همكف 
كدپستي 6373186886 اولين مديران : آقاي سياوش حبيبي به شماره ملي 
4819228412 و به سمت مديرعامل به مدت 4 سال آقاي شكراله كيارسي 
به شماره ملي 5559585297 و به سمت رئيس هيئت مديره به مدت 4 سال 
آقاي فتحعلي عباسي لركي به شماره ملي 4251029887 و به سمت نايب 
ملي  به شماره  داريوش شيباني  آقاي  به مدت 4 سال  مديره  هيئت  رئيس 
1950605353 و به سمت عضو هيئت مديره به مدت 4 سال آقاي محمد علي 
رئيسي به شماره ملي 4622615614 و به سمت خزانه دار به مدت 4 سال 
دارندگان حق امضا : اسناد و اوراق مالي اتحاديه مانند چك ها، بروات، سفته  
ها، اسناد تعهدآور مالي با امضا مديرعامل وخزانه  دار و در غياب هر يك با 
امضاء رييس هيات مديره و مهر اتحاديه معتبر مي باشد. اختيارات مدير عامل 
: طبق اساسنامه آقاي كوروش غفاري پور به شماره ملي 1860699057 و به 
سمت بازرس اصلي به مدت 1 سال انتخاب شدند. شماره مجوز 120.25.10206 
تجارت  و  معدن  اداره صنعت  مرجع صادركننده  تاريخ مجوز 1397/02/22 
شهرستان اميديه. اداره كل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري اميديه )347819(

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

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

برابر راي شماره 139760301023000645 مورخه 1397/07/03 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك كن تهران تصرفات مالكانه بامعارض متقاضي آقاي 
غامحسين ميرزايي فرزند احمدعلي به شماره شناسنامه 2 صادره از شميران در 
يك باب خانه به مساحت 230/84 مترمربع از پاک 23283 فرعي از 118 اصلي 
واقع در بخش 11 ثبت كن خريداري از مالك رسمي بنياد مستضعفان محرز گرديده 
است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
سيدسعيد ناصري - رئيس ثبت اسناد و اماک كن

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/24
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/9

م الف: 20056 د ت: 97/10/24 

آگهي انتقالي شركت صدرا صنعت ارجان سهامي خاص به 
شناسه ملي 14006292297 و به شماره ثبت 9296 به موجب 
نامه شماره 617/97/1553 مورخه 97/09/11 و صورتجلسه 
اصلي  مركز   97/05/13 مورخه  العاده  فوق  عمومي  مجمع 
شركت صدرا صنعت ارجان سهامي خاص به شماره ثبت 3024 
واحد ثبتي اميديه به نشاني استان كهگيلويه و بويراحمد 
شهرستان بويراحمد - بخش مركزي - شهر ياسوج - محله 
هفت تير- خيابان گلشن - خيابان طالقاني- پاک -0 پاساژ 

ملت - طبقه اول كد پستي 
75917-78468 انتقال يافت و دراين اداره تحت شماره 9296 
به ثبت رسيده و جهت اطاع عمومي آگهي مي گردد . اداره 
كل ثبت اسناد و اماک استان كهگيلويه وبويراحمد اداره ثبت 

شركت ها و موسسات غيرتجاري ياسوج )347832(

آگهي تغييرات شركت سامان گوهر پارس سهامي خاص به 
شماره ثبت 4644 و شناسه ملي 14005988394 به استناد 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادي  عمومي  مجمع  صورتجلسه 
1397/05/01 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محسن كريمي نژاد 
باشماره ملي 1972285947و وحيد محمدي ثاني با شماره 
ملي6630042662 به ترتيب به سمت بازرس اصلي و بازرس 
علي البدل براي يك سال مالي انتخاب گرديدند. اعضاء هيئت 
مديره براي مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: سپيده 
كريمي نورالدين وند به شماره ملي 1960320671 - علي محمدي 
حاجي وند به شماره ملي 6639946904 - غامرضا محمدي 
حاجيوند به شماره ملي 1972400231. اداره كل ثبت اسناد 
و اماک استان خوزستان مرجع ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجاري مسجد سليمان )347825(

قربانعلي  فرزند  اينجانب غامعلي صفر رضوي زاده  فارغ التحصيلي  مدرک 
به شماره شناسنامه 355 صادره از كاردشت در مقطع فوق ليسانس رشته 
زراعت صادره از واحد دانشگاهي چالوس با شماره م/د/285 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسامي واحد چالوس به نشاني چالوس، خ 17 شهريور، دانشگاه 

آزاد اسامي چالوس ارسال نمايد.

برگ كمپاني پژو 206 هاچ بك مدل 96 به رنگ سفيد روغني و شماره شاسي 
NAAP13FE9HJ07899 و شماره انتظامي 55د239- ايران 10 به نام حميد 

محمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 آگهي مزايده عمومي
 مرحله سوم - اجاره زمين

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري نظرآباد، 
به استناد مصوبه 23/1950 مورخ 97/7/23 
هيات مديره محترم سازمان در نظر دارد 44 
هكتار از اراضي بدون آب و باآب را به مدت يك 
سال از طريق مزايده عمومي به بااترين قيمت 
پيشنهادي به بخش خصوصي اجاره دهد. لذا 
از متقاضيان دعوت مي شود جهت بازديد از 
اراضي و اخذ اوراق شركت در مزايده و كسب 
اطاعات بيشتر به واحد امور مالي سازمان 
به آدرس: كيلومتر 85 اتوبان تهران قزوين، 
 شهرستان نظرآباد، خيابان آيت اله خامنه اي 
)خيابان تهران( مراجعه نموده و جهت كسب 
اطاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 45363273-
45352992-026 تماس حاصل نماييد. آخرين 
مهلت تحويل اوراق مزايده روز شنبه مورخ 
97/11/13 و زمان بازگشايي پيشنهادات روز 

يكشنبه تاريخ 97/11/14 مي باشد.
بديهي است سپرده نفرات اول تا سوم تا 
زمان عقد قرارداد با نفر اول نزد سازمان باقي 
خواهد ماند و هزينه چاپ آگهي و كارشناسي 
به عهده برنده مزايده مي باشد. ضمنا سازمان 

در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/24

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/1
 مسعود نظري خ ش: 97/10/24

  سرپرست سازمان پاركها 
و فضاي سبز شهرداري نظرآباد

نوبت اول

بي مهري به صنعت ريلي
وحيد بالي

صنعت  توسعه  براي  دنيا  تمام  در  مهم  عوامل  از  يکي 
حمل ونقل به ويژه صنعت ريلي است، در اسناد باادستي 
و سند چشم انداز کشور به صورت ويژه اي به اين صنعت 
براي  مناسبي  صرفه جويي  اين صنعت  است،  شده  نگاه 
هوا،  آايندگي  کاستن  و  داشته  انرژي  بخش هاي  تمام 
امکان افزايش حمل بار و اندک شدن حوادث جاده اي از 

ويژگي هاي منحصربه فرد آن است.
امروزه متأسفانه تعداد زيادي از هم وطنان ما براثر حوادث 
جاده اي از دست مي روند، خانواده هاي آنان بي سرپرست 
شده و مشکات و آسيب هاي اجتماعي در کشور افزايش 
مي يابد، توسعه صنعت ريلي و به خدمت درآوردن اين 
صنعت براي حمل ونقل باري نکته مهمي است که باعث 

کاهش استهاک  و حوادث جاده اي است.
صنعت  نسبت  ريلي  صنعت  مزاياي  مهم ترين  از  يکي 
در صنعت  بودن سوخت  کم مصرف  جاده اي  حمل ونقل 
ريلي است به نحوي که اين صنعت ۶ برابر کمتر از صنعت 
حمل ونقل جاده اي است، صنعت ريلي مي تواند رکن اول 
جابه جايي بار در کشور شده و دغدغه مصرف بااي سوخت 
ديگر  به کشورهاي  نسبت  آن  اندک  قيمت  به  توجه  با 

جهان را رفع کند.
پرسرعت  قطارهاي  ايجاد  ريلي،  ديگر صنعت  مزاياي  از 
مسافران  اين خطوط  توسعه  در صورت  است،  مسافري 
براي انتقال به شهرها سفر کم خطر و پرسرعتي را تجربه 

خواهند کرد.
کم توجهي دولت ها به اين صنعت باعث شده صنعت ريلي 
جايگاه اصلي خود را آن گونه که بايد را نداشته باشد، ايجاد 
شرکت هاي خصولتي و خصوصي سازي هاي غلط مشکل 
ديگر در بحث واگن سازي بوده که باعث ضعيف شدن 

اين صنعت شده است.
براي آگاهي از چندوچون توسعه صنعت ريلي با مهندس 
سيد ابوالفضل بهره دار رئيس انجمن مهندسين حمل ونقل 

ايران به گفت وگو نشسته ايم.
آقاي مهندس بايد تا سال 1404، 25هزار كيلومتر خط 
ريلي در كشور به وجود مي آمد، اان تنها 12500 كيلومتر 
از آن احداث شده، آيا در اين مدت كوتاه مي توان به 

افق چشم انداز در صنعت ريلي رسيد؟
ازلحاظ مهندسي توانمندي ازم براي ايجاد شبکه ريلي 
را دارا هستيم، در سال هاي گذشته يک رکورد هم در اين 

صنعت برجا گذاشته و هزار کيلومتر در يک سال ايجاد 
شد، استعداد اوليه و رسيدن به رکورد ۲۵هزار کيلومتر 
را داشتيم اما متأسفانه به دليل تأمين نشدن منابع ازم 
مالي موفق به تکرار اين رکورد نشديم و ساانه تنها ۲۵۰ 

تا 3۰۰ کيلومتر راه آهن ساخته شد. 
هم  و  دولتي  منابع  ازلحاظ  هم  منابع ازم  چنانچه  اگر 
براي ايجاد فضاي مناسب براي بخش خصوصي و ايجاد 
سرمايه گذاري خارجي انجام مي شد مي توانستيم به رکورد 

۲۵هزار کيلومتر در افق چشم انداز برسيم.
شما از نبود منابع مالي براي تكميل شبكه ريلي گفتيد، 

ايجاد يك  كيلومتر ريل چقدر هزينه بر است؟
اين هزينه ها متفاوت بوده و بايد ديد ريل اف33  يا اف۶۰  
مي خواهيم ايجاد کنيم، هزينه در هر محل بسته به نوع 
خاک هم متفاوت بوده ولي حداقل هزينه براي ايجاد يک 

کيلومتر 1۰ ميليارد تومان است.
چرا دولت ها به اين صنعت بي توجه هستند و به آن 

اهميت زيادي نمي دهند؟
بحث بي توجه به صنعت ريلي تنها مختص به دولت نيست، البته 
دولت نيز نقش زيادي در اين امر دارد، در سياست گذاري هاي 

کان منابع ازم براي توسعه در نظر گرفته نمي شود، دولت ها 
هنوز به ارزش افزوده اين صنعت و نقش آن در توسعه کشور 
پي نبرده اند، اين صنعت مي تواند جذب مسافر، بار و گردشگر 

کند و نيازهاي صنايع را مرتفع سازد. 
ايران يکي از شاهراه هاي اصلي ترانزيت دنيا است و تفاوت ديدگاه 
بايد اتفاق بيفتد، در چندساله اخير اعتبارات تخصيص يافته 
به صنعت ريلي هرسال کمتر شده و در اين شرايط نه تنها 
رشد نخواهيم داشت بلکه براي حفظ سرمايه هاي ريلي 

امروز هم با مشکل جدي مواجه هستيم.
با توجه به نياز كشور به واگن، امروز به چه ميزان 
در اين صنعت پيشرفت داشته ايم؟ با علم به اينكه 
مشتري واگن ها ، خطوط مترو در داخل شهرها نيز 

هستند.
بحث توليد واگن در کشور يک پروسه غم انگيزي است، در 
چهل سال پيش شرکت واگن سازي پارس تأسيس شد 
و اين شرکت در آن زمان مي توانست هزار واگن باري و 
1۰۰ واگن مسافري توليد کند، اگر اراده بر توليد واگن بود 
امروز با مشکل واگن سازي روبه رو نبوديم زيرا تجهيزات 
و دانش ساخت واگن در کشور وجود داشت، اين شرکت 

امروز با ظرفيت کمتر از 1۰ درصد در حال توليد واگن 
است، بعدازاين شرکت، ۵ شرکت ديگر نيز تأسيس شده و 

متأسفانه امروز واگن را از خارج کشور وارد مي کنيم.
خصوصي  بخش  به  سازي  واگن  شرکت هاي  واگذاري 
داراي يک نقشه راه مناسب نبوده و اين شرکت ها عمدتاً 
آن  در  بخش خصوصي  دقيق  تعريف  يا  بوده  خصولتي 

رعايت نشده است.
۶۵ درصد ايجاد واگن در بخش مسافري در داخل کشور 
تأمين مي شود، برخي از لوازم و قطعات را ازجمله ريل، 
چرخ، محور و دستگاه ترمز بايد وارد کنيم. اينکه صد درصد 
لوازم موردنياز ريل را در داخل کشور توليد کنيم وابسته به 
سرمايه گذاري مناسب براي انتقال دانش فني به داخل بوده 

و رويه هاي مناسب بر اين امر بايد اتفاق بيفتد.
لوکوموتيو مپنا امروز در داخل کشور توليد مي شود که بخشي 
از توليد آن بومي سازي شده است، اينکه دانش هاي فني 
روز دنيا در صنعت ريلي را بتوانيم به داخل کشور آورده و 
آن را صد درصد بومي سازي کنيم نياز به برنامه ريزي هاي 
جدي در اين امر دارد، تحريم ها هم در اين امر بي تأثير 
انتقال دانش فني روز  بايد توان ازم براي  نبوده، امروز 

دنيا داشته و اين امر نيز وابسته به سرمايه گذاري مناسب 
و پايدار است.

بحث اشتغال يكي از نيازهاي اصلي كشور بوده ، امروز 
در اين صنعت چند نفر شاغل بوده و توسعه خطوط 

ريلي چقدر اشتغال زايي به همراه دارد؟
براي اشتغال در صنعت ريلي يک تعريف بين المللي وجود 
دارد که براي هر يک کيلومتر خط ۲ نفر نيروي انساني 
مستقيم و ۲ نفر نيروي انساني غيرمستقيم بايد مشغول 
شوند، براي ايجاد هر خط راه آهن 3۵ تا ۴۰ نفر به صورت 
مستقيم مشغول به کارشده اما نکته مهم شغل هاي جانبي 
است، وقتي يک کيلومتر خط راه آهن ايجاد شود مقدار 
قابل توجهي شغل ايجاد مي شود، زماني که قطار به يک 
منطقه مي رسد، آن منطقه براي تأمين منابع مالي، بار 
موردنياز، ترددها نياز به قطار دارد و هرکدام از اين بخش ها 

اشتغال موردنظر خود را ايجاد مي کند.
تمام زيرساخت هاي کشور نياز به اتصال به شبکه ريلي 
 دارد به عنوان مثال براي توسعه بخش فواد و توليد به 
بار دارد،  نياز به 1۵۰ ميليون تن  ۶۰ ميليون تن 
براي انتقال 1۵۰ ميليون تن نياز به يک شبکه ريلي 
است اما متأسفانه امروز براي حمل ونقل اين تعداد 
بار از جاده هاي بين شهري استفاده مي شود، انتقال 
جاده اي باعث ضررهاي بسيار به کشور شده و بسياري 
از اين مواد اوليه درراه ها براثر تصادف از بين مي روند، 
سند  در  و  بوده  يکديگر  مکمل  بايد  ريل  و  جاده 
ريلي  در صنعت  بيشتر  توسعه  روي  بر  چشم انداز 

توجه بيشتري شود.
استهاک جاده اي 8 برابر استهاک شبکه ريلي است، سوخت 
مصرف شده جاده نسبت به ريل ۶ برابر بوده و اين هزينه ها 
براي کشور بسيار سرسام آور بوده و باعث ضربه خوردن به 
GPD کشور مي شود، بحث ديگر حوادث جاده اي بوده 

که ۷ درصد از GPD  را شامل مي شود.
حوادث جاده اي به دامن زدن آسيب هاي اجتماعي نيز منجر 
شده و ضررهاي بسياري مانند ضرر به شرکت هاي بيمه 
براي کشور دارد، صرفه جويي بسياري از توجه به صنعت 

ريلي عايد کشور مي شود.
بايد توجه جدي به  زيرساخت ها در صنعت ريلي شود و 
بهسازي و زيرسازي مجددي انجام گيرد، خطوط جديد را 
دوخطه کرده، از شبکه برقي استفاده تا بتوانيم با توجه به 

نياز جامعه حرکت هاي پيشرونده را طي کنيم.
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 در دهه فجر امسال محقق 
مي شود؛ 

اختصاص 2/9 ميليارد 
تومان به برنامه هاي 

اجرايي کميته امداد 
کهگيلويه و بويراحمد 

ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت: دو ميليارد و 985 ميليون تومان 
به برنامه هاي اجرايي کميته امداد در ايام اه مبارک دهه فجر امسال اختصاص يافته 
است.  اولين جلسه کارگروه همياري و خدمت رساني ستاد چهلمين سالگرد پيروزي 
شکوهمند انقاب اسامي با رياست کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد به منظور 
بررسي برنامه هاي اعضا اين کميته در ايام مبارک دهه فجر و همفکري و تعامل 
در خصوص هرچه بهتر برگزار شدن جشن چهل سالگي انقاب اسامي در استان 
برگزار شد. قباد مبشري مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در اين جلسه 
بابيان اينکه رهبر کبير انقاب حضرت امام خميني)ره( کشور ما را متحول کردند و 
انقابي را بنا گذاشتند که يک اتفاق کم نظير در عالم بود، گفت: ما در اين انقاب 

قبل از آن و بعدازآن شهدايي داشتيم که امنيت امروز جامعه اسامي را مديون 
خون پاک آن ها هستيم وظيفه ماست که خاطره و يادشان را گرامي بداريم. 

وي با اشاره به اينکه در طول چهل ساله انقاب اقدامات مؤثري در کشور انجام گرفته 
است، افزود: يکي از برکات نظام مقدس جمهوري اسامي ايران اين است که به ما 
استقال و آزادي بخشيده و اين مردم ما هستند که در ارکان نظام تصميم گيرنده 

هستند و علي رغم تمامي تحريم هامي توانيم در دنيا حرف خود را بزنيم.
مبشري بابيان اينکه همه ما بايد به گونه اي عمل کنيم که اميد را در دل مردم 
زنده نگه داريم و مردم را نسبت به نظام و انقاب بدبين نکنيم گفت: دو ميليارد و 
985 ميليون تومان به برنامه هاي اجرايي کميته امداد در ايام اه مبارک دهه فجر 

امسال اختصاص يافته است. 

شهرستان

خبر
دوره آموزشي هيئت امناي بقاع متبرکه 

خراسان رضوي برگزار شد
مشهد-خبرنگاررسالت:

دوره آموزشي هيئت امناي بقاع متبرکه خراسان رضوي  به مدت ۳ 
روز در مشهد، نيشابور و کاشمر برگزار  شد.به گزارش روابط عمومي 
اداره کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي؛ دوره آموزشي هيئت 
مشهد،  در  روز  سه  مدت  به  رضوي   خراسان  متبرکه  بقاع  امناي 
نيشابور و کاشمر برگزار شد.اين دوره آموزشي  با حضور 5۶۰ نفر از 
اعضاي هيئت امناي بقاع متبرکه خراسان رضوي در تاار فرهنگي نور 
مشهد، تکيه ابوالفضلي نيشابور و بقعه متبرکه امامزاده سيدحمزه)ع( 
کاشمر برگزار  شد.دوره آموزشي ويژه شهرستان هاي کات، طرقبه، 
چناران، قوچان، درگز، تربت جام، خواف، تايباد و مشهد در تاار نور؛ 
دوره آموزشي ويژه شهرستان هاي سبزوار، داورزن، نيشابور، جغتاي 
و جوين در تکيه ابوالفضلي و دوره آموزشي شهرستان هاي کاشمر، 
خليل آباد، بردسکن، گناباد، تربت حيدريه، رشتخوار و بجستان در 

بقعه امامزاده سيد حمزه)ع(  بود.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي:
4200 اثر منقول فرهنگي و تاريخي 

مستندسازي شده است
اراک – خبرنگار رسالت:

 به دليل اهميت برداشت هاي کارشناسي و اصولي از آثار غير منقول 
کشف شده در استان، 15۰ اثر جديد مستند سازي مي شود.مديرکل  
با اعام اين خبر گفت: » اين آثار که طي عمليات هاي باستان شناسي 
در دست کندهاي تهيق، رباط آغاج خمين و شهرهاي آستانه، ساوه و 
زرنديه به دست آمده مستند سازي مي شوند تا ضمن برداشت هاي 
دقيق ساختاري، هنري و تاريخي، جهت نگاهداري تمامي جزئيات مرور 
شوند.«عليرضا ايزدي افزود: » اين آثار شامل 9۰ شي از دست کندهاي 
تهيق و رباط آغاج خمين، 45 اثر از شهرستان ساوه و زرنديه و همينطور 
 15 اثر از شهر تاريخي آستانه هستند که همگي داراي ارزش هاي 
گفت:  پايان  در  دارند.«او  احتياج  مستندسازي  به  و  بوده   تاريخي 
 » طي ادوار گذشته 42۰۰ اثر منقول فرهنگي استان مستند سازي 
شده اند. اين روند با دقت و تداوم ادامه خواهد داشت چراکه به ميزان 
حفظ اين آثار، ثبت اطاعات موشکافانه آنها داراي اهميت است و 
چه بسا به لحاظ رمز گشايي هاي تاريخي از درجه باايي از اهميت 

برخوردار باشد.«

مديرعامل موسسه فرهنگي بهمن سبز:
4 هزار و 500 صندلي به ظرفيت 
نمايش سينماي کشور اضافه شد 

 اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل موسسه فرهنگي بهمن سبز با تاکيد بر به روز رساني سينماهاي 
کشور، گفت : از سال 94 تا کنون 11 هزار صندلي بازسازي و چهارهزار 

و 5۰۰ صندلي به ظرفيت نمايش سينماي کشور اضافه شده است.
محمود کاظمي در نشست خبري افتتاحيه پرديس سينمايي ساحل 
بهمن سبز  به موسسه  از سال 92 سينماها  اينکه  بيان  با  اصفهان 
به مدت يکسال  واگذاري  از  : پس  افزود   ، واگذار شد  حوزه هنري 
ظرفيت هاي سينمايي در سراسر کشور مورد پژوهش قرار گرفت و 
اولويت هاي موسسه بهمن سبز مشخص شده که از سال 94 عمليات 
بازسازي و نوسازي فضاهاي سينمايي در دستور کار قرار گرفت که 
بخش عمده اي از اين فعاليت ها در اصفهان انجام شده است.وي با بيان 
اينکه سهم استان اصفهان ۳ هزار و ۶47 صندلي بوده که در حقيقت 2 
هزار و ۶97 صندلي به ظرفيت سينماهاي اصفهان اضافه شده است، 
تصريح کرد: تاش شده که دورترين و کوچکترين سينماهاي استان 
اصفهان در اين مدت بازسازي شود که درخواست مسئوان اصفهاني 
براي بازسازي سالن هاي نمايش فيلم باعث شده اصفهان ۳2 درصد 
از  سهم بازسازي کشور را به خود اختصاص دهد و از طرف ديگر با 
همکاري شهرداري ها در ميمه، عليوجه و خواسگان سالن هاي سينمايي 

بازسازي و تحويل شهرها شده است.

 توزيع ۱۶0تن بذر کشت پاييزه در دامغان
دامغان-خبرنگاررسالت:

 بيش از 1۶۰ تن بذر براي کشت پاييزه بين کشاورزان شهرستان 
دامغان توزيع شد. رئيس اتحاديه تعاون روستايي شهرستان دامغان 
بااعام اين خبر گفت: به منظور افزايش بهره وري در توليد و تامين 
بذر مورد نياز ونيز تامين بذور اصاح شده واستاندارد 1۶۰ تن بذر 
جو، گندم و کلزا بين بهره برداران توزيع شده است محمد خانبيکي 
افزود:5۶ تن بذر جو با قيمت کيلويي هزار و 8۰۰ تومان، 1۰5 تن 
گندم با قيمت کيلويي هزار و  95۰ تومان و 18۰ کيلو بذر کلزا با 
قيمت مصوب هر کيلو ۳7 هزار و 5۰۰ تومان بين کشاورزان توزيع 
شد.وي گفت:توزيع بذر امسال نسبت به پاييز سال قبل 1۰ درصد 

افزايش داشته است.

 مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري 
قزوين خبر داد:

نصب هفت تابلوي راهنماي مسير جديد 
در ورودي هاي شهر قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري 
قزوين گفت: 7 تابلوي راهنماي مسير جديد با اعتبار حدود 12۰ 
ميليون تومان در ورودي هاي شهر قزوين نصب شد.به گزارش روابط 
عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين؛ جهانگيري 
افزود: پس از اجراي پروژه هاي اصاح هندسي، طراحي، ساخت و 
نصب تابلوهاي راهنماي مسير در محدوده هاي اصاح هندسي شده 
ضرورت دارد. وي عنوان کرد: براين اساس پروژه طراحي، ساخت و 
نصب تابلوهاي راهنماي مسير براي 7 نقطه از شهر قزوين در دستور 
کار قرار گرفت.مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري 
ميدان  در  تابلو   2 مينودر،  ميدان  در  تابلو   2 کرد:  تصريح  قزوين 
بلوار  ابتداي  در  تابلو   1 جانبازان،  ميدان  در  تابلو   2 قديم،  تهران 
دهخدا، 1 تابلو در خيابان طاهرخاني قبل از تقاطع خليج فارس و 1 
تابلو نيز در تقاطع نسيم شمال-جاده تاکستان نصب شد.وي يادآور 
شد: مجموع اين تابلوها 7۰ مترمربع است که با نصب آنها و هدايت 

رانندگان بار ترافيکي ورودي هاي شهر کاهش مي يابد.

پايش سامت کارکنان شرکت آب 
منطقه اي گلستان برگزار شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
پايش سامت کارکنان شرکت آب منطقه اي گلستان با هدف کمک 
به کودکان سرطاني استان انجام شد. به گزارش روابط عمومي شرکت 
 آب منطقه اي گلستان؛ پايش سامت کارکنان شرکت آب منطقه اي 
گلستان، با همکاري حوزه منابع انساني، آموزش و رفاه شرکت و 
انجمن لبخند دوباره کودکان سرطاني استان گلستان انجام گرفت 
که در اين برنامه پايش سامت يک روزه ، تست هاي فشار خون، 
قند و تست هاي سامت از همکاران انجام شد که استقبال خوبي 
نيز از سوي همکاران شرکت صورت گرفت.گفتني است انجمن 
لبخند دوباره کودکان سرطاني از سال 9۶ فعاليت خود را در راستاي 
پرداخت کمک هزينه درمان، تهيه دارو ودرمان بيماران سرطاني با 

همکاري خيرين و مسئولين استاني آغاز نموده است.

رئيس دارالقرآن الکريم وزارت نفت خبرداد:
 تداوم فعاليت هاي قرآني و برگزاري 
مسابقات قرآني در سطح وزارت نفت

مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس دارالقرآن الکريم وزارت نفت از تداوم برگزاري فعاليت هاي 
قرآني و برگزاري مسابقات قرآني در سطح وزارتخانه و شرکت ملي 
گاز ايران خبرداد.به گزارش روابط عمومي شرکت پاايش گاز شهيد 
 هاشمي نژاد، حسين ربيعيان با اعام اين خبر افزود: فعاليت هاي 
قرآني از بعد آموزشي يک فعاليت فرهنگي تلقي شده است بنابراين 
در حد 5۰ درصد هزينه هاي سال گذشته ادامه دارد.وي تصريح کرد: 
در گذشته همه فعاليت هاي فرهنگي به جز برگزاري مسابقات طبق 
نامه اباغي وزارت نفت جاري بوده است و متوقف نبوده است اما 
با پيگيري حوزه فعاليت هاي قرآني و موافقت وزير محترم نفت در 
سقف هزينه متعارف تعيين مي شود که برگزاري مسابقات دوباره 
احيا شود.اين مقام مسئول بيان داشت: به زودي دستورالعمل ها در 
چارچوب آيين نامه به شرکت هاي تابعه اباغ خواهد شد.ربيعيان 
همچنين از تدوين و اباغ سند توسعه فعاليت هاي قرآني خبر داد و 
 گفت: اين سند توسعه از طريق وزارتخانه به مديران عامل شرکت ها 
اباغ شده است و در آينده نزديک جلسات هماهنگي پيرامون نحوه 

اجرا برگزار خواهد شد.

برگزاري جلسه فني کارگروه 
ترافيک شهرداري رشت

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش واحد خبر مديريت اجرايي ارتباط با رسانه هاي شهرداري 
رشت، در اين جلسه که با معاون حمل و نقل ترافيک شهرداري، مدير 
ايمني و مهندسي ترافيک شهرداري و با حضور رئيس پليس راهور 
استان، معاونين عمراني مناطق و معاون سازمان حمل بار و مسافر 
و مشاورين کارگروه برگزار گرديد، موضوعات مختلفي مورد بحث 
و بررسي قرار گرفت. اصاح هندسي مسيرهاي منتهي به شهرک 
تندگويان و خيابان شهيد بابايي مورد بررسي و تصويب قرار گرفت. 9 
مورد درخواست هاي مردمي و مدارس با موضوعات مختلف ترافيکي، 
ايجاد خط حمل و نقل عمومي براي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه 
گيان جهت رفاه حال مراجعه کنندگان، بررسي و اصاح هندسي 
و واريانت هاي مختلف جهت رفع مشکات ترافيکي ميدان دفاع 

مقدس از جمله مهترين موضوعات اين جلسه بوده است.

انتصاب در راه و شهرسازي استان مرکزي
اراک – خبرنگار رسالت:

به گزارش روابط عمومي اداره کل راه وشهر سازي استان مرکزي،با 
صدور حکمي از سوي مدير کل راه وشهرسازي استان مرکزي ،اصغر 
حمزه لويي  به عنوان سرپرست  معاونت مهندسي وساخت  اداره 
کل راه وشهر سازي استان مرکزي منصوب شد.مرزبان دراين حکم 
آورده است:با عنايت به تخصص وتجارب ارزنده جنابعالي،به موجب 
اين اباغ به عنوان سرپرست  معاونت مهندسي وساخت  منصوب 
مي شويد.شايسته است با اتکاء به خداوند متعال درراستاي تحقق 
اهداف واجراي برنامه هاي اين اداره کل وبا استفاده از کليه توان 
وامکانات موجود ،ضمن هماهنگي با اينجانب وتعامل با سازمانهاي 
مرتبط،نسبت به انجام امر محوله اقدام نماييد.اميد است درانجام  

وظايف خود موفق و مويد باشيد.

مدير کل اوقاف و امور خيريه کردستان:
 بيش از ۷۳00 نفر در طرح تربيت 

حافظان قرآن کريم  ثبت نام کردند
سنندج-خبرنگاررسالت:

مدير کل اوقاف و امور خيريه کردستان از ثبت نام بيش از 7۳۰۰ نفر در 
طرح تربيت حافظان قرآن کريم خبر دادوگفت: طرح تربيت حافظان قرآن 
کريم يکي از برنامه هاي فاخر قرآني سازمان اوقاف مي باشد که دراين 
طرح7۳17نفر ثبت نام کردندواين طرح تاش دارد با تربيت حافظان 
قرآن کريم و تحقق منويات مقام معظم رهبري فضا را براي ايجاد يک 
جامعه قرآني مهيا سازد .به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور 
خيريه استان کردستان،حجت ااسام نوروزي با بيان اين مطلب که 
طرح تربيت حافظان در 172 کاس درس و  با حضور 2۶۶ مربي قرآن 
 در حال اجرا مي باشدافزود:اين طرح در سه قالب حفظ سور منتخب ، 
 حفظ حضوري و  حفظ مجازي با جامعه آماري 1۳4۰۰ نفر برگزار 
مي شود و اميد است تا پايان سال و با استقبال قرآن آموزان اين سهميه 
در استان تکميل گردد.وي با اشاره به کامي از رهبر معظم انقاب اسامي 
که فرمودند »اگر با قرآن اُنس پيدا کنيد، مي بينيد که دل و جان شما 
نوراني مي شود وبه برکت قرآن، بسياري از ظلمات و ابهام ها از قلب و روح 
انسان زدوده مي شود«،اظهارداشت: با اجراي طرح هاي قرآني همچون 
طرح تربيت حافظان استان کردستان  اميدوار هستيم تا گامي هر چند 

کوچک در زمينه منويات مقام معظم رهبري برداشته باشيم.

 استارت آپ ويکند "نوآوري در صنعت" 
در چهارمحال و بختياري برگزار مي شود

شهرکرد- خبرنگاررسالت: 
رويداد کار آفريني استارت آپ ويکند "نوآوري در صنعت" در نيمه نخست اسفند ماه 
امسال در چهارمحال و بختياري برگزار خواهد شد. نشست مشترک شرکت شهرک 
هاي صنعتي استان و پارک علم و فناوري چهارمحال و بختياري برگزار شد. در اين 
نشست اسماعيل پيرعلي از آمادگي پارک علم و فناوري جهت برگزاري استارت آپ 
نوآوري در صنعت با همکاري شرکت شهرک هاي صنعتي استان در نيمه نخست اسفند 
ماه خبر داد و اظهار کرد: شناسايي و رفع چالش ها و نيازهاي صنعت استان يکي از 
اهداف اين رويداد است. رئيس پارک علم و فناوري استان يکي از راه هاي ورود دانش 
به صنعت را برگزاري اين رويدادها با حضور دانشجويان و فارغ التحصيان به عنوان 
ايده پردازان و بنيانگذاران استارت آپ ها و همچنين حضور صنايع و سرمايه گذاران به 
عنوان حامي بيان نمود و اظهار اميدواري کرد: با توجه به ظرفيت شرکت شهرک هاي 
صنعتي، اتاق بازرگاني، دانشگاه هاي استان و سازمان صنعت، معدن و تجارت، برگزاري 
اين رويداد خروجي مناسبي براي صنايع استان به همراه داشته باشد.عليرضا شفيع زاده 
مدير عامل شرکت هاي صنعتي استان وجود 21  شهرک صنعتي را يکي از مهمترين 
ظرفيت هاي صنعت استان عنوان نمود و افزود: برگزاري رويداد استارت آپ نوآوري در 
صنعت با حمايت اين شرکت مي تواند به تکميل فرآيند ايده تا عمل و ايجاد ارتباط 

بين صنعت و دانشگاه کمک کند. 

ارسال 2۷8 اثر به دبيرخانه جشنواره ابوذر 
چهارمحال و بختياري

شهرکرد -خبرنگاررسالت: 
278 اثر به دبيرخانه جشنواره ابوذر درچهارمحال وبختياري ارسال شد. سرهنگ 
پاسدارالبرز ه گاني مسئول بسيج رسانه سپاه قمربني هاشم عليه السام درگفت وگو 
با خبرنگارمابا اعام اين مطلب گفت امسال جشنواره ابوذر با استقبال خوب اصحاب 
رسانه روبه رو شد وآثار بسيار فاخري به اين جشنواره ارسال شده است وي گفت با 
توجه به موضوعات مختلف جشنواره 59 اثر درخصوص بصيرت ودشمن شناسي 
92 اثرمربوط به اقتصاد مقاومتي همچنين 57اثرمربوط به موضوع چهل سالگي 
وناهنجاري هاي  استاني  مطالبات  موضوع  ودرخصوص  باشد  مي  اسامي  انقاب 
فرهنگي استان نيز7۰ اثرارسال شده است. وي تعداد کل شرکت کنندگان دراين 
به  ارسال  قابل  ازآثارارسالي  اثر  نفر ذکر کرد وافزود: تعداد 2۳  جشنواره را 85 
ارسال شدند. ه  تهران  ابوذر سراسري  درمسابقه  براي شرکت  تهران  جشنواره 
ازجمله  کاريکاتور  و  کليپ  مستند،  يادداشت، عکس،  مقاله،  خبر،   : افزود  گاني 
موضوعات آثار ارسالي به اين جشنواره مي باشند که نزديک به 4۰ درصد آثار 
محلي  روزنامه  نامه،  دوهفته  به  مربوط  ومابقي  استان  صداوسيماي  به  مربوط 
وکشوري وفضاي مجازي  مي باشند .مسئول بسيج رسانه افزود : کارت هديه، وام 
بدون بهره ، سفر به کرباي معلي ومشهد مقدس، لوح تقدير وتنديس جشنواره 

ازمهمترين جوايز اين جشنواره دراستان مي باشند .

 نتيجه کار ستاد سازمان جنگل ها در استان ها 
معلوم مي شود 

رشت-خبرنگاررسالت:
 رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور گفت:هر برنامه ريزي و سياست گذاري که امروز 
در ستاد اين سازمان انجام مي شود نتيجه کار آن در استان ها معلوم مي شود به گزارش روابط عمومي 
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيان و به نقل از پايگاه خبري سازمان جنگلها، مهندس 
خليل آقايي در بيست و پنجمين جلسه ستاد اجراي طرح هاي آبخيزداري با بيان اينکه ازمه پيشرفت 
کار در منابع طبيعي تعامل و هماهنگي بيشتر ستاد سازمان جنگل ها با استان هاست افزود: چه ايرادي 
دارد که اقدامات و ارزيابي فعاليت ها در جلسه ستاد به چالش گذاشته شود و بحث کارشناسي کنيم 
و اگر اشتباه کرديم مي پذيريم که اشتباه کرديم زيرا اقرار به اشتباه، بزرگي مي آورد.آقايي در اين 
نشست بر مديريت زمان بسيار تاکيد داشت و گفت: فرصت ها بسان برق و باد از دست مي رود و 
هر کس در جايگاه خود چه در ستاد و چه استان ها و شهرستان ها بايد وقت را غنيمت شمرده و 
از ابزار و امکانات موجود براي ييشرفت کارها بهره ازم را ببرد.مهندس آقايي يادآور شد: اقداماتي 
 که در قالب مديريت جامع آبخيز انجام مي شود بيشترين دغدغه سازمان معطوف به جنگل هاست 
و بيشترين حساسيت روي جنگل کاري و توسعه جنگل است و اولويت ما جنگل کاري در مناطق 
زون جنگلي است.رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري کشور در ادامه مستندسازي فعاليت ها 
و اقدامات انجام شده را بسيار مهم و اساسي خواند و گفت: در مستندسازي ضرورت دارد که اقدامات 
تطبيقي به تصوير کشيده شود که عرصه قبل از انجام پروژه چه بوده و بعد از اقدامات چه شده است 

تا همگان اين تفاوت ها را حس کنند.

فرمانده انتظامي نيشابور خبر داد:
دستگيري سارقان حرفه اي احشام در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري باند 
سارقان حرفه اي احشام و کشف ۳ فقره سرقت در 
اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور 
گفت: در پي گزارش سرقت هاي سريالي احشام در 
سطح روستاهاي بخش زبرخان شهرستان نيشابور 
موضوع به صورت ويژه در دستور کار تيم تجسس 
پاسگاه انتظامي قدمگاه  قرار گرفت.وي افزود: در 
بررسي گزارش آخرين سرقت مشخص شد سارق 
يا سارقان شبانه با نفوذ به محل نگهداري احشام 
تعداد هفت رأس گوسفند را با يک دستگاه خودرو 
سرقت و از محل متواري شدند.فرمانده انتظامي 
نيشابور ادامه داد: ماموران پاسگاه انتظامي قدمگاه 
با استفاده از سرنخ هاي به دست آمده و يک سري 
تحقيقات گسترده ميداني يکي از متهمان را که 
سارق سابقه دار بود   شناسايي و  پس از هماهنگي 
با مقام قضائي وي در يک اقدام غافلگيرانه و ضربتي 

دستگير شد.سرهنگ دهقان پور بيان کرد: متهم 
۳2 ساله در مواجهه با ادله و مستندات پليس 
به سه فقره سرقت احشام  از روستاهاي بخش 
زبرخان به تعداد 1۳ راس با کمک و همدستي 
دو نفر از سارقان سابقه دار اهل مشهد اعتراف که 
ديگر همدستان متهم پس از اخذ نيابت قضائي 
دستگير شدند.  فرمانده انتظامي نيشابور اضافه کرد: 
با توجه به گزارش سرقت هاي مشابه تحقيقات از 

متهمان ادامه دارد.

رئيس انجمن خيران مسکن ساز استان بوشهر: 
۱88مسکن، ويژه خانواده هاي دو معلولي در استان بوشهر ساخته مي شود

مدير مخابرات منطقه کردستان:
بيش از 5۳0 هزار شماره در سامانه ۱۱8 منطقه کردستان ثبت شد

 رئيس پليس فتاي اردبيل:
جرائم اينترنتي در اردبيل 59 درصد افزايش يافت

بوشهر-خبرنگاررسالت:
رئيس انجمن خيران مسکن ساز استان بوشهر گفت: براساس انعقاد 
تفاهمنامه پنج جانبه 188 واحد مسکوني براي خانواده هاي دو 
معلولي استان بوشهر ساخته مي شود.حسين شهبازي در جلسه 
بر  تاکيد  با  بوشهر  استان  تفاهمنامه 5 جانبه  راهبردي  کميته 
تامين مسکن خانواده  هاي دو معلولي استان بوشهر اظهار داشت: 
مسکن،  بنياد  مستضعفان،  بنياد  جانبه   5 تفاهمنامه  اساس  بر 

بهزيستي و انجمن خيران مسکن ساز واحدهاي مسکوني ويژه 
خانواده هاي دو معلولي ساخته مي شود.وي با بيان اينکه 11۳ 
خانواده شهري دو معلولي براي دريافت منزل از سازمان بهزيستي 
استان بوشهرمعرفي شده خاطرنشان کرد: تاکنون عمليات اجرايي 
است.رئيس  شده  تکميل  واحد   4۰ و  آغاز  مسکوني  واحد   84
انجمن خيران مسکن ساز استان بوشهر از واگذاري 27 واحد 
مسکوني براي خانواده دو معلولي استان بوشهر خبر داد و بيان 

کرد: پيگيري هاي مستمري براي تامين اعتبار 2 واحد مسکوني 
باقي مانده و 75 واحد نيمه تمام شده است که با پرداخت اين 
اعتبار زمينه تکميل آن تسريع مي شود.شهبازي از ساخت 188 
واحد مسکوني در استان بوشهر خبر داد و بيان کرد: براساس انعقاد 
تفاهمنامه پنج جانبه 188 واحد مسکوني براي خانواده هاي دو 
معلولي استان بوشهر شامل 11۳ واحد مرحله نخست و تکميل 

75 واحد نيمه تمام ساخته مي شود.

سنندج-خبرنگاررسالت:
 مدير مخابرات منطقه کردستان، با اشاره به اينکه از ابتداي سال 
جاري تا کنون چهار ميليون و 97۰ هزار و ۳۳4تماس با سامانه 
118 استان گرفته شده است، گفت: اين تماس ها توسط پرسنل 
واحد 118 مخابرات منطقه کردستان پاسخ داده شده است و 
ساعات ترافيک 118 استان را در صبح ها 1۰ الي 14 و بعد از 
ظهر ها 1۶ الي 19 مي باشد که در اين ساعت ها به دليل تماس 

بااي مشتريان، زمان انتظار افزايش خواهد يافت.

به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه کردستان دکتر آزاد 
حکمت با بيان اين مطلب که حداکثر زمان انتظار براي هر مشتري 
12۰ ثانيه تعريف شده است افزود: همچنين ميانگين پاسخگويي 
به تماس مشتريان بر حسب ثانيه در استان 1۶ ثانيه است.وي 
بااشاره به اينکه در سامانه 118 منطقه کردستان، تعداد 5۳۰ هزار 
و 51۶ شماره ثبت شده است که از اين تعداد پنج هزار و 7۰۰ 
شماره آن مربوط به دايري هاي سال جاري است اظهارداشت: 
سامانه 118 در استان متمرکز است و مشتريان داخل استان 

 بدون شماره گيري کد استان مي توانند به صورت شبانه روزي 
با اين واحد ارتباط برقرار کنند وتعداد ۳1 نفر در چهار شيفت 
کاري آماده پاسخگويي به تماس مشتريان هستند.مدير مخابرات 
هاي  برنامه  از  يکي  کرد:  تصريح  پايان  کردستان،در   منطقه 
تکريم مشترکين و اثر بخش در رضايتمندي مردم،واحد 118 
 است که با پاسخگويي بموقع، رعايت ادب و نزاکت، راهنمايي 
تماس گيرندگان و به روز بودن اطاعات تاش شده در تحقق 

اين مهم کوتاهي صورت نگيرد.

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس فتاي اردبيل گفت: در 9 ماهه امسال 
ميزان وقوع جرائم اينترنتي در استان اردبيل در 
قياس با سال گذشته 59 درصد افزايش يافته است.

علي قهرمان طالع در نشست با خبرنگاران در اردبيل 
اظهار کرد: متناسب با افزايش جرائم اينترنتي توان 
کشف ما نيز ارتقا يافته به طوري که 42 درصد 

افزايش کشفيات را در اين حوزه شاهد بوديم اما 
در نقطه مقابل 19 درصد دستگيري هاي ما کاهش 
يافته است. وي علل کاهش دستگيري ها را انتقال 
جرائم از فضاي وب به تلگرام، بحث ربات نرم افزار و 
وجود سرور شبکه هاي اجتماعي در خارج از کشور 
اعام و خاطرنشان کرد: بيشترين جرائم در اردبيل 
با 44 درصد رشد، پارس آباد با 142 درصد رشد و 

مشگين شهر با ۶1 درصد رشد وقوع جرائم اتفاق 
افتاده است.رئيس پليس فتاي اردبيل به مهمترين 
و شايع ترين جرائم فضاي مجازي و اينترنتي اشاره 
کرد و گفت: در استان اردبيل شايع ترين جرائم 
برداشت هاي اينترنتي غيرمجاز از حساب افراد است 
که اين جرم 298 درصد از نظر وقوع رشد داشته و 
کشفيات ما ۳۶8 درصد افزايش يافته است. قهرمان 

طالع کاهبرداري رايانه اي را با 148 درصد افزايش 
وقوع و 155 درصد رشد کشفيات ديگر جرم شايع 
فضاي مجازي دانست و بيان کرد: سومين جرم 
شايع در اين حوزه هتک حيثيت و انتشار اکاذيب 
است که در 9 ماهه امسال وقوع آن ۳۶ درصد 
کاهش داشته به طوري که اين جرائم از رتبه اول 

به سوم تنزل يافته است.

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(اعام کرد:
ايجاد 2۳00 طرح اشتغالزايي در لرستان

رئيس جهاد دانشگاهي نيشابور مطرح کرد:
اجراي شبکه گيوه بافي و گيوه دوزي در نيشابور

نيشابور- خبرنگار رسالت:
رئيس جهاد دانشگاهي نيشابور گفت: شبکه  گيوه 
 بافي و گيوه دوزي يکي از شبکه هاي 5 گانه  
در  خانگي  مشاغل  توسعه  نوين  الگوي  طرح 
خراسان رضوي است که با هدف احيا و ترويج 
صنعت ديرينه  توليد پاي پوش گيوه با محوريت 
شهرستان نيشابور در حال اجرا است.ميثم لعل 
عوض پور اظهار کرد: الگوي نوين توسعه مشاغل 
خانگي طرحي ملي است که به صورت پايلوت در 
8  استان کشور با کارفرمايي وزارت کار، تعاون و 
رفاه اجتماعي و مجري گري جهاد دانشگاهي در 
حال اجرا است.وي افزود: اين شبکه با آغاز به 
کار خود در تيرماه سال جاري اقدام به شناسايي 
7۰۰ نفر جوياي کار در زمينه  توليد گيوه از طريق 

فرآيند  بعدي  و در گام  سامانه  inhb.ir کرد 
پايش تلفني متقاضيان توسط تسهيل گران طرح 
انجام شد و حدود 5۰۰ نفر واجد الشرايط ارزيابي 
شدند. رئيس جهاد دانشگاهي نيشابور با اشاره 
به اينکه در فاز بعدي مشاوره  شغلي رايگان براي 
متقاضيان واجد الشرايط ترتيب داده شد، يادآور 
شد: هر فرد به صورت حضوري پايش و مشاوره 
شد که در نتيجه اين فرآيند حدود ۳۰۰ نفر از 
متقاضيان واجد الشرايط خواستار ايجاد شغل 
از  نفر  بعد، 21  بودند و در گام  اين حوزه  در 
متقاضياني که عاوه بر سابقه  کار مشابه روحيه  
کارآفريني هم داشتند به نمايندگي از هر منطقه  
تراکم جمعيتي شهرستان نيشابور شناسايي و به 

عنوان پشتيبان انتخاب شدند.

معاون شهردار منطقه 20 خبر داد:
 اعطاي گواهي معتبر به هنرجويان جشنواره خاقيت

شهرري-خبرنگاررسالت:
معاون اموراجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 
2۰ از اجراي طرح جشنواره خاقيت هاي هنري 
زنان در قالب برپايي دوره هاي آموزشي هدفمند با 
رويکرد مهارت آموزي و نوآوري خبر داد و گفت: 
هنرجويان، عاوه بر دريافت رايگان خدمات، امکان 
حضور در نمايشگاه هاي هنري و کسب گواهي 
معتبر آموزشي دارند. حجت ااسام معبودي 
با بيان اين مطلب گفت: مجموعه کارگاه هاي 
آموزشي جشنواره خاقيت هاي هنري زنان در 
قالب 4 رشته هنري آغاز شده است و تمامي 
بانوان عاقه مند  به  خدمات آموزشي رايگان 
ارائه مي شود. معبودي با اشاره به اينکه پيش 
از اين نيز کارگاه هاي آموزش رشته هاي هنري 

براي شهروندان برگزار مي شده است، افزود: 
آموزش هاي مدنظر در طرح جشنواره خاقيت به 
صورت هدفمند ارائه مي شود و در نهايت اثرات 
هنري آموزش پذيران در نمايشگاه هاي هنري 
 که امکان فروش خواهند داشت، ارائه مي شود. 
ارائه  فرهنگي  و  آموزشي  تمامي خدمات  وي 
زنان  در طرح جشنواره خاقيت هنري  شده 
از  بعد  و گفت: هنرجويان  برشمرد  رايگان  را 
اتمام دوره آموزشي گواهي شرکت در دوره از 
موسسه هاي معتبر آموزشي دريافت مي کنند 
و با کسب امتياز حمايت از هنرجويان، امکان 
 شرکت در برنامه هاي آموزشي و نمايشگاه هاي 
را  فرهنگي  و فضاهاي  بانوان  مراکز تخصصي 

خواهند داشت.

پيشرفت فيزيکي 22 درصدي طرح 
آبرساني به شهرستان کاله

گرگان-خبرنگاررسالت:
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه اي گلستان از پيشرفت 
داد.به  خبر  کاله  شهرستان  به  آبرساني  طرح  درصدي   22
گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان، مهندس 

اين  از اجراي  اين مطلب گفت: هدف  با اعام  داوود گيلک 
طرح، تامين آب شرب شهر کاله  و روستاهاي اقماري براي 
افق سال 1415 به ميزان 281 ليتر در ثانيه براي جمعيتي 

بالغ بر 78 هزار نفر است.
وي بيان کرد: حفر 5 حلقه چاه و عمليات اجرايي بخشي از 
طرح آبرساني به شهر کاله شامل احداث مخازن 2 هزار متر 
ايستگاه  از پل کوسه( احداث يک واحد  بعد  و  مکعبي)قبل 
اجراي  مخازن،  بين  ارتباطي  انتقال  خطوط  اجراي  پمپاژ، 

احداث  و  تجهيز  ها،  چاه  آب  انتقال  و  آوري  جمع  خطوط 
فيزيکي  پيشرفت  با  عميق  چاه  حلقه   4 سرچاهي  اتاقک 
تاکنون  شده  انجام  اقدامات  جمله  از  درصدي   25  حدود 
مي باشد.مهندس گيلک، حفر يک حلقه چاه عميق  ديگر وادامه 
 عمليات اجرايي فوق الذکر را از جمله برنامه ها وفعاليت هاي 
و گفت: در صورت تخصيص  عنوان کرد   97 طرح در سال 
کامل اعتبار در سال 97 امکان رسيدن پيشرفت فيزيکي به 

4۰ درصد در اين سال وجود دارد.

5

خرم آباد-خبرنگاررسالت:
به  وابسته  برکت  بنياد  مديره   هيئت  رئيس 
در  امام)ره(  حضرت  فرمان  اجرايي  ستاد 
اشتغالزايي  طرح   5۰۰ از  بهره برداري  آيين 
اجتماع محور و تسهيات محور برکت توسط 
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام)ره(، 
اظهار داشت: تا به امروز تجربه هاي زيادي در 
کشور در زمينه  اشتغال آفريني انجام شده که 
مشکل بيشتر اين اقدامات در تخصيص صرف 

منابع بوده است.دکتر محمود عسکري آزاد ادامه 
داد: براساس دستور دکتر مخبر، رئيس ستاد 
اجرايي فرمان حضرت امام)ره( مطالعات فراواني 
در خصوص نحوه  اشتغالزايي پايدار در ستاد 
اجرايي و بنياد برکت انجام شده که خروجي 
سحاب،  آسمان،  طرح  چهار  مطالعات،  اين 
تشريح  در  وي  است.  بوده  آفتاب  و  مهتاب 
طرح  داشت:  اظهار  طرح ها  اين  از  يک  هر 
آسمان بر مبناي توسعه  سرمايه هاي انساني و 
اجتماعي و اشتغال مبتني بر مردم است. طرح 
سحاب نيز فرآيند ايجاد اشتغال و تداوم آن با 
احياي نيروهاي انساني است. وي ادامه داد: 
طرح مهتاب مدل هادي اشتغال برکت و بر 
مبناي ايجاد اشتغال براساس نيازها است. طرح 
آفتاب نيز بر مبناي توان افزايي براي پشتيباني 
از توليدات روستايي و برندسازي محصوات 

روستايي در بازار طراحي شده است.

»
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سفير سابق آمريکا در ائتاف ناتو گفته  است 
که اياات متحده ديگر مهم ترين بازيگر در عرصه 

مسائل جهاني به شمار نمي رود.
فارس،  خبرگزاري  بين الملل  گروه  گزارش  به 
سفير سابق آمريکا در »سازمان پيمان آتانتيک 
شمالي«  )ائتاف ناتو( گفته که اياات متحده 
»ديگر مهم ترين بازيگر در عرصه مسائل جهاني 
به شمار نمي رود.«»ايو دالدر« سفير آمريکا در ناتو 
بين سال هاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در مصاحبه اي با 
سي ان ان گفت: »در سال ۲۰۱۷ اياات متحده در 
ذهن رهبران دنيا حضوري بسيار پررنگ داشت. 
اينکه آمريکا چه فکر مي کرد، چه کاري انجام مي داد 

يا چه کاري انجام نمي داد، اهميت داشت.«
اين ديپلمات که در حال حاضر رياست انديشکده 
»شوراي شيکاگو در امور جهاني« را بر عهده 
در  که  نيستم  »مطمئن  گفت:  ادامه  در  دارد 

سال ۲۰۲۱، براي رهبران دنيا هنوز هم اهميتي 
داشته باشد که اياات متحده مي خواهد چه کاري 
انجام دهد.«»دالدر« در کتاب جديدش با عنوان 
»he Empty hrone« )سلطنت پوچ( هم 
نظرات مشابهي مطرح کرده. او در اين کتاب به 
بررسي ديپلماسي آمريکا در عصر »دونالد ترامپ«، 
رئيس جمهور آمريکا و آثار آن بر نظم جهاني در 

دوران پساجنگ پرداخته است. 

سفير سابق آمريکا در ناتو: 
اياات متحده ديگر مهم ترين بازيگر دنيا نيست

 

وزير خزانه داري پاکستان اعام کرد: منافع مردم 
براي ما بيشترين اهميت را دارد و حاضر نيستيم 
چشم بسته تمام شرايط صندوق بين المللي پول را 
قبول کنيم.به گزارش دفتر منطقه اي خبرگزاري 
تسنيم به نقل از اي.آر.واي. نيوز، »اسد عمر« وزير 
خزانه داري پاکستان اعام کرد: در تاش هستيم 
 تا کمک هاي دولتي را به صورت متمرکز به برخي 
بخش هاي توليدي مانند کشاورزي اختصاص دهيم.

وي تصريح کرد: در بودجه سال جاري ۹۰ درصد 
مبالغ اختصاص يافته به بخش هاي مختلف در راستاي 
تشويق به حضور سرمايه گذاران خارجي خواهد 
با مشکات  کار  بدو  در  ما  اسد عمر گفت:  بود. 
اقتصادي زيادي مواجه بوديم ولي باسياست هايي 
که توسط دولت دنبال شد کشورهاي همسايه و 
دوست براي ياري ما قدم به ميدان گذاشتند.عضو 
ارشد حزب تحريک انصاف افزود: سياست هاي خارجي 
ما و روابط مان با کشورهاي همسايه مي تواند تأثير 
مستقيم بر اقتصاد داخلي بگذارد به همين دليل 
روابط استراتژيک خوبي با ترکيه برقرار کرديم.وزير 
خزانه داري پاکستان گفت: ايران براي ما اهميت 
زيادي دارد و به دنبال روابط استراتژيک پايدار با 
تهران هستيم.وي اضافه کرد: در مورد افغانستان و 
حتي هند نيز اوضاع به همين شکل است و اسام آباد 

مايل به داشتن روابط دوستانه با آن ها است.

وزير خزانه داري پاکستان: 
به دنبال روابط استراتژيک پايدار با ايران هستيم

تظاهرات ضد نظام سرمايه داري در انگليس
هزاران نفر از مخالفان سياست هاي دولت انگليس به 
همراه مخالفان نظام سرمايه داري، در خيابان هاي لندن 
تظاهرات کردند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما از 
لندن؛ هزاران نفر از مخالفان سياست هاي دولت انگليس 
به همراه مخالفان نظام سرمايه داري، هم زمان با نهمين 
هفته تظاهرات ضد نظام سرمايه داري در شماري 
از کشورهاي اروپايي ازجمله فرانسه به خيابان هاي 
مرکزي لندن آمدند و دست به تظاهرات زدند. قشرهاي 
مختلف مردم در اين تظاهرات سياست هاي دولت و 
نظام سرمايه داري را موجب تعميق فقر و مشکات 
اقتصادي خانواده ها توصيف و بر ضرورت برگزاري 
انتخابات زودهنگام تأکيد کردند.حزب محافظه کار 
انگليس که از سال ۲۰۱۰ به قدرت رسيده است، 
با اجراي سياست رياضت اقتصادي و کاهش يارانه 
و کمک هاي دولتي، باخشم مردم به ويژه قشرهاي 
کم درآمد روبه رو شده است.دولت محافظه کار که 
مدعي بود به منظور کاهش کسري بودجه و بدهي ها، 
از کمک هاي دولتي و هزينه ها مي کاهد، به گفته 
مخالفان در هشت سال گذشته، به مراتب بر بدهي هاي 
سال ۲۰۱۰  با  مقايسه  در  اکنون  و  افزوده  ملي 

است.  برابر شده  دو  بدهي هاي عمومي  ميادي، 
تظاهرکنندگان همچنين از چگونگي روند خروج 
اين کشور از اتحاديه اروپا نيز مخالف اند. انگليس 
قرار است پس از حدود 4۰ سال، نهم فروردين سال 
آينده از اتحاديه اروپا خارج شود و اين موضوع نيز به 
بي ثباتي در امور امنيتي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي 
اين کشور منجر شده است.ترزا مي، نخست وزير 

انگليس، نتوانسته است حتي اعضاي هيئت دولت 
و نيز مقامات ارشد حزب خودش را درباره شرايط 
خروج از اتحاديه اروپا قانع سازد و اختافات، به 
مجلس و جامعه انگليس نيز کشيده شده است.در 
اين تظاهرات قشرهاي مختلف مردم با در دست 
داشتن پاکاردهايي، کناره گيري ترزا مي و برگزاري 
انتخابات زودرس را خواستارشدند. گروه هاي مختلف 

 مردمي اين تظاهرات را " بريتانياي درهم شکسته " 
نام نهادند و حرکت خود را از برابر ساختمان بي بي سي 
در لندن آغاز و به سوي ميدان قديمي ترافالگار در 

نزديکي دفتر نخست وزير حرکت کردند. 
 ) Medical British Journal ( نشريه پزشکي انگليس 
امسال در گزارشي نوشت در سال هاي ۲۰۱۰ تا 
۲۰۱6 ، يک صد و بيست هزار انگليسي به علت 
اجراي سياست رياضت اقتصادي جان باخته اند و 
اين ميزان اکنون به مراتب بيش تر شده است. عاوه 
بر تظاهرکنندگان انگليسي، شماري از نمايندگان 
جنبش ضد سرمايه داري فرانسه نيز براي اعام 
همبستگي با مخالفان نظام سرمايه داري در اين 
تظاهرات حضور يافتند. اتحاديه هاي کارکنان، 
مخالفان جنگ، کارکنان وزارت بهداشت و درمان 
انگليس، مخالفان نژادپرستي، اعضاي احزاب کارگر 
و سبز انگليس، تظاهرات  لندن را سامان داده اند.
اغلب تظاهرات ضد نظام سرمايه داري، هواداران 
 صلح، مخالفان ترامپ و اسرائيل در انگليس در

يکي، دو سال اخير از مقابل ساختمان بي بي سي 
در لندن تظاهرات خود را آغاز کردند.

در اعتراض به کنفرانس ضد ايراني به اصطاح صلح و امنيت در خاورميانه با 
ميزباني ورشو، کاردار لهستان به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

در اعتراض به کنفرانس ضد ايراني به اصطاح صلح و امنيت در خاورميانه 
با ميزباني مشترک آمريکا و لهستان که قرار است در ۲4 و ۲5 بهمن ماه 
در ورشو برگزار شود، روز شنبه ۲۲ دي آقاي ويچخ اونلت کاردار لهستان 

به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
در اين ديدار رئيس اداره اول شرق اروپاي وزارت امور خارجه مراتب اعتراض 
رسمي جمهوري اسامي ايران نسبت به اقدام طرف لهستاني در همراهي با 
آمريکا براي برگزاري اين کنفرانس را اعام داشته و گفت: اين يک حرکت 
خصمانه از سوي آمريکا عليه جمهوري اسامي ايران است و انتظار مي رود 

لهستان از همراهي با آمريکا در برگزاري اين کنفرانس خودداري نمايد.
کاردار لهستان در اين ديدار با ارائه توضيحاتي در خصوص کنفرانس مذکور، 
بر ضد ايراني نبودن آن و بيان اينکه مواضع لهستان با اظهارات اخير مقامات 

آمريکايي متفاوت است، تأکيد کرد.
رئيس اداره اول شرق اروپاي وزارت امور خارجه کشورمان با ناکافي دانستن 
اين توضيحات و تأکيد بر ضرورت اقدام جبراني فوري دولت لهستان تأکيد 
کرد در غير اين صورت جمهوري اسامي ناچار به اتخاذ اقدامات متقابل 

است.
کاردار با اشاره به روابط تاريخي دو کشور اظهار داشت که پيام دولت جمهوري 

اسامي ايران را به مقامات ذي ربط لهستان منعکس خواهد کرد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب علي اصغرحافظ فرزند احمد به شماره شناسنامه 8189 صادره از تهران در مقطع 
كارشناسي رشته عمران صادره از واحد دانشگاهي كاشان به شماره سريال 1/7969-12 و شماره ثبت سازمان 
761162570 و تاريخ ثبت 1376/10/20 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي واحد كاشان به نشاني: كاشان - بلوار قطب راوندي - خيابان 

استادان - اداره امور فارغ التحصيان ارسال نمايد.
سند اصلي )كمپاني( و سند مالكيت )برگ سبز( سواري پژو 405 جي ال ايكس آي مدل 1384 به رنگ نقره اي 
و شماره پاك 32-796هـ28 و شماره موتور 12484058625 و شماره شاسي 13205311 به نام علي اكبر 

عابد بهلولي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
موتور  و شماره  ايران 68-623س48  پاك  و شماره  به رنگ سفيد  131SE مدل 1397  پرايد  سبز  برگ 
درجه  از  و  گرديده  مفقود  قاسمي  نادر  نام  به   NAS411100J1124128 شاسي  شماره  و   6180912/M13

اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فار غ التحصيلي اينجانب آاله گل بهاران فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 1030 صادره از اهواز در 
مقطع كارشناسي رشته مرمت و احياء بناهاي تاريخي صادره از واحد دانشگاهي همدان با شماره 2838819 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد همدان به نشاني همدان - حسين آباد دانشگاه آزاد اسامي ارسال نمايد.
سند مالكيت و شناسنامه )برگ سبز( و كارت ماشين سواري PK مدل 1383 به رنگ مشكي و شماره موتور 
M13/895899 و شماره شاسي 3035999 و شماره پاك 49-975ب14به نام بيت اله موحدي فر مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 100017827RR098535 برگ سبز سواري رنو مدل 1396 به رنگ سفيد شيري روغني داراي شماره موتور
و شماره شاسي NAALSRBYWHA610656 و شماره پاك 10-153ل95 به نام آناهيتا سامي به شماره 

ملي 0253021200 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت خودرو تانكر بنز آبرساني سيار به رنگ طوسي مدل 1372 و شماره پاك 256الف15- 
ايران 45 پاك قرمز مربوط به شركت آب و فاضاب روستايي كرمان به شماره موتور 33591010061524 و 

شماره شاسي 34932116579404 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني، برگ سبز و كارت خودرو تانكر بنز آبرساني سيار به رنگ نارنجي مدل 1363 به شماره پاك 
698الف13- ايران 45 پاك قرمز مربوط به شركت آب و فاضاب روستايي كرمان به شماره موتور 10041545 

و شماره شاسي 55038715 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
نام  به  انتظامي 91-837س84  به شماره  نوك مدادي مدل 88  پرايد جي تي ايكس آي  برگ سبز خودرو 
از  و  گرديده  مفقود  موتور 2882777  و شماره   S1412288240906 به شماره شاسي و  تقي زاده  فرزاد 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت برگ سبز سواري پژو 405 جي ال ايكس مدل 1383 به شماره انتظامي 17-733م27 و 
شماره شاسي 83341252 و شماره موتور 12483168307 به مالكيت پريزاد عباسپور مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و برگ سبز خودروي سواري پرايد جي تي ايكس آي نقره اي مدل 1386 به شماره موتور 2033745 و 
شماره شاسي S1412286350508 و شماره پاك ايران 78-425ب69 مربوط به سعيد مرتضي زاده ممقاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت موتورسيكلت سه چرخ 200 فات سوپر توسن 200CC CG مدل 1388 به رنگ آبي و شماره بدنه 880009858 

و شماره موتور 99039 متعلق به اينجانب داود كابوسي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب محمدعلي ساراني فرزند حسين به شماره شناسنامه 305 متولد 1336 صادره از زابل 
به شماره دفترچه 54 تاريخ صدور دفترچه 1383/10/28 مساحت زمين 8 هكتار )1 هكتار آبي و 7 هكتار ديم( 

واقع در روستاي قرق آق قميش شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز پژو 206 مدل 88 رنگ بژ به شماره انتظامي 274ب87- ايران 23 و شماره موتور 14188036213 

و شماره شاسي 072726 به نام سيما راستي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني كاميونت ون نيسان به رنگ آبي معمولي مدل 1378 و شماره 
پاك 711ن22- ايران 43 و شماره موتور 00131284 و شماره شاسي 00C21699 به نام عليرضا سلطاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني سواري پژو آردي آي 1600 به رنگ يشمي روغني مدل 1384 
و شماره پاك 341ن15- ايران 43 و شماره موتور 11784033146 و شماره شاسي 13436900 به نام 

امين اله ميردامادي خوزاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني و كارت مشخصات خودرو سواري پژو 206 تيپ 2 عادي به رنگ 
نقره اي مدل 1384 و شماره پاك ايران 13-872ج22 و شماره موتور 10FSS14901617 و شماره شاسي 

19804738 به نام عليرضا كريميان خوزاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و سند كمپاني و كارت مشخصات خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد مدل 1391 و 
 NAAN01CA8CH880241 124 و شماره شاسيK0074632 شماره پاك 427ص53- ايران 53 و شماره موتور

به نام سميه صادقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز موتورسيكلت عقيق رنگ قرمز مدل 88 به شماره انتظامي 62884- ايران 618 و شماره موتور 1513381 و 
شماره تنه 8803485 به نام محمدرضا ابراهيمي نصرآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني سواري سيستم پژو تيپ 405GLX-XU7 مدل 1396 به رنگ نقره اي متاليك و شماره موتور 
124K1018692 و شماره شاسي NAAM01CE1HK577384 و شماره پاك انتظامي ايران 34-387و14 

و به نام مالك امير زلقي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند موتورسيكلت تاش 125CDI به رنگ مشكي مدل 1393 و شماره پاك 12479-568 و شماره موتور 
0124NE1138257 و شماره تنه 125A9325797-NE1 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند و برگ سبز خودروي سواري پرايد جي تي  ايكس آي نقره اي مدل 1386 به شماره موتور 2033745 و 
شماره شاسي S1412286350508 و شماره پاك ايران 78-425ب69 مربوط به سعيد مرتضي زاده ممقاني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مجوز حمل ساح شكاري دولول به شماره سريال T110X0444 ساخت كشور تركيه مدل كوسه متعلق به آقاي 

نادر بدل كهريز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3795
سند كمپاني سمند مدل 85 رنگ خاكستري ش ش ايران 44-218ب28 و ش م 12485178212 و ش شاسي 

17640995 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت و كارت موتورسيكلت مهران 125 مدل 94 به رنگ مشكي و ش ش ايران 816-

53613 و ش م 948227 و ش شاسي 9419640 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب پريزاد عباسپور مالك خودرو سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره شهرباني 17-733م27 و شماره 
بدنه 83341252 و شماره موتور 12483168307 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
از درجه  و  گرديده  مفقود  ايران 75-847س14  رنگ سفيد ش ش  پارس مدل 90  پژو  مالكيت  شناسنامه 

اعتبار ساقط مي باشد.
از درجه  و  مفقود گرديده  يونس محمديان  اينجانب  به  متعلق  به شماره 1211521  رانندگي  كارت هوشمند 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند و برگ سبز وانت پيكان مدل 1385 به شماره انتظامي 25-815ج18 و شماره موتور 11285030128 

و شماره شاسي 12195770 به نام عبدالعلي حسن پور مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( اتومبيل سواري سيستم پژو تيپ 405 )جي ال ايكس آي( 
8/1 مدل 1383 به رنگ بژ متاليك و شماره موتور 12483151178 و شماره شاسي 83076526 و شماره 
پاك انتظامي ايران 24-479ن35 و به نام مالك سيديوسف تفاخ مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
كارت هوشمند رانندگي اينجانب عبدالناصر شجاعي معز به شماره ملي 0046283587 و شماره شناسنامه 
3609 صادره از تهران نام پدر رضا متولد 1336/9/21 به شماره كارت هوشمند 110937501 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 M13/6180912 131 مدل 1397 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 68-623س48 و شماره موتورSE برگ سبز پرايد
و شماره شاسي NAS411100J1124128 به نام نادر قاسمي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري رانا تيپ TU5 مدل 1394 به رنگ سفيد و شماره پاك ايران 88-282ق39 و شماره موتور 
163B0205011 و شماره شاسي NAAU01FE5FT112741 به نام طاهره محمدي رش وكيل كندي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كارت ايثار به شماره 200003987 متعلق به اينجانب حسنعلي صالحي فرزند معصومعلي به شماره شناسنامه 5 
صادره از ايذه تاريخ تولد 1338/9/1 به شماره شناسايي 4000002671 كه به مدت يك سال و پنج ماه و شانزده 

روز در جبهه حضور داشته مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1388 به شماره انتظامي 17-795ب41 و شماره موتور 12488163200 
و شماره شاسي NAAN01CA9AE660167 به نام محمدرضا لوايي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.3797
به شماره موتور G4KEFA731177 و شماره شاسي  نقره اي  برگ سبز سواري هيونداي سوناتا مدل 2016 
KMHE241G7GA188163 و شماره انتظامي 11671- ايران MAKU11671 منطقه آزاد ماكو به نام بابك 

امين زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 3798
كارت شناسايي و پرسنلي اينجانب مجتبي جعفرزاده فرزند مراد به شماره ملي 52819902874 متولد 1360 
و شماره مستخدم 61781562 به سمت مراقب امور تاميني و تربيتي اداره كل زندان هاي استان ايام مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند و فاكتور فروش كمپاني و شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودرو جيپ سواري مدل 1371 به رنگ كرم روغني 
و شماره انتظامي 737ج72- ايران 87 و شماره موتور 004582 و شماره شاسي PG515B100146 به نام 

اينجانب حميدرضا عظيمي نيا فرزند علي آقا مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مادر )برگ سبز( و كارت هوشمند كاميون باري فلزي ولوو تيپ اف ام مدل 1388 به شماره پاك 25-
716ع77 و شماره موتور 109282 و شماره شاسي YV2JHV0C07T863218 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
اصل برگ سبز )شناسنامه( خودرو پژو 405 به شماره پاك 647م63- ايران 24 به رنگ سفيد مدل 1394 و 
شماره موتور 164B0012572 و شماره شاسي NAAM31FCXFK04733 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
برگ سبز )شناسنامه( پژو روآ مدل 88 نوك مدادي به شماره انتظامي 475ب26- ايران 28 و شماره شاسي 
39H048962 و شماره موتور 11687037104 به نام اصغر تركاشوند مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
دفترچه كشاورزي متعلق به اينجانب حسين ميرعرب رضي فرزند محمدعلي به شماره شناسنامه 891 به كد ملي 
4879416207 متولد 1344 ساكن روستاي رضي شهرستان راميان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
برگ سبز نيمه يدك كانتينر چادري ماموت مدل 1378 به شماره شاسي 78071904CH679 و شماره پاك 

371ع84- ايران 44 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 LZZ7CLHB15A061131 كارت كاميون كشنده هوو مدل 2005 به شماره انتظامي 712ع12- ايران 18 و شماره شاسي

و شماره موتور VD6154705090859755 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
برگ سبز اتومبيل پرايد 132 مدل 1388 به شماره انتظامي 496د66- ايران 23 و شماره موتور 3002738 و شماره 

شاسي S1422288088741 به نام سيدعلي ميرمحمدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ريحانه قماشي فرزند حسام الدين به شماره شناسنامه 1190215284 صادره از 
شهرضا در مقطع كارشناسي رشته شيمي دارويي صادره از واحد دانشگاهي آزاد اسامي شهرضا با شماره 4512 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسامي 

واحد شهرضا به نشاني خيابان پاسداران دانشگاه آزاد اسامي واحد شهرضا ارسال نمايد.
برگ سبز و سند كمپاني سواري پرايد سايپا 131SL به رنگ سفيد روغني به نام اه قلي ابراهيمي و به شماره 
شهرباني 91-796س74 و شماره شاسي S3412291457157 و شماره موتور 4687514 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
مدارك اصل شناسنامه مالكيت اتومبيل سواري پژو 206 تيپ 206TU5 مدل 1395 به شماره نيروي انتظامي 
528ب59- ايران 10 و شماره موتور 174B0002576 و شماره شاسي NAAP13FE5GJ89680 مربوط به 

آقاي سيدحسين ابراهيميان شياده مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
 CG125 اصل سند كمپاني و اصل شناسنامه مالكيت )برگ سبز( و اصل كارت شناسايي موتورسيكلت سيستم آميكو تيپ
به رنگ قرمز مدل 1381 و شماره موتور 02068099 و شماره شاسي 060212261 و شماره پاك انتظامي ايران 

563-84842 و به نام مالك سعيد احمديان دزفولي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت پيكان به شماره انتظامي 853ق14- ايران 82 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت ناشي از كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
 NAAA36AA5DG629190 118 و شماره شاسيP0025252 اينجانب سعيد رستم اواد مالك وانت پيكان به شماره موتور
و شماره پاك 853ق14- ايران 82 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي 
ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب غامرضا بدر مالك سواري پژو 206 به شماره موتور 10FSE33922468 و شماره شاسي 81615874 
و شماره پاك 697ق34- ايران 82 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي 
ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 NAAA46AA29G059458 اينجانب جابر حافظي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11487076115 و شماره شاسي
و شماره پاك 948ق59- ايران 82 به علت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني سند خودروي مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه احدي ادعايي درخصوص خودروي فوق دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه اي 
ساري واقع در كيلومتر 5 جاده ساري به نكا جنب شركت شماليت مراجعه نمايند. بديهي است پس از مهلت مزبور 

مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
سند مالكيت راهور )برگ سبز( وانت پيكان به شماره انتظامي 948ق59- ايران 82 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. مسئوليت ضمانت كشف هر گونه فساد احتمالي بر عهده مالك است.
برگ سبز و كارت خودرو پيكان مدل 1383 به شماره بدنه 10020549 و شماره موتور 11284026132 و شماره 

پاك 966ط27- ايران 53 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب علي اصغر بيرمي مالك خودرو پيكان مدل 1383 به شماره بدنه 10020549 و شماره موتور 11284026132 
و شماره پاك 966ط27- ايران 53 به علت فقدان اسناد فروش )سند كمپاني( تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
منطقه اي شركت ايران خودرو واقع در اصفهان خيابان ارتش كوچه آرش مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
شناسنامه مالكيت )برگ سبز( خودروي سواري سايپا 132 مدل 1390 به شماره انتظامي 437س39- ايران 
95 و شماره موتور 4004442 و شماره شاسي S1422290249684 به رنگ سفيد روغني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
سند كمپاني و شناسنامه مالكيت خودروي سواري پژو 405 مدل 1394 به شماره انتظامي 154س43- ايران 85 
و شماره موتور 124K0741678 و شماره شاسي NAAM01CE5FH252229 به رنگ نقره اي متاليك مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند فروش و برگ سبز خودروي پژو 405 مدل 1394 به شماره انتظامي 682د65- ايران 93 و شماره 
موتور 124K057999 و شماره شاسي NAAM01CA4ER071487 به رنگ نقره اي متاليك به نام پرويز ريگي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل كارت هوشمند ماشين كاميون كمپرسي بنز به شماره پاك 578ع67- ايران 18 مدل 1983 و شماره موتور 
10513639 و شماره شاسي 15053970 و شماره هوشمند 3175168 به رنگ نارنجي روغني به نام بهروز بهمني 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و كارت پاك كاميونت كانتينر آميكو به رنگ سفيد روغني مدل 1387 و شماره پاك 68-475ع26 
و ش موتور 01294379 و شماره شاسي NA2A2JSD47A001677 به نام حسين رستمي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
يك برگ زرد قرارداد زمين شهرداري چابهار واقع در بخش شانزده بلوچستان شهرستان چابهار خيابان عمار پشت 
فرمانداري به مساحت 250 مترمربع به شماره قرارداد 15867/الف تاريخ 89/8/3 به نام نبي بخش تاج زائي 

فرزند حسن مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصل سند كمپاني )سند كارخانه( سند مالكيت خودرو )برگ سبز( و بنچاق و كليه اسناد و مدارك مربوط به سواري 
زانتيا سيتروئن SX مدل 1389 به رنگ سفيد روغني و شماره نيروي انتظامي 887ج62- ايران 12 و شماره موتور 
106058 و شماره شاسي S1512288184371 و شماره ملي 0965633306 متعلق به اينجانب سعيد اسدالهي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
دفترچه كشاورزي اينجانب عسگر كريم كشته فرزند حسين به شماره شناسنامه 567 صادره از زابل به شماره 
مسلسل دفترچه 169 تاريخ صدور دفترچه 1376/8/12 مساحت زمين دو و نيم )2/5( هكتار آبي واقع در 

روستاي هيئت آباد شهرستان گاليكش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اينجانب فريبا رضايي مالك پژو 405 به شماره موتور 22568235414 و شماره شاسي 82033841 به علت فقدان 
اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 GK422630 124 و شماره شاسيK0881777 اينجانب سهراب نصرزاده پشتيري مالك پژو 405 به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

 AG217200 اينجانب حميدرضا رئيسي محمدي مالك وانت پيكان به شماره موتور 11489028935 و شماره شاسي
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اينجانب عباس شهابي مالك پيكان به شماره موتور 59986870 و شماره شاسي 9207199 به علت فقدان اسناد 
فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر 

ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب سيدوحيد پاداش مالك پژو 206 به شماره موتور 167B0014938 و شماره شاسي GJ789242 به علت 
فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر كس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 

پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب امير حسين زاده مالك پژو 206 به شماره شاسي GJ855917 و شماره انتظامي ايران 77-941ط68 به 
علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 
در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

سند مالكيت راهور پژو 206 به شماره شاسي JJ534487 و شماره انتظامي 227هـ19- ايران 22 به نام مرتضي 
مجيدي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت راهور پژو پارس به شماره شاسي GH869001 و شماره انتظامي 558ن77- ايران 99 به نام محسن 
لشكري مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب  شهره ملك خويان فرزند حميد رضا به شماره شناسنامه 2406 صادره إز اصفهان 
در مقطع كارداني ناپيوسته رشته كامپيوتر - نرم افزار فارغ التحصيل سال 1382 صادره إز دانشگاه ازاد اسامي 
واحد ميمه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. إز يابنده تقاضا مي شود أصل مدرك را به دانشگاه ازاد اسامي 

واحد ميمه به نشاني اصفهان بعد إز مورچه خورت ميمه  دانشگاه ازاد إرسال نمايد.
پروانه كار )اشتغال( به شماره سريال 1/009/4061 اينجانب احسان عاء الدين بيلگن تابعيت تركيه به شماره 
ساقط  اعتبار  از درجه  مورخه 1397/10/5  از  ايران  در  فعاليت  نداشتن  علت  به   U14712481 گذرنامه 

مي باشد. 3801
گواهي مي شود فاكتور 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 فاكتور به عهده اينجانب مي باشد.
ايران 44- انتظامي  و شماره   FH239032 به شماره شاسي پارس  پژو  مالك  پيوندي  اينجانب حميدرضا 
481ج22 به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده 
است. لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش 
شركت ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
 FK889550 139 و شماره شاسيB0101391 اينجانب علي خبازكاشاني مالك پژو پارس به شماره موتور
به علت فقدان اسناد فروش و سند مالكيت راهور تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در پيكانشهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از مهلت مزبور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.

خبر

خبر

تعطيلي دولت آمريکا ادامه دارد
شبکه خبري سي ان ان روز يک شنبه گزارش داد: مقامات دولت 
ترامپ گفته اند خود را براي ادامه تعطيلي دولت تا ماه آينده )فوريه( 
آماده مي کنند و در اين ميان، برخي فرودگاه هاي آمريکا در آستانه 

تعطيلي قرارگرفته اند.
به گزارش ايرنا، تعطيلي دولت فدرال آمريکا اکنون وارد بيست و 
سومين روز خود شده و کاخ سفيد خود را براي ادامه اين تعطيلي تا 
ماه فوريه آماده کرده است. اين در حالي است که »دونالد ترامپ« در 
توئيتي اعام کرد که طرحي براي پايان دادن به طواني ترين تعطيلي 

دولت در تاريخ آمريکا دارد، اما به جزئيات آن اشاره نکرد.
اين  بر  سفيد  کاخ  نوشت:  دراين باره  نيز  ژورنال'  'وال استريت 
از  و  دريافت  'بن غذا'  اکثريت آمريکايي ها  تا زماني که   باور است 
'بخشودگي مالياتي' برخوردار هستند، صداي خود را براي تعطيلي 

دولت بلند نخواهند کرد.
تعطيلي فرودگاه ميامي

گزارش سي ان ان حاکي است اکنون ۸۰۰ هزار پرسنل دولت فدرال 
براي چهارمين هفته بدون حقوق مانده که اين تعداد شامل 5۱ هزار 
نيروي امنيتي فرودگاه هاي آمريکا است و فرودگاه ميامي ترمينال هاي 
ورودي خود را به علت نارضايتي پرسنل مراقبت و امنيتي تعطيل کرده 
 G است؛ بنابراين گزارش مقامات فرودگاه ميامي از تعطيلي ترمينال
يکي از 6 ترمينال موجود در اين فرودگاه از روز شنبه تا دوشنبه خبر 
دادند، چراکه پرسنل مراقبتي فرودگاه که وسايل و بار مسافران در 
اين فرودگاه را پيش از سوارشدن به هواپيما کنترل مي کنند، حاضر 

نيستند تا دريافت حقوق خود، به کار ادامه دهند.
رفتن  به  پرسنل دولت فدرال در حالي موظف  افزود:  ان  ان  سي 
به سرکار خود هستند که به آن ها گفته مي شود شما باعث زنده 
نگاه داشتن چرخه کار و برقراري امنيت در اين کشور هستيد، اما 
از ديگر سو به آن ها پولي پرداخت نمي شود، چراکه مشاجره اي بر 
سر تصويب بودجه در واشنگتن دي. سي بين کاخ سفيد و کنگره 

در جريان است.
پي  در  آمريکا  فدرال  دولت  از  بخش هايي  گزارش،  اين  اساس  بر 
مخالفت شخص ترامپ با دموکرات ها بر سر تأمين بودجه ديوار مرزي 
ميان آمريکا و مکزيک از ۲۲ دسامبر ۲۰۱۸ ميادي )يکم دي ماه( 
تعطيل شده است که آن ها را به طواني ترين تعطيلي دولت فدرال 

در تاريخ اين کشور مبدل ساخته است.
ترامپ تخصيص پنج ميليارد و 6۰۰ ميليون دار بودجه ساانه براي 
ساخت ديوار مرزي با مکزيک را درخواست کرده و اين در حالي 
است که دموکرات ها در مجلس نمايندگان تا سقف دو ميليارد دار 

و آن هم براي تأمين امنيت مرز ها موافقت کرده اند.
اين تعطيلي که در آستانه سال نو ميادي رخ داد، ۸۰۰ هزار نفر 
از کارکنان دولت فدرال را تحت تأثير قرارداد که از اين ميان، 4۲۰ 
هزار نفر از کارکنان دولت فدرال بدون دستمزد به سرکار مي روند 
و ۳۸۰ هزار نفر ديگر نيز به خاطر نبود بودجه در مرخصي اجباري 

به سر مي برند.
اين تعطيلي بخش هايي از وزارتخانه هايي همچون خارجه و امنيت 

ملي آمريکا را نيز در برمي گيرد.
تعطيلي دولت فدرال آمريکا مسبوق به سابقه است و در چهار دهه 
گذشته و از دوره رياست جمهوري 'جرالد فورد' ۲۲ بار تعطيل شده 

است.
بيشترين تعطيلي دولت فدرال در زمان رياست جمهوري »جيمي 
کارتر« و طواني ترين دوره تعطيلي دولت در زمان رياست جمهوري 

بيل کلينتون رخ داد.
در دوره رياست جمهوري جيمي کارتر بين سال هاي ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹ 
دولت فدرال پنج بار و درمجموع 56 روز تعطيل شد.نخستين تعطيلي 
دولت در دوره رياست جمهوري بيل کلينتون بين ۱۳ تا ۱۹ نوامبر 
۱۹۹5 به مدت پنج روز و دومين آن از ۱5 دسامبر ۱۹۹5 تا 6 ژانويه 

۱۹۹6 به مدت ۲۱ روز بود.

 برني سندرز: ثروت يک دهم درصد 
بيش از ثروت ۹۰ درصد مردم آمريکاست 
سناتور ايالت ورمونت اعام کرد :در حال حاضر ثروت يک دهم درصد 
از اقشار بااي جامعه در آمريکا بيش از ثروت ۹۰ درصد طبقات پايين 
جامعه در اين کشور است.به  گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري 
صداوسيما برني سندرز در حساب توئيتري خود نوشت: امروز يک دهم 
درصد اقشار بااي جامعه در آمريکا ثروتي بيش از نود درصد طبقات پايين 
جامعه را به خود اختصاص داده اند. حرص و طمع کنترل نشده نمي تواند 
موتور محرک اقتصاد ما باشد. وظيفه ما ايجاد مشاغلي با حقوق خوب، 

مراقبت هاي بهداشتي، آموزش باکيفيت و محيط زيست سالم است.

 امير عبداللهيان: ادعاي حمله قلبي 
»سيد حسن نصراه« دروغ است

 دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل در صفحه شخصي خود در توئيتر 
نوشت: »ادعاي  صهيونيست ها مبني بر بيماري و حمله قلبي  سيد حسن  
نصراه دبير کل  حزب اه لبنان، دروغ بزرگ سال جديد ميادي است.دستيار 
ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل به ادعاي صهيونيست ها مبني بر بيماري و 
حمله قلبي دبير کل حزب اه لبنان واکنش نشان داد.حسين امير عبداللهيان در 
صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت:»ادعاي  صهيونيست ها مبني بر بيماري و 
حمله قلبي  سيد حسن  نصراه دبير کل  حزب اه لبنان، دروغ بزرگسال جديد 
ميادي است. بي ترديد روزي که سيد حسن نصراه و رهبران مقاومت  فلسطين  

در  مسجدااقصي  نماز  بگذارد، صهيونيست ها وجود ندارند.«

سناتورهاي روس:
  اميدواري ترامپ براي بهبود 
روابط با روسيه ارزشي ندارد

سناتور روس گفت، پيام توئيتري رئيس جمهوي آمريکا نه براي روسيه، بلکه 
اياات متحده  تا زماني که در  و  آمريکاست  افکار عمومي  فريب  براي  صرفا 
شکار جمعي عليه خود »دونالد ترامپ« جريان دارد، نمي توان هيچ اميدي به 
 بهبود روابط دوجانبه داشت.به گزارش تسنيم به نقل از خبرگزاري نووستي
»کنستانتين کاساچوف« رئيس کميته امور بين الملل شوراي فدراسيون )سناي( 
روسيه معتقد است تا زماني که در آمريکا شکار سراسري عليه دونالد ترامپ 
جريان دارد، نمي توان به بهبود روابط دوجانبه اميدوار بود.پيش از اين دونالد 
ترامپ رئيس جمهوري آمريکا ابراز اميدواري کرد که آمريکا و روسيه روزي 
بتوانند روابط خوبي با يکديگر داشته باشند. وي همچنين در توئيتر خود يادآور 
شد که او در مقايسه با روساي جمهوري قبلي آمريکا، سرسخت ترين مواضع را 

نسبت به روسيه داشته و بسيار تند با مسکو صحبت کرده است.

آگهي مزايده اموال غيرمنقول )اسناد رهني(
آگهي مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايي کاسه ش/20972-3 

)8900724(
ششدانگ يك دستگاه آپارتمان به مساحت 111/88 مترمربع به انضمام 
دوم  در طبقه  واقع  تفکيکي  قطعه 13  مترمربع  به مساحت 6/15  بالکن 
و  مفروز  اصلي  از 37  ثبتي شماره 5607 فرعي  به پاك  مياني جنوبي، 
اصلي مذکور  از  فرعي  الي 557  و 562  از شماره هاي 626  مجزي شده 
در بخش 11 تهران به انضمام ششدانگ يك واحد پارکينگ شماره 13 به 
مساحت 10/80 مترمربع و ششدانگ يك واحد انباري شماره 14 به مساحت 
13 مترمربع قطعه 14 تفکيکي واقع در شرق موتورخانه حدود آپارتمان: 
شماا: درب و ديواريست به راه پله شرقا: 7 قسمت اول و دوم و سوم و 
هفتم ديواريست مشترك با آپارتمان شرقي چهارم و پنجم و ششم و هفتم 
پنجره و ديواريست به نورگير جنوبا: پنجره و ديوار و لبه بالکن است به فضاي 
حياط غربا: در 8 قسمت اول و سوم و چهارم و هشتم ديواريست مشترك 
با آپارتمان غربي دوم پنجره و ديواريست به هواکش پنجم و ششم و هفتم 
پنجره و ديواريست به هواکش کف مشترك و سقف بام مشاعي است حدود 
پارکينگ: شماا به طول 2/40 متر شرقا: به طول 4/50 متر جنوبا: به طول 
2/40 متر غربا: به طول 4/5 متر حدفاصل خط مستقيم مفروز است حدود 
انباري: قيد نشده است که ذيل شماره 223886 صفحه 509 دفتر اماك 
جلد 735 ثبت و مع الواسطه به آقاي حسين اسعدي خليلي انتقال يافته 
است و به موجب سند رهني 144477-86/10/3 دفتر 311 تهران در رهن 
بانك پاسارگاد قرار گرفته است که به علت عدم ايفاي تعهد منجر به صدور 
اجرائيه تحت شماره ش/3-20972 )8900724( شده است و برابر نظريه 
مورخ 97/05/09 کارشناسان رسمي دادگستري )هيات سه نفره( توصيف 
اجمالي مورد وثيقه عبارت است از: ملك فوق واقع است در تهران دروس، 
خيابان راستوان، بااتر از ميدان احتشاميه، کوچه )بن بست( ناز، پاك 3 
جديد،  بلوك جنوبي طبقه دوم واحد مياني شماره 11 و مورد ارزيابي داراي 
هال و پذيرايي و 2خوابه واقع در طبقه دوم مياني جنوبي يك ساختمان 
4 طبقه شامل زيرزمين و همکف و دو طبقه که در هر نيم طبقه 3 واحد 
آپارتمان و جمعا 15 واحد آپارتمان بنا شده است قدمت بناي احداثي حدود 
23 سال مي باشد اين آپارتمان در قطعه زميني به متراژ 1450 مترمربع کف 
راه پله از سنگ، سازه فلزي، نما آجر سه سانت، درها چوبي و پنجره ها آهني 
و ديوارها نقاشي شده و کف سالن از سراميك و اتاق ها از لمينت سيستم 
گرمايش شوفاژ و موتورخانه و سرمايش کولر آبي و کابينت mdf و سرويس 
بهداشتي ايراني و فرنگي مي باشد ساختمان داراي انشعاب آب و برق و گاز 
)نوزده  به مبلغ 19/000/000/000 ريال  شهري و فاقد آسانسور مي باشد و 
ميليارد ريال( ارزيابي شده است و جهت وصول طلب بانك و حقوق دولتي 
کاسه فوق الذکر در روز سه شنبه مورخ 97/11/16 از ساعت 9 الي 12 ظهر 
در محل اداره سوم اجراي اسناد رسمي واقع در تهران - چهارراه جهان 
کودك - پاك 34 ساختمان معاونت اجراي اسناد رسمي - سالن مزايده از 
طريق مزايده حضوري به فروش مي رسد و مزايده از مبلغ 19/000/000/000 
ريال )نوزده ميليارد ريال( شروع و به بااترين قيمت که خريدار داشته باشد 
فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزايده براي عموم آزاد است و فروش 
کا نقدي است چنانچه روز تعيين شده با تعطيل رسمي مصادف گردد روز 
بعد از تعطيلي، جلسه مزايده در همان ساعت و مکان تشکيل خواهد شد. 
طالبين و خريداران مي توانند جهت شرکت در مزايده در وقت مقرر با ارائه 
چك تضمين شده بانك ملي به مبلغ پايه در جلسه مزايده شرکت نمايند 
ضمنا بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و اشتراك و 
مصرف و نيز بدهي مالياتي، عوارض شهرداري و غيره که رقم قطعي آنها 
براي اين اداره معلوم نشده است به عهده برنده مزايده است و تنظيم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب هاي دارايي و شهرداري و... خواهد بود 

و مورد مزايده با توجه به اعام بستانکار بيمه مي باشد.
رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي - نقيبي

تاريخ انتشار: 97/10/24
م الف: 20049 د ت: 97/10/24 

آگهي اباغ اجرائيه
بدينوسيله به شهاب رضايي فرزند عليرضا به شماره شناسنامه 18840 به نشاني: 
تهران قلهك يخچال - کي نژاد - اساميه شرقي - حق شناس - پاك 61 اباغ 
مي شود بانك پاسارگاد مديريت حقوقي به استناد قرارداد شماره 200-76316-1-
238 مورخ 86/07/08 جهت وصول مبلغ 1/481/687/671 ريال مشتمل بر مبلغ 
400/000/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 1/081/687/671 ريال بابت خسارت تاخير 
تاديه تا تاريخ 95/03/29 و از آن تاريخ تا تسويه کامل مطالبات طبق مقررات عليه 
شما و ديگر متعهدين پرونده مبادرت به صدور اجرائيه نموده که پرونده اجرايي 
به کاسه 9500310 در اين اداره تشکيل شده و در جريان اقدام است. چون طبق 
گزارش مورخ 95/05/19 مامور اباغ اداره پست اباغ اجرائيه به شما به دليل عدم 
شناسايي نشاني ميسر نشده لذا به استناد تقاضاي وارده به شماره 12014269 مورخ 
97/10/08 بانك پاسارگاد امور حقوقي و دعاوي و وفق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد 
اسناد رسمي ازم ااجرا مفاد اجرائيه فوق الذکر يك نوبت در يکي از روزنامه هاي 
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سازمان بهزيستي: 
 صنايع خودروسازي 

 ساانه ۸۰ هزار مصدوم 
به جامعه تحويل مي دهند

اجتماعي دو شنبه 24 دي 101397
7 جمادي ااول 1440-14 ژانويه  2019 -سال سي و چهارم-شماره 9409

بستر فقر و آسيب هاي اجتماعي فراهم است؛

1۴0 هزار کودک بازمانده از تحصيل
بخش اجتماعي: کودک با نداشتن مدرسه و 
تغذيه مناسب فقير مي ماند و در فقر رشد مي کند 
و اين در حالي است که وزير آموزش و پرورش با 
اشاره به آمار ۱۴۰ هزار کودک بازمانده از تحصيل 
گفت که ۱۰ هزار دانش آموز ابتدايي بدون هيچ 
دليلي مدرسه نمي آيند. تعليم و آموزش بخش 
مهمي از منشور جهاني حقوق کودکان است که 
فراهم نبودن آن به هر دليلي مي تواند بستري 
براي افزايش آسيب هاي اجتماعي باشد. به گفته 
کارشناسان، اصطاح بازماندگي از تحصيل براي 
گروه سني بين 6 تا ۱7سال به کار مي رود که 
يا هرگز به مدرسه نرفته اند يا پس از گذر چند 
به  نامايمات و شرايط زندگي مجبور  با  سال 
ترک محل آموزش و تحصيل شده اند. در اين 
از  بازمانده  کودکان  شناسايي  براي  و  ارتباط  
تحصيل در دوره ابتدايي، از سال ۹۲  اقداماتي 
از سوي وزارت رفاه آغاز شده و از سال ۹۵ نيز 
اين  احوال، کد ملي  با همکاري سازمان ثبت 
دانش آموزان ثبت شد و در نهايت با همکاري 
مؤسسات خيريه، علل بازماندگي آنها استخراج شده 
است. به گزارش خبرنگارما، وزير آموزش و پرورش 
روزگذشته در حاشيه هشتمين جلسه شوراي 
هماهنگي بهبود و ارتقاي شاخص هاي آموزشي 
 و پرورشي مناطق محروم و کمتر توسعه يافته 
از  بازمانده  هزار کودک  آمار ۱۴۰  به  اشاره  با 
تحصيل گفت: بررسي ها نشان مي دهد از اين 
تعداد حدود ۱۰ هزار دانش آموز در دوره ابتدايي 
 به اسم و با کد ملي و آدرس آنها شناسايي شده اند 
به  تقريبا مي توان گفت بدون هيچ دليلي  که 
مدرسه نمي آيند و بايد به سراغشان رفت و با 
والدينشان مذاکره کرد و آنها را براي آمدن به 
مدرسه ترغيب و تشويق کرد. محمد بطحايي 
موارد  بسياري  در  آنها  بازماندگي  علت  گفت: 
ارائه شده مواردي چون معلوليت،  آمارهاي  با 
ناتواني، فقر و مشکات فرهنگي است. دراين  
جلسه همچنين سيدپرويز فتاح رئيس کميته 
امداد امام خميني)ره( با بيان اينکه از ۳۴۰ هزار 

دانش آموز تحت پوشش اين نهاد، ۱۱۰ هزار نفر 
آنها در مناطق محروم هستند گفت: در کميته 
امداد ۳۴۰ هزار دانش آموز تحت پوشش داريم 
که فقط ۲۱۵ نفر از اين افراد اعام کرده اند که 
به مدرسه نمي روند، يعني کمتر از يک درصد 
و مشخص مي شود که مشکل در خارج از کميته 
امداد است. وي تصريح کرد: بايد مشکل اصلي 
کودکان بازمانده از تحصيل ريشه يابي شود که در 
برخي از مواقع، مشکل فرهنگي است، نه مادي. 
فتاح اظهار داشت: آمادگي خود را اعام مي کنيم 
که هر مقداري که سهم ما باشد را پرداخت کنيم 
و براي حل مشکل کودکان بازمانده از تحصيل 
اقدام کنيم. در ادامه اين جلسه احمد ميدري 
با  اجتماعي،  رفاه  و  کار  وزارت  رفاهي  معاون 
بيان اينکه ۱۴۲ هزار کودک بين 6 تا ۱۳ سال 
بازمانده از تحصيل هستند، گفت: ۹۸ هزار و ۸۴۰ 
 نفر از اين کودکان 6 تا ۱۱ سال سن دارند که 
آنها  از  نفر  اطاعات موجود، ۱۲۰۰  اساس  بر 
در خارج از کشور هستند و ۹7 هزار نفر داخل 
کشور زندگي مي کنند که ۱۹ هزار نفر تحت 
پوشش نهادهاي حمايتي هستند که اغلب آنها 

معلول هستند. وي با تأکيد بر اينکه با 6۳ هزار 
سرپرست اين کودکان تماس تلفني برقرار شده 
است، گفت: ۱۰۰ معلول در مؤسسه رعد الغدير 
در يک مرکز تلفني اين کار را انجام دادند و علت 

بازماندگي از تحصيل را سؤال کردند. 
ميدري با اشاره به اينکه اختصاص بسته حمايتي 
دولت به دانش آموزان مراکز شبانه روزي، يکي از 
اقدامات اساسي انجام شده بوده است، افزود: در 
چند سال گذشته هر بار که بسته حمايت خوراکي 
توزيع مي شد، کارت هاي ۳۰۰ هزار دانش آموز 
مراکز شبانه روزي هم شارژ شده و در اين مرحله 
نيز درخواست مشترک همه ما اين است که بسته 
حمايتي دولت به آنها نيز اختصاص پيدا کند.

وي با تأکيد بر اينکه مشکل اساسي تأمين منابع 
براي اين اقدامات است، افزود: از هر دو وزير رفاه 
و آموزش و پرورش درخواست مي کنيم که به 
سازمان برنامه و بودجه نامه مشترکي ارسال و 
از آنها براي ۳۰۰ هزار دانش آموز، 6۰ ميليارد 

تومان کمک بخواهند.
 ميدري با اشاره به اينکه خوشبختانه ابعاد مسئله 
بازگشت به تحصيل کودکان خيلي بزرگ نيست، 

گفت: اين موضوع قابل مديريت است و سازمان 
هدفمندي هم طي تماسي که وزير رفاه با رئيس 
سازمان هدفمندي داشته، حاضر شد يارانه کودکاني 
که به علت فقر به مدرسه نرفته اند را افزايش 
پول  اگر  است  ممکن  کرد:  تصريح  وي  دهد. 
در اختيار خانواده ها قرار دهيم، عامل تأخير در 
حضور دانش آموزان به مدرسه شود به همين 
دليل پول نقد به حساب خانوار واريز نمي شود 
و اين اعتبار در اختيار نهادهاي حمايتي براي 
قرار  ميدري گفت:  قرار مي گيرد.  آنها  پوشش  
است کميته امداد و بهزيستي بررسي کنند که 
اگر علت، فقر باشد، نهادها و مؤسسات خيريه 
آنها را تحت پوشش بگيرند و اگر سهل انگاري 
خانواده ها است، آموزش هاي فرهنگي ازم به آنها 
داده شود. در اين جلسه محمد شريعتمداري وزير 
رفاه با اشاره به احصاي اطاعات حدود ۱۳۰ هزار 
کودک بيرون مانده از مدارس و انجام اقداماتي براي 
بازگرداندن آنها به مدارس تاکيد کرد: بايد براي 
 استقرار عدالت آموزشي در مناطق محروم گام هاي 
 محکمي برداريم. در گذشته کارهايي انجام مي شد 
اما آمار دقيقي نبود و در کارگروه مشترکي با 
وزارت آموزش و پرورش توانستيم آمار اين دانش 
آموزان بازمانده را به دست آوريم به طوري که در 
حال حاضر با حدود ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار کودک 
بازمانده از تحصيل مواجه هستيم که بايد براي 
 بازگشت اين افراد به مدرسه برنامه ريزي هاي 
جهان  در  امروز  گفت:  وي  شود.  انجام  جدي 
براي فقر مفاهيم گسترده تري تعريف مي کنند 
و ديگر به تنهايي فقر مالي نيست و چندقابليتي 
شده است. شريعتمداري افزود: موانعي بر سر راه 
توسعه يافتگي وجود دارد که از مهمترين آنها فقر 
آموزشي است و بايد در حل آن پيشتاز باشيم. 
بسياري کشورهايي که داراي شاخص هاي آموزشي 
برابر در دوره ابتدايي اند، در کاهش نابرابري هاي 
اقتصادي از شرايط مطلوب تري برخوردارند و بايد 
نگاه همه جانبه و عميق تري داشته باشيم و آن 

را به عنوان امري جدي دنبال کنيم.

مديرکل مشارکت هاي مردمي بهزيستي کشورگفت: خودروسازان داخلي آسيب رسان ترين 
شرکت ها و سازمان ها در صنايع هستند و ساانه چهار برابر تعداد کشته ها و معادل ۸۰ هزار 
نفر مصدوم تحويل مي دهند که بايد تحت پوشش بهزيستي قرار گيرند. به گزارش فارس، 
محمدعلي کوزه گر در جلسه هم انديشي سازمان هاي دولتي، همياران بهزيستي، مسئوليت 
اجتماعي) سهم( با بيان اينکه همه بايد در زمينه آسيب هاي اجتماعي احساس مسئوليت 
کنند، تصريح کرد: در فرهنگ ملي و آموزه هاي ديني به مسئوليت اجتماعي توجه شده است؛ 
براي مثال پرداخت زکات و فطريه از بهترين دستورهاي ديني در اين زمينه است. مديرکل 
مشارکت هاي مردمي و توانمندسازي سازمان بهزيستي کشور مهمترين مسئله در مسئوليت 
اجتماعي را دست به دست هم دادن براي پيشگيري از آسيب اجتماعي عنوان کرد و افزود: 
برخي مردم را خواسته يا ناخواسته دچار آسيب اجتماعي مي شوند. وي با اشاره به اينکه 

ساانه ۲۰ هزار نفر در سوانح جاده اي کشته مي شوند گفت: تاکنون هيچ مرکز نگهداري از 
معلوان يا بيمارستان سوانح سوختگي توسط شرکت هاي خودروساز احداث نشده است و 
اين خود نشان دهنده اين است که، صنايع مسئوليت اجتماعي شان را نمي پذيرند. کوزه گر 
در ادامه با بيان اينکه ضريب ايمني خودروهاي خارجي بيشتر است اذعان کرد: اگر تصادف 
هم صورت گيرد،  تلفات آنها به دليل همين ضريب ايمني، کمتر است؛  با اين حال خودرو 
سازان داخلي که آسيب رسان ترين شرکت ها و سازمان هاي در صنايع هستند و ساانه چهار 
برابر تعداد کشته ها و معادل ۸۰ هزار نفر مصدوم تحويل مي دهند که بايد تحت پوشش 
بهزيستي قرار گيرند. وي از ارائه خدمات به 6 ميليون نفر مددجو خبر داد و  يادآور شد: يک 
و نيم ميليون نفر از اين تعداد را معلوان تشکيل مي دهند و ساانه ۳۰ هزار کودک معلول 

نيز متولد مي شود که اين به معناي تحميل هزينه هاي سنگين بر دولت و مردم است.

خبر

خبر
مديرعامل انجمن ديابت ايران خبر داد:

وجود بيش از پنج ميليون ديابتي در کشور
دبير همايش شبکه ملي پيشگيري از بيماري هاي غير واگير با تاکيد بر لزوم 
ارائه آموزش و اطاع رساني درباره بيماري هاي غير واگير به 6 گروه در جامعه 
گفت: در حال حاضر پنج ميليون و ۲۰۰ هزار مبتا به ديابت در کشور زندگي 
مي کنند. به گزارش ايسنا، دکتر اميرکامران نيکوسخن با بيان اينکه ما عوامل 
خطر بيماري هاي غيرواگير را مي شناسيم، اظهارکرد: مي دانيم که اين بيماري ها 
 تا ۸۰ درصد قابل پيشگيري هستند. به عنوان مثال بيماري مانند ديابت تا 
۸۰ درصد قابل پيشگيري است. حال مشکل کجاست که اين بيماري بيشترين 
ميزان مرگ و مير را موجب مي شود؟ وي با اشاره به شکل گيري شبکه ملي 
پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير در کشور گفت: براي پيشگيري از بيماري هاي 
غيرواگير آموزش و اطاع رساني بسيار حائز اهميت است. نيکوسخن درباره 
تعداد مبتايان به ديابت در کشور گفت: در حال حاضر پنج ميليون و ۲۰۰ هزار 
بيمار مبتا به ديابت وجود دارد و هشت ميليون نفر نيز پيش ديابتي هستند. 
به اين معني که هنوز به مرحله ديابت نرسيده اند و اگر شيوه زندگي و يا الگوي 

تغذيه شان را اصاح نکنند به ديابت مبتا خواهند شد.

رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت اعام کرد:
 HIV افزايش ابتا به عفونت 

در بين زنان و جوانان
رئيس مرکز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت گفت: موارد ابتا 
به عفونت HIV طي پنج سال اخير در بين زنان و جوانان افزايش يافته و 
موجب نگراني هاي بيشتر شده است.به گزارش فارس، محمدمهدي گويا در 
ارتباط با بيماري ايدز اظهار داشت: به نظر مي رسد که در کنار پرداختن به 
موضوع پيشگيري از HIV در بين معتادان تزريقي، بايد به طور جدي به مسئله 
 پيشگيري از ابتا به اين عفونت در بين صاحبان رفتارهاي پرخطر جنسي و 
به ويژه جوانان نيز توجه جدي داشته باشيم.وي افزود:در همين راستا پيشگيري، 
اهميت فوق العاده زيادي دارد و خانواده ها به ويژه والدين و اولياي مدارس، 
در آموزش هاي پيشگيري ابتا به عفونت HIV مي توانند نقش بسيار مهمي 
را ايفا کنند، چراکه در غير اين صورت بايد شاهد افزايش ابتا به اين عفونت 
در بين زنان و جوانان باشيم.وي تصريح کرد: طبيعي است که عدم توجه به 
آموزش هاي پيشگيرانه به زنان و جوانان، خطر ديگري به همراه دارد و آن، 
انتقال عفونت HIV از مادر به کودک است. سال گذشته ۱۱۳ مورد ابتاي 
زنان باردار به عفونت HIV در کشور شناسايي شد که با پيگيري دقيق و 
درمان همه اين افراد، فقط دو مورد کودک مبتا به HIV در کشور متولد 
شدند و اين ثمره يک کار سنگين در سطح کشور است. وي افزود: عاوه بر 
خانواده، مدارس و به خصوص دبيرستان ها و دانشگاه ها محيط هايي هستند 
که مي توانند در آموزش هاي پيشگيري از ابتا به عفونت HIV به جوانان 

نقش بسيار مهمي داشته باشند.

آگهي اباغ اجرائيه
بدينوسيله به جواد محمدحسن فرزند حسين به شماره شناسنامه 47180 
صادره از تهران به نشاني: ونك خ خدامي خ آفتاب خ ماهتاب کوچه 
قلعه ارمنه پاك 3 واحد 9 و نيلوفر محمدحسن فرزند حسين شماره 
شناسنامه 0012724300 صادره تهران به نشاني: ونك خيابان خدامي 
خيابان آفتاب خيابان ماهتاب کوچه قلعه ارمنه پاك 3 واحد 9 اباغ 
مي شود بانك آينده با وکالت شرکت دادمهرآيريا به استناد قرارداد شماره 
1413437 مورخ 93/07/05 جهت وصول مبلغ 1/162/575/174 ريال 
مشتمل بر مبلغ 391/089/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 271/403/000 
ريال بابت سود و مبلغ 500/083/174 ريال بابت خسارت تاخير تاديه 
تا تاريخ 97/06/17 و از آن تاريخ تا تاريخ تسويه کامل مطالبات، طبق 
مقررات عليه شما و متعهد ديگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائيه نموده 
که پرونده اجرايي به کاسه 9701519 در اين اداره تشكيل شده و در 
جريان اقدام است. چون طبق گزارش مورخ 97/07/21 مامور اباغ 
اداره پست اباغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايي نشاني ميسر 
نشده لذا به استناد تقاضاي وارده شماره 12012489 مورخ 97/9/10 
شرکت دادمهر آيريا و وفق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي 
ازم ااجراء، مفاد اجرائيه فوق الذکر در يك 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 به پرداخت بدهي خود ننمائيد، عمليات اجرايي برابر مقررات 
عليه شما تعقيب خواهد شد. ضمنا اباغ اجرائيه به فرزانه رنج ديده 

مورخ 97/07/21 اباغ گرديده است.
همتيار - رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي تهران

تاريخ انتشار: 97/10/24
م الف: 20053 د ت: 97/10/24 

آگهي اباع اجرائيه
بدينوسيله به محمد مراد ي لر فرزند پيرمراد به نشاني: تهران يوسف آباد 
خيابان شهيد قدوسي پ 30 واحد 4 - کمال حاتمي فرزند خليل به 
نشاني: تهران يوسف آباد خيابان 5 غربي پ 29 واحد 4 - وحيد گنجور 
فرزند هاشم به نشاني: يوسف آباد خيابان قدوسي کوچه اول پ 30 
واحد 3 اباغ مي  شود بانك آينده با وکالت از طرف شرکت دادمهر 
آيريا به استناد قرارداد شماره 1413221 مورخ 1393/7/2 جهت وصول 
مبلغ 1/162/718/338 ريال مشتمل بر مبلغ 399/930/177 ريال 
بابت اصل طلب و مبلغ 291/155/954سود و مبلغ 471/632/207 
ريال بابت خسارت تاخير تاديه تا تاريخ 1397/3/10 و از آن تاريخ 
تا تاريخ تسويه کامل مطالبات، طبق مقررات عليه شما و متعهد 
ديگر قرارداد مبادرت به صدور اجرائيه نموده که پرونده اجرايي 
به کاسه 9700961 در اين اداره تشكيل شده و در جريان اقدام 
است. چون طبق گزارش مورخ 97/6/1-97/5/23-97/6/1 مامور 
اباغ اداره پست، اباغ اجرائيه به شما به دليل عدم شناسايي نشاني 
ميسر نشده لذا به استناد تقاضاي وارده شماره 12009959 مورخ 
97/7/23 وکيل بستانكار و وفق ماده 18 آيين نامه اجراي مفاد اسناد 
رسمي ازم ااجراء، مفاد اجرائيه فوق الذکر در يك 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 به پرداخت بدهي خود ننمائيد، عمليات 

اجرايي برابر مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.
همتيار - رئيس اداره سوم اجراي اسناد رسمي

تاريخ انتشار: 97/10/24
م الف: 20052 د ت: 97/10/24 

آگهي فقدان سند مالكيت
آقاي داريوش حقويردي به استناد وکالتنامه شماره 1397/03/07-32067 
دفتر اسناد رسمي 600 تهران به وکالت از خانم خديجه فكري با اعام 
گم شدن سند مالكيت ملك مورد آگهي با تسليم استشهاديه گواهي 
امضاءشده ذيل شماره 17921-1397/03/22 دفترخانه 600 تهران طي 
درخواست وارده شماره 13978561026025431-1397/8/29 تقاضاي 
صدور سند المثني سند مالكيت را نموده است که مراتب در اجراي 

ماده 120 آيين  نامه قانون ثبت به شرح زير آگهي مي گردد.
1- نام و نام خانوادگي مالك: خانم خديجه فكري

2- شماره پاك: 4093 اصلي واقع در بخش 11 تهران
3- علت گم شدن: جابجايي

مالكيت ششدانگ يك دستگاه  مالكيت: سند  4- خاصه وضعيت 
آپارتمان قطعه 2 تفكيكي واقع در طبقه همكف به مساحت 68/40 
مترمربع که مقدار 2/60 مترمربع آن بالكن مي باشد به پاك 4093 
اصلي مفروز و باقيمانده از اصلي مذکور واقع در بخش 11 تهران به 
انضمام انباري شماره 2 ذيل ثبت 122392 صفحه 494 دفتر 392 به 
شماره چاپي 334624 به نام خانم طوبي فكري ثبت و صادر گرديده 
است سپس ششدانگ با حفظ منافع مورد ثبت مادام العمر براي خانم 
طوبي فكري برابر سند انتقال 33605-1382/11/19 دفترخانه 233 
تهران به خانم خديجه فكري منتقل شده است. )با اين توضيح که خانم 
طوبي فكري )مالك منافع( برابر نامه شماره 97/10/17-16/63/21894 

اداره ثبت احوال فوت نموده است.
لذا با توجه به اعام فقدان سند مالكيت فوق الذکر و درخواست صدور 
المثني آن مراتب اعام تا هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
کرده که در قسمت چهارم اين آگهي ذکر نشده يا مدعي وجود سند 
مالكيت نزد خود مي باشد بايد تا ده روز پس از انتشار آگهي به ثبت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند 
معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و يا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت يا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثني 
سند مالكيت را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسليم خواهد کرد.
مصطفي دادفر - کفيل اداره ثبت اسناد و اماك قلهك

تاريخ انتشار: 97/10/24
م الف: 20047 د ت: 97/10/24 

آگهي موضوع ماده 3 قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي

و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين  قانون  اجراي  در  اينكه  به  نظر 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي برابر راي 3174-1397 مورخ 97/9/25 
تصرفات آقاي ملك محمد شنبه به ش.ش 5049 صادره از اهواز فرزند 
عبدالحسين  داراي کدملي شماره 1750543745 شماره نسبت نسبت به 
يكباب ساختمان به مساحت 380 مترمربع در قسمتي از ششدانگ پاك 
1988 در بخش 2 اهواز اخبار خروجي بنام اراضي شرکت پاداد منجر به 
صدور راي گرديده برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله 
پانزده روز جهت اطاع عموم آگهي مي گردد تا هر کس نسبت به تصرفات 
مفروزه و مالكيت ايشان اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار نوبت اول 
اين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را مستقيمًا  به اداره ثبت اسناد و 
اماك اهواز تسليم و رسيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف 
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضايي تقديم 
و گواهي تقديم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحويل نمايند. بديهي 
است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره ثبت برابر مقررات 

اقدام به صدور سند مالكيت خواهد نمود.
م الف 5/2497

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/10/8
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/24

نصرت اله-كفيل اداره ثبت اسناد و 
اماك ناحيه دو اهواز

آگهي ماده سه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي و مشاعي
متقاضيان  مفروزي  مالكانه  تصرفات  قم  يک  منطقه  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره  در  مستقر  اختاف  هيأت حل 
پرونده هاي تشكيلي طبق قانون مذکور را براساس گزارش  کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده 

به شرح ذيل تأييد نموده اند. 
1- رأي شماره 139760330001016۴19 مربوط به پرونده کاسه 139711۴۴30001000۴3۴ خانم نجات 
وطن پرست فرزند محمد جواد در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 132 متر مربع پاک شماره 1100۴ 
اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالكيت مشاعي صادره در دفتر 517 صفحه ۴3۴ 

به موجب سند صلح 13063 مورخ 88/07/28 دفترخانه ۴2 قم. )م الف ۴853(
2- رأي شماره 139760330001015995 مربوط به پرونده کاسه 139611۴۴300010011۴5 آقاي علي 
صفري فرزند تارو يردي در ششدانگ يک باب ساختمان  )کوره پزي( به مساحت 8128/10 متر مربع پاک شماره 
571 فرعي از يک اصلي واقع در قم بخش ۴ حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالكيت مشاعي صادره در دفتر 

5 صفحه 67 به موجب سند قطعي 123۴60 مورخ 91/10/01 دفترخانه 9 قم. )م الف ۴85۴(
3- رأي شماره 139760330001015116 مربوط به پرونده کاسه 139611۴۴30001001۴۴۴ خانم زهرا 
امجدي ورزنه فرزند رمضان در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 97/50 متر مربع پاک شماره 15 فرعي 
از 11395 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي خريداري مع الواسطه 

از ابوالحسن رضوي صادره در دفتر 170 صفحه 121. )م الف ۴855(
۴- رأي شماره 139760330001016928 مربوط به پرونده کاسه 139611۴۴300010013۴8 آقاي علي 
اکبر احمديان مقدم فرزند ابوالفضل در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 53/67 متر مربع پاک شماره 
11191 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي خريداري مع الواسطه از 

علي ابراهيمي خاکباز. )م الف ۴856(
آقاي  پرونده کاسه 139711۴۴30001001075  به  مربوط  رأي شماره 139760330001017۴۴۴   -5
محمد علي سادات حسيني خواجوئي فرزند محمد تقي در پنج دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به 
مساحت ششدانگ 180 متر مربع پاک شماره 10965 اصلي واقع در قم بخش 1 حوزه ثبت ملک اداره يک قم 

سند رسمي به شماره 11820 مورخ 95/08/26 دفترخانه 75 قم. )م الف ۴90۴(
6- رأي شماره 139760330001017539 مربوط به پرونده کاسه 139711۴۴30001001076 آقاي محمود 
سليمي فرزند علي اکبر در يک دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 180 متر مربع 
پاک شماره 10965 اصلي واقع در قم بخش 1 حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمي به شماره 15۴55 

مورخ 97/03/07 دفترخانه 75 قم. )م الف ۴905(
آقاي  پرونده کاسه 139511۴۴3000100088۴  به  مربوط  رأي شماره 13976033000101775۴   -7
اکبر افشارمنش فرزند نجف در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 166/50 متر مربع پاک شماره 11006 
اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند مالكيت مشاعي صادره در دفتر 328 صفحه 

31۴. )م الف ۴906(
8- رأي شماره 139660330001019298 مربوط به پرونده کاسه 139511۴۴30001002095 آقاي محمد 
قرباني فر فرزند عليرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 157/50 
متر مربع پاک شماره 10۴35 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي 
خريداري مع الواسطه از سكينه- ثريا- آذر – کرمعلي همگي اجال وراث محمد علي اجال صادره در دفتر 

33 صفحه 218. )م الف ۴907(
9- رأي شماره 139660330001020293 مربوط به پرونده کاسه 139511۴۴30001002096 آقاي حسين 
قرباني فر فرزند عليرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 157/50 
متر مربع پاک شماره 10۴35 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي 
خريداري مع الواسطه از سكينه- ثريا- آذر – کرمعلي همگي اجال وراث محمد علي اجال صادره در دفتر 

33 صفحه 218. )م الف ۴908(
10- رأي شماره 139760330001017۴90 مربوط به پرونده کاسه 139111۴۴30001002751 آقاي سيد 
رضا مهدي حسيني نژاد فرزند سيد جعفر در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 118/80 متر مربع پاک 
شماره 11۴9۴ اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند قطعي به شماره ۴9865 مورخ 

1397/08/21 دفترخانه 29 قم. )م الف ۴909(
11- رأي شماره 139760330001017600 مربوط به پرونده کاسه 139711۴۴30001000128 خانم فاطمه 
جال فرزند رحمت اله در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 98/79 متر مربع پاک شماره 11186 اصلي 
واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي خريداري مع الواسطه از نرگس نادري. 

)م الف ۴9۴6(
12- رأي شماره 13976033000101۴08۴ مربوط به پرونده کاسه 139711۴۴3000100050۴ خانم نجمه 
قاسمي قمي فرزند کريم در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 86/۴0 متر 
مربع پاک شماره 7133 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي خريداري 

مع الواسطه از جواد قمي. )م الف ۴9۴7(
13- رأي شماره 13976033000101۴080 مربوط به پرونده کاسه 139111۴۴30001009170 آقاي مرتضي 
قمي فرزند رضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 86/۴0 متر مربع پاک 
شماره 7133 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم سند رسمي به شماره ۴2512 مورخ 

79/08/28 دفترخانه 1۴ قم. )م الف ۴9۴8(
1۴- رأي شماره 139760330001017152 مربوط به پرونده کاسه 139۴11۴۴30001001399 آقاي حسين 
چراغي فرزند علي در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 97/63 متر مربع پاک شماره 2۴ فرعي از 
11038 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي خريداري مع الواسطه از 

صندوق ذخيره علوي صادره در دفتر 279 صفحه 67. )م الف ۴9۴9(
15- رأي شماره 139760330001017909 مربوط به پرونده کاسه 139711۴۴30001000209 آقاي شوذب 
عباسيان آزير فرزند حسين در ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 62/27 متر مربع پاک شماره 233 و 
23۴ فرعي از 11285 اصلي واقع در قم بخش يک حوزه ثبت ملک اداره يک قم مبايعه نامه عادي خريداري 
مع الواسطه از محمد بيگدلي صادره در دفتر 318 صفحه ۴56 و ۴59 از پاک 233 فرعي 28/55 متر مربع 

و از پاک 23۴ فرعي از 32/72 متر مربع. )م الف ۴950(
مورد تأييد قرار گرفته و ار آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهي و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمي 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسي به مالكين مشاعي مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي تا چنانچه 
اشخاص ذينفع اعتراضي داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد منطقه ي يک قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به 
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم و گواهي آن را به اين اداره تحويل نمايند ازم به 

توضيح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/2۴

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1397/11/10
محمدرضا اديبان- رئيس ثبت اسناد منطقه يک قم  

آگهي ماده سه قانون تعيين تكليف اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي و مشاعي
هيأت حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اماک منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزي متقاضيان پرونده هاي 
تشكيلي طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح ذيل 

تأييد نموده اند.
1- رأي شماره 139760330002022813 مربوط به پرونده کاسه 139611۴۴30002001996 آقاي احمد 
علي شيرين آبادي فراهاني فرزند علي در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به 
مساحت 120 )يكصد و بيست( متر مربع پاک شماره فرعي از 230۴ اصلي واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 

اداره دو قم مبايعه نامه عادي مع الواسطه از سيد ابراهيم شريعتي خريداري کرده است. )م الف ۴892(
2- رأي شماره 139760330002026652 مربوط به پرونده کاسه 139311۴۴30002000670 آقاي عليرضا 
قهرماني فرزند يداله در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 120 )يكصد 
و بيست( متر مربع پاک شماره فرعي از 1755 اصلي واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه 

عادي مع الواسطه از جعفر خليفه قلي خريداري کرده است. )م الف ۴893(
پرونده کاسه 139511۴۴3000200013۴ آقاي  به  مربوط  رأي شماره 139760330002025586   -3
اکبر کوهي فرزند علي در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 53/85 
)پنجاه و سه متر و مميز هشتاد و پنج( متر مربع پاک شماره 1 فرعي از 232۴ اصلي واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي مع الواسطه از محمد حسين ضيائي بيگدلي خريداري کرده است. 

)م الف ۴89۴(
آقاي   139111۴۴30002011۴۴1 کاسه  پرونده  به  مربوط   139760330002025519 شماره  رأي   -۴
حسينعلي جعفري فعال فرزند رمضان در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به 
مساحت 90/25 )نود متر و مميز بيست و پنج( متر مربع پاک شماره 366 فرعي از 19۴1 اصلي واقع در قم 
بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي/ سند رسمي/ سند مالكيت مشاعي برابر صفحه ۴3 دفتر 

137 داراي مالكيت مي باشد. )م الف ۴895(
آقاي  پرونده کاسه 139۴11۴۴30002000886  به  مربوط  رأي شماره 139760330002015186   -5
عبداله چراغي فرزند عباسعلي در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 
109/90 )يكصد و نه متر و مميز نود( متر مربع پاک شماره فرعي از 230۴ اصلي واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي/ سند رسمي/ سند مالكيت مشاعي برابر سند 1۴28- 89/6/7 دفتر 

112 داراي مالكيت مي باشد. )م الف ۴896(
6- رأي شماره 139760330002026973 مربوط به پرونده کاسه 139211۴۴30002002079 آقاي سيد 
حميد ميري فرزند محمد در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 60/35 
)شصت متر و مميز سي و پنج( متر مربع پاک شماره فرعي از 185۴ اصلي واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 

اداره دو قم مبايعه نامه عادي مع الواسطه از داود براتي خريداري کرده است )م الف ۴897(
آقاي  پرونده کاسه 139111۴۴30002018896  به  مربوط  رأي شماره 139760330002026829   -7
ابوالفتح حميدي فرزند علي اکبر در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به 
مساحت ششدانگ 120 )يكصد و بيست( متر مربع پاک شماره فرعي از 2178 اصلي واقع در قم بخش حوزه 
ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي مع الواسطه از محمد و احمد و اميرزاده و اکرم و شريفه و اکبر خطيبي 

ورثه حسن خطيبي خريداري کرده است )م الف ۴898(
8- رأي شماره 139760330002026830 مربوط به پرونده کاسه 139711۴۴3000201012 آقاي جال 
حميدي فرزند ابوالفتح در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 
ششدانگ 120 )يكصد و بيست( متر مربع پاک شماره فرعي از 2178 اصلي واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک 
اداره دو قم مبايعه نامه عادي مع الواسطه از محمد و احمد و اميرزاده و اکرم و شريفه و اکبر خطيبي ورثه 

حسن خطيبي خريداري کرده است )م الف ۴899(
9- رأي شماره 139760330002025570 مربوط به پرونده کاسه 139۴11۴۴30002000۴29 آقاي حسين 
بيات فرزند حسن در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 182/39 )يكصد 
و هشتاد و دو متر و مميز سي و نه( متر مربع پاک شماره فرعي از 1692 اصلي واقع در قم بخش حوزه ثبت 
ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي/ سند رسمي/ سند مالكيت مشاعي برابر صفحه 132 دفتر 535 داراي 

مالكيت مي باشد. )م الف ۴900(
پرونده کاسه 139711۴۴3000200073۴ آقاي  به  10- رأي شماره 139760330002025209 مربوط 
حسن محمدي نكو فرزند اقامعلي در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 
129/50 )يكصد و بيست و نه متر و مميز پنجاه( متر مربع پاک شماره فرعي از 2172 اصلي واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي/ سند رسمي/ سند مالكيت مشاعي برابر صفحه 26۴ دفتر 531 

داراي مالكيت مي باشد. )م الف ۴901(
پرونده کاسه 139۴11۴۴30002000896 آقاي  به  11- رأي شماره 13976033000202696۴ مربوط 
حسين اسامي فرزند يوسفعلي در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 
118/60 )يكصد و هجده متر و مميز شصت( متر مربع پاک شماره فرعي از 1673 اصلي واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي مع الواسطه از عبدالعلي حاج حسيني توسط زهرا حاجي حسيني 

خريداري کرده است )م الف ۴902(
12- رأي شماره 1397603300020269۴7 مربوط به پرونده کاسه 139۴11۴۴30002000580 آقاي 
حسين اسامي فرزند يوسفعلي در قسمتي از ششدانگ يک قطعه زمين که در آن احداث بنا شده به مساحت 
201/02 )دويست و يک متر و مميز دو( متر مربع پاک شماره 10 فرعي از 1879 اصلي واقع در قم بخش 
حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبايعه نامه عادي/ سند رسمي/ سند مالكيت مشاعي برابر صفحه 228 دفتر 396 

داراي مالكيت مي باشد. )م الف ۴903(
مورد تأييد قرار گرفته و ار آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهي و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت 
رسمي صادر گردد با توجه به عدم دسترسي به مالكين مشاعي مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي تا 
چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضي داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهي نوبت اول اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد منطقه ي دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به 
دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائي تقديم و گواهي آن را به اين اداره تحويل نمايند ازم به 

توضيح است که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/10/2۴

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1397/11/10
مرتضي نورائي آراني- رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم 
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دبيرکل جمعيت مبارزه با دخانيات ايران عنوان کرد:
افزايش پنج برابري مصرف قليان در کشور 
دبير کل جمعيت مبارزه با دخانيات ايران گفت: حدود ۲۴ درصد مردها 
در کشور ما استعمال دخانيات دارند و ميزان مصرف قليان در سال هاي 
اخير بين چهار تا پنج برابر افزايش يافته است.                                                        به گزارش فارس، محمدرضا 
مسجدي ا فزود: بيماري هاي غيرواگير مبحث مهمي است که 7۰ درصد 
 مرگ و ميرها د ر جهان به آن مرتبط هستند. د ر کشور ما نيز ساانه 
۳6۰ هزار نفر د ر سال جان خود ر ا از دست مي دهند که بيماري هاي غيرواگير 
عامل مرگ و مير ۸۰  درصد مرگ افراد محسوب مي شو د. مسجدي با بيان 
اينکه                                                                                                                                                                د ر مجلس قانون ماليات بر کااهاي آسيب رسان تصويب شده است، 
گفت: از اين بخش بايد د ر زمينه سامت و آموزش مردم جامعه استفاده 
شو د، د ر حال حاضر تنها  دو هزار ميليارد تومان از صنايع دخاني ماليات 
دريافت مي شو د که ا گر قانون به صورت صحيح اجرايي شو د، مي توانيم 
۲۰ هزار ميليارد تومان از صنايع دخاني ماليات دريافت کر د ه و د ر مباحث 
سامت و آموزش سرمايه گذاري کنيم.و ي          ا فزود: قيمت سيگار از فروردين 
۴۰ تا ۲۰۰ درصد افزايش يافته است، ا ما ميزان دريافت ماليات از شرکت ها 
ارز دولتي به  از اختصاص  انتقاد  با  هيچ تغييري نکرده است.                                                                                                                                                         مسجدي 
صنايع دخانيات توضيح داد: دولت بايد مايحتاج اصلي مردم ر ا شناسايي 
کند و به آنها ارز دولتي اختصاص دهد، ا ما متأسفانه مشاهده مي کنيم که 
به صنايع دخاني نيز ارز دولتي اختصاص د ا ده شده است.وي د ر خصوص 
آمار مصرف سيگار و قليان د ر کشور گفت:                                                                                                                                                                     ۲۴ درصد آقايان د ر ايران اقدام 
به مصرف سيگار کر د ه اند که اين رقم د ر بين زنان دو تا چهار درصد است.                
د ر خصوص ميزان مصرف قليان آمار رسمي وجود ندارد، ا ما مطالعات نشان 
مي دهد که ۲۵ درصد دانشجويان ما تجر به يک بار مصرف قليان ر ا دارند.
مسجدي                                                  گفت: مصرف قليان د ر سال هاي اخير چهار تا پنج برابر افزايش 
يافته است. بايد توجه کنيم حدود دو ميليون و 7۰۰ هزار معتاد د ر کشور 
داريم که اغلب آنها د ر سنين جواني هستند و از سيگار و قليان به عنوان 

دريچه ورود به اعتياد نام مي برند.  

معاون منابع انساني شهردار تهران: 
 شهرداري تهران 1۰ هزار 

نيروي مازاد دارد
معاون منابع انساني شهرداري تهران گفت:  در حال حاضر شهرداري تهران 
بيش از ۱۰ هزار نفر نيروي مازاد دارد و به ازاي هر 6 نفر که از شهرداري 
خارج شوند، مي توانيم يک نفر استخدام داشته باشيم.به گزارش فارس، 
ابراهيم شيخ در جلسه فوق العاده شوراي شهر تهران در خصوص بررسي 
ايحه برنامه سوم توسعه شهر تهران درباره نحوه استخدام در شهرداري 
تهران اظهار داشت: زماني که شهرداري را تحويل گرفتيم 6۸ هزار نفر پرسنل 
داشت که در حال حاضر به 66 هزار و ۱۴۲ نفر رسيده است.وي افزود: از 
زمان آغاز به کار مديريت پنجم شهر تهران دو هزار نفر از شهرداري تهران 
کم شده است و بر اساس برنامه ريزي شوراي شهر 6 درصد از نيروهاي 

فراخوان تشکياتي را بايد کاهش دهيم.

معاون وزير بهداشت مطرح کرد؛
 ا ا ميليون جوان در سن ازدواج

معاون وزير بهداشت با اشاره به اينکه شاخص مرگ  و مير مادران امروز 
با برنامه ريزي هاي انجام  شده بسيار کاهش يافته است، گفت: ۱۱ ميليون 
جوان در سن ازدواج هستندکه بايد زمينه ازدواج آنها فراهم شود. به گزارش 
 فارس، عليرضا رئيسي گفت: در حال حاضر۱۱/۴  ميليون جوان معادل 
پنج ميليون زوج در سن ازدواج در کشور وجود دارد که بايد زمينه ازدواج اين 
افراد فراهم شود. وي با تاکيد بر سامت جمعيت افزود: قبل از سال ۱۳۹۰ 
ميانگين سني 6 درصد مادران باردار کشور بااي ۳۵ سال بود که امروز با 

اجراي برنامه هاي مختلف طول سامت باروي افزايش  يافته است. 
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 به قهرماني 
 نزديک تر
مي شويم
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29 نفر از مدال آوران بازي هاي آسيايي مشمول قانون 
معاف از سربازي شده اند که فرآيند معافيت آنها آغاز 
شده و مراحل نهايي را سپري مي کند و به زودي 
کارت معافيت آنها صادر خواهد شد. اسبقيان مديرکل 
 دفتر مشترک فدراسيون ها با اشاره به ديدارصميمانه 
مدال آوران با رهبرمعظم انقاب  اظهار داشت: درآن 
ديدار مقام معظم رهبري رهنمودهاي بسيار ارزشمندي 
را پيرامون مسائل اخاقي در حوزه ورزش متذکر شدند و 
عنايت ويژه اي هم به درخواست هاي مدال آوران داشته 
و اظهار داشتند در اين خصوص بايد فکري به حال 
 همه شما بشود که پس از آن با نامه وزير ورزش به 
ستاد کل، فرآيند معافيت مدال آوران بازي هاي آسيايي 
آغاز شد.وي ادامه داد: در بين 29 نفراز مدال آوران عاوه 
 بر مدال طا داراي مدال هاي نقره و برنزهم دررشته هاي 
واليبال،  واترپلو،کاراته،  کشتي،  فوتبال،  دووميداني، 
هندبال، جودو،کشتي و ووشو به ستاد کل نيروهاي 

مسلح معرفي شدند و درقالب معافيت از خدمت مقدس 
سربازي قرارمي گيرند. خوشبختانه فرآيند معافيت آنها 
مراحل پاياني را پشت سرمي گذارد و به زودي کارت 
 معافيت آنها صادر خواهد شد.وي با اشاره به قانون 
سرباز قهرمان اظهارداشت: ورزشکاران ملي پوشي که 
رشته هاي آنها زير نظر کميته بين المللي المپيک و 
شوراي المپيک آسيا هستند مي توانند دوران سربازي 

خود را درفدراسيون ها سپري کنند.

اسبقيان: 
29 نفر از مدال آوران از خدمت معاف مي شوند

 

فاز  در  ملي  تيم  گفت:  کشور  فوتبال  کارشناس 
هجومي بايد متنوع تربازي کند. ذوالفقارنسب در 
 خصوص عملکرد تيم ملي در جام ملت ها گفت: 
تيم ملي دراين دو بازي، عملکرد خوبي داشته است و 
به خصوص در بازي اول اما بازي سوم ما مهمتراست. 
ما بايد بازي با عراق را يک فينال حساب کنيم. اين تيم 
هميشه براي ما ساده  نبوده و هيچ وقت نتوانسته ايم 
به راحتي ازآن عبور کنيم، اما درمجموع اگر با همان 

اقتدار بازي کنيم فکر نمي کنم مقابل عراق به مشکل 
بربخوريم. وي درمورد گلزني هاي آزمون و اينکه 
عده اي معتقدند کي روش اين بازيکن را احيا کرده 
است، گفت: خيراينطور نيست آزمون فوتباليست 
خوبي است. اواز فرصت ها خوب استفاده مي کند 
و اگر شرايط را برايش مهيا کنند گلزني مي کند. 
سايرين مانند طارمي و جهانبخش هم به همين 
صورت هستند. ذوالفقارنسب گفت: ترابي ويژگي هاي 
خيلي خوبي دارد و مطمئنا در آينده بيشتر از او 
مي شنويم.وي در مورد عملکرد  قدوس در اين دو 
بازي تيم ملي افزود: قدوس عملکرد فني مثبتي 
دارد. از لحاظ اخاقي هم داراي شخصيت خوبي 
است و به سراغ حاشيه ها نمي رود. سامان ويژگي هاي 
خيلي خوبي در شوت زني و همکاري هاي منطقه اي 
دارد. درمجموع  تيم خوبي داريم و اميدوارم دراين 

مسابقات موفق باشد.

ذوالفقارنسب: 
تيم ملي بايد همچنان با  اقتدار بازي کند

 کارشناس فوتبال معتقد است که تيم ملي با دو ديداري که در جام ملت ها انجام داد، 
شرايط خوبي دارد و خيلي به قهرماني نزديک است.مجيد نامجومطلق اظهارداشت: بازيکنان 
تيم ملي بازي بسيار خوبي انجام دادند و توانستند يک بازي روبه جلو و منطقي را به نمايش 
بگذارند. ويتنام هم حريف سرسختي براي تيم ملي نبود و نتوانست روي خط دفاعي ما 
فشار بياورد، با اين حال عملکرد تيمي ما درهمه خطوط خوب بود.وي با بيان اينکه تيم 
ملي نيمکت بسيار قوي دارد که مي تواند در صورت نياز از آن بهره ببرد، عنوان کرد: يکي 
از نکات مفيد دو بازي گذشته ايران در جام ملت ها، بازي خوب و چشمگير سامان قدوس 
بود که بسيارعالي کارکرد و به نظر من کي روش بايد از او بيشتر استفاده کند. قدوس در 
بازي با يمن يک گل قشنگ زد و روز گذشته هم بازي موثري داشت وپاس گل اول ايران 
را داد.کارشناس فوتبال کشورمان درباره ديدار روز چهارشنبه ايران مقابل عراق که جدال 

صدرنشيني است گفت: تيم ملي اگر مي خواهد مسير هموارتري براي رسيدن به مرحله 
نيمه نهايي داشته باشد، بايد به عنوان صدرنشين ازگروه خود صعود کند. بازيکنان ايران 
توانايي شکست عراق را دارند و با اين دو بازي که در جام ملت ها از ايران ديديم  مي توانيم 
سومين پيروزي تيم ملي را ببينيم.نامجومطلق درباره اين موضوع که ايران چقدر شانس 
قهرماني دارد، عنوان کرد: ژاپن، کره جنوبي و استراليا روي کاغذ شانس هاي قهرماني جام 
بازي هاي خوبي  تيم ها عربستان هم دراين دوره  اين   ملت هاي آسيا هستند و در کنار 
به نمايش گذاشته و شانس خوبي براي قهرماني دارد. تيم ملي فوتبال ايران هم هميشه از 
شانس هاي قهرماني بوده و البته با دو بازي که از ايران ديديم، شرايط خوبي داريم. شاگردان 
کي روش خيلي به قهرماني نزديک هستند وهمه به نتيجه کار بازيکنان تيم ملي درجام 

ملت هاي آسيا خيلي اميدوار هستيم.

 کواکوويچ:

استالمپيکدرحضور،ايرانواليبالاصليهدف
سرمربي تيم ملي واليبال گفت: سال آينده سال بسيار 
سختي را پيش رو داريم ولي هدف اصلي ما حضور 
درالمپيک و کسب نتايج خوب است . تقويم مسابقات 
 بسيار فشرده است و تيم ملي برنامه فشرده اي را پيش رو 
دارد . ليگ ملت ها، مقدماتي المپيک، قهرماني آسيا و 
جام جهاني ژاپن مسابقاتي هستند که پيش روي ماست . 
اگر تيم ملي در مرحله نخست انتخابي المپيک موفق 
 نشود بايد درمرحله دوم شرکت کنيم ولي به اندازه 
کافي زمان براي آماده شدن نداريم .کواکوويچ خاطرنشان 
کرد: ما 9 ملي پوش در خارج از کشور داريم که  مي توانند 
به ما ملحق شوند. تيم ملي براي من بسيار مهم است 
ولي بايد جايي براي استفاده از جوانان نگه داريم. مشکل 
اساسي من اين است که چطور از جوانان استفاده کنم، 
با اين حال مهمترين هدف ما مسابقات مقدماتي المپيک 
است . وي گفت: من فقط از رتبه اي که درمسابقات 
جهاني به دست آورديم، راضي نيستم. وقتي درباره 
نتايج صحبت مي کنيم، حتما حاشيه هاي اطرافش را 
هم بايد بدانيد که چه شده است. من دوست ندارم 
از خودم و نتايجي که به دست آورديم، تعريف کنم 
چون اين يک کار تيمي بوده است. يکي از نتايجي که 

واقعا قابل احترام و تعريف است مدال برنزي است که 
در جام قهرمانان قاره ها به دست آورديم. وي افزود: 
من واقعا به مردم ايران خيلي احترام مي گذارم، به 
نظرم قدرت واقعي واليبال ايران هوادارانش هستند.  
آنها دوست دارند بهترين نتيجه را تيم ملي به دست 
بياورد. من تنها قولي که مي توانم بدهم اين است که 
من و کادرفني سعي مي کنيم بهترين نتايج را براي 
تيم ملي به دست آوريم. سرمربي تيم ملي واليبال در 

مورد اينکه مقصر سير نزولي واليبال ايران در سال هاي 
اخير چه کسي است، گفت:  مگر چه انتظاري از واليبال 
اشتيد؟ همه بازيکنان و کادر فني تاش خود را کردند. 
بنابراين مقصري در تيم ملي نيست. نتايج جزئي از 
ورزش است. فدراسيون نيز کيفيت کار ما را ديده 
است. من  9 سال هدايت تيم ملي واليبال صربستان 
را برعهده داشتم اما در مقطعي احساس کردم که 
تصميم اشتباهي گرفتم و مقصر هستم. در آن موقع 

از کارم استعفا دادم ولي در واليبال ايران احساس 
تقصير نمي کنم.کواکوويچ گفت: ما درمسابقات قبلي 
فقط از بازيکناني مثل شريفي، توخته و حضرت پور به 
عنوان بازيکن جوان استفاده کرديم ولي در حال حاضر 
بازيکنان ديگري هم هستند که مي توانند به تيم ملي 
کمک کنند. با اينکه جوانان ما مسابقات جهاني را 
پيش رو دارند ما بايد راهي براي استفاده از آنها پيدا 
کنيم، اما بايد تاکيد کنم که اولويت اصلي ما تيم ملي  
است. ايران نسل خوبي از بازيکنان واليبال دارد که 
نيازبه حمايت دارند. وي در مورد بازيکن سااري در 
تيم ملي گفت: چيزي دراين مورد در تيم ملي نديده 
و نشنيده ام. من در اين مدت تنها يک بار با معروف 
تماس داشته ام و در مورد ليگ ايتاليا از او پرسيده ام. 
بازيکن سااري در تيم من جايي ندارد. من هميشه با 
بازيکنان بزرگ کار کرده ام و بازيکناني مثل  معروف 
در زندگي من بسيار بوده اند که من به همه آنها احترام 
گذاشته ام. بازيکنان ايراني نيز در مقابل به من احترام 
زيادي گذاشته اند و تصميمات من را قبول دارند. اگر 
روزي نتوانم کشتي که برآن سوارهستم را به خوبي 

هدايت کنم، از آن پياده خواهم شد.

گوناگون

نكته

خبر

 انتقادات ازکي روش کم شد
سايت عربي کوره به ستايش تيم کي روش پرداخت و تاکيد کرد که 
شروع خوب تيم ملي ايران باعث شده انتقادات از سرمربي پرتغالي کم 
شود. تيم ملي فوتبال ايران درهردو ديدار خود در جام ملت هاي آسيا 
 توانست به پيروزي برسد. ايران با ۵ گل يمن را شکست داد و برابر
ويتنام هم دو گل به ثمر رساند تا با 6 امتياز در صدر گروهش قرارگيرد.
را  سخناني  آسيا  ملت هاي  جام  از  قبل  کي روش  نوشت:  سايت  اين 
به  او گفت که رسيدن  را خشمگين کرد.  ايراني ها  آورد که  زبان   بر 
نيمه نهايي روياي فوتبال ايران است و اين باعث شد بسياري مثل خداداد 
عزيزي از او انتقاد کنند، اما شدت اين انتقادها اين روزها با نمايش خوب 
ايران درامارات کم شده است.اين سايت درادامه آورده است: اگرايران 
به درخشش خود در جام ملت ها ادامه دهد اين انتقادات از کي روش به 
کلي از بين مي رود. ايران نمايشي بسيارخوبي در جام ملت ها داشته و 
اين باعث شده بعضي سخنان کي روش را قبل از شروع بازي ها به باد 

تمسخرگيرند؛ البته اين تمسخر باعث خشم سرمربي تيم نمي شود.

 کاني:
 تيم ملي براي فينال مي جنگد

براي  جنگندگي  با  ايران  ملي  تيم  است  معتقد  فوتبال  پيشکسوت 
 حضور در فينال تاش مي کند.حسين کاني گفت: ايران تيم بسيار 
فوق العاده اي شده و انتظاري که به هرحال ما داشتيم ومطمئن بوديم 
که با تفکرات کي روش وهماهنگي بين کادر فني وجود دارد، تيم 
ايران موفق تر از گذشته خواهد بود.وي ادامه داد: اعتقاد و اطميناني 
که بازيکنان نسبت به هم پيدا کرده اند باعث شده تا درکنارهمراهي 
فدراسيون فوتبال، وزارت ورزش و کميته ملي المپيک، شرايط تيم 
ملي مناسب باشد و بدون شک حمايت رسانه ها و مردم از ديگرعواملي 
است که بازيکنان تصميم گرفتند ديني که به هموطنان دارند ادا کنند.

کاني تصريح کرد: بازيکنان با شهامت و يکپارچگي، گذشت و فداکاري 
بازي مي کنند و تاکنون نتايج خوبي گرفتند و مطمئن هستم برابر 

عراق نيز موفق ترخواهيم بود. 

معزعلي در صدر گلزنان 
 مهاجم تيم ملي فوتبال قطر با درخشش در ديدار برابر کره شمالي 
به صدر جدول گلزنان جام ملت هاي آسيا رسيد.معزعلي به پنجمين 
بازيکن تاريخ جام ملت ها تبديل شد که توانست در يک ديدار چهار 
گل به ثمر برساند.هم اکنون سردار آزمون ازايران با 3 گل در رتبه دوم 

جدول گلزنان قرار دارد.

 اعزام تيم ملي اميد به قطر
با  قطر  در  چهارجانبه اي  تورنمنت  به  ايران  اميد  فوتبال  تيم   
حضورهاي تيم هاي قطر، کويت و تاجيکستان دعوت شده است.

شاگردان کرانچار ديروز تهران را به مقصد دوحه ترک کردند.تمامي 
23 بازيکن دعوت شده به اردو بدون مشکل خروجي توانستند 

راهي قطر شوند . 

جدايي انصاري از استقال
را همراهي  برتر، آبي پوشان  نيم فصل دوم ليگ  جابرانصاري در 
نخواهد کرد. جابر انصاري در ليست مازاد شفر سرمربي استقال 

قرارگرفت و به اين ترتيب از اين تيم جدا شد.

 کريمي، مربي نساجي شد
سرانجام پس ازرايزني هاي مختلف، فيروز کريمي جايگزين جواد 
نکونام در تيم نساجي شد. پس از استعفاي  نکونام از سرمربيگري 
 تيم  نساجي در پايان نيم فصل اول، مسئوان اين تيم با گزينه هاي 
زيادي مذاکرات داشتند تا سرانجام  کريمي هدايت اين تيم را 

برعهده گرفت.

داور المپيکي به هند مي رود
در  براي قضاوت  المپيکي کشورمان  داور  امامي  ابراهيم  محمد 
رقابتهاي ليگ کشتي هند دعوت شد تا مسابقات ليگ کشتي 
اين کشورکه با حضور کشتي گيران مطرح هندي و کشتي گيران 

عنوان دار خارجي برگزارمي شود، قضاوت کند.

جدال اميدها در جام جهاني 
پس از انصراف تيم ملي کشتي آزاد بزرگساان از حضور در جام 
جهاني روسيه، تيم کشتي اميد دراين رقابت ها شرکت خواهد کرد. 

اين رقابت ها از روز 2۵  اسفند برگزار خواهد شد.

 هازارد به رکورد مسي رسيد
ادن هازارد مهاجم تيم چلسي با پاس گلي که براي هم تيميش 
دربازي مقابل نيوکاسل فراهم کرد، از حيث بيشترين گل و پاس گل 

درفصل جاري، به ليونل مسي فوق ستاره آبي اناري ها رسيد.

 جشنواره گل قطر مقابل کره 
تيم ملي فوتبال قطر با پيروزي پرگل برابر کره شمالي صدرنشين 
گروه خود در مسابقات جام ملت هاي آسيا شد. تيم هاي قطر و 
کره شمالي در دومين ديدار خود ديروز به مصاف هم رفتند که 

اين ديدار در پايان به برتري 6 بر صفر قطري ها انجاميد.

 جهانبخش:
آماده بازي هستم

پايم  ايران گفت: خيلي وضعيت  ملي  تيم  هافبک   جهانبخش 
مشکلي  هيچ  کردم،  تمرين  تيم  با  هم  مدت  دراين  بهتراست، 
ديگري ندارم، از نظر بدني هم وضعيتم خوب است و اميدوارم 

بتوانم براي تيم ملي بازي کنم.
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o حقوق بين المللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE

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

مطالبه طلب، مواد مخدر، ملکي
تخليه مغازه و آپارتمان 

و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
)بامجربترينوكايپايهيدادگستري(

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

جنوبيكارگرخيابان،انقابميدان،تهران
504واحد،5طبقه،مهستانساختمان

66566552-66566553
66566554
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ـكگلپا
كبابها:كوبيده،كوبيدهكمچربي،برگمخصوص

فيله،چنجه،بختياري،جوجه،بال
غذاهايديگر:زرشکپلوبامرغ،چلوماهيقزلآا
خورشفسنجان،خورشقرمهسبزي،خورشقيمه

سفارشاتجهتجشنهاوميهمانيهاپذيرفتهميشود
14پاك-صادقخيابان-كوشکچهارراه-فردوسي

66712269-09121445155-66724097-66710276

گوشتتازه
گوسفندي

مشتريانحضوردر
چرخوطبخميگردد.
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بـاستان بار
هفتاد سال سابقه كار

وانت-كاميون

كارصنعتسعيدمديريت
09121020771

66921115:تلفن
66921113-66921114

66921112

متخصص در حمله 
 مبلمان و اثاثه منزل

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

باكارگرانورزيده
بسته بندي براي 

صادرات خارج از کشور
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آگهي تغييرات شرکت پارديکان سرو شرکت سهامي خاص به 
شماره ثبت 43402 و شناسه ملي 10380592657 به استناد 
صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/03 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : بنا به تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ97/6/3 به هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه 
و با عنايت به اظهارنامه تنظيمي و همچنين سند حسابداري 
صادره مبني بر تصفيه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به 
حساب سرمايه هيئت مديره شرکت افزايش مزبور را عملي 
دانسته در نتيجه مبلغ 999000000 ريال از حساب بدهي شرکت 
کسر و به حساب سرمايه منظور گرديده است در نتيجه ماده 5 
اساسنامه به شرح ذيل اصاح مي گردد : ماده 5 اصاحي : سرمايه 
شرکت مبلغ 1000000000ريال منقسم به100سهم10000000ريالي 
با نام مي باشد که تمامًا پرداخت گرديد. اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غيرتجاري مشهد )346910(

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختمان ارجان سازه تربت شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 809 و شناسه ملي 10380095605 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاي مهدي بختياري 
آغوئي به شماره ملي 0701518431 و آقاي سيدمحسن غفوريان 
حضرتي مقدم به شماره ملي 0939953919 و خانم نرجس رضائي 
آغوي به شماره ملي 0702546216 به سمت اعضاي اصلي هيئت 
مديره براي باقيمانده مدت تصدي تا تاريخ 1397/10/22 انتخاب 
گرديدند. آقاي محمد نفتي به شماره ملي 0700311564 به سمت 
بازرس اصلي و آقاي اصغر روحاني به شماره ملي 0703580371 
به سمت بازرس علي البدل شرکت براي مدت يک سال انتخاب 
گرديدند. - روزنامه کثيراانتشار رسالت جهت درج آگهي هاي 
شرکت تعيين گرديد اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان 
رضوي مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري تربت حيدريه 

)346909(
آگهي تغييرات شرکت اقتصاد بار توس شرکت سهامي خاص به 
استناد  به  ملي 10380626144  و شناسه  ثبت 46335  شماره 
نامه  برابر  و   1396/09/22 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه 
شماره96/5152مورخ96/10/23انجمن صنفي شرکتها و موسسات 
حمل و نقل داخلي کااي مشهد تصميمات ذيل اتخاذ شد : -1 آقاي 
حميدرضا آردي مشهدي به شماره ملي 0942767322 به سمت 
رئيس هيات مديره و مديرعامل -2آقاي صالح آردي مشهدي 
به شماره ملي 0924627581 به سمت نائب رئيس هيات مديره 
-3 خانم فرشته شمسا به شماره ملي 0941890864 به سمت عضو 
هيات مديره براي مدت باقي مانده تصدي تا تاريخ 1397/09/22 
انتخاب گرديدند. -کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبيل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسامي با امضاء 
منفرد مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري مشهد )346879(

آگهي تغييرات شرکت مرغداري سعادت شيروان شرکت سهامي 
خاص به شماره ثبت 191 و شناسه ملي 10860294149 به استناد 
ذيل  تصميمات   1397/09/25 مورخ  مديره  هيئت  صورتجلسه 
اتخاذ شد : بنا به اختيار حاصله تفويض مجمع عمومي فوق العاده 
مورخه 1397/9/15 در خصوص افزايش سرمايه به هيات مديره و 
با رعايت تشريفات مقرر اساسنامه و ايحه اصاحي قانون تجارت 
سرمايه شرکت به استناد گواهي نامه بانکي بانک کشاورزي شعبه 
مرکزي شيروان به شماره نامه 2672/189 مورخ 1397/9/17 به 
شماره حساب 130507793 از مبلغ يک ميليون ريال وجه نقد 
منقسم به يکصد سهم ده هزارريالي به مبلغ چهارصدميليون ريال 
منقسم به يکصدسهم چهارميليون ريالي از محل آورده نقدي از 
طريق افزايش ارزش اسمي سهام افزايش يافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصاح مي گردد. اداره کل 
ثبت اسناد و اماک استان خراسان شمالي مرجع ثبت شرکت ها 

و موسسات غيرتجاري شيروان )347008(

آگهي تغييرات شرکت گروه صنعتي معدني کانسار پويش کوير شرکت 
سهامي خاص به شماره ثبت 55533 و شناسه ملي 14005190445 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 1397/07/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - مهرداد مرندي با کد ملي 0920003982 به 
سمت بازرس اصلي و مصطفي اسکندري با کد ملي 0902332864 به 
سمت بازرس علي البدل براي مدت يک سال انتخاب گرديدند. روزنامه 
رسالت جهت درج آگهي هاي شرکت تعيين شد . اداره کل ثبت اسناد و 
اماک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري 

مشهد )346867(

آگهي تغييرات شرکت راه و ساختمان و تاسيسات سازه الکتريک انديمشک 
سهامي خاص به شماره ثبت 217 و شناسه ملي 10420037120 به استناد 
تصميمات  مورخ 1397/09/24  العاده  فوق  صورتجلسه مجمع عمومي 
ذيل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتي انديمشک به آدرس بخش 
مرکزي , شهر انديمشک , محله جمهوري اسامي ,خيابان آرش يک 
ثابت 06142634615  تلفن  همکف  طبقه  پاک 127  پاسارگاد  بلوار   ,
کدپستي 6481936999 يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصاح گرديد. اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خوزستان مرجع ثبت 

شرکت ها و موسسات غيرتجاري انديمشک )346862(

13وقانون3مادهموضوعآگهي
واراضيوضعيتتكليفتعييننامهآئين

ساختمانهايفاقدسندرسمي
آراي صادره هيات حل اختاف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و 

اماک شهرستان دورود بشرح ذيل:
انشاء گرديد مراتب در اجراي ماده 3 قانون تعيين  رسيدگي و تائيد و 
تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي دو نوبت به فاصله 
15 روز جهت اطاع مالکين و ساير صاحبان حقوق در روزنامه کثيراانتشار 
و محلي آگهي انتشار و عاوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص 
نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند از تاريخ نشر اولين آگهي و در روستاها 
از تاريخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و 
اماک شهرستان دورود تسليم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است 
ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
به مراجع قضايي ذيصاح اقدام و گواهي تقديم دادخواست تحويل ثبت 
اسناد نمايد و ادامه عمليات ثبتي موکول به ارائه حکم نهايي ميباشد در 
غير اين صورت متقاضي با ارائه گواهي عدم تقديم دادخواست و پس از 
انقضاي مدت مذکور و يا عدم وصول اعتراض سند مالکيت مورد تقاضا 
براساس مدلول راي وفق مقررات صادر خواهد شد.در هر حال صدور سند 

مالکيت مانع مراجعه متضرر به مراجع قضايي نخواهد بود.
پرونده کاسه 1397114425005000102 و راي شماره 139760325005002072 
مورخه 97/9/21 به تقاضاي آقاي حسن عبدي پور فرزند غام نسبت به 
ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 158/15 مترمربع مفروز و مجزا 
شده از پاک 1- فرعي از  118 اصلي واقع در بخش 4 شهرستان دورود 

خروجي از مالکيت علي پيامني فرزند غريب 
م الف 379

تاريخ انتشار نوبت اول:97/10/8
مصطفي امان اله بهاروندي-رئيس تاريخ انتشار نوبت دوم:97/10/24

اداره ثبت اسناد و اماك دورود

موسسه حقوقي داوري
عدالت محور فردا

)شماره ثبت 39074(
ارائه مشاوره و قبول وکالت در 

کليه دعاوي حقوقي
کيفري - ثبتي - ملکي - خانواده

موجر و مستاجر و...
)قبول وکالت ديوان عدالت اداري 

و ديوان عالي کشور(
با همکاري وکاي پايه يک 

دادگستري
88109341
8810934297

/10
/24
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وزير آموزش و پرورش:
اجراي سند تحول باعث نشاط در مدرسه مي شود

 سيد محمد بطحايي وزير آموزش و پرورش  با اشاره 
به بودجه وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: همه 
در جريان شرايط اجتماعي و ماحظات بودجه هستند 
اما به رغم همه شرايط به دليل نگاه دولت، بودجه ما 
نسبتا متعارف ديده شده است البته آموزش و پرورش 
هميشه با کسري بودجه مواجه بوده است.به گزارش 
فارس وي ادامه داد: آنچه که براي آموزش و پرورش 
در سال گذشته پيش بيني شد ۴۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد 
تومان بود که اين رقم در ايحه بودجه 98 به ۵۶ هزار 
و ۵۰۰ ميليارد تومان رسيده است؛ ضمن اينکه سهم 
آموزش و پرورش در سال 97 از بودجه عمومي دولت 
۱۱/۳ درصد بود که اين ميزان براي سال 98 به ۱۳/۴ 
درصد رسيده است و ۲ درصد افزايش را نشان مي دهد 
و در نتيجه کسري بودجه نسبت به سال گذشته کمتر 
خواهد بود.وزير آموزش و پرورش درباره پيگيري اجراي 

سند تحول اظهار کرد: در اين يک سال گذشته آنچه 
به عنوان زير ساخت سند تحول بود، تمام کرديم و 
۶ زيرنظام تصويب شود. وي ادامه داد: آن روزي سند 
تحول اتفاق افتاده است که بچه ها در مدرسه شادتر 
باشند و با شادي به مدارس بيايند و به سختي از مدرسه 
دل بکنند مثًا آن روز که برف آمد، خوشحال نشوند 

که مدرسه تعطيل است.

رئيس جديد مرکز رسيدگي به امور مساجد با اشاره 
به کارکرد هاي گسترده مسجد در زمان پيامبر )ص( 
گفت: امروز فرصت تبليغ در اختيار ما است و بايد 
برگردانيم.به  به مسجد  را  کارکرد هاي صدر اسام 
گزارش خبرنگار  فارس آيين معارفه رئيس جديد 
مرکز رسيدگي به امور مساجد با حضور حجت ااسام 
محمدي گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري 

و جمعي از ائمه جماعات تهران در مجتمع محراب 
تهران برگزار شد.در اين مراسم حجت ااسام نوري زاده 
امور مساجد طي  به  رئيس جديد مرکز رسيدگي 
سخناني با تقدير از عنايت مقام معظم رهبري مبني 
بر واگذاري اين مسئوليت گفت: خدا را شاکرم که 
بخشي از خدمت حقير در خانه خدا قرار گرفته و 
باشم.  توفيق دارم خدمتگزار شما خادمان مسجد 
نوري زاده با اشاره به شرايط حساس کنوني گفت: 
دشمن با تمام قوا براي نابودي انقاب و شيعه در 
تاش است و ما بايد ديد و بينش مردم را نسبت به 
ارزش ها افزايش دهيم. امروز فرصت تبليغ و استفاده از 
مسجد در اختيار ما است و نبايد از آن غفلت کنيم.وي 
ادامه داد: امروز اگر مي خواهيم آسيب هاي اجتماعي 
را کم کنيم بايد قدر مسجد را بدانيم که مهم ترين 

ابزار براي رسيدن به اين اهداف است. 

رئيس جديد مركز رسيدگي به امور مساجد تصريح كرد:
 افزايش بينش مردم، مهم ترين وظيفه ائمه جماعات

روزنامه سياسي
فرهنگي اقتصادي اجتماعي

صبح ايران 
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صاحب امتياز: بنياد رسالتهر كس به خدا خوش گمان باشد، خداوند مطابق گمان او با وى رفتار مى كند.
مدير مسئول: محسن پيرهادي

سردبير: مسعود پيرهادي
نشاني: تهران

خيابان استاد نجات اللهي جنوبي
خيابان شهيد اسماعيل محمدي- پاک1

کد پستي:1599976711 
تلفن:88910806-10

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

پروازي  مدل  عملکردي  تست هاي  انجام  از  ايران  فضايي  سازمان  رئيس  دستيار 
"ماهواره دوستي" خبر  داد.

به گزارش خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران پويا؛ اعام آمادگي مسئوان اجرايي کشور 
براي پرتاب "ماهواره دوستي" و "ماهواره پيام" به فضا و خبر انتقال اين دو ماهواره به 
محل پرتاب، نگاه مردم را بار ديگر روانه آسمان کرده تا شايد به خاف سال ها تأخير و 

بي توجهي نسبت به اين حوزه و توانمندي دانشمندان و متخصصان کشور، بار ديگر 
رونق کاري و همت فعاان اين بخش به منصه ظهور برسد و آوازه ايران و ايراني بار 
ديگر در جهان طنين انداز شود.حال با توجه به قرار گرفتن در آستانه پرتاب اين دو 
ماهواره به فضا، مينا بيات؛ دستيار رئيس سازمان فضايي ايران خبر از تست مدل 

پروازي يکي از اين ماهواره ها داده است.

 مدل پروازي 
 ماهواره دوستي 

تست شد

فارس/ علي دهقان

ساحل خشک بندر تركمن
ساحل بندرترکمن يکي از پنج جاذبه تفريحي 
اين شهرستان بوده که در طي ساليان اخير به 
نوعي در حال نابودي است. اين ساحل که 
زماني پذيراي گردشگران خارجي و داخلي، 
تماشاي غروب آفتاب  و  قايق سواري  انجام 
بوده، اين روزها حال و روز خوشي ندارد.

عواملي همچون احداث سدهاي بسيار روي 
رودخانه هايي که منتهي به دريا مي شوند، 
کاهش ميزان بارندگي و کاهش آبدهي رود 
»ولگا« در روسيه که 70 تا 90 درصد آب خزر 
را تامين مي کند، از مهم ترين دايل کاهش آب 
دريا بوده و درپي آن خشکي را به همراه دارد. 

چهار تصوير از اين پديده را مي بينيد . 

يادداشت
 به بهانه تمديد قرارداد آموزش و پرورش و
صندوق كشوري با آتيه سازان عنوان شد:
بيمه تحميلي يا بيمه تکميلي

 محمد عمراني
پزشکي علم  خيره کننده  پيشرفت هاي  هرچند  امروزه   اشاره: 

 اميدواري هاي فراواني را براي بشر فراهم کرده است اما دريافت 
خدمات پزشکي با هزينه هاي سرسام آوري همراه  است که اغلب 
تعادل مالي در زندگي افراد را به چالش مي کشد . بيمه هاي درمان 
 پايه و در کنار آن بيمه تکميلي، راهي مناسب براي مديريت هزينه هاي

ناگهاني ناشي ازحوادث و بيماري هاست. متاسفانه در کشور ما جبران 
بخش زيادي از هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري ، 
حادثه و ساير پوشش هاي اضافي درماني بيمه شدگان در تعهد بيمه 
گر پايه ) تامين اجتماعي ، خدمات درماني و ...( نيست که اغلب 
بيمه شدگان با پرداخت هزينه هاي اضافه پوشش بيمه تکميلي را 
براي خود و اعضاي خانواده خود برقرار مي کنند و اين مورد نيز در 
آموزش و پرورش به قول حکيم توس" يکي داستاني است پر آب 
چشم "از ويژگي هاي بيمه تکميلي مي توان به انعطاف در انتخاب 
خدمات بيمه با توجه به بودجه پيش بيني شده براي حق بيمه ، 
دريافت خدمات از مراکز درماني طرف قرارداد بدون نياز به معرفي نامه 
و فقط با ارائه کارت ملي بصورت شبانه روزي، گستردگي مراکز درماني 
طرف قرارداد در سراسر کشور، پرداخت هزينه هاي درماني انجام 
شده در مراکز غير طرف قرارداد، امکان  پرداخت اقساطي حق بيمه 
اشاره نمود. وتا آنجا که نگارنده اطاع دارد، پوشش هاي اصلي بيمه 

تکميلي در نقاط مختلف دنيا به قرار ذيل است:
 ۱- جبران هزينه هاي بستري ، جراحي ، شيمي درماني ، راديوتراپي ، 
آنژيوگرافي قلب ، گامانايف ، انواع سنگ شکن در بيمارستان و مراکز 

DAY CARE جراحي محدود و
در  سال   7۰ از  بااتر  و  سال   7 زير  افراد  همراه  هزينه   -۲

بيمارستان ها
به  مشروط  پزشکي  هاي  فوريت  ساير  و  آمبوانس  هزينه   -۳ 
بستري شدن بيمه شده در مراکز درماني يا نقل و انتقال بيمار به 

ساير مراکز تشخيصي ، درماني طبق دستور پزشک معالج
 اما در آموزش و پرورش نه تنها خبري از اين خدمات نيست بلکه 
از اندک خدمات تعهد شده شرکت هاي بيمه گر قانوني و غير قانوني 
 با فرهنگيان )البته با آموزش و پرورش به نيابت از فرهنگيان ( 
روز به روز کاسته مي شود،  اين درحالي است که سال به سال حق 
بيمه دريافتي را بدون هيچ منطقي افزايش مي دهند، تازه ترين 
اقدام در زمينه بيمه تکميلي فرهنگيان تجديد قرار داد آموزش 
 و پرورش با شرکت آتيه سازان حافظ است که علي رغم خلف 
وعده هاي بسيار زياد در انجام تعهدات، تاخير بيش از اندازه در پرداخت 
خسارت ها، و کاهش موارد تعهد و حذف برخي از بيمارستان ها  از 
ليست مراکزطرف قرار داد با طرح محير العقول الف و ب و افزايش 
 بيش از ۱۰۰ درصدي حق بيمه ) از ۲7 به ۶8 هزارتومان براي هر نفر( 

عهده دار بيمه تکميلي فرهنگيان شده است.
مهدي رياحي فر در يک نشست خبري  با اشاره به نامه اي 
که بيمه مرکزي و سنديکاي بيمه در مورد فعاليت غيرقانوني 
آتيه سازان  بيمه  فعاليت  اند، گفت:  ارائه کرده  آتيه سازان 
رعايت  را  ازم  استانداردهاي  تمامي  و  است  قانوني  کاما 
کرده ايم. وي افزود: عاوه بر رعايت قوانين از سوي سازمان 
بازرسي و حسابرسي کشور نيز بر فعاليت ما نظارت کافي 

انجام مي شود.

ره نماي طريق

خبر

 پسري بيست وسه ساله و دانشجو هستم كه 
تا يك ماه گذشته با نامحرم رابطه داشتم، ولي با 
 عنايت و لطف خاص حضرت اميرالمومنين )ع(، 
 حضرت زهرا )س( و حضرت سيدالشهدا )ع(

به  را مقيد  و خود  توبه كرده  گناهانم  از   
نماز،  قرآن و نماز شب نموده ام. سوال من 
اين است كه با اين حق الناسي كه به گردن 

دارم چه كنم؟ 
مرحمت  بسيار  به شما  نسبت  متعال  خداوند 
فرموده است که شما از گناهتان توبه کرده ايد؛ 
پس شکرگزار خداي متعال باشيد و به خودتان 

مغرور نشويد و هميشه با تضرع و دعا از او بخواهيد که کمکتان کند تا در 
توبه تان استقامت داشته باشيد. همين که از گناه به طور کامل دست کشيده ايد 
و پشيمان هستيد، براي توبه کافي است. اگر ارتباط شما با رضايت طرف مقابل 
بوده است، فقط حق خداوند بر شما خواهد بود و توبه به درگاه او کافي است. حد 
 اعاي توبه جدي و واقعي که در ۶ مرحله است، در روايتي از اميرالمومنين )ع(

 بيان شده است: اول،  ندامت و پشيماني از گذشته  گناه آلود، دوم،  عزم بر ترک 
گناه براي هميشه؛ سوم، برگرداندن حق مرد به آن ها؛ چهارم،  جبران هر واجبي 
که ضايع شده و از دست رفته است؛ پنجم،  آب کردن گوشت هايي که از گناه 
روييده به وسيله روزه و رياضت؛ ششم، چشاندن رنج طاعت و بندگي بر بدني 
که لذت گناه را چشيده است. اما شما هر چه بر خودتان سخت بگيريد شايسته 
است، البته نه آن گونه که از کار بيفتيد و غرق در نااميدي شويد؛ زيرا نااميدي 
از رحمت الهي گناهي نابخشودني است و ممکن است آدم خسته و زده شود و 

دست از همه چيز بردارد.

انتشار دومين كتاب رجالي  با ترجمه ميثم مطيعي
کتاب »پايه هاي علم رجال« اثر عامه عبدالهادي فضلي، با ترجمه و تحقيق 

دکتر ميثم مطيعي و دکتر سيد مجتبي عزيزي وارد بازار نشر شد.
عامه  اثر  رجال«  علم  »پايه هاي  کتاب  سمت  انتشارات  نوشت:  مشرق   
عبدالهادي فضلي، با ترجمه و تحقيق دکتر ميثم مطيعي و دکتر سيد مجتبي 
عزيزي را به بازار نشر عرضه کرد. ترجمه و تحقيق اين کتاب از سوي دکتر 
با مجوز رسمي  از سال ۱۳9۴  و دکتر سيد مجتبي عزيزي   ميثم مطيعي 
»لجنة مؤلفات سماحة الشيخ عبدالهادي الفضلي« که مسئوليت حفظ و نشر آثار 
اين عالم برجسته را بر عهده دارد آغاز گشته که در پاييز 97 به مرحله نهايي 
و چاپ رسيده است. اين کتاب محصول مشترک انتشارات سمت و انتشارات 
دانشگاه امام صادق عليه السام است که با توجه به نبود منبع درسي براي 
درس علم رجال در دانشگاه هاي کشور، مي تواند خأ موجود در اين زمينه 
را برطرف نمايد. همچنين بايد افزود که در ترجمه اين کتاب، بازنگري هاي 
ويراست دوم نويسنده موردتوجه قرارگرفته و مترجمان کوشيده اند که متني 
روان و سليس ارائه نموده و ارجاع دهي هاي کتاب را تنسيق نمايند و با مراجعه 
به منابع دست اول، ضمن اصاح برخي نقل قول ها، تکمله ها و نقدهايي نيز به 

صورت پاورقي بر کتاب بيفزايند.

   اذان ظهر:12:13 
   اذان مغرب:17:33

   اذان صبح:  5:45
   طلوع آفتاب:  7:14
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سه شنبه 97/10/25

شماره9409  14 ژانويه 2019 سال سي و چهارم 7 جمادي ااول 1440  دو شنبه 24 دي1397

موضوع: اخطار به صاحبان کاا
با توجه به اتمام مهلت توقف كااهاي مشروحه ذيل موجود در اماكن 
از  ايران( چنانچه ظرف مدت 30 روز  بندري )شركت گلف اجنسي 
تاريخ انتشار اين آگهي جهت ترخيص و خروج كااي خود از منطقه 
ويژه اقتصادي بندر امام خميني)ره( اقدام ننمايد منطقه راسا نسبت 
به تعيين تكليف و تحويل و فروش از طريق دادگستري اقدام خواهد 

نمود.

تاريخ انتشار: 97/10/24
خ ش: 97/10/24
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شماره شماره بوکينگنوع کاا
قبض انبار

تناژ به تاريخ تخليهBLمحوطه
کيلوگرم

1 WAN

 TONG

STAR

پاشا درياي 
شرق

فروسيليس 97/05/21
غرب پارس

سمي 
کك

B.I.K.13970067797/0027D29JT004B97/06/02560000

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به 
طور فوق العاده شرکت صنايع روشنايي 

 آرم )سهامي خاص( 
 به شماره ثبت: 402 و

 شناسه ملي شرکت: 10100058600
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود به منظور شركت در 
به  قانوني شركت  در محل  10 صبح  راس ساعت  مورخ 1397/11/16  جلسه 
آدرس تهران، خيابان قائم مقام فراهاني، روبروي ميدان شعاع، پاك 81، حضور 

به هم رسانند.
دستورجلسه: تعيين اعضاي هيات مديره جديد و مديرعامل

تاريخ انتشار: 97/10/24
خ ش: 97/10/24

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور 
 فوق العاده نوبت دوم 

شرکت تعاوني شماره 44 تاکسي نارنجي 
شهرستان بوکان به شماره ثبت 241

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت 
دوم شركت تعاوني شماره 44 تاكسي نارنجي شهرستان بوكان راس ساعت 10 
صبح روز پنجشنبه مورخ 97/11/4 در محل سالن اجتماعات كتابخانه عمومي 
دعوت  محترم  اعضاء  و  عموم سهامداران  از  مي گردد.  تشكيل  ملت  پارك 
مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز و ساعت مقرر 
در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 19 آيين نامه 
نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع ميسر 
نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده 
تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو 
مي تواند عاوه بر راي خود حداكثر سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها 
يك راي باوكالت داشته باشد. توضيح اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك 
روز بعد از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام 
تعطيل در محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد 
گردد در غير اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد 

يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس
هزينه هاي  براي صرف  مديره  هيات  پيشنهادي  بودجه  تصويب  و  2- طرح 

سال 1397
3- مجوز اختيار به هيات مديره درخصوص واگذاري تضمين مالي به سازمان 

تامين اجتماعي به منظور امورات كارگزاري از طريق اجاره سند رسمي
4- استماع قرائت گزارش حسابرسي از بدو تاسيس تاكنون

5- طرح و تصويب آيين نامه حقوق و مزاياي هيات مديره و مديرعامل
6- تصميم گيري در مورد قطعات فرسوده و اسقاطي لوازم يدكي خودرو موجود 

در انبار شركت
بازرس براي سال  به پرداخت پاداش و حق الزحمه  7- تصميم گيري نسبت 

مالي 1397
تاريخ انتشار: 97/10/24

خ ش: 97/10/24
3799

آگهي دعوت
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاوني مصرف فرهنگيان 
آران و بيدگل راس ساعت 16 عصر روز سه شنبه مورخ 1397/11/09 در محل سالن 
پذيرايي فرهنگيان واقع در خيابان جمهوري، مجتمع اداري تاار و رستوران فرهنگيان 

تشكيل خواهد گرديد.
لذا از كليه اعضاء دعوت مي شود با در دست داشتن كارت يا دفترچه عضويت راس ساعت 

مقرر، در محل مذكور حضور به هم رسانده و يا وكاي خود را كتبا معرفي نمايند.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هيات مديره و بازرس شركت تعاوني
2- طرح و تصويب صورتهاي مالي سالهاي 1396

3- انتخاب اعضاي اصلي وعلي البدل هيات مديره )براي مدت 3 سال( و بازرسان )براي 
مدت يك سال(

4- آخرين وضعيت اعضا و سرمايه شركت تعاوني
5- تعيين خط و مشي آينده شركت تعاوني

تاريخ انتشار: 97/10/24
خ ش: 97/10/24

آگهي برگزاري مجمع عمومي عادي )نوبت اول( شرکت تعاوني کارکنان شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين
با استعانت از خداوند متعال و با پيگيري هاي صورت گرفته و پيرو موافق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تشكيل شركت تعاوني مسكن كاركنان شركت سرمايه گذاري دارويي 
تامين به شماره 962/15/219535 مورخ 1397/9/10 از تمامي اعضا دعوت مي گردد با در دست داشتن فيش واريزي در مجمع عمومي عادي شركت كه در ساعت 18 روز چهار شنبه 

1397/11/17 در محل سالن كنفرانس شركت به نشاني خيابان وليعصر – بااتر از نيايش – كوچه ناهيد غربي - پاك 81 – برگزار مي شود حضور به هم رسانيد.
دستور مجمع:

- تصويب اساسنامه و موضوع فعاليت
- انتخاب هيات مديره

- انتخاب بازرس
- انتخاب حسابرس قانوني

خ ت: 97/10/24 تاريخ انتشار: 97/10/24 

رئيس هيات مديره و مديرعامل
صنايع روشنايي آرم - سهامي خاص
علي اصغر باب رحمتي

 هيات مديره شركت تعاوني
 شماره 44 تاكسي نارنجي بوكان

آگهي دعوت
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت صنايع ميكروموج )سهامي خاص( به 
شماره ثبت 87244 تهران به شناسه ملي 10101316623 دعوت مي شود تا در 
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 97/11/11 ساعت 8 صبح در 
محل قانوني شركت به آدرس تهران، سعادت آباد، پل مديريت، خيابان عامه 
جنوبي، كوچه حق طلب غربي، پاك 31، كد پستي 1997968413 تشكيل 

مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- رسيدگي و اتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي سال 1396
2- انتخاب بازرسين

3- انتخاب روزنامه كثيراانتشار
تاريخ انتشار: 97/10/24      خ ش: 97/10/24

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

تعاوني مسکن کارکنان دادگستري 
اروميه به شماره ثبت 376

بنا به تصويب هيات مديره جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت 
اول شركت تعاوني مسكن كاركنان دادگستري اروميه راس ساعت 10 صبح روز 
پنجشنبه مورخ 97/11/25 در محل سالن وايت دادگستري واقع در ساختمان 
مركزي دادگستري كل استان آذربايجان غربي تشكيل مي گردد. از عموم سهامداران 
و اعضاء محترم دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم راجع به موضوعات ذيل در روز 
و ساعت مقرر در محل تعيين شده حضور بهم رسانند و يا با توجه به مفاد ماده 
19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي در صورتي كه حضور عضوي در مجمع 
ميسر نباشد، مي تواند حق راي خود را به موجب وكالتنامه به عضو ديگر يا نماينده 
تام ااختيار از ميان اعضاء يا غيراعضاء واگذار نمايد در اين صورت هر عضو مي تواند 
عاوه بر راي خود حداكثر حق سه راي باوكالت و هر شخص غيرعضو تنها يك 
راي باوكالت داشته باشد. توضيح اينكه وكالتنامه هاي عادي بايستي يك روز بعد 
از انتشار آگهي مذكور تا يك روز قبل از تشكيل مجمع به غير از ايام تعطيل در 
محل دفتر شركت تنظيم شده و توسط هيات مديره بررسي و تاييد گردد در غير 
اين صورت وكالتنامه رسمي حضور در مجمع بايستي به تاييد يكي از دفترخانه هاي 

اسناد رسمي رسيده باشد.
دستورجلسه:

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

4- طرح و تصويب بودجه پيشنهادي هيات مديره براي صرف هزينه هاي سال 
مالي 1397

5- طرح و تصويب حق الزحمه بازرسان
6- انتخاب سه نفر بازرس اصلي و سه نفر بازرس علي البدل به علت اتمام مدت 

ماموريت
7- طرح و تصويب مجوز فروش واحدهاي مازاد پروژه هاي 150 )6 واحد از 150 
واحدي( و 252 )12 واحد از 252 واحدي( شركت تعاوني جهت تامين منابع مالي 

)پرداخت و تسويه ديون و بدهي هاي تعاوني با پيمانكاران طرف قرارداد...(
ضمنا كليه كانديداهاي عضويت در سمت عضوهيات مديره و بازرس بايستي 
حداكثر تا ظرف مدت يك هفته بعد از انتشار آگهي مذكور مدارك شناسايي ذيل 
را با مراجعه به دفتر شركت واقع در بلوار باهنر ساختمان دادگستري طبقه همكف 

تحويل شركت نموده و رسيد دريافت دارند.
مدارك شامل: تصوير حكم كارگزيني - تصوير شناسنامه و كارت ملي - تصوير 
گواهي تحصيلي - گواهي عضويت در تعاوني - برگ عدم سوء پيشينه - تصوير 
گواهي پايان خدمت نظام وظيفه براي مشمولين - تكميل فرم كانديداي عضويت 

در سمت بازرس
تاريخ انتشار: 97/10/24

3796 خ ش: 97/10/24 
هيات مديره شركت تعاوني مسكن كاركنان 
دادگستري اروميه

هيات مديره

هيات مديره

هيات موسس شركت تعاوني مسكن  شركت سرمايه گذاري دارويي تامين

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم شركت بادامستان جهانبين به 
شماره ثبت 10991 و شناسه ملي 10340114020 به دليل عدم تحقق نصاب ازم 
اعضا در آگهي نوبت اول بدينوسيله دعوت مي گردد در جلسه نوبت دوم مجمع 
عمومي و عادي شركت كه راس ساعت 15 عصر پنجشنبه مورخ 1397/11/4 به 
آدرس چهارمحال و بختياري، شهركرد، خيابان مولوي، سالن كانون مهر شهركرد، 

جنب كتابخانه مولوي تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- گزارش هيات مديره
2- گزارش مالي

3- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسين
تاريخ انتشار: 97/10/24

هيات مديرهخ ش: 97/10/24


